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Abstrakt 

Ve světě, kde se hojně vyuţívá technika, je důleţité, aby vše fungovalo jak má. Kaţdá 

technologie se při svém zařazení do provozu potýká s určitými problémy, které je třeba vyřešit, 

aby mohla být pouţitelná širokou veřejností a jiné to nebylo ani s mobilní sítí UMTS. Síť 

UMTS pouţívá poměrně velké mnoţství lidí, ale mnoho lidí o jejím fungování nic neví a ani 

o tom jak by se dala plně vyuţít. Já se ve své práci hlavně zaměřuji na to, abych zjistil, při 

jakých podmínkách dochází k přechodu mezi jednotlivými stavy a také abych dokázal tyto 

přechody měřit. Informace získané z měření mohou vést k lepšímu pochopení fungování sítě 

UMTS a z toho vyplývající moţné zlepšení v budoucnu, ať uţ vylepšením stávajících systémů 

či vymyšlením úplně nových. 
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Abstract 

In a world where technology is widely used, important is that everything works as it 

should. Each technology in practical use faces a series of problems, which has to be solved in 

order to be usable by the general public and UMTS network was the same case. UMTS use 

a relatively large number of people, but many of the operations and knows nothing about how or 

could be fully utilized. In my work I mainly focus on finding out what are the conditions of 

transition between states, and also to be able to measure these transitions. Information obtained 

from these measurements may lead to a better understanding of the functioning of the UMTS 

network and to the possible improvement in the future, either by improving existing systems or 

inventing entirely new ones. 
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Úvod 

Problematika rychlého přepínání stavů v UMTS je v dnešní době aktuální, proto si 

myslím, ţe je vhodné ji zpracovat jako téma bakalářské práce. Hlavním problémem je jako vţdy 

najít kompromis. V tomto případě mezi obsazením transportního kanálu, propustností sítě, 

uţivatelskou přívětivostí a energetickou náročností. Je třeba se rozhodnout, jak dlouho drţet 

vyhrazený kanál po přenosu dat, protoţe kdybychom jej ihned uvolnili a potom chtěli posílat 

další data, budeme muset znova ţádat o přidělení jiného kanálu a zbytečně čekat. Při 

rezervování kanálu příliš dlouho, dochází k sniţování celkové propustnosti sítě. Dlouhé spojení 

a setrvání v energeticky nejnáročnějším stavu se taky nepříznivě projeví na výdrţi baterie. 

Jelikoţ je síť UMTS navrţena především pro mobilní zařízení, tak to není ţádané a v neposlední 

řadě, kdyby se často přepínaly stavy, tak by došlo ke zpomalení celého procesu a uţivatel by byl 

rozzloben a říkal by si proč je síť tak pomalá. V České republice se stále ještě vyuţívá starší 

generace mobilních sítí GSM, ale pomalu se přechází na jiţ novější UMTS. Na začátku práce je 

shrnut základní popis sítě včetně frekvenčního rozdělení, struktura sítě, stručný popis kaţdého 

bloku a příklad propojení celé sítě. Poté jiţ je vysvětlen protokol RRC, který se stará 

o komunikaci mezi jednotlivými prvky sítě a řídí přepínání stavů. Následuje popis jednotlivých 

stavů (CELL_DCH, CELL_FACH, CELL_PCH a URA_PCH) a jejich účel v síti. Nakonec 

uvádím popis aplikace pro měření přenosové rychlosti s následným zpracováním hodnot do 

finální podoby a také výsledky mého měření. 
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1 Popis sítě UMTS 

Od počátku devadesátých let intenzivně pracuje Mezinárodní telekomunikační unie na 

vývoji systémů třetí generace, určených pro personální komunikaci. První návrhy se objevili jiţ 

v roce 1986, tedy ještě před dokončením standardizace systémů 2. generace. V roce 1992 byl 

zaloţen projekt IMT-2000, tedy Mezinárodní mobilní telekomunikace - 2000. Číslovka 2000 

zde má hned 3 důvody: 

 Doporučení mají být k dispozici kolem roku 2000. 

 Systém bude pracovat v oblasti kmitočtů kolem 2000 MHz. 

 Maximální přenosová rychlost systému bude nabývat hodnot kolem 2000 

kbit/s. 

Poţadavky na systém IMT-2000: 

 Zvýšení přenosových rychlostí. Pro uţivatele s vysokým stupněm mobility 

minimálně 144 kbit/s, snaha je však o 384 kbit/s. Tato přenosová rychlost 

by měla být dostupná při velkém pokrytí území. Naopak pro uţivatele 

s malým stupněm mobility by měla rychlost dosahovat aţ 2 Mbit/s. Tato 

rychlost má být dostupná pouze lokálně a to znamená v obytných čtvrtích 

a centrech měst. 

 Celosvětová kompatibilita na uţivatelské úrovni (mezinárodní roaming) 

a také na úrovni operátorů (spolupráce zařízení různých výrobců). Pro 

zajištění tohoto poţadavku je třeba definovat v celém systému několik 

rozhraní. 

 Lepší vyuţití rádiových frekvencí (vyšší spektrální účinnost modulací, 

účinnější zdrojové a kanálové kódování) 

 Malé a levné terminály pro různé typy aplikací 

 Široké spektrum sluţeb s různým stupněm kvality [15]. 

 UMTS je mobilní síť 3. generace (3G). Oproti GSM/GPRS systém UMTS přináší pro 

uţivatele několik vylepšení. Mezi hlavní z nich patří podpora několika současně aktivních 

sluţeb. Uţivatel můţe mít např. spuštěnou videokonferenci a současně má moţnost si ze serveru 

stahovat své e-maily. V síti UMTS se pouţívá W-CDMA, širokopásmová přístupová metoda, 

coţ znamená, ţe neexistuje ţádné časové dělení a všichni uţivatelé pouţívají přidělené 

frekvenční pásmo po celou dobu komunikace. K rozeznání různých uţivatelů, kteří pouţívají 

stejné frekvenční pásmo současně, slouţí jako identifikace uţivatel přidělený binární kód. 

