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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá měřením kabelové trasy různých komunikačních systémů. 

Práce seznamuje se současným stavem mobilních telekomunikačních sítí, jejich principem a 

technickým popisem. Dále popisuje metodiku měření kabelové trasy v základnové stanici. V 

experimentální části je provedeno měření kabelové trasy u vybraných technologii. 
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Abstract 
 

This thesis deals with the measurement of cable route in some mobile communication 

systems. The thesis introduces the current state of the mobile communication networks, their 

principles and technical description. It also describes a methodology for measuring of cable 

route in the base station. The measurement is performed on selected cable route technology in 

the experimental part. 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá měřením kabelové trasy mobilních systémů. Postupným 

vývojem technologie výstavby mobilních sítí se přišlo na nejvhodnější plánování kabelové 

trasy. Musel se najít kompromis mezi kvalitou kabelová trasy a cenou. Přispělo k tomu hlavně 

měření, díky němuž se stanovili hranice používání různých typů kabelů. Měření do budoucna 

napomohlo k zlepšení parametrů kabelů z hlediska útlumu či mechanických vlastností a 

rovnováhy mezi nimi. Kvůli zlepšování technologie výroby kvalitnějších kabelů, se vyvíjeli i 

kabelové analyzátory a způsoby měřících metod. Metodika měření kabelové trasy se postupně 

zúžila na měření vzdálenosti chyby na kabelové trase a měření útlumu kabelu a antény.  

Měření provádíme až po konečné instalaci na základnové stanici, tím určíme 

přizpůsobení celého systému. Špatně instalované kabely vedou ke zhoršení parametrů 

přenosu, případně výpadku služeb. Je potřeba chybu najít a opravit před spuštěním 

základnové stanice do provozu. Bez základních znalosti technologie mobilních sítí, všech 

prvků kabelové trasy a měřícího přístroje nelze provést správné měření. Proto v první části 

práce uvádím u každé technologie šířku používaného pásma, která je pro měření důležitá.  

Druhá část práce se věnuje rozboru kabelové trasy, popisu analyzátoru a vysvětlením 

měřících metod. Popisuje, jaké typy kabelových tras existují, prvky ze kterých se trasa skládá 

a vysvětluje, proč jsou tyto prvky použity. Dále je popsán princip funkce kabelového 

analyzátoru, způsob kalibrace a ovládání při měření. Analyzátory jsou konstruovány tak, aby 

signál prošel přes stejné obvody, které obsahují technologie. Obsahují nejčastěji používané 

měřící metody, u kterých si vysvětlíme, v jakých případech je volíme a co určují jejich 

parametry. 

V experimentální části jsou uvedený měření kabelových tras dvou výrobců (RFS a LS) 

na technologiích GSM a UMTS. Popis programu pro akceptaci naměřených dat. Jak se 

v tomto programu pracuje, výpočty a akceptační kritéria. Cílem práce je porovnání 

koaxiálních napáječů obou výrobců. Zjištění místa závady a co ji způsobuje. Zamyšlení nad 

důvody různých parametrů elektrických i mechanických. 
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2 Současné mobilní systémy 

Tato práce seznamuje se současným stavem mobilních telekomunikačních sítí, jejich 

principem a technickým popisem. V dnešní době velkou část komunikačních technologií 

zabírají digitální radiové buňkové sítě. Jejich vývoj začal v 60. letech analogový systém 

1. Generace, např. NMT (Nordic Mobile Telephone). V 80. letech nastala základní změna 

systému v podobě digitalizace signálu, to je 2. generace GSM (Global Systém for Mobile 

Comunication). Kromě přenosu hovorových signálů, pro které byly původně určeny, se začal 

používat systém na přenos dat, např. GPRS (General Packet Radio Service) a EDGE 

(Enhanced Data rates for Global Evolution). Postupně se potřeba datové komunikace 

zvyšovala, na to se orientuje technologie sítí 3. generace UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System). V současnosti jsou požadavky hlavně na rychlé přenosy 

souborů a zlepšování pokrytí, což přináší sítě 4. generace LTE (Long Term Evolution). 

Generační postupy těchto mobilních sítí vycházejí z nedostatků svého předchůdce a vize 

potřeb uživatele budoucnosti. 

Situace se u nás vyvíjela pomaleji než v západní Evropě. V roce 1991 společnost 

Eurotel (O2) spouští analogovou síť NMT. V roce 1996 spouští síť GSM , zároveň však uvádí 

do provozu tuto technologii konkurenční Radiomobil (Paegas, T-Mobile). V roce 2000 zahájil 

komerční provoz společnosti Český mobil (Oskar, Vodafone). Koncem roku 2004 T-Mobile 

zprovoznil EDGE, o pár měsíců později i Oskar a Eurotel. V roce 2005 Eurotel spustil 

UMTS, lidé ale mobilní internet téměř nevyužívali. Ostatní operátoři tedy nespěchali a 

spustili UMTS až v roce 2010. V současnosti všichni operátoři testují technologii LTE. 

2.1 Sítě GSM 

Digitální sítě GSM  představují druhou generaci mobilních systémů a lze je 

charakterizovat jako buňkové mobilní radiotelefonní systémy. Základním principem je 

rozdělení celé obsluhované oblasti do určitého počtu tzv. buněk, kde každá má přiděleny 

určité kanály z daného frekvenčního rozsahu. Z těchto jednotlivých buněk je pak vytvořen 

svazek a postupným skládáním těchto svazku je možné pokrýt celou obsluhovanou oblast. 
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Podmínkou však je interference tohoto svazku, kanály se v rámci svazku nesmi opakovat, aby 

nedocházelo k rušení. Lze je však opakovat v dalším svazku. Výhodou tohoto systému je 

velmi efektivní hospodaření s přiděleným frekvenčním spektrem. 

GSM 900 MHz má frekvenční pásmo 890 MHz - 915 MHz pro uplink (jednosměrné 

spojení od mobilního telefonu k základové stanici BTS) a 935 MHz - 960 MHz pro downlink 

(spojení od BTS k mobilnímu telefonu). V tomto frekvenčním rozsahu je možné vytvořit jen 

25 MHz 125 kanálů odstupňovaných od sebe po 200 kHz. Kanál č. 0 je oddělovací a 

nepoužívá se pro přenos hovorů, využitelných je tedy 124 duplexních (obousměrných) kanálů. 

EGSM (Extended GSM) má spodní hranici uplinku i downlinku frekvenčního rozsahu 

rozšířenu o 10 MHz, rozsah je tedy 880 MHz - 915 MHz a 925 MHz - 960 MHz, kapacita se 

tak zvýší o 50 kanálů. 

U GSM 1800 MHz je toto pásmo 1710 MHz – 1785 MHz pro uplink a 1805 MHz až 

1880 MHz pro downlink. V tomto frekvenčním rozsahu je kapacita 375 kanálů. Na každém 

takovém rádiovém kanálu je vytvořeno pomocí metody TDMA (Time Division Multiple 

Access) 8 časových slotů, přičemž každý interval představuje 1 uživatelský kanál. Celkem je 

tedy u systému GSM 900 k dispozici 8 x 124 = 992 duplexních kanálů (u GSM 1800 je potom 

3000 duplexních kanálů). GSM 900 používá buňky o průměru 2 až 35 km (nebo dokonce i 

větším, v městské zástavbě naopak i menší), zatímco GSM 1800/GSM 1900 pracuje s 

buňkami o průměru 0,2 až 8 km.[7] 

Pokud by nebyl vymyšlen tento buňkový princip, nebylo by možné s přiděleným 

frekvenčním rozsahem pokrýt tak rozsáhlá území, jaká jsou nyní potřeba pokrývat. 

2.1.1 Struktura GSM sítě a její subsystémy 

Subsystém základnových stanic – BSS (Base Station Subsystem) 

S tímto subsystémem přímo komunikují mobilní stanice (mobilní telefony) 

prostřednictvím rádiového rozhraní Um. Subsystém BSS se skládá z určitého počtu 

základnových stanic BTS (teoreticky až 48) a řídící jednotky BSC (Base Transceiver 

Controler). 
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Podle specifikací GSM se mobilní stanicí rozumí jednak vlastní přijímač/vysílač 

(mobilní telefon) a jednak karta SIM, pomocí kterého je účastník identifikován v síti. Každý 

mobilní telefon je v síti jednoznačně identifikován číslem IMEI (International Mobile 

Equipment), což znamená, že používání konkrétního přístroje není anonymní. Každá SIM 

karta má jedinečné identifikační číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity), podle 

kterého síť pozná, kam má směrovat hovor, či které číslo potřebuje navázat telefonní spojení. 

 

Obr. 2.1: Struktura GSM [5] 

BTS (Base Transceiver Station) 

BTS umožňuje fyzické spojení mobilní stanice ve formě radiového rozhraní a 

síťového subsystému NSS přes Abis rozhraní. Udržuje a monitoruje spojení s mobilní stanicí. 

Podle doporučení může stanice BTS teoreticky obsahovat až 16 směrových modulů TRX 

(Radiová vysílací/přijímací jednotka).  

Síťový a spínací subsystém – NSS (Network and Switching Subsystem) 

Jedná se o systém fungující podobně jako ústředna. Hlavní funkcí je řízení 

komunikace mezi mobilními účastníky sítě GSM a ostatními účastníky. Z jedné strany je NSS 

napojen na subsystém BSS a z druhé strany na všechny dostupné externí sítě (ISDN, PLMN). 

