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Abstrakt 

Začátek bakalářské práce uvádí klíčové vlastnosti firmy SychrovNET společně s mým 

zařazením u této společnosti. Dále podává náhled práce, zaměřující se na vlastnosti bezdrátové 

technologie wi-fi, jež patřila k mému úkolu. Ta je rozdělena na 2 části: teoretickou a  

praktickou. První část je věnovaná popisu nejznámějších standardů IEEE 802.11, také obsahuje 

přenosové techniky a druhy modulací v ní užité. Druhá část se zaměřuje na možné ovlivnění 

přenosu sousedními kanály, obsahuje snímky naměřených signálů a grafy pro zvýraznění 

rozdílných rychlostí. Závěr obsahuje mé dojmy a zkušenosti získané absolvováním této 

individuální odborné praxe. 

Klíčová slova: 

wi-fi, šířka pásma, frekvenční kanál, frekvence, odezva  

 

Abstract  

This Bachelor's thesis shows the key features of SychrovNET and my manpower in the 

company. Also serving preview work focusing on the properties of the wireless technology wi-

fi, which belonged to my task. It is divided into 2 parts: theoretical and practical. The first part 

is devoted to the description of the best known standards IEEE 802.11. Also includes the 

transfer of technology and types of modulation used in it. The second part focuses on the 

possible effect on the transmission of adjacent channels. Contains pictures of measured signals 

and charts of different speed. The conclusion includes my own impressions and experience 

gained through this individual professional practice. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
CCK Complementary Code Keying 

DFS Dynamic Frequency Selection 

DSSS Direct Sequence Spread  Spectrum 

EIRP equivalent isotropically radiated power 

FHSS frequency hopping spread spectrum 

FTP File Transfer Protocol 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP The Internet Protocol 

IPTV Internet Protocol television 

LAN Local Area Network 

MIMO multiple-input and multiple-output 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

POE Power over Ethernet 

TCP Transmission Control Protocol 

TDMA Time division multiple access 

TPC Transmit Power Control 

TTL Time To Live 

VOIP Voice over Internet Protocol 

WLAN wireless local area network 
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2 Úvod 
 

Bakalářská práce pojednává o absolvování individuální odborné praxe ve firmě 

SychrovNET, která se zabývá internetovým připojením a určitou škálou služeb, jenž tento 

poskytovatel nabízí. 

Po výběrovém řízení, které probíhalo formou testu a následně přijímacím pohovorem, 

jsem byl seznámen s bezpečnostním opatřením, systémem chodu společnosti a následnými 

povinnostmi. 

Jelikož jsem byl ve firmě nově začleněn a s pracovním prostředním se bylo potřeba 

rychle seznámit, pracoval jsem ze začátku po boku odpovídajícího pracovníka. Po zaučení jsem 

již ale k práci mohl přistupovat zcela samostatně a bez pomoci odborníků. 

Náplň práce byla velice proměnlivá a každým dnem se řešila jiná aktuální problematika. 

Po jisté době mi byla přidělena úloha, která by prověřila jisté okolnosti týkající se bezdrátového 

přenosu pomocí wi-fi technologie, pracující v nelicencovaném pásmu 5 GHz, jenž v určitých 

lokalitách využívá stále více poskytovatelů.  Porovnávat se bude přenos na bezdrátovém spoji 

realizovaném pomocí normy 802.11n a k jakým ztrátám při přenosu dojde, bude-li docházet 

k zarušení tohoto spoje dalším bezdrátovým zařízením pracující s normou 802.11a. Proměřovat 

se budou kanály na frekvenci 5500 MHz až 5700 MHz, které jsou vyhrazeny pro venkovní 

použití. Tato úloha bude nastíněna i zde v závěrečné práci. 
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3 SychrovNET 
 

SychrovNET, s.r.o. je internetovým poskytovatelem ve městě Vsetín. Samotný název 

firmy vznikl spojením dvou slov. Sychrov je názvem části města, do které spadají kořeny 

společnosti a NET je odvozením slova Internet, jímž se firma zabývá.  Pro své připojení využívá 

vedle metalického vedeni také bezdrátové řešení, či dnes ve větší míře vedení optické a to až do 

domu. 