Jelikoţ síť UMTS vyuţívá více technologií, bylo nutné při její standardizaci rozvrhnout 

rozdělení frekvencí pro jednotlivé technologie. Rozdělení celého frekvenčního pásma pro síť 

UMTS je uvedeno v tabulce 1.1 [1] [2] [11].  
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Tabulka 1.1: Rozdělení frekvenčního pásma v UMTS [11] 

Frekvenční rozsah [MHz] Šířka pásma [MHz] Použitá technologie 

1900 – 1920 20 TD-CDMA (uplink) 

1920 – 1980 60 W-CDMA (uplink) 

1980 – 2010 30 Mobilní druţicová sluţba 

(uplink) 

2010 – 2025 15 TD-CDMA (downlink) 

2110 – 2170 60 W-CDMA (downlink) 

2170 – 2200 30 Mobilní druţicová sluţba 

(downlink) 

 

1.1 Struktura sítě UMTS 

UE – User Equipment (Uţivatelská stanice) 

UTRAN/GERAN – Obecná radiová přístupová síť 

CN – Core Network (Jádro sítě) 

1.1.1 UE - Uživatelská stanice 

UE se rozumí uţivatelská stanice, obecně mobilní telefon či terminál schopný 

přistupovat k UMTS síti. UE v některých výkladech není součástí obecného konceptu UMTS 

sítí, ale argument, ţe bez uţivatelských stanic by byla síť jaksi nekompletní, lze jistě akceptovat. 

UE se skládá z několika částí:  

 Baterie: Jelikoţ mají mobilní telefony nové generace vyšší spotřebu 

a uţivatelé očekávají stejnou výdrţ nabití baterie, jaká byla v mobilních 

telefonech předchozí generace, coţ nutně vedlo k pouţívání nové 

a vylepšené technologie baterií. Nyní se pouţívá lithium-iontová (li-ion) 

baterie. Telefony mají zůstat malé, poměrně lehké a přitom si zachovat 

nebo dokonce zlepšit celkovou ţivotnost mezi jednotlivými dobíjeními. 

 Digitální obvody: Zpracování signálu v základním pásmu se skládá hlavně 

z digitálních obvodů. Zpracování signálu je podstatně sloţitější, neţ tomu 

bylo v telefonech předchozí generace. Obvody jsou optimalizovány tak, 

aby vedly k dalšímu sníţení odběru proudu, pokud je to moţné. 

 USIM: V síti UMTS se pouţívá karta USIM, která rozšiřuje funkce SIM 

karty. Mezi hlavní rysy patří především identifikace zvoleného jazyku, 

uchovávání autorizačního a šifrovacího klíče, identifikace uţivatele a další 

informace vyţadované terminálem [5] [18]. 
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1.1.2 UTRAN/GERAN – Obecná rádiová přístupová síť 

UTRAN se skládá ze subsystémů rádiové sítě RNS (ekvivalent BSS u GSM). Kaţdý 

RNS obsahuje jeden RNC (ekvivalent BSC u GSM), který by měl být připojený k jedné 

základní síti. RNC má za úkol: 

 Řídit handover 

 Přidělovat kanály 

 Vysílat signalizaci 

 Hlídat napájení aby v buňkách nevznikaly interference 

 Zajištění řazení paketů pro minimalizaci kolísání bitové rychlosti 

 Šifrování a zajištění bezpečnosti UTRAN 

Kaţdý RNC ovládá několik základnových stanic Node-B (ekvivalent BTS u GSM) 

a jejichţ úkolem je: 

 Převod a kódování transportních kanálů na fyzické kanály a naopak 

 Řídit výkon mobilních stanic 

 Měřit úroveň signálu v rádiovém prostředí pro handover 

 Chránit systém proti chybám a zaručuje časovou a frekvenční 

synchronizaci 

Mobilní telefony nebo obecněji uţivatelské stanice komunikují s rádiovou přístupovou 

sítí (RAN). Můţe se jednat buď o nově vybudovanou síť s mnohonásobným přístupem W-

CDMA na kmitočtech 1900-2200 MHz označovanou UTRAN nebo o standardní GSM rádiovou 

síť na kmitočtech v pásmu 900 nebo 1800 MHz nazývanou GERAN. Standard IMT-2000 

ponechává do jisté míry otevřenou otázku, jak má RAN vypadat. Jako RAN mohou slouţit jiţ 

existující radiové digitální standardy jako GSM, DECT, digitální TV, HiperLAN, nebo dva 

nové standardy UTRAN a USRAN, které přináší UMTS koncept. Komerčně se prosazuje zatím 

pouze UTRAN jakoţto pozemní radiové síti zajišťující přístup k jádru sítě. Koncept USRAN je 

v současné době spíše ve vývoji, neţ ţe by existoval jako hotový standard, jedná se totiţ o 

satelitní radiovou přístupovou síť a zatím není firma, která by aplikaci USRAN plánovala [2] 

[5] [7] [8]. 

1.1.3 CN – Jádro sítě 

Hlavní funkcí CN je poskytování hlasových a datových sluţeb pro UE a také propojení 

se stávajícími sítěmi, ať uţ hlasových sluţeb (PSTN, ISDN), tak datových sluţeb (internet). 

Obsahuje bloky: 

 Serving GPRS Support Node - Tento subjekt byl nejprve vyvinut pro 

GPRS, ale jeho pouţití bylo přeneseno do sítě UMTS architektury. 

Poskytuje celou řadu funkcí v rámci sítě UMTS jako je řízení mobility UE, 

interakce s jinými oblastmi sítě a vyúčtování. 
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 GGSN – Také tento subjekt byl poprvé představen do sítě GPRS. GGSN je 

ústředním prvkem v rámci UMTS sítě s přepojováním paketů. Zabývá se 

vzájemnou spolupráci mezi pakety UMTS přepínané síti a vnější sítě 

s přepojováním paketů. V provozu GGSN přijímá data určena pro určitého 

uţivatele a kontroluje se, zda je uţivatel aktivní a poté předá data 

konkrétnímu UE. 

 Ověřovací centrum -  Chráněná databáze, která obsahuje tajný klíč, který je 

také obsaţené v USIM uţivatele. 

 Registr identity zařízení - Subjekt, který se rozhodne, zda můţe být daný 

UE povolen v síti. Kaţdé UE má číslo známé jako IMEI. Toto číslo je 

nainstalováno v zařízení a je kontrolováno v síti při registraci. 

 Domácí lokalizační registr - Tato databáze obsahuje veškeré 

administrativní údaje o kaţdém účastníkovi spolu s jeho poslední známou 

polohou. Tímto způsobem je síť UMTS schopna směrovat hovory do 

příslušného RNC, popřípadě základnové stanice. I kdyţ UE není aktivní 

(ale je zapnuté) tak registry pravidelně zjišťuji polohu a síť si je stále 

vědoma poslední známé umístění UE v síti. 