Mezi druhou a třetí generací existuje ještě několik mezistupňů. Do kategorie 2,5G je 

řazen systém GSM doplněný o technologii GPRS pro paketový přenos dat. Dále systém 
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2,75G, kde je síť GSM+GPRS doplněna o technologii EDGE, která navyšuje přenosovou 

rychlost změnou modulace na rádiovém rozhraní. 

2.2 Sítě UMTS 

O standardizaci tohoto systému se stará skupina 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project), kde jsou zastoupeni jak velcí mobilní operátoři, tak výrobci a dodavatelé 

infrastruktury i mobilních terminálů. Sítě třetí generace budou implementovány do 

existujících sítí druhé generace. Kromě Japonska by nikde jinde na světě neměla existovat 

pouze síť 3G bez předchozí funkční sítě druhé generace. Koncept využití mobilních sítí třetí 

generace předpokládá alespoň zpočátku úplné pokrytí území systémem GSM a malé oblasti 

pokryté systémem UMTS.  

Pro hlasové služby se v blízké budoucnosti bude stále používat systém GSM. Pro sítě 

třetí generace byla zvolena přístupová technologie CDMA (Code Division Multiple Access), 

což je přístupová metoda kódového dělení. Pro UMTS je použita její varianta WB-CDMA 

(Wideband CDMA), širokopásmová přístupová metoda. V CDMA neexistuje žádné časové 

dělení a všichni uživatelé používají přidělené frekvenční pásmo po celou dobu. K rozeznání 

různých uživatelů, kteří používají jedno frekvenční pásmo současně, se používá uživateli 

přidělený binární kód. Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980 MHz + 

2110-2170 MHz) a jednoho nepárového pásma (1910-1920 MHz + 2010-2025 MHz). 

Rozlišujeme dva základní druhy UMTS podle způsobu řešení duplexního provozu 

WB-CDMA: FDD pro párové pásmo a TDD pro pásmo nepárové.  

2.2.1 UMTS FDD (Frequency Division Duplex) 

Prvním, velmi rozšířeným, typem je UMTS FDD, kde se pro uplink a downlink 

používá různých frekvenčních kanálů. Tato technologie patří k běžně implementovaným 

verzím, kterou nabízejí operátoři v řadě zemí světa a pro kterou již existuje celá řada 

terminálů včetně podpory ze strany výrobců mobilních telefonů. Nechce-li uživatel využívat 

pro připojení mobil, nabízí se karta do notebooku.  

UMTS FDD přišlo se zajímavou myšlenkou: hlasovou síť již máme, paketová data již 

máme, takže k jádru GSM/GPRS sítě uděláme jen nové radiové rozhraní. První sítě dle 



SOUČASNÉ MOBILNÍ SYSTÉMY 

 

 

6 

standardu UMTS R99 však byly naprostou tragédií. Pásmo 2 GHz a kanál široký 5 MHz 

omezily dosah na cca 500 až 1000 metrů od základnové stanice. Po úpravě radiového rozhraní 

ve standardu UMTS R4 se však situace významně zlepšila, a to na reálnou rychlost 

350/350 kbps (pro paketová data). Jenže situace u přepojování okruhů (tj. hlasové telefonii a 

videotelefonii) i nadále zůstala neuspokojivá, hovory často padali při přechodu do či z GSM 

sítě nebo dokonce při pohybu mezi základnovými stanicemi. Stávalo se také, že číslo muselo 

vytáčet na několikrát a že se vám někdo nedovolal, i když jste byl na signálu. Časem se 

problémy vyladily, avšak kvalitativních parametrů GSM sítě UMTS obvykle nedosahují. 

Nadstavba UMTS FDD technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 

přináší mnohem vyšší rychlosti datových přenosů. Upgrade probíhá u operátora pouze na 

programové úrovni, pro pokrytí tak lze využít již postavené základny, což vede k nemalé 

úspoře nákladů. Vyšších rychlostí je dosaženo především efektivnějším využitím 

frekvenčního pásma, odlišným přístupem k přenosovému kanálu a zejména pokročilými 

algoritmy zpracování dat. Zajímavostí je například to, že síť vyřizuje nejdříve požadavky 

uživatele s nejkvalitnějším signálem. 

2.2.2 UMTS TDD (Time Division Duplex) 

Druhou možností je způsob označovaný UMTS TDD, kde uplink a downlink používá 

jeden kanál. Oba směry přenosu se střídají v čase. Tento způsob využívá i síť T-Mobilu, který 

ji ovšem nesmyslně nazývá 4G. Nabízí sice vyšší rychlosti, jde však o čistě datovou síť, a 

není možné v ní využívat videohovorů či běžného telefonování, jako tomu je u UMTS FDD. 

Současné mobilní telefony si nerozumí se sítí UMTS TDD. Pro data je tak nutno použít 

speciální modem nebo kartu do notebooku.  

Síť UMTS TDD vychází ze standardu 3GPP Release 5. Oproti tomu dříve budované 

sítě UMTS (např. ve Velké Británii, USA apod.) pracují ve starší normě 3GPP Release 99. 

Maximální sektorová rychlost činí u R5 přibližně 6 Mb/s, nicméně ta je rozdělena v rámci 

časového dělení na 4,75 Mb/s pro downlink a 1,1 Mb/s pro uplink. Latence se v závislosti na 

podmínkách pohybuje kolem 60 ms.  

Standard 3GPP UMTS TDD je navržen pro podporu jedno frekvenčních sítí. Důvod je 

ten, že pásmo IMT 2000 (International Mobile Telecommunication-2000) 3G obsahuje jediný 
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kanál TDD. Všechny buňky tedy mohou využívat jen jednu frekvenci, pro vysílání i příjem. 

Pokud má operátor k dispozici více frekvencí, je výhodné je použít ke zlepšení parametrů 

(propustnost apod.). Pro přepínání mezi jednotlivými směry se používá rádio frekvenční 

přepínač. U technologie UMTS TDD se jeden rámec skládá z 15 časových slotů, doba trvání 

rámce je 10 ms. Seskupením těchto rámců pak vznikne tzv. super rámec. Struktura časových 

slotů je stejná jako u UMTS FDD. Pomocí časových slotů mohou být přenášeny jak časové, 

tak řídicí kanály (obvykle slouží 3 časové sloty pro přenos řídicích signálů, zbylých 12 

časových slotů je použito pro přenos dat). Pro uplink i downlink se používá modulace QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying) a 16QAM (16-Quadrature Amplitude Modulation).[11] 

Výhodou řešení UMTS TDD je podpora QoS (Quality of Service), která umožňuje 

přiřazovat službám nebo uživatelům prioritu či limity v rámci sdíleného přípojného bodu. 

Dále vysoká přenosová rychlost a nízká latence umožňující využívat i služeb VoIP (Vpice 

over Internet Protocol).[19] 

2.2.3 Struktura UMTS sítě a její subsystémy 

● Přístupová síť UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) 

UTRAN je síť rádiového přístupu pro UMTS. UTRAN představuje tu část sítě, která 

umožňuje uživatelům mobilní přístup ke službám poskytovaným páteřní sítí CN (Core 

Network) pomocí rádiového prostředí (Obr. 2.2). V této souvislosti plní dvě hlavní funkce - 

zprostředkování rádiového přenosu a řízení a přidělování rádiových kanálů. Pro splnění těchto 

funkcí jsou definovány dvě základní jednotky: 

- Node B - základnová stanice systému UMTS (obdoba BTS v systému GSM), 

- RNC - řídicí jednotka rádiové sítě (obdoba BSC v systému GSM). 
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Obr. 2.2: Komunikace prvků UMTS sítě 

● Node-B 

Tato základnová stanice obsahuje rádiové přijímače a vysílače, anténní systém 

obsluhující jednu nebo více buněk a slouží jako jednotka, zprostředkující přenos dat mezi 

rádiovým rozhraním na jedné straně a pozemskou fixní částí sítě na straně druhé. Node-B také 

může podporovat různé přenosové režimy. Základní funkce jednotky Node-B: modulace a 

demodulace signálu, vysílání a příjem, kódování CDMA fyzických kanálů, mikro diverzita, 

ochrana proti chybám, řízení výkonu. 

● RNC (Radio Network Controller) 

Funkčnost několika základnových stanic Node-B kontroluje a ovládá řídicí jednotka 

rádiové sítě RNC. Má na starost přidělování rádiových kanálů a je důležitou jednotkou 

sledující a registrující mobilitu účastníka. Základní funkce RNC jsou následující: řízení 

rádiových prostředků, přidělování rádiových kanálů, kontrola přístupu (zabezpečení), 

šifrování, řízení handoveru, řízení výkonu (segmentace a zpětné slučování). 

Celá síť UTRAN se skládá z několika subsystémů rádiových sítí RNS (Radio Network 

Subsystem). O pokrytí těchto buněk rádiovým signálem se stará základnové stanice Node B. 
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Při každém uskutečněném spojení, pracuje jeden podsystém RNS jako obsluhující. Je to ten, 

který v průběhu spojení komunikuje s páteřní sítí. V případě přechodu účastníka do oblasti 

jiného podsystému, slouží tento RNS jako přechodový. Jeho úkolem je podpora pro 

obsluhující RNS tím, že dodává rádiové prostředky v době, kdy spojení mezi UTRAN a 

mobilním terminálem vyžaduje použití buněk, kontrolovaných tímto RNS. V případě, že 

přechodový RNS má přímé připojení k páteřní síti, může později převzít úlohu obsluhujícího.  

