
1 

Brezžične alternative za premostitev širokopasovne 

vrzeli 

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 

Abstract — This paper describes a wireless broadband systems capable providing broadband access to end-users in areas that are due to 

geographical locations limited to narrowband services, do not have opportunity to choose between several providers, or just have to combine 

more technologies (usually by two or three providers) to get access to a multimedia content. Services can be given to end-users in a relatively 

short period of time. Such systems allow users at least basic broadband access to triple-play services: internet, IP telephony and TV. This 

article presents some calculations of when and under what conditions also network operators have a positive business case. 
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Povzetek — Članek opisuje brezžične širokopasovne sisteme, ki 

lahko končnim uporabnikom v razmeroma kratkem času omogočijo 

širokopasovni dostop tudi na območjih, ki so zaradi geografske 

lokacije omejena na ozkopasovne storitve, nimajo možnosti izbire 

med več ponudniki ali le s kombiniranjem tehnologij (navadno treh 

ponudnikov) rešujejo dostop do večpredstavnih vsebin. Takšni 

sistemi lahko v mnogih primerih omogočijo uporabnikom vsaj 

osnovni širokopasovnega dostop do t. i. storitev trojčka (internet, 

telefonija IP in televizija). V članku so prikazani nekateri izračuni, 

kdaj in pod kakšnimi pogoji se postavitev takih omrežij splača tudi 

operaterjem. 

Ključne besede — širokopasovnost, brezžičen dostop, storitev 

trojčka, internet, televizija, telefonija IP, poslovni model, Digitalna 

agenda 

I. UVOD 

Ta članek obravnava širokopasovne brezžične dostopovne 

sisteme (BWA
1
) oziroma fiksne brezžične dostopovne 

sisteme (FWA
2
). Kot alternativa oziroma dopolnilo 

žičnim/kabelskim/optičnim dostopovnim sistemom, lahko 

zagotavljajo vsaj osnoven širokopasoven dostop 

gospodinjstvom po vsej Sloveniji oziroma hitro pokrijejo tiste 

geografske lise (t.i. bele lise), ki te možnosti danes nimajo. 

Za delovanje takih sistemov so sicer dodeljena različna 

frekvenčna območja v razponu od 2,5 do 43, 5 GHz 4. 

Zaradi specifičnih lastnosti širjenja signala in pasovnih širin, 

ki so na voljo, pa je idealno območje okrog 11 GHz. 

Danes lahko prenosne hitrosti 30 Mbit/s omogočajo 

infrastrukture in tehnologije kot so optični kabli, kabelska 

omrežja z DOCSIS 3.0 in v omejenem obsegu bakreni pari z 

VDSL. Podobne hitrosti so za brezžične tehnologije 

dosegljive predvsem teoretično, velik problem je simetričnost 

storitve in v primeru mobilnih omrežij vpliv spremenljive 

gostote uporabnikov na celico. Za brezžični dostop je po 

Digitalni agendi 7 namenjeno (oziroma v nekaterih državah 

šele bo) 1.200 MHz frekvenčnega spektra v frekvenčnih 

pasovih od 400 MHz do 6 GHz, kar naj bi dopolnilo fiksne 

žične, kabelske in optične storitve. Manjši delež 

gospodinjstev bi pokrili tudi s pomočjo satelitskih 

komunikacij. 

                                                           
1 BWA – Boradband Wireless Access 
2 FWA – Fixed Wireless Access 

II. ŠIROKOPASOVNI DOSTOP 

Pojmovanje osnovne širokopasovnosti je v državah 

Evropske unije (EU) precej različno, kot minimalno pa lahko 

vzamemo prenosno hitrost 256 kbit/s (OECD). Precej bolj 

življenjsko pa je obravnavanje širokopasovnosti s stališča 

uporabnikove izkušnje, ki se odraža skozi stalno vključenost 

uporabnika in hitro odzivnost večpredstavnih aplikacij. Z 

razvojem storitev in aplikacij se meja minimalne potrebne 

prenosne hitrosti neprestano dviguje. Torej je logično, da je 

EU v Digitalni agendi postavila za leto 2020 minimalno 

zahtevano prenosno hitrost na gospodinjstvo 30 Mbit/s z 

možnostjo priključka 100 Mbit/s za vsaj polovico vseh 

gospodinjstev v državi. 

