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Abstract—Zapotrzebowanie na realizację cyfrowych łączy  
transmisji danych w najróżniejszych topografiach i warunkach 
terenowych  jest coraz większe. Taka różnorodność 
zapotrzebowań jest przyczyną powstawania wielu oryginalnych 
rozwiązań. Na pewno jednym z nich są łącza wykorzystujące 
otwartą przestrzeń do transmisji informacji na falach 
optycznych.  Pomysł nie jest nowy, natomiast nowe technologie 
optyczne i elektroniczne to umożliwiają. Przedmiotem pracy jest 
analiza warunków pracy łączy optycznych w otwartej przestrzeni 
Zagadnienie jest znane z literatury jako Free Space Optics 
Communication (FSO). Przedstawiono podstawowe 
uwarunkowania poprawnej pracy takich łączy, powołano się na 
pewne doświadczenia eksploatacyjne z tego zakresu i 
zaproponowano na podstawie przedstawionej analizy koncepcję 
łącza dwufalowego wskazując na wybrane długości fal do pracy 
łącza.  W podsumowaniu wskazano na właściwości tego typu 
rozwiązań komunikacyjnych i na pola ich zastosowań w technice 
przesyłania informacji.  

Słowa kluczowe: FSO (Free Space Optics),  bezprzewodowe 
łącza w podczerwieni, transmisja optyczna, optolinia. 

I. WSTĘP. 

Transmisja optyczna w otwartej przestrzeni (ang. Free 
Space Optics) wykorzystuje promieniowanie w zakresie 
podczerwieni do komunikacji pomiędzy dwoma stałymi  
punktami. [1]  Najistotniejszym zagadnieniem w komunikacji 
wykorzystującej fale z zakresu podczerwieni,  są własności 
toru przesyłowego, czyli wpływ warunków atmosferycznych 
na tłumienie trasy (opady deszczu, mgła, zadymienie, 
zapylenie, przelatujące ptaki). Najbardziej na tłumienie sygnału 
optycznego wpływa występowanie gęstych mgieł, ulewnych 
deszczy, zapylenia, oraz w mniejszym stopniu miejski smog. 
Najlepsze warunki dla transmisji FSO można uzyskać w 
strefach klimatycznych, gdzie w skali roku występuje jak 
najmniejsza wilgotność powietrza, np. na terenach pustynnych. 
Jak wynika z analizy rynku aktualnie sprzedawanych 
produktów, na chwilę obecną sprzedawane są systemy 
pozwalające uzyskać zasięg nawet w granicach do 6 km, przy 
czym jest to zasięg uzyskiwany tylko w przypadku 
występowania idealnych warunków pogodowych. Maksymalny 
zasięg rzeczywisty dla klimatu umiarkowanego to mniej niż 1 
km dla transmisji z prędkością do 1,5Gbit/s. [2] Produkowane 
obecnie łącza optyczne działają na długościach fal z zakresu 
bliskiej podczerwieni (780 nm ,850 nm, 980 nm, 1300 nm, 
1550 nm). [3], [4], [7], [8], [9].  

W pracy przedstawiono analizę tłumienności trasy w 
zależności od warunków atmosferycznych dla różnych 

długości fal z zakresu podczerwieni. Przedstawiono także 
wyniki pomiarów jakości transmisji w optolinii będące 
rezultatem kilkuletniej eksploatacji optolinii SkyCom w rejonie 
Bielska-Białej. Na podstawie zebranych doświadczeń 
proponujemy w tej pracy nowe rozwiązanie polegające na 
pracy przy dwóch długościach fal dobranych na podstawie 
przedstawionej analizy.  

II. ANALIZA WARUNKÓW PROPAGACJI W OTWARTEJ 

PRZESTRZENI W ZAKRESIE PODCZERWIENI. 

Propagacja fal z zakresu bliskiej podczerwieni w 
atmosferze jest ściśle uzależniona od długości fali na której 
odbywa się transmisja oraz występujących warunków 
atmosferycznych. Ograniczenie widoczności (zwłaszcza mgła) 
ma zasadniczy wpływ na tłumienność trasy pomiędzy 
optoliniami. Zagadnienie to stanowi fundamentalny problem w 
tworzeniu stabilnych połączeń optycznych. Dlatego też 
problem tłumienności atmosfery, w zakresie różnych długości 
fal został wielokrotnie przebadany i przeanalizowany m.in. w 
[10] i [11] oraz [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]. 
Zagadnienie tłumienności atmosfery w transmisji optycznej ma 
charakter bardzo złożony i dlatego jest nadal przedmiotem 
wielu badań. Na podstawie dotychczasowej wiedzy wiemy, że 
nawet nieznaczne wahania warunków pogodowych są w stanie 
istotnie wpłynąć na pracę łącza optycznego. Wpływ ten 
wygląda różnie w zależności dla różnych długości fal w 
zakresie podczerwieni.  

Aby transmisja optyczna punkt-punkt była możliwa, 
tłumienność trasy nie powinna  być większa niż około 30 dB.  
Oczywiście będzie to różnie dla różnych urządzeń tego typu, 
co jest uwarunkowane mocą źródła promieniowania i czułością 
odbiornika, którego zasadniczym elementem jest fotodetektor 
dopasowany do długości fali emitowanej przez nadajnik. 
Przyjmuje się dla urządzeń obecnie produkowanych, że przy 
tej wartości tłumienia możliwe jest uzyskanie komunikacji o 
ograniczonym występowaniu błędów w  transmisji.  

Istotnym elementem przy budowie łącza FSO jest staranne 
przeanalizowanie warunków klimatycznych typowych dla 
regionu planowanej optolinii i dystansu na jakim ma pracować 
łącze. Może się okazać że na terenach, gdzie ograniczenia 
widoczności występują zbyt często w skali roku, budowa 
stabilnego łącza FSO jest nierealna, zwłaszcza w przypadku 
budowy łącza o wymaganym zasięgu większym niż 500m.  

Na podstawie  wyników badań przeprowadzonych m.in. w 
[11], [13], [14], [15], [17], [18] wynika bezpośrednio, że 
występowanie mgły na drodze między nadajnikiem 



a odbiornikiem powoduje największe tłumienie sygnału. 
Wartości tych tłumień w zależności od widoczności (a więc 
gęstości mgły) ilustruje Tab. 1 na podstawie  badań zawartych 
w [11]. 

TABELA I.   

Straty mocy optycznej [dB/1km] w zależności od zasięgu widzenia [m] 
podczas mgły, dla fal i  λ = 1,55 µm. 
 

Opis Zasięg widzenia [m] Strata mocy[dB/1km] 
Ekstremalna mgła 40-70 250 - 143 
Gęsta mgła 70-250 143 - 40 
Umiarkowana mgła 250-500 40 - 20 
Słaba mgła 500-1000 20 - 9,3 
Mgiełka 1000-2000 9,3 – 4,0 

 

Rozpatrując zagadnienie wykorzystania optolinii na terenie 
Polski położonej w strefie klimatu umiarkowanego, 
występowanie mgieł nie jest rzadkością. Należy więc 
spodziewać się wysokiej tłumienności transmitowanego 
sygnału w czasie występowania mgły [17]. Zauważono jednak 
[14], że podczas występowania różnych rodzajów mgły (w 
różnym stopniu ograniczających widoczność) dla każdej z nich 
możliwe jest uzyskiwanie  różnych poziomów mocy sygnału 
na odbiorniku – w zależności od długości fali na której pracuje 
dane łącze. Wyniki tych badań są podstawą do przedstawienia 
nowej koncepcji optolinii wyposażonej w niezależne łącza 
pracujące na kilku długościach fal w jednej parze urządzeń.  

Wyniki badań [14] tłumienności atmosfery w zakresie 
podczerwieni podczas występowania 2 rodzajów mgły ilustrują 
poniższe charakterystyki pomiarowe (rys.1 dla fal krótkich, i 
rys. 2 dla fal dalekiej podczerwieni): 

 
 

Rys. 1.  Tłumienie atmosferyczne w zakresie długości fali 0,5 – 4 µm dla 2 
rodzajów mgły: charakterystyka górna (1) to intensywna mgła ograniczająca 

widoczność do 200m, charakterystyka dolna (2) mgła ograniczająca 
widoczność do 500m. Jasno-szarym paskiem oznaczozno zakres najlepiej 

propagowanych długości fali. 

Jak wynika z powyższej charakterystyki (1) podczas gęstej 
mgły transmisja na odległość 1km jest niemożliwa, gdyż 
tłumienie atmosfery oscyluje w zakresie 72 – 78 dB w oknach 
falowych (lokalne minimum tłumienia występuje dla fal z 

zakresu 0,7 – 0,78 µm.). Wartość tłumienia stopniowo wzrasta 
do ~78 dB/1km, wraz z zwiększeniem długości fali (analizując 
jedynie zakres okien falowych, gdyż poza nimi tłumienie 
przekracza wartość 100 dB/1km). Maksymalny zasięg 
transmisji w niniejszych warunkach pogodowych jest nie 
większy niż 400 m.  

 

 

Rys. 2.  Tłumienie atmosferyczne w zakresie długości fali 4 – 12 µm dla 2 
rodzajów mgły: charakterystyka górna (1) to intensywna mgła ograniczająca 

widoczność do 200m, charakterystyka dolna (2) mgła ograniczająca 
widoczność do 500m.  

W wypadku występowania bardzo gęstej mgły, 
charakterystyka (1) wskazuje, że transmisja na odległość 1 km 
jest niemożliwa. (dla okien falowych o najmniejszej 
tłumienności i tak tłumienie przekracza wartość 70 dB/1km). 
Otrzymano jednak interesujące wyniki pomiarów dla 
umiarkowanej mgły (2), dla której występuje lokalne minimum  
tłumienia dla dł. fali 10,5 µm i ma ono wartość poniżej 10 
dB/1km.  

Podsumowując wyniki badań, przeprowadzonych dla fal 
bliskiej podczerwieni (rys. 1) oraz dalekiej podczerwieni (rys. 
2)  stwierdzamy, że w warunkach umiarkowanej mgły fale z 
dalekiej podczerwieni o długości ~10,5 µm  (min. lokalne)  są 
znacznie lepiej propagowane. Porównanie okien 
transmisyjnych dla fal z zakresu bliskiej oraz dalekiej 
podczerwieni ilustruje Tabela 2.  

TABELA II.   

