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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na technologie, výstavbu a plánování základnových 

stanic mobilních sítí druhé a třetí generace. První část diplomové práce popisuje používané 

technologie základnových stanic. Druhá část popisuje jednotlivé kroky, které je potřeba učinit počínaje 

přípravou před výstavbou, až po spuštění nové základnové stanice do komerčního provozu. Třetí část 

diplomové práce je věnována měření, simulacím a praktickému návrhu základnové stanice, který 

doplňuje pokrytí GSM a UMTS signálem, pro budovu nové Fakulty elektrotechniky a informatiky a  

kampusu VŠB - Technické univerzity Ostrava. 
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Abstract 

This thesis is focused on the technology, construction and planning of the base stations of 

mobile networks for the second and third generation. The first part of the thesis describes the 

technology used for base stations. The second part describes the steps which are necessary to do  

before the base station is commercially launched. The third part deals with a measurement, simulation 

and practical proposal of base station, which supply additional GSM and UMTS signal coverage for 

new building of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science and campus of VŠB-

Technical University of Ostrava. 
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1 Úvod 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na technologii a plánování základnových stanic 

mobilních sítí druhé a třetí generace. Téma diplomové práce jsem si vybral zejména proto, že 

základnové stanice mobilních sítí spadají do oblasti mé profese. V teoretické části se nejprve budu 

věnovat technologiím základnových stanic. Technologie budou podle svého účelu rozděleny do čtyř 

skupin – technologie rádiového přístupu, doplňující rádiové technologie, spojovací technologie a 

podpůrné technologie. Ke každé skupině budou uvedeny konkrétní technologie a jejich bližší popis.    

U technologie rádiového přístupu popíšu GSM a UMTS od výrobce Huawei, používané jednotky, 

příklady jejich konfigurací, technické parametry. Ve skupině doplňujících rádiových technologií 

zmíním opakovače a nanoBTS, jejich princip a použití. Mikrovlnné rádiové spoje, optická 

infrastruktura a metalická infrastruktura budou tvořit další samostatnou část – spojovacích technologií. 

Na závěr kapitoly budou uvedeny podpůrné technologie základnových stanic, jako jsou např. zdroje, 

klimatizace, elektronické zabezpečovací systémy. Třetí kapitola se bude v patnácti bodech věnovat 

popisu postupů a činností od přípravy před výstavbou základnové stanice, až po uvedení nově 

vybudované základnové stanice do komerčního provozu, přičemž důraz bude kladen na činnosti okolo 

rádiového plánování, na které je diplomová práce zaměřena. Poslední část práce bude věnována 

praktickému návrhu základnové stanice. Hlavním záměrem bude navrhnout pokrytí mobilní sítí druhé 

a třetí generace (GSM, UMTS), které zlepší současný stav pokrytí kampusu VŠB-TU Ostrava včetně 

učeben. Bude uvedena analýza současného stavu pokrytí GSM a UMTS na základě měření a simulací, 

od níž se bude odvíjet samotný návrh nového pokrytí kampusu VŠB-TU Ostrava. V návrhu bude řešen 

výběr umístění pro základnovou stanici, volba výkonu a kapacity, plánování konfigurace anténního 

systému, připojení technologie a volba typu technologie. Bude odděleně řešen návrh pokrytí kampusu 

VŠB-TU Ostrava z vnějších sektorů základnové stanice a vnitřní pokrytí budovy nové FEI. Návrh 

pokrytí z vnějších sektorů základnové stanice bude ověřen simulací pomocí softwarového nástroje pro 

plánování rádiových systémů Radio Mobile 11.3.8. Ověření vnitřního pokrytí budovy nové FEI bude 

provedeno simulací pomocí generátoru UMTS signálu – TEMS Transmitter WCDMA 1.0, měřícího 

mobilního telefonu Sony Ericsson W995 a software - Ascom - TEMS Investigate 11.0.1. 
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2 Technologie základnových stanic 2. a 3. generace 

 

V následující kapitole bude popsána technologie 2. a 3. generace, která je v současné době 

instalována a používána na základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů.  

 

Základní pojmy: 

• Základnová stanice (ZS) – je část sítě (GSM, DCS, UMTS, atd.), která je zodpovědná za 

přenos a příjem radiových signálů z uživatelského zařízení (mobilní telefon, datový modem, 

atd.). Základnová stanice v síti GSM se označuje také jako BTS (Base Transceiver Station) a 

v síti UMTS je označovaná jako Node B, viz obrázek 2.1 [21]. 

• 2. generace – technologií mobilní sítě 2. generace bude v následujícím textu myšlena 

technologie GSM (Global System for Mobile Communications) a DCS (Digital Cellular 

Service), neboli GSM1800. 

• 3. generace – technologií mobilní sítě 3. generace bude v následujícím textu myšlena 

technologie UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 

 

 

 

Obrázek 2.1: Architektura sítě GSM a UMTS 
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Základní rozdělení technologie základnových stanic 

Nyní provedu rozdělení technologie základnových stanic podle jejího určení na části, které 

budou detailněji popsány v dalších kapitolách. 

 

• Technologie rádiového přístupu  

o GSM 

o DCS 

o UMTS 

o Anténní systémy – antény, předzesilovače, slučovače, kabeláž 

 
• Doplňující rádiová technologie 

o opakovače 

o nanoBTS 

 
• Spojovací technologie  

o MINI-LINK – mikrovlnný rádiový spoj 

o metalická kabeláž 

o optická kabeláž 

 
• Podpůrná technologie  

o napájecí zdroje – akumulátory, usměrňovače, generátory 

o EZS – Elektronický Zabezpečovací Systém 

o klimatizace 

 

2.1 Technologie rádiového přístupu 
Pro technologii rádiového přístupu je v současné době u tuzemských mobilních operátorů 

používaná převážně technologie Huawei, jak dokládá má praxe. Jsou regiony, nebo spíše jen města, 

kde byla ponechána technologie jiných světových výrobců, nebo spíše zatím ještě nedošlo k její 

obměně. Proto se budu v závěrečné práci, v kapitole Technologie rádiového přístupu, zabývat 
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výhradně popisem nejrozšířenější technologie v České republice, a tou je dnes technologie z dílny 

společnosti Huawei Technologies s.r.o. Informace a obrázky pro vypracování kapitoly 2.1 byly 

čerpány z [1], [2], [3], [4], [5], [11] a [20]. 

Technologie GSM, DCS a UMTS mají společný základ, a tím je univerzální kabinet. Kabinety 

se instalují ve dvou provedeních - pro vnitřní a pro venkovní instalaci. 

• BTS3900 – kabinet určený k vnitřní instalaci 

• BTS3900A – kabinet určený k venkovní instalaci  

 

Kabinet BTS3900 

 

 

Obrázek 2.2: Fyzická struktura kabinetu BTS 3900 

 

V kabinetu jsou univerzální sloty, do nichž jsou vkládány rádiové jednotky - RFU (Radio 

Filter Unit), pro GSM, DCS, nebo UMTS, nebo i jejich vzájemná kombinace, a to podle 

naplánovaného počtu sektorů a kapacity základnové stanice. V jednom kabinetu tedy mohou být vedle 

sebe v provozu všechny tři technologie GSM, DCS, UMTS. Limitující je pouze šest slotů pro jednotky 

RFU. Dále je kabinet vybaven větráky a distribučním napájecím panelem kabinetu - DCDU (Direct 

Current Distribution Unit). Volný prostor slouží např. pro umístění malých záložních akumulátorů 

v případě, že je pro napájení kabinetu použito 48 V, nebo se zde umístí zdroj pro 19“ skříně velikosti 

3U, či přímo zdroj Huawei, pokud je kabinet napájen ze sítě 220 V. Tento prostor se ale většinou 

nevyužívá, protože tyto kabinety jsou instalovány uvnitř technologických místností, či kontejnerů, kde 

jsou samostatné zdroje a akumulátory, o nichž se zmíním později. 
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Poslední a zároveň nejpodstatnější částí kabinetu je jednotka BBU3900 (Baseband Unit). 

Jedná se vlastně o kontejner, do kterého se vkládají řídící karty pro celý kabinet, nebo i přidružené 

kabinety, včetně připojení a monitorování externích alarmů základnové stanice. Kromě jednotky 

BBU3900 nemá kabinet žádnou zadní sběrnici, jak tomu bylo zvykem u předchozích technologií, ale 

všechny jednotky jsou propojeny na jejich čelní straně. V případě požadavku rozsáhlejší konfigurace 

základnové stanice je možné řadit kabinety na sebe, vedle sebe, nebo i obojí současně. Fyzická 

struktura kabinetu a logická struktura kabinetu BTS3900 jsou znázorněny na obrázcích 2.2 a 2.3, 

převzatých z [1]. 

 

 

Obrázek 2.3: Logická struktura a tok signálu kabinetu BTS3900 

 

 

Kabinet BTS3900A 

Základní kabinet pro venkovní použití sestává ze tří částí, kterými jsou APM30H, RFC a 

PLITNH, jak je zobrazeno na obrázku 2.4, převzatého z [5]. 

APM30H  - je horní box kabinetu, v nemž jsou postupně shora umístěny: ventilační jednotka (Fan 

Box), napájecí část EPS4890 skládající se z napájecí jednotky – PSU (Power Supply Unit) a 

monitorovací jednotky napájení - PMU (Power Monitoring Unit), AC/DC distribuční napájecí 

jednotka, nebo panel -  PDU (Power Distribution Unit), jednotka BBU3900 (Baseband Unit) a do 

zbývajícího volného prostoru je možné instalovat například vnitřní jednotku mikrovlnného připojení, 

topidlo, nebo malé akumulátory.  
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RFC (Radio Frequency Cabinet) - je spodní box kabinetu, pod částí APM30H. Do této části kabinetu 

se umisťují jednotky  DCDU, sloužící k distribuci napájení pro jednotky RFU, umístěny ve spodní 

části kabinetu. Dále jsou v této části ještě umístěny jednotky ventilátorů -  FAN a jednotka řídící 

ventilaci FMUA (Fan Environment Monitor). 

 

 

Obrázek 2.4: Kabinet BTS3900A 

 

PLINTH – je poslední částí venkovního kabinetu BTS3900A, tzv. podstavec, ve kterém jsou otvory 

pro nasávání a cirkulaci vzduchu v části RFC. Bohužel bez filtru, který by zabránil vnikání prachu do 

kabinetu. 

Jak jsem již zmínil výše, popsaná konfigurace kabinetu je základní. Ke kabinetu je možné dále 

instalovat přídavné kabinety, jako je kabinet pro uložení záložních akumulátorů v případě požadavku 

na vyšší zálohu napájení a další volný kabinet s ventilací a distribučním panelem pro připojení 

libovolné technologie, zejména vnitřních jednotek mikrovlnného rádiového spoje, či optickou 

jednotku, atd. Často se základní kabinet instaluje v kombinaci s Delta skříní, o které se zmiňuji 

v kapitole 2.4 a nahrazuje kabinet pro akumulátory, přídavnou technologii a obsahuje napájecí zdroj, 

který nahrazuje zdroj EPS4890 v kabinetu APM30H. Na obrázku 2.5 je zobrazena logická struktura 

venkovního kabinetu BTS3900A. Oproti kabinetu BTS3900 pro vnitřní instalaci se liší v systému 

napájení. 
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Obrázek 2.5: Logická struktura a tok signálu kabinetu BTS3900A 

 

Jednotka BBU3900 

Nyní se vrátím k již dříve zmíněné jednotce BBU3900 (Baseband Unit) a stručně popíšu její 

funkci. Jedná se o jednotku ve formě kontejneru, jehož fyzická struktura je znázorněna na obrázku 2.6. 

Do kontejneru se vkládají jednotky ve formě karet, podle konfigurace kabinetu (BTS3900, nebo 

BTS3900A), popř. i přídavných kabinetů. Pozice karet uvnitř kontejneru jsou pevně stanoveny pro 

jednotlivé technologie. Logická struktura jednotky je odlišná u technologií GSM (DCS), nebo UMTS, 

ale mohou být funkční obě současně, a proto popíšu každou zvlášť v následujících kapitolách 2.1.1 a 

2.1.3. Společné jednotky u obou variant jsou - ventilátor UBFA (Universal BBU Fan) a napájecí zdroj 

se vstupy pro externí alarmy UPEU (Universal Power and Environment interface Unit). Jednotky 

UPEU jsou většinou v kontejneru použity dvakrát, čili zdroje jsou zálohovány, protože pro provoz 

BBU3900 postačuje pouze jeden zdroj. Popřípadě se může namísto jednoho zdroje použít pouze 

jednotka se vstupy pro externí alarmy UEIU (Universal Environment Interface Unit), jako varianta bez 

zálohy. Volitelně lze ještě doplnit kartu UELP (Universal E1/T1 Lightning Protection Unit), což jsou 

bleskojistky připojené kabeláže pro datové rozhraní E1 [10]. 

 

 

Obrázek 2.6: Jednotka BBU3900 
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2.1.1 Technologie GSM a DCS 

V této kapitole popíšu používané jednotky pro technologii GSM a DCS, funkci jednotky 

BBU3900  pro GSM a možné varianty konfigurací. Technologii GSM a DCS zde slučuji proto, že 

jejich odlišnost z hlediska technologie je malá, a to pouze v jednotce RFU. 

 

BBU3900 pro GSM a DCS 

Logická struktura BBU3900 pro technologii GSM sestává z pěti částí (BTS Interface Unit, 

Central Processing Unit, High-Speed Interface Unit, Clock Unit a Monitoring Unit), jak je vidět na 

obrázku 2.7. 

 

Obrázek 2.7: Logická struktura BBU3900 pro GSM 

 

Všechny výše vyjmenované části jsou zahrnuty v jedné fyzické kartě s názvem GTMU (GSM 

Transmission, Timing, and Management Unit for BBU), viz obrázek 2.8, kromě sběru externích 

alarmů, který zajišťuje jednotka UPEU. Pro GTMU jsou v kontejneru BBU3900 vyhrazeny sloty 5 a 

6. Čili potřebná konfigurace BBU3900 pro funkci GSM zahrnuje jednotky 1x GTMU,1x UBFA a 1-2x 

UPEU.  

 

 

Obrázek 2.8: GTMU 
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Rádiové jednotky pro GSM a jejich konfigurace 

Rádiové jednotky - RFU, se používají ve dvojitém provedení. Pro instalaci uvnitř kabinetu      

s označením DRFU 900 a DRFU1800 (Double Radio Filter Unit), nebo vzdálené rádiové jednotky pro 

venkovní instalaci u antén s označením RRU (Radio Remote Unit). RFU zajišťuje modulaci a 

demodulaci mezi signálem v základním pásmu (přicházejícím z BBU3900) a RF signálem, a také 

slučuje a rozděluje signály. Skládá se z těchto částí: vysokorychlostní rozhraní (High-speed interface 

unit), zpracování signálu (Signal procesing unit), výkonový zesilovač (Power amplifier) a dvojitá 

duplexní jednotka (Dual duplexer), jak je vidět na obrázku 2.9. 

RFU se připojují k BBU3900 pomocí CPRI rozhraní (Common Public Radio Interface). 

V případě vnitřní rádiové jednotky DRFU, tvoří propojení metalický kabel. Pro připojení venkovní 

rádiové jednotky RRU se do CPRI portu v BBU3900 vloží elektrooptický převodník -  SFP (Small 

Form-Factor Pluggable) modul a potom komunikace BBU3900 se vzdáleným rádiem probíhá 

prostřednictvím dvou optických vláken.  Použití venkovní jednotky RRU má své výhody i nevýhody. 

Instalace jednotky RRU by měla být co nejblíže antény, čili na střechách, věžích, komínech, a to 

přináší potíže při instalaci a výměně, protože hmotnost se pohybuje okolo 15kg. Výhodou je, že tato 

varianta je ekonomičtější, protože není potřeba instalovat drahý koaxiální kabel a taky je to někdy 

jediné řešení při větších vzdálenostech od BBU z důvodu útlumu koaxiálního kabelu. Logická 

struktura je u obou provedení stejná, jak je vidět na obrázku 2.9 a fyzický vzhled čelního panelu 

DRFU je na obrázku 2.10. Jedna fyzická DRFU (nebo RRU) obsahuje dvě vysílací a přijímací rádiové 

jednotky - TRX (Transciever). Existují i venkovní jednotky v provedení se čtyřmi TRXy – RRU3004, 

ale pro jejich hmotnost 38kg se spíše nepoužívají. Spojení BBU3900 a RRU se také označuje jako 

DBS3900 (Distributed Base Station). Stejně to platí i u technologie UMTS, která bude popsána 

v následující kapitole. 

 

 

 

Obrázek 2.9: Logická struktura DRFU 

 



 
Technologie základnových stanic 2. a 3. generace 

 
 

 
10 

 

 

Obrázek 2.10: Panel DRFU jednotky 

 

Topologie zapojení RFU 

Jednotky RFU mohou být k BBU3900 připojeny pomocí CPRI kabeláže podle více topologií. 

Jednotlivé topologie jsou pojmenovány podle tvaru, který znázorňují – hvězda (star), řetězec (chain), 

nebo kruh (ring) a jsou znázorněny na obrázku 2.11. Každá topologie má své výhody i nevýhody.  

Hvězda - každá RFU je připojena samostatně. Přináší jednoduchou integraci do sítě, pohodlnou 

údržbu, flexibilní rozšiřování kapacity a vysokou spolehlivost sítě. Nevýhodou oproti ostatním 

topologiím je potřeba použít více kabeláže. Tato topologie je nejvíce používanou. 

Řetězec - RFU jsou zapojeny kaskádně před připojením k BBU. Umožňuje konfiguraci s nejvyšší 

možnou kapacitou, ale na úkor spolehlivosti sítě. Při této topologii je možné použít maximálně tři 

úrovně RFU. Z toho vyplývá, že při šesti CPRI portech GTMU karty je možné takto připojit až 18 

jednotek RFU, čili 36 TRXů. 

Kruh - je kombinací obou předchozích topologií. Přináší vysokou spolehlivost sítě, ale 

komplikovanou strukturu a integraci do sítě.   

 

Obrázek 2.11: Topologie DRFU 
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Režimy RFU 

Jak již bylo jednou uvedeno, jedna fyzická jednotka RFU obsahuje uvnitř dvě jednotky TRX a 

má na svůj panel vyvedeny dva výkonové anténní vstupy/výstupy, které mohou mít režim vysílání – 

Tx (Transmit), přijmu – Rx (Receive), nebo jejich kombinaci (dále budou tyto větve v textu označeny 

jako ANT1 a ANT2). Dále jsou vyvedeny čtyři anténní vstupy, které mají pouze režim Rx (dále budou 

v textu označeny jako Rx1 a Rx2). Způsobů, jak je možné jednotku RFU nakonfigurovat a propojit 

s anténním systémem je několik a vychází z následujících režimů: 

Anténní režim RFU 

• Jednoduchá anténa (1Tx + 1Rx) 

o RFU modul má funkční jednu anténní větev ANT1 v režimu Tx/Rx, bez diverzity 

• Jednoduchá anténa, dvojitý přijímač (1Tx + 2Rx) 

o RFU modul má jednu anténní větev ANT1 v režimu Tx/Rx a druhá větev ANT2 je 

pouze v režimu Rx, čili tvoří 2cestnou přijímací diverzitu 

• Dvojitá anténa (2Tx + 2Rx) 

o RFU modul má funkční dvě anténní větve (ANT1 + ANT2) v režimu Tx/Rx a 

2cestnou přijímací diverzitu 

• Dvojitá anténa, čtyřnásobný přijímač (2Tx + 4Rx) 

o RFU modul má funkční dvě anténní větve (ANT1 + ANT2) v režimu Tx/Rx a 

4cestnou přijímací diverzitu (pro tento režim musí být připojeny i anténní vstupy Rx1 

a Rx2 a může být funkční pouze jeden TRX v RFU) 

                 

Obrázek 2.12: DRFU v režimu 2Tx + 2Rx 
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Vysílací režim RFU 

• Nezávislé, nebo kombinované vysílání 

o každý TRX uvnitř RFU použije pro vysílání svou samostatnou vysílací větev (TRX1 – 

ANT1 a TRX2 – ANT2). V kombinovaném režimu je pro oba TRXy použita jedna 

společná vysílací větev, a to ANT1.   

• PBT (Power Boost Technology) 

o funkční je pouze jeden TRX a to TRX1 a je možné zvýšit vysílací výkon až na 71 W u 

GSM 900 a na 63 W u GSM 1800, jak je uvedeno v tabulce 2.2.  

• Dynamické PBT 

o je režim založený na operaci s časovými intervaly, ve srovnání s PBT přináší 

rovnováhu mezi kapacitou a pokrytím, takže nesnižuje kapacitu o 50%. 

• Vysílací diverzita 

o v tomto režimu je funkční pouze jeden TRX v RFU, jeho signál je rozdělen a vysílán 

do dvou anténních větví ANT1 a ANT2. Tímto je zlepšená kvalita vysílaného 

signálu. 

 

Přijímací režim RFU 

• 1cestný 

o signál je přijímán pouze z jedné anténní větve 

• 2cestný, přijímací diverzita 

o nezávisle na režimu vysílání je signál přijímán z obou anténních větví ANT1 a ANT2  

• 4cestný, přijímací diverzita 

o signál je přijímán z obou anténních větví ANT1, ANT2 a z anténních vstupů Rx1, 

Rx2, na které je signál přiváděn ze sousedního RFU téhož sektoru, ale mající 

připojenou další anténu 

 

V tabulkách 2.1 a 2.2 jsou uvedeny citlivosti a vysílací výkony jednotek DRFU a RRU pro 

jednotlivé provozní režimy. Na obrázku 2.12 jsou uvedena zapojení 2Tx + 2Rx pro jednu a pro dvě 

jednotky DRFU, které se v síti používají nejčastěji. Navíc tato konfigurace, při použití jednoho RFU, 
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umožňuje bez fyzického zásahu vzdáleně pouze softwarovou změnou parametru zvýšit výkon z běžně 

používaných 20 W na 45 W u DRFU a z 15 W na 30 W při použití RRU. 