Po statistiki, ki jo vodi APEK 9, ima dobrih 65 % 

gospodinjstev osnovni širokopasovni dostop do interneta. To 

pomeni, da bi po osnovnih smernicah Digitalne agende 7, 

morali še 35 % gospodinjstev (cca. 280.000) zagotoviti 

osnovni dostop do interneta do konca leta 2013. Jasno je, da 

tega ne bomo dosegli z žičnimi tehnologijami, vprašanje pa 

je, s katerimi brezžičnimi bo to izvedljivo. Omeniti velja, da 

smo trenutno v Sloveniji pri številu 3,5 % vseh priključkov, 

ki imajo omogočene hitrosti nad 30 Mbit/s (vendar to 

primarno niso gospodinjstva), kar pomeni, da nas v 

naslednjih sedmih letih čaka še veliko dela. 

III. FREKVENČNI SPEKTER 

EU ugotavlja, da je za vpeljavo modernih širokopasovnih 

brezžičnih sistemov največ povpraševanja po frekvencah v 

območju med 400 MHz in 4 GHz. V analizi ki jo je naredil 

Inštitut za EMS 1 in tehnični rešitvi, ki jo je naredila 

Fakulteta za elektrotehniko 2, pa je bilo obravnavano tudi 

zanimivo frekvenčno območje malo nad 10 GHz. Tu je na 

voljo sorazmerno širok frekvenčni pas (približno 600 MHz), 

večji kos je že zdaj namenjen sistemom točka-točka ali točka-

mnogo točk, v večini evropskih držav pa tudi ni preveč 

zaseden. 

Gigaherčna frekvenčna območja, ki so določena za fiksne 

brezžične dostopovne storitve 1, 6, so: 

– 2,50–2,69 GHz (TRA-ECS
3
), 

– 3,410–3,800 GHz (TRA-ECS), 

                                                           
3 TRA-ECS – Terrestrial Radio Aplications capable o providing Electronic 

Communications Services 
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– 5,725–5,875 GHz (BFWA
4
), 

– 10,150–10,650 GHz (BWA), 

– 11,70–12,50 GHz (MMDS
5
), 

– 24,5–26,5 GHz (BWA), 

– 27,5–29,5 GHz (BWA), 

– 31,8–33,4 GHz (P-P
6
, P-MP

7
), 

– 40,5–43,5 GHz (MWS
8
). 

Ker pa so ti frekvenčni pasovi zanimivi tako za nove 

operaterje, ki želijo vpeljati različne tehnologije, kot za 

obstoječe operaterje s starejšimi tehnologijami, je zelo 

pomembno, kako regulator postopa pri dodeljevanju 

dovoljenj. EU je v akcijskem načrtu številka 49 Digitalne 

agende 7 med drugim zapisala, da je treba zagotoviti 

radijski spekter tam, kjer daje največjo dodano vrednost (npr. 

za zagotavljanje hitrih brezžičnih storitev na podeželju) in da 

politika ravnanja s spektrom spodbuja raziskave in inovacije, 

predvsem s spodbujanjem souporabe frekvenčnega spektra 

8. Marca 2012 sprejeti Program politike radijskega spektra 

(RSPP
9
) 10 zajema načrt razvoja trga brezžičnih tehnologij 

in storitev v EU. 

Pri izbiri, dodeljevanju in opravljanju frekvenčnega 

spektra naj bi se regulator držal postopka 5, ki je prikazan 

na sliki 1.  