Poziom zamglenia Min. tłumienia 
 (0,5 – 4 µm) 

Min. Tłumienia 
 (4 – 12 µm) 

Wysoki  
(widoczność do 200m) 

72 dB/1km a 71 dB/1km b

Umiarkowany 
(widoczność do 500m) 

29 dB/1km c 7 dB/1km d

a. min. lokalne dla fal 0,7 - 0,78 µm , b. min. lokalne dla fal ~11,5 µm 

c. min. lokalne dla fal 0,7 - 0,78 µm,  min. lokalne dla fali ~10,5 µm 

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezależnie od 
długości fali, przy ograniczeniu widoczności podczas mgły do 
200 m transmisja nawet na dystansie ok. 500m jest nierealna, 
gdy tłumienie atmosferyczne przekracza 70 dB/1km. Zarówno 
dla fal z zakresu bliskiej jak i dalekiej podczerwieni, sygnał 



tłumiony jest w niemal identycznym stopniu. Fakt ten 
powinien motywować do wnikliwej analizy częstości 
występowania mgieł na terenach, gdzie planowane jest 
wdrożenie łącza optycznego. Natomiast jeśli widoczność 
podczas mgły jest w zakresie ok. 500m, to zakres dalekiej 
podczerwieni (10-11 μm) daje bardzo obiecujące możliwości 
transmisyjne (nawet znacznie powyżej 1 km). Decyzja o 
instalacji optolinii winna być poprzedzona przede wszystkim 
analizą zamgleń w rejonie planowanej lokalizacji. Istnieją 
serwisy internetowe [6] dostarczające bieżące informacje o 
zakresie widoczności oraz warunkach pogodowych na całym 
globie, z możliwością wybrania analizy danego regionu. 
Dostępna historia warunków atmosferycznych pozwala 
przeprowadzić analizę częstości występowania negatywnych 
czynników pogodowych i stwierdzić na podstawie statystyk 
widoczności w danym regionie, czy zastosowanie łącza 
optycznego jest  rozwiązaniem zalecanym. Dla wybranych 
regionów świata istnieją gotowe mapy dostępności FSO, z 
których łatwo odczytać jaka jest statystyczna dostępność łącza 
optycznego w skali roku. [15] 

III. KONCEPCJA OPTOLINII DWUFALOWEJ 

Propozycja realizacji łącza optycznego, które mogło by się 
charakteryzować większą dostępnością w skali roku w polskich 
warunkach pogodowych, wynika z  analizy propagacji fal w 
trudnych dla łącz optycznych warunkach atmosferycznych, 
które zacytowano w niniejszej pracy i przedstawionej 
biliografii [10], [11], [12], [13], [14], [16] a także doświadczeń 
eksploatacyjnych [17]. 

Na podstawie powyższej analizy, aby uzyskać łącze 
optyczne o lepszej dostępności, proponuje się zastosowanie 
większej liczby laserów w układzie nadawczym, które 
pracowały by na dwóch różnych długościach fal. 

Obecnie dostępne w handlu urządzenia, te o największej 
odporności na zmiany tłumienności toru przesyłowego, 
posiadają w układzie nadawczym kilka źródeł promieniowania, 
zastosowanych m.in. w celu wzmocnienia mocy sygnału i 
uodpornienia go na przerwania powodowane przez drgania 
konstrukcji i np. przelatujące ptaki. Wszystkie urządzenia 
posiadające więcej niż 1 laser których dane techniczne 
przeanalizowano na potrzeby niniejszej pracy, pracują na 
jednej długości fali [2], [3], [4]. Przykładem firmy 
produkującej urządzenia do komunikacji w wolnej przestrzeni 
optycznej, wykorzystujące więcej niż jedno źródło 
promieniowania, jest firma LaserBit, której ośmio-wiązkowy 
układ nadawczy przedstawiono na zdjęciu rys. 3. 

 

 

Rys. 3.  Ośmio-wiązkowa głowica laserowa firmy LaserBit [1]. 

Przykładowe rozwiązanie pokazane na powyższym zdjęciu 
(rys. 3.) posiada ośmio-wiązkową głowicę nadawczą i do 
transmisji wykorzystuje jedną długość fali. Propozycją 
niniejszej pracy jest koncepcja rozwiązania udoskonalonego 
urządzenia, które równolegle pracować będzie w 2 różnych 
oknach falowych. 

Dla uzyskania jak najwyższej jakości transmisji proponuje 
się pracę pary optolinii równolegle na dwóch niezależnych 
łączach utworzonych na dwóch różnych długościach fal. 
Proponujemy następujące długości fal: 

1) 0,78 µm – powszechnie wykorzystywana długość fali, 
duża dostępność elementów optycznych w przystepnej cenie. 
Propagacja fali o tej długości została wielokrotnie zbadana, 
atmosfera posiada dla niej wysoki współczynnik transmisji.  

 
2) 10,5 µm – okno falowe z zakresu fal długich w zakresie, 

którego przy niekorzystnych warunkach pogodowych istnieje 
szansa znacznego poprawienia jakości transmisji w 
porównaniu z oknami wykorzystywanymi obecnie.  

 

Proponowane rozwiązanie musi być także  wyposażone w 
podwójny układ odbiorczy, gdyż nie można dla tak odległych 
długości fal wykorzystać jednego fotodetektora i tych samych 
materiałów z których wykonana jest optyka układu 
odbiorczego [5]. Zatem inaczej będzie skonstruowany 
odbiornik dla fali 0,78 µm (fotodetektor i optyka skupiająca 
promieniowanie na fotodetektorze – szkło optyczne, lub 
niskostratne w tym zakresie tworzywa sztuczne), a nieco 
inaczej dla fali 10,5 µm. W tym wypadku optyka skupiające ze 



względu na przepuszczalność w tym zakresie musi być z 
zupełnie innych materiałów. Korzystając z doświadczeń 
termowizji pracującej w tym zakresie wskazanym materiałem 
na układy optyczne jest german. Ponadto detekcja w tym 
zakresie promieniowania jest trudna i nie wykluczone, że 
detektor [5] powinien pracować w dużo niższej od otoczenia 
temperaturze. A więc np. może być wskazane schładzanie 
fotodetektora w układzie z ogniwami Peltiera. Problemem 
obecnie może być źródło promieniowania bezpośrednio 
modulowane prądem. Przykładowe rozmieszczenie źródeł 
promieniowania i układów odbiorczych ilustruje poniższy 
rysunek. 

 

Rys. 4.  Przykładowy schemat czoła proponowanego układu nadawczo 
odbiorczego. L1 (Laser 1) - Źródło promieniowania o długości fali z zakresu 
bliskiej poczerwieni (0,78 µm).  D1 (Detektor 1) – Detektor dla fal L1. L2 
(Laser 2) – Źródło promieniowania z zakresu dalekiej podczerwieni (10,5 

µm).  D2 (Detektor 2) – Detektor dla fal L2. d (dystans) – Dystans pomiędzy 
laserami 

IV DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE 

W rejonie Bielska–Białej w minionym dziesięcioleciu 
użytkowano przez kilka lat optolinie SkyCom tworzące 
połączenie w postaci dwóch przęseł stanowiących jedno łącze 
o przepływności 2.048 Mbit/s. Optolinie pracowały na długości 
fali w zakresie 860-920 nm. Każde z przęseł pracowało na 
dystansie poniżej 1 km (ok. 500m i 800m) W okresie 
eksploatacji dostępność łącza była na poziomie 98%.  W 
okresie eksploatacji wykonywano także testy jakościowe 
transmisji z użyciem testera transmisji danych LITE 3000E 
stosując sygnał PRBS24 o przepływności 2.048 Mbit/s. Na tej 
podstawie wyznaczono szereg statystyk dotyczących łącza, 
stopy błędów BER w różnych warunkach pogodowych i 
prognozowania zachowania łącza w zmiennych warunkach 
pogodowych. Zebrane doświadczenia i pomiary pozwoliły na 
sformułowanie pewnych ogólnych wniosków eksploatacyjnych 
przedstawionych w zakończeniu. Zauważono m.in. że jeśli 
warunki pogodowe powodowały wzrost BER do poziomu 10-3 
to w konsekwencji zwykle dochodziło do utraty synchronizacji 
ramki, zaniku sygnału i wystąpienia sygnału AIS, co jest 
traktowane jako przerwa transmisji. Szczegółowych badań w 
zależności od warunków pogodowych nie prowadzono, by 
można udzielić jednoznacznych odpowiedzi bezpośredniego 
wpływu konkretnych zjawisk pogodowych na jakość 

transmisji. Należy zauważyć, że zastosowane optolinie były 
znacznie przewymiarowane co do mocy nadajnika i zasięgu 
(jedna z nich wg producenta mogła pracować na 
maksymalnym dystansie 4 km a druga na dystansie 6 km). To 
przewymiarowanie mocy było korzystne i przerwy w 
transmisji występowały tylko w wyjątkowych wypadkach przy 
bardzo gęstych mgłach. Wg wskazań producenta  tych optolinii 
dobierając urządzenie wg mocy lasera i odległości, należało się 
liczyć, że jeśli warunki atmosferyczne przekroczą podane niżej 
wartości progowe można oczekiwać zakłóconej pracy, bądź 
przerwy w funkcjonowaniu łącza: 

 opady deszczu – 15 cm/h 

 opady mokrego śniegu - 10 cm/h 

 opady suchego śniegu – 5 cm/h 

 widoczność we mgle mniej niż 6% odległości 
transmisji 

 Urządzenia te miały jednak pewną wadę, która zdecydowała o 
wycofaniu ich z użytkowania. W wysokich temperaturach 
latem, dodatkowo przy dużym bezpośrednim nasłonecznieniu 
następował gwałtowny wzrost stopy błędów BER.  

V  PODSUMOWANIE 

Na  podstawie literatury i własnej praktyki eksploatacyjnej 
optolinii, należy stwierdzić, że ich eksploatacja warunkach 
klimatu Polski wprowadza pewne ograniczenia dotyczące ich 
stosowania: Nie można ich stosować na duże odległości mimo 
wskazań producenta, dystans do 1 km wydaje się maksymalny. 
Nie pozwalają na dostępność wymaganą przez operatorów 
telekomunikacyjnych. W związku z czym nie stanowią zwykle 
docelowych stałych połączeń, lecz stosowane są do szybkiego 
podłączenia klienta (bez zbędnych i czasochłonnych procedur 
administracyjnych) licząc się z tym, że w dalszej perspektywie 
należy przewidzieć  utworzenie innego protekcyjnego  łącza 
(dublującego), nawet o mniejszej przepustowości 
pozwalającego na  utrzymanie dostępności na zadanym 
poziomie.  

Propozycja konstrukcji dwufalowej znacząco powinna 
poprawić dostępność, lecz nie należy oczekiwać, że uda się ją 
doprowadzić do poziomu stosowanego przez operatorów 
telekomunikacyjnych (99,999%). W przypadku takich 
oczekiwań niezbędne jest alternatywne łącze. (np. połączenie z 
radiolinią [13], lub korzystanie z łączy xDSL stanowiących 
podtrzymanie łączności w przypadku przerw na łączu 
optycznym. Nie należy ich polecać jako jedynego łącza w 
warunkach dużych wymagań dostępności. 

Do bezsprzecznych zalet optolinii należy zaliczyć brak 
wymagań administracyjnych co do ich montażu, co daje dużą 
mobilność i szybkość w ich instalacji. Jest to urządzenie dobrze 
się nadające do centrów miast, zwłaszcza zabytkowych, gdzie 
jakiekolwiek budowy sieci są obwarowane poważnymi 
ograniczeniami i długotrwałymi procedurami 
administracyjnymi. Znakomicie nadają się na realizacji 
transmisyjnych dróg protekcyjnych, bądź tworzenia 
wielobocznej lub kratowej architektury sieciowej.  

 



Bibliografia 

[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Space_Optics, Free Space Optics (data 
ostatniej modyfikacji 00:55 22-01-2011r.). 

[2] http://www.mrv.com/library/docs/PDF300/MRV-PRODOVW-
TereScope.pdf , Katalog produktów TereScope firmy MRV. 

[3] http://www.lightpointe.com/downloads/datasheets/FlightLite100_100E.p
df, Katalog produktu firmy LightPointe. 

[4] http://www.cablefreesolutions.com/pdf/CF Gigabit Datasheet.pdf 
specyfikacja techniczna urzadzenia. 

[5] http://www.vigo.com.pl/index.php/pl/content/download/2411/10089/file
/katalog_17032011.pdf, IR Detectors Catalogue, Katalog VIGO system 
S.A. 129/133 Poznańska Street, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland. 

[6] http://www.wunderground.com , serwis WeatherUndergorund.com 

[7] http://www.cablefreesolutions.com/pdf/CF%20Access%20Datasheet.pdf 
Informacje techniczne. 