 

Tabulka.2.1: Přijímací citlivost RFU 

Frekvenční pásmo [MHz] Přijímací režim Citlivost [dBm] 

900 1cestný -113 

900 2cestný -113 

900 4cestný -116 

1800 1cestný -116 

1800 2cestný -118.5 

1800 4cestný -118.5 

 

 

Tabulka.2.2: Výstupní výkon RFU 

Frekvenční pásmo [MHz] Vysílací režim Výst. výkon DRFU / RRU 

900 Nezávislé 45 W / 30 W 

900 Kombinované 20 W / 15 W 

900 PBT 71 W / 40 W 

1800 Nezávislé 40 W / 20 W 

1800 Kombinované 18 W / 10 W 

1800 PBT 63 W / 30 W 

 

2.1.2 Technologie UMTS 

V této kapitole popíšu funkci jednotky BBU3900 pro UMTS, používané jednotky pro 

technologii UMTS a možné varianty konfigurací. 

 

BBU3900 pro UMTS 

Logická struktura BBU3900 pro technologii UMTS sestává ze čtyř částí (Transport 

subsystem, Baseband subsystem, Control subsystem, Power modul), jak je vidět na obrázku 2.13. 

Všechny tyto vyjmenované funkce již nejsou zahrnuty v jedné fyzické kartě, jako tomu bylo u 

technologie GSM. Funkce BBU3900 jsou rozděleny mezi několik jednotek: WMPT, WBBP, UTRP, 

UBFA, UPEU. Funkci napájení a ventilaci, stejně jako u GSM, plní jednotky UBFA, UPEU, popř. 

UEIU. Rozdíl je v jednotkách WMPT, WBBP a UTRP. 
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Obrázek 2.13: Logická struktura BBU3900 pro UMTS 

 

WMPT (WCDMA Main Processing Transmission) - plně zastává všechny funkce kontrolního 

subsystému a navíc také transportního subsystému, pokud není pro datove připojení použita karta 

UTRP. Pro WMPT je v kontejneru BBU3900 vyhrazen slot 7, popř. i slot 6 u rozsáhlejších 

konfigurací, jestliže není potřeba osazovat GTMU kartu pro technologii GSM. WMPT je vidět           

na obrázku 2.14. 

 

 
 

Obrázek 2.14: WMPT 

 

UTRP (Universal Transmission Processing unit) - slouží ke zvýšení možného počtu připojených 

datových linek rozhraní E1, pokud čtyři porty WMPT karty nestačí. Její použití tedy není podmínkou 

funkčnosti Node B, ale používá se v případě potřeby navýšit kapacitu základnové stanice. V BBU3900 

plní funkci bloku Transport subsystem a jsou pro ni vyhrazeny sloty 4 a 5. 

 

Tabulka.2.3: Specifikace WBBP 

Typ WBBP Počet buněk Počet UL CE Počet DL CE 

WBBPa 3 128 256 

WBBPb1 3 64 64 

WBBPb2 3 128 128 

WBBPb3 6 256 256 

WBBPb4 6 384 384 

WBBPd2 6 384 348 



 
Technologie základnových stanic 2. a 3. generace 

 
 

 
15 

 

WBBP (WCDMA Baseband Process Unit) - plní funkci bloku Baseband subsystem – 

zpracovává data směrem od uživatele - UL (Uplink) a směrem k uživateli - DL (Downlink). Její 

použití je pro funkci Node B nezbytné. Existuje několik verzí této karty, podle počtu CPRI portů pro 

připojení RFU a podle počtu kanálových prvků CE (Channel Element) navýšujících kapacitu BTS. Pro 

názornost přikládám tabulku 2.3, která tyto hodnoty obsahuje. V BBU3900 jsou pro ni vyhrazeny 

sloty 0 – 3. 

 
Jednotky RFU pro UMTS a jejich konfigurace 

Rádiové jednotky RFU, stejně jako tomu bylo u GSM, se používají v provedení pro instalaci 

uvnitř kabinetu a jejich označení je WRFU (WCDMA Radio Filter Unit), nebo pro venkovní instalaci. 

Jejich označení je RRU3804. Rádiové jednotky se připojují k BBU3900 opět pomocí CPRI portů, 

naprosto stejně, jako tomu bylo u GSM. Logická struktura je u obou provedení (WRFU a RRU) stejná 

a je vidět na obrázku 2.15 a fyzický vzhled čelního panelu jednotky WRFU je vidět na obrázku 2.16. 

Jedna fyzická jednotka WRFU (nebo RRU3804) obsahuje uvnitř pouze jednu jednotku TRX, která 

podporuje čtyři nosné kmitočty. Maximální výstupní výkon jednotky RFU je 80 W na anténním 

výstupu a záleží to na tom, jaká konfigurace (kolik nosných kmitočtů) se použije: 

• jeden nosný kmitočet -  max. 60 W  

• dva nosné kmitočty – max. 40 W na jeden nosný kmitočet   

• tři, nebo čtyři nosné kmitočty – max. 20 W na jeden nosný kmitočet  

Použije-li se pouze jedna anténa, je citlivost -125,8 dBm, při použití dvou antén je její citlivost 

-128,6 dBm. RFU se skládá z následujících částí: vysokorychlostní rozhraní (High-speed interface 

unit), TRX zpracování signálu (Signal procesing unit), výkonový zesilovač (Power amplifier), 

duplexní jednotka (Duplex unit), nízkošumový zesilovač LNA (Low Noise Amplifier) a napájecí 

modul (Power module). 

 

 
 

Obrázek 2.15: Logická struktura WRFU 
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Obrázek 2.16: Panel WRFU jednotky 

 

Topologie zapojení RFU 

U technologie UMTS je situace jednodušší, než tomu bylo u GSM. Jednotky RFU mohou být 

k BBU3900 připojeny pomocí CPRI kabeláže pouze jedním typem topologie a tím je hvězda. Jeden 

výstupní CPRI port může obsluhovat pouze jednu jednotku RFU, která se používá pouze jedna pro 

jeden sektor BTS. Maximální možná konfigurace BBU3900 je celkem 24 sektorů, nebo nosných 

kmitočtů. Jinak řečeno, je možné použít 24 sektorů po jednom nosném kmitočtu, nebo 6 sektorů se 

čtyřmi nosnými kmitočty, či 8 sektorů po třech nosných kmitočtech. Co se týče maximální kapacity 

kanálových prvků CE, tak je možné použít 1536 CE pro UL a 1536 CE pro DL. 

RRU lze také kombinovat s klasickými rádii WRFU. Například pokud by jeden sektor měl 

velmi dlouhý koaxiální kabel, je výhodnější z hlediska útlumu použít v tomto sektoru RRU, připojené 

optickými kabely a ve zbývajících sektorech je možné použít WRFU. Běžnou praxí je také řešení, kdy 

na jedné základnové stanici technologie GSM používá vnitřní jednotky DRFU připojené k anténám 

koaxiálními kabely, zatímco technologie UMTS má instalovány venkovní RRU, připojené optickými 

kabely. Důvodem tohoto řešení je opět útlum koaxiálních kabelů, který je na frekvencích pro UMTS 

pásmo vyšší oproti frekvencím GSM pásma. 

Jedním z levných řešení je použití DBS v kombinaci, kdy se BBU instaluje do venkovní skříně 

spolu se zdrojem DC -48 V, nebo do stávající univerzální 19“ skříně a nejsou použity žádné 

akumulátory, nebo pouze miniaturní, které se umístí do skříně společně s BBU. Řešení se také nazývá 

LCS (Low Cost Site), tzv. nízkonákladová stanice. 

 

2.1.3 Anténní systémy 

Anténní systém je nedílnou a velmi důležitou součástí základnových stanic, který společně 

s volbou vysílacího výkonu určují výsledné pokrytí oblasti signálem GSM, UMTS a další. Výrobců 

anténní techniky je mnoho, ale mezi nejvýznamnější výrobce se bezesporu řadí německá společnost 

Kathrein. Anténním systémem nejsou myšleny jen samotné antény, ale do této oblasti patří další 

zařízení, jako jsou například předzesilovače, slučovače, rozdělovače, koaxiální kabely, jednotky pro 

změnu elektrického náklonu a další, o nichž se zmíním v následujících podkapitolách. 
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Anténní systémy pro technologii GSM jsou oproti anténním systémům pro technologii UMTS 

podstatně jednodušší. U GSM se jednotky RFU připojují koaxiálním kabelem přímo k anténě, jen ve 

výjimečných případech se používají předzesilovače, které jsou uvedeny v podkapitole 2.1.3.3.             

U technologie UMTS je řešení složitější, protože se téměř vždy používají předzesilovače, jak je 

přesněji uvedeno v podkapitole 2.1.3.3. Kromě předzesilovačů se u systému UMTS navíc používá 

systém pro změnu elektrického náklonu antén, tzv. RET (Remote Electrical Tilt), je popsán 

v podkapitole 2.1.3.5. 

 

2.1.3.1 Koaxiální kabely 

Koaxiální kabel je vysokofrekvenční elektrický vodič s vnitřním drátovým, či trubkovým 

vodičem a vnějším vodičem, jenž se nazývá stínění, a oba vodiče jsou odděleny nevodivou vrstvou 

zvanou dielektrikum. Pro anténní systémy základnových stanic GSM a UMTS se používají koaxiální 

kabely o impedanci 50 Ω, různých průměrů např. 1/2˝, 7/8˝, 5/4˝, 13/8˝. Volba průměru koaxiálního 

kabelu se odvíjí od frekvence a použité délky kabelu. Je zřejmé, že s rostoucí frekvencí a délkou roste 

i útlum koaxiálního kabelu a naopak, kabely většího průměru mají nižší útlum než kabely průměru 

menšího. V tabulce 4.3 jsou uvedeny útlumy některých koaxiálních kabelů v závislosti na frekvenci a 

průřezu pro délku kabelu 100 metrů, viz také přílohy CD1, CD2, CD3. S rostoucím průřezem roste i 

cena kabelu a hůře se s takovými kabely při montáži manipuluje, proto není cílem používat všude co 

největší průměr kabelu. Kvůli manipulaci a dovoleným ohybům se kabely od průměru 7/8˝ neinstalují 

až k samotné anténě, ale ukončí se konektorem cca 1 – 3 metry od antény a propojí se s anténou 1/2˝ 

kabelem tzv. feeder. Stejně je tomu i na druhém konci u RFU jednotek. Tady je vidět výhoda, kterou 

má instalace vzdálených rádií RRU, jenž se umístí u antény a k propojení se použije jen krátký feeder. 

 

2.1.3.2 Antény 

Antén je na trhu velké množství, různých typů. Vlastnosti antén jsou charakterizovány mnoha 

parametry, na základě kterých si specialisté pro rádiové plánování zvolí, jakou anténu pro dané 

podmínky vyberou. Mezi nejdůležitější parametry antén se řadí:  

• směrová charakteristika 

• frekvenční rozsah 

• impedance  

• zisk 
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• polarizace 

• mechanické provedení 

 

Směrová charakteristika – vyjadřuje vyzařování antény. Podle tvaru charakteristiky v horizontální 

rovině je možné antény rozdělit do dvou skupin: 

• všesměrové (omnidirectional)  

• směrové (directional)  

Všesměrové antény mají v horizontální rovině směrovou charakteristiku ve tvaru kružnice, to 

znamená, že vyzařují ve všech směrech stejně. Směrové antény, mají v horizontální rovině směrovou 

charakteristiku do jistého směru a můžou být méně, či více směrové. Směrové antény se používají v 

oblastech s vyšší koncentrací uživatelů hlavně při rozdělení BTS na sektory. Nejpoužívanější 

směrovou anténou u mobilních operátorů je panelová anténa. Je to soustava dipólů před reflektorem 

umístěná ve svislé poloze. Svůj význam má také směrová charakteristika ve vertikální rovině. Šířka 

vyzařovaného laloku je oproti charakteristice v horizontální rovině mnohem užší. S vertikální 

směrovou charakteristikou je spojován pojem tilt, neboli náklon, a znamená odklonění osy antény od 

horizontální roviny. Tilt slouží k nastavení požadovaného dosahu signálu vysílací antény. Zvýšením 

tiltu se směr šíření signálu přiklopí k zemi a tím se sníží dosah antény, a opačně. Tilt může být 

mechanický a elektrický. Mechanický tilt je možné nastavit přiklopením, nebo odklopením celého těla 

antény od horizontální roviny, zatímco elektrickým náklonem antény se rozumí náklon anténních 

prvků uvnitř těla antény ve vertikální rovině. Je určen konstrukcí antény a často bývá pevně nastaven 

výrobcem. Některé typy antén mají možnost elektrický náklon změnit ručně a u technologie UMTS se 

používá systém RET, který bude popsán v kapitole 2.1.3.5 a slouží ke vzdálené změně elektrického 

náklonu antén.  

 

Impedance – je dalším důležitým parametrem antén. Pro mobilní systémy se používají antény o 

impedanci 50 ohmů. 

 

Polarizace – určuje směr oscilací vektoru intenzity elektrického pole při šíření záření prostorem. 

Polarizace souvisí s diverzitním  příjmem, o němž se v této kapitole zmíním. Starší antény používaly 

soustavu dipólů jen pro vertikální polarizaci, tyto antény měly jen jeden vstup. Později byly vyvinuty 

antény, které dokázaly přijímat také signál s horizontální polarizací pro diverzitní systém. Dnešní 

antény používají tzv. křížovou polarizaci - X. U takových antén jsou vstupy v páru. 
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Mechanické provedení – odlišuje antény podle jejich mechanické konstrukce, která sleduje 

požadavek na umístění. Je možné je rozdělit: 

• antény pro venkovní instalaci 

• antény pro vnitřní instalaci  

 

        Venkovní antény jsou zejména umísťovány v místech velmi nepříznivých klimatických 

podmínek (vítr, déšť, mráz). Musí být proto konstruovány z velmi odolných materiálů, včetně jejich 

pevného uchycení, aby nedošlo k jejich uvolnění a posunutí ani vlivem náporu silného větru. Těla 

antén jsou vesměs vyráběny ze skelných vláken. Na antény pro vnitřní použití nejsou kladeny tak 

přísné nároky, jako u venkovních antén a mají velké zastoupení v provedení omni diskového tvaru pro 

umístění na strop. Existují i vícenásobné (více sektorové) antény válcového tvaru, kdy je v jednom 

plášti zabudováno několik samostatných antén, směrovaných do různých azimutů. Mnohdy je to jediné 

schůdné řešení při instalaci na památkově chráněné objekty, nebo při nedostatku místa pro více antén. 

 

Frekvenční rozsah – primární volbou specialistů rádiového plánování je používat samostatné antény 

pro každé pásmo zvlášť, tzv. jedno pásmové antény, ale není vždy možné takovému požadavku 

vyhovět. Důvodem může být nedostatek místa na anténním stožáru, nedostatečná nosnost stožáru, 

památkově chráněný objekt, nedostatečný prostor pro anténní kabeláž, nebo třeba jen přání majitele 

objektu. Vývoj směřuje k integraci více anténních systémů do jednoho pouzdra. Proto jsou na trhu 

také antény pro více pásem. V praxi se běžně používají dvoupásmové a třípásmové antény, ale existují 

dnes až pětipásmové antény. Takové antény mají několik anténních vstupů, zvlášť pro každou 

frekvenci a vše je zabudováno v jednom plášti. Naproti tomu se také používají širokopásmové antény, 

jež mají jeden vstup pro všechny frekvence, kde je potřeba pro sloučení signálů použít slučovač 

signálů.  

 

Diverzitní příjem 

Diverzitní, nebo také výběrový příjem se využívá k potlačení rušivých vlivů, které ovlivňují 

signál během jeho šíření mezi mobilní stanicí a základnovou stanicí. Rušivé vlivy se projevují 

kolísáním úrovně signálu v místě příjmu. Tento jev se označuje jako únik (fading). Důvodem mohou 

být terénní překážky v trase signálu, způsobující odrazem mnohocestné šíření signálu, nebo i pohyb 

mobilní stanice vůči základnové stanici. Při odrazu signálu dochází často také ke změně polarizace 

signálu. Opatření ve formě diverzitního příjmu jsou uplatňovány pouze na straně základnových stanic, 
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protože mobilní přístroje mají nízký výkon a malou anténu a diverzitní příjem by byl na straně 

mobilního přístroje velmi obtížně realizovatelný. Diverzitní příjem se řeší více způsoby:  

• Diverzitní systém s prostorovým výběrem  

• Diverzitní systém s úhlovým výběrem 

• Diverzitní systém s polarizačním výběrem 

 

Diverzitní systém s prostorovým výběrem – používá jednu anténu vysílací a více antén přijímacích, 

které jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti několika vlnových délek. Každá přijímací anténa je 

připojena k samostatnému přijímači a výsledný signál je buď součtem všech přijímaných signálů, nebo 

výběrem některého (nejsilnějšího, nejméně rušeného) z přijímaných signálů. Často bývá jedna z antén 

přijímací a zároveň i vysílací. V tomto případě se použijí jen dvě antény, jedna pro vysílání a příjem a 

druhá jen pro příjem. 

 

Diverzitní systém s úhlovým výběrem – podobá se předchozímu systém, ale používají se směrové 

antény, nastaveny do různých směrů a přijímají odražený signál od okolních objektů. 

 

Diverzitní systém s polarizačním výběrem – jak již bylo zmíněno výše, odrazem signálu od 

překážky může dojít ke změně polarizace vertikálně polarizovaného signálu. Metoda polarizačního 

výběru využívá dvou přijímacích antén. Jednu s vertikální a druhou s horizontální polarizací. Obě 

antény mohou být instalovány v jednom společném těle. Pokud se anténa s vertikální polarizací 

použije současně také jako vysílací, postačí k instalaci systému jen jedna anténa. 

Speciálním případem je polarizace +45°/-45°, kde místo horizontální a vertikální antény jsou 

použité dva přímé dipóly, zkřížené do tvaru X a obě antény jsou použité pro příjem i pro vysílání.  

 

2.1.3.3 Předzesilovače 

Jak jsem se již v krátkosti zmínil výše, je v některých případech potřeba použít u anténních 

systémů základnových stanic předzesilovače. U technologie GSM se jednotky RFU připojují 

koaxiálním kabelem přímo k anténě i v případě použití zvýšených výkonů RFU. Výjimkou je zvýšený 

výkon u jednotek RFU1800 pro pásmo DCS, kde je potřeba použít anténní předzesilovač označovaný 

jako TMA (Tower Mounted Amplifier), nebo také MHA (Mast Head Amplifier). Předzesilovač je 

napájen a monitorován prostřednictvím koaxiálního kabelu z monitorovací jednotky GATM (GSM 
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antenna and TMA control module) prostřednictvím napájecí jednotky BT (Bias Tee), jak je vidět       

na obrázku 2.17, ale není to obvyklé. Jednotky GATM a BT se instalují u BTS, zatímco předzesilovač 

se instaluje co nejblíže anténě. Jednotka BT je pasivní součást, která k RF signálu z RFU přidá 

napájecí signál z GATM pro předzesilovač směrem k anténě, ale nepropustí ho zpět, směrem do RFU. 

Dříve bylo potřeba u starších technologií použít předzesilovačů v případě zvýšených výkonů i u 

systému GSM 900. 

Pokud nejsou u systému UMTS použité jednotky vzdálených rádií RRU instalovaných přímo 

u antény, nebo anténa není umístěna v bezprostřední blízkosti RFU, tak se vždy používají anténní 

předzesilovače STMA (Smart Tower Mounted Amplifier). Jednotka BT a GATM se nepoužívá, 

protože napájení a dohledové funkce předzesilovače zajišťuje u UMTS přímo WRFU. 

 

 

Obrázek 2.17: Zapojení předzesilovače u systému DCS 

 

TMA (Tower Mounted Amplifier) – je nízko šumový zesilovač, který se instaluje na věž, do blízkosti 

antény. Zesiluje slabé signály přicházející z antény, pro zvýšení citlivosti přijímače základnové 

stanice, tím se zvětší oblast pokrytí a sníží se vysílací výkon uživatelského zařízení.  

STMA (Smart Tower Mounted Amplifier) – je TMA, který navíc poskytuje funkci AISG rozhraní, 

sloužící k monitorování a ovládání STMA a RCU pro změnu elektrického náklonu antén, uvedeno 

v podkapitole 2.1.3.5. 

 



 
Technologie základnových stanic 2. a 3. generace 

 
 

 
22 

 

2.1.3.4 Slučovače a rozdělovače signálu 

Přestože z funkčního hlediska a z hlediska plánování je ideální používat pro každé pásmo a 

každý sektor samostatnou anténu, není takové řešení vždy možné. Omezení může být více, jak jsem již 

uváděl v kapitole 2.1.3.2 o anténách. Právě pro taková řešení se používají slučovače a rozdělovače, 

které ale vnášejí do anténního systému útlum.  

 

Slučovač signal (combiner) – má za úkol sloučit více výkonových signálů z několika vstupů do 

jednoho společného výkonového výstupu a následně je přiveden jedním koaxiálním kabelem k anténě. 

Existuje mnoho typů slučovačů, avšak jednoduše je lze rozdělit jako stejnopásmové slučující více 

signálů stejné frekvence a vícepásmové, jež naopak jsou schopny sloučit více signál různých 

frekvencí, např. GSM, DCS a UMTS a k výstupu připojit jednu širokopásmovou anténu. Na obrázku 

2.18 je uvedeno blokové schéma 3pásmového slučovače. 

 

Obrázek 2.18: Blokové schéma 3pásmového slučovače 

 

Rozdělovač signálu (splitter) – je určen k rozdělení jednoho výkonového RF signálu a také 

napájecích a řídících signálů ze základnové stanice do více výstupů. Stejně jako tomu bylo u 

slučovačů, tak i u rozdělovačů existuje mnoho typů s různými vlastnostmi (pásma, útlumy, konektory, 

atd.), ale obecně jsou v katalozích výrobců 2, 3 a 4cestné rozdělovače. Tento prvek se používá 

zejména pro anténní rozvody uvnitř budov, kde jsou použity všesměrové antény připojené do 

společného sektoru. 