 

Slika 1: Postopek za upravljanje frekvenčnega spektra 

Do nedavna je bilo regulatorjem, s poznavanjem 

tehnologij, ki so bile namenjene za delovanje na nekem 

frekvenčnem pasu, omogočeno relativno suvereno 

upravljanje frekvenčnega spektra. Danes pa so mnogi 

regulatorji prepričani, da je zaradi velikega povpraševanja po 

frekvenčnem spektru treba spremeniti klasičen način 

reguliranja le-tega – operaterjem se da več prostosti pri 

uporabi tehnologije, omeji pa se jih s splošnimi omejitvami 

(npr. mejna PFD, geografsko ločevanje,…), ki pa včasih 

lahko privedejo do večjih potrebnih investicij v primerno 

opremo (npr. kvalitetnejša frekvenčna sita).  

Pri uporabi določene tehnologije na nekem frekvenčnem 

območju je poudarek na sobivanju različnih sistemov, ki se 

odraža tudi skozi prilagodljivost operaterjev in regulatorja. 

Evropski predlogi gredo v smer, da lahko operaterji, v 

dogovoru s sosednjimi operaterji in soglasjem regulatorja, z 

razvojem svojih sistemov tudi predlagajo spremembe 

pogojev iz dodeljenih licenc (frekvenčnih dovoljenj). 

                                                           
4 BFWA – Broadband Fixed Wireless Access 
5 MMDS – Multimedia Multipoint Distribution System 
6 P-P – Point to Point 
7 P-MP – Point to Mulitpoint 
8 MWS – Multimedia Wireless System 
9 RSPP – Radio Spectrum Policy Programme 

IV. BREZŽIČNE ALTERNATIVE 

Med fiksne (širokopasovne) brezžične sisteme 

(BWA/FWA) štejemo tiste, ki omogočajo vsaj osnovni 

(širokopasovni) dostop do interneta (in telefonije IP), 

razširjeno pa tudi dostop do video vsebin (televizije).  

Takšni sistemi so primerni tudi kot alternativni 

dostopovni sistem za pokrivanje t.i. sivih lis (geografska 

območja, kjer je prisotno le eno omrežje). 

V skupino sistemov BWA/FWA se uvrščajo tudi sistemi 

MMDS, ki v prevodu pomenijo večpredstavne 

mnogotočkovne distribucijske sisteme. Sistemi MMDS so 

bili v osnovi mišljeni kot brezžični podaljšek kabelskim 

omrežjem, kjer je bila gradnja le-teh ekonomsko 

neupravičena. Z leti so se ti sistemi razvili in danes 

omogočajo dvosmerno širokopasovno komunikacijo, 

vključno z distribucijo televizijskih signalov. Doseg sistemov 

MMDS je nekje do razdalje 25 kilometrov med centralno in 

terminalno postajo. Obe strani uporabljata ozko usmerjene 

antene (lijak, parabolno zrcalo). 

Frekvenčni pas, ki ga sistemi MMDS zasedajo, je 300 do 

400 MHz v odtoku (distribucija TV programov) in nekaj 10 

MHz v pritoku (internet in VoIP). Za odtok in pritok se danes 

uporabljata dve ločeni frekvenčni območji (12 GHz in 5 

GHz), v prihodnje pa se razmišlja o poenotenju sistemov na 

istem frekvenčnem območju (10 GHz) 1. 

Pri zdajšnjem stanju tehnologije lahko računamo s 

hitrostmi 10 Mbit/s na priključek, kar je za večino 

gospodinjstev, ki podobne možnosti ne bodo imeli še vrsto 

let, povsem sprejemljivo. 

V skupino sistemov/tehnologij, ki omogočajo dvosmerno 

(širokopasovno) komunikacijo, uvrščamo: 

– WiFi, 

– WiMAX, 

– hibridne rešitve (tudi MMDS). 