Jádro sítě také zajišťuje spojovací funkce (propojení účastníků, směrování paketů), 

udrţuje a aktualizuje důleţité uţivatelské informace (poloha, bezpečnost, účtování). Opět 

základní idea standardu IMT-2000 předpokládala, ţe bude moţno GRAN (a tím i uţivatele přes 

tento GRAN připojený) propojovat do více jader sítě, například do GSM či ISDN. Dnes se ale 

spíše předpokládá, ţe pro nasazení UMTS se bude pouţívat společné jádro sítě pro UMTS 

a GSM, tedy ţe operátor vylepší svoje stávající GSM jádro sítě tak, aby vyhovovalo 

poţadavkům UMTS [2] [5] [7] [11] [18]. 

Jádro sítě je rozděleno do tzv. domén, podle pouţité metody přepojování: 

 Okruhově spínaná doména (CS) – pouţívá přepojování okruhů k přenosu 

telefonních hovorů, SMS a dat s vyuţitím techniky přepojování okruhů 

(CSD, HSCSD, ECSD) 

 Paketově spínaná doména (PS) – pouţívá přepojování paketů k přenosu dat 

(GPRS, EGPRS, HSPA) a SMS 

Do UMTS od Release 5 je zařazen IP Multimedia subsystém, který má umoţnit 

postupný přechod k přenosu telefonní hovorů (obecně multimediálních relací) paketově 

spínanou doménou [5]. 
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Obrázek 1.1:  Struktura sítě UMTS [5] 

1.1.4 Struktura buněk v UMTS 

V systému UMTS se vyuţívá buňkový systém, který byl navrţen uţ polovině 20. 

století. Jeho základním rysem je velmi efektivní hospodaření s frekvenčním spektrem, které je 

výsledkem mnohonásobného pouţití stejné přidělené frekvence v obsluhované oblasti. Princip 

buňkové struktury znázorňuje obrázek 1.2 [15]. 

 

Obrázek 1.2:  Buňková struktura [16] 
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Jedním z hlavních cílů UMTS je integrovat všechny druhy mobilních sítí do jedné 

univerzální mobilní sítě a to od pikosítí (v spolupráci s DECT a Bluetooth), privátních 

rádiových sítí (TETRA), sítí v obchodních centrech, hotelích a úřadech (W-LAN), přes veřejné 

mobilní komunikační sítě aţ po satelitní mobilní komunikační sítě. To bude moţné i díky 

hierarchické struktuře buněk: 

 Pikobuňky jsou určené na pokrytí obchodních center, úřadů a podobných 

malých prostorů. Poloměr je do 100 metrů, realizace v spolupráci s DECT 

a W-LAN. Zabezpečení připojení firem, úřadů, soukromé LAN do UMTS 

a také přechod ze systému DECT do mobilního systému bez přerušení 

(Handover). 

 Mikrobuňky se pouţívají ve městech a hustě osídlených oblastech s 

poloměrem okolo 500 - 1000 metrů. 

 Makrobuňky zabezpečují pokrytí okrajových částí měst a venkova 

v rozmezí od 3 do 8 km. 

 Megabuňky a Footprint (buňka satelitního systému) slouţí jako doplněk 

k celému systému, v lokalitách s extrémně nízkou hustotou osídlení, kde se 

operátorům nevyplatí budovat svoje sítě (lodě na oceánech, letadla atd.).  

Úlohy pokrytí jednotlivých buněk: 

 Pikobuňky – statické, bezdrátové a pomalu se pohybující terminály 

 Mikrobuňky - chodci, pomalu se pohybující vozidla 

 Makrobuňky - chodci, vozidla 

 Megabuňky - chodci, vozidla, statické terminály 

Kdyţ je například chodec obsluhovaný mikrobuňkou a nasedne do auta, které se bude 

pohybovat rychleji, můţe systém na základě určení jeho rychlosti odevzdat obsluhu buňce vyšší 

úrovně – makrobuňce. Kaţdá úroveň buněk pracuje na jiné frekvenci, a proto se toto přehození 

nazývá mezi frekvenční (inter frequency handover). Na kaţdé úrovni jsou dostupné odlišné 

maximální přenosové rychlosti, ale není moţné zabezpečit maximální přenosovou rychlost ve 

větších vzdálenostech od základové stanice nebo pro terminály pohybující se větší rychlostí. 

Grafické znázornění rozsahu buněk vidíme na obrázku 1.2 [9]. 
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Obrázek 1.3:  Znázornění jednotlivých typů buněk [10]
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2 RRC 

RRC je také nazýván jako protokol přenosu paketových dat. RRC zpracovává řídící 

rovinu signalizace na 3. vrstvě. RRC umoţňuje komunikaci mezi RAN a UE, a také mezi UE 

a CN. V případě, ţe existuje signalizační spojení mezi UE a RAN znamená to, ţe RRC a UE 

jsou v připojeném reţimu. V síti UMTS se při datovém spojení pouţívá několik stavů, které 

jsou řízeny podle RRC protokolu. Přechody stavů jsou zásadní pro umoţnění sítě, vyváţení 

rádiových zdrojů mezi uţivateli a umoţňují energeticky efektivní provoz, kdyţ není třeba 

přenášet ţádná uţivatelská data. UE mají v podstatě dva provozní reţimy: nečinný a připojený 

(idle and connected), viz obr. 2.1. Kdyţ je UE zapnutý a nedetekuje ţádnou aktivitu, přepne se 

do nečinného reţimu, to znamená, ţe je připojen k síti, ale není aktivně zapojen do datového 

přenosu. Ve stavu nečinnosti je UE zapnutý a zůstává v klidovém reţimu, ale UTRAN o měn 

nemá ţádné informace. Po navázání spojení RRC se terminál přepne do připojeného reţimu, ve 

kterém UE můţe být v některém z následujících čtyř RRC stavů: CELL_DCH (Dedicated 

Channel), CELL_FACH (Forward access channel), CELL_PCH (Paging channel) a URA_PCH 

(Paging channel) [6]. 