 

2.1.3.5 Změna elektrického náklonu 

U technologie UMTS je implementován systém pro vzdálenou změnu elektrického náklonu 

antén, RET. Elektrickým náklonem antény se rozumí náklon anténních prvků uvnitř těla antény         

ve vertikální rovině, aniž se změní venkovní naklopení antény, tzv. mechanický náklon. Tento 
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naklápěcí systém má své výhody, ale také i nevýhody. Výhodou je, že provozovatel mobilní sítě může 

na dálku měnit a ladit parametry pokrytí sítě, rychle a bez fyzického zásahu, což přináší úsporu 

z hlediska provozu sítě. Anténní systém je ale komplikovaný, má nižší spolehlivost, než je tomu          

u mechanického náklonu a náklady na anténní systém jsou poměrně vysoké. Systém pro vzdálenou 

změnu elektrického náklonu RET vyžaduje pro svou činnost jednotky RCU, STMA (nebo SBT) a 

AISG kabel, které se společně označují ALD (Antenna Line Devices). Podstata je v tom, že 

prostřednictvím jednotky STMA (SBT) a AISG kabelu je z Node B ovládán krokový motor v RCU, 

který je uchycen k anténě a svým otáčením vysouvá, nebo zasouvá táhlo, které uvnitř antény naklápí 

prvky. Ovládání a monitorování systému RET probíhá na základě AISG standardu. 

 

AISG (Antenna Interface Standards Group) – standard, který je používán pro komunikaci mezi 

základnovou stanicí a zařízením umístěným na věži. Signalizace je zajištěna prostřednictvím 

koaxiálního kabelu, signálem o nižší frekvenci tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s 

vysokofrekvenčním signálem. Mezi Node B a STMA (SBT) jsou informace přenášeny OOK modulací 

(On / Off Key), což je druh ASK (Amplitude Shift Key) modulace. STMA (SBT) přenášené informace 

zpracovává a dále komunikuje s RCU prostřednictvím RS485.  

 

RCU (Remote Control Unit) – přijímá řídící signály odeslané z Node B  prostřednictvím STMA 

(SBT), vyhodnotí je a podle toho spustí vnitřní krokový motor, jenž upraví elektrické naklopení 

antény. RCU je ovládán pomocí rozhraní RS485, který je propojen se stejným rozhraním na jednotce 

STMA (SBT). Pokud jsou na základnové stanici použitá vzdálená rádia RRU, jednotka STMA, ani 

SBT se nepoužívá, protože její funkce je již implementována v RRU. Pro správnou funkci je potřeba 

ještě do RCU  nahrát odpovídající soubor, který v sobě nese informaci o použité anténě.  

 

SBT (Smart Bias-Tee) – poskytuje stejnosměrné napájení a řídicí signály pro jednotku RCU. SBT se 

instaluje na straně antény. Používá se namísto STMA, pokud je délka koaxiálního kabelu mezi WRFU 

a anténou velmi malá a není potřeba funkce předzesilovače. 

2.2 Doplňující rádiová technologie 
V této kapitole bych rád upozornil na technologii, kterou jsem si dovolil nazvat jako 

doplňující. Tato technologie má u mobilních operátorů malé, ale nezanedbatelné zastoupení. V praxi 

existují situace, kdy se nedaří plnohodnotnou základnovou stanicí pokrýt vše, co je požadováno, avšak 

stavba nové základnové stanice by byla zbytečným a neekonomickým řešením. Jedná se například o 
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pokrytí kanceláří, výrobních hal, skladů, rodinných domů, prostory v suterénu, podzemních garážích, 

zastíněných budovách a další. Právě pro tyto účely se používá technologie vyžadující minimální 

náklady a čas na realizaci, kterou bych rozdělil: 

• nanoBTS 

• opakovače 

 

2.2.1 Opakovače 

Opakovač (repeater) je často označován také jako zesilovače signálu. Není to úplně přesné 

pojmenování, protože v sítích mobilních operátorů se používá více principů, na kterém opakovač 

pracuje a nelze u všech prohlásit, že je to pouze zesilovač signálů. Jednoduše se dá říct, že jeho 

úkolem je dopravit signál (GSM, UMTS) z jednoho místa, do místa, kde není. Nevytváří v síti žádnou 

další přídavnou kapacitu, ale pouze využívá kapacity některé ze základnových stanic. Některé typy 

mají antény implementovány uvnitř těla, u jiných je potřeba připojit externí anténu, nebo si lze vybrat 

z obou možností. Opakovače bych podle principu rozdělil následovně: 

 

• kanálový shiftovací opakovač 

• kanálový opakovač 

• širokopásmový opakovač 

 

Kanálový shiftovací opakovač – je složen ze dvou částí, z jednotky v místě BTS (BTS unit) a 

vzdálené jednotky (Remote unit). BTS jednotka je umístěna na základnové stanici a je přímo 

propojena s výstupem jednoho sektoru technologie GSM, který je určený pouze pro tento opakovač. 

Vzdálená jednotka je umístěna v lokalitě, kde je potřeba vylepšit GSM (UMTS) pokrytí. BTS jednotka 

převede výstupní signál z TRXu na jiný kmitočet a upraví, že ho není možné naladit na mobilním 

telefonu. Takto upravený signál se šíří anténou ke vzdálené jednotce, která upravený signál převede 

zpět na původní kmitočet a vysílá opět signál, jenž původně vysílala základnová stanice. Tyto 

opakovače je možné standardně monitorovat. Principiální schéma shiftovacího opakovače je na 

obrázku 2.19. 



 
Technologie základnových stanic 2. a 3. generace 

 
 

 
25 

 

 

Obrázek 2.19: Principiální schéma shiftovacího opakovače 

 

Kanálový opakovač – se instaluje přímo do míst, která je potřeba pokrýt signálem. Opakovač přijímá 

jednou anténou předem vybraný kanál některé z okolních základnových stanic, zesílí ho a nezměněný 

opět vysílá další anténou. Funkce kanálových opakovačů je monitorována prostřednictvím své vlastní 

SIM karty. Neslouží jen k pokrývání míst ve vnitřních prostorách budov, ale i k pokrytí venkovních 

prostor. Antény se instalují na věže, nebo výškové budovy, stejně jako u klasických ZS. Používají se 

ve spojení s technologií GSM900. 

 

Širokopásmový opakovač – je jednoduché, malé zařízení s malým výkonem, určeno k vnitřní 

instalaci pro dokrývání malých prostor, suterénů, apod., která obvykle přijímají, zesílí a následně 

vysílají signál přes celé pásmo (GSM, DCS, UMTS, nebo jejich kombinace), viz obrázek 2.20. 

Mnohdy už mají integrovanou vnitřní anténu, kterou je možné nahradit externí anténou a signál 

rozdělit pomocí rozdělovače do více míst v budově. Některé typy umožňují i monitorování 

prostřednictvím SIM karty. Používají se ve spojení s technologií GSM900 a UMTS. 

Informace a obrázky pro kapitolu 2.2.1 byly čerpány z [7] a [8]. 

 

 

 
 

Obrázek 2.20: Širokopásmový opakovač Coiler 
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2.2.2 NanoBTS 

NanoBTS jsou kompletní jedno - TRXové základnové stanice. Pro připojení nanoBTS 

k rádiové řídící jednotce BSC (Base Station Controller) se využívá internetového protokolu - IP 

(Internet Protocol). NanoBTS mají svůj vlastní BSC, který není totožný s BSC klasických 

základnových stanic. Díky využití standardního IP protokolu je možné pro připojení nanoBTS volit 

téměř jakoukoliv fyzickou přenosovou cestu. Tyto základnové stanice jsou zajímavé malými nároky 

na instalaci a svými malými rozměry, které jsou zhruba jako list papíru A4, viz obrázek 2.21. Jsou 

určeny k vnitřnímu použití, jejich výkon se pohybuje okolo 200 mW a většinou se používají v pásmu 

GSM900 a GSM1800. NanoBTS má integrovanou všesměrovou anténu s možností připojení externí 

antény. Napájení je řešeno po datovém síťovém kabelu - ethernetu (PoE), čili pro připojení nanoBTS 

je potřeba pouze jeden kabel se čtyřmi kroucenými páry vodičů - UTP (Unshielded Twisted Pair). 

 

                 

Obrázek 2.21: NanoBTS 

 

Dalo by se říci, že použití nanoBTS je lepším řešením, než jsou opakovače. Mobilní operátoři 

dnes spíše využívají k volbě pokrytí nanoBTS, protože na rozdíl od opakovačů přidávají do sítě 

kapacitu a nezpůsobují rušení. Topologie sítě nanoBTS je vidět na obrázku 2.22. Informace a obrázky 

pro kapitolu 2.2.2 byly čerpány z [6]. 

 

 

Obrázek 2.22: Topologie sítě nanoBTS 
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2.3 Spojovací technologie 
Je zřejmé, že každá základnová stanice GSM a UMTS musí být připojena odpovídajícím 

datovým spojem ke svým nadřazeným prvkům mobilní sítě, kterým v případě technologie GSM je 

rádiová řídící jednotka BSC a v případě UMTS technologie to je RNC (Radio Network Controller). 

Jednotlivé základnové stanice se s ohledem na existenci sítě v dané lokalitě připojují několika 

způsoby: 

• rádiovou infrastrukturou 

• optickou infrastrukturou 

• metalickou infrastrukturou 

 

Před několika lety se používaly výhradně rádiové spoje. Dnes se stále častěji využívá 

optického připojení a v malé míře i metalického připojení. Důvodem jsou vyšší pořizovací náklady    

na rádiové spoje, vyšší náklady na jejich provoz kvůli kmitočtovým licencím a lepší vlastnosti optické 

infrastruktury z hlediska rušení a kapacity. Datové připojení ZS zpravidla nevede přímo k BSC, nebo 

RNC, ale mnohdy je datový spoj podstatně složitější, vede přes jiné ZS do společných uzlů, odkud je 

datové připojení pro více ZS společně vedeno až k BSC, nebo RNC.  

 

2.3.1 Rádiová infrastruktura 

Je nejvíce používaný způsob připojení ZS k nadřazeným elementům mobilní sítě. Výrobců a 

typů rádiových spojů je více, ale vedoucí postavení má společnost Ericsson. Na některých 

základnových stanicích je ještě možné zahlédnout nejstarší z produktů Ericssonu - MINI-LINK C, ve 

větší míře pak ještě MINI-LINK E a zejména dnes používaný MINI-LINK TN (Traffic Node), na který 

se v této kapitole zaměřím. Všechny technologie MINI-LINK se skládají z venkovní a vnitřní 

jednotky, jenž jsou spolu propojeny koaxiálním kabelem o průměru 10 mm, kromě MINI-LINK C, 

kde jsou jednotky spolu propojeny mnohožilovým multikabelem. Venkovní rádiová jednotka nese 

označení RAU (Radio Unit) a vnitřní jednotka se označuje AMM (Access Module Magazine).  

 

RAU (Radio Unit) – je rádiová jednotka, mechanicky uzpůsobena pro uchycení k anténě ve 

venkovním prostředí tak, aby na sebe navazovaly vlnovody rádia a antény. Kruhové antény se 

používají většinou o průměru 0,3 m a 0,6 m, podle vzdálenosti spoje, viz obrázek 2.23. Je možné 

použít i větších antén, ale pak se RAU neupevňuje k anténě, ale na samostatný nosič a s anténou je 

propojena pružným vlnovodem. Volba kmitočtu rádiového spoje se určuje výpočtem, v němž hlavní 
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proměnnou je vzdálenost spoje. Antény a RAU jsou rozděleny podle kmitočtů do pásem, které se 

pohybují v rozmezí od 6 GHz do 38 GHz a každé pásmo má ještě další subpásma. Jeden rádiový spoj 

využívá dvě frekvence pro obousměrný provoz. RAU se ještě rozlišují podle použité modulace (C-

QPSK, 16-, 64-, 128-QAM), se kterou souvisí přenášená kapacita spoje. Pokud se jedná o spoje 

vyšších kapacit, nebo je jejich nepřetržitý provoz jinak významný, zapojují se v konfiguraci 1+1 a 

potom jsou do jednoho směru použity dvě RAU na vysílací straně a dvě RAU na přijímací straně.  

 

Obrázek 2.23: RAU jednotky 

 

AMM (Access Module Magazine) – je vnitřní jednotka rádiového spoje. Jedná se o plechový 

kontejner se zadním panelem, tvořícím sběrnici pro karty, které se do kontejneru vkládají, jak je vidět 

na obrázku 2.24. Může být o velikosti 2p, 6p a 20p, kde číslo označuje možný počet karet vložených 

do kontejneru. Kontejner může být vybaven těmito moduly: 

 

• NPU (Node Processor Unit) spravuje kontrolní funkce systému a rozhraní 

• MMU (Modem Units) představuje vnitřní část radiového terminálu, určuje kapacitu a 

modulační schéma 

• LTU (Line Termination Units) poskytuje plesichronní digitální rozhraní - PDH 

(Plesiochronous Digital Hierarchy), nebo SDH rozhraní 

• ETU (Ethernet Interface Unit) poskytuje rozhraní ethernet 

• AAU (ATM Aggregation Unit)  

• PFU (Power Filter Unit) filtruje externí napájení a distribuuje napájení ostatním 

jednotkám přes zadní sběrnici AMM 

• FAU (Fan Unit) zajišťuje chlazení AMM 

• SAU (Service Access Unit) poskytuje další uživatelské vstupní a výstupní porty 
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Hlavním benefitem MINI-LINK TN oproti předchozím verzím MINI-LINK je tzv. Traffic 

routing, pomocí něhož lze provádět propojování a směrování portů bez fyzického zásahu, pouze 

sofwarově. Tímto je možné shromažďovat provoz z více rádiových spojů a následně například propojit 

s optickou trasou vyšší kapacity. Informace a obrázky pro kapitolu 2.3.1 byly čerpány z [12]. 

 

        

Obrázek 2.24: AMM kontejner 2p a 20p 

 

2.3.2 Optická infrastruktura 

Pokud je ZS připojena pomocí optické infrastruktury, je do technologické místnosti ZS, nebo 

do technologické skříně přivedena nehořlavá trubička 8/5,5. Do ní jsou zavedena optická vlákna a dvě 

vlákna se připojí k zařízení Optix METRO 100. Zařízení pracuje na přístupové vrstvě a poskytuje 1-2x 

STM-1 [10] optické rozhraní na straně jedné a na straně druhé se podle typu použité jednotky nabízí 

rozhraní ethernet 4x 10/100BASE-T (nebo 1x 100BASE-X/T) a 8x E1 rozhraní. Architektura systému 

Optix METRO 100 je na obrázku 2.25, jak uvádí [9]. 

 

Obrázek 2.25: Architektura systému Optix METRO 100 
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2.3.3 Metalická infrastruktura 

V některých případech jsou základnové stanice propojeny s nadřazenými elementy mobilní 

sítě pomocí metalické infrastruktury, ale není to příliš časté řešení. Této varianty se využívá zejména 

v objektech (např. panelových domech), kde už je metalická infrastruktura vybudována a vedení 

splňuje podmínky pro provoz symetrické digitální účastnické přípojky - SHDSL (Single pair High 

speed Digital Subscriber Line), určené pro symetrický duplexní přenos digitálního signálu s využitím 

jednoho metalického páru. Do technologické místnosti ZS, nebo do technologické skříně jsou 

přivedeny dva kabely UCEKFY 5x4x0,4, popř. 1x UTP cat.5 u LCS a jsou připojeny do SHDSL 

modemu. SHDSL modem je jednotka pro symetrické širokopásmové přenosy prostřednictvím 

jednoho, nebo dvou párů měděných drátů. Jeden modem zpravidla obsahuje 2x SHDSL rozhraní a 2x 

E1 rozhraní [10]. Podle požadovaného počtu datových linek rozhraní E1 na ZS je instalován i 

příslušný počet modemů. 

 

2.4 Podpůrná technologie  
Jako podpůrnou technologií jsem označil zbývající technologii ZS, kterou nebylo možné 

zařadit mezi doposud výše jmenovanou technologii a přesto je pro provoz ZS důležitá: 

• EZS (Elektronický Zabezpečovací Systém) 

• akumulátory 

• napájecí zdroje 

• záložní generátory 

• klimatizační jednotky 

• technologické skříně 

• osvětlení věží 

 

EZS (Elektronický Zabezpečovací Systém) – ZS jsou vybaveny EZS, který v případě poplachu 

informuje dohledové centrum s nepřetržitým provozem, a to podle dané události vyvolá potřebnou 

aktivitu. Mezi sledované události např. patří – neoprávněný vstup, požární poplach, vysoká a nízká 

teplota, zaplavení a další. 
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Akumulátory – napájení ZS je zálohováno pro případ výpadku energetické distribuční sítě staničními 

akumulátory. ZS jsou rozděleny do více kategorií, tzv. klasifikací, podle jejich významnosti v mobilní 

síti. Podle toho je i zvolena požadovaná délka zálohy, která se pohybuje v rozmezí od nuly až po 

několik desítek hodin, ale nejčastější doba zálohy se pohybuje do desíti hodin. Používají se gelové 

akumulátory o jmenovitém napětí 48 V, složené z bloků o napětí 6 a 12 V. Akumulátory jsou 

bezúdržbové, avšak vyžadují okolní teplotu okolo 20 °C a napájecí zdroj s možností nastavení 

podmínek daných výrobcem akumulátorů. Při vyšších teplotách významně klesá jejich životnost a 

akumulátory představují v nákladech na provoz sítě významnou položku.  

 

Napájecí zdroje – nepostradatelnou součástí každé ZS je napájecí zdroj. U venkovních instalací s 

BTS3900A je využíván vlastní zdroj, kterým je už kabinet vybaven. V případě, kdy je venkovní 

instalace doplněna Delta, či CanTech skříní a vyšší zálohou akumulátorů, vestavěný zdroj se nepoužije 

a instaluje se do přídavného kabinetu samostatný zdroj o rozměru 19”, který je také možné využít i u 

prostorově omezených vnitřních instalací, například v servrovnách pronajímatelů. U vnitřních instalací 

ZS se používají rovněž samostatné zdroje dodávané jako stojící, nebo závěsné skříně. Tyto zdroje mají 

mnoho různých konfigurací podle potřeb ZS. Základem je mikroprocesorová řídící jednotka, která je 

pro samostatné zdroje shodná (včetně zdrojů do 19” skříní). Má rozsáhlé možnosti nastavení, péče o 

akumulátory, jako jsou nabíjecí, vybíjecí, udržovací režimy, testování akumulátorů, odpojení, hlídání 

teploty a kompenzace napětí vůči teplotě, hlášení poruchových stavů (výpadky sítě, fáze, teploty, 

poruchy, probíhajících testů) a mnoho dalších. Konfigurace probíhá pomocí tlačítek na čelním panelu, 

nebo pomocí osobního počítače – PC (Personal Computer), prostřednictvím sériové linky RS232, či 

rozhraní ethernet a po připojení do sítě je možné provádět monitorování a konfiguraci vzdáleně. 

Hlavní odlišnost zdrojů je v použitých výkonových jednotkách, tzv. rectifire, kterých je více typů a liší 

se velikostí a výstupním výkonem (např. 750, 800, 1200, 1500, 1600, 2000 W). Takových jednotek je 

možné do zdroje vložit několik (obvykle 1 – 4, nebo 1 – 8 podle použité skříně) a tím zvyšovat, nebo 

snižovat celkový maximální možný výkon zdroje. Pokud ani při maximálním osazení zdroje 

výkonovými jednotkami není výkon pro základnovou stanici dostatečný, je možné zdroje navzájem 

spojovat a celek ovládat jednou společnou řídící jednotkou. 

 

Záložní generátor – na některých významných ZS jsou instalovány stacionární záložní generátory 

odpovídajícího výkonu, které jsou plně automatické a v případě výpadku energetické distribuční sítě 

dojde k jejich spuštění a napájení základnové stanice. Generátory je možné monitorovat a ovládat 

dálkově a v případě poruchového stavu zasílají hlášení. U běžných základnových stanic bývají 



 
Technologie základnových stanic 2. a 3. generace 

 
 

 
32 

 

instalovány přípojky, k nimž je možné v případě delších odstávek napájení připojit mobilní záložní 

generátor. 

 

Klimatizační jednotky – pro chod ZS a dlouhou životnost akumulátorů je potřeba udržovat 

v technologické místnosti stabilní teplotu okolo 20 – 25 °C. Z tohoto důvodu jsou ZS vybaveny 

klimatizačními jednotkami a elektrickými topidly. V případě poklesu, nebo zvýšení teploty mimo 

nastavené hodnoty přicházejí z teplotních čidel hlášení na dohledové centrum. Také některé 

klimatizační jednotky dokážou posílat poruchová hlášení, pokud dojde k jejich odstavení 

mimo provoz.  

 

Technologické skříně – jak jsem už jednou uváděl v kapitole 2.1 u konfigurací kabinetů, často se 

základní kabinet Huawei BTS3900A pro venkovní instalaci používá v kombinaci s Delta skříní, nebo 

CanTech skříní, které mají standardní 19” rámy k uchycení technologie. Důvodem této kombinace je, 

že skříně nabízí větší prostor k instalaci technologie, jsou podle požadavků vybaveny klimatizací a 

topidly řízeny inteligentním programovatelným termostatem a jsou zatepleny. Do skříní se instalují 

jednotky spojovací technologie, napájecí zdroje a akumulátory, jak je vidět na následujícím obrázku 

2.26. Akumulátory dosahují v klimatizovaných skříních delší životnosti. V technologických 

místnostech ZS se používají klasické prosklené skříně s 19” rámy, jako je obvyklé u IT technologie a 

instalují se dovnitř jednotky spojovací technologie. 

 

 

Obrázek 2.26: Instalace BTS3900A s Delta skříní 
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3 Postup při přípravě a výstavbě základnové stanice 
mobilní sítě 2. a 3. generace 

V této kapitole jsou uvedeny činnosti, probíhající během výstavby základnové stanice od 

jejího počátku, až po uvedení ZS do komerčního provozu. Rozdělení a posloupnost činností je 

následující: 

 

1. Podnět a záměr  

2. Výběr lokality pro základnovou stanici 

3. Volba frekvence, výkonu a kapacity 

4. Akvizice a smluvní vztah 

5. Zpracování projektové dokumentace  

6. Legislativní kroky 

7. Plánování konfigurace anténního systému  

8. Plán připojení technologie 

9. Volba typu technologie 

10. Samotná výstavba a vybavení ZS technologií  

11. Ověření funkčnosti  

12. Integrace do sítě  

13. Fyzické předání nové základnové stanice 

14. Definice radiových parametrů, sousedství a uvolnění ZS do komerčního provozu 

15. Případná optimalizace 

 

3.1 Podnět a záměr 
Na počátku výstavby základnové stanice je nějaký podnět, či záměr. Podnětů pro pokrytí 

území signálem může být mnoho. Může se například jednat o pokrytí nové zástavby, jako jsou 

průmyslové zóny, satelitní městečka, obchodní a kulturní centra, či získání nového velkého zákazníka. 