V skupino sistemov/tehnologij, ki omogočajo enosmerno 

širokopasovno povezavo, uvrščamo: 

– DVB-S (ang. Digital Video Broadcasting – Satellite), 

– DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial), 

– DVB-C (ang. Digital Video Broadcasting – Cable), 

– DVB-H (ang. Digital Video Broadcasting – Handheld). 

V drugi skupini so dejansko naštete izvedenke standarda 

DVB, ki je v osnovi namenjen enosmernemu prenosu 

televizijskih kanalov (radiodifuziji), se pa različice 

uporabljajo v različnih hibridnih izvedbah dvosmernih 

širokopasovnih sistemov. 

Čeprav uvrščamo sistema WiFi in WiMAX v kategorijo 

širokopasovnih brezžičnih sistemov, sta kot samostojni 

tehnologiji relativno neprimerni in neučinkoviti pri 

omogočanju večjega števila TV-kanalov več hkratnim 

uporabnikom. Zato sta v nadaljevanju omenjeni dve hibridni 

rešitvi, ki kombinirata DVB-S in WiMAX ter DVB-T in 

DVB-C (DOCSIS). Obe hibridni rešitvi v Sloveniji 

imenujemo MMDS. 

1. MMDS 1 (DVB-S in WiMAX) 

To hibridno rešitev 1, 2 je sestavilo podjetje Iskra 

Sistemi, d. d. iz Ljubljane v okviru projekta gradnje odprtih 

širokopasovnih omrežij (GOŠO 2).  

Kombinacija MMDS (DVB-S) in WiIMAX je rešitev, ki 

kombinira zmožnost dveh tehnologij in zmogljivost dveh 

frekvenčnih območij. Tehnologija DVB-S se uporablja za 
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prenos televizijskih (in radijskih) kanalov, tehnologija 

WiMAX pa za dvosmerni prenos internetnega in govornega 

prometa. Deluje na dveh frekvenčnih območjih, 12 GHz za 

prenos televizije (DVB-S) in 3,5 GHz za dostop uporabnikov 

do interneta in telefonije IP (WiMAX). Širina frekvenčnega 

pasu, ki je na voljo za prenos televizije je 400 MHz, širina 

frekvenčnega pasu za internet in telefonijo pa je 2 x 21 MHz. 

Modulacija v sistemu DVB-S je QPSK, v sistemih WiMAX 

pa prilagodljiva QAM. 

Zmogljivost tega sistema je približno naslednja: 

– televizija: približno 150 televizijskih kanalov na 

uporabnika (kodiranje MPEG-4, 6 Mbit/s), 

– internet/telefonija: če računamo s 4 Mbit/s na uporabnika, 

lahko ena postaja WiMAX pokrije 350 uporabnikov 

(16QAM, FEC=3/4, kanal širine 7 MHz). 

2. MMDS 2 (DVB-T in DVB-C (DOCSIS)) 

To hibridno rešitev 1, 2, 3 je razvilo podjetje Globtel, d. 

o. o. iz Maribora, komercialno ime je AIR. V Sloveniji 

uporabljata njihovo tehnologijo dva operaterja (Ario, 

Telemach). 

Za prenos digitalne televizije se uporablja standard DVB-

T, za prenos podatkov in telefonijo (IP) pa se uporablja DVB-

C (DOSCIS). Terminalno opremo na strani uporabnika 

sestavljajo: parabolno zrcalo, set-top-box in modem. 

Terminalna postaja je v stalni brezžični povezavi s centralno 

postajo, ki je v njenem vidnem polju. V odtoku (povezava 

navzdol) se uporabljajo modulacije 16QAM do 256QAM in v 

dotoku (povezava navzgor) modulacije QPSK do 128QAM. 

Vsak sektor centralne postaje ima na voljo pasovno širino 

300 MHz za dotok in odtok. Širina enega transportnega 

kanala v odtoku je 8 MHz in v dotoku 6,4 MHz. 