Každý tento subsystém řídí  jednotka RNC, která je dále přes rozhraní Iu napojena na 

páteřní síť (mohou existovat i takové, které nemají přímé napojení na páteřní síť, ale pouze na 

sousední RNS). Jedna jednotka RNC má na starost rádiové zdroje a jejich management pro 

určitou geografickou oblast, rozdělenou na jednotlivé buňky. Funkce těchto jednotek a 

rozhraní mezi nimi jsou popsány, jejich fyzická implementace již závisí na jednotlivých 

výrobcích.[4] 

2.3 Sítě LTE (Long Term Evolution) 

Jednou z nejperspektivnějších technologií pro mobilní datové přenosy je systém LTE, 

který by měl být standardizován v rámci 3GPP Release 8. Na vývoji se podílí šestnáct firem 

včetně operátorů T-Mobile a Vodafone.  

LTE představuje přístupovou síť, která již nebude používat techniku kódového 

multiplexu CDMA, ale místo toho bude pracovat na principu ortogonálního frekvenčního 

multiplexu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Ten používají například 

technologie WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) či rodina xDSL 

(X Digital Subscriber Line). Jedná se o přenosovou techniku pracující s tzv. rozprostřeným 

spektrem, kdy je signál vysílán na více nezávislých frekvencích, což zvyšuje odolnost vůči 

interferenci. Modulační metoda OFDM spočívá v použití několika stovek až tisíců nosných 

kmitočtů. Nosné jsou dále modulovány dle potřeby různě robustními modulacemi QPSK, 16-

QAM nebo 64-QAM. Jednotlivé nosné jsou vzájemně ortogonální, takže maximum každé 

nosné by se mělo překrývat s minimy ostatních. [11] 

Datový tok celého kanálu se tak dělí na stovky dílčích datových toků jednotlivých 

nosných. Poněvadž jsou ve výsledku toky na jednotlivých nosných malé, je možné vkládat 
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ochranný interval (čas, kdy se nevysílá žádná nová informace). Na přijímací straně je tak 

možné nerušeně přijmout vysílaný symbol, i když přichází k přijímači více cestami s různým 

zpožděním. Stejný symbol přijatý vícekrát s různým zpožděním tak může odpovídat i více 

vysílačům. Přijímané výkonové úrovně více vysílačů resp. odrazů se tak na přijímací straně 

do jisté míry sčítají.  

Pro označení přístupové sítě LTE se používá označení E-UTRA (Evolved UMTS 

Terrestrial Radio Access Network). Jádro systému sítě SAE (System Architecture Evolution) 

vznikalo několikaletým evolučním vývojem z předchozích generací mobilních sítí. Na Obr. 

2.3 vidíme strukturu architektury LTE/SAE a komunikaci s ostatními sítěmi. Celkově systém 

LTE/SAE je na velmi dobré úrovni, co se přenosových vlastností týká. Velmi zjednodušená 

takzvaně plochá architektura zlevňuje realizaci i provoz celého systémového celku. Rovněž je 

tato nová architektura na velmi dobré úrovni i z hlediska latence přenášených dat. Zpoždění v 

uzavřeném okruhu se pohybuje kolem 9 ms, což je zatím jeden z nejlepších výsledků v 

mobilních sítích.  

V systému LTE/SAE je použito velké množství nejrůznějších technologických 

vylepšení, které dělají velký pokrok. Například by se dalo považovat za velmi pozitivní 

flexibilní nastavení šířek rádiového pásma mezi 1,4 MHz až 20 MHz a to s možností volby 

obou základních forem duplexu FDD i TDD. Flexibilní nastavení velmi usnadní nasazení této 

technologie do existujících i nových frekvenčních pásem, které nově mohou vznikat na 

základě ústupku televizního analogového vysílání. Případně se nabízí možnost v oblastech s 

vysokým rušením, využít nastavení jiné šířky pásma. Tato problematika je a byla velmi často 

diskutována při výstavbách například GSM sítí, kdy byl požadavek na oddělený pohraniční 

provoz nutný. 

Systém LTE podporuje prostorovou vysílací a přijímací diversitu, jako i prostorový 

multiplex MIMO (Multiple Input and Multiple Output) a také techniku inteligentních antén. 

Tyto metody významně zvyšují spolehlivost přenosu resp. propustnost sítě, a to při 

nezvětšených šířkách pásma a vysílacích výkonech. Rádiová komunikace využívá 

vícecestného šíření MIMO k zvýšení propustnosti a dosahu nebo k snížení počtu přenosových 

bitových chyb, místo snahy o eliminaci efektu vícecestné propagace, o kterou se snaží tradiční 

SISO (Single Input Single Output). Koncepce použití více antén vede k vytvoření více 
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samostatných rádiových kanálů mezi vysílačem a přijímačem, což vede ve finální podobě k 

větší datové propustnosti. [14] 

 

Obr. 2.3: Struktura sítě LTE[10] 

Spektrální buňková účinnost: 2 až 3bit/s/Hz/sektor na trase downlink a 0,7 až 

1 bit/s/Hz/sektor na trase uplink (což je asi 2 až 4 násobné zlepšení vůči standardu 

UMTS/HSPA). Maximální přenosové rychlosti, které by LTE mělo dosáhnout v kanálu se 

šířkou 20 MHz, jsou 172,8 Mbit/s na downlinku a 57,6 Mbit/s na uplinku (při použití MIMO 

2×2). V další verzi by rychlosti měly být 326,4 Mbit/s na downlinku a 86,4 Mbit/s na uplinku 

(při použití MIMO 4×4).[9] 

2.4 Komplexní řešení mobilních sítí 

2.4.1 Řešení od Huawei Technologies 

Huawei Technologies po boku Ericsson a Nokia Siemens Networks patří mezi největší 

dodavatele síťové infrastruktury. V současnosti poskytuje produkty a služby 45 z top 50 

světových operátorů, kteří mají dohromady 1,2 miliardy zákazníků po celém světě. V Evropě 

se přitom výrazněji angažuje teprve od roku 2000, má zde 27 kanceláří, včetně jedné pražské. 

Zaměstnávat ji u nás bude nejen kontrakt s O2 a T-Mobile, ale nově i s Vodafone.  



 

 

V první fázi spolupráce se Huawei a Vodafon

v Praze a krajských městech. V sou

Zároveň modernizují 2G síť, do 

jejich počet o 10 %.  Na konci roku 2011 Vodafone vym

vyzkoušel náhradu původních dodavatel

Nejviditelnějším rozdílem technologií je nov

RRH (Radio Remote Head), blokové schéma je na 

signál, s RRH je propojena soustava koaxiálních napáje

starších BTS. Upravuje radiový signál, aby ho mohl po optické trase p

BBU. Ta zpracovává nejen radiový 

posílá je pryč z BTS. Díky př

útlum trasy. 

Obr. 2.4: 

SOUČASNÉ MOBILNÍ SYSTÉMY

V první fázi spolupráce se Huawei a Vodafone soustředí na rozší

. V současné době pokrývá přes dvě třetiny 

ť, do čtyř let chce provést modernizaci všech vysíla

et o 10 %.  Na konci roku 2011 Vodafone vyměnil technologii v okolí Pardubic, 

ůvodních dodavatelů sítě (Siemens a Ericsson).  

ozdílem technologií je nově použití vzdálených rádiových jednotek 

(Radio Remote Head), blokové schéma je na Obr. 2.4. Anténa přijímá č

RRH je propojena soustava koaxiálních napáječů. Jednotka, funguje jako TRX u 

starších BTS. Upravuje radiový signál, aby ho mohl po optické trase předat 

BBU. Ta zpracovává nejen radiový či optický signál, ale i další periferie (alarmy apod.) a 

Díky přiblížení RRH k anténě se zkrátil napáječ a tím klesl celkový 

Obr. 2.4: Řešení vzdálených radiových jednotek[17]
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rozšíření 3G pokrytí 

tiny české populace. 

 let chce provést modernizaci všech vysílačů a navýšit 

nil technologii v okolí Pardubic, aby 

vzdálených rádiových jednotek 

řijímá či vysílá radiový 

unguje jako TRX u 

starších BTS. Upravuje radiový signál, aby ho mohl po optické trase předat řídící jednotce 

i optický signál, ale i další periferie (alarmy apod.) a 

č a tím klesl celkový 

 

[17] 
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3 Metodika měření kabelové trasy 

Práce je zaměřena na metodiku měření kabelové trasy základnové stanice. Proto budou 

rozebrány součásti kabelové trasy, teoretický popis metodiky měření i analyzátor anténních a 

kabelových systémů. Poté aplikací měřících metod provést měření na konkrétních 

technologiích základnových stanic. Měření bylo provedeno na technologiích GSM 900 a 

UMTS, pro koaxiální kabely s různým průměrem, délky a od různých výrobců (firmy RFS, 

LS). Technologie LTE se u nás vyskytuje jen v testovacích centrech mobilních operátorů, 

vzhledem k její nedostupnosti se mi nepodařilo měření provést. 

Anténní a kabelové soustavy nelze pro jejich umístění snadno vyměnit, jak u jiné 

technologie mobilních základnových stanic. Proto je velmi důležitou součástí detekce závad, 

měření a případná oprava. V současnosti se specialisté v terénu při analýze a diagnostice 

závad, charakteru a řešení oprav spoléhají na přenosné kabelové a anténní analyzátory. 