Podnětem k výstavbě rovněž můžou být stížnosti na nedostatečné pokrytí, nebo změnu (zhoršení) 

stávajícího pokrytí, např. vlivem výstavby nových objektů, které zasáhnou do stávajícího pokrytí. 
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Dalším příkladem může být nedostatečná kapacita stávajících ZS v dané lokalitě vlivem navýšení 

počtu zákazníků, např. při rozšíření sídliště. 

 

3.2 Výběr lokality pro základnovou stanici 
Výběr polohy pro umístění ZS  patří mezi klíčovou operaci, která určuje konečný výsledek 

pokrytí území signálem mobilních telefonů. Cílem je najít minimální počet optimálních bodů k 

umístění ZS pro vytvoření požadovaného pokrytí cílové oblasti. Plánování pokrytí se obvykle provádí 

pomocí softwarových nástrojů založených na databázi digitálních map. Tento úkon spadá do 

kompetence specialisty pro rádiové plánování. Volba typu a umístění ZS závisí na charakteru okolí. 

Ve městech jsou buňky (jeden sektor ZS) obvykle menší než na venkově. Maximální teoretická 

vzdálenost od základnové stanice na okraj buňky je 35 km. Jeden z faktorů, který limituje velikost 

buňky, je vlnová délka použité frekvence. Pravidlem je, že čím vyšší je frekvence, tím je menší 

velikost buňky. To znamená, že pro pokrytí oblasti signálem mobilních telefonů UMTS je potřeba 

větší hustota buněk než pro GSM. Dalším faktorem, ovlivňujícím velikost buněk, jsou zeměpisné 

podmínky. Například otevřené vodní plochy tlumí rádiový signál méně než les, nebo městské prostředí 

a signál se pak šíří na rozdílné vzdálenosti.  

V případě pokrytí malých vesnic se volí výše položené kóty, odkud je možné realizovat GSM 

pokrytí větší oblasti, ve které leží několik málo osídlených oblastí, ale je to zase na úkor pokrytí 

UMTS . U vesnic nad tisíc obyvatel je naopak vhodnější vybudovat ZS v okolí středu zastavěné 

oblasti, dosáhne se tak dobrá úroveň vnitřního pokrytí budov, a také má význam instalovat technologii 

pro UMTS (v okruhu 1 km ideální, použitelné pokrytí uvnitř budov okolo 1,5 km podle terénu a 

zástavby). Ve větších městech se dnes vzdálenost mezi ZS pohybuje okolo 100 - 300 metrů a při 

výstavbě nové ZS se automaticky instaluje GSM i UMTS technologie.  

Při výběru umístění ZS hraje roli mnoho proměnných (okolní terén a zástavba, použité 

materiály na konstrukci budov a mnoho dalších), proto je posouzení vždy velice individuální a 

mnohdy otázka více kompromisů. Volba nejvhodnější geografické polohy muže být ovlivněna např. 

nerealizovatelností elektrické přípojky, optického připojení, MW (MicroWave)- mikrovlnné připojení, 

vůlí majitele objektu a pozemků, výškou nájmu, nesouhlasem památkářů a ochránců přírody, nebo 

třeba neúměrně vysokými náklady na vlastní technickou realizaci základnové stanice. V případě, kdy 

je softwarová simulace plánovaného pokrytí obtížná a stěží odhadnutelná, např. při návrhu pokrytí 

objektů vzdálenějších od místa výstavby BTS, přistoupí se k simulaci pomocí skutečné antény 

umístěné v požadované poloze na místě plánované ZS, která se napájí generátorem GSM (UMTS) 

signálu a měřením na konkrétních místech zájmu se zjistí reálná úroveň signálu. 
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3.3 Volba frekvence, výkonu a kapacity 
Výběr kmitočtu pro GSM určuje specialista z oblasti rádiového plánování a kmitočet vybírá 

z frekvenčního pásma, které je danému telekomunikačnímu operátorovi přiřazeno, tzv. frekvenční 

příděl. Pro pohraničí oblasti je výběr kmitočtů omezen ještě více, protože mohou být použity jen 

některé z přidělených kanálů (tzv. preferenční), a to podle sousední země. Volba kmitočtu je také 

omezena již použitými kmitočty u sousedních ZS. Je potřeba, aby každá jednotka TRX na ZS 

v jednom okamžiku nevysílala stejným kmitočtem, nebo kmitočtem použitým u sousedních ZS. 

Pomocí plánovacího nástroje nasimuluje specialista pro rádiové plánování pokrytí z vybraného 

umístění a přiřadí jednotlivým buňkám ZS vysílací frekvence tak, aby co nejvíce omezil interference 

s okolními buňkami.  

Jeden TRX v každé buňce ZS vždy vysílá jednou neměnnou frekvencí. Na této frekvenci se 

vysílá tzv. BCCH kanál. BCCH (Broadcast Control Channel) je důležitým logickým kanálem v GSM, 

prostřednictvím kterého základnová stanice odesílá mobilním stanicím všeobecné informace, např. 

identifikátor buňky, číslo radiového kanálu, kód oblasti, státu, operátora, nebo řídí výkon mobilních 

stanic. Pokud je pod jednou buňkou základnové stanice spuštěno více jednotek TRX, používají 

všechny ostatním jednotky TRX v buňce tzv. hopping. Hopping je rychlé, cyklické, koordinované 

střídání kmitočtů během hovoru, z důvodu omezení interferencí. Soubor opakujících se frekvencí při 

hoppingu tzv. HSN (Hopping Sequency Number) je pro všechny buňky na základnové stanice stejný, 

ale různé pořadí frekvencí ve stejný okamžik se zajistí volbou odlišného parametru MAIO_offset. 

V jeden okamžik jsou tedy na všech TRXech různé frekvence. 

Frekvence buněk s BCCH kanálem jedné ZS musí být mezi sebou vzájemně minimálně o 1 

kanál odděleny a totéž by mělo platit i pro okolní buňky. Výše uvedeným způsobem specialista 

rádiového plánování vybere frekvenci pro BCCH kanál. Kapacita BTS se volí s přihlédnutím k hustotě 

okolních BTS, k předpokládanému počtu uživatelů v dané oblasti a v neposlední řadě na základě 

zkušeností specialisty pro rádiové plánování. Obvykle se volí v jednom GSM sektoru 2x TRX a jedna 

nosná pro UMTS sektor. V oblastech, kde je předpoklad pohybu velkého počtu uživatelů mobilních 

telefonů generujících velký provoz v síti, jako jsou např. nákupní a kongresová centra, či sportovní 

haly, se kapacita navyšuje. Pokud se přesto nepovede počáteční kapacitu předem odhadnout, vyplyne 

to ze statistických dat o provozu, jak je uvedeno v kapitole 3.15 a je možné dodatečně kapacitu BTS 

navýšit. Pro UMTS je situace s volbou frekvence oproti GSM jednodušší, protože se používá 

frekvence u všech BTS v síti stejná, popř. se přidává další nosná frekvence pro zvýšení celkové 

kapacity BTS. Se zvyšováním kapacity UMTS souvisí přidávání kanálových prvků CE (Channel 

Element), jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.2. Ve městech se standardně instaluje s technologií GSM 

současně i technologie UMTS. V odlehlejších oblastech se UMTS instaluje tehdy, pokud to má 

vzhledem ke vzdálenosti ZS od pokrývané oblasti pro zákazníky nějaký přínos. 
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3.4 Akvizice a smluvní vztah 
Akvizicí se rozumí oslovení vlastníka objektu, či pozemku, který byl specialistou pro rádiové 

plánování vybrán pro realizaci ZS  a následné projednání tohoto záměru. Pokud majitel se záměrem 

souhlasí, předkládá se mu typová nájemní smlouva a návrh technické realizace. Po předběžném 

schválení těchto dokumentů se dolaďují detaily smlouvy a projektu, jako je cena, délka kontraktu, 

další možná prodloužení, práva a povinnosti obou smluvních stran, atd. až je smlouva oboustranně 

vyhovující. Je samozřejmě žádoucí uzavírat nájemní vztah na delší dobu, protože vybudování ZS je 

finančně náročné a provozované ZS se většinou opouštějí jen ve výjimečných případech. Důvodem 

k opuštění může být např. nezpůsobilost objektu k dalšímu provozování (chátrající budovy, komíny), 

vybudování nové ZS v blízkosti, která je schopna provoz původní ZS převzít, změna záměru majitele, 

nebo třeba neúměrné navýšení ceny nájmu. Jiná varianta uzavírání smluvního vztahu je v případě 

velkých společností, majících své právní zástupce, kdy návrh nájemní smlouvy většinou předkládá 

pronajímatel, nikoli nájemce. Závěrem úspěšné akvizice je uzavření smluvního vztahu – podpis 

smlouvy. 

 

3.5 Zpracování projektové dokumentace 
Veškerá vypracovaná projektová dokumentace (PD - soubor projektů zachycující detailní 

popis všech součástí základnové stanice) musí odpovídat normám, čili musí být zpracována, nebo 

zkontrolována projektantem s autorizací a řeší ji obvykle externí projekční firma. Požadovaná 

projektová dokumentace se odvíjí od typu lokality, jenž se dělí podle svého rozsahu do několika 

kategorií (vlastní věže, ZS umístěná na stávajících věžích dalších telekomunikačních operátorů, 

střechy objektů, uvnitř staveb a další). Pro doplňující technologie jako je opakovač a nanoBTS je 

postačující technická zpráva, ve které je zachyceno připojení k elektrické síti, umístění v objektu a 

popř. připojení k síti internet a výpočet hygieny. U věží je potřeba, aby projekt obsahoval dokumentaci 

ocelových konstrukcí, výpočet statiky a statické posouzení, projekt elektrické přípojky a hromosvodu, 

požární zprávu, dokument bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), výpočet hygieny, 

rozmístění antén a technologie a popřípadě dokumentaci metalického, nebo optického připojení. 

 

3.6 Legislativní kroky 
Pro zahájení fyzické výstavby je potřeba získat od stavebního úřadu podle typu stavby 

stavební povolení, nebo územní souhlas. U věží se vydává územní rozhodnutí a stavební povolení a na 

závěr stavby proběhne kolaudace. U ZS umístěných na cizích objektech se ve většině případů vydává 

územní souhlas a pak kolaudace neprobíhá. Pro stavební řízení je nutné předložit stavebnímu úřadu 
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kompletní projektovou dokumentaci a nájemní smlouvu s majitelem. Pokud není operátor vlastníkem 

pozemku nebo objektu a není-li nájemní smlouva ještě uzavřená, postačí souhlas majitele s instalací. 

Stavební úřad si před vydáním stavebního povolení vyžádá vyjádření jiných orgánů k projektové 

dokumentaci (Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru, Vojenské a ubytovací 

správy, Řízení letového provozu, plynárenské společnosti, správy vodovodů a kanalizací, 

památkového úřadu, správy chráněné krajinné oblasti, jiných telekomunikačních operátorů a dalších) 

podle toho, co vše bude stavbou dotčeno. Uvedené kroky většinou řeší akviziční firma ve spolupráci 

s telekomunikačním operátorem. 

 

3.7 Plánování konfigurace anténního systému 
Výběr antén pro základnovou stanici určuje specialista pro rádiové plánování. Volba vychází 

z použité frekvence, prostorových možností, profilu terénu a potřebného zesílení. Ideální situace je 

taková, kdy je možné pro každé frekvenční pásmo zvolit samostatnou anténu, pokud je na ZS použito 

více systémů (GSM, DCS, UMTS). Použití samostatných antén je však prostorově náročné. Mnohdy 

je to spíše otázka kompromisu, protože se od počtu použitých antén často odvíjí i výše najmu, nebo je 

ve stejné lokalitě více operátorů a prostorové možnosti jsou omezeny, nebo je nosnost stožáru 

omezená, proto se použijí vícepásmové antény. Dalším ukazatelem při výběru antény, na základě 

kterého se specialista rozhodne, je směrová charakteristika antény. Podle profilu terénu a toho, co je 

potřeba pokrýt, vybírá anténu s určitou vyzařovací charakteristikou. Například pro úzká údolí mezi 

kopci volí spíše anténu s malým horizontálním vyzařovacím úhlem, ve městě a volném terénu se 

obvykle používají antény s širší horizontální charakteristikou.  

Standardně se používají antény s 65° horizontálním vyzařovacím úhlem u 3sektorové ZS. 

Naopak antény s kruhovou horizontální charakteristikou (tzv. omnidirectional) je možné použít 

v místech, kde nebude způsobovat interference ve velkých oblastech (např. údolí, kde šíření signálu 

brání okolní kopce), nebo kde použití více sektorové ZS nemá význam (např. menší vesnice). 

Všesměrové antény jsou méně populární než antény směrové. Jsou pro to dva hlavní důvody. Prvním 

důvodem je stupeň interference, který je vyšší, než u sektorových BTS a omezuje opakování stejných 

frekvencí. Druhým důvodem je zisk antény, který je menší, než u směrových antén. Jinými slovy, 

použitím sektorové antény se zvýší pokrytá oblast. Výběr antén pro základnovou stanici se opírá o 

softwarové simulace, nebo výjimečně o simulace se skutečnou anténou a generátorem signálu a hlavně 

také o praktické zkušenosti specialisty rádiového plánování [20]. 
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3.8 Plán připojení lokality 
Připojení technologie základnové stanice k nadřazeným prvkům telekomunikační sítě, jak již 

bylo uvedeno v kapitole 2.3, může být realizováno:  

• rádiovou infrastrukturou 

• optickou infrastrukturou 

• metalickou infrastrukturou 

Výběr infrastruktury závisí především na její fyzické dostupnosti. Na odlehlých místech a 

v horách přichází v úvahu rádiové spoje a naproti tomu ve velkých městech jsou většinou dostupné 

všechny možnosti. Pokud je možnost volby, nebo je to finančně přijatelné, řadí se na první místo 

optické připojení, protože nabízí nejvyšší kapacitu spoje a ušetří se za poplatky rádiových kmitočtů. U 

objektů, kde je již přivedena metalická infrastruktura a nejsou na kapacitu připojení kladeny velké 

nároky, využije se této možnosti. Plán připojení lokality řeší oddělení plánování přenosových sítí. 

 

3.9 Volba typu technologie 
Při volbě typu technologie je hlavním ukazatelem cena a rovněž další okolnosti, jako jsou 

prostorové a technické možnosti. Nejvýznamnější je cena koaxiálních kabelů a předzesilovačů, 

protože čím je vzdálenost mezi anténou a vysílací jednotkou větší, tím je vyšší útlum, který se 

kompenzuje větším průřezem koaxiálních kabelů a předzesilovačem a tím opět roste cena. Instalace 

koaxiálních kabelů je oproti optické kabeláži obtížnější a tudíž také nákladnější. Proto se při velkých 

vzdálenostech využívá instalace vzdálených rádií RRU, které jsou připojeny optickým kabelem. Tak 

se lze vyhnout instalaci předzesilovače. Při volbě typu technologie mohou být limitující i prostorové 

možnosti, protože ne vždy je možné v pronajatých prostorách instalovat vnitřní skříň s RFU 

jednotkami, nebo není možné na konstrukci k anténám uchytit tyto těžké jednotky. Naopak instalace 

BTS pomocí koaxiálních kabelů může ztroskotat na prostorových možnostech kabelových prostupů 

v objektu. 

Dalším důležitým ukazatelem jsou požadavky na množství technologie, která má být na nově 

vybudované ZS umístěna. Pokud se jedná pouze o ZS zajišťující lokální pokrytí malé oblasti, zvolí se 

venkovní technologie s nižší zálohou akumulátorů. Pokud se ovšem očekává, že na ZS bude umístěno 

množství MW, či technologie synchronní digitální hierarchie - SDH (Synchronous Digital Hierarchy), 

nebo dokonce BSC, je takové ZS přidělena mnohem vyšší klasifikace, z čehož vyplývá i množství 

instalovaných záložních akumulátorů, nebo dokonce stabilní záložní generátor a technologie se pak 

instaluje do klimatizovaného technologického kontejneru, či zděného objektu. 
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3.10 Samotná výstavba a vybavení ZS technologií 
Pokud byly předchozí body úspěšně rozhodnuty a splněny, je možné zahájit fyzickou výstavbu 

ZS. Telekomunikační operátor předá na základě smlouvy o dílo požadavek na výstavbu vybrané 

dodavatelské firmě. Tato provede kompletní stavbu objektu včetně ocelových konstrukcí a 

bezpečnostních prvků a následně i instalaci technologie rádiového přístupu včetně anténního systému, 

spojovací technologie a podpůrné technologie (jako je instalace akumulátorů, EZS, klimatizace, 

topení, záložního generátoru), vše podle projektové dokumentace na klíč. Během realizace projektový 

koordinátor operátora namátkově navštěvuje stavbu a kontroluje správnost a kvalitu prováděných 

prací. 

 

3.11 Ověření funkčnosti 
V této fázi výstavby je již stavební část hotová a technologie nainstalována. Dodavatelská 

firma připraví podklady o správném provedení výstavby základnové stanice, jako je měření 

koaxiálních kabelů, kontrola azimutů a náklonů antén dle požadavků specialisty pro rádiové 

plánování, měřící protokol zprovozněného MW spoje, funkčnost externích alarmů, revize elektrického 

zařízení, revize hromosvodů, revize bezpečnostních a výstupových prvků, a také připraví provozní řád 

lokality, v němž jsou uvedeny bezpečnostní pokyny pro práci na lokalitě, místní bezpečnostní rizika, 

bezpečné doby pobyty u antén vycházejících z hygienických výpočtů, atd. 

Na koaxiálních kabelech jsou požadována tato měření: 

• útlum kabelu (celého svodu včetně feedru) 

• impedance koaxiálního kabelu v závislosti na délce 

• měření poměru stojatých vln – SWR (Standing Wave Ratio) antény se svodem 

Všechna měření jsou požadovaná na všech koaxiálních svodech jako celku, včetně MW. 

 

3.12 Integrace do sítě 
Ve chvíli, kdy je technologie spuštěna a ze strany dodavatelské firmy připravená k předání a 

spuštění do komerčního provozu, požádá dodavatelské firma specialistu BSC na straně 

telekomunikačního operátora o tzv. integraci nové ZS do stávající mobilní sítě. Data pro integraci 

(kanály, názvy a čísla BTS, místo připojení ZS a další) jsou dodány specialistou pro rádiové plánování 

a specialistou pro plánování sítí. Pokud se během procesu integrace ZS do sítě vyskytnou na 

technologii nějaké poruchy, integrace se přeruší, zhotovitel opraví nedostatky a poté se může 
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v integraci pokračovat. Po integraci ZS do mobilní sítě je technologie v tzv. barringu, (stav, kdy už 

technologie vysílá do éteru, ale nemá přiřazeny parametry sousedství). Mobilní telefony v dosahu BTS 

se samy o sobě na tuto BTS nenaladí, pouze pomocí technického software v telefonu, který se používá 

během fyzické přejímky a je tak možné otestovat jednotlivé sektory ZS.  

 

3.13 Fyzické předání nové základnové stanice 
Fyzická přejímka nové ZS probíhá na předávané lokalitě. Většinou se jí účastní zástupce 

mobilního operátora pro provoz sítě, zástupce pro výstavbu sítě a zástupce realizační firmy. Během 

přejímky se kontroluje bezchybné provedení nové ZS s ohledem na dlouhodobě bezproblémový 

provoz technologie.  

Kontroluje se zejména: 

• stav instalované technologie (volání, funkce služeb, zapojení a fungování externích 

alarmů, atd.) 

• stav instalované přenosové technologie (funkce, zapojení, alarmy, dohled, atd.) 

• chlazení (kontrola funkce, kapacity a zapojení klimatizace, atd.) 

• napájení - stejnosměrná část (kontrola funkce, kapacity a zapojení usměrňovačů, 

propojení, baterie, atd.) 

• napájení - střídavá část (kontrola rozvaděče, kapacity jističů a propojení) 

• zhodnocení realizace lokality vzhledem k požadované klasifikaci lokality (přístup, 

napájení, chlazení atd.) 

• vedení kabelů (kabelová trasa, rošty, zakončení a vyvázání kabelů, atd.) 

• stav ocelových konstrukcí (umístění, stav, nátěry, kotvení, přístup, atd.) 

• antény GSM, UMTS a MW (stav, umístění, atd.) 

• BOZP na lokalitě (zhodnocení zda lokalita vyhovuje z hlediska BOZP) 

• projekt (zda odpovídá skutečnému provedení) 

• dokumentace (úplnost nezbytných dokumentů, úplnost údajů v předávacím protokolu) 

Zjištěné skutečnosti se zhodnotí a je-li provedení bez závad, ZS se převezme a postupuje se 

podle odstavce 3.14. Jestliže jsou zjištěny nějaké závady, ale neomezují kvalitu poskytovaných služeb, 

sepíšou se tyto závady do předávacího protokolu a dohodne se termín odstranění závad. ZS se 

převezme a postupuje se podle odstavce 3.14. Jsou-li na ZS závady bránící poskytování kvalitních 
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služeb pro zákazníky, předají se tyto závady realizační firmě k odstranění a ZS se nepřevezme. Po 

vyřešení závad se uskuteční nová fyzická přejímka.  

 

Součástí fyzické přejímky nové ZS jsou i tyto dokumenty: 

• nájemní nebo kupní smlouva + vklad do katastru 

• projektová dokumentace 

• stavební povolení s nabytím právní moci, nebo územní rozhodnutí 

• zpráva o revizi elektrického zařízení 

• zpráva o revizi hromosvodu 

• zpráva o revizi zařízení pro bezpečný výstup na věž (např. Söll, Sala block apod.) 

• kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, či oznámení o zahájení kolaudačního 

řízení, nebo oznámení o ukončení stavby 

• zadání BS, potvrzení akviziční zprávy 

• smlouva o dílo 

• zápis o předání staveniště  

• technická dokumentace (měřící protokoly)  

• záruční listy 

• protokol o měření intenzity elektromagnetického pole 

• rozhodnutí místně příslušného hygienika 

• zápis z přejímacího řízení 

• ochranná pásma 

• nájemci (nájemní smlouva) 

• fotodokumentace 

• jiná technická dokumentace (měření hlučnosti klimatizace) 
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3.14 Definice radiových parametrů, sousedství a uvolnění ZS do 
komerčního provozu 
Pokud fyzické předání nové ZS proběhlo úspěšně, je možné spustit ZS do komerčního 

provozu. Postup je takový, že specialista pro optimalizaci sítě na pokyn zástupce pro provoz sítě 

provede zablokování ZS, která doposud běžela v barringu a provede nastavení a případně kontrolu 

radiových parametrů a kmitočtů. Dále provede přiřazení parametrů sousedství, tj. definuje parametry 

(např. identifikátory, kmitočty, scrambling kódy) sousedních buněk, na které předpokládá potřebu 

provedení tzv. handoveru (tj. předání hovoru aniž by byl přerušen). Takových sousedství je možné 

definovat pouze omezený počet, např. pro GSM je to maximálně 32 sousedních buněk. Nakonec se 

barring zruší, ZS se odblokuje a tím je spuštěna do komerčního provozu. 

3.15 Případná optimalizace 
Případná optimalizace ZS probíhá buď po uplynutí nějaké doby provozu, na základě záznamu 

dostatečného počtu statistických dat skutečného provozu ZS, nebo na základě zhoršení parametrů 

statistických údajů z okolních ZS po spuštění nové ZS do provozu. Sledovaných parametrů může být 

velké množství, ale zejména jsou vybrány stěžejní, které nesou společné označení KPI (Key 

Performance Indicator). Patří mezi ně např. CSSR (Call Setup Succes Rate) – udává procento úspěšně 

sestavených spojení, CBR (Call Blocking Rate) – udává procento neúspěšných (nesestavených) 

spojení, CDR (Call Drop Rate) – udává procento přerušených již sestavených spojení, Traffic – udává 

množství provozu, atd. Tyto údaje sleduje a vyhodnocuje specialista pro optimalizaci sítě a je schopen 

na jejich základě odhalit problémy v síti, jako je vadný hardware, rádiové rušení, nedostatečná 

kapacita ZS a další. 

 

V praxi může být pořadí některých předchozích bodů zaměněno. Například spuštění stanice do 

komerčního provozu může nastat dříve, než fyzické předání ZS, zejména když je potřeba ZS spustit do 

komerce neprodleně.  
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4 Návrh pokrytí 

Následující řešení bylo navrženo tak, aby zlepšilo stávající pokrytí GSM a UMTS mobilních 

operátorů Telefónica, T-Mobile a Vodafone v areálu VŠB-TU. V současné době je u mobilních 

operátorů používána převážně technologie rádiového přístupu od výrobce Huawei, a proto bude i 

v praktickém návrhu použita tato technologie. Při návrhu byly brány v úvahu okolní základnové 

stanice mobilních operátorů, čili návrh je zakomponován do stávající mobilní sítě. Před návrhem byla 

nejdříve provedena analýza současného stavu, simulace a měření. Simulace pro současný stav pokrytí 

i pro ověření nového stavu pokrytí jsou vyhotoveny ve volně dostupném softwarovém nástroji pro 

plánování rádiových systémů Radio Mobile verze 11.3.8. Je potřeba upozornit, že simulace pomocí 

nástroje Radio Mobile je pouze pro venkovní prostředí a nezohledňuje stav pokrytí uvnitř samotných 

budov. Vstupní data o základnových stanicích mobilních operátorů pro Radio Mobile jsou uvedena 

v kapitole 4.6. 

 

V praktickém návrhu jsou řešeny činnosti, které jsou obsaženy v těchto bodech výstavby 

základnových stanic: 

 

1. Podnět a záměr  

2. Výběr lokality pro základnovou stanici 

3. Volba výkonu a kapacity 

7. Plánování konfigurace anténního systému  

8. Plán připojení technologie 

9. Volba typu technologie 

 

Zbývající neřešené body, které jsou navíc uvedeny v kapitole 3, mají administrativní charakter 

(řešení nájemních vztahů, řešení povolení státních institucí a další), nebo souvisí přímo s realizací 

základnové stanice (výstavba základnové stanice, kontrola montáže, fyzické předání základnové 

stanice), nebo vyžadují hlubší znalost parametrů sítě mobilního operátora (integrace nové ZS do 

stávající sítě, volba BCCH frekvence pro jednotlivé BTS, definice rádiových parametrů, parametrů 

sousedství).  
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4.1 Analýza současného pokrytí signálem 
Zjištění současného stavu pokrytí GSM a UMTS v areálu VŠB-TU bylo provedeno měřením 

pomocí tří mobilních telefonů Huawei U6100, vybavených technickým software Genex PHU. Měření 

bylo provedeno pro mobilní operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Jednotlivé body měření jsou 

zaneseny a číselně označeny v přiložené mapě na obrázku 4.1 a také ve větším provedení v příloze A. 

Pokud je číslo v mapě umístěno na budově, znamená to, že se jednalo o měření uvnitř budov 

v přízemních patrech. Pokud je číslo v mapě umístěno vně objektů, jednalo se o venkovní měření. 

Jednotlivým bodům měření v mapě odpovídají body měření v přiložené tabulce 4.1 pro pásmo GSM a 

v tabulce 4.2 pro pásmo UMTS. V tabulkách je měření uvnitř budov rozlišeno modře označeným 

bodem měření a horší úrovně přijímaného signálu jsou v tabulkách označeny červeně. Současný stav 

venkovního pokrytí areálu VŠB-TU je v kapitolách 4.1.1 a 4.1.2 doplněn simulací pokrytí v programu 

Radio Mobile 11.3.8. Zjištění současného stavu pokrytí GSM a UMTS uvnitř budovy nové FEI bylo 

provedeno měřením pomocí mobilního telefonu Sony Ericsson W995, přenosného počítače HP 

Compaq tc4400 a software - Ascom - TEMS Investigate 11.0.1. Měření bylo provedeno pro mobilní 

operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone, a to v 1.PP, 2.NP a 5.NP. Výsledky měření jsou 

zpracovány v přílohách P – X. 

 

 

Obrázek 4.1: Mapa měřících bodů 
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Současné pokrytí areálu VŠB-TU signálem GSM 

Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 4.1 lze usoudit, že venkovní pokrytí signálem 

GSM je u všech operátorů vyhovující a neměl by být žádný problém s dovolatelností. S pokrytím 

uvnitř budov je už situace horší. Obecně nejlepší pokrytí vnitřních prostor je ze strany T-Mobilu a 

naopak nejhorší ze strany Vodafone. Nejhorší naměřené výsledky všech operátorů byly v prostorách 

budovy nové auly, která vlivem použitých konstrukčních materiálů vykazuje pro signál GSM zhruba 

útlum 30 dB. V síti T-Mobilu není, až na výjimky, problém s dovolatelností. Rovněž vnitřní 

pokrytí budovy N je ze strany Vodafone a Telefónicy problematické. Horší pokrytí GSM bylo ještě 

zaznamenáno v budovách D, E, F, G, H a to hlavně u Vodafone a částečně Telefónicy. Na obrázcích 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 jsou uvedeny simulace současného pokrytí GSM signálem pro všechny 

operátory. Simulace pokrytí GSM1800 (DCS) je u Telefónicy spíše informativní, protože nijak 

nerozšiřuje pokrytí GSM, ale je použita pro zvýšení kapacity v dané oblasti. Problém je u vnitřního 

pokrytí budov, které mají při své konstrukci použity materiály s velkým útlumem pro GSM signál, 

zejména pokovená skla a kovové pláště. Jak jsem se již zmínil, příkladem je budova nové auly, či 

budova nové FEI. Při posuzování úrovně signálu GSM jsem vycházel z typického minimálního limitu 

pro dostatečné pokrytí přízemních pater budov -85 dBm, při kterém je ještě zaručena kvalita služeb, 

jak uvádí [17]. 

 

 

Obrázek 4.2: Simulace současného pokrytí GSM900 – Telefónica 
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Tabulka.4.1:  Naměřené přijímané úrovně signálu GSM 

Bod Telefónica T-Mobile Vodafone 
 

Bod Telefónica T-Mobile Vodafone 

měření 
Rx Level 

[dBm] 
Rx Level 

[dBm] 
Rx Level 

[dBm]  
měření 

Rx Level 
[dBm] 

Rx Level 
[dBm] 

Rx Level 
[dBm] 

1 -54 -59 -56  47 -49 -65 -70 
2 -54 -53 -69  48 -49 -63 -74 
3 -63 -51 -69 

 
49 -69 -70 -89 

4 -64 -49 -74  50 -79 -80 -90 
5 -56 -51 -69  51 -61 -50 -76 
6 -51 -58 -71  52 -47 -55 -56 
7 -58 -49 -72  53 -47 -55 -63 
8 -56 -47 -51 

 
54 -47 -58 -72 

9 -67 -54 -58  55 -47 -53 -64 
10 -61 -47 -74  56 -47 -52 -62 
11 -88 -83 -99  57 -59 -72 -81 
12 -90 -85 -102  58 -47 -62 -68 
13 -88 -85 -104  

59 -53 -62 -65 
14 -90 -85 -102  60 -69 -68 -75 
15 -97 -75 -100  61 -69 -75 -82 
16 -89 -77 -96  62 -58 -66 -66 
17 -70 -50 -82  63 -59 -52 -66 
18 -57 -53 -76  64 -64 -60 -68 
19 -89 -75 -89  65 -71 -68 -80 
20 -74 -71 -89  

66 -63 -62 -72 
21 -79 -70 -96  67 -98 -76 -98 
22 -90 -65 -98  68 -85 -68 -92 
23 -81 -77 -91  69 -76 -66 -94 
24 -89 -85 -100  70 -83 -76 -94 
25 -82 -72 -86  

71 -66 -54 -79 
26 -75 -78 -76  72 -61 -56 -63 
27 -78 -57 -84  73 -53 -56 -60 
28 -85 -71 -99  74 -57 -60 -70 
29 -90 -86 -103  75 -56 -50 -55 
30 -69 -85 -84  76 -62 -48 -63 
31 -73 -59 -93  77 -68 -58 -76 
32 -77 -66 -90  

78 -56 -59 -74 
33 -56 -64 -73  79 -59 -53 -65 
34 -68 -68 -75  80 -62 -65 -80 
35 -54 -47 -66  81 -47 -47 -66 
36 -54 -47 -72  82 -69 -68 -81 
37 -66 -54 -83 

 
83 -56 -56 -67 

38 -74 -56 -89  84 -65 -60 -80 
39 -73 -67 -81  85 -52 -52 -77 
40 -63 -47 -73  86 -70 -70 -84 
41 -47 -54 -78  87 -52 -62 -65 
42 -56 -55 -76  88 -59 -63 -75 
43 -47 -61 -72  89 -57 -59 -65 
44 -50 -61 -84 

 
90 -56 -57 -60 

45 -57 -69 -91  91 -63 -64 -67 
46 -47 -63 -79      
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Obrázek 4.3: Simulace současného pokrytí GSM1800 – Telefónica 

 

 

Obrázek 4.4: Simulace současného pokrytí GSM900 – Vodafone 
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Obrázek 4.5: Simulace současného pokrytí GSM1800 – Vodafone 

 

 

Obrázek 4.6: Simulace současného pokrytí GSM900 – T-Mobile 



 
Návrh pokrytí 

 

 
49 

 

Současné pokrytí areálu VŠB-TU signálem UMTS 

Z naměřených hodnot uvedených v tabulce 4.2 lze usoudit, stejně jako u GSM, že venkovní 

pokrytí signálem UMTS je u všech operátorů vyhovující, kromě operátora T-Mobile v okolí budovy 

nové menzy. S pokrytím UMTS signálem uvnitř budov je situace ještě horší, než tomu bylo u GSM, 

protože i úroveň signálu UMTS je vně budov nižší, než u GSM. Obecně je situace s pokrytím UMTS 

signálem problematická ve všech vnitřních prostorách budov VŠB-TU vždy alespoň u jednoho z 

operátorů, kromě budov vysokoškolských kolejí. Nejlepší pokrytí vnitřních prostor má operátor 

Vodafone, což je dáno instalovanou základnovou stanicí přímo na budově A. Nejhorší naměřené 

výsledky současně u všech operátorů byly v prostorách budovy nové auly. Na obrázcích 4.7, 4.8 a 4.9 

je uvedena simulace současného pokrytí UMTS signálem pro všechny operátory. Při posuzování 

úrovně signálu UMTS jsem vycházel z typického minimálního limitu pro dostatečné pokrytí 

přízemních pater budov -90 dBm, při kterém je ještě zaručena kvalita služeb, jak uvádí [17]. 

Je potřeba ještě na závěr této kapitoly připomenout, že úrovně signálu GSM a UMTS byly 

měřeny v přízemních patrech budov, kde lze očekávat nejhorší přijímanou úroveň. 

 

 

 

Obrázek 4.7: Simulace současného pokrytí UMTS – Telefónica 
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Tabulka.4.2:  Naměřené přijímané úrovně signálu UMTS 
Bod Telefónica T-Mobile Vodafone 

 
Bod Telefónica T-Mobile Vodafone 

měření 
RSCP 
[dBm] 

RSCP 
[dBm] 

RSCP 
[dBm]  

měření 
RSCP 
[dBm] 

RSCP 
[dBm] 

RSCP 
[dBm] 

1 -86 -85 -75  47 -66 -85 -63 
2 -78 -82 -70  48 -80 -89 -46 
3 -79 -83 -50  49 -93 -107 -73 
4 -77 -84 -63  50 -105 -105 -87 
5 -83 -75 -53 

 
51 -86 -86 -52 

6 -80 -86 -58  52 -76 -80 -65 
7 -69 -71 -56  53 -57 -84 -70 
8 -81 -58 -65  54 -63 -83 -74 
9 -80 -65 -55  55 -67 -72 -63 

10 -95 -82 -47  56 -68 -77 -57 
11 -111 -97 -75  57 -82 -114 -84 
12 -109 -117 -117  

58 -60 -82 -66 
13 -90 -112 -81  59 -81 -84 -79 
14 -105 -102 -106  60 -94 -99 -103 
15 -77 -89 -92  61 -108 -96 -93 
16 -107 -121 -103  62 -98 -110 -91 
17 -94 -90 -71 

 
63 -80 -80 -78 

18 -90 -73 -78  64 -84 -66 -77 
19 -105 -105 -80  65 -96 -91 -85 
20 -115 -119 -84  66 -83 -84 -90 
21 -124 -119 -78  67 -89 -108 -107 
22 -97 -95 -90  

68 -87 -93 -109 
23 -123 -106 -88  69 -89 -85 -96 
24 -82 -85 -83 

 
70 -86 -99 -106 

25 -100 -98 -82  71 -89 -46 -83 
26 -123 -121 -113  72 -69 -61 -73 
27 -98 -101 -94  73 -69 -69 -62 
28 -91 -93 -96  74 -61 -60 -79 
29 -115 -122 -104  

75 -62 -51 -60 
30 -91 -90 -80  76 -78 -67 -70 
31 -98 -101 -90  77 -89 -80 -74 
32 -94 -106 -89  78 -80 -87 -78 
33 -86 -116 -96  79 -74 -67 -74 
34 -88 -99 -88 

 
80 -81 -86 -83 

35 -76 -81 -74  81 -71 -72 -81 
36 -73 -78 -76 

 
82 -83 -86 -85 

37 -98 -103 -87  83 -78 -80 -86 
38 -92 -106 -81  84 -80 -76 -78 
39 -98 -103 -89  85 -78 -87 -98 
40 -83 -76 -62  86 -86 -79 -98 
41 -65 -87 -62 

 
87 -69 -68 -87 

42 -75 -102 -61  88 -74 -85 -94 
43 -59 -94 -60  89 -68 -80 -78 
44 -64 -95 -63  90 -50 -52 -61 
45 -83 -105 -88  91 -71 -72 -73 
46 -78 -95 -65 
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Obrázek 4.8: Simulace současného pokrytí UMTS – Vodafone 

 

 

Obrázek 4.9: Simulace současného pokrytí UMTS – T-Mobile 
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Současné pokrytí budovy nové FEI signálem GSM 

Naměřené výsledky současného pokrytí budovy nové FEI pro mobilní operátory Telefónica, 

Vodafone a T-Mobile, jsou uvedeny v přílohách P – X. Přílohy P, Q, R zachycují měření v 1.PP, 

přílohy S, T, U měření ve 2.NP a v přílohách V, W a X jsou uvedena měření pro 5.NP.  Z naměřených 

výsledků je patrné, že žádný z mobilních operátorů nemá budovu nové FEI zcela pokrytou signálem 

GSM s dostatečnou úrovní. Nejhorší pokrytí je v 1.PP, kde se úroveň signálu pohybuje od -80 dBm až 

po -110 dBm. V dalších patrech je stav o něco lepší, ale v  žádném patře nemá Telefónica, Vodafone, 

ani T-Mobile 100% pokrytí. Úplného a dostatečného pokrytí lze dosáhnout pouze instalací vnitřního 

anténního rozvodu, který budou sdílet všichni mobilní operátoři. Stav pokrytí v 1.NP, 3.NP a 4.NP 

bude obdobný, jako v měřeném 2.NP. V 5.NP je nejlepší pokrytí od mobilního operátora Telefónica, 

ale i přesto se vyskytují nevyhovující místa. Pro T-Mobil jsou dostatečné hodnoty jen na kraji budovy, 

směrem k ulici 17. listopadu. Pokrytí operátora Vodafon je v 5. NP naprosto nevyhovující. 

Při měření bylo zjištěno, že útlum okenních tabulí pro pásmo GSM v 5.NP je 21 dB. 

 

 

Současné pokrytí budovy nové FEI signálem UMTS 

Obecně je pokrytí UMTS uvnitř budovy nové FEI velmi špatné a nevyhovující u všech 

operátorů. S měřícím mobilním telefonem Sony Ericsson W995 se nedařilo k UMTS sítím uvnitř 

budovy stabilně připojit a provést měření obdobné jako u GSM. Malou výjimkou jsou místa u oken, 

směrem k budově A, kde je místy přijatelná přijímaná úroveň (pod -90 dBm) u operátora Vodafone, 

vzhledem k ZS s UMTS technologií na střeše budovy A. 

 

4.2 Návrh dokrytí areálu VŠB-TU 
O teorii plánování základnových stanic již bylo mnoho uvedeno v kapitole 3, a to zejména 

v podkapitolách 3.2, 3.3, 3.7 a 3.9. Proto bude tato podkapitola věnována už samotnému praktickému 

návrhu základnové stanice.  

4.2.1 Popis návrhu dokrytí areálu VŠB-TU 

Místem pro novou ZS byla zvolena budova nové FEI. Jedním z důvodů je vhodné umístění 

budovy vzhledem ke špatné úrovni pokrytí GSM (UMTS) všech operátorů v této části areálu VŠB-TU 

Ostrava, na základě analýzy uvedené v předchozí kapitole 4.1. Dalšími důvody jsou - dostatečná výška 

objektu, poloha budovy vzhledem ke stávajícím základnovým stanicím všech mobilních operátorů (viz 

přílohy QQ, RR, SS) a nutnost instalace vnitřních anténních rozvodů v budově nové FEI kvůli velmi 
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špatné úrovni vnitřního pokrytí, jemuž je věnována kapitola 4.3 a je tímto využito instalované 

technologie ZS. Při návrhu dokrytí areálu VŠB-TU Ostrava bylo průběžně využíváno k ověřování 

správnosti návrhu simulačního softwarového nástroje Radio Mobile a podle výsledků simulace byly 

prováděny potřebné korekce v průběžném návrhu. Cílem návrhu je vylepšit pokrytí uvnitř budov, 

protože pokrytí venkovních prostor areálu je vyhovující. 

Vzhledem k požadavkům na pokrytí, které vyplývají z výše uvedené analýzy a z vyzařovacích 

diagramů antén, byla navržena 3sektorová BTS  s azimuty 20°, 120° a 270°. První sektor základnové 

stanice s azimutem 20° směřuje na budovu C, druhý sektor s azimutem 120° směřuje na budovu nové 

auly a poslední třetí sektor s azimutem 270° směřuje mezi budovy N a UGN. V návrhu je využito tří 

antén typu Kathrein 742 223. Jedná se o 1334 mm vysokou, dvoupásmovou (790 – 960 MHz, 1710 – 

2180 MHz) anténu s horizontální vyzařovací charakteristikou okolo 65° a ziskem 14 – 17,5 dBi dle 

použité frekvence. Katalogový list antény je přiložen v příloze CD5. Výběr antény vychází z toho, že 

je možné anténu použít pro pásmo GSM a UMTS současně a tím se sníží počet antén umístěných na 

střeše budovy nové FEI na minimum. Další důvod k výběru uvedeného typu antény je, že anténa má 

uvnitř svého pláště zabudovaný slučovač signálu. Tato výhoda spočívá v tom, že není potřeba jednu 

anténu napájet čtyřmi koaxiálními kabely (jedna dvojice pro GSM a jedna dvojice pro UMTS), jak je 

to u 2pásmových antén obvyklé, ale k napájení jedné antény postačí dva koaxiální kabely. Je toho 

dosaženo použitím slučovačů umístěných u technologie ZS, které sloučí GSM a UMTS frekvenční 

pásma všech operátorů pro jeden daný sektor pouze do dvou koaxiálních kabelů a v anténě 

zabudovaný slučovač zpětně od sebe frekvenční pásma GSM a UMTS zase oddělí. K takovému řešení 

vedly omezené prostorové možnosti v kabelové šachtě, kterou jsou kabely vedeny ze servrovny v 

1.PP, přes datové rozvodny jednotlivých pater budovy a kabelovým prostupem na střechu budovy. 

V případě realizace by bylo potřeba dobudovat střešní kabelový prostup vedle stávajícího chlazení 

datových rozvoden.  