 

Obrázek 2.1:  Vztahy mezi stavy [17] 

Přechody stavů v RRC mají přímý dopad na výkon koncového zařízení. Například, 

přechod z CELL_FACH do CELL_DCH je proces, který vyţaduje pár sekund. To můţe zhoršit 

uţivatelský záţitek při pouţívání například webového prohlíţeče, který obvykle zahrnuje 

dlouhé období nečinnosti. Dalším důleţitým aspektem je spotřeba baterie v kaţdém stavu. 

Orientační hodnoty spotřeby energie při RRC stavech jsou uvedeny v tabulce 2.1. Kompromis 

je následující: čím déle UE zůstane v CELL_DCH, tím více energie je spotřebováno a síťové 

zdroje jsou rezervovány po delší dobu, ale uţivatel obdrţí vyšší nominální přenosové rychlosti 

[6]. 
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Tabulka 2.1: Spotřeba energie v RRC stavech [6] 

RRC stav Spotřeba energie [mA] 

CELL_PCH, URA_PCH < 5 

CELL_FACH 100 – 150 

CELL_DCH 200 – 300 

 

Jeden z největších motivací pro změnu RRC stavu je sníţení spotřeby energie. Na 

následujícím obrázku 2.2 je zobrazena průměrná spotřebu energie v průběhu času. 

 

Obrázek 2.2:  Spotřeba energie v průběhu času [17] 

Značka A je doba, během které se nachází DCH v datovém provozu. V tomto období 

jsou nejdůleţitějšími faktory pro energetickou energii UE Tx výkon. Bez konkrétní hodnoty pro 

UE Tx výkonu, by bylo těţké vyhodnotit spotřebu energie. Podle tabulky 2.1 by spotřeba 

energie měla být alespoň 200 mA nebo vyšší. 

Značka B je doba, během které není v DCH stavu ţádný přenos dat, ale na UE Tx to 

nemá výraznější vliv. 

Značka C je doba, během které není ve FACH stavu ţádný přenos dat. Podle tabulky 

2.1 by spotřeba měla být 100 mA nebo vyšší. 

Značka D je doba, během které je ve FACH stavu datový provoz. V tomto období je 

nejdůleţitější faktor pro energetickou energii UE Tx výkon, takţe bez konkrétní hodnoty UE Tx 

by bylo těţké vyhodnotit spotřebu energie. 

Značka E je doba, během které je aktivní strav PCH. Reţim provozu PCH je velmi 

podobný nečinnému reţimu provozu. Celková spotřeba proudu by měla být téměř stejná jako 
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aktuální spotřeby v nečinném reţimu. Podle tabulky 2.1 by spotřeba proudu měla být menší neţ 

5 mA, ale to se můţe lišit v závislosti na nečinném reţimu DRX cyklu. 

Značka T1 je doba, během které nejsou v DCH ţádná data a síť bude potřebovat nějaký 

čas, aby se rozhodla o tom, zda zůstane i nadále v DCH nebo se přepne do FACH stavu. Tato 

doba velmi ovlivní dlouhodobou spotřebu energie UE, ale UE nemá moc kontrolu nad délkou 

tohoto období. UE můţe poslat síti zprávu: „Indikace signálu o uvolnění připojení“, ale je jen na 

síti, zda mu vyhoví nebo ne. Normálně toto období trvá několik sekund (přibliţně 5 sekund). 

Značka T2 je doba, během které nejsou ve FACH stavu ţádná data a síť bude 

potřebovat nějaký čas, aby se rozhodla o tom, zda zůstane i nadále ve FACH nebo se přepne do 

PCH stavu. Tato doba hodně ovlivní dlouhodobou spotřebu energie UE, ale UE nemá moc 

kontrolu nad délkou tohoto období. Normálně toto období trvá několik sekund (přibliţně 5 

sekund) [17]. 

Mezi hlavní sluţby a funkce RRC patří:  

 Funkce pro navázání a uvolnění spojení 

 Vysílání z informačního systému 

 Rádiový nosič zřízení / rekonfigurace a uvolnění 

 Postupy mobility spojení RRC 

 Oznámení a uvolnění stránkování 

 Vnější regulační smyčky napájení [13] 

2.1 CELL_DCH stav: 

 Vyhrazený fyzický kanál je přidělen UE v uplinku a downlinku. 

 UE je známý na buněčné úrovni v závislosti na jeho aktuální aktivní sadě. 

 Dedikované transportní kanály, sdílené transportní kanály downlinku, 

uplinku a kombinace těchto transportních kanálů mohou být pouţity v UE. 

 Provádí měření a předává zprávy o měření v souladu s informacemi 

o řízení měření. 

 V závislosti na schopnostech UE sledovat FACH stav jestli nepřijímá 

ţádné zprávy. 

 Sleduje DSCH v downlinku pro uţivatelská data a signalizační zprávy, 

kdyţ dostane pokyn od UTRAN. 

 Přenáší kontinuální nebo velké mnoţství dat, jako jsou telefonní hovory 

nebo stahování [4] [12]. 

 

2.2 CELL_FACH stav: 

 UE nemá přidělen ţádný zvláštní fyzický kanál. 

 Downlink pouţívá FACH a uplink pouţívá RACH.  
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 UE je přiřazena společnému nebo sdílenému přenosovému kanálu 

v uplinku (RACH), který je moţné pouţít kdykoliv v souladu s postupem 

pro přístup k tomuto transportnímu kanálu. 

 V reţimu TDD (Duplex s časovým dělením), můţe být navázáno spojení 

s jedním nebo více USCH nebo DSCH. 

 O UE je známo, kde se nachází na buněčné úrovni v závislosti na tom kdy 

se UE naposledy přihlásilo k buňce. 

 Přenáší malé mnoţství dat, jako je signalizace a krátké zprávy [4] [12]. 

2.3 CELL_PCH stav: 

 UE nemá přidělen ţádný zvláštní fyzický kanál. 

 Ţádná aktivita uplinku není moţná, ale pokud UE chce, tak se samostatně 

přepne do FACH stavu. 

 UE pouţívá DRX pro monitorování PCH. 

 CELL_PCH umoţňuje UE zůstat v RRC připojeném reţimu poměrně 

dlouhou dobu a zároveň minimalizuje zatíţení sítě a také poţadavky na 

energii. 

 UE můţe stránkovat v CELL_PCH stavu, ale odpověď musí být zaslána ve 

stavu CELL_FACH. 

 O UE je známo, kde se nachází na buněčné úrovni v závislosti na tom kdy 

se UE naposledy přihlásilo k buňce ve FACH stavu. 