[8] http://www.fsona.com/product.php?sec=1250z, Specyfikacja techniczna 
urządzenia. 

[9] http://www.fsona.com/product.php?sec=1250e, Specyfikacja techniczna 
urządzenia. 

[10] S. Bloom, E. Korevaar, J. Schuster, H. Willebrand, Understanding the 
performance of free-space optics. J. Optical Networking, vol.2, pp.178–
200, June 2003 

[11] K.W. Fischer, M.R. Witiw, J.A. Baars, and T.R. Oke, 2004, 
Atmospheric Laser Communication: New Challenges for Applied 
Meteorology, Bulletin of the American Meteorological Society, 85, 725–
732. 

[12] D. M. Forin, G. Incerti, G.M. Tosi Beleffi, A.L.J. Teixeira, L.N. Costa, 
P.S. De Brito Andre, B. Geiger, E. Leitgeb and F. Nadeem, Free Space 
Optical Technologies, ISBN: 978-953-307-072-8, Publisher: InTech, 
Publishing date: March 2010. 

[13] I. I. Kim and E. Korevaar, Availability of Free Space Optics (FSO) and 
Hybrid FSO/RF Systems, Available at 
http://www.freespaceoptics.com/White_Papers.htm  

[14] O. V. Kalashnikova, H. A. Willebrand, and L. M. Mayhew, Wavelength 
and Altitude Dependence of Laser Beam Propagation in Dense Fog, 
Proc SPIE, vol. 4635, 2002, pp. 278–87. 

[15] E. J. Korevaar, I.I. Kim and B. McArthur, Atmospheric propagation 
characteristics of highest importance to commercial free space optics, 
Proc. SPIE 4976, 1 (2003); doi:10.1117/12.483804. 

[16] R. KVÍČALA, V. KVIČERA, M. GRÁBNER, O. FIŠER, BER and 
Availability Measured on FSO Link, 2007, ISSN 12102512, p. 7-12. 

[17] S. Rajba, Wykorzystanie traktu 2Mbit/s do transmisji danych 
pomiarowych i sterujących. Ocena przydatności optolinii, VII 
Konferencja  Naukowa: Czujniki Optoelektroniczne i Elekroniczne COE  
Tom II, Rzeszów 2002. 

[18] E. Wainright, Hazem H. Refai, and James J. Sluss, Jr., Wavelength 
Diversity in Free- Space Optics to Alleviate Fog Effects, Proceedings of 
the SPIE Photonics West 2005, San Jose, CA, January 22-27, 2005.”. 



Implementation of OFDM demodulator using
software environment System Generator for DSP

Miroslav Bureš, Marek Dvorský
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Abstract—This paper deals with software implementation of
OFDM demodulator using a software tool System Generator for
DSP from Xilinx. ”System Generator for DSP” is in conjunction
on environment MATLAB-Simulink capable of simulating the
proposed hardware structures that is synthesized and imple-
mented by the programmable elements in Field-programmable
Gate Arrays (FPGAs).

I. INTRODUCTION

Nowadays, new digital technologies bringing a significant
increase in the quality of transmission information systems.
This is particularly the truth in connection with Digital Video
(DVB) and Audio (DAB, DRM) Broadcasting systems. All
these systems use a digital modulation technique called Or-
thogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

System OFDM uses a principle of frequency divided trans-
mission channel. This division is made by hundreds of sub-
carrier frequencies, which are further modulated by a multi-
level modulation such as Quadrature Phase Shift Keying
(QPSK) or M-Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM).
Thus the modulated signal is highly resistant to Inter-Symbol
Interference (ISI) and Inter-Carrier Interferences (ICI), which
are often caused by multi-path spread signal and the Doppler
Effect.

On the receiving side, it is necessary to ensure a coherent
demodulation. The main parameter, on which depends an
overall bit error rate, is the precision of synchronization.

II. DIGITAL RADIO DRM

Digital Radio Mondiale (DRM) is a universal, worldwide
open standard of digital radio, which was designed for low
(LF), medium (MF) and High (HF) frequency bands. Currently
available specification of DRM+ is designed to work at Very
High Frequency (VHF) band.

A. DRM specification

1) Source coding: For a source coding of input audio
streams are in DRM used three basic codecs. Differences
between codecs are mainly the quality of sound and bit rate.
DRM uses a combination of Advanced Audio Coding (AAC),
Code Excited Linear Prediction (CELP) and Harmonic Vector
Excitation Coding (HVXC). Codec AAC provides the highest
audio quality compared to CELP and HVXC, which reach
a lower quality and lower bit rate. AAC codec is used for

standard audio coding. CELP and HVXC is used especially
for encoding spoken word. To increase the efficiency may be
used Spectral Band Replication (SBR).

2) Transmission modes: A distorted receiving signal is
caused in the radio channel by disturbing noise. The digital
system DRM is equipped with mechanisms that ensure error-
less signal decoding in order to overcome this signal distortion.
Choosing an optimal combination of modulation type and
coding rate is the goal how ho to ensure a signal reception in
the maximal possible quality. These combinations are called
Transmission Modes (Modes of robustness).

DRM system distinguishes four basic transmission modes.
These schemes can have a large transfer rate and little robust-
ness or, conversely, the lowest bit rate, but great robustness.
A basic overview of transmission modes with the specific
features of the OFDM signal is defined in Table I.

TABLE I: Parametrs of OFDM signal

Transmission parameters Transmission modes
A B C D

Tu [ms] 21,00 21,33 14,66 9,33
Tg [ms] 2,66 5,33 5,33 7,33

Tg/Tu [-] 1/9 1/4 4/11 11/14
Ts = Tu + Tg [ms] 26,66 26,66 20,00 16,66

∆f [Hz] 412/3 467/8 682/11 1071/7

Parameter Ts specifies the duration of the OFDM symbol,
Tg is duration of a Guard Interval (GI) and Tu is the duration
of useful (data) part of the OFDM symbol, i.e. without GI. ∆f
is the distance between two sub-carriers waves and is given
by following equation:

∆f =
1

Tu
[Hz] (1)

where Tu is the duration of the useful OFDM symbol part.
A broadcast signal is organized into Super Frames blocks.

One Super Frame consists of a three normal frames. Each
frame contains of Ns OFDM symbols with symbol duration
Tf . OFDM symbol contains data or synchronization infor-
mation for the demodulation and decoding. The frame thus
consists of the data, pilot and control signals.

For the purpose of OFDM demodulation are substantial pilot
signals that carry information about the frequency, time and
frames synchronization. The receiver based on the knowledge



of pilot signals is capable of carrying out equalization trans-
mission channel and coherent demodulation. Pilot signals are
evenly distributed across time and frequency domains.

III. THEORETICAL DESIGN OFDM DEMODULATOR IN THE
DRM SYSTEM

Internal structure of DRM receiver can be divided into sev-
eral basic logical blocks, which include OFDM demodulator.
The other units are the radio-frequency circuits, frame decoder,
audio and data flow decoders. A simple block diagram can be
seen in Figure 1.

Fig. 1: Block circuit of DRM receiver

For the subsequent implementation was chosen a block of
Fast Fourier Transformation (FFT), and 16-QAM demodulator.
Furthermore, the functionality of these blocks has been verified
by simulations and then their implementation into FPGA.

IV. IMPLEMENTATION OF SELECTED BLOCKS IN THE
ENVIRONMENT OF THE SYSTEM GENERATOR FOR DSP

A. Block of Fast Fourier Transformation

In an environment of System Generator for DSP is available
the block Fast Fourier Transform v7.1. This block implements
the Cooley-Tule algorithm for calculating the Discreet FT
(DFT). This operation is defined as:

Xk =

N−1∑
n=0

xne
− 2πi

N kn k = 0, . . . , N − 1 (2)

Block FFT v7.1 has three main inputs. Inputs xn re and
xn im are complex components of the input vector and input
start determines the beginning of the FFT frames. The outputs
xk re and xk im are then the calculated values of the FFT.
Output dv is a validity indicator of the output data and output
done, then of H level inform about completion of the FFT
calculation of the current frame.

Among basic settings block belongs, in particular, the FFT
window size in the range 8 - 65 536. Another setting is the
choice of implementation algorithm, i.e. whether block will
be implemented using pipelined algorithm or Radix-4/Radix-
2. For more information on this setting can be found in [4].
Timing diagram of the simulation is on Figure 3, where can
be seen the input and output signals.

Fig. 2: Simulation diagram of FFT blok

Fig. 3: Time diagram simulation of FFT block

B. QAM demodulator

Quadrature Amplitude Modulation is a multi-level modu-
lation when the modulation signal affects the amplitude and
phase of a carrier wave. This provides high spectral efficiency.

The modulation states of M-QAM modulation are composed
of multiple n-bits groups which describe modulation symbols,
where M = 2n. Placement all the symbols then form the
constellation diagram, see Figure 4 These symbols are then
transmitted in the form of signal elements which have a
duration that equal to a symbol’s period Ts.

Fig. 4: Constellation diagram for 16-QAM

M-QAM modulation is usually carried out by quadrature
modulators also known as vector’s (IQ) modulator. A function
of a quadrature modulator is based on the fact that any signal
of constant ωc angular frequency and arbitrary time variable
phase Φc(t) and any time variable amplitude Uc(t) expressed
in usual form:

u(t) = Uc(t) sin [ωct + Φc(t)] (3)



The same signal is also possible to compose of two com-
ponents with the same frequency and with a constant mutual
phase shift of 90degree (know as Quadrature Component) and
the amplitude I (t), Q (t), i.e.

u(t) = I(t) sin (ωct) + Q(t) cos (ωct) (4)

M-QAM signals can be demodulated using quadrature de-
modulator, which function is essentially inverse function to
the modulator [5].

TABLE II: Partition of QAM symbols on di-bits

I,Q component a0a1

3 10
1 11
-1 01
-3 00

The diagram in Figure 5 implements a 16-QAM demodula-
tor shown in Table II. Bit a0 is generated based on the marks
received sample. Multiplexer makes an absolute value of the
sample, which ensures that further processing is in positive
values.

Other blocks of proposed structure realize the decision the
value of bit a1. Subsequently di-bit I and Q components com-
posed into a serial data output in meaning of a demodulated
data.

Fig. 5: Block diagram of 16-QAM demodulator

Figure 6 shows the block of simulation involvement. Ran-
domly generated input vector is mapped by QAM modulator
and then transmitted over the AWGN channel with the Signal
to Noise Ratio (SNR) 10 dB. Demodulated signal is then
compared with the broadcast signal and the calculated value
of BER.

V. IMPLEMENTATION OF SELECTED BLOCKS

After simulation and functionality verification was gener-
ated Verilong Hardware Description Language (VHDL) code
for both units and then synthesized and implemented into
Xilinx ISE development environment. For implementation was
chosen chip from product line Spartan3E (xc3s250e in SMD
package TQFP144 and speed grade -5).

After synthesis and subsequent mapping of the hardware
structure (this is known as the Place&Route) found the overall

Fig. 6: Simulation diagram of 16-QAM demodulator

TABLE III: Utilization circuit with block FFT

Structure Used Total Percent
External IOBs 59 108 54 %
4 input LUTs 829 4.896 16 %

Slices 730 2.448 29 %
SLICEMs 167 1.224 13 %

BUFGMUXs 1 24 4 %
MULT18X18SIOs 3 12 25 %

RAMB16s 1 12 8 %

TABLE IV: Utilization circuit with block QAM demodulator

Structure Used Total Percent
External IOBs 36 108 33 %
4 input LUTs 38 4.896 1 %

Slices 20 2.448 1 %
SLICEMs 0 1.224 0 %

BUFGMUXs 0 24 0 %
MULT18X18SIOs 0 12 0 %

RAMB16s 0 12 0 %

use of the circuit. These parameters are shown in Tables III
and IV

Figure 7 shows the core of the circuit with the placement
and interconnection of the internal structures.