Původní plány poskytovat internet v této lokalitě, byly díky úspěchu rozšířeny i do další 

části města. Vzhledem k nárokům zákazníků na propustnost sítě prošla firma již mnoha 

inovacemi a jelikož se původně mezi domy využívala metalická kabeláž, byl zásadní přechod na 

optický systém. Díky tomu bylo umožněno začlenit do své nabídky i služby jako je IP televize 

nebo internetová telefonie zvaná VoIP. 

Firma se dnes zabívá také příjmem satelitního televizního vysílání. 

Na střechy panelových domů instaluje paraboly pro tento druh přenosu a ty jsou následně 

sdíleny pomocí nově vybudovaných rozvodů pro všechny nájemníky v domě. 
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4 Povinnosti a vlastní začlenění ve firmě 
 

V prvních dnech jsem se musel seznámit s pracovištěm. Toto seznámení zahrnovalo 

celkovou znalost rozsahu sítě, typy použitých aktivních prvků a umístění serverů. Dále bylo 

třeba seznámit se s vlastním softwarem společnosti, který poukazoval na současný stav sítě a 

zda-li nedošlo k výpadku v určité oblasti. V případě výskytu problému aplikace upozorňovala o 

této skutečnosti formou krátké textový zprávy na mobilní telefon. 

Software Dále obsahoval databázi klientů čekající na vybudování přípojky, nebo se 

potýkali s určitými problémy. 

Hlavní náplní práce byl teda celkový dohled na stavem této metropolitní sítě a v případě 

výpadku co nejrychleji vzniklé problémy odstranit. Jelikož bylo připojení poskytováno ve 

většině části města, patřil k výbavě každého zaměstnance vedle firemního telefonu či notebooku 

osobní automobil k zajištění rychlého přesuvu na místo problému 

Pracovníci zde byly rozloženi do více skupin. První skupina měla na starost vytváření 

nově vznikající přípojení v domech a druhá skupina se vedle dohledu nad stavem sítě zabývala 

konfigurací aktivních prvků a zde bylo teda i mé začlenění v týmu. Co se týče nastavení, tak ve 

většině případu se jednalo o tzv. „předkonfiguraci“ těchto zařízení, což přispělo k okamžitému 

zavedení do nově připravených skříní v budově, která měla být nově připojena, nebo šlo jen o 

údržbu a případnou výměnu. 

Další povinností bylo vyřizování dotazů, případně požadavků samotných klientů. Tím 

byla zajištěna také technická podpora. 

Jelikož SychrovNET v současné době není jediným poskytovatelem internetového 

připojení ve městě, bezdrátové spoje v nelicencovaném 5GHz pásmu realizují i jiné firmy, zde 

dochází k problematice jak připojení na určitých frekvencích nejlépe realizovat a vyhnout se tak 

určitým ztrátám v celkových rychlostech. Jednalo se o to jak moc se teda ovlivňuje vytvoření 

spojení na frekvenci kde je již určitý spoj realizován a také dochází-li k určitým ztrátám využiji-

li se kanál sousední vedle tohoto spoje. 

Byl mi proto udělen úkol kde se tyto skutečnosti proměří. Tato práce měla dále 

obsahovat soupis dnes existujících norem IEEE 802.11, sepsání jejich rozdílných vlastností a 

typy modulací užívaných při přenosu těchto norem. Celkově tedy práce byla rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. 
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5 Projekt 
 

Zde popsaný projekt je ukázkou vypracované úlohy, která mi byla na praxi udělena. 

Jelikož kompletní dokumentace obsahuje více než 40 stran, bude doložena jako příloha 

k závěrečné práci.  