 Určeno pro nepřetrţitý proces (například webový prohlíţeč) a pro nízkou 

rychlost pohybu UE [4] [12]. 

2.4 URA_PCH stav: 

 Je podobný jako CELL_PCH kromě toho, ţe UE je umístěno v úrovni 

URA. 

 URA je soustava buněk, které se pouţívají pro rychle se pohybující UE 

v připojeném reţimu, kdy nejsou přenášena jakákoli data. 

 Ţádná aktivita uplinku není moţná, ale pokud UE chce, tak se samostatně 

přepne do FACH stavu. 

 UE pouţívá DRX pro monitorování PCH. 

 Ţádný zvláštní kanál není přidělen UE. 

 Určeno pro nepřetrţitý proces (například webový prohlíţeč) a pro vysokou 

rychlost pohybu UE [4] [12]. 

2.5 Fungování stavů a vztahy mezi nimi 

 V CELL_DCH stavu je UE přiřazen vyhrazený fyzický kanál. V tomto stavu se kromě 

uplinku a downlinku věnuje fyzickému kanálu DPCH (dedikovaný fyzický kanál). UE můţe mít 

přidělené fyzické stahování společného kanálu PUSCH nebo PDSCH (fyzický sdílený 
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dowlinkový kanál). UTRAN ví, ţe UE má aktivovaný kanál a nastaví ho podle buňky, ve které 

se nachází. Přechod ze stavu CELL_DCH do klidového stavu je realizována prostřednictvím 

uvolněného připojení RRC [7]. 

V CELL_FACH stavu mezi UE a UTRAN neexistuje ţádný vyhrazený fyzický kanál. 

Místo toho můţe UE přenášet uţivatelská data pouze prostřednictvím sdílených kanálů nízké 

rychlosti. Podle rozdělení v UTRAN můţe UE být v stavu USCH nebo DSCH transportního 

kanálu. UTRAN také podle provedení postupu aktualizace buňky bude vědět, kde se v současné 

době nachází UE. Pokud UE přejde do oblasti jiné buňky, budou informace o aktuální poloze 

hlášeny UTRAN. Přechod z CELL_FACH do CELL_DCH nastane, kdyţ je vyhrazený 

přenosový kanál zřízen explicitní signalizaci. V tomto stavu UE stále monitoruje stav FACH 

a zjišťuje, jak dlouho jsou datové sluţby neaktivní a tento čas je definován jako uplynulý čas 

činnosti časovače (T313). Kdyţ časovači čas vyprší, UE se přesune do CELL_PCH nebo 

URA_PCH, aby došlo ke sníţení spotřeby energie UE. Přechod zpět do CELL_FACH nebo 

CELL_DCH se provádí, je-li zjištěna aktivita uţivatele. Kdyţ je RRC spojení rozpojeno UE se 

vrátí zpět do nečinného stavu [6] [7] [14]. 

CELL_PCH stav nemá speciální fyzický kanál, připojení mezi UE a UTRAN neexistuje 

a UE nemůţe pouţít uplinkový fyzický kanál. CELL_PCH se vyuţívá pro pomalu se pohybující 

UE. Kdyţ mobilní telefon přechází z jedné buňky do jiné buňky, musí být v RRC stavu 

CELL_PCH. V tomto stavu UE šetří energii pomocí DRX reţimu nasloucháním kanálu PCH. 

Pokud UE potřebuje přenášet data (v reakci na klávesnici nebo zahájit hovor), je nezbytné, aby 

se přepnul stav z CELL_PCH na stav CELL_FACH [7]. 

URA_PCH stav nemá vyhrazený fyzický kanál, připojení mezi UE a UTRAN 

neexistuje a UE nemůţe pouţít uplinkový fyzický kanál. URA_PCH se vyuţívá pro rychle se 

pohybující UE. Kdyţ mobilní telefon přechází z jedné oblasti URA do jiné, tak je aktualizace 

provedena v RRC stavu URA_PCH. V tomto stavu, UE šetří energii pomocí DRX reţimu 

nasloucháním kanálu PCH. Pokud UE potřebuje přenášet data (v reakci na klávesnici nebo 

zahájit hovor), je nutné nejprve převést z URA_PCH do reţimu CELL_FACH [7]. 

Nečinný stav (idle) je výchozí stav, kdyţ je UE zapnutý. UE dosud nevytvořila RRC 

spojení s RNC, není tedy ţádný rádiový zdroj přidělen a UE nemůţe přenášet ţádná uţivatelská 

data [14]. 

Zatímco nečinný stav je ideální pro úsporu energie v mobilním zařízení, existuje zde 

velká nevýhoda pro pouţití tohoto stavu a to, ţe při obnovení činnosti trvá asi 2,5 sekundy, neţ 

budou data obnovena, čehoţ si uţivatel všimne. Řešením není uvedení mobilní zařízení do 

nečinného stavu, ale spíše do PCH stavu. Z pohledu mobilního telefonu je stav CELL_PCH 

nebo URA_PCH velmi podobný CELL_FACH s hlavní rozdílem, ţe stahování nemusí být 

dodrţeno nepřetrţitě. Pouze stránkovací kanál musí být kontrolován, aby se zjistili příchozí IP 

pakety. Jinými slovy energie potřebná pro udrţení v tomto stavu je podobná jako energie 

potřebná pro udrţení nečinného stavu, ale signalizační spojení zůstane aktivní. Kdyţ mobilní 

telefon chce přenášet data, okamţitě přejde do CELL_FACH stavu a není třeba vytvářet 

signalizační spojení, provádět ověření postupu ani povolovat šifrování. To výrazně sniţuje 
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potřebný čas na přípravu před posláním prvního paketu. Pro síť je to také výhodné, protoţe se 

uskuteční mnohem méně signalizace pro vrácení zařízení do plného CELL_DCH 

vysokorychlostní stavu [3].  
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3 Určování přechodu mezi stavy 

Při určování přechodu mezi stavy FACH a DCH je zapotřebí mít vhodná vstupní data, 

jimiţ je změna přenosové rychlosti v krátkých časových okamţicích. Abych tohoto cíle dosáhl, 

rozhodl jsem se naprogramovat vlastní aplikaci pro operační systém Android, který vyuţívá můj 

mobilní telefon. Aplikaci jsem nazval SpeedMonitor, protoţe stahuje data z internetu 

a zaznamenává aktuální přenosovou rychlost v závislosti na čase. 