3.1 Kabelová trasa 

Pojem „kabelová trasa“ znamená vedení (včetně konektorů, diplexerů, duplexerů, 

TMA, hlavního kabelu a vedlejších napáječů) propojující koncový stupeň BTS s anténou.  

 

Obr. 3.1: RF kabelová schémata pro GSM 900: 

a) bez TMA, b) s TMA, c) s CIN a TMA 
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Obr. 3.2: RF kabelová schémata pro GSM 1800 

a) bez TMA, b) s EDP, c) s TMA 

 

Obr. 334: RF kabelová schémata pro UMTS: 

a) bez TMA, b) s TMA 

V síti Vodafone jsou pro kabelovou trasu použity kabely více výrobců, např. RFS, LS. 

Použití zesilovacích prvků (TMA, EDP, CIN) závisí na více vlivech, např. na délce hlavního 

napáječe či potřebě zesílit signál. Mezi technologiemi GSM 900 a 1800 je rozdíl při 

zesilování signálu. U GSM 900 se k napájení TMA používá CIN, který je napájen externím 

zdrojem. Zatímco u GSM 1800 se používá EDP, který je dvoujvstupý a je také napájen 

externím zdrojem. Jako hlavní napáječ většinou používá vlnovod o průměru 1 8
5  in (palce), 

který je zakončen napáječem antény (jumper) 2
1  in.[15] 
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3.1.1 Koaxiální napájecí vodič s pěnovým dielektrikem 

Koaxiální napájecí kabely slouží jako spolehlivá páteř rádiových systémů. Firmy RFS 

a LS vyrábí různé typy koaxiálních kabelů pro mnoho telekomunikačních systémů. Nízko 

útlumové kabely s pěnovým dielektrikem jsou vyráběny metodou vytlačováním plynové 

injekce dielektrika mezi středový vodič a stínění. Švy vlnovodu jsou svařovány do tvaru 

pravidelného válce, následně je napáječ ohýbán do tvaru sinusové vlny. Jako dielektrikum se 

používá pěna s velmi nízkou dielektrickou ztrátou. Polymer dielektrika je polyethylenová 

pěna, je šetrná k životnímu prostředí. Dobře drží uzavřenou buněčnou strukturu pěny vodiče v 

centru kabelu. Vodivé materiály jsou typicky z vysoce vodivé mědi nebo mědi plátované na 

hliníku na středový vodič. Materiál obalu kabely je z otěruvzdorné černé umělé hmoty, je 

bezhalogenový, odolný vůči UV záření a nekorozivní. 

Jak si vybrat optimální vedení? V případě kritického poloměru ohybu nebo 

opakovaného ohýbání, je hlavním výběrovým kritériem poloměr ohybu kabelu. Pokud žádné 

specifické požadavky jsou uvedeny, volí se standardní ohebný kabel. Pro aplikace, které 

vyžadují pevně ohýbání, zvolte Superflexibilní kabely. Nejdůležitější parametry, které je třeba 

při návrhu výstavby kabelové trasy znát jsou: charakteristická impedance, zpětný útlum, 

vložený útlum, průměrná spotřeba energie, poloměr ohybu, ohybový moment. 

Tab. 3.1: Maximální délka koaxiálního kabelu 

Průměr Označení Koncový Technologie 

kabelu (min. poloměr ohybu) napáječ CDMA GSM DCS UMTS 

1/2“ LCF12-50 Žádný 53m 36m 25m 22m 

  (70 mm) 1 x 1m 51m 35m 24m 21m 

    1m + 2m 48m 32m 22m 18m 

7/8“ LCF78-50 1m + 1m 89m 58m 38m 33m 

  (120 mm) 1m + 2m 86m 56m 35m 30m 

5/4“ LCF114-50 1m + 1m 109m 69m 44m 38m 

  (200 mm) 1m + 2m 106m 67m 41m 35m 

13/8“ LCF158-50 1m + 1m 150m 97m 61m 53m 

  (300 mm) 1m + 2m 146m 93m 57m 48m 
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Kabely s pěnovým dielektrikem kombinují výbornou elektrickou charakteristiku s 

robustní konstrukcí a mechanickou odolností. Jsou nabízeny jako klasické, nízko útlumové, 

superflexibilní a ultraflexibilní kabely. Superflexibilní kabely jsou velmi ohebné díky 

mechanické konstrukci kabelu. Ultraflexiblilní kabely používají vnitřní vodič ze slitiny mědi, 

která má nejvyšší flexibilitu. Kabely s pěnovým dielektrikem kombinují pozoruhodná 

pružnost s vysokou pevností a vynikajícím elektrickým výkonem. Konstrukce kabelu 

umožňuje snadnou manipulaci a jednoduchou přípravu pro připevnění konektoru. Kabely s 

pěnovým dielektrikem mají tyto vlastnosti: vysoká flexibilita, vysoká odolnost proti 

poškození, nízký útlum, vysoký výkon přenosu, odolnost proti vnějšímu prostředí. Vyrábí se 

průměry v rozsahu od 1/4 "až 2-1/4". Charakteristická impedance kabelů je 50 Ω. Nejčastěji 

jsou používány v komunikačních systémech (venkovní telefonní, vysokofrekvenční systémy, 

širokopásmové a bezdrátové, mikrovlnné spoje a mobilní systémy). 

3.1.2 Kabelové schéma 

Pojem CET (kabelové schéma) definuje typ zapojení kabelové trasy, je určeno 

vysílaným pásmem a hardwarem, který je na kabelové trase mezi BTS a anténou. Pokud tedy 

známe CET, známe i kabelovou trasu a od toho se odvíjí postup při měření. Většina z výše 

uvedených schémat jsou pouze teoretická, v praxi se používají ve většině případů jen některé 

z nich. V tab. 3.1, tab. 3.2 a tab. 3.3 jsou uvedeny příklady použitých kabelových schémat na 

základnových stanicích společnosti Vodafone.[15] 

Tab. 3.1: Seznam kabelových schémat pro Ericcson GSM1800 

ERICSSON - GSM 1800 

RBS Typ Combiner CIN EDP TMA CET Kabelová trasa 

21022202 

CDU-A - ERIC - E18-2x02-A C 1800-EDP 

CDU-A - ERIC ERIC E18-2x02-A-T C 1800-TMA-EDP 

CDU-C+ - - - E18-2x02-C+ C 1800 

21,062,206 

GU - - - E18-2x06-GU C 1800 

GU ERIC - ERIC E18-2x06-GU-T C 1800-TMA-CIN 

GC - - - E18-2x06-GC C 1800 

GC ERIC - ERIC E18-2x06-GC-T C 1800-TMA-CIN 

21,072,207 
J - - - E18-2x07-J C 1800 

J ERIC - ERIC E18-2x07-J-T C 1800-TMA-CIN 
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Tab. 3.2: Seznam kabelových schémat pro Ericcson GSM900 

ERICSSON - GSM 900 

RBS Typ Combiner CIN EDP TMA CET Kabelová trasa 

21022202 

CDU-A - - - E9-2x02-A C900 

CDU-A ERIC - ERIC E9-2x02-A-T C900-TMA-CIN 

CDU-C+ - - - E9-2x02-C+ C900 

21,062,206 

GU - - - E9-2x06-GU C900 

GU ERIC - ERIC E9-2x06-GU-T C900-TMA-CIN 

GC - - - E9-2x06-GU-GC C900 

GC ERIC - ERIC E9-2x06-GC-T C900-TMA-CIN 

21,072,207 
J - - - E9-2x07-J C900 

J ERIC - ERIC E9-2x07-J-T C900-TMA-CIN 

Tab. 3.3: Seznam kabelových schémat pro technologii UMTS 

UMTS 

BS Type Combiner CIN EDP TMA CET Kabelová trasa 

UMTS 
N/A - - - UMTS C3G 

N/A - - TMA UMTS-T C3G-TMA 

3.2 Přístroje pro měření BTS 

3.2.1 Reflektometrie ve frekvenční oblasti 

Většina dnes rozšířených analyzátorů používá k diagnostice anténního systému 

techniku reflektometru ve frekvenční oblasti FDR (Frequency Domain Reflektometry). Tato 

technika využívá radiové frekvence k analýze dat, umožňuje lokalizovat změny a snížení 

výkonu na dané frekvenci. Analyzování dat ve frekvenční oblasti umožňuje uživatelům 

detekci i malých poklesů výkonu či změn v systému, čímž lze často předejít vážným 

selháním. Další velkou předností využívání analýzy pomocí frekvenčního přelaďování je, že 

antény jsou testovány na frekvencích, na kterých reálně pracují. Signál projde přes frekvenčně 

selektivní zařízení, jako jsou např. filtry, čtvrtvlné přepěťové ochrany antén nebo duplexory, 

které jsou běžné v buňkových anténních systémech.  
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3.2.2 Popis měřicího přístroje 

Anténní a kabelové analyzátory Site master S331D firmy Anritsu (na Obr. 3.5) mají ve 

srovnání se staršími modely významně zlepšené parametry a funkčnost. Analyzátory 

umožňují profesionálům v oblasti bezdrátových sítí rychle a přesně ověřit stav a vlastnosti již 

instalovaných přenosových vedení a anténních systémů před výskytem závažné poruchy. 

Umožňuje rychle zajistit srovnávací test nově instalovaných základnových stanic během 

uvádění do provozu.  