5.1 Teoretická část 

 

5.1.1 WI-FI 

Tento název, i když původně neměl žádný význam, je dnes spojován se slovní hříčkou 

wireles fidelity, což znamená bezdrátová věrnost, jako je tomu u systému HI-FI, neboli high 

fidelity (vysoká věrnost) [5]. Samotné WI-FI s sebou přináší několik standardů IEEE 802.11 

rozdělených do následujících odvětví. 

5.1.2 IEEE 802.11 

Tento standart byl zaveden jako původní v roce 1997 a jako frekvenční pásmo využíval 

frekvenci 2,4GHz. Díky využití metody DSSS nebo FHSS na fyzické vrstvě byla jeho 

maximální rychlost 2 Mb/s [7]. 

5.1.3 IEEE 802.11a 

Jedná se o standard pracující v nelicencovaném pásmu 5 GHz. Díky tomu, že jako 

mechanismus přenosu využívá OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), což 

v překladu znamená ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením. Dosahuje vyšších rychlostí 

než norma 802.11b, která bude popsána dále. Maximálně lze dosáhnout až 54 Mb/s. Tato 

rychlost je ale ve skutečnosti menší, jelikož velká míra závisí na režii provozu, rušení nebo také 

použitým šifrováním či jinými vlivy. 

V Evropě nebylo původně možné tento formát využívat, jelikož telekomunikační úřady 

tkvěli na určitých opatřeních. Na tyto reakce byly později vytvořena norma 802.11h která 

formát 802.11a doplňuje o jisté funkce, díky kterým bylo možné využívat na ní postavenou 

bezdrátovou technologii. 

Jedná se například o použití funkce DFS (Dynamic Frequency Selection), která 

automaticky přiděluje nejméně zarušenou frekvenci použitým stanicím. Či použití funkce TPC 

(Transmit Power Control), která upravuje sílu výkonu vzhledem k aktuální nutnosti na její 

použití. 



5 

 

Největší výhodou využití normy 802.11a je použití pásma 5 GHz, jež není tak zarušené 

jako bezdrátové spojení pracující v pásmu 2,4 GHz, které se v posledních letech velice rozšířilo. 

Ideálně je tedy vhodné pro realizaci například páteřních spojů, kde je důležité udržovat se od 

patřičných ztrátách na rychlosti v co možná nejlepší míře. Dnes už je tento formát také patřičně 

zastaralý a vzhledem k rostoucím nárokům na datovou propustnost dochází k nasazení nových 

zařízení pracující na normě 802.11n jež bude vzápětí popsán. 

5.1.4 IEEE 802.11b 

Standard, který na dnešní poměry nedisponuje zřejmých rychlostí, je již ve větší míře 

vytlačen jinými normami a vidět v provozu je jen velmi zřídka. Nicméně od dob svého vzniku 

roku 1999 se těšila velkému rozšíření a to i přes maximální teoretickou přenosovou rychlost 11 

Mb/s. Reálná přenosová propust se ale díky režii pohybuje kolem 6 Mb/s. Jako techniku 

přenosu využívá DSSS (Direct Sequence Spread  Spectrum)  což je technika přímého 

rozprostřeného spektra a doplňuje jej použitím klíčového kódování CCK (Complementary Code 

Keying) na fyzické vrstvě. Tento standart pracuje v pásmu 2,4 GHz, což také přispělo k jeho 

původně rychlému rozšíření neboť se jedná o pásmo nelicencované. 

5.1.5 IEEE 802.11g 

Tento standard pracuje stejně jako 802.11b v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz ale oproti 

němu dosahuje vyšších rychlostí. Udávané teoretické maximum je 54 Mb/s. Bohužel ale díky 

režii přenosu jsou hodnoty v praxi nižší. Stále se ale o proti předchozímu formátu jedná o 

značné zrychlení.  