3.1 Aplikace SpeedMonitor 

Tato aplikace je napsána v programovacím jazyku java a k jejímu vytvoření jsem vyuţil 

vývojové prostředí Eclipse. Aplikace je psaná pro operační systém Android, tudíţ je 

přizpůsobena k dotykovému ovládání. Aplikace je na ovládání velmi jednoduchá a obsahuje 

pouze 3 dotyková tlačítka na obrazovce, jak můţeme vidět na obrázku 3.1. 

  

Obrázek 3.1:  Menu aplikace SpeedMonitor 

První tlačítko nese název Start a slouţí k zahájení stahování testovacího souboru. Po 

klepnutí na tlačítko Start se zobrazí zpráva: „Dowloading started“, která oznamuje, ţe stahování 

souboru začalo. Během stahování se ukládají naměřené hodnoty do databáze. K zobrazení 

databáze s naměřenými hodnotami klepneme na tlačítko Show results. Při zobrazení 

naměřených výsledků aplikace automaticky z těchto hodnot vytvoří textový soubor out.txt. 

Vytváření textového souboru vidíme v zdrojovém kódu 3.1. Poslední tlačítko s názvem Clear 

slouţí pro vymazání všech výsledků z databáze. Po stisknutí tlačítka se napíše zpráva: 

„Database was cleared“, která informuje o úspěšném smazání celé databáze. 

File file = new File("/mnt/sdcard", "out.txt"); 
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 try { 

  s2 = new FileOutputStream(file); 

  x = new OutputStreamWriter(s2); 

   

  for(Speed s:speeds) 

   { 

    x.write(s.getDate()+""); 

    x.write(";"); 

    x.write(s.getValue()+";\n"); 

   } 

  } 

 finally { 

  try { 

    x.close(); 

    s2.close(); 

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

Zdrojový kód 3.1: Vytváření souboru out.txt 

Jelikoţ má aplikace přístup k internetu musel jsem tuto moţnost povolit v souboru 

Androidmanifest.xml, stejně jako zapisování do externí paměti, abych mohl vytvářet textový 

soubor s naměřenými hodnotami. Všechny tyto povolení se udílejí přes příkaz uses-permission. 

Samozřejmě je velmi důleţité nastavit vhodný časový odstup mezi jednotlivými měřenými 

vzorky, a aby byl tento odstup dostatečně krátký a zaznamenal tak všechny výraznější změny 

v přenosové rychlosti, zvolil jsem odstup 10 milisekund (ms). Pro měření přenosové rychlosti je 

také dobré zvolit vhodnou jednotku, v které budeme naměřené rychlosti ukládat. Jelikoţ 

aplikace automaticky měří v bitech za milisekundu a taková jednotka je pro naše účely 

nepraktická, tak jsem ji přes matematické operace převedl na standardně pouţívané kilobity za 

sekundu (kb/s), coţ je pro náš případ dostačující jednotka, protoţe naměřené rychlosti 

nepřesahují 1000 kb/s. Tyto operace zachycuje následující kód 3.2. 

while ((length = inputStream.read(BUFFER)) > 0) { 

  tempDownloaded += length; 

  totalDownloaded += length; 
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  now=System.currentTimeMillis(); 

  time = now - startTime; 

 if (time >= 10){  

  linkSpeed = ((double) tempDownloaded / ((double)  

  (time / 1000.0))) / 1024.0; 

  speeds.add(new Speed(0, round(linkSpeed, 2), 

  getLocalisedDate(new Date(now))));  

  progress = (double) (totalDownloaded * 100.0) / 

  (double) contentLength; 

  publishProgress(progress,linkSpeed); 

  startTime = now; 

  tempDownloaded = 0; 

 } 

} 

Zdrojový kód 3.2: Zaznamenávání rychlosti stahovaní a aktuálního času 

Kdyţ je dokončeno stahování testovacího souboru, tak samozřejmě musíme naměřené 

hodnoty uloţit do databáze. Provedení pomocí funkce if lze vidět na zdrojovém kódu 3.3. 

if (speeds != null && !speeds.isEmpty()) { 

 SpeedsDAO.getInstance(c).insert(speeds); 

 speeds.clear(); 

 } 

Zdrojový kód 3.3: Uložení naměřených přenosových rychlostí do databáze 

Po exportování souboru z mobilního telefonu do PC je potřeba smazat všechny data 

z databáze, abychom měli prostor pro data z dalšího měření. Vyčištění databáze je ukázáno na 

zdrojovém kódu 3.4. 

private class DeleteAsync extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 

 private Context c; 

 public DeleteAsync(Context c) { 

  this.c = c; 

 } 

 protected Void doInBackground(Void... params) { 

  SpeedsDAO.getInstance(c).deleteAll(); 

  return null; 
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 } 

 protected void onPostExecute(Void result) { 

  Toast.makeText(c, "Database was cleared.", 

  Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 } 

} 

Zrojový kód 3.4: Smazání všech dat z databáze 

3.2 Průběh měření 

Kdyţ jsme si představili aplikaci, díky které můţeme měřit přenosovou rychlost v čase, 

tak uţ nám zbývá jen popsat postup měření, následné zpracování, analýzu a vytvoření 

grafů. Nakonec nesmíme také zapomenout na celkové vyhodnocení výsledků měření. 

3.2.1 Postup měření 

K dosaţení výsledných hodnot jsem provedl mnoho měření a zde přikládám návod, jak 

postupovat. Jelikoţ měřím mobilní 3G síť tak jsem se rozhodl, ţe měření budu provádět na 

mobilním zařízení. Jako nevhodnější kandidát se jevil můj mobilní telefon s operačním 

systémem Android. Ze všeho nejdříve vloţím testovací SIM kartu do mobilního telefonu 

a zapnu ho. V telefonu samozřejmě musí být operační systém Android, aby na něm fungovala 

má aplikace a také musí mít telefon moţnost připojení k 3G síti. Povolím přenos dat přes 

mobilní síť, a pokud není v telefonu nainstalována aplikace SpeedMonitor, tak ji nainstaluji. 

Poté spustím aplikaci a kliknu na tlačítko start. Počkám, dokud není stahování testovacího 

souboru dokončeno. Pak připojím mobilní telefon pomocí USB kabelu k počítači. Zkopíruji 

soubor out.txt z mobilu do počítače. Nakonec smaţu naměřené výsledky, aby mi nepřekáţeli pří 

dalším měření. 