Nové modely analyzátoru mají unikátní kalibraci funkci FlexCal pro širokopásmovou 

kalibraci, která odstraňuje potřebu vícenásobné kalibrace během měření. Měřící rozsah 25 

MHz až 4 GHz pokrývá frekvenční rozsahy všech buněk základnové stanice bez přídavných 

modulů. Odolnost +17 dBm vzhledem k interferencím zajišťuje přesné a opakovatelné měření 

v prostředí s velkou úrovní vysokofrekvenčnímu šumu. Zvýšená odolnost je důležitá z důvodu 

zvýšení hustoty buněk. Rychlost rozmítání <500 ms dovoluje snazší identifikaci nahodilých 

problémů. Rozlišení měření vzdálenosti a lokalizace chyb jsou optimalizovány volitelným 

množstvím 130, 259 a 517 datových bodů.  

 

Obr. 3.5:Analyzátor (Site master) S331D od firmy Anritsu 

Tyto přístroje mají velmi jednoduché ovládání, včetně měření stiskem jednoho 

tlačítka. Měření zjednodušují i vestavěné tabulky standardních signálů, které eliminují 

potřebu přepočtu kanál-frekvence. Volitelný vestavěný selektivní měřič výkonu dovoluje 

měření výkonu bez externího senzoru. Pro aplikace, které vyžadují analýzu a identifikaci 
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interferencí a měření charakteristik vysílačů, je analyzátor S331D rozšířen o plnohodnotný 

spektrální analyzátor. Při citlivosti lepši než -135 dBm může měřit interference s malou 

úrovní a signály ve zpětném směru. Pro podrobnější verifikaci přenosových linek lze rozšířit 

analyzátor o T1/E1 tester. Tester dovoluje uživateli jednoduše identifikovat zdroj problémů, 

zda je na straně vedení nebo na bezdrátové straně.  

Robustní provedení, nízká hmotnost, napájení z jednoduše vyměnitelných 

akumulátorů, stejně jako ze zásuvky zapalovače v automobilu a ze střídavé sítě dovolují 

použití přístroje ve všech prostředích. 

3.3 Popis měřících metod 

Popsaná měření kabelové trasy: 

1. Měření vzdálenosti do chyby „DTF“  

2. Měření vloženého útlumu „Cable loss“ 

3. Měření zpětného odrazu “Return Loss“ 

4. Měření zisku zesilovacího prvku TMA „Insertion Gain“ a „Insertion Loss“ 

 Pro každé měření kabelové trasy je třeba provést všechna výše uvedená měření 

(měření TMA jen v případě existence TMA na trase). 

Přemostění TMA, DPX, DIP: 

Pokud se na kabelové trase nachází TMA, DPX (duplexer) nebo DIP (diplexer), je 

třeba tato zařízení vždy před samotným měřením přemostit. Přemostění je provedeno 

konektorovou spojkou (female / female DIN 7/16). CIN zařízení je během měření odpojeno. 

Útlum zařízení CIN není v měření zahrnut. 

3.3.1 Měření vzdálenosti do chyby „DTF“ 

Měření vzdálenosti do chyby (VF vedení s umělou zátěží 50 Ω) je možné použít ke 

zjištění závad a k jejich lokalizaci. Zjednodušeně, průběh parametru výborně ukazuje velikost 

útlum v každém místě na trase. Odborník v měření ze zkušenosti ví, že má sledovat tento 

parametr hlavně v místě spoje konektorů dvou napáječů. Z grafu pozná mimo jiné špatně 
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vyrobený konektor či mechanickou závadu na kabelu, např.: průraz pláště nebo nepřiměřené 

zakřivení.  

Tento nástroj je nejlepší metodou k prověřování a hledání problémů souvisejících s 

kabely a anténami, nejlépe se hodí v případě porovnání dat a monitorování změn po delší 

časový interval. Má však další využití, někteří operátoři chtějí změřit délku instalovaného 

napáječe. DTF je dále výborný pomocník, pokud není patrný konec kabelu díky velikosti 

útlumu konektoru. Odebereme-li zátěž, přístroj toto vyhodnotí jako „nekonečný“ útlum na 

konci vedení. Zde provedeme odečtení vzdálenosti. Další využití má v kontrole antény. Místo 

umělé zátěže použijeme reálnou anténu, vidíme buďto zvýšený útlum nebo stejný průběh jako 

při měření bez zátěže. To značí průraz antény. 

Pro firmy vyrábějící analyzátory k měření anténních a kabelových systému je výzvou 

dokázat změřit hodnoty se všemi působícími vlivy. Měření je totiž závislé na více 

parametrech, jako například změny rychlosti šíření signálu, nepřesnosti vřazeného útlumu 

celého systému, rozptylu signálu, změnách teploty. Z toho důvodu zobrazená hodnota vždy 

přesně neodpovídá změřené hodnotě tohoto parametru.  

K přesnému měření musíme znát parametry měřeného systému, jako například 

vložený útlum kabelu či rychlost šíření signálu. Tyto hodnoty udává výrobce ve svých 

katalogových listech. Ze znalosti těchto parametrů systému vychází i měření zpětného odrazu 

nebo měření vřazeného útlumu kabelů. Při měření metodou DTF je kabel skenován ve 

frekvenčním pásmu a pak pomocí Fourierovy inverzní transformace jsou data převedena z 

časové oblasti do frekvenční.  

Přenosová rychlost je ovlivněna dielektrickým materiálem kabelu a tím i výsledná 

rychlost, kterou se signál přenáší kabelem. Přesná hodnota přenosové rychlosti určuje 

přesnost určení polohy nehomogenity či chyby v kabelu. Chyba ±5 % v hodnotě přenosové 

rychlosti ovlivní přesnost určení vzdálenosti v případě kabelu dlouhého 24m tak, že se může 

měřená hodnota délky tohoto kabelu měnit v rozmezí 23 – 25 m. Dokonce když je hodnota 

přenosové rychlosti brána podle výrobce, může zde stále být nesrovnalost mezi zobrazovanou 

a skutečnou vzdáleností chyby. To způsobují součásti umístěné do systému. Běžná 

základnová stanice obsahuje hlavní napáječe, koncové napáječe, spojky, zesilovací prvky atd. 
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Hlavní napáječe přispívají největším dílem, ale při průchodu signálu dalšími částmi systému 

se může ovlivnit výsledná rychlost.  

Přesnost určení hodnot amplitudy by nemělo být tak, protože DTF by mělo být použito 

k prověřování systému a hledání problémů. Když se takový problém vyskytne, lze ho takto 

jednoduše vyhledat a opravit. Ale pro akceptaci instalované trasy důležité je, zvýšený útlum 

v určitém místě trasy má totiž vliv na celkový útlum systému. Přenosová rychlost je sice 

prakticky konstantní v celém frekvenčním pásmu, ale vřazený útlum kabelů je frekvenčně 

závislý a to má vliv na přesnost hodnoty měřené amplitudy.  

Většina přenosných ručních přístrojů, které jsou dnes dostupné, mají tabulky 

obsahující hodnoty přenosných rychlostí a vřazených útlumů pro různé frekvence běžně 

používaných kabelů. To zjednoduší práci technika v terénu, kterému stačí znát typ kabelu, aby 

zjistil jeho správnou hodnotu přenosové rychlosti a útlumu. [16] 

 

Obr. 4.1: Měření vzdálenosti do chyby 

3.3.2 Měření vloženého útlumu „Cable loss“ 

Měření vloženého útlumu (VF vedení naprázdno). Průchodem signálu přenosovou 

trasou je část energie ztracena v kabelech a dalších prvcích přenosové trasy. Aby se zabránilo 

nestandardnímu chování systému způsobenému tímto jevem, je nutné při instalaci změřit 

útlum kabelů. Měření provádíme přenosným vektorovým síťovým analyzátorem nebo 

měřičem výkonu. Útlum kabelu může být měřen metodou měření útlumu odrazu (funkce 

analyzátoru). Při zapojení kabelu na krátko se signál odrazí zpět a díky tomu lze vypočítat 

ztracenou energii v kabelu. Výrobci měřících zařízení doporučují změřit průměrnou hodnotu 
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útlumu kabelu pro široké pásmo frekvencí. Tuto hodnotu dostaneme tak, že vydělíme rozdíl 

maxima a minima dvěma v případě měření vloženého útlumu kabelu. Uvažujeme s šířením 

signálu oboustranně. Většina dnešních kabelových a anténních analyzátorů obsahuje možnost 

měření útlumu kabelů zobrazením průměrného útlumu v širokém frekvenčním pásmu. 

Použitím této metody není třeba dále už nic počítat. S rostoucí frekvencí a délkou kabelu 

dochází k růstu vřazeného útlumu kabelu. Kabely s větším průměrem mají nižší vřazený 

útlum a výhodnější vlastnosti při přenosu vyššího výkonu než kabely s menším průměrem. 

 

Obr. 4.2: Měření útlumu kabelové trasy (VF vedení naprázdno) 

V naměřeném útlumu kabelové trasy jsou zahrnuty útlumy všech konektorů na trase, 

útlumy napáječů, bypass spojek a útlum hlavního VF kabelu.  

