
Tudi po zraku so hitrosti vse večje
Mobilni sistemi zadnje generacije bodo hitrosti približali stotim megabitom na sekundo
Ponudniki mobilne
telefonije v zadnjih letih
z razvojem tako imeno-
vanih pametnih telefonov
praktično vsak dan
ponujajo nove storitve.
Prenos podatkov za te
storitve jim omogočajo
brezžične povezave, ki
imajo sicer danes opazno
manjše prenose od žičnih
povezav, vendar gre
razvoj zelo hitro naprej.

Dr. Andrej Kos z ljubljan-
ske fakultete za elektrotehni-
ko pravi, da obstaja več družin
tehnologij širokopasovnega
brezžičnega prenosa. Delimo j ih
po nj ihovem dosegu in namenu.
V lokalnih omrežjih so se uve-
lj avile tehnologij e WL AN, ki so
našle svoje mesto v prenosnih
računalnikih in tudi telefonih.
Nj ihova hitrost zaradi kratkega
dosega praktično presega preo-
stale vrste komunikacije.
Začelo se je z UMTS

Globalno pokrivanje je
omogočeno z mobilnimi teh-
nologijami od druge generacije
(GSM) naprej. Prava širokopa-
sovnost se je uveljavila šele v
zadnj ih petih letih z nadgradnjo
tretje generacije (UMTS), kjer
z različicami HSPA že dosega-
mo uporabniške hitrosti do 15
megabitov na sekundo. Andrej
Kos dodaja, da bo v letu dni na
trgu tudi predstopnja četrte
generaciji (LTE), ki bo omo-
gočala povečanje uporabni-
ških hitrosti do 100 megabitov
na sekundo, vendar bo raba v
začetku zaradi pomanjkanja
primernih mobilnih telefonov
omejena zgolj na prenosne ra-
čunalnike. Načrtuje pa se tudi
že četrti korak razvoj a mobilnih
omrežij (LTE-Advanced),kibo
v prihodnj ih letih zgornj e mej e

širokopasovne množične brez-
žičnosti pomaknil proti enemu
gigabitu na sekundo.

V Sloveniji so danes na voljo
že vse lokalne brezžične in ome-
njene mobilne tehnologije do
vključno HSPA+, torej do efek-
tivnih uporabniških hitrosti 15
megabitov na sekundo, kmalu
pa bo na voljo tudi trikratno
povečanje hitrosti prenosa v
obliki tehnologije LTE, kasne-
je pa z LTE-advanced. Nazivne
hitrosti, ki se navajajo pri teh
tehnologijah, so praviloma za
faktor večje.

»Uporabnik potrebuje mo-
bilno napravo, ki omogoča širo-
kopasovni prenos podatkov in
ima vgrajen mobilni vmesnik
druge, tretje oziroma četrte
generacije ter sklenjeno naroč-
niško razmerje za podatkovni
oziroma internetni dostop z
enim izmed mobilnih operater-
jev,« pravi dr. Kos in dodaja, da

vedno vec proizvajalcev mobil-
nih naprav že ponuja uporabni-
ške terminale tudi s podporo
tehnologiji LTE, tako da bodo
uporabniki zahtevali vpeljavo
mobilnihsistemovzadnje gene-
racije, ki bodo prenosne hitro-
sti približali stotim megabitom
na sekundo. Slednje hitrostipa
so že enakovredne prenosnim
zmogljivostim optičnih omrežij,
kijih danesoperaterjiponujajo
rezidenčnim uporabnikom.
Mobilci zahtevajo kar
nekaj kompromisov

V primerjavi s kabelskimi
oziroma optičnimi povezava-
mi omejitve postavlja pred-
vsem radijski prenosni medij,
kije skupen za vse uporabnike
v posamezni celici. »To pome-
ni, da si v nekem trenutku vsi
uporabniki delijo zmogljivost,
kije na voljo. Na spreminjanje
uporabniške izkušnje vplivajo
številni dej avniki okolj a, kot so

oddaljenost od bazne postaje
in radijske ovire, ki se za posa-
mezne uporabnike lahko precej
spreminj ajo,« razlaga dr. Andrej
Kos. Del omejitev izhaja tudi iz
skromnejših lastnosti mobilne-
ga telefona, saj velikost in teža
omejujeta zmogljivost baterije
ter s tem zmogljivost komuni-
kacije in procesiranja.

In katere storitve so trenu-
tno še prezahtevne za mobilne
povezave? »Brezžične rešitve
praviloma še ne zagotavljajo
storitev klasične internetne
televizije. Vrzel izkoriščata
OTT IPTV (over-the-top ope-
raterska televizija) invideo na
zahtevo, kiju podjetja ponuja-
jo pod različnimi blagovnimi
znamkami - TViN, Apple TV,
VOYO, Mediateka in drugimi, ki
za svoje delovanje potrebujejo
samo internetno povezljivost
z ustrezno pasovno širino,« še
pravi Andrej Kos. •

� »V Sloveniji so danes na voljo ze vse lokalne brezžične in mobilne tehnologije, ki omogočajo
efektiven prenos 15 megabitov na sekundo, kmalu pa bo tehnologija LTE te prenose povečala
vsaj za trikrat in več,« pravi dr. Andrej Kos iz Laboratorija za telekomunikacije (LTFE) na Fakulteti
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
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Potrebna je vidna povezava
� Veliko območij v Sloveniji nima dostopa do širokopasovnih povezav,
zato nekatera telekomunikacijska podjetja njihove prebivalce povezujejo
prek brezžičnih tehnologij. Med temi podjetji je tudi Telemach, ki svoje
storitve ponuja prek oddajnikov Krvavec, Krim, Trdinov vrh in Grmače.
Do storitev lahko dostopajo prebivalci osrednje Slovenije, Gorenjske in
Dolenjske, vendar le tisti, ki imajo s svojih domov vidno povezavo do od-
dajnika in od oddajnika niso oddaljeni več kot 20 kilometrov. Telemach
uporablja tehnologijo prenosa MMDS (multi-channel multipoint distribu-
tion svstem; večkanalni sistem za distribucijo na več točk), kije posebej
namenjena za brezžično distribucijo videosignala. Prek oddajnikov
Krim in Krvavec lahko uporabniki, poleg TV-signala, dobijo intemetno
povezavo hitrosti štiri megabite na sekundo in fiksni telefon, prek drugih
oddajnikov pa lahko sprejemajo le televizijski signal.