(a) FFT (b) 16-QAM

Fig. 7: Layout of blocks on a chip



VI. CONCLUSION

The aim of this article is to determine the suitability of
software “System Generator for DSP design” and implemen-
tation of OFDM demodulator blocks. System Design using
MATLAB-Simulink and then generating the VHDL code is
very efficient. The advantage is especially high efficiency
of the proposal in terms of total time spent implementing
and debugging the resulting aplication. Another significant
advantage is verification of the circuit design by simulation
using standard components. Using this kind of implementa-
tion brings advanced development of hardware receivers of
digital radio into common practice. The new development will
provide a massive series production and the price reduction,
which is currently now very high.

The practical implementation verified results of the theoret-
ical simulation. Followed measurements have confirmed the
findings of simulations and theoretical assumptions. Detailed
test results and comparing the simulated 64-QAM demodulator
will be republished. In the further work, we are going to focus
on implementation of other parts of the OFDM demodulator
such as block of synchronization and equalization. It will be
also followed by testing of the OFDM demodulator.
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Abstract – The project aims to create a new teaching support of 
the course “Radio-Communication Engineering”, that is an 
optional subject of the bachelor study program Information and 
Communication Technology, Mobile Technology, 
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Mathematics. The second aim of the project is the creation of new 
laboratory guides.  
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I. INTRODUCTION 

There is currently no support for teaching the new subject 
Radio-Communication Engineering (RCE). The newly created 
course RCE promotes and expands student’s overview in 
elective courses Radio Cellular Networks (RCN) and Radio 
Networks (RN). The Department of Telecommunications 
(DoT) currently offer the subject in Radio Networks  in the 
third year of undergraduate study and the subject of Radio 
Cellular Networks in the first year of graduate studies. 
Practical teaching of this subject runs in a Radio Network 
Laboratory (RNL), which has a capacity of 10 students. 

II. MAIN AIMS 

The main aim of the project is to create new teaching 
materials with regard to new trends in radio communications. 
It was created five new laboratory measurements, as well as 
new processing contents of 14 exercises. It was also created 14 
new teaching lectures that are available to students in 
electronic form (PDF) via e-learning system Moodle. [2] 

III. METHODS OF SOLUTION 

To ensure new laboratory exercises it was necessary to 
purchase some new equipment. It was bought equipment for 
measuring various parameters of the radio receivers (wild-
band receiver WINRADIO [4], power meter, antenna 
analyzers, various types of antennas, interference analyzer 
software, etc.). After buying the equipment it was developed 
five new instructions for laboratory exercises. It was also 
created a new e-learning course in system Moodle. 

IV. SPECIFIC OUTPUTS 

A. Teaching materials 

The main aim of the project is to create new teaching 
materials regarding to new trends in radio communications. 
 
RCE course contents: 

1. Introduction to radio communications. 
2. Basic concepts, variables used in radio 

communication, spectrum allocation. 
3. Radio waves in free space, the main types of radio 

waves, radio waves propagation. 
4. The base scheme of radio communication, signal 

processing. 
5. Source encoding, codecs, radio channel. 
6. Analog modulation. 
7. Digital modulation. 
8. Antennas I - principles, basic characteristics. 
9. Antennas II - basic types, properties and 

construction. 
10. Antennas III - special types, antennae, EH antenna, 

magnetic antenna. 
11. OK2KQM HAM VSB. 
12. Radiolocation systems, radar, principles. 
13. Digital radio and television broadcasting. 
14. Receivers - basic block diagrams, software radio. 

 
There was no extra spending from grand budget to create 
theoretical part of the project.  

B. 5 new laboratory measurements 

1) Measurement of coaxial cable parameters. There were 
purchased some samples of coaxial cables, Grid Dip Metter 
(GDO) and a power-probe to realize this measurement. The 
GDO and power-probe were bought from different financial 
source (Fig.1). 

2) Measurement of receiver noise factor. There were 
purchased a short-wave receiver and True-RMS voltmeter to 
realize this measurement (Fig.2). 

3) Input  antenna impedance. There were purchased 
some short-wave antennas and antennas analyzer AA520 to 
realize this measurement. [3] 



4) Directional characteristics of unknown antenna. 
There were purchased a short-wave receiver and True-RMS 
voltmeter to realize this measurement. 

5) WiFi Spectrum. There was purchased a WiFi analyzer 
WIFI-PILOT to realize this measurement (Fig.3). 

 

 
Fig. 1.  I. measurement working-place 

 

Fig. 2.  II. Measurement working-place 

 

Fig. 3.  V. Measurement working-place 

V. CONCLUSION 

There were developed five new laboratory measurements and 
fourteens theoretical lessons of the new course Radio-
Communication Engineering. This helps to bring a maximum 
efficiency and autonomy of teaching each of the students. 
Acquisition of RNL Laboratory Equipment in RCE is also 
usable for courses Cellular Radio Networks and 
Telecommunications Networks. 
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Abstrakt—Příspěvek se zabývá inovací výuky předmětu Rádiové 
sítě, který je volitelným předmětem bakalářských studijních 
oborů Telekomunikační technika, Mobilní technologie, 
Informatika a výpočetní technika a Výpočetní matematika 
studijního programu Informační a komunikační technologie. 

Klíčová slova-DVB, měřící sestava. 

I.  SOUČASNÝ STAV 

Na Katedře telekomunikační techniky je v současné době 
vyučován předmět Rádiové sítě jako volitelný ve 3. ročníku 
bakalářského studia. Vzhledem k tomu, že pro tento předmět 
v současné době neexistují skripta, studenti mají pro studijní 
účely k dispozici pouze přednášky a seznam doporučené 
odborné literatury. Náplň jednotlivých přednášek je následující: 

1. Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení 
frekvenčního spektra, klasifikace bezdrátových sítí, 
rozdělení rádiových sítí. 

2. Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové 
kódování, prokládání, modulace. 

3. Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení 
rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln. 

4. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních 
systémů, buňková struktura, využití kmitočtového 
pásma, mnohonásobný přístup, handover. 

5. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní 
standardy, kmitočtová pásma. Systém GSM. Výstavba 
a organizace systému GSM. 

6. Datové přenosy v sítích GSM. Typy přenosu dat 
v  obilních sítích (HSCSD, GPRS, EDGE). 

7. Vývojové trendy, UMTS. Základní popis a koncepce 
systému, architektura sítě, služby. 

8. Bezšňůrové telefony (DECT), vyhledávací systémy 
(Paging).  

9. Sítě WLAN. 

10. Digitální televizní vysílání, DVB, popis systému DVB-
T. 

11. Měření v DVB-T, systém DVB-H, MHP. 

12. Bezpečnost bezdrátové komunikace. 

13. Družicové komunikační sítě. Klasifikace družicových 
komunikačních sítí, družicové služby, typy oběžných 
drah, šíření signálů. 

14. Systémy družicových komunikačních sítí, systémy 
družicové navigace, systém GPS. 

Praktická výuka probíhá v Laboratoři rádiových sítí 
a mobilních komunikací, jenž se začala na katedře budovat 
v  roce 2004. Pro analýzu a vizualizaci šíření signálů 
digitálního televizního vysílání DVB-T se využívá v rámci 
počítačového cvičení softwarový nástroj Radiolab (viz 
počítačové cvičení č.1). V rámci praktického laboratorního 
měření (viz laboratorní měření č.4) studenti pracují se starší 
měřící sestavou, která je schopna analyzovat pouze signály 
pozemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-
T, a která disponuje omezenými možnostmi záznamu 
naměřených údajů a jejich dalšího zpracování. 

Náplň jednotlivých laboratorních úloh je následující: 

1. Testování parametrů koncových zařízení GSM. 

2. Testování přenosu dat prostřednictvím WiFi standardu 
802.11a. 

3. Systém pro digitální příjem rozhlasového vysílání 
DRM. 

4. Analýza digitálního TV signálu DVB-T. 

5. Spektrální analýza rádiových signálů. 

Náplň jednotlivých počítačových cvičení je následující: 

1. Šíření signálů - systém pro analýzu a vizualizaci šíření 
radiových signálů nad zemským povrchem. 

2. Návrh sítě WiFi - plánování pokrytí bezdrátových 
systémů uvnitř budov. 

V akademickém roce 2007/2008 došlo v tomto předmětu k 
zavedení e-Learningového systému Moodle, prostřednictvím 
kterého jsou studentům v elektronické podobě poskytovány 
přednášky a studijní materiály, týkající se laboratorní výuky. 
Prostřednictvím tohoto systému studenti rovněž absolvují 
průběžné znalostní testy a v rámci zkoušky absolvují závěrečný 
znalostní test. Pro zkvalitnění výukového procesu zde dále byly 
zavedeny dotazníkové ankety ke každému praktickému 
počítačovému či laboratornímu cvičení. 



II. INOVACE VÝUKY 

V letošním roce došlo v rámci řešení projektu FRVŠ 
k inovace laboratorního měření a přednášky odborného 
předmětu Rádiové sítě v oblasti digitálního televizního vysílání 
DVB. Inovace spočívala v rozšíření přednášky o popis systémů 
DVB-S a DVB-C. V souvislosti s tím bylo potřeba dovybavit 
Laboratoř rádiových sítí a mobilních komunikací o měřící 
sestavu, která je schopna měřit jak signály pozemského 
digitálního televizního vysílání DVB-T, tak i satelitní DVB-S 
a kabelové DVB-C formy vysílání (viz obrázek 1).  Tato 
sestava obsahuje mimo uvedené moduly DVB-T, DVB-S/S2 
a DVB-C i modul DVB-T2, čímž je připravena pro měření 
signálů pozemského digitálního televizního vysílání v systému, 
jehož zavedení se v České republice očekává v roce 2012. Pro 
potřeby analýzy a zpracování naměřených parametrů na PC 
tato sestava disponuje příslušným komunikačním softwarem. 

 

 

Obrázek 1.  Měřící sestava 

III. MOŽNOSTI MĚŘÍCÍ SESTAVY 

Měřící sestava je určena pro analýzu digitálního televizního 
vysílání. Pracuje v kmitočtovém pásmu 5 MHz až 2150 MHz 
a podporuje digitální standardy DVB-T/T2, DVB-H, DVB-C, 
DVB-S a DVB-S2. 

Měřící sestava disponuje kompletní sadou nástrojů pro 
analýzu televizního signálu. Umožňuje měřit kvalitu signálu 
a chybovost datového toku, kdy je možno na displeji zobrazit 
informace o CBER, VBER, UNC, MER pro DVB-T/T2, DVB-
H, DVB-C, DVB-S a LDPC, BCH, PER a MER pro DVB-S2. 
Mezi další funkce patří zobrazení konstelačního diagramu 
a frekvenční odezvy pro každou nosnou demodulátoru DVB-
T/T2, DVB-H. K dispozici je funkce měření ochranného 
intervalu. Tento efekt výrazně ovlivňuje kvalitu přijímaného 
analogového i digitálního signálu a je výsledkem mnoha 
odrazů signálů od překážek mezi vysílačem a přijímačem. 