Lastnosti in zmogljivost tega sistema so približno 

naslednje: 

– televizija: več kot 100 digitalnih televizijskih kanalov na 

uporabnika (širina kanala 8 MHz, prilagodljiva 

modulacija QAM, kodiranje MPEG 2 ali 4, 4 do 8 Mbit/s, 

DVB-T), 

– internet/telefonija: do 35 Mbit/s pri povezavi navzdol 

(kanal 8 MHz, 8 kanalov, DOCSIS) in do 5 Mbit/s pri 

povezavi navzgor (kanal 6,4 MHz, 8 kanalov, DOCSIS). 

Če računamo s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s na uporabnika, 

lahko na odtoku nudimo storitev približno 2.500 

uporabnikom (8 kanalov po 8 MHz, 16QAM) in na 

dotoku 1.600 uporabnikom (8 kanalov po 6,4 MHz, 

16QAM). 

V. EKONOMSKA SMISELNOST IZGRADNJE 

SISTEMOV MMDS 

A. Potencial 

Ocene v preglednici 1 veljajo za primestna območja in 

podeželje ter za direktno vidljivost med centralno postajo in 

terminalno postajo (uporabnikom). Kot vidimo, je 

potencialno število vseh gospodinjstev, ki bi lahko koristila 

storitve MMDS okrog 115 tisoč. 

 

Preglednica 1: Ocena potencialnega števila priključkov za 

MMDS 1 

I. OBČINE 

a) vse občine 212 

b) potencial za MMDS (podeželje in 

primestja) 
137 

II. GOSPODINJSTVA 

c) vsa gospodinjstva 815.000 

d) št. gospodinjstev v primestjih in na 

podeželju (65%) 
526.675 

III. POTENICAL ZA MMDS (22 % od 

II.d) 
115.868 

IV. POTENCIAL AKTIVNIH 

PRIKLJUČKOV MMDS (15–20 % od III) 17.000–23.000 

B. Primeri 

Pri vseh primerih izračunov so privzeti naslednji vhodni 

podatki 1: 

– ena centralna postaj pokrije približno 1.500 uporabnikov, 

– en zaposleni na 1.500 uporabnikov, 

– prenosna hitrost je 10 Mbit/s na uporabnika, 

– vzdrževanje omrežja je 5 % investicije, 

– cena terminalne opreme je 350 €, 

– priključnina je 100 €, 

– instalacija opreme je 100 €, 

– cena licence je 5–10 % 10-letne investicije, 

– letno nadomestilo za uporabo frekvenc se izračuna po 

Pravilniku 11. 

1. Primer lokalnega pokrivanja 

Vhodni podatki: 

– pokrivanje dveh regij s petimi občinami, 

– 2 centralni postaji, 

– približno 1.200 naročnikov v desetih letih. 

 

Slika 2: Ekonomski kazalniki za primer lokalnega 

pokrivanja s sistemom MMDS 1 

V tem primeru je EBITDA pozitiven v petem letu, čisti 

dobiček pa v devetem letu od začetka investicije. Vračilo 

investicije je precej več kot 10 let, predvsem zaradi nizkega 

deleža dobička v prihodkih. Cena na priključek je približno 

680 €. 

Omrežje z majhnim številom uporabnikov (<1.500) ima 

prevelike tekoče stroške delovanja, zato komercialno ni 

zanimivo. 

2. Primer regijskega pokrivanja 

Vhodni podatki: 
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– pokrivanje do 130 občin, 

– 6 centralnih postaj, 

– približno 6.000 naročnikov v desetih letih. 

 

Slika 3: Ekonomski kazalniki za primer regijskega 

pokrivanja s sistemom MMDS 1 

V tem primeru je EBITDA pozitiven v tretjem letu, čisti 

dobiček pa v četrtem letu od začetka investicije. Vračilo 

investicije je po osmih letih delovanja omrežja. Delež 

dobička v prihodkih se dvigne na 44 % v desetem letu 

poslovanja, kar zagotavlja stabilno poslovanje. Cena na 

priključek je približno 385 €.  