3.3.3 Měření zpětného odrazu “Return Loss“  

Měření zpětného odrazu (VF vedení s reálnou zátěží) a napěťového poměru stojatých 

vln VSWR patří ke klíčovým metodám pro anténní měření v terénu. Z výsledků lze hodnotit 

stupeň přizpůsobení systému, který musí odpovídat technickým specifikacím. Problémy 

zjištěné během testování znamenají, že systém nefunguje zcela správně, což může mít dopad 

na koncového uživatele. Špatně přizpůsobená anténa odráží drahou vysokofrekvenční energii, 

která se místo vyzáření vrací zpět k vysílači. Tato energie zkreslí signál šířící se ve správném 

směru k anténě a tím ovlivní účinnost celého systému při vysílání a velikost oblasti pokrytí 

signálem. Např. Je-li v systému naměřena hodnota útlumu odrazu 20 dB, je takový systém 

považován za velmi účinný, tj. jen 1 % výkonu se odrazí a 99 % je vyzářeno. Pokud je ale 

útlum 10 dB, tak se odrazí zpět k vysílači 10 % výkonu. Různé systémy mohou mít různé 
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hodnoty akceptovatelného útlumu odrazu – pro kabelové a anténní systémy je obvykle tato 

limitní hodnota 15 dB nebo lepší. Anténní systémy mohou selhat z mnoha důvodů – špatně 

instalované konektory (např. znečištěné), poškozené koaxiální kabely a vadné antény. Útlum 

odrazu a WSVR udávají přizpůsobení systému, ale každý jiným způsobem. Útlum odrazu 

udává poměr odraženého výkonu k referenčnímu výkonu v decibelech (dB). Toto zobrazení je 

obvykle preferovanější kvůli výhodám, které poskytuje logaritmické měřítko. Jednou z výhod 

je možnost snadného porovnání hodnot ve velkém rozsahu. Hodnoty při měření útlumu 

odrazu se obvykle nacházejí v rozsahu od 0 dB do 60 dB. Hodnota 0 dB odpovídá zkratu nebo 

otevřenému konci a 60 dB by bylo téměř dokonalé přizpůsobení. Oproti RL zobrazuje VSWR 

přizpůsobení systému v lineárním měřítku. VSWR měří poměr napěťových maxim a minim. 

Pokud je systém špatně přizpůsoben maxima a minima odraženého signálu budou ovlivňovat 

signál přenášený. 

Čím větší bude tento poměr, tím horší je přizpůsobení. Pokud je VSWR 1:1 znamená 

to dokonalé přizpůsobení systému. Praktická hodnota VSWR pro anténní a kabelové systémy 

je 1,43 (15 dB). Výrobci antén typicky udávají přizpůsobení jako uváděný poměr stojatých 

vln. Jeho rozsah se obvykle standardně nachází mezi 1 a 65. Převod mezi VSWR a RL lze 

provést přepočtem: 

VSWR = (1 + 10 -RL/20 ) / (1 – 10 -RL/20 )              (3.1) 

RL = 20 log [ (VSWR + 1) / (VSWR – 1)               (3.2) 

 Měření “Return loss” s připojenou GSM/UMTS anténou je určeno ke kontrole, jestli 

všechny komponenty kabelové trasy současně splňují definované hodnoty (vypočtené 

programem). Anténa musí být umístěna ve finální pozici na základnové stanici (GSM 

stožárek apod.).[13] 
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Obr. 4.3: Měření zpětného odrazu (s GSM anténou) 

3.3.4 Měření zisku zesilovacího prvku „Insertion Gain a Loss“ 

TMA je zesilovač uplinku frekvenčního spektra mobilního systému. Při správné 

funkci má zesílení 12 dB. RFin slouží jako vstupní část analyzátoru, RFout slouží jako 

generátor signálu. Při jejich propojení se postupnou kalibrací vytvoří nulová hodnota útlumu 

mezi vstupním a výstupním portem, propojením obou vstupů vznikne nulový útlum. Pro 

měření TMA je využita izolace GSM/UMTS antén v rámci jednoho sektoru. Tato izolace je 

odlišná pro X-pol a Space diverzitní antény. Samotné měření se provádí ve třech krocích: 

1. Vypneme měřené TMA a změříme přenos celé smyčky od RFout po RFin analyzátoru 

bez napájení, měření uložíme. 

2. Měřené TMA se zapne a měří se opět přenos celé smyčky od RFout po RFin 

analyzátoru. Od zobrazeného grafu odečteme graf uložený. Výsledný graf uložíme. 

3. Výpočet rozdílové křivky analyzátoru. V průběhu měření je neměřené TMA vždy 

vypnuto.  

Nastavení výstupní úrovně signálu na portu RFout analyzátoru: 

 Protože je izolace GSM antén jiná pro X-pol a Space diverzitu, je nutné dodržte 

následující výstupní úrovně signálu analyzátoru (port TX neboli RFout): 

 • GSM/UMTS antény s X-pol diverzitou: RFout … -30 dBm 

 • GSM/UMTS antény se Space diverzitou: RFout … +6 dBm 
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4 Experimentální část  

Cílem této práce bylo provedení měření kabelové trasy na vybrané technologii. Tato 

kapitola popisuje: 

1. Kalibrace analyzátoru 

2. Měření 

3. Výpočet (výpočetní metody v programu „Cable designer“). 

4.1 Kalibrace analyzátoru 

Analyzátor (Site master), jimž měříme kabelovou trasu, musí mít platnou kalibraci od 

akreditované laboratoře, která je platná rok. Před měřením trasy je nutné provést jeho rychlou 

kalibraci (pro kalibraci Site masteru se používá kalibrační konektor N 7/16). Zároveň je nutno 

mít nastavené přesně frekvenční pásmo a přesně parametry měřeného kabelu pro korektní 

měření. Konkrétní kalibrace jednotlivých měření jsou vysvětleny dále. 

4.1.1 Kalibrace analyzátoru pro měření vzdálenosti do chyby 

Základem kalibrace pro toto měření je volba vhodné délky anténního kabelu. Je třeba 

mít rezervu v délce kabelu, aby byl vidět průběh parametru po celé délce a pokles křivky 

SWR k nulové ose. Lze přepínat rozlišení displeje, což nám urychlí měření, pokud není 

stanovena jeho přesná hodnota. 

Postup:  

1. Analyzátor je zapnut. Stiskem tlačítka MODE se zobrazí nabídka měření, 

vybereme měření DTF-SWR. 

2. Tlačítkem D1 nastavíme začátek kabelu, D2 jeho konec. V DTF AID nastavíme 

frekvenční rozsah měřené technologie, hodnoty F1 (počáteční frekvence rozsahu) a F2 

(koncová frekvence rozsahu). 

3. Dále vyplníme katalogové hodnoty kabelu PROP VEL a CABLE LOSS. 
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4. Zvolíme START RE-CALIBRATION (Ev. START CALIBRATION) a 

postupujeme podle instrukcí na spodním okraji displeje. Měníme postupně výstupy 

kalibračního článku „Open“, „Short“, „Load“. 

4.1.2 Kalibrace pro měření vloženého útlumu 

Základem kalibrace měření je volba vhodného frekvenčního rozsahu měření 

(frequency spanu) anténního kabelu, abychom se co nejméně vzdalovali z pásma měřeného 

systému. Postup je stejný jako u kalibrace pro měření vzdálenosti do chyby. 

4.1.3 Kalibrace pro měření zpětného odrazu 

Postup je opět podobný jako u předchozích měření. Musíme dát pozor, jestli nastavený 

frekvenční rozsah je stejný jako měřená anténa.  

Postup: 

1. Po stisku tlačítka MODE, vybereme položku „Return loss“, 

2. Nastavíme frekvenci podle typu antény (880-960 MHz nebo 1920-2170 MHz) 

„soft“ klávesami F1 a F2.  

3. Stiskneme tlačítko STATRT CALIBRATION a podle pokynů na spodním okraji 

displeje postupně připojujeme kalibrační přípravek (open, short, load).  

4. Site master je po té připraven k měření. 

4.1.4 Kalibrace pro měření zisku zesilovacího prvku TMA  

Postup: 

1. Po stisku tlačítka MODE, vybereme položku „INSERTION GAIN“ nebo 

„INSERTION LOSS“ (módy se liší pouze úrovní RF výstupu). 

2. Nastavíme frekvenci podle pásma (890-960 MHz nebo 1920-2170 MHz) „soft“ 

klávesami F1 a F2.  

3. Stiskneme tlačítko START CALIBRATION a podle pokynů na spodním okraji 

displeje postupně připojujeme kalibrační přípravek. Práce s kalibračním článkem je 
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tentokrát komplikovanější, přístroj požaduje kalibraci obou použitých vstupů (open, 

short, load do RFout, load do RFout a RFin a spojit RFout a RF in).  

4.Site master je po té připraven k měření. 

4.2 Měření 

Seznam potřebného měřícího zařízení: 

• Měřící přístroj (Site master) a příslušenství. 

• 1 x Site master Software (Handheld Software Tools v6.61) 

• 1 x přenosný počítač 

• 3 x female / female DIN 7/16 konektory. 

• 1 x 50 Ω umělá zátěž, female DIN 7/16 konektor 

• 1 x 0 Ω nulová zátěž (zkratová spojka), female DIN 7/16 konektor 

4.2.1 Měření vzdálenosti do chyby 

 

Obr.4.1: Průběh parametru "DTF" pro 1/2“ kabel RFS 
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Obr.4.2: Průběh parametru "DTF" pro 1/2“ kabel LS 
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Výsledná hodnota útlumu kabelové trasy TL: 

1 2 0.48 0.74
0.61

2 2

M M
TL dB

+ +
= = =                (4.1) 

 

Obr. 4.3: Průběh parametru "Cable Loss" pro 1/2“ kabel RFS 

 

Obr. 4.4: Průběh parametru "Cable Loss" pro 1/2“ kabel LS 
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Akceptační pravidlo: 

Naměřená hodnota útlumu kabelové trasy (případně aritmetický průměr hodnot) nesmí 

být větší než vypočtená hodnota útlumu kabelové trasy celkový útlum programem „RF Cable 

designer“. 