Sestava je dále vybavena přesnou spektrální analýzou, na 
jejímž základě je vyhodnocena úroveň rušivých složek, měřen 
poměr C/N a síla signálu. Měřící sestava umožňuje zobrazit 
programy s kompresí MPEG-2 i MPEG-4 a zároveň určit 
parametry NIT, audio-video PID a seznam dostupných služeb. 
Mezi zajímavé funkce patří identifikace satelitu, kdy si 
v  režimu spektrálního analyzátoru uživatel zvolí digitální 
transpondér a software automaticky zjistí symbolovou rychlost 
a FEC. Následně je stažen MPEG NIT obsahující rozšířené 
satelitní informace. 

Velká kapacita vnitřní paměti umožňuje uložení množství 
uživatelských konfigurací a provedených měření, včetně 
spektrálních charakteristik. Měřící sestava je vybavena 
přijímačem GPS, který lze s výhodou využít pro monitorování 
DVB signálu. 

Pro komunikaci s počítačem jsou k dispozici rozhraními 
USB a Ethernet, která dovolují i vzdálené ovládání této měřící 
sestavy. Dále je k dispozici sw nástroj, který zpracovává 
naměřená data a provádí jejich archivaci v počítači. 

IV. ZÁVĚR 

Vytvořené výukové materiály budou vhodným způsobem 
doplňovat stávající osnovu přednášek a cvičení. Hlavní výstupy 
inovace předmětu Rádiové sítě byly následující: 

 Rozšíření přednášky uvedeného odborného předmětu o 
oblast kabelového a satelitního digitálního televizního 
vysílání. 

 Inovace laboratorního měření, zabývajícího se 
měřením kvalitativních parametrů digitálního 
televizního vysílání. 

Vytvořené výukové materiály budou studentům k dispozici 
v zavedeném e-Learningovém systému Moodle pro předmět 
Rádiové sítě na http://moodle.kat440.vsb.cz. 

PODĚKOVÁNÍ 

Projekt Inovace předmětu Rádiové sítě byl řešen za 
podpory Fondu rozvoje vysokých škol č. 1428/2011, který byl 
financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Abstrakt— Projekt je zaměřen na inovaci předmětu Přenosové 
soustavy, který je povinně volitelným předmětem bakalářského 
studia oboru Telekomunikační technika a Mobilní technologie v 
rámci studijního programu Informační a komunikační 
technologie. Hlavním cílem projektu je rozšíření počtu 
laboratorních úloh v laboratoři Přenosové techniky na Katedře 
telekomunikační techniky. Pořízené vybavení bude možno využít 
i v předmětu Přístupové sítě, který je volitelným předmětem pro 
všechny obory bakalářského studijního programu Informační a 
komunikační technologie.  

Klíčová slova-přenosové soustavy, inovace, výuka 

I.  ÚVOD 

Na Katedře telekomunikační techniky je v současné době 
vyučován předmět Přenosové soustavy v druhém ročníku 
bakalářského studia. Z prostředků jiných projektů bylo v 
minulosti zakoupeno 5 ks základního šasi modulárního 
systému TIMS vč. základních modulů. Za pomoci těchto 
modulů jsou ve cvičení předmětu Přenosové soustavy nyní 
vytvořeny 3 laboratorní úlohy na 5 pracovištích a 2 laboratorní 
úlohy pouze na 4 pracovištích. Laboratorní cvičení s využitím 
modulárního systému TIMS nahradily starší úlohy, které se 
zabývaly měřením na přenosovém systému PCM30/32 KNK 
30. Pořízením dalších modulů k modulárnímu systému TIMS 
dojde k rozšíření výše uvedených úloh na celkem 5 pracovišť a 
dále zavedení 5 nových praktických úloh. Rozšířením počtu 
praktických úloh se optimalizuje rovněž počet teoretických 
cvičení.[1]  

II. CÍLE ŘEŠENÍ 

Cíl řešení projektu je snaha klást větší důraz na praktickou 
výuku ve cvičení předmětu Přenosové soustavy a to tím, že se 
rozšíří počet praktických laboratorních úloh. 

III. ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

V rámci řešení projektu byly pro modulární systém Emona 
TIMS v Laboratoři přenosové techniky pořízeny následující 
hardwarové karty [2] : 

 1 ks Line Code Encoder 

 1 ks Line Code Decoder 

 1 ks PCM encoder 

 4 ks Multiplier 

 1 ks 100 kHz Channel Filter 

 2 ks Audio Oscilator 

 2 ks Sequence Generator 

 4 ks Quadrature Utilities 

S tímto vybavením bude možno rozšířit stávající 
laboratorní cvičení v předmětu Přenosové soustavy a rovněž 
mohou být tyto moduly využity v předmětu Přístupové sítě. 

Byla také pořízena odborná literatura, která umožní řešitelů 
i studentům hlubší pochopení dané problematiky, jak z 
teoretického, tak z praktického hlediska. 

IV. KONKRÉTNÍ VÝSTUPY 

Konkrétní výstupy projektu jsou: 

 vznik 5 nových laboratorních úloh na modulárním 
systému TIMS v Laboratoři přenosových systémů,  

 rozšíření počtu pracovišť současných 2 
laboratorních úloh ze 4 na 5 pracovišť. 

V. OSNOVA CVIČENÍ PŘEDMĚTU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY 

V rámci pořízeného vybavení bude možno rozšířit a 
zefektivnit výuku úloh (vyznačeno tučně): 

1. Úvodní hodina 

2. Výpočetní cvičení - Základní jednotky a veličiny 
přenosové techniky, přeslechy. 

3. Písemka č.1 

4. Laboratorní měření č.1 – Vzorkování a č.2 - Měření 
hloubky amplitudové modulace (za pomocí systému 
TIMS) 

5. Výpočetní cvičení - Digitální a analogová komprese, 
linkové kódy 

6. Písemka č. 2 

7. Laboratorní měření č.3 – Delta modulace a č.4 – 
Linkové kódy (rozšíření ze 4 na 5 pracovišť) (za 
pomocí systému TIMS) 

8. Laboratorní měření č.5 – PCM kódování (rozšíření ze 
4 na 5 pracovišť) (za pomocí systému TIMS) 

9. Laboratorní měření č.6 – Modulace QPSK (za 
pomocí systému TIMS) 

10. Laboratorní měření č. 7 - Modulace FSK (za 
pomocí systému TIMS) 



11. Laboratorní měření č. 8 - Modulace QAM (za 
pomocí systému TIMS) 

12. Laboratorní měření č. 9 - Modulace OFDM – 
měření v časové oblasti (za pomocí systému TIMS) 

13. Laboratorní měření č. 10 - Modulace OFDM – 
měření ve frekvenční oblasti (za pomocí systému 
TIMS) 

14. Náhradní termín pro testy a měření, konzultace, 
zápočty 

VI. ZÁVĚR 

V rámci inovace předmětu Přenosové soustavy byla 
maximálně zefektivněna výuka a samostatnost každého 
studenta. Pořízené vybavení v Laboratoři přenosové techniky 
bude sloužit i k výuce předmětů Přístupové sítě. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tento projekt byl financován Ministerstvem školství České 
republiky, Fondem rozvoje vysokých škol č. 122/2011/F1a. 
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Abstrakt—Tento příspěvek popisuje výsledky řešení projektu 
Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) s názvem „Inovace 
praktických cvičení předmětu Širokopásmové sítě”. Inovace 
tohoto předmětu spočívá v zavedení praktické výuky moderní 
technologie pro vysokorychlostní přenos dat 10 Gigabit Ethernet 
díky rozšíření přístrojového vybavení Laboratoře počítačových 
sítí. Toto nové vybavení bude využito i v rámci laboratorní výuky 
předmětu Telekomunikační sítě. Dalším výstupem projektu jsou 
nové studijní materiály pro laboratorní výuku předmětu 
Širokopásmové sítě. 

Klíčová slova-FRVŠ; počítačové sítě; širokopásmové sítě; 10 
Gigabit Ethernet 

I.  ÚVOD 

Předmět Širokopásmové sítě je povinně volitelným 
předmětem magisterského studijního oboru Telekomunikační 
technika v rámci studijního programu Informační a 
komunikační technologie a volitelným předmětem 
magisterského studijního oboru Mobilní technologie v rámci 
studijního programu Informační a komunikační technologie. 
Praktická výuka tohoto předmětu je realizována v Laboratoři 
počítačových sítí na Katedře telekomunikační techniky Fakulty 
elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity 
Ostrava. 

Oblastmi zájmu tohoto předmětu jsou technologie 
využívané v moderních komunikačních sítích. První oblastí je 
technologie MPLS a její aplikace (např. MPLS VPN, MPLS 
TE, …). Druhou oblastí je problematika zabezpečení přenosu 
dat pomocí virtuálních privátních sítí (např. IPsec VPN, SSL 
VPN, …). Třetí oblastí je problematika zajištění požadovaných 
hodnot přenosových parametrů různých typů přenášených dat 
s pomocí kvality služby (QoS) a nástrojů pro její implementaci 
(např. metody obsluhy paketových front, traffic shaping, 
WRED, …).  

II. CÍLE ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu „Inovace praktických cvičení 
předmětu Širokopásmové sítě” je inovace a rozšíření 
laboratorní výuky v tomto odborném předmětu se zaměřením 
na moderní technologii pro vysokorychlostní přenos dat - 10 
Gigabit Ethernet. Tato technologie se v současnosti v praxi 
stále více prosazuje nejen v páteřních sítích, ale i v lokálních 

sítích, v nichž je potřeba přenášet velké objemy dat. S 
rostoucím počtem uživatelů Internetu a s jejich rostoucími 
nároky na množství přenášených dat se tato technologie brzy 
stane takřka všudypřítomnou.  

III. VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Díky tomuto projektu bylo možné zkvalitnit a rozšířit 
přístrojové vybavení Laboratoře počítačových sítí, kde probíhá 
laboratorní výuka nejen předmětu Širokopásmové sítě, ale i 
čtyř dalších předmětů. K tomuto účelu byly zakoupeny dva L3 
přepínače Cisco Catalyst 3560X a speciální moduly 
podporující technologii 10 Gigabit Ethernet (3KX-NM-10G). 
Více informací o těchto zařízeních lze nalézt v [1].  Dále byla 
vytvořena nová laboratorní úloha Technologie 
vysokorychlostních sítí, kde budou mít studenti možnost se 
s touto novou technologií seznámit.  

 

 

Obr. 1.  Fotografie dvou přepínačů Cisco Catalyst 3560X včetně modulů 
pro 10 Gigabit Ethernet, které jsou umístěny v síťovém rozvaděči 

v Laboratoři počítačových sítí 

Díky novému vybavení laboratoře se zkvalitní výuka i 
v ostatních 11 laboratorních úlohách předmětu Širokopásmové 
sítě a také v jednom cvičení v rámci předmětu 
Telekomunikační sítě. Zakoupená zařízení mají totiž i mnoho 

Tento příspěvek popisuje výsledky řešení projektu č. 996/2011 
financovaného Fondem rozvoje vysokých škol.  



dalších funkcí – různé směrovací protokoly a bezpečnostní 
mechanizmy, podpora kvality služby, technologie VLAN, atd. 

Významným výsledkem projektu je vytvoření nových a 
aktualizace stávajících studijních materiálů k jednotlivým 
laboratorním úlohám. Tyto studijní materiály budou studentům 
přístupné v rámci katedrálního e-learningového systému 
Moodle. 

Nové vybavení laboratoře najde uplatnění i při řešení řady 
bakalářských a diplomových prací. 

IV. ZÁVĚR 

Výsledky řešení projektu „Inovace praktických cvičení 
předmětu Širokopásmové sítě” významnou měrou přispěje ke 
zkvalitnění výuky předmětu Širokopásmové sítě. Inovace 
tohoto předmětu, které byly popsány v tomto příspěvku budou 
zavedeny do výuky ve školním roce 2011/2012. 