Jako techniku přenosu využívá již zmíněné rozprostřené spektrum OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), neboli ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením. Díky 

tomuto formátu docházelo k postupnému ubývání realizací bezdrátových spojení postavených 

na normě 802.11b. Tento formát ale i nadále zůstal s normou 802.11b kompatibilní. To už ale za 

cenu použití nižších rychlostí, jelikož bylo potřeba komunikovat za použití techniky DSSS na 

které norma 802.11b pracuje. 
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5.1.6 IEEE 802.11n 

V současné době nejvyužívanější technologie. Návrh této normy čekal velice dlouho na 

své schválení a to i přes nátlak výrobců hardwaru, kteří je do své nabídky k prodeji ješte před 

samotným schválením nabízeli. Od svého rozjezdu byl díky svým rychlostem velice rychle 

zahrnut internetovými poskytovateli k realizaci bezdrátových spojů. Díky ale rychle klesající 

ceně samotných zařízení si velice brzy našel cestu ke koncovým zákazníkům pro vytvoření 

domácí bezdrátové sítě náročné na datový přenos. Norma dokáže pracovat jak v bezdrátovém 

frekvenčním pásmu 2,4 GHz tak i v pásmu 5 GHz, jež je pro budování páteřních spojů 

výhodnější. 

Udávána maximální teoretická rychlost na fyzické vrstvě by měla dosahovat až 600 

Mb/s. Pro dosažení takové šířky pásma je ale zapotřebí využít zařízení podporující více 

připojení antén na každý vstup. Tato technologie se nazývá MIMO (Multiple-Input Multiple-

Output), a jedná se o vícecestné šíření. Na jeden přístupový bod může signál přicházet více 

cestami a rychlosti se tak ve větší míře sčítají. Počet použití antén je však omezen maximálně na 

4. Nejedná se o to, že by jedna byla přijímač a druhá vysílač ale přijímačem a vysílačem jsou 

současně všechny použité antény. K dosažení vyšších rychlostí je také potřeba využít šířku 

kanálu 40 MHz, běžně se pro použití šířky pásma u wi-fi využívá 20 MHz. Jako technologie 

přenosu se využívá již zmíněný ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením, neboli ve zkratce 

OFDM. 
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5.1.7 Frekvenční pásmo 5GHz 

 

podle všeobecné oprávnění českého telekomunikačního úřadu VO-R/12/08.2005-34 je 

děleno do tří subpásem a je nutné dodržet následující pokyny. 

1.subpásmo 

- 5150-5250MHz 

- použití uvnitř budov 

- EIRP = 200 mW (23 dBm) [6] 

2.subpásmo 

- 5250 - 5350 MHz 

- použití uvnitř budov 

- EIRP = 200 mW (23dBm) 

- zařízení musí být vybavenou automatickou regulací výkonu 

- při vypnuté regulaci výkonu je maximální EIRP = 100 mW (20 dBM) 

-zařízení se musí umět naladit na frekvenci, kde není v provozu radar pracující na stejné 

frekvenci [6] 

3.subpásmo 

- 5470 - 5725 

- použití vně budov 

- EIRP = 1W (30dBm) 

- zařízení musí být vybaveno automatickou regulací výkonu 

- při vypnuté regulaci výkonu je maximální EIRP = 0,5 W (27 dBm) 

- zařízení se musí umět naladit na frekvenci, kde není v provozu radar pracující na stejné 

frekvenci [6] 
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5.2 Praktická část 
 

5.2.1 Koncept laboratorní úlohy 

 

Úloha je navržena na principu komunikace klient-server umístěné v určité vzdálenosti. 

Budou použity dvě počítačové stanice. Jedna bude fungovat jako server se spuštěnou službou 

FTP pro přenos souborů a tím vytížení šířky pásma a službou JPERF pro testování rychlostí. 

V prostředí této trasy se budou nacházet další dvě wifi zařízení které mezi sebou budou 

komunikovat. Budou použity další dvě PC pro využití služby FTP na zatížení tohoto spoje. Dále 

zde bude použit spektrální analyzátor, který nám zobrazí, jak se signál vyvíjí. 