Vhodným místem pro umístění technologie základnové stanice v budově nové FEI je místnost 

servrovny v 1.PP. Technologie v servrovně sestává ze šesti technologických skříní Huawei BTS3900 

určených do vnitřního prostředí. Vždy dvě skříně pro jednoho mobilního operátora jsou umístěny nad 

sebou, čili prostorové nároky na umístění skříní jsou tři pozice 19˝ vedle sebe. Nad těmito skříněmi je 

na zdi uchycen kovový drátový rošt, který slouží k uchycení slučovačů, jako je například vidět na 

obrázku 4.10. V blízkosti výše uvedených technologických skříní je potřeba počítat ještě s místem pro 

napájecí zdroj s půdorysnou velikostí 19˝ skříně, který se zavěšuje na zeď, a popřípadě s místem pro 

záložní akumulátory. Proudový odběr celé základnové stanice by neměl přesáhnout 90 A při 

napájecím napětí 54,8 V, čili zhruba 5 kW.  Napájecí zdroj by měl být vybaven minimálně 4 ks 

rectifire 2000 W pro výkonovou rezervu při nabíjení akumulátorů, nebo poruchu některého rectifire. 

Kapacita záložních akumulátorů závisí na požadované délce zálohy při výpadku napájení základnové 
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stanice. Pro zhruba 3 – 3,5 hodiny provozu ze záložních akumulátorů by byly potřeba akumulátory o 

kapacitě 300 Ah. 

Vysílací jednotky základnové stanice DRFU (pro GSM) a WRFU (pro UMTS) jsou rozděleny 

do čtyř sektorů, přičemž první tři sektory jsou určeny pro napájení venkovních antén a čtvrtý sektor je 

určen pro napájení vnitřních antén pokrývajících vnitřní prostory budovy. Jak je vidět ze schématu 

v příloze B a CD17, jednotky jsou ve skříních BTS3900 číslovány zleva od nuly. Jednotky v pozicích 

nula jsou určeny pro 1. sektor venkovních antén (azimut 20°), jednotky v pozicích dvě jsou určeny pro 

2. sektor (azimut 120°) a pro 3. sektor (azimut 270°) slouží jednotky v pozicích čtyři. Pozice pět je 

vyhrazena pro 4. sektor, pro antény uvnitř budovy FEI.  

 

 

Obrázek 4.10: Příklad uchycení a zapojení slučovačů u technologie ZS 

 

Pro anténní rozvody antén vně budovy je použito devět kusů slučovačů Kathrein 78210641 

(C1_1 – C9_1) a šest kusů slučovačů Kathrein 78210534 (C10_1 – C15_1), viz schéma zapojení 

anténních rozvodů v příloza B a D. Slučovač Kathrein 78210641 je dvojitým provedením slučovače 

Kathrein 78210640, jak je vidět i na obrázku 4.11. 

Slučovač Kathrein 78210640, viz obrázek 4.11, a jeho vnitřní blokové schéma zapojení je 

znázorněno na obrázku 4.12. Jedná se o 4pásmový slučovač signálů v pásmech GSM900, GSM1800, 
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UMTS2100 a LTE2600, který sloučí signály o různé frekvenci ze všech čtyř vstupů 1 – 4 do jednoho 

výsledného signálu na výstupu 5. Jeho vložený útlum mezi vstupy 1 – 4 a výstupem 5 je minimální, a 

to 0,2 – 0,3 dB. V navrženém zapojení dle schématu v příloze B, D, CD17 a CD19, slučovač spojuje 

signály GSM900 na vstupu 1 a UMTS2100 na vstupu 3 a zbylé vstupy 2 a 4 jsou ponechány do 

budoucna pro případné rozšíření například o systém LTE1800, nebo LTE2600 (Long Term Evolution), 

což je vysokorychlostní mobilní síť 4. generace. U každého z operátorů jsou použity tři kusy dvojitého 

provedení slučovače Kathrein 78210641 (vždy jeden slučovač pro jeden sektor daného mobilního 

operátora). Katalogový list slučovače 78210640 a 78210641 je k dispozici v příloze CD10. 

 

       

 

Obrázek 4.11: 4pásmový slučovač Kathrein 78210640 (vlevo) a 78210641 (vpravo) 

 

 

Obrázek 4.12: Vnitřní zapojení slučovače Kathrein 78210640 

 

Dále je v zapojení anténních rozvodů použitý slučovač Kathrein 78210534, který je vidět na 

obrázku 4.13 a jeho vnitřní blokové schéma zapojení je znázorněno na obrázku 4.14.  Jedná se o 

hybridní širokopásmový (698 – 2690 MHz) slučovač 4:4, přičemž každý jeho vstup je možné zatížit, 

až 150 W. Slučovač dohromady sloučí přivedené signály na vstupech 1 – 4 a výsledný sloučený signál 

rovnoměrně výkonově rozdělí mezi výstupy 1 – 4. Jeho vložený útlum mezi vstupy 1 – 4 a výstupy     

1 – 4  je 0,2 – 0,5 dB. Je potřeba si ovšem uvědomit, že např. vstupní signál o výkonu 20 W na vstupu 
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1, bude rozdělen mezi všechny výstupy 1 – 4 ve stejném poměru, a to je 4 x 5 W. Čili na každém 

z výstupů 1 – 4 je možné získat z původního signálu pouze 5 W. To platí i v případě, když nejsou 

využity všechny výstupy. Pak musí být na takový nevyužitý výstup připojeno standardní 50 ohmové 

zakončení, tedy zátěž a o výkon se přichází, neboť se promění v teplo. Stejně musí být ukončeny i 

nevyužité vstupy, ale zátěž nemusí být výkonová. V navrženém zapojení dle schématu v příloze B, D, 

CD17 a CD19, slučovač slučuje výstupní sloučené signály GSM900 a UMTS2100 ze slučovačů 

Kathrein 78210640 od jednotlivých operátorů dohromady. Katalogový list slučovače 78210534 je 

k dispozici v příloze CD11. 

 

 

Obrázek 4.13: Širokopásmový hybridní slučovač 4:4  Kathrein 78210534 

 

Pro zakončení nevyužitých vstupů slučovačů C1_1 – C15_1 jsou v návrhu použity 50 ohmové 

zátěže Kathrein 78410367 (T1_1 – T42_1). Jedná se o širokopásmovou (0 – 4000 MHz) zátěž o 

maximálním vstupním výkonu 1,5 W, viz katalogový list v příloze CD13. Je použito u vstupů 2, 4, 7 a 

9 slučovačů C1_1 – C9_1 a vstupu 2 u C10_1 – C15_1. K zakončení výstupů slučovačů C10_1 – 

C15_1  jsou v návrhu použity 50 ohmové zátěže Kathrein 78210474 (T43_1 – T60_1). Jedná se o 

širokopásmovou (698 – 2700 MHz) zátěž o maximálním vstupním výkonu 80 W, viz katalogový list 

v příloze CD14. Je použito u výstupů 2, 3 a 4 slučovačů C10_1 – C15_1. 

Slučovače C1_1 – C15_1 a RFU jednotky pro pásmo GSM (DRFU) a UMTS (WRFU) jsou 

v servrovně vzájemně propojeny 1/2˝ koaxiálními kabely v délce 1 – 3 metry, pro jejich snadnou 

ohebnost a tím i manipulaci. Z výstupů 1 slučovačů C10_1 – C15_1 jsou vedeny 1/2˝ koaxiální kabely 

a napojují se na šest kusů 13/8˝ koaxiálních kabelů, které jsou taženy v kabelové lávce v místnosti 

servrovny, ke svislé kabelové šachtě, dále nahoru uvnitř šachty přes datové rozvodny v jednotlivých 

patrech, prostupem na střechu budovy a kabelovými lávkami k jednotlivým anténním stožárkům. 

Anténní panely Kathrein 742 223 jsou připojeny k přivedeným kabelům pomocí 1/2˝ koaxiálních 

kabelů v délce 2 metry. 
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Tabulka.4.3: Útlum koaxiálních kabelů CELLFLEX  pro 100 m 

Typ kabelu Průměr kabelu Útlum[dB] / 900 MHz Útlum[dB] / 2200 MHz 

LCF12-50J 1/2˝  7,04 11,1 

LCF78-50JA 7/8˝  3,84 6,15 

LCF158-50JA 13/8˝  2,33 3,87 

 

 

Obrázek 4.14: Vnitřní zapojení slučovače Kathrein 78210534 

 

4.2.1.1 Útlum kabelové trasy a vyzářené výkony antén 

V návrhu anténních rozvodů jsou použity koaxiální kabely Cellflex. Jejich útlumové 

koeficienty pro délku 100 metrů, v závislosti na použité frekvenci a velikosti kabelu, jsou uvedeny 

v tabulce 4.3 a jejich katalogové listy pak v přílohách CD1, CD2, CD3. 

 

Tabulka.4.4:  Délky a útlum koaxiálních kabelů k venkovním anténám 

Anténa 
délka [m] 

1/2" 
délka [m] 

13/8" 
Útlum [dB] 

GSM  
Útlum [dB] 

UMTS  
Délka 

celkem [m] 

A1 8 97 2,823 4,642 105 

A2 8 90 2,66 4,371 98 

A3 8 97 2,823 4,642 105 

 

Při návrhu anténních rozvodů mají útlumy použitých koaxiálních kabelů, respektive jejich 

délky, významný vliv, a proto je potřeba tento údaj znát a zahrnout do výpočtu. Výpočty útlumů 

koaxiálních kabelů pro pásma GSM a UMTS k jednotlivým anténám byly provedeny v tabulkovém 
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procesoru a jejich hodnoty, včetně délky kabelů k anténám, jsou uvedeny v tabulce 4.4 a také v příloze 

M. Útlum koaxiálního kabelu je roven koeficientu útlumu, uvedený v tabulce 4.3, násobený délkou 

kabelu, viz rovnice 4.1. Je potřeba jen podotknout, že kabelová trasa k anténě se většinou skládá z více 

typů koaxiálních kabelů, jejichž jednotlivé útlumy je potřeba ve výsledku k sobě přičíst.  

 

KABELUKABELUKABELU LA α⋅=                                                    (4.1) 

kde: 

AKABELU [dB] – útlum kabelu 

LKABELU [m] – délka kabelu 

αKABELU [dB/m] – koeficient útlumu kabelu 

 

Kromě útlumu vlivem ztrát koaxiálních kabelů, vkládají útlumy do anténních rozvodů ještě 

slučovače a rozdělovače signálů, které je při výpočtu výsledného výkonu na vstupu antény, nebo na 

výstupu antény potřeba také zahrnout. Jejich hodnoty už byly výše uvedeny a jsou vyznačeny i ve 

schématu v příloze D a CD19. Princip výpočtu výkonových úrovní je znázorněn na obrázku 4.15. 

Výsledný výkon na výstupu antény je dán rovnicí 4.2, popř. výkon na vstupu antény je dán rovnicí 4.3, 

jak uvádí [14]. 

 

ANTKABELUSPLITTERSCOMBINERSBTSANTVYST GAAAPP +−−−=                             (4.2) 

KABELUSPLITTERSCOMBINERSBTSANTVST AAAPP −−−=                                     (4.3) 

kde: 

PANTVYST [dBm] – výkon na výstupu antény 

PANTVST [dBm] – výkon na vstupu antény 

PBTS [dBm] – výstupní výkon základnové stanice 

ACOMBINERS [dB] – útlum všech slučovačů v trase 

ASPLITTERS [dB] – útlum všech rozdělovačů v trase 

GANT [dBi] – zisk antény 
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Obrázek 4.15: Princip výpočtu výkonových úrovní 

 

Výkonové úrovně na vstupu antén byly vypočteny v tabulkovém procesoru a jejich hodnoty 

jsou uvedeny ve schématu v příloze D, CD19 a také v tabulce v příloze N. Pro úplnost je potřeba ještě 

upřesnit výkon PBTS. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.1, vysílací jednotka DRFU pro pásmo GSM 

podporuje několik vysílacích režimů a s tím souvisí i výstupní výkon DRFU, viz tabulka 2.2. Protože 

navržené anténní rozvody představují velké výkonové ztráty vlivem útlumů použitých slučovačů, je 

zvolen nezávislý vysílací režim jednotky DRFU. To znamená, že každý TRX vysílá do samostatné 

vysílací větve. Vysílací výkon pak má hodnotu 45W (46,5 dBm).  Pro pásmo UMTS jsou použity 

vysílací jednotky WRFU a je u nich počítáno s vysílacím výkonem 40 W (46 dBm), jak bylo uvedeno 

v kapitole 2.1.2. V příloze CD16 je zpracován dokument o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, 

vypočtený v programu ElmagCalc 4.5, vztahující se k anténám navrženého řešení. 

 

4.2.2 Simulace návhu dokrytí areálu VŠB-TU 

Pokrytí areálu VŠB-TU signálem pro MT GSM a UMTS z vnějších sektorů BTS bylo 

simulováno pomocí volně dostupného softwarového nástroje pro plánování rádiových systémů Radio 

Mobile verze 11.3.8. Simulace byla provedena pro každého mobilního operátora zvlášť, včetně 

stávajících sektorů na okolních ZS, které mají vliv na pokrytí v areálu VŠB-TU Ostrava – viz obrázky 

4.17, 4.18 a 4.19 (pro GSM) a 4.21, 4.22 a 4.23 (pro UMTS). Pro úplnost je provedena i simulace 

pouze pro novou ZS na budově nové FEI, jak je vidět na obrázcích 4.16 a 4.20. 

Tím, že je nová základnová stanice umístěna blízko budov se špatným vnitřním pokrytím a 

vhodně umístěná z hlediska stávajících okolních ZS mobilních operátorů, lze očekávat výrazné 

zlepšení pokrytí v okolí ZS, a to i úrovně pokrytí uvnitř okolních budov a navýšení kapacity. Zlepšení 

lze porovnat z výsledků simulací na obrázcích bez nové ZS 4.2 – 4.9 a z výsledků simulací 

na obrázcích s novou ZS 4.16 – 4.23. Nejméně patrné zlepšení pokrytí areálu VŠB-TU Ostrava je ze 
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simulací patrné pro mobilního operátora Vodafone, pro pásmo UMTS, protože ZS se stávající UMTS 

technologií Vodafone je přímo na střeše budovy A. Přesto i tak je špatná úroveň pokrytí UMTS 

vnitřních prostor budovy nové auly a vnitřních prostor pod budovou A. Proto má nová ZS 

s venkovními sektory pro UMTS technologii na budově nové FEI opodstatnění i pro operátora 

Vodafone, protože vylepší pokrytí zmiňovaných prostor. Provedení skutečné simulace 

pomocí generátoru signálu, stejně jako bylo provedeno u simulace vnitřního pokrytí budovy nové FEI 

(viz kapitola 4.3), nebylo v mých možnostech. Bylo by potřeba umístit na střechu budovy nové FEI 

stabilní konstrukci s venkovní anténou a generátor signálu s vyšším výkonem, než byl k dispozici pro 

simulaci vnitřního pokrytí. 

 

 

 

Obrázek 4.16: Simulace pokrytí GSM – samostatně nová FEI 

 



 
Návrh pokrytí 

 

 
61 

 

 

Obrázek 4.17: Simulace nového pokrytí GSM900 – Telefónica 

 

 

Obrázek 4.18: Simulace nového pokrytí GSM900 – Vodafone 
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Obrázek 4.19: Simulace nového pokrytí GSM900 – T-Mobile 

 

 

Obrázek 4.20: Simulace pokrytí UMTS – samostatně nová FEI 
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Obrázek 4.21: Simulace nového pokrytí UMTS – Telefónica 

 

 

Obrázek 4.22: Simulace nového pokrytí UMTS – Vodafone 
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Obrázek 4.23: Simulace nového pokrytí UMTS – T-Mobile 

 

4.3 Návrh vnitřního pokrytí 
Předchozí kapitoly byly zaměřeny zejména na plánování pokrytí signálem pro mobilní 

telefony GSM a UMTS základnovými stanicemi, které mají anténní systémy umístěny vně budov. 

V této kapitole zmíním problematiku plánování uvnitř budov.  

Plánování pokrytí vnitřních prostor budov signálem GSM a UMTS je mnohdy dosti 

problematickou a finančně nákladnou záležitostí, protože nejsou k dispozici plánovací nástroje, které 

by byly schopny zahrnout všechny aspekty návrhu vnitřního pokrytí budov. Tedy velikost objektu, 

vnitřní členění budovy, použité konstrukční materiály a jejich vliv na šíření GSM a UMTS signálu, 

apod. Ani dostatečná úroveň signálu před budovou ještě není zárukou dostatečného pokrytí uvnitř 

budovy. Přesto je pokrytí uvnitř budov velmi důležité, protože 70% až 80% mobilních spojení probíhá 

právě ve vnitřních prostorách. V praxi se vnitřní pokrytí budov řeší individuálně. Většinou se na 

základě informací o budovaných komerčních objektech (velká obchodní a nákupní centra), nebo 

žádostí, či stížností navrhne forma vnitřního pokrytí. Ta se liší dle požadavku zákazníka, velikosti 

objektu a také finanční náročnosti. Pokud si specialista rádiového plánování není jistý navrhovaným 

řešením v již existujícím objektu, nebo je potřeba toto řešení ověřit, provádí se měření, při němž se 

simuluje skutečný stav. Z generátoru vysokofrekvenčního signálu se vysílá nosný kmitočet GSM 

(UMTS) kanálu o vypočteném výkonu do antény a provádí se měření pokrytí v reálných prostorách. 
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Pokud je budova teprve ve stadiu projektu, závisí pouze na zkušenostech specialisty rádiového 

plánování, na jednání s investorem, architektem a projektantem o možnostech instalace vnitřního 

anténního rozvodu, kde bude místnost s technologií, kudy se mohou vést trasy kabelů, kde se můžou 

instalovat vnitřní antény, jak tyto antény musí být např. nabarveny, umístěny z estetického hlediska, 

jak dlouhé trasy povedou k anténám apod. Pro menší prostory, v řádu několika místností, může být 

použito jednoduché a levné řešení ve formě opakovače (viz kapitola 2.2.1), který prostřednictvím 

antény umístěné vně budovy přijímaný signál o dostatečné úrovni zesílí a následně pomocí další 

antény, nebo antén ho vysílá do vnitřního prostoru budovy. Lepším, ale zároveň nákladnějším řešením 

je použití tzv. nanoBTS (viz kapitola 2.2.2), která oproti opakovači vytváří navíc další kapacitu sítě. Je 

vhodné použít k pokrytí patra budov, nebo haly. K pokrytí rozsáhlých členitých objektů je vhodným 

řešením použití distribuovaného anténního systému DAS (Distributed Antenna System), jenž přináší 

při projektování vnitřního pokrytí UMTS systémy nejlepších výsledků.  Signál ze základnové stanice 

umístěné uvnitř pokrývaného objektu je rozdělen do několika vnitřních antén rozmístěných po celém 

prostoru budovy, s cílem dosáhnout rovnoměrné pokrytí v celém vnitřním prostoru budovy. V 

ideálním případě by měl výstupní signál jednotlivých antén dosahovat zhruba stejných výkonových 

úrovní, aby se optimalizoval výkon vnitřního pokrytí, protože všechny antény jsou pod stejnou buňkou 

a mají tedy nastaveny stejné parametry. Zásadní jsou také požadavky zákazníka na rozsah 

požadovaného pokrytí, zajištění přenosu dat apod. Klíčovým údajem pro vnitřní pokrytí budovy je 

izolace oproti venkovnímu signálu. Důvodem jsou interference, které způsobují neustálé přelaďování 

(handover) přijímače mezi více vysílači s blízkými úrovněmi přijímaného signálu. Například plechové 

pláště budov, nebo okna s tenkou vrstvou kovového povlaku pomůžou izolaci zlepšit, protože mívají 

obvykle útlum 20 – 40 dBm, podle rádiového kmitočtu. Potřebná izolace pro GSM je více než 11 

dBm. Snahou by také mělo být, aby vyzářený výkon ve vrchních patrech budovy nepřekračoval 15 – 

20 dBm, aby nedocházelo k nadměrnému úniku do okolní venkovní sítě, což by zbytečně způsobovalo 

snižování výkonu a kapacity, jak uvádí [17]. 

4.3.1 Popis návrhu vnitřního pokrytí pro budovu nové FEI 

V návrhu jsem se zaměřil na kompletní vnitřní pokrytí budovy nové FEI signálem GSM a 

UMTS operátorů Telefónica, Vodafone a T-Mobile, protože je zde velmi špatná úroveň vnitřního 

pokrytí, zřejmě kvůli použitým materiálům v konstrukci budovy. 

V návrhu je využito distribuovaného anténního systému, který je napájen ze společné 

technologie GSM a UMTS jako antény, které jsou vně budovy. Jak už bylo uvedeno v kapitole 4.2, 

vysílací jednotky základnové stanice DRFU (GSM) a WRFU (UMTS) jsou rozděleny do čtyř sektorů, 

přičemž první tři sektory jsou určeny pro napájení venkovních antén a čtvrtý sektor je určen právě pro 

napájení vnitřních antén, pokrývajících vnitřní prostory budovy, jak je vidět ve schématu v příloze C a 

CD18. Pro každé patro budovy nové FEI je navrženo několik vnitřních antén typu Kathrein 80010749, 
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včetně 1.PP, kde jsou laboratoře a garáže. Jedná se o vícepásmovou (876 – 960 MHz, 1710 – 2700 

MHz) anténu s všesměrovou vyzařovací charakteristikou, určenou pro vnitřní použití a ziskem 2dBi, 

viz katalogový list v příloze CD4. Do budoucna je také možné u těchto antén a rozvodů počítat 

s využitím pro některé pásmo LTE. 

Jak je již uvedeno v kapitole 4.2, technologie základnové stanice je umístěna v místnosti 

servrovny v 1.PP, kde je nad technologickými skříněmi uchycen kovový drátový rošt rovněž pro 

uchycení slučovačů C1_2, C2_2, C3_2 a C4_2 pro vnitřní anténní rozvody. Pro vnitřní anténní 

rozvody jsou použity tři kusy slučovačů Kathrein 78210640 (C1_2, C2_2, C3_2) a jeden kus 

slučovače Kathrein 78210534 (C4_2), viz schéma zapojení vnitřních rozvodů v příloze C, E, CD18 a 

CD20. 