ODKAZY 
[1] Cisco Catalyst 3750-X and 3560-X Series Switches [online]. 2011. 

Available: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ 
ps5718/ps6406/data_sheet_c78-584733.html. 
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Abstract— Projekt "Inovace předmětu Kódy a bezpečnost“ se 
zabývá modernizaci a zefektivnění výuky stejnojmenného 
předmětu.  Cílem projektu je inovace přednášek a doplnění a 
rozšíření laboratorní části cvičení. Inovace předmětu je zaměřena 
převážně na modernizaci stávajících a vytvoření nových 
praktických laboratorních úloh, tak aby lépe pokrývaly současné 
trendy v oblasti informační bezpečnosti.  Hlavními cíli řešení je 
zvýšení efektivity studia formou zvýšení počtu laboratorních 
úloh, inovace přednášek o aktuální témata z oblasti informační  
bezpečnosti a zlepšení podmínek pro online testování znalostí 
studentů. 

Keywords-výuka, inovace, bezpečnost, protokol, cvičení, 
přednášky, kryptologie 

I.  ÚVOD 

 Předmět Kódy a bezpečnost je povinným předmětem 
programu STM (Softwarové technologie a management)  
bakalářského studijního programu elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze. Předmět vznikl transformací X36BEZ 
předcházející formy studia. Základním cílem předmětu "Kódy 
a bezpečnost" je seznámit studenty s problematikou 
informační bezpečnosti. Jde o velmi důležitou dynamicky se 
rozvíjející oblast informačních technologií, jejíž význam se 
neustále narůstá. Inovace předmětu bude sledovat aktuální 
metody a systémy ochrany dat a snažit se je vysvětlit pomocí 
moderních učebních postupů. Hlavním nedostatkem cvičení je 
malé množství praktických laboratorních úloh, kde by se 
studenti mohli seznámit s praktickými aspekty bezpečnosti v 
oblasti informační bezpečnosti. 

 

II. CÍLE ŘEŠENÍ 

  
Cílem řešeného projektu je odstranit výše zmíněné 

nedostatky současného stavu, kdy obsah předmětu v některých 
částech neodpovídá moderním trendům v oblasti informační 
bezpečnosti. Globálním cílem je zatraktivnění výuky a 
celková modernizace předmětu. Jednotlivými dílčími cíly 
jsou: 

  
 vytvoření čtyř nových přednášek inovace přednášek  

 na aktuální bezpečnostní témata 
 zatraktivnění přednášek pro studenty díky novým 
 tématům a výukovým animacím 
 zatraktivnění cvičení pro studenty díky novým  
 laboratorním úlohám 
 vytvoření tří nových laboratorních úloh. Pro úlohy 
 budou vytvořeny nové výukové materiály. 

III. INOVACE PŘEDNÁŠEK 

V Tabulce 1 a 2 jsou původní osnovy přednášek a cvičení 
předmětu Kódy a bezpečnost. Z osnovy jsou vidět hlavní 
nedostatky stávajícího řešení, kdy v přednáškách jsou zcela 
nejrůznější kryptografické protokoly jako IPsec, SSL/TLS, 
problematika zabezpečení hovorů v mobilních sítích 
elektronický podpis apod.  V oblasti přednášek je možné 
vypustit partie týkající se modulární aritmetiky, protože ty 
jsou nyní probírány v samostatném předmětu Matematika pro 
informatiky (kód A7B01MCS).  

 
Tabulka 1 - Osnova přednášek původní verze předmětu 

 
 

 

Týden Náplň přenášky  
1.  Úvod do kryptologie, historický přehled. 

Základy modulární aritmetiky,  
2.  Základy teorie čísel, matematické základy 

kryptografie, substituční šifry  
3.  Blokové, transpoziční a exponenciální šifry, 

zřízení společného klíče  
4.  Teorie informace, teorie složitosti algoritmů  
5.  Hašovací funkce, MD5, SHA-x, HMAC  
6.  Testy prvočíselnosti, proudové šifry, RC4  
7.  Blokové šifry, DES, 3DES, AES, operační 

módy  
8.  Asymetrická kryptografie 1  
9.  Asymetrická kryptografie 2  
10.  Sdílení tajemství  
11.  Seznámení s kvantovou kryptologií  
12.  Seznámení s kryptoanalýzou  
13.  Kryptografie eliptických křivek  



 
Změny v osnovách přednášek a cvičení jsou vyznačeny 

tučně. Navrhované změny budou zavedeny do výuky v letním 
semestru akademického školního roku 2011/12. 

 

IV. INOVACE CVIČENÍ 

Cvičení jsou organizována formou seminářů a laboratorních 
úloh. Vzhledem k rozsahu předmětu se cvičení konají jednou 
za 2 týdny. Laboratorní úlohy demonstrují různé technologie a 
aspekty informační bezpečnosti.  
 

 

 

V. KONKRÉTNÍ VÝSTUPY 

Konkrétními výstupy řešení projektu je vytvoření tří  nových 
laboratorních cvičení, vytovření čtyř stávajících přednášek a 
vytvoření materiálů na přednášky a laboratorní cvičení  včetně 
elektronických testů pro online testování znalostí studentů. 

VI. ZÁVĚR 

V rámci inovace předmětu Kódy a bezpečnost byly inovovány 
tři přednášky tak, aby lépe pokrývaly oblast informační 
bezpečnosti a v rámci cvičení byly vytvořeny dvě  nové 
laboratorní úlohy a inovována jedna stávající. Pro přednášky i 

Tabulka 4 – Osnova inovovaných přednášek 
 

Týden Náplň přenášky  
1.  Úvodní cvičení. Seznámení s obsahem 

předmětu a náplní cvičení. BOZP 
2.  Základy modulární aritmetiky I 
3.  Základy modulární aritmetiky II, substituční 

šifra, afinní šifry 
4.  Teorie informace, teorie složitosti. Práce s 

knihovnou NTL (C++) 
5.  Hašovací funkce (C/C++) 
6.  Testy prvočíselnosti, proudová šifra RC4 
7.  Operace v GF(2^8). Zadání domácích prací 
8.  Řešení individuálních projektů, konzultace 
9.  Řešení individuálních projektů, konzultace 
10.  Laboratorní úloha – Útoky v lokálních 

Sítích na spojové vrstvě RM OSI 
11.  Laboratorní úloha – IPsec VPN 
12.  Laboratroní úloha – SSL VPN 
13.  Prezentace individuálních projektů 
14..  Zápočtový test a zápočet 

Tabulka 3 – Osnova inovovaných přednášek 
 

Týden Náplň přenášky  
1.  Úvodní cvičení. Seznámení s obsahem 

předmětu a náplní cvičení. BOZP 
2.  Základy modulární aritmetiky I 
3.  Základy modulární aritmetiky II 
4.  Práce s knihovnou NTL (C++) 
5.  Hašovací funkce (C/C++) 
6.  Testy prvočíselnosti, proudová šifra RC4 
7.  Operace v GF(2^8). Zadání domácích prací 
8.  Řešení individuálních projektů, konzultace 
9.  Řešení individuálních projektů, konzultace 
10.  Řešení individuálních projektů, konzultace 
11.  Asymetrická kryptografie 
12.  Šifrování SSL na síti, odevzdávání a 

konzultace k úlohám 
13.  Prezentace individuálních projektů 
14..  Zápočtový test a zápočet 

Tabulka 2 – Osnova inovovaných přednášek 
 

Týden  Náplň přenášky 
1.  Úvod do kryptologie, historický přehled  
2.  Základy teorie čísel, matematické základy 

kryptografie, substituční šifry  
3.  Blokové, transpoziční a exponenciální šifry, 

zřízení společného klíče  
4.  Teorie informace, teorie složitosti algoritmů  
5.  Hašovací funkce, MD5, SHA-x, HMAC  
6.  Testy prvočíselnosti, proudové šifry, RC4  
7.  Blokové šifry, DES, 3DES, AES, operační 

módy  
8.  Asymetrická kryptografie 1  
9.  Asymetrická kryptografie 2  
10.  Kryptografické protokoly – IPsec, 

SSL/TLS, SSH, SCP  
11.  Zabezpečení bezdrátových a mobilních sítí 

(GSM, UMTS, WiFi, WiMAX)  
12.  Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v 

datových sítích (SIP, H.323, IAX)  
13.  Zabezpečení e-mailové komunikace (PGP, 

S-MIME), elektronický podpis  



pro laboratorní  úlohy byly vytvořeny nové výukové materiály 
v elektronické formě dostupné na školním LMS systému 
Moodle. 

PODĚKOVÁNÍ 

Tento projekt byl financován Ministerstvem školství České 
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Abstract— Projekt je zaměřen na inovaci předmětu Úvod do 
komunikačních technologií, který je povinně volitelným 
předmětem bakalářského studia všech oborů v rámci studijního 
programu Informační a komunikační technologie. Hlavním cílem 
projektu je významná inovace předmětu a s tím související 
struktura pracovišť učebny, která je využívána v zimním 
semestru pro předmět Základy elektroniky a v letním semestru 
pro předmět Úvod do komunikačních technologií. Inovace se 
týká jak cvičení, tak i obsahu přednášek, z projektu budou 
dovybaveny pracoviště tak, aby mohly být realizován pozměněný 
obsah.  

Keywords-UdKT, Katedra telekomunikační techniky, Moodle 

I. ÚVOD 

Na Katedře telekomunikační techniky je v současné době 
vyučován předmět Úvod do komunikačních technologií v 
druhém semestru prvního ročníku bakalářského studia. 
Praktická výuka tohoto předmětu probíhá v laboratoři KP106, 
která má kapacitu 20 studentů. Laboratoř je pro potřeby výše 
uvedeného předmětu vybavena deseti pracovními stanicemi, o 
jedno pracoviště se v rámci cvičení tak musí dělit studenti, což 
velmi často vede k situaci, že jeden student je tzv. tažný a 
efektivita výuky klesá. Z tohoto pohledu je žádoucí, aby každý 
student pracoval na samostatném pracovišti. 

Ve výuce je rovněž využíván e-learning systém Moodle, 
který studenti během cvičení intenzivně využívají, mají v něm 
veškeré podklady a rovněž v něm absolvují testy. V současném 
režimu se musí o počítač dělit (vystřídat se), což je neefektivní. 

Vzhledem k tomu, že učebna je intenzivně využívána pro 
nosné předměty prvního ročníku na fakultě s velkými počty 
studentů, přispěje realizace projektu významným způsobem ke 
zkvalitnění výuky na fakultě.  

II. CÍL A ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

Cílem projekt je zefektivnit výuku a podpořit samostatnost 
studentů vybudováním dalších pracovišť. Z prostředků 
projektu bylo pořízeno deset pracovních stanic. Neklademe 
výkonnostní nároky na tyto stanice, čemuž odpovídala i 
pořizovaná konfigurace, celkový počet pracovišť tím pádem je 
dvacet a zcela v relaci s maximální kapacitou laboratoře. 

Kromě pracovních stanic bylo pořízeno pět kusů serverů, 
které slouží pro řešení projektů, na těchto servrech je 

provozován VMWARE a pod ním běží virtuální stroje s 
Linux/Debian, na kterých studenti řeší projekty. 

Poslední pořizovanou komponentou do laboratoře je 
spravovatelný switch s kapacitou 24x1Gbps portů. Cílem 
projektu je zajištění podmínek pro významnou inovaci 
předmětu, která se dotýká prakticky všech přednášek a cvičení. 