 

5.2.2 Realizace laboratorní úlohy 

 

Základem bylo vytvoření bezdrátového spoje využívající technologii 802.11n v 5GHz 

pásmu. K tomu posloužili dvě wifi zařízení RocketM5 vzdálené od sebe 30 m. Jedno zařízení 

posloužilo jako přístupový bod (zde se spuštěnou službou FTP a JPERF), druhé jako klient. 

Použity byly panelové antény. Ve prostřed této 30 m vzdálenosti byl realizován další 

bezdrátový spoj. Zde na proti sobě komunikovali dvě zařízení RB411 (router board) pomocí 

protokolu 802.11a, který pracuje taktéž v pásmu 5 GHz. Ke každému RB411 byl připojen jeden 

počítač. Na jedné straně byl opět spuštěn FTP server a na straně druhé klient této služby. Přenos 

souboru pomocí FTP dokáže zaplnit šířku pásma tohoto bezdrátového spoje, což je potřeba 

k tomuto měření a využití ho jako rušení našeho bezdrátového spojení 802.11n. Antény byly 

typu pendrek (čili všesměrové), původně určené pro pásmo 2,4 GHz ale vzhledem k vzdálenosti 

1m naprosto dostačující k našemu měření. Aby bylo naprosto zřetelné co se děje se signálem, 

byl v tomto středu umístěn spektrální analyzátor FSH8 pracující s frekvencemi až do 8GHz. 

K tomuto analyzátoru byla připojena velice citlivá všesměrová anténa AOA-5808. Pro lepší 

snímky obrazovky tohoto našeho měření byl přístroj připojen pomocí UTP kabelu a switche 

k počítači, odkud docházelo k tomuto snímaní obrazovky za pomoci softwaru FSH view 

dodávaného k tomuto měřícímu přístroji. 
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Jelikož se se měření provádělo v pásmu pro venkovní použití (tzv. „outdoorové 

pásmo“), použity byly tyto dostupné kanály. 

kanál 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 

[MHz] 5500 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5640 5660 5680 5700 

Tabulka 1: Dostupné kanály pro použití mimo budovy 

 

K dispozici je dostupných 11 kanálu vzdálených od sebe 20 MHz. Bohužel kanály 120, 

124, a 128 nám RocketM5 neumožnil použít. Bylo to z důvodu již nově obsaženého firmwaru, 

který zahrnoval novou vyhlášku z žádosti meteorologických stanic, které pracují také v tomto 

pásmu a tím nedocházelo k jejich rušení. K porušení těchto podmínek je Český telekomunikační 

úřad schopen udělit pokutu až do výše 10 000 000 kč a v případě fyzických osob pokutu až 

100 000 kč. 

 

5.2.3 Parametry použitých zařízení 

 

Rocket M5 

Frekvence:  5,47 - 5,85   
Normy:  802.11a/n 
Max.výkon:      27d Bm 
Citlivost:  -96 dBm 
 

výhodou je možnost využití časového multiplexu TDMA. Tím je možno připojit více 

uživatelů na jeden přístupový bod při zachování nízkých latencí. 

Router Board 411 

Je to nejlevnější RouterBoard s procesorem MIPS Atheros. Jeho součástí je systém 

RouterOS Mikrotik L3, čímž je přímo předurčen jako klientská jednotka. Je možné jej napájet 

pomocí UTP kabelu s využitím zařízením POE (power over ethernet) a výborně se tak hodí pro 

venkovní použití [9]. K přístroji byly použity karty pro bezdrátový přenos pracující s normou 

802.11a. 
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Panelová anténa PWPAN519 

kmitočtové pásmo: 5,425 - 5,725 GHz 
Zisk:   19 dBi 
Vyzařovací úhel: V:20°, H:20° 