Slučovač Kathrein 78210640 už byl popsán v předchozí kapitole 4.2. V navrženém zapojení 

dle schématu v příloze C, E, CD18 a CD20 slučovač sdružuje signály GSM900 na vstupu 1 a 

UMTS2100 na vstupu 3 a zbývající vstupy 2 a 4 jsou ponechány do budoucna pro případné rozšíření, 

například o systém LTE1800, nebo LTE2600. U každého z operátorů je použit jeden tento samostatný 

slučovač. Katalogový list slučovače Kathrein 78210640 je v příloze CD10. 

Dále je v zapojení vnitřních anténních rozvodů použit slučovač Kathrein 78210534, který už 

byl také popsán v kapitole 4.2. V navrženém zapojení dle schématu v příloze C, E, CD18 a CD20 

slučovač sdružuje výstupní sloučené signály GSM900 a UMTS2100 ze slučovačů Kathrein 78210640 

od jednotlivých operátorů dohromady. Katalogový list slučovače 78210534 je k dispozici v příloze 

CD11. 

Pro zakončení nevyužitých vstupů slučovačů C1_2, C2_2, C3_2 a C4_2 je v návrhu použita 

zátěž Kathrein 78410367 (T1_2 – T7_2) a k zakončení výstupu slučovače C4_2 je v návrhu použita 

zátěž Kathrein 78210474 (T8_2). Obě zátěže byly popsány v kapitole 4.2 a jejich katalogové listy jsou 

v přílohách CD13, CD14. 

Slučovače C1_2, C2_2, C3_2, C4_2 a RFU jednotky pro GSM (DRFU) a UMTS (WRFU) 

jsou v servrovně navzájem propojeny 1/2˝ koaxiálními kabely v délce 1 – 3 metry pro jejich snadnou 

ohebnost a tím i manipulaci. Z výstupu 3 a 4 slučovače C4_2 vedou dva kusy 1/2˝ koaxiálních kabelů 

a napojí se na dva 7/8˝ koaxiální kabely vedoucí přes servrovnu do horních pater, jak je vidět ve 

schématu zapojení v příloze E a CD20. Anténní rozvody v 1.PP jsou připojeny k výstupu 1 slučovače 

C4_2, pomocí 1/2˝ koaxiálního kabelu, vzhledem k jeho krátké délce a potřebě manipulace při 

napojení ze servrovny do stropního podhledu v 1.PP, kde je umístěn 3cestný rozdělovač Kathrein 

86010018. Poslední nevyužitý výstup 4 slučovače C4_2 je zakončen výkonovou 50 ohmovou zátěží 

Kathrein 78210474 (T8_2). Stejně tak jsou i k nevyužitým vstupům 2 a 4 slučovačů C1_2, C2_2 a 

C3_2 a vstupu 2 slučovače C4_2 připojeny standardní 50 ohmová zakončení  Kathrein 78410367 
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(T1_2 – T7_2). Všechny ostatní vodorovné kabelové tahy vedou v podhledech jednotlivých pater, jak 

je vidět v nákresech v přílohách F, G, H, I, J, K. Většinou jsou pro vodorovné kabelové tahy použity 

13/8˝ koaxiální kabely, vzhledem k jejich nízkému útlumu a dostatku místa ve stropních podhledech. 

Jen u krátkých vzdáleností, do 5 metrů, jsou použity 1/2˝ koaxiální kabely kvůli jejich ohebnosti a 

snadné manipulaci. Také u všech antén, k nimž jsou přivedeny 13/8˝ koaxiální kabely, jsou použity 1 

metr dlouhé připojovací 1/2˝ koaxiální kabely pro snadnou manipulaci a ohybům. Rovněž jsou 

v podhledech umístěny i všechny rozdělovače S3-01 až S3-51. První číslice v označení rozdělovače 

(S3-51) udává počet výstupů rozdělovače, druhá číslice (S3-51) určuje patro budovy a poslední třetí 

číslice (S3-51) udává pořadové číslo rozdělovače v daném patře. 

Pro vnitřní anténní rozvody jsou použity rozdělovače Kathrein 86010017 (2cestný), Kathrein 

86010018 (3cestný) a Kathrein 86010019 (4cestný), viz obrázek 4.24. Jejich katalogový list uveden 

v příloze CD12. Jedná se o širokopásmové (694 – 2700 MHz) rozdělovače výkonu s maximálním 

vstupním výkonem 100 W a minimálním vloženým útlumem < 0,05 dB. Rozdělovač rovnoměrně 

rozdělí vstupní výkon do několika výstupů v poměru 1:2, 1:3, nebo 1:4, a to podle počtu výstupů 

rozdělovače. Jak již bylo uvedeno výše, snahou při návrhu vnitřních anténních rozvodů je, aby byl 

výstupní výkon z jednotlivých antén přibližně stejný. K tomu může být někdy nápomocen speciální 

druh rozdělovače s názvem tapper. Tapper nerozděluje vstupní výkon rovnoměrně do všech výstupů, 

ale buď v poměru předem daném výrobcem, nebo je poměr rozdělení výkonů regulovatelný. 

V uvedeném návrhu nebylo potřeba tapper využít.  

 

Obrázek 4.24: Širokopásmový 4cestný rozdělovač Kathrein 86010019 

 

Za zmínku určitě ještě stojí uvést svislé kabelové tahy pro anténní rozvody. V návrhu jsou 

použity 7/8˝ koaxiální kabely z důvodu potřebné manipulace v datových rozvodnách. Kabely jsou 

kabelovou šachtou vedeny přes datové rozvodny jednotlivých pater budovy, kde jsou přerušeny 

rozdělovači, a na tyto odbočky jsou dále napojeny anténní rozvody jednotlivých pater. Výjimka 

napojení je v 1.NP, v němž není datová rozvodna. 

4.3.1.1 Útlum trasy a vyzářené výkony antén 

V návrhu vnitřních anténních rozvodů nové budovy FEI jsou rovněž použity koaxiální kabely 

Cellflex. Jejich útlumové koeficienty byly uvedeny v tabulce 4.3 kapitoly 4.2 a katalogové listy jsou 

v přílohách CD1, CD2, CD3. 
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Stejně jako je tomu při návrhu anténních rozvodů v kapitole 4.2, mají útlumy použitých 

koaxiálních kabelů významný podíl i při návrhu vnitřních anténních rozvodů. Výpočty útlumů 

koaxiálních kabelů pro pásma GSM a UMTS k jednotlivým anténám byly provedeny v tabulkovém 

procesoru a hodnoty útlumů, včetně délek kabelů k anténám, jsou uvedeny v příloze M. Výpočty byly 

provedeny na základě vzorce 4.1, stejně jak už bylo popsáno v kapitole 4.2. Kromě útlumu vlivem 

ztrát v koaxiálním kabelu, vkládají útlumy do anténních rozvodů ještě slučovače a rozdělovače 

signálů, které je při výpočtu výsledného výkonu do antény potřeba také zahrnout. Jejich hodnoty už 

byly uvedeny výše a jsou vyznačeny i ve schématu v příloze E a CD20. Princip výpočtu výkonových 

úrovní je znázorněn na obrázku 4.15 a popsán rovnicemi 4.2 a 4.3 v kapitole 4.2.  

Výkonové úrovně na vstupu jednotlivých vnitřních antén byly vypočteny v tabulkovém 

procesoru a hodnoty jsou uvedeny ve schématu v příloze E, CD20 a také v tabulce v příloze N. Pro 

úplnost je potřeba ještě upřesnit výkon PBTS. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.1, vysílací jednotka 

DRFU pro pásmo GSM podporuje několik vysílacích režimů a s tím souvisí i výstupní výkon 

jednotky, viz tabulka 2.2. Protože jsou použity vnitřní antény, které mají pouze jeden vstup, nikoli 

diverzitu, a k tomu jsou i přizpůsobeny navržené anténní rozvody, je možné použít pouze 

kombinovaný vysílací režim jednotky DRFU. To znamená, že oba TRXy vysílají do společné vysílací 

větve a tou je ANT1.Vysílací výkon pak má hodnotu 20 W (43 dBm).  Pro pásmo UMTS jsou použity 

vysílací jednotky WRFU. Je u nich počítáno s vysílacím výkonem 40 W (46 dBm), jak bylo uvedeno 

v kapitole 2.1.2. V příloze CD15 je přiložen dokument o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, 

vypočtený v programu ElmagCalc 4.5, vztahující se k anténám navrženého řešení. 

 

4.3.2 Simulace návrhu vnitřního pokrytí budovy nové FEI 

Protože pro simulaci vnitřního pokrytí neexistuje relevantní softwarový nástroj, byla 

provedena simulace návrhu vnitřního pokrytí budovy nové FEI pomocí generátoru UMTS signálu – 

TEMS Transmitter WCDMA 1.0, jehož technická specifikace je uvedena v příloze TT. Ke generátoru 

UMTS signálu byla připojena anténa Kathrein 80010749, umístěna na vysunovací trojnožce ve výšce 

a na místě předpokládané instalace antény, jak je vidět na fotografiích měřícího pracoviště v příloze 

UU a na obrázku 4.25. Výstupní výkon generátoru byl postupně pro jednotlivé antény nastaven tak, 

aby byl shodný s vypočteným vstupním výkonem do dané antény, jak je uvedeno v tabulce v příloze 

N. Trojnožka s anténou byla přemísťována po budově na místa navržených umístění antén a úroveň 

generovaného UMTS signálu v okolí antény byla měřena pomocí měřícího mobilního telefonu Sony 

Ericsson W995 a software - Ascom - TEMS Investigate 11.0.1 spuštěném na přenosném počítači HP 

Compaq tc4400. V přílohách Y - MM jsou výsledky uvedeného měření, zvlášť pro jednotlivé antény.  
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Obrázek 4.25: Fotografie měřícího pracoviště 

 

Tímto způsobem bylo provedeno měření v 1.PP, 2.NP a 5.NP. Ostatní podlaží -  1.NP, 3.NP a 

4.NP už nebylo potřeba měřit samostatně, protože jsou obdobná, jako je 2.NP. Při vyhodnocení měření 

se ukázalo, že pokrytí z antén A25 a A27 uvnitř poslucháren EC1 – EC3 není zcela vyhovující, a proto 

byl původní návrh doplněn ještě o jednu anténu a tyto antény byly přemístěny z jejich původního 

umístění na chodbě (viz například 3.NP) přímo do poslucháren. 

Na základě úspěšného pokrytí pro pásmo UMTS je možné prohlásit, že bude úspěšné pokrytí i 

pro pásmo GSM, protože přijímaná úroveň signálu GSM bývá z praxe o 10 – 15 dBm lepší, než pro 

pásmo UMTS. 

Simulací vnitřního pokrytí byla potvrzena správnost návrhu a ověřena dostatečná úroveň 

pokrytí z navrženého vnitřního anténního rozvodu. 

 

4.4 Provozní zatížení základnové stanice 
U navrhované základnové stanice je vhodné určit její provozní zatížení, které lze u systému 

GSM upravovat počtem instalovaných jednotek RFU a u systému UMTS typem, či počtem 

instalovaných karet WBBP, jak už bylo uvedeno v kapitole 2.1.2 a tabulce 2.3. 
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4.4.1 Provozní zatížení základnové stanice GSM 

Provozní zatížení, při známém počtu hovorů za hodinu a průměrné délce hovoru, lze vypočítat 

pomocí rovnice 4.4, jak uvádí [16]. Pro určení potřebného počtu kanálů GSM buňky, při jisté 

pravděpodobnosti blokování, se používá Erlang B tabulka, viz příloha O. Při výpočtu provozního 

zatížení základnových stanic GSM se používá pravděpodobnost blokování 2% [17], [18]. 

 

3600

TN
Y

⋅
=                                                                   (4.4) 

kde: 

Y [Erl] -  provozní zatížení 

N  -  počet hovorů za hodinu 

T [sec] -  průměrná délka hovoru 

 

Počet kanálů RFU - jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.1, každá jednotka RFU (DRFU, nebo RRU) 

obsahuje dvě jednotky TRX. Každá jednotka TRX má k dispozici 8 kanálů. Jeden kanál je vyhrazen 

pro řídící kanál BCCH (Broadcast Control Channel), jeden pro signalizační kanál SDCCH 

(Standalone Dedicated Control Channel) a jeden kanál pro GPRS data. Zbývajících 5 kanálů je možné 

využít pro provozní kanály TCH (Traffic Channel). Takové rozdělení kanálů platí pro první jednotku 

TRX v jedné buňce. Pokud je v buňce použito více jednotek TRX, počítá se u druhé a každé další 

jednotky s osmi provozními kanály TCH. Samozřejmě je možné nastavit i jiná pravidla. Například pro 

GPRS data lze vyhradit více kanálů, pokud je dostatečná kapacita kanálů TCH pro hovory. Standardně 

se ale používá uvedené nastavení a přidělování kanálů pro GPRS se děje dynamicky podle vytížení 

s tím, že hlas má před daty přednost. U jedné jednotky DRFU (2x TRX) je tedy k dispozici 13 

provozních kanálů s plnou rychlostí TCH/F (Full Rate Traffic Channel). Technologie Huawei dokáže 

v případě obsazení všech provozních kanálů TCH/F každý kanál ještě dále rozdělit na dva provozní 

kanály s poloviční rychlostí TCH/H (Half Rate Traffic Channel). Jako maximální počet kanálů u jedné 

jednotky RFU lze tedy počítat s 26 provozními kanály TCH/H. Z tabulky Erlang B lze snadno odvodit, 

že pro 26 kanálů při pravděpodobnosti blokování 2 %, bude provozní zatížení 18,4 Erlangů. Přičemž 

průměrná doba hovoru je 2 minuty a více než polovina hovorů je kratších než 30 sekund, jak uvádí 

[15]. Z toho lze odvodit, že buňka s jednou jednotkou DRFU dokáže během jedné hodiny obsloužit 

552 hovorů v délce trvání 2 minut, jak uvádí výpočet 4.5. 

552
120

36004,183600
=

⋅
=

⋅
=

T

Y
N                                             (4.5) 



 
Návrh pokrytí 

 

 
71 

 

Je potřeba si uvědomit, že předchozí výpočet 4.5 je určen pro jednu buňku základnové stanice, 

pro jednoho operátora. V navrhovaném řešení základnové stanice jsou obsaženi tři operátoři 

(Telefónica, T-Mobile a Vodafone), přičemž každý z operátorů používá tři buňky pro venkovní 

pokrytí a jednu buňku pro vnitřní pokrytí budovy nové FEI. Pokud by se počítalo s rovnoměrným 

rozdělením telefonních účastníků mezi všechny operátory, dokázala ba navržená základnová stanice 

během jedné hodiny obsloužit 1656 hovorů uvnitř budovy nové FEI a 4968 hovorů v areálu VŠB-TU 

Ostrava mimo budovu FEI. 

 

4.4.2 Provozní zatížení základnové stanice UMTS 

Kapacita buňky UMTS závisí na mnoha faktorech (povolený nárůst šumu, jaký počet 

datujících uživatelů a při jaké rychlosti je podporován, jaký má základnová stanice výpočetní výkon, 

respektive počet dostupný kanálových prvků CE). Typicky jeden kanálový prvek může podporovat 

jedno hlasové připojení. Záleží také na tom, jaký je stanovený výkon pro CPICH (Common Pilot 

Channel), určený pro synchronizaci a identifikaci scrambling kódu a ostatní společné kanály.  

 Předpokládejme, že se bude jednat pouze o hlasová volání a parametry jsou standardně 

nastaveny následovně: 

• Přidělený výkon pilotního kanálu CPICH - 16% ( - 8.1 dB) 

• maximální nárůst šumu - 3 dB (zatížení 50%) 

• faktor hlasové aktivity - 67% 

Potom jedna nosná frekvence UMTS dokáže obsloužit současně 39 uživatelů přenášejících 

hlas při bitové rychlosti 12,2 kbit/s. To odpovídá podle Erlang B tabulky provoznímu zatížení 30,1 Erl 

při 2% blokaci. Pokud se tato hodnota ještě vydělí provozním zatížením jednoho uživatele (20 mErl), 

vyjde počet uživatelů, které je buňka schopna během hodiny obsloužit, a to je 1505 uživatelů. 

Nicméně je potřeba připomenout, že se jedná o prosté hlasové hovory, přičemž datové přenosy jsou 

kapacitně více náročné. Při použití předchozích podmínek, bude buňka schopna obsloužit jedno datové 

připojení 384 kbit/s a 27 hlasových hovorů, nebo tři hlasové hovory a tři 384 kbit/s datová připojení. 

To vše za předpokladu, že je v základnové stanici instalován dostatečný počet kanálových prvků, jak 

uvádí [17], [19]. 
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4.5 Připojení základnové stanice 
Pro připojení základnové stanice k nadřazeným prvkům sítě (BSC, RNC) je nejvhodnější 

využít optické připojení, které se v areálu VŠB-TU Ostrava nachází. Jednou z možností je optické 

připojení od společností Telefónica a GTS v budově N, nebo optické připojení od společností 

Telefónica, GTS a Poda v 10. patře budovy A. Z obou uvedených míst vede optické spojení do budovy 

nové auly, kde je optický rozvaděč. Další optické spojení vede z budovy nové auly do servrovny 

budovy nové FEI (viz obrázek 4.26), kde je navrženo umístění technologických skříní mobilních 

operátorů Telefónica, Vodafone a T-Mobile. Z hlediska kapacity pro budoucí využití (např. LTE) a 

snížení pravděpodobnosti úplného výpadku všech tří operátorů při poruše optického připojení, je 

vhodné využít pro každého operátora zvlášť dvě optická vlákna zakončená samostatnou jednotkou 

Optix METRO 100, která byla popsána v kapitole 2.3.2. Z optické jednotky Optix METRO 100 je 

možné propojit karty základnové stanice (GTMU a WMPT) pomocí rozhraní ethernet, nebo E1. 

 

4.6 Data použitá k simulaci 
Stávající data základnových stanic mobilních operátorů, která se podílí na pokrytí areálu VŠB-

TU Ostrava a jsou použitá k simulaci v programu Radio Mobile, jsou uvedena v přílohách NN, OO, 

PP. Byla čerpána z volně dostupných zdrojů [13]. Výšky antén a jejich azimuty byly naměřeny u 

domů se ZS. Pro simulaci byly zvoleny anténní panely běžně používané všemi operátory, a to anténa 

Kathrein 739 633 pro pásmo GSM900 (katalogový list viz příloha CD8), anténa Kathrein 742 215 pro 

pásmo UMTS (katalogový list viz příloha CD6), anténa Kathrein 739 496 pro pásmo GSM1800 

(katalogový list viz příloha CD9) a duální anténa Kathrein 742 264 pro pásma GSM900 + GSM1800 

(katalogový list viz příloha CD7). Výstupní výkony technologie byly nastaveny na standardní hodnoty 

pro kombinovaný vysílací režim pro pásmo GSM, jak je uvedeno v kapitole 2.1. Pro pásmo UMTS na 

hodnotu 20W, jak je uvedeno v kapitole 2.1.2 pro více nosných kmitočtů. Pokud se na základnových 

stanicích některá z technologií nevyskytuje, je to znázorněno přeškrtnutím v tabulce. Vynechaná data 

v řádcích azimutů se týkají sektorů základnových stanic, které se nepodílí na pokrytí areálu VŠB-TU 

Ostrava. Písmeno v řádku „pásmo“ označuje typ sítě GSM (G – GSM900, D – GSM1800). 

V přílohách QQ, RR, SS jsou uvedeny mapy se zakreslením stávajících základnových stanic 

mobilních operátorů Telefónica, Vodafone a T-Mobile s označením odpovídajícím označení 

v tabulkách, uvedených v přílohách NN, OO, PP, včetně nové ZS na budově nové FEI, pod označením 

„FEI“. 
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Obrázek 4.26: Optické spojení mezi budovami N, A, NA 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo uvést základní informace o používaných technologiích 

základnových stanic mobilních sítí druhé a třetí generace, přiblížit problematiku jejich výstavby a 

plánování, počínaje přípravou až po spuštění do komerčního provozu. Posledním úkolem bylo 

navrhnout dokrytí kampusu VŠB-TU Ostrava mobilní sítí druhé a třetí generace. 

Na základě měření pomocí mobilních telefonů Huawei U6100, vybavených technickým 

software Genex PHU, a následně i simulací pomocí softwarového nástroje pro plánování rádiových 

systémů Radio Mobile 11.3.8 byla provedena analýza současného stavu pokrytí GSM a UMTS 

v areálu VŠB-TU Ostrava. Také byla provedena analýza vnitřního pokrytí budovy nové FEI pomocí 

měřícího mobilního telefonu Sony Ericsson W995 a software - Ascom - TEMS Investigate 11.0.1. 

Dále byl zpracován návrh celého postupu pro realizaci možného dokrytí areálu technologií GSM a 

UMTS včetně návrhu pro vnitřní pokrytí budovy nové FEI. Uvnitř budovy nové FEI byla simulací 

pomocí generátoru UMTS signálu – TEMS Transmitter WCDMA 1.0 a měřením vnitřního pokrytí 

potvrzena správnost návrhu. Návrh venkovního řešení byl ověřen simulačně pomocí Radio Mobile. 