V rámci řešení projektu bylo pro laboratoř KP106 pořízeno 
následující vybavení: 

 10 ks pracovních stanic a 10 ks LCD monitorů 

 5 ks serverů pro řešení projektů 

 1 ks přepínač s 24 porty 1Gbps 

S tímto vybavením bylo možné inovovat laboratorní 
cvičení dle schváleného obsahu akademickým senátem fakulty. 

V dubnu 2011 byla vydána skripta Úvod do komunikačních 
technologií [1]. Pro každé cvičení je vytvořen průvodce v e-
learningovém systému Moodle [2].  

Níže jsou uvedena pouze cvičení, kde student získává body, 
jelikož předmět končí klasifikovaným zápočtem, tak jejich 
součet dává 100 bodů, přičemž 40b lze získat za dva projekty, 
40b za dva kontrolní testy a 20b za čtyři bodované úlohy. 

Výpočty útlumu vedení, útlum přeslechu na blízkém a 
vzdáleném konci. Můstkové zaměřovací metody a výpočty 
nerovnováh, hodnocení 5b. 

Snellův zákon lomu, totální odraz, útlum optické trasy, 
disperze a výpočty s nimi, hodnocení 5b. 

Demonstrativní výpočet parametrů přenosového řetězce 
802.11 a/b/g WiFi (zisk antén,útlumy prvků,nastavení výkonu 
AP), výpočet pokrytí signálem WiFi pomocí programu 
RadioMobile, hodnocení 5b. 

Kontrolní test 20b., náhradní termín pro předešlé bodované 
úlohy 

Mobilní technologie, návrh a výpočet pokrytí signálem 
pomocí nástroje Radiomobile - projekt, 20b. 

Vytvoření IVR schématu, část I; laboratorní cvičení s 
virtualizovaným AsteriskNow ve VMware, zadání projektu. 
Vytvoření IVR schématu, část II; laboratorní cvičení s 
virtualizovaným AsteriskNow ve VMware, předvedení 
projektu 20b. 



Výpočet vlivu přenosového prostředí na kvalitu řeči; 
početní cvičení (odevzdání výsledku v Moodle), 5b. 

A nakonec semestrální test 20b. a udělení zápočtů 

III. NOVA KONCEPCE PŘEDNÁŠEK 

K nové koncepci přednášek byly vydány skripta [1]. 
Skripta jsou určena ke studiu předmětu "Úvod do 
komunikačních technologií", který je přednášen na Fakultě 
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity v Ostravě pro studenty prvního ročníku 
bakalářského programu Informační a komunikační technologie. 
Studenti v kurzu získají informace o technologiích a principech 
přenosu informace v metalických, optických, bezdrátových, 
přístupových sítích, mobilních a počítačových sítích. Předmět 
si klade za cíl, aby studenti porozuměli využití probíraných 
komunikačních technologií a pochopili principy užívané v 
různých typech sítí. První přednáška je věnována vlastnostem 
signálů a základním pojmům, další přednášky jsou postupně 
zaměřeny na spojovací systémy , metalické, optické, 
bezdrátové, přístupové a počítačové sítě. V přednášce 
věnované mobilním technologiím jsou studenti seznámeni s 
principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí. Další 
přednášky jsou zaměřeny na multimediální komunikaci, sítě 
nové generace, kvalitu služeb a nakonec není opomenuta ani 
bezpečnost sítí. Náplní poslední přednášky jsou vize a 
ukázková řešení rozsáhlých sítí, tato přednáška do výukového 
textu zařazena není. 

 Výukový materiál je vydáván na kompaktním disku 
společně s dalšími podklady k  předmětu, jako jsou prezentace 
z přednášek a podklady ke cvičením. Tyto texty včetně skript 
ovšem nenahrazují účast na přednáškách a cvičeních, ale tvoří 
základní podklady ke studiu, které v kombinaci s poznámkami 
studenta k výkladu obsáhnou probíranou látku a zvýší šance na 
úspěšné absolvování předmětu. 

 Autoři souhlasí s šířením elektronické verze materiálů 
mezi studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - 
Technické univerzity v Ostravě pro studijní účely, přičemž 
souhlasem s tímto šířením se nevzdávají svých autorských práv 
k publikaci. 

 Evoluce v komunikačních systémech 

Historie komunikací. Pojmy signál a frekvence signálu. 
Simplexní a duplexní komunikace (rozhlas, televize x telefon). 
Pojmy páteřní a přístupová síť.  

 Komunikační sítě 

Signalizace a synchronizace v komunikačních sítích. 
Technologie páteřních a přístupových sítí. 

 Spojovací systémy 

Rozdělení spojovacích systému do generací. Principy 
propojování ve spojovacích polích. Dimenzování spojovacích 
systémů 

 Metalické sítě 

Symetrická a nesymetrická vedení. Náhradní model vedení. 
Útlum, Přeslech. Vliv kapacitní nerovnováhy na přenosovou 
funkci vedení. Můstkové zaměřovací metody. 

 Optické sítě 

Výhody a nevýhody vzdušných optických tras, LASERová 
a LED pojítka. Princip přenosu světla opt. vláknem. Totální 
odraz. Útlum v opt. vláknech. Spektrální útlumová 
charakteristika opt. vláken. Disperze v optických vláknech. 
Spektrum polovodičových zdrojů světla pro opt. komunikace. 
WDM sítě. 

 Bezdrátové sítě 

Rozdělení rádiového spektra.Základy šíření rádiového 
signálu, radiokomunikační řetězec, přehled systémů využívající 
rádiový kanál (Wifi-BT-Wimax-Zigbee). 

 Přístupové sítě 

Technologie xDSL (přehled, principy, ...) technologie 
DOCSIS. 

 Počítačové sítě 

Model a architektura TCP/IP, vztah k modelu RM OSI. 
Ethernet a jeho typy, IPv4 a IPv6, principy, aplikační protokoly 
a transportní protokoly. 

 Mobilní technologie 

Mobilní sítě 1. a 2. generace (přehledově)- mobilní sítě 3. 
generace (UMTS) - budoucí rozvoj v mobilních buňkových 
systémech (Release 99 až Release 8 - LTE/SAE). 

 Sítě nové generace 

 Architektura NGN. Popis jednotlivých úrovní a portfolia 
služeb. Koncepce IMS. 

 Multimediální přenosy 

Vlastnosti multimédií. Protokoly vhodné k přenosu 
informace v reálném čase. Architektura služby Skype. 
Komunikační systém Asterisk. 

 Kvalita služeb 

 Dostupnost služby. Kvalita řeči a metody jejího 
posuzování. Výpočet kvality řeči v E-modelu 

 Bezpečnost v komunikacích 

Úloha kryptografie a kryptografický systém. Utajení, 
integrita, autentizace, kontrola přístupu. Přehled typů šifer a 
algoritmů. Příklady útoků v IP telefonii a vhodných obran před 
nimi. 

 Trendy a vize komunikačních technologií 

Konkrétní ukázková řešení komunikačních sítí z praxe z 
pohledu logického členění, použitých technologií a 
provozovaných služeb. 



IV. NOVA KONCEPCE CVIČENÍ 

Veškeré podklady ke cvičením sjou dostupné v systému 
Moodle [2]. Studenti se před cvičením seznámí s podklady, 
které vycházejí z přednášek.  

 

 

 

Obr. 1. Náhled cvičení UdKT v Moodle. 

 

Obsah cvičení je následující: 

 Seznámení s provozním řádem a bezpečnostními 
předpisy počítačové učebny. Seznámení se 
softwareovými nástroji, používanými ve cvičení,  
MOODLE, Octave, WireShark; Ukázka cvičného 
testu a cvičné odevzdání protokolu v MOODLE. 

 Časová a frekvenční reprezentace signálů. 
Základní signály  používané v telekomunikacích. 
Filtrace. 

 Dimenzování operačního střediska centra 
tísňového volání – početní cvičení 

 Výpočty útlumu vedení, útlum přeslechu na 
blízkém a vzdáleném konci. Můstkové zaměřovací 
metody a výpočty nerovnováh, hodnocení 5b. 

 Snellův zákon lomu, totální odraz, útlum optické 
trasy, disperze a výpočty s nimi, hodnocení  5b. 

 Demonstrativní výpočet parametrů přenosového 
řetězce 802.11 a/b/g  WiFi (zisk antén,útlumy 

prvků,nastavení výkonu AP), výpočet pokrytí  
signálem WiFi pomocí programu RadioMobile, 
hodnocení 5b. 

 kontrolní test 20b., náhradní termín pro předešlé 
bodované úlohy 

 Wireshark (odchycení provozu, rozbor rámce a 
paketu dle TCP/IP ref. modelu) 

 Mobilní technologie, návrh a výpočet pokrytí 
signálem pomocí nástroje Radiomobile - projekt, 
20b.  

 Vytvoření IVR schématu, část I – laboratorní 
cvičení s virtualizovaným AsteriskNow ve 
VMware, zadání projektu 

 Vytvoření IVR schématu, část II – laboratorní 
cvičení s virtualizovaným AsteriskNow ve 
VMware, předvedení projektu 20b. 

 Výpočet vlivu přenosového prostředí na kvalitu 
řeči – početní cvičení (odevzdání výsledku v 
Moodle), 5b. 

 Zachycení a prolomení MD5 při použití Digest 
autentizace v SIP protokolu. 

 Semestrální test 20b., udělení zápočtů 

ZÁVĚR  

Modifikace kurzu UdkT proběhla na základě schválené nové 
náplně Radou studijního programu v roce 2010 a poprvé byl 
modifikovaný kurz zaveden v letním semestru 2010/2011. 
Inovance byla stoprocentní a  způvodní náplně nebylo 
zachováno žádné cvičení ani přednáška, jelikož byla zjištěna 
duplikace s předmětem Přenosové soustavy.  
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Abstract— The paper deals with the development of application 
enabling phone lookup function. We developed an application 
which customized the current Siemens CAP application to needs 
of corporate environment in VSB – Technical university of 
Ostrava. The paper describes the developed architecture and our 
solution which is based on CAP and involves a metadirectory. 
The architecture enables communication with Siemens PBX 
through the CSTA protocol and our application performs the 
lookup in the LDAP directory. The results could prove valuable 
to other institutions addressing a similar issue.  

Keywords- CSTA, LDAP, CAP, phone number lookup.  

I. INTRODUCTION 

The paper deals with the phone lookup function in a 
corporate environment. The presented solution is suitable both 
for IP phones and ordinary digital phones. All phone lookup 
functions refer to LDAP as the unique source of information 
for the given purpose. Almost every institution nowadays has a 
corporate directory. All important information regarding the 
staff is stored in the directory and the access to it is ensured by 
the LDAP protocol based on recommendation ITU-T X.500 
[1].  

Corporate directories contain a tree structure and involve 
individual records which consist of the defined attributes which 
are described by objects. TelephoneNumber is one of these 
attributes. 

A significant advantage of IP telephony is the simplicity 
with which it can be integrated into IT applications. IP phones 
are equipped with a LDAP client and can acquire a contact and 
specific information related to the contact. The information is 
displayed on the IP phone and the user can easily initiate the 
call [2].  