Anténa všesměrová 

kmitočtové pásmo: 2,4 - 2,5 GHz 
Zisk:   5 dBi 
Vyzařovací úhel: V:360° 

Anténa všesměrová AOA-5808 

kmitočtové pásmo: 5,1 - 5,9 GHz 
Zisk:   8 dBi 
Vyzařovací úhel: H:360° / V:15° 

Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz FSH8 

šířka pásma:  9 kHz - 8 GHz 

dále bylo zapotřebí 4x PC + switch. 
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5.2.4 Schéma zapojení 

 

 

 

Obr. 1: Schéma zapojení 
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5.2.5 Měření 
 

Pro náš příklad, jak tedy vypadalo příslušné měření ukazuje následující obrázek. Zde 

probíhá přenos souboru pomocí již zmíněného protokolu FTP mezi bezdrátovými zařízeními 

RocketM5 na frekvenci 5520 MHz pracující s normou 802.11n. Jako šířka pásma je použito 20 

MHz a tato šířka je použita u všech měřených kanálů. Jak je vidět, probíhá zde také přenos na 

sousedním kanále 108, to už ale mezi dalšími bezdrátovými zařízeními pracující s normou 

802.11a  

U pásma 5GHz jsou kanály rozděleny po 20 MHz z důvodu nerušení se mezi sebou. Na 

snímku je ale vidět, že pásmo mírně zasahuje i do sousedních kanálů, což by se nám mělo mírně 

projevit na úbytku rychlosti, čímž se dostáváme k podstatě tohoto měření. 

 

 
 

Obr. 2: Snímek pořízený pomocí spektrálního analyzátoru 
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U všech měřených signálů byly postupně zaznamenávány hodnoty. V případě vrchní 

tabulky ukazuje první číselný řádek hodnoty získané při přenosu, který nebyl ničím rušen. 

Druhý řádek již vykazuje menší ztráty na rychlostech, jelikož současně probíhal přenos na 

dalším spoji za použití stejné frekvence. Následující hodnoty vykazují rychlosti při použití 

zařízení 802.11a na sousedním kanále ať už v případě třetího řádku na kanále nižším, nebo 

řádku posledního s použitím kanálu na vyšší frekvenci. 

Po levé straně jsou zaznamenány odezvy paketů získané při souběžně probíhajícím 

přenosu souboru mezi zařízeními. Zde byl použit příkaz ping s tímto parametrem c:\ping <IP> -

n 10 -l 10000  (-n 10 - test ping je proveden 10x, -l 10000 nastavuje velikost samotného paketu 

na 10000 b. Na straně pravé jsou udávány hodnoty samotných rychlostí, získané za pomoci již 

zmíněné aplikace JPerf. 

Jelikož námi užitá zařízení pracující s normou 802.11n, umožňovala spuštění jisté 

funkce, která má za úkol zvýšit rychlost přenosu díky využití přenosové techniky TDMA a také 

si klade za cíl připojení více uživatelů na jeden přístupový bod při zachování nízkých latencí, 

byly teda získávány hodnoty i s touto spuštěnou funkcí a  sepsány jsou ve spodní tabulce.  Jinak 

společnost Ubiquiti stojící za těmito zařízeními technologii nazývá AirMax.    

 

 

Ping[ms] Airmax - vypnutý 

min max avg Frekvence [MHz] Rychlost [KB/s] 

3 12 10  5520  2299 

9 16 13  5520/5520  1963 

8 15 11 5500 5520  2286 

9 13 11  5520 5540 2234 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty 

 

Ping[ms] Airmax - zapnutý 

min max avg Frekvence [MHz] Rychlost [KB/s] 