3.2.2 Zpracování a analýza výsledků 

Kdyţ uţ máme naměřené hodnoty je důleţité jejich zpracování a následná analýza. Já 

jsem se rozhodl naměřené hodnoty zpracovat v programu Microsoft Excel. Jakoţto tabulkový 

editor je vhodný pro zpracování naměřených hodnot a následné vytvoření grafu. V základních 

funkcích programu je i načtení jiných typů souboru a to jsem vyuţil, abych načetl hodnoty 

z textového souboru out.txt. Také jsem vyuţil editor rovnic k vypočtení přenesených kilobajtů 

(kB) a samozřejmě i editor grafu. Mým úkolem je nalézt přechod mezi stavy FACH a DCH a to 

lze určit přímo z naměřených hodnot, ale poměrně snadno to jde určit i z grafu. Analýza 

přechodu mezi stavy FACH a DCH lze určit podle naměřené přenosové rychlosti. Přes FACH 

stav lze stahovat pouze nízkou přenosovou rychlost, řádově desítky kb/s, přesněji řečeno do 100 

kb/s. DCH stav s vyhrazeným kanálem dokáţe stahovat výrazně vyšší přenosovou rychlostí, 

stovky aţ tisíce kb/s. Tyto rychlosti jsou většinové, ale můţe se stát, ţe i v DCH můţe 

přenosová rychlost klesnout pod hranici 100 kb/s a přitom nedojde ke změně stavu. Pokles 

rychlosti můţe nastat z různých příčin, například vytíţení sítě, kvalita pokrytí dané lokací 
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a podobně, ale to není předmětem mého zkoumání. Přechod mezi FACH a DCH stavy poznáme 

díky prudkému nárůstu přenosové rychlosti. Pro větší přehlednost, a aby také nezasvěcení 

čtenáři jednoduše poznali, kdy nastane přechod mezi jednotlivými stavy, tak jsem jej v grafu 

označil.  

3.2.3 Grafy 

Grafy jsem na vodorovné ose zakončil 250 ms, jelikoţ nám stačí vidět přechod mezi 

stavy a další průběh nás jiţ zajímat nemusí. Umístění přechodů je u kaţdého grafu jiné, ale 

vymezený prostor vodorovné osy je dostatečný. Kaţdý dílek na ose značí 10 ms odstup, ale 

popsaný je kaţdý pátý dílek kvůli přehlednosti osy. Svislá osa je u všech grafů sjednocená, aby 

bylo moţné jednodušší srovnávání jednotlivých grafů. Jednotlivá měření probíhali v náhodných 

časech, jelikoţ nebylo účelem měření zjišťovat odchylky v měření způsobené různou denní 

dobou či rozdíl mezi pracovními dny a víkendem. Takovéto měření by pro průkaznost 

poţadovalo měřit mnoho hodnot po dostatečně dlouhý časový interval. Z mých měření jsem 

zde, kvůli přehlednosti, umístil pouze 5 grafů, zbývající grafy jsou umístěny v příloze A. 

Následující grafy jsem vybral záměrně, aby nebyly všechny stejné, ale abych ukázal 

rozmanitost, která nastává při přechodu stavů v UMTS. 

 

 

Obrázek 3.2:  Rychlost stahování a změna stavů v UMTS 

 Na obrázku 3.2 vidíme ze začátku klasický průběh, přenosová rychlost se pozvolna 

zvyšuje a poté klesá a těsně před změnou stavu klesne téměř na nulu. Po 20 milisekundách 

dochází k prudkému nárůstu přenosové rychlosti a to aţ na rychlost přesahující 150 kb/s. Tento 
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nárůst přenosové rychlosti značí přechod z FACH do DCH stavu. Další vývoj grafu uţ pro naše 

účely není důleţitý. 

 

 

Obrázek 3.3:  Rychlost stahování a změna stavů v UMTS 

Graf na obrázku 3.3 není zcela typický, ale jak vidíme, tak i takové případy mohou 

v mobilní síti UMTS nastat. Ze začátku grafu je přenosová rychlost ve FACH stavu standardní, 

do 50 kb/s, pak ale následuje pokles aţ k minimální přenosové rychlosti a tato nízká přenosová 

rychlost zůstává po 70 milisekund téměř neměnná. Po dlouhých 70 milisekundách se přenosová 

rychlost opět zvýší na obvyklou hodnotu, ale okamţitě poté dojte ke změně stavu a čili 

i k prudkému nárůstu přenosové rychlosti v tomto případě aţ k hranici 500 kb/s.  
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Obrázek 3.4:  Rychlost stahování a změna stavů v UMTS 

Následující graf na obrázku 3.4 začíná prakticky stejně jako všechny ostatní grafy. 

I u tohoto grafu je zřejmé, ţe došlo k poklesu přenosové rychlosti téměř aţ k minimu. Na tomto 

grafu je významné to, ţe k přechodu mezi stavy došlo brzo po začátku stahování uţ po 60 

milisekundách, ale i tento brzký přechod se nevymyká z normy, která je pro přechod stavů dána. 
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Obrázek 3.5:  Rychlost stahování a změna stavů v UMTS 

Další graf je zobrazen na obrázku 3.5. Jak můţeme vidět v jeho počátečním průběhu 

nejsou výrazné výkyvy v přenosové rychlosti. Od 80 milisekundy od začátku stahování se 

přenosová rychlost začne zvyšovat, ale k přechodu mezi stavy dojte aţ o 30 milisekund později. 

Na tomto grafu není nárůst přenosové rychlosti tak znatelný jako u předchozích, ale přesto tam 

rychlý nárůst přenosové rychlosti je a ten značí, ţe ke změně stavu došlo. 
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Obrázek 3.6:  Rychlost stahování a změna stavů v UMTS 

Na posledním obrázku 3.6 vidíme graf, který po krátkém úvodním nárůstu přenosové 

rychlosti má postupnou klesající tendenci. Klesání se zastaví aţ téměř u nuly, poté následuje 

krátký nárůst a opět pokles k nule. Následující značný nárůst přenosové rychlosti značí přechod 

z FACH do DCH stavu. Po změně stavu je opět průběh grafu nepravidelný, plný skokových 

změn stejně jak je tomu i u všech ostatních grafů. 