Přínosem diplomové práce je kompletní zpracování dokumentace pro možnou realizaci 

výstavby ZS, která by v případě její realizace zlepšila nevyhovující pokrytí GSM a UMTS uvnitř 

budov, zejména nové FEI pro mobilní operátory Telefónica, Vodafone a T-Mobile. Rovněž by došlo 

v kampusu VŠB-TU Ostrava k posílení kapacity mobilní sítě u všech mobilních operátorů. 
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Příloha.A:   Mapa měřících bodů 

 

 



 
 
 
 

 
II 

 

Příloha.B:   Zapojení části BTS pro venkovní pokrytí – pro jednoho operátora 
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Příloha.C:   Zapojení části BTS pro vnitřní pokrytí 
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Příloha.D:   Schéma zapojení anténních rozvodů – venkovní antény 
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Příloha.E:   Schéma zapojení anténních rozvodů – vnitřní antény 
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Příloha.F:   Vnitřní anténní rozvody v 1.PP 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
VII 

 

Příloha.G:   Vnitřní anténní rozvody v 1.NP 
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Příloha.H:   Vnitřní anténní rozvody v 2.NP 
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Příloha.I:   Vnitřní anténní rozvody ve 3.NP 
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Příloha.J:   Vnitřní anténní rozvody ve 4.NP 
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Příloha.K:   Vnitřní anténní rozvody v 5.NP 
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Příloha.L:   Anténní rozvody na střeše budovy 

 

 

 



 
 
 
 

 
XIII 

 

Příloha.M:   Tabulka vypočtených hodnot útlumů koaxiálních kabelů pro anténní rozvody 

 

Anténa
délka 
1/2" 
[m]

útlum  
GSM-1/2" 

[dB]   

útlum 
UMTS-1/2" 

[dB]   

délka 
7/8" 
[m]       

útlum  
GSM-7/8" 

[dB]    

útlum 
UMTS-7/8" 

[dB]    

délka 
13/8" 

[m]   

útlum  GSM-
13/8"   [dB]    

útlum  UMTS-
13/8"   [dB]    

Útlum 
GSM  [dB]

Útlum 
UMTS [dB]

Délka 
celkem [m]

A01 11 0,774 1,221 0 0 0 65 1,515 2,516 2,289 3,737 76

A02 11 0,774 1,221 0 0 0 55 1,282 2,129 2,056 3,350 66

A03 11 0,774 1,221 0 0 0 73 1,701 2,825 2,475 4,046 84

A04 12 0,845 1,332 0 0 0 0 0 0 0,845 1,332 12

A05 11 0,774 1,221 0 0 0 27 0,629 1,045 1,404 2,266 38

A11 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 62 1,445 2,399 2,859 4,652 93

A12 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 56 1,305 2,167 2,719 4,420 87

A13 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 80 1,864 3,096 3,278 5,349 111

A14 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 62 1,445 2,399 2,859 4,652 93

A15 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 60 1,398 2,322 2,812 4,575 91

A16 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 85 1,981 3,290 3,395 5,543 116

A17 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 56 1,305 2,167 2,719 4,420 87

A18 7 0,493 0,777 24 0,9216 1,476 85 1,981 3,290 3,395 5,543 116

A21 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 84 1,957 3,251 3,909 6,365 129

A22 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 78 1,817 3,019 3,769 6,133 123

A23 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 102 2,377 3,947 4,329 7,061 147

A24 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 84 1,957 3,251 3,909 6,365 129

A25 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 44 1,025 1,703 2,977 4,817 89

A26 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 30 0,699 1,161 2,651 4,275 75

A27 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 53 1,235 2,051 3,187 5,165 98

A28 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 59 1,375 2,283 3,327 5,397 104

A29 7 0,493 0,777 38 1,4592 2,337 61 1,421 2,361 3,373 5,475 106

A31 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 84 1,957 3,251 4,076 6,624 130

A32 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 78 1,817 3,019 3,936 6,392 124

A33 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 102 2,377 3,947 4,495 7,321 148

A34 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 84 1,957 3,251 4,076 6,624 130

A35 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 38 0,885 1,471 3,004 4,844 84

A36 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 66 1,538 2,554 3,656 5,928 112

A37 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 41 0,955 1,587 3,074 4,960 87

A38 11 0,774 1,221 35 1,344 2,153 68 1,584 2,632 3,703 6,005 114

A41 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 84 1,957 3,251 4,178 6,795 136

A42 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 78 1,817 3,019 4,038 6,563 130

A43 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 102 2,377 3,947 4,597 7,492 154

A44 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 84 1,957 3,251 4,178 6,795 136

A45 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 38 0,885 1,471 3,106 5,015 90

A46 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 66 1,538 2,554 3,759 6,099 118

A47 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 41 0,955 1,587 3,176 5,131 93

A48 7 0,493 0,777 45 1,728 2,768 68 1,584 2,632 3,805 6,176 120

A51 7 0,493 0,777 75 2,88 4,613 47 1,095 1,819 4,468 7,208 129

A52 8 0,563 0,888 75 2,88 4,613 0 0 0 3,443 5,501 83

A53 7 0,493 0,777 75 2,88 4,613 47 1,095 1,819 4,468 7,208 129

A1 8 0,563 0,888 0 0 0 97 2,260 3,754 2,823 4,642 105

A2 8 0,563 0,888 0 0 0 90 2,097 3,483 2,660 4,371 98

A3 8 0,563 0,888 0 0 0 97 2,260 3,754 2,823 4,642 105  



 
 
 
 

 
XIV 

 

Příloha.N:   Tabulka vypočtených vstupních výkonů do antén 

 

Anténa
GSM výkon  

[mW]
GSM výkon  

[dBm]
UMTS výkon 

[mW]
UMTS výkon 

[dBm]

A01 269,8 24,31 377,0 25,76

A02 284,7 24,54 412,1 26,15

A03 258,5 24,12 351,1 25,45

A04 1149,5 30,61 2003,5 33,02

A05 1010,8 30,05 1615,9 32,08

A11 134,6 21,29 173,7 22,40

A12 139,0 21,43 183,2 22,63

A13 122,2 20,87 147,9 21,70

A14 134,6 21,29 173,7 22,40

A15 136,1 21,34 176,8 22,48

A16 119,0 20,76 141,5 21,51

A17 139,0 21,43 183,2 22,63

A18 119,0 20,76 141,5 21,51

A21 69,8 18,44 77,4 18,89

A22 72,1 18,58 81,6 19,12

A23 63,4 18,02 65,9 18,19

A24 69,8 18,44 77,4 18,89

A25 114,1 20,57 145,7 21,63

A26 123,0 20,90 165,0 22,18

A27 108,7 20,36 134,4 21,28

A28 159,3 22,02 192,9 22,85

A29 157,6 21,98 189,5 22,78

A31 101,7 20,07 110,3 20,43

A32 105,1 20,21 116,4 20,66

A33 92,4 19,66 94,0 19,73

A34 101,7 20,07 110,3 20,43

A35 130,2 21,15 166,2 22,21

A36 112,0 20,49 129,5 21,12

A37 128,1 21,08 161,8 22,09

A38 110,8 20,45 127,2 21,04

A41 65,6 18,17 70,1 18,45

A42 84,0 19,24 73,9 18,69

A43 59,6 17,75 59,7 17,76

A44 65,6 18,17 70,1 18,45

A45 84,0 19,24 105,6 20,23

A46 72,3 18,59 82,2 19,15

A47 82,7 19,17 102,8 20,12

A48 71,5 18,54 80,8 19,07

A51 80,9 19,08 84,0 19,24

A52 102,5 20,11 124,4 20,95

A53 80,9 19,08 84,0 19,24

A1 4985,1 36,98 2856,3 34,56

A2 5175,8 37,14 3040,2 34,83

A3 4985,1 36,98 2856,3 34,56  

 



 
 
 
 

 
XV 

 

Příloha.O:   Tabulka Erlang B 

 

No. of Traffic (A) in erlangs for P = 
Trunks 

(N) 0,1% 0,2% 0,5% 1% 1,2% 1,3% 1,5% 2% 3% 5% 7% 10% 
    
1 0,001 0,002 0,005 0,010 0,012 0,013 0,02 0,020 0,031 0,053 0,075 0,111 
2 0,046 0,065 0,105 0,153 0,168 0,176 0,19 0,223 0,282 0,381 0,470 0,595 
3 0,194 0,249 0,349 0,455 0,489 0,505 0,53 0,602 0,715 0,899 1,06 1,27 
4 0,439 0,535 0,701 0,869 0,922 0,946 0,99 1,09 1,26 1,52 1,75 2,05 
5 0,762 0,900 1,13 1,36 1,43 1,46 1,52 1,66 1,88 2,22 2,50 2,88 
    
6 1,15 1,33 1,62 1,91 2,00 2,04 2,11 2,28 2,54 2,96 3,30 3,76 
7 1,58 1,80 2,16 2,50 2,60 2,65 2,73 2,94 3,25 3,74 4,14 4,67 
8 2,05 2,31 2,73 3,13 3,25 3,30 3,40 3,63 3,99 4,54 5,00 5,60 
9 2,56 2,85 3,33 3,78 3,92 3,98 4,08 4,34 4,75 5,37 5,88 6,55 

10 3,09 3,43 3,96 4,46 4,61 4,68 4,80 5,08 5,53 6,22 6,78 7,51 
    

11 3,65 4,02 4,61 5,16 5,32 5,40 5,53 5,84 6,33 7,08 7,69 8,49 
12 4,23 4,64 5,28 5,88 6,05 6,14 6,27 6,61 7,14 7,95 8,61 9,47 
13 4,83 5,27 5,96 6,61 6,80 6,89 7,03 7,40 7,97 8,83 9,54 10,5 
14 5,45 5,92 6,66 7,35 7,56 7,65 7,81 8,20 8,80 9,73 10,5 11,5 
15 6,08 6,58 7,38 8,11 8,33 8,43 8,59 9,01 9,65 10,6 11,4 12,5 
    

16 6,72 7,26 8,10 8,88 9,11 9,21 9,39 9,83 10,5 11,5 12,4 13,5 
17 7,38 7,95 8,83 9,65 9,89 10,0 10,19 10,7 11,4 12,5 13,4 14,5 
18 8,05 8,64 9,58 10,4 10,7 10,8 11,00 11,5 12,2 13,4 14,3 15,5 
19 8,72 9,35 10,3 11,2 11,5 11,6 11,82 12,3 13,1 14,3 15,3 16,6 
20 9,41 10,1 11,1 12,0 12,3 12,4 12,65 13,2 14,0 15,2 16,3 17,6 
    

21 10,1 10,8 11,9 12,8 13,1 13,3 13,48 14,0 14,9 16,2 17,3 18,7 
22 10,8 11,5 12,6 13,7 14,0 14,1 14,32 14,9 15,8 17,1 18,2 19,7 
23 11,5 12,3 13,4 14,5 14,8 14,9 15,16 15,8 16,7 18,1 19,2 20,7 
24 12,2 13,0 14,2 15,3 15,6 15,8 16,01 16,6 17,6 19,0 20,2 21,8 
25 13,0 13,8 15,0 16,1 16,5 16,6 16,87 17,5 18,5 20,0 21,2 22,8 
    

26 13,7 14,5 15,8 17,0 17,3 17,5 17,72 18,4 19,4 20,9 22,2 23,9 
27 14,4 15,3 16,6 17,8 18,2 18,3 18,59 19,3 20,3 21,9 23,2 24,9 
28 15,2 16,1 17,4 18,6 19,0 19,2 19,45 20,2 21,2 22,9 24,2 26,0 
29 15,9 16,8 18,2 19,5 19,9 20,0 20,32 21,0 22,1 23,8 25,2 27,1 
30 16,7 17,6 19,0 20,3 20,7 20,9 21,19 21,9 23,1 24,8 26,2 28,1 
    

31 17,4 18,4 19,9 21,2 21,6 21,8 22,07 22,8 24,0 25,8 27,2 29,2 
32 18,2 19,2 20,7 22,0 22,5 22,6 22,95 23,7 24,9 26,7 28,2 30,2 
33 19,0 20,0 21,5 22,9 23,3 23,5 23,83 24,6 25,8 27,7 29,3 31,3 
34 19,7 20,8 22,3 23,8 24,2 24,4 24,72 25,5 26,8 28,7 30,3 32,4 
35 20,5 21,6 23,2 24,6 25,1 25,3 25,60 26,4 27,7 29,7 31,3 33,4 
    

36 21,3 22,4 24,0 25,5 26,0 26,2 26,49 27,3 28,6 30,7 32,3 34,5 
37 22,1 23,2 24,8 26,4 26,8 27,0 27,39 28,3 29,6 31,6 33,3 35,6 
38 22,9 24,0 25,7 27,3 27,7 27,9 28,28 29,2 30,5 32,6 34,4 36,6 
39 23,7 24,8 26,5 28,1 28,6 28,8 29,18 30,1 31,5 33,6 35,4 37,7 
40 24,4 25,6 27,4 29,0 29,5 29,7 30,08 31,0 32,4 34,6 36,4 38,8 
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Příloha.P:   Měření současného stavu pokrytí GSM v 1.PP - Telefónica 
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Příloha.Q:   Měření současného stavu pokrytí GSM v 1.PP – Vodafone 
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Příloha.R:   Měření současného stavu pokrytí GSM v 1.PP – T-Mobile 
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Příloha.S:   Měření současného stavu pokrytí GSM ve 2.NP – Telefónica 
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Příloha.T:   Měření současného stavu pokrytí GSM ve 2.NP – Vodafone 
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Příloha.U:   Měření současného stavu pokrytí GSM ve 2.NP – T-Mobile 
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Příloha.V:   Měření současného stavu pokrytí GSM v 5.NP – Telefónica 
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Příloha.W:   Měření současného stavu pokrytí GSM v 5.NP – Vodafone 
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Příloha.X:   Měření současného stavu pokrytí GSM v 5.NP – T-Mobile 
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Příloha.Y:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 1.PP – anténa A01 
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Příloha.Z:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 1.PP – anténa A02 
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Příloha.AA:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 1.PP – anténa A03 

 

 

 



 
 
 
 

 
XXVIII 

 

Příloha.BB:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 1.PP – anténa A04 
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Příloha.CC:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 1.PP – anténa A05 
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Příloha.DD:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A21 
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Příloha.EE:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A23 
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Příloha.FF:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A24 
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Příloha.GG:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A25 
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Příloha.HH:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A26 
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Příloha.II:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A27 
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Příloha.JJ:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS ve 2. NP – anténa A28 

 

 

 



 
 
 
 

 
XXXVII 

 

Příloha.KK:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 5. NP – anténa A51 

 

 

 



 
 
 
 

 
XXXVIII 

 

Příloha.LL:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 5. NP – anténa A52 
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Příloha.MM:   Měření simulovaného stavu pokrytí UMTS v 5. NP – anténa A53 

 

 

 



 
 
 
 

 
XL 

 

Příloha.NN:   Data použitá k simulaci - Telefónica 

 

 

 (O1) OV-Poruba, Studentská 1770/1 

 
(O2) OV-Poruba, Pavlouskova 4433/1 

Souřadnice: E 18° 09´ 34,14´´  
  

  
 

Souřadnice: E 18° 09´ 42,92´´  
    

  
 

N 49° 50´ 13,40´´ 
  

  
 

  
 

N 49° 50´ 22,84´´ 
    

  Pásmo G/D G G UMTS   
 

  Pásmo 
 

G  UMTS   
  Anténa 739633/742264 742 215   

 
  Anténa 739 633 742 215   

  Výška ant[m] 40 40   
 

  Výška ant[m] 40 40   
  Azimut [°] 120 200 330 120 200 330   

 
  Azimut [°] 

 
220 

  
220 

   
                  

 
                  

                   
(O3) OV-Poruba, Alšovo nám. 691/4 

 
(O4) OV-Pustkovec, Slavíkova 1762/40 

Souřadnice: E 18° 10´ 09,63´´  
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´ 12,31´´  
  

  
  

 
N 49° 49´ 49,92´´ 

  
  

 
  

 
N 49° 50´ 15,76´´ 

  
  

  Pásmo 
 

 G/D UMTS 
  

  Pásmo 
 

G  UMTS   
  Anténa 742 264 742 215   

 
  Anténa 739 633 742 215   

  Výška ant[m] 40 40   
 

  Výška ant[m] 30 30   
  Azimut [°]     310     310   

 
  Azimut [°]   210     210     

                  
 

                  

                   (O5) OV-Poruba, K Myslivně 6056/2 
 

(O6) OV-Poruba, nábřeží SBP 456/28 

Souřadnice: E 18° 09´ 34,98´´ 
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´ 02,44´´  
  

  
   

N 49° 49´ 35,68´´ 
  

  
 

  
 

N 49° 49´ 27,18´´ 
  

  

  Pásmo G   UMTS   
 

  Pásmo 
 

 G/D UMTS   

  Anténa 739 633 742 215   
 

  Anténa 742 264 742 215   

  Výška ant[m] 25 25   
 

  Výška ant[m] 30 30   

  Azimut [°] 0     0       
 

  Azimut [°]     340     340   

                  
 

                  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
XLI 

 

Příloha.OO:   Data použitá k simulaci - Vodafone 

 

 

 

 

 

(V1) OV-Poruba, 17.listopadu 2172/15 

 
(V2) OV-Poruba, Alšovo nám.691/4 

Souřadnice: E 18° 09´ 50,52´´ 
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´ 09,63´´  
  

  
   

N 49° 50´ 01,58´´ 
  

  
 

  
 

N 49° 49´ 49,92´´ 
  

  

  Pásmo GSM/DCS UMTS   
 

  Pásmo 
 

G/D G/D UMTS   

  Anténa 

  

742 215   
 

  Anténa 742 264 742 215   

  Výška ant[m] 40   
 

  Výška ant[m] 35 35   

  Azimut [°] 100 210 330   
 

  Azimut [°] 
 

230 330 
 

230 330   

                  
 

                  

                   
(V3) OV-Poruba, Studentská, kolej E 

 
(V4) OV-Pustkovec, Slavíkova 1762/40 

Souřadnice: E 18° 09´ 23,88´´  
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´ 12,16´´  
    

  
 

N 49° 50´ 17,73´´ 
  

  
 

  
 

N 49° 50´ 15,57´´ 
    

  Pásmo D D D UMTS   
 

  Pásmo 
 

D  UMTS   
  Anténa 739 496 742 215   

 
  Anténa 739 496 742 215   

  Výška ant[m] 40 40   
 

  Výška ant[m] 35 35   
  Azimut [°] 90 180 330 90 180 330   

 
  Azimut [°]   230     230     

                  
 

                  

                   (V5) OV-Poruba, K Myslivně 6056/2 
 

(V6) OV-Poruba, Opavská 1127/62 

Souřadnice: E 18° 09´ 34,98´´  
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´  23,62´´ 
  

  
  

 
N 49° 49´ 35,68´´ 

  
  

 
  

 
N 49° 50´ 01,29´´ 

  
  

  Pásmo D   UMTS   
 

  Pásmo 
 

D  UMTS   
  Anténa 739 496 742 215   

 
  Anténa 739 496 742 215   

  Výška ant[m] 30 30   
 

  Výška ant[m] 40 40   
  Azimut [°] 10     10       

 
  Azimut [°]   230     230     

                  
 

                  



 
 
 
 

 
XLII 

 

 

Příloha.PP:   Data použitá k simulaci – T-Mobile 

 
 
 

(T1) OV-Poruba, 17.listopadu 1790/5 

 
(T2) OV-Poruba, Havlíčkovo nám.741/12 

Souřadnice: E 18° 09´ 25,66´´ 
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´ 06,04´´  
  

  
   

N 49° 49´ 40,92´´ 
  

  
 

  
 

N 49° 49´ 55,86´´ 
  

  

  Pásmo G   UMTS   
 

  Pásmo 
 

G G UMTS   

  Anténa 739 633 742 215   
 

  Anténa 739 633 742 215   

  Výška ant[m] 20 20   
 

  Výška ant[m] 50 50   

  Azimut [°] 0     0       
 

  Azimut [°] 
 

200 300 0 
 

230   

                  
 

                  

                   
(T3) OV-Poruba, Studentská 1770 

 
(T4) OV-Poruba, Pavlouskova 4431/5 

Souřadnice: E 18° 09´ 23,88´´  
  

  
 

Souřadnice: E 18° 09´ 46,33´´  
    

  
 

N 49° 50´ 17,73´´ 
  

  
 

  
 

N 49° 50´ 21,45´´ 
    

  Pásmo G G G UMTS   
 

  Pásmo 
 

G G UMTS   
  Anténa 739 633 742 215   

 
  Anténa 739 633 742 215   

  Výška ant[m] 25 25   
 

  Výška ant[m] 45 45   
  Azimut [°] 110 210 310 60 200 300   

 
  Azimut [°]   110 210   110 210   

                  
 

                  

                   (T5) OV-Poruba, Alšova 578/6 
 

(T6) OV-Pustkovec, Slavíkova 1762/40 

Souřadnice: E 18° 10´ 04,06´´  
  

  
 

Souřadnice: E 18° 10´ 12,31´´  
  

  
  

 
N 49° 49´ 43,45´´ 

  
  

 
  

 
N 49° 50´ 15,76´´ 

  
  

  Pásmo GSM/DCS UMTS   
 

  Pásmo GSM/DCS UMTS   
  Anténa 

  
742 215   

 
  Anténa 

   
742 215   

  Výška ant[m] 20   
 

  Výška ant[m] 30   
  Azimut [°]     300   

 
  Azimut [°]     260   

                  
 

                  

                   (T7) OV-Poruba, 17.listopadu 1790/5 
 

         Souřadnice: E 18° 09´ 36,00´´  
  

  
 

  
 

N 49° 49´ 45,53´´ 
  

  
 

  Pásmo GSM/DCS UMTS   
 

  Anténa 
  

742 215   
 

  Výška ant[m] 20   
 

  Azimut [°] 10 110     
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Příloha.QQ:   Umístění stávajících ZS Telefónica včetně nové ZS FEI 
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Příloha.RR:   Umístění stávajících ZS Vodafone včetně nové ZS FEI 
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Příloha.SS:   Umístění stávajících ZS T-Mobile včetně nové ZS FEI 
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Příloha.TT:   Technická specifikace UMTS generátoru – TEMS Transmitter WCDMA 1.0 

 

Funkcional specifications: 

Output frequency range: 2110 – 2170 MHz (UARFCN 10550 - 10850) 

Signal type: Pilot (UMTS carrier) or CW 

RF output power range: 0 – 30 dBm (1 mW – 1 W) 

Extendet RF output power range: -10 – 33 dBm (0,1 mW – 2 W) - Behavior conforming to UMTS 

specifications not quaranteed outside the range 0 - 30 dBm 

Output power resolution: 1 dB 

Frequency tuning resolution: 1 Hz 

Transmit power relative to overall power: Pilot/CPICH: -3 dB; P-SCH, S-SCH: -6 dB 

 

 

Physical Specifications: 

Input power: 14,5 – 17 V DC; 3,5 A max. at 14,5 V DC 

Temperature ranges: 0 °C…+45 °C. Storage: -40 °C…+85°C 

Connectors: RF output: N-Type. Data: 8-pin, oduler RJ-45 

Tems Transmitter WCDMA Case: 

Input voltage: 110 – 240 V AC for operation and charging battery. 

Battery: duration of up to 4 hours 
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Příloha.UU:   Fotografie měřícího pracoviště 
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