4.2.3 Měření „Return loss“ 

Akceptační pravidlo: 

Frekvenční pásmo, ve kterém se provádí porovnání naměřené a vypočtené hodnoty 

RL, je definováno: 

 • GSM 900: 890-960 MHz  

 • GSM 1800: 1710-1880 MHz  

 • UMTS 2100: 1920-2170 MHz  

 Pokud jsou VSWR hodnoty uvedeny pro RX a TX zvlášť, je frekvenční pásmo 

definováno TX šířkou pásma. Naměřená hodnota „Return Loss“ musí být větší nebo rovna 

vypočtené hodnotě „Return Loss“ pro celé definované frekvenční pásmo. 

 

 

Obr. 4.5: Průběh parametru "Return Loss" pro 1/2“ kabel RFS 
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Obr. 4.6: Průběh parametru "Return Loss" pro 1/2“ kabel LS 
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Postup při měření (společné pro bod 1 a 2): 

Změříme přenos bez napájení TMA (BIAS TEE OFF nebo odpojení napájení CIN v 

závislosti na výrobci TMA). Naměřený průběh s vypnutým TMA uložíme. 

Změříme přenos s napájením TMA (BIAS TEE ON nebo připojíme napájení CIN v 

závislosti na výrobci TMA) 

Vypočteme rozdílové křivky (po stisku tlačítka SWEEP a TRACE MATH zvolíme 

TRACE, MEMORY a vybereme uložený průběh z kroku 1 a dostaneme výsledný zisk TMA). 

 

Obr. A.1.17: Průběh parametru "Gain/Insertion Loss" pro kabel 1 5/8“ s TMA 
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• Výpočet zpětného odrazu s připojenou GSM/UMTS anténou. 

 

Obr. 4.7: Příklad výpočtu v programu „RF Cable designer“ 

Do programu se nejdříve zadávají základní údaje: jméno základnové stanice, datum, 

jméno měřícího technika, zda jde o novou instalaci či rekonfiguraci. V dalším průběhu se 

zadává měřený sektor a jeho konfigurace: délka hlavního napáječe, délka koncových napáječů 

a jejich typ. Ke každému prvku lze vložit jeho parametry. Pokud jde o kabel, použijeme 

naměřené hodnoty, pro CIN či TMA zjistíme hodnoty z katalogu oddaného výrobce.  

Po vyplnění parametrů klikneme na Calculate. Hned se zobrazí výsledek, vyhovující či 

nevyhovující. Na Obr. 4.7 vidíme příklad nevyhovujícího výpočtu, kvůli špatnému zadání 

průměru hlavního napáječe. Vypočtené hodnoty se považují za vztažné a naměřené hodnoty 

kabelové trasy by měly odpovídat hodnotám vypočteným.  

4.3.1 Výpočet celkového útlumu  

Ve výpočtu celkového útlumu s ohledem na použité vysílací pásmo jsou zahrnuty: 

• Útlum hlavního kabelu. 
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• Útlumy všech napáječů. 

• Útlumy všech konektorů. 

• Útlumy všech bypass spojek (pokud jsou na kabelové trase). 

• Útlumy všech dodatečných zařízení na trase (TMA, EDP, CIN, DIP). 

Měřící chyba Z analyzátoru při měření vloženého útlumu: 

 Měřící chyba Z analyzátoru pro měření vloženého útlumu je dána vztahem: 

( (2 ))_ 0.9 log(1 10 )X CL
Z CL

−
= + ±                 (4.2) 

kde:  X   ... pro 7-16 kalibrační konektor je X hodnota 45 dB, 

 ... pro N kalibrační konektor je X hodnota 42 dB, 

CL  ... vypočtená hodnota TL (aritmetický průměr hodnot vloženého útlumu), 

Z_CL ... vypočtená hodnota chyby analyzátoru pro měření vloženého útlumu. 

Na základě vybraného schématu zapojení je celkový útlum trasy počítán následovně: 

J _ ANT TMA J _ TMA MF J _ DIP 

DIP J _ EDP EDP J _ BTS CIN K

TL   L L L L L

+L L L L L L

= + + + +

+ + + + +
              (4.3) 

kde:  TL   ... celkový útlum kabelové trasy v [dB] 

LJ_ANT  ... útlum napáječe antény přepočtený na jeho délku v [dB] 

LTMA   ... útlum TMA v [dB] 

LJ_TMA  ... útlum napáječe TMA přepočtený na jeho délku v [dB] 

LMF   ... útlum hlavního kabelu přepočtený na jeho délku v [dB] 

LJ_DIP  ... útlum napáječe (DIP) přepočtený na jeho délku v [dB] 

LDIP   ... útlum externího diplexeru (DIP) na straně BTS [dB] 

LJ_EDP  ... útlum napáječe (EDP) přepočtený na jeho délku v [dB] 

LEDP   ... útlum externího duplexeru (EDP) v [dB] 

LJ_BTS  ... útlum napáječe BTS přepočtený na jeho délku v [dB] 

LCIN   ... útlum CIN v [dB] 

LK   ... útlum všech konektorů na trase v [dB] 

 

TL_DES = TL                          (4.4) 

TL_MEA = TL + Z_CL                       (4.5) 



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

35 

kde:  TL    ... celkový útlum kabelové trasy v [dB] 

TL_DES  ... celkový útlum pro návrh kabelové trasy v [dB] 

TL_MEA  ... celkový útlum pro měření kabelové trasy v [dB] 

Z_CL   ... max. chyba analyzátoru pro měření vloženého útlumu [dB] 

4.4 Shrnutí 

Na Obr 4.1 vidíme průběh parametru vzdálenost do chyby pro ½“ napáječ s ručně 

dělanými konektory od firmy RFS, technologie GSM 900. Vidíme, že tento deset let starý 

napáječ stále splňuje požadované kritéria. Z průběhu lze vyčíst délka kabelu a tedy i umístění 

konektorů. První spojení dvou konektorů je ve vzdálenosti 31,3 m, zde končí hlavní napáječ a 

začíná napáječ TMA. Největší útlum na trase způsobuje spojení napáječe TMA a koncového 

napáječe antény, jeho hodnota je 1,021. Naproti tomu na Obr 4.2 ½“ napáječ s ručně dělanými 

konektory od firmy LS, který má velký útlum hlavně na konci kabelu, má horší parametry i 

když je úplně nový a dlouhý 5,174 m. Jeho hodnota je 1,034.  

Porovnání těchto dvou kabelů zobrazených na Obr. 4.3 a 4.4 je zavádějící, protože 

nejsou měřeny ve stejném frekvenčním pásmu. Kabelová trasa kabelu od firmy RFS se skládá 

z hlavního napáječe dlouhého 27 metrů a koncového napáječe, proto je jeho vložený útlum 

1,71 dB tak velký. Naproti tomu kabel technologie UMTS má útlum kabelu 0,54 dB, což je na 

jeho délku vysoké číslo. 

Na obr. 4.5 je v systému naměřena hodnota útlumu odrazu 26 dB, je takový systém 

považován za velmi účinný, méně než 1 % výkonu se odrazí a 99 % je vyzářeno. Pokud je ale 

útlum 18,4 dB jako na obr. 4.6, tak se odrazí zpět k vysílači 5 % výkonu. Ale i tato hodnota je 

akceptovatelná. 

Příloze A jsou uvedeny měření další typické měření. V níže uvedených tabulkách 

Tab. 4.1 a Tab. 4.2 jsou vypsány hodnoty odečtené z naměřených grafů a maximální dovolené 

hodnoty. Při porovnání naměřených hodnot z tabulky. 4.1 víme, že všechny parametry jsou 

v limitu maximálních dovolených hodnot. Hraniční je pouze hodnota DTF u 1 ¼“ napáječe. 

V tabulce 4.2 jsou odečtené hodnoty parametrů napáječů na technologii UMTS. Všechny tyto 
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napáječe jsou od firmy LS a skoro všechny hodnoty jsou hraniční. Všechny parametry jsou 

akceptovatelné, ale je riskantní instalovat tyto napáječe na všechny nově základnové stanice. 

Tab. 4.1: Tabulka naměřených a maximálních dovolených hodnot GSM 

GSM 
Měřící metoda Průměr napáječe 

 
1/2" 7/8" 1 1/4" 1 5/8" 

Naměřené 

hodnoty 

Vzdálenost do chyby [-] 1,021 1,028 1,037 1,026 

Vložený útlum [dB] 1,85 1,98 1,59 1,86 

Zpětný odraz [dB] 26,32 25,04 19,83 21,72 

Zisk antény [dB] 12 10 15 15 

 

Maximální 

dovolené 

hodnoty 

Vzdálenost do chyby [-] < 1,04 < 1,04 < 1,04 < 1,04 

Vložený útlum [dB] < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 

Zpětný odraz [dB] > 17,2 > 17,2 > 17,2 > 17,2 

Zisk antény [dB] < 15 < 15 < 15 < 15 

 

Tab. 4.2: Tabulka naměřených a maximálních dovolených hodnot UMTS¨ 

UMTS 

Měřící metoda Typ napáječe ½“ 

 

Konektory z 

výroby 

Konektory 

dělané 

Konektory 

dělané + TMA 

Naměřené 

hodnoty 

Vzdálenost do chyby [-] 1,012 1,34 1,38 

Vložený útlum [dB] 0,49 0,54 1 

Zpětný odraz [dB] 20,82 18,41 18,06 

 
Maximální 

dovolené 

hodnoty 

Vzdálenost do chyby [-] < 1,04 < 1,04 < 1,04 

Vložený útlum [dB] < 0,6 < 0,6 < 1,5 

Zpětný odraz [dB] > 17,7 > 17,7 > 17,7 
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5 Závěr 

Ve světě mobilních sítí byl za dobu, od které byl zahájen provoz první sítě, udělán velký 

pokrok. Je to vidět na několika vývojových stádiích, kterými mobilní sítě prošly od dob svého 

vzniku až po současnost. Bez chyb starších generací by nevznikly generace nové. 