3.2.4 Vyhodnocení výsledků měření 

Jak můţeme vidět, jednotlivé grafy se od sebe v určitých ohledech liší, zejména při 

přenosové rychlosti v DCH stavu, ale nás hlavně zajímá průběh a ten je podobný i přes drobné 

odlišnosti, které jsem uvedl výše u jednotlivých grafů. Ze začátku je přenosová rychlost nízká 

a ihned po změně stavu prudce narůstá. Samozřejmě, ţe rychlost i po změně stavu značně kolísá 

a v určitých oblastech klesne téměř k nule a někdy stoupne aţ nad hranici 400 kb/s. 

U popisování grafů uvádím čas od začátku stahování souboru, ale hlavním kritériem pro síť 

UMTS při rozhodování o přepínání stavů je mnoţství přenesených dat. Není stanovená ţádná 

pevná hodnota nýbrţ rozsah, který je 128 – 1024 B, čili do 1kB coţ odpovídá mým vypočteným 

hodnotám, které můţeme vidět v tabulce 3.1. Výpočet jsem prováděl z mnou naměřených 

hodnot a jelikoţ jsem měření prováděl v krátkých intervalech, abych docílil co největší 

přesnosti, tak také výpočet dosahuje vysoké přesnosti  
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Tabulka 3.1: Časy změny stavů a přenesená data u jednotlivých grafů 

Pořadové číslo grafu Čas změny stavu [ms] Množství přenesených dat 

[kB] 

1 140 0,547 

2 170 0,355 

3 60 0,263 

4 110 0,533 

5 100 0,276 

 

V tabulce 3.1 jsou přehledně seřazeny důleţité informace o jednotlivých měřeních. Čili 

čas kdy dojde k přechodu z FACH do DCH stavu a také mnoţství přenesených dat do tohoto 

okamţiku. Jak je patrné z grafů a z tabulky 3.1 k přechodu mezi stavy dochází v různou dobu, 

ale vţdy je tato doba kratší neţ 200 ms. Také se liší počet přenesených dat, neţ dojde 

k přechodu mezi stavy. K vypočtení přenesených dat jsem pouţil tento vzorec: 

  N =
(Δt∗v)
8   (3.1) 

Kde Δt je časový rozdíl mezi měřenými úseky a v je přenosová rychlost v daném časovém 

úseku. Jelikoţ měříme přenosovou rychlost v kilobitech za sekundu (kb/s), tak celý výpočet 

vydělíme 8, abychom dostali hodnotu v kilobajtech (kB). Jelikoţ mnoţství přenesených dat není 

ţádná veličina, nemá ani svou značku. Já jsem zvolil označení N, které se často pouţívá pro 

označení počtu či mnoţství. V tomto případě N představuje mnoţství přenesených dat. 

V tabulce 3.1 vidíme, ţe mnoţství přenesených dat u ukázkových pěti grafů dosahují 

jen těsně nad hranici 0,5 kB, ale při ostatních měřeních, jejíţ výsledné grafy si můţete 

prohlédnout v příloze A, mnoţství přenesených dat dosahuje aţ k maximální hranici 1 kB. 

Přesto jsem v ţádném měření nezaznamenal překročení stanovené hranice, čili předpokládám, 

ţe mnou zjištěné informace byli pravdivé a mobilní síť UMTS je opravdu takto nastavena 

a zároveň jsou i mé výsledky poměrně přesné. Co se týče vztahu mezi uplynulým časem 

a změnou stavu, tak na toto téma jsem ţádné informace nenašel, takţe na to ţádné omezení 

z pohledu sítě není. Z mnou naměřených hodnot, ale vychází, ţe přechod mezí FACH a DCH 

stavem se nenastává dříve neţ 50 ms, ale také nenastává později neţ 200 ms po začátku 

stahování souboru i kdyţ na to neexistuje ţádná norma. Moţná je to pouhá náhoda, ţe to tak 

vyšlo a tak samozřejmě netvrdím, ţe to musí platit vţdy a všech místech v síti, ale uvádím to 

jako zajímavost, kterou jsem v průběhu měření objevil a moţná by mohla být zajímavá pro 

někoho kdo se mobilní sítí UMTS a věcí s ní spojenou zabývá. Jen při důkladném zkoumání 

a měření by se přišlo na to či to byla jen náhoda nebo zda se to dá povaţovat za další platný 

parametr při přechodu mezí stavy FACH a DCH. Tuto studii, ale nikdo neprovedl, takţe nám 

nezbývá nic jiného neţ se spokojit s dosud ověřenými metodami, kterou je mnoţství 
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přenesených dat a s tím i související významná změna v přenosové rychlosti při datovém 

přenosu.    
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Závěr 

Myslím si, ţe problematika rychlého přepínání mezi stavy v mobilní síti UMTS je stále 

aktuální a proto je třeba se ji i nadále zabývat. Při zpracování bakalářské práce jsem zjistil, ţe se 

touto problematikou moc stánek nezabývá a o to bylo těţší toto téma zpracovat. Někdo můţe 

namítnout, ţe je UMTS uţ zastaralá a je moţno jí nahradit sítí LTE, jejíţ vylepšená verze spadá 

do kategorie 4G. Podle mě, ale bude ještě dlouho v provozu i síť UMTS a bude koexistovat se 

sítí LTE stejně, jak je tomu dnes u sítí UMTS a GSM. 

Nezbytnou části mé práce bylo vytvoření aplikace na měření přenosové rychlosti, 

kterou lze pouţít i k jinému účelu neţ byla původně určena, jelikoţ měření přenosové rychlosti 

má široké vyuţití. Během mých měření jsem zjistil, ţe změna stavu probíhá v čase pod 200 ms 

od začátku stahování a přenesená data nepřesáhnou 1 kB, coţ je podle mě adekvátní. 

K přechodu mezi stavy nedochází ani příliš brzy, ale ani pozdě. Nejvíce mě překvapila 

přenosová rychlost ve stavu DCH, jelikoţ jsem měřil v Ostravě, kde by mělo být dobré pokrytí i 

přesto mnou naměřené hodnoty nepřekročili 1Mbit/s a přitom rychlost sítě je přes 10 Mbit/s.
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Příloha A:   Dodatečné grafy z měření 

 Obrázek A.1: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.2: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.3: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.4: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.5: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.6: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.7: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.8: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.9: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.10: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.11: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.12: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.13: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 

 Obrázek A.14: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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 Obrázek A.15: Rychlost stahovaní a změna stavů v UMTS 
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