7 12 9  5520  2664 

10 14 10  5520/5520  2469 

11 15 13 5500 5520  2650 

8 14 12  5520 5540 2598 

Tabulka 3: Naměřené hodnoty při spuštěné funkci AirMax 
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Následující graf poukazuje na to, jak se nám jevili případné rychlostní rozdíly při 

použití frekvence 5520 MHz. Modře jsou označeny hodnoty grafu, kde probíhal přenos bez 

zapnuté funkce AirMax. Z levé strany rychlost 2299 kB/s je naměřena bez probíhajícího 

přenosu na dalším zařízením a realizovaný přenos tedy nebyl rušený. V případě druhého 

sloupce již probíhá přenos na stejné frekvenci a celkové ztráty jsou zde pochopitelně nejvyšší. U 

všech měřených frekvencích se jedná v průměru o -16%. Na dalším sloupci jsou to hodnoty 

získané v době, když byla nastavena na dalším zařízení frekvence o 20 MHz nižší a jedná se 

tedy o sousední kanál, který byl zatížen pomocí přenosu souboru. Zde k úbytku na rychlosti 

nedocházelo vůbec, nebo s maximálním rozdílem jednoho procenta. Rozdíl nastal při použití 

sousedního kanálu na vyšší frekvenci, s hodnotami vyčleněném v posledním sloupci, kde již 

k mírným ztrátám docházelo a to v celkovém průměru -2,5 % 

Při použití funkce AirMax, který je vyznačen červeně byly ztráty velmi podobné při 

použití sousedních kanálů, ale za to pokud byl přenos realizován na stejné frekvenci rychlost 

klesla pouze o 7% což je pro srovnání bez této funkce velice dobrý výsledek.    

 

 

 
Graf 1: Rychlostní rozdíly 
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6 Závěr 
 

Možnost absolvování individuální odborné praxe ve firmě, mi podle mého názoru 

dodalo více zkušeností, než psaní klasické bakalářské práce. Určitě by jsem nabyl jisté 

zkušenosti i touto formou, ale práce v kolektivu společnosti, která se zabývá síťovým 

připojením, je do budoucna určitě vyšším přínosem. 

Uplatnil jsem zde znalosti získané při studiu, kde hrála důležitou roli orientace 

v topologii sítě, ale také práce s optikou, či bezdrátovými technologiemi wi-fi. Předmět 

počítačové sítě, který nám byl zde na škole poskytnut, přispěl také velkou mírou k možnosti 

konfigurace aktivních prvků, či práce v linuxovém prostředí, se kterým se zde na katedře 

telekomunikační techniky také pracuje. 

Po udělení projektu, týkajícího se prověření jistých vlastností bezdrátových technologií 

wi-fi, bylo potřeba tuto problematiku značně nastudovat. Jelikož  i přesto, že je mi technologie 

dobře známa, tak jisté technické znalosti a provoz v 5 GHz pásmu, bylo potřeba doplnit. To 

zahrnovalo i použití spektrálního analyzátoru, se kterým jsem se učil pracovat ve společnosti 

ELCOM, sídlící zde v technologickém parku a přístrojem disponuje. 

Jelikož výsledkem práce bylo zjistit, jak velkým ztrátám při přenosu dochází, byly 

výsledky následující: 

Použije-li se spoj na frekvenci, která je již obsazena a přenosem plně zatížena, dochází 

k poklesu -16 %. Pokud je použit kanál neobsazený, ale zároveň probíhá přenos na sousedním 

kanále, který je posunut o 20 MHz níže, ke ztrátám v rychlostech nedojde. Rozdíl ale nastane 

při použití sousedního kanálu na vyšší frekvenci, kde dojde k poklesu rychlosti v průměru -2,5 

%. Při využití jisté funkce, jenž nám použití zařízení RocketM5 od výrobce Ubiquiti umožňuje 

dojdeme ke stejným výsledkům, pokud probíhá přenos i na sousedních kanálech. Pokud se ale 

realizuje přenos na frekvenci, která je již obsazena, dojde k úbytku na rychlosti -7 %, což je 

stále velice dobrý výsledek. Kompletní dokumentace, zabývající se touto problematikou 

dosahuje 40 stran a je doložena jako příloha bakalářské práce. 
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8 Přílohy 
 

Příloha 1 - Kompletní dokumentace řešené úlohy na CD 

 