Po naših predpostavkah je omrežje z vsaj 5.000 

uporabniki komercialno zanimivo za investitorje. 

3. Primer pokrivanja celotnega območja Slovenije 

Vhodni podatki: 

– pokrivanje celotnega območja Slovenije, 

– 12 centralnih postaj + več repetitorjev, 

– približno 13.000 naročnikov v desetih letih. 

 

Slika 4: Ekonomski kazalniki za primer pokrivanja 

celotnega območja Slovenije s sistemom MMDS 1 

V tem primeru je EBITDA pozitiven po drugem letu, čisti 

dobiček pa v četrtem letu od začetka investicije. Investicija se 

povrne v devetem letu delovanja omrežja. Cena na priključek 

je približno 560 €. 

Omrežje z večjim številom uporabnikov (>10.000) je 

komercialno zanimivo za investitorje. 

VI. ZAKLJUČEK 

Frekvenčni spekter okrog 10 GHz je zaradi svojih 

fizikalnih lastnosti in relativno širokih pasov (300 do 600 

MHz) zelo primerni za vpeljavo brezžičnih širokopasovnih 

dostopovnih sistemov 2. Tehnološko je mogoča tudi 

kombinacija različnih pasov (npr. 10 in 12 GHz ali kakšnih 

drugih). Oprema je na voljo že danes. Takšni sistemi lahko 

brez večjih težav ponujajo storitve brezžičnega trojčka, s 

prenosnimi hitrostmi do 10 Mbit/s (tipično 2 Mbit/s) na 

uporabnika.  

Sisteme je mogoče hitro in cenovno ugodno postaviti tudi 

na odročne kraje, ki nimajo tako velikega potenciala 

naročnikov, je pa v tem primeru potrebno postaviti več 

takšnih sistemov (na različnih lokacijah), da se za pozitiven 

poslovni model doseže kritičen potencial naročnikov. 

Izračuni kažejo, da mora operater pridobiti skupaj vsaj 5.000 

aktivnih naročnikov v 10 letih na geografskem območju, kjer 

je potencial za 10 do 15 tisoč priključkov. To velja predvsem 

takrat, ko je to edina dejavnost operaterja. Če mu to 

predstavlja le podaljšek osnovne dejavnosti, je poslovni 

model pozitiven že veliko prej 1. Pomembna postavka pri 

pozitivnem poslovnem izzidu je tudi višina koncesijske 

dajatve in višina letnega nadomestila za uporabo frekvenc.  

Brezžični širokopasovni sistemi sledijo smernicam, 

zapisanim v Digitalni agendi 7 in lahko omogočajo odprt 

dostop do omrežij. Primerni so za pokrivanje tako belih kot 

sivih lis. 
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dolga leta se je ukvarjal z elektromagnetnimi 

sevanji, v zadnjem času pa se posveča celostnim analizam 

telekomunikacijskih trgov, alternativnemu brezžičnemu dostopu in 

širokopasovnim komunikacijam. Je avtor ali soavtor številnih 

strokovnih in poljudnoznanstvenih prispevkov, urednik več 

zbornikov, urednik in soavtor knjige Elektromagnetna sevanja in 

dolgoletni organizator in programski vodja strokovnega seminarja 

Radiokomunikacije. 

 

Boštjan Batagelj je docent na Fakulteti za 

elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. 

Raziskovalno delo opravlja v Laboratoriju za 

sevanje in optiko, kjer se med drugim ukvarja 

z dostopovnimi telekomunikacijskimi omrežji. 

V Centru odličnosti za biosenzoriko, 

instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) 

je predsednik strokovnega sveta zavoda. Poleg 

tega na Fakulteti za elektrotehniko predava 

predmete Optične komunikacije, Radijske 

komunikacije in Satelitske komunikacije.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV10859.html