Anténní a kabelové soustavy jsou nezbytnou součástí pro celkový chod provozu 

mobilních základnových stanic. Zhoršené parametry antén nebo poškozené koaxiální kabely 

mohou vést ke snížení vyzářeného výkonu, což má za následek zhoršené podmínky pro 

uskutečnění hovorů či dokonce jejich přerušení. To má za následek nespokojenost zákazníků 

a v konečném důsledku může vést i ke snížení zisku společnosti. Analyzátory umožňují 

servisním technikům rychle a přesně ověřit stav a vlastnosti již instalovaných přenosových 

vedení před výskytem závažné poruchy. Měření vzdálenosti do chyby vychází ze znalosti 

stejných parametrů systému jako měření zpětného odrazu nebo měření útlumu kabelů, jsou to 

tedy nejlepší metody k hledání problémů souvisejících s kabely a anténami. 

V experimentální části bylo provedeno měření kabelové trasy u vybraných technologii 

anténním a kabelovým analyzátorem. Byly popsány jeho funkce, ovládaní a způsob kalibrace. 

Obecně platí, čím novější přístroj, tím lepší měření. Novější přístroje mají vylepšené funkce, 

aby měření bylo co nejrychlejší a nejpřesnější. Podstatné zrychlení umožnilo použití 

rychlejších mikroprocesorů. Větší počet vzorkovacích bodů zlepší rozlišení měření a zpřesní 

určení místa vzniku problému. Dalšími výhodami jsou například jednodušší uložení 

naměřených dat a lepší software pro zpracování a úpravu. Anténní a kabelový analyzátor 

maximálně ulehčuje práci techniků v terénu. 

Dalším krokem je samotné měření zvolených parametrů pro různé kabelové trasy 

vybrané technologie, popis a porovnání. Obecně platí, že koaxiální napáječe s větším 

průměrem mají menší vložený útlum, toto tvrzení platí pro všechny výrobce. Pokud ale 

porovnáme kabely stejných průměrů obou výrobců, vidíme vyšší vložený útlum kabelu od 

firmy LS. Vložený útlum způsobuje nehomogenita (nesourodost vnitřního dielektrika) kabelu, 

tedy špatná technologie výroby. Kabely a konektory se musí používat od stejného výrobce. 

Instalace konektorů obou výrobců má podobný postup, i materiál, ze kterého jsou vyrobeny je 
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stejný (v příloze B jsou fotky těchto konektorů). Drobné nečistoty (úlomky mědi ze zakrácení 

kabelu), které zapadnou do středu kabelu nebo se zachytí na dielektriku, mají vysoký vliv na 

kvalitu konektoru. Projevuje se to zvýšeným poměrem stojatých vln u měření vzdálenosti do 

chyby. Útlum spoje konektor-kabel je horší u LS.  

Z mnoha měření, které bylo provedeno, je největší rozdíl mezi kabely a konektory od 

různých firem. Napáječe od čínské LS ani zdaleka nedosahují kvalit francouzské firmy RFS, a 

to i několik let použitých kusů, což nám ukazují průběhy naměřených dat v příloze A. Do 

budoucna se již nebude tolik řešit útlum kabelové trasy, díky použití vzdálených radiových 

jednotek. Když se spojí radiová jednotka s anténou, nebude již žádná kabelová trasa a tedy 

žádný útlum. 
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Příloha A: Experimentální část – měření  

Byla provedena následující měření. Ze všech měření byly pořízeny záznamy v podobě 

níže uvedených obrázků, jejichž význam bude dále analyzován. Pro každý uvedený kabel 

jsem provedl měření vzdálenosti do chyby, vloženého útlumu i zpětného odrazu. Měřené data 

jsou ve formátu .dat, jakákoliv další úprava snižuje kvalitu obrázku. 

1. GSM 900 (890-960) MHz: 

1) Kabel 1/2“ s TMA 

2) Kabel 7/8“ s TMA 

3) Kabel 1 1/4“ s TMA 

4) Kabel 1 5/8“ s TMA 

2. UMTS 2100 (1920-2170) MHz: 

1) Kabel 1/2“ feeder 

2) Kabel 1/2“ jumper 

3) Kabel 1/2“ feeder s TMA 

A.1 Měření GSM 900 MHz 

A.1.1 Kabel 1/2“ s TMA 

 

Obr. A.1.1 Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 1/2“ s TMA 
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Obr. A.1.2: Průběh parametru "Cable Loss" pro kabel 1/2“ s TMA 

 

Obr. A.1.3: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 1/2“ s TMA 
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Obr. A.1.4: Průběh parametru "2-Port Gain" pro kabel 1/2“ s TMA 

 

Obr. A.1.5: Průběh parametru "2-Port Gain" pro kabel 1/2“ s TMA 
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A.1.2 Kabel 7/8“ s TMA 

 

Obr. A.1.6: Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 7/8“ s TMA 

 

Obr. A.1.7: Průběh parametru "Cable Loss" pro kabel 7/8“ s TMA 
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Obr. A.1.8: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 7/8“ s TMA 

 

Obr. A.1.9: Průběh parametru "Gain/Insertion Loss" pro kabel 7/8“ s TMA 
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A.1.3 Kabel 1 1/4“ s TMA 

 

Obr. A.1.10: Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 1 1/4“ s TMA 

 

Obr. A.1.11: Průběh parametru "Cable/Waveguide Loss" pro kabel 1 1/4“ s TMA 
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Obr. A.1.12: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 1 1/4“ s TMA 

 

Obr. A.1.13: Průběh parametru "Gain/Insertion Loss" pro kabel 1 1/4“ s TMA 
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A.1.4 Kabel 1 5/8“ s TMA 

 

Obr. A.1.14: Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 1 5/8“ s TMA 

 

Obr. A.1.15: Průběh parametru "Cable/Waveguide Loss" pro kabel 1 5/8“ s TMA 
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Obr. A.1.16: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 1 5/8“ s TMA 

 

Obr. A.1.17: Průběh parametru "Gain/Insertion Loss" pro kabel 1 5/8“ s TMA 
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A.2 Měření UMTS 2100 MHz 

A.2.1 Kabel 1/2“ jumper (s konektory z výroby) 

 

Obr. A.2.1: Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 1/2“ jumper 

 

Obr. A.2.2: Průběh parametru "Cable Loss" pro kabel 1/2“ jumper 
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Obr. A.2.3: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 1/2“ jumper 

A.2.2 Kabel 1/2“ feeder (ručně dělané konektory) do cca 5,5 m 

 

Obr. A.2.4: Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 1/2“ feeder 
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Obr. A.2.5: Průběh parametru "Cable Loss" pro kabel 1/2“ feeder 

 

Obr. A.2.6: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 1/2“ feeder 
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A.2.3 Kabel 1/2“ s TMA 

 

Obr. A.2.7: Průběh parametru "Distance-to-fault" pro kabel 1/2“ s TMA 

 

Obr. A.2.8: Průběh parametru "Cable Loss" pro kabel 1/2“ s TMA 

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Distance-to-fault
PAMIRU111

Model: S251B Serial #: 00036119 Prop.Vel:0.820
Date: 09/20/2010     Time: 19:05:05 Ins.Loss:0.173dB/m
BiasTee: OFF Output Power: 6.00 dBm
Resolution:  130 CAL:ON(COAX) CW: ON

V
S

W
R

Distance (0.0 - 13.0 Meter)

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150

M1

Cable Loss
PAMIRU112

Model: S251B Serial #: 00036119
Date: 09/20/2010     Time: 19:09:48 Avg.CableLoss: -.99dB
BiasTee: OFF Output Power: 6.00 dBm
Resolution:  130 CAL:ON(COAX) CW: ON

d
B

Frequency (1920.0 - 2170.0 MHz)

M1: -1.10 dB @ 1968.45 MHz



 

 

 

XIV 

 

Obr. A.2.9: Průběh parametru "Return Loss" pro kabel 1/2“ s TMA 

 

Obr. A.2.10: Průběh parametru "Gain/Insertion Loss" pro kabel 1/2“ s TMA 
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Příloha B 

 

Obr. B.1: Konektor RFS 7/16 male pro kabel 1 1/4“ 

 

Obr. B.2: Konektor RFS 7/16 female pro kabel 7/8“ 
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Obr. B.3: Bias injektor Ericsson pro GSM900 MHz 

 

Obr. B.4: Bias injektor LGP pro GSM900 MHz 
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Obr. B.5: Bias injektor LGP pro GSM900, GSM1800, UMTS 