On the other hand we can also imagine ordinary phones in 
PBX’s. If we consider the possibility of an analogue phone, we 
can discuss it being used only theoretically because no 
sophisticated protocols are implemented in analogue phones 
and nearly all supplementary services are based on DTMF 
control. Digital phones in PBXs are equipped with various 
proprietary protocols enabling interactive communication 
between the user and PBX using buttons. There is a possibility 
to call service by pressing a single button. Once a particular 
button is pressed,  the  function assigned to it is activated and 
we can enter letters through the telephone keypad (the principle 
is the same as with mobile phones). Where PBX supports the 
CSTA (Computer Supported Telecommunications 

Applications) protocol, the third-party application can control 
communication in PBX, e.g. to initiate a call. The third-party 
application will access PBX through IP, for which the third 
version of CSTA III protocol (specified by ECMA) is mostly 
applied. Many different applications exist, most of them 
designed for a particular system. One of the possible solutions 
is to connect the individual phones and PCs through USB, 
Bluetooth or IP and to adopt an application based on Microsoft 
TAPI. Our approach is different. 

II. COMMON APPLICATION PLATFORM 

First of all, we need to describe the Common Application 
Platform (CAP). CAP is a key component of our architecture. 
This application was developed by Siemens and supports not 
only Siemens communication systems but also the third-party 
PBXs of well-known vendors, such as Nortel, Alcatel, Avaya, 
Cisco and so on. 

  

 
Figure 1:  Common Application Platform structure 



CAP serves as a powerful middleware connecting 
applications and is based on standard protocols. The features 
which are supported are grouped into five different packages 
and they do not make any distinction between protocols, 
encoding variants, or connection types. CAP is not licensed 
and can be installed free of charge but individual applications 
in CAP require licensing. We did not need licensing as we 
have own application for communication with LDAP and the 
communication with PBX is ensured by CAP.  

CAP supports the following protocols: CSTA III ASN.1, 
CSTA XML, Microsoft TAPI, JTAPI, Microsoft WAVE API 
and XML Phone Service [3-5]. Figure 1 shows the structure of 
the Common Application Platform. 

For our purpose we installed CAP and we also use the XML 
Protocol for Computer Supported Telecommunications 
Applications (CSTA) Phase III. XML tag options are specified 
in recommendation ECMA-323.  

 

 
Figure 2:  Menu in CAP, Button Number Assignment 

Communication through IP with the CSTA III application 
protocol is operated between CAP and PBX. We configured it 
according to  the instructions in the documentation. Due to 
CAP restriction regarding the maximum number of users 
(500), we decided to install more CAP applications on MS 
WIN7 in the VMWARE ESXI virtual platform and to operate 
three identical servers with separate user pools. In the end, we 
at VSB –Technical University of Ostrava were able to cover 
our 1200 users connected to PBX’s with through their digital 
phones and achieve the maximum capacity of 1500 users. 

The important step regarding user’s configuration in CAP is 
the button assignment, which it is depicted in Figure 2. In 
addition to the button, we also select the language for 
displayed texts. The texts are configurable and we prepared 
two language versions, Czech and English. 

When an application key is pressed at the terminal, the 
XML phone application starts by calling the configured URL 
which is associated with this button in CAP. In response, the 
application uses the invoke interface to send a CAPPhone 
object (as a HTTP response with the MIME type: XML) that 
should be processed for the terminal where the button was 
pressed. The application can show a text message on the 
display, generate a signal tone and set the LED status. 

The XML Phone Service comes with a number of simple 
but useful applications called On A Button Suite [7], [8]. 

III. TECHNOLOGY USED AND INTEGRATION INTO 

CORPORATE DIRECTORY 

In order to integrate CAP into our corporate directory based 
on the LDAP protocol, it was necessary to develop an 
application operating as the metadirectory [6]. This 
application provides an interface between CAP and LDAP.  

 
Figure 3:  Menu in CAP, Button Number Assignment 

We considered several solutions and finally we decided to 
apply a server based on openLDAP as the metadirectory and 
to develop an application which ensures synchronization and 
customization with CAP. The application was written in Ruby 
and this programme was named MetaLdap. Ruby is an object-
oriented programming language, the syntax of which is 
broadly similar to well-known Python. 

CAP, OpenLDAP and MetaLdap are running on the same 
machine, which, as we have mentioned, is virtual. CAP 
ensures the connection to PBX. The administrator needs to 
assign a button with a Lookup function to every user. Once the 
button is pressed on the phone, the appropriate procedure in 
the CAP server is launched and information is transferred in 
XML formats. The button assignment process is depicted in 
Figure 2. The situation from the user’s point of view is 
depicted in Figure 3. MetaLdap and OpenLDAP ensure the 
remaining functions.   

We selected cn (commonName) as the LDAP attribute for 
the lookup service. The database of contacts is synchronized 
with the original university LDAP server ldap.vsb.cz and is 
immediately adapted for CAP. The following items are stored 
in the metadirectory: surname, name, login, e-mail and phone 
numbers. One user can own more phone numbers and the 
same surnames can exist, i.e. the application should be able to 
offer the user more items to select from. Login is the unique 
identifier. Where more phone numbers are available,  the first 
number is the main one and the other numbers are offered as 
alternative phone numbers. Synchronization is performed 
twice a day. Finally we created an important script improving 
the overall stability. It ensures the restart of a particular 
service in CAP after it had been blocked as well as a regular 



restart of the Windows operation system. 
The items which we can look for in ldap.vsb.cz are listed 

below: 
auth_base: "ou=USERS,o=VSB" 
  search_base: "ou=USERS,o=VSB" 
  search_attrs: 
    - "telephoneNumber" 
    - "mail" 
    - "fullname" 
    - "sn" 
    - "givenName" 
    - "o" 
    - "mobile" 
    - "fullname" 

     - "cn" 
 
The MetaLdap application only looks up contacts with a 

phone number(s). We mentioned that login is the only unique 
item in LDAP. This is true but on the other hand, the e-mail 
address is another unique item as every user has been assigned 
a unique e-mail address. In the first step, we select only 
records with phone numbers. We compare them against e-mail 
addresses in the metadirectory. If the contact is new,we add it 
into the metadirectory. If we cannot find an e-mail address 
which already exists in the metadirectory then the contact is 
deleted. Finally we compare only the ‘TelephoneNumber’ 
attribute in found contacts.  

Once the data are fed into  the metadirectory, the output log 
file sync.log is generated. This file is created for debug 
purposes and contains information about the executed 
changes, e.g. how many contacts were registered and enlisted, 
number of deleted and modified contacts. The file is 
automatically created when the MetaLdap application is 
launched for the first time or when the file was deleted from 
some reason. An example of log a created after changes had 
been made is shown below. We can clearly see that five 
modifications, four deleted records and two new created 
records were registered.  

 
[2011-04-27] INFO -- Start: Run synchronization 
[2011-04-27] INFO -- MainInfo: ADD 2 items 
[2011-04-27] INFO -- MainInfo: DELETE 4 items 
[2011-04-19] INFO -- Added: cn=Bohacova Jana 
(boh101),cn=Users,dc=VSB,dc=cz 
[2011-04-19] INFO -- Added: cn=Bujdos David 
(buj020),cn=Users,dc=VSB,dc=cz 
[2011-04-27] INFO -- Deleted: ["cn=Zehnalova Olga 
(zeh27),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Deleted: ["cn=Kralova Petra 
(kra71),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Deleted: ["cn=Kupkova Sylvie 
(kup08),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Changed: ["cn=Muller Jaroslav 
(mul09),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Changed: ["cn=Polinkova Katerina 
(pol265),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Changed: ["cn=Fric Jindrich 

(fri04),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Changed: ["cn=Kucharova Jana 
(kuc11),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- Changed: ["cn=Beno Jaroslav 
(ben001),cn=Users,dc=VSB,dc=cz"] 
[2011-04-27] INFO -- MainInfo: CHANGED 5 items 

IV. RESULTS 

This paper describes the results achieved and application 
behaviour from the user’s point of view. The LDAP search 
functionality is assigned to a particular button of a digital or an 
IP phone, i.e. any phone which is connected to PBX with CAP 
which is supplemented by the MetaLdap application. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4:  Call function under individual phone buttons. 

Users that had been entered in CAP can call the LDAP 
lookup function on their phone by pressing the appropriate 
button. Afterwards, they can search a contact by name, see 
Figure 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 5:  Entering a name on a phone. 

First three letters are required at least, more specific queries 
are also possible. The phones communicate with PBX and 
PBX passes on the information to CAP which runs queries in 
the metadirectory. In the case displayed in Figure 5 two users 
matching the criteria were found.  
 In addition to the telephone number we can also 
acquire and display the e-mail address of contact in question, 
as shown in Figure 6. 
 



 
Figure 6:  Displayed e-mail address of contact in question. 

V. CONCLUSION 

We developed an application which customized the current 
CAP solution for our needs. Thus, it enables access to the 
corporate directory through a LDAP protocol. We described 
the developed architecture and our solution which is based on 
CAP and involves a metadirectory. It enables communication 
with PBX through CSTA and our application ensures the 
lookup function in the corporate directory through LDAP.  

The results could prove valuable to other institutions 
addressing a similar issue. Our solution is suitable both for IP 
phones and ordinary digital phones, all phone lookup 
functions are referring to LDAP as a unique source of 
information for the given purpose. This solution has been 
applied at VSB – Technical University in Ostrava and was 
designed for up to 1500 users but can easily be extended by 
adding more virtual machines. 
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Abstract—The expansion of the electronic industry and the 
extensive use of electronic equipment in communications, 
computations, automations, biomedicine, space, and other 
purposes have led to problems such as EMI of electronic devices 
and health issues. This paper presents the present state of a 
fabrication and characterization of multifunctional metal hybrid 
fabrics with electromagnetic (EM) shielding characteristic.  

Keywords-electromagnetic shielding efficiency; electric 
conductivity; metal fiber; hybrid fabrics 

I.  INTRODUCTION  

According to World Health Organization [1], exposure to 
electromagnetic fields is not a new phenomenon. However, 
during the 20th century, environmental exposure to man-made 
electromagnetic fields has been steadily increasing as growing 
electricity demand, ever-advancing technologies and changes 
in social behavior. 

Everyone is exposed to a complex mix of weak electric 
and magnetic fields, both at home and at work. Sources of 
such emissions could include generation and transmission of 
electricity, domestic appliances and industrial equipment, 
telecommunications and broadcasting. If the electromagnetic 
waves are not isolated effectively, they will cause interference 
with each other and result in technical errors. If somebody gets 
exposed under the electromagnetic, radiate environment, 
physical harms may occur on human body [2,3]. 

Metal is considered to be the best electromagnetic 
shielding material due its conductivity and permeability, but it 
is expensive, heavy, and may also have thermal expansion and 
metal oxidation, or corrosion problems associated with its use. 
In contrast, most synthetic fabrics are electrically insulating 
and transparent to electromagnetic radiation [4].  

In recent years, conductive fabrics have obtained increased 
attention for electromagnetic shielding and anti-electrostatic 
purposes. This is mainly due to their desirable flexibility and 
lightweight [5]. One way how conductive fabrics can be 
created is by using minute electrically conductive fibers. They 
can be produced in filament or staple lengths and can be 
incorporate with traditional non-conductive fibers to create 
yarns that possess varying degrees of conductivity. Another 
way represents conductive coatings which can transform 
substrates into electrically conductive materials without 

significantly altering the existing substrate properties. They 
can be applied to the surface of fibers, yarns or fabrics. The 
most common are metal and conductive polymer coatings.  

In this paper, a hybrid electromagnetic shielding fabrics 
with different structure (woven, knitted) are introduced. The 
parameters influencing electromagnetic shielding 
characteristics were investigated. Fabrics are made of hybrid 
yarns containing conventional polypropylene and extremely 
thin staple metal fibers. 

II. THEORY ON SHIELDING OF ELECTROMAGNETIC 

INTERFERENCE 

An electromagnetic field is built up from various electric E 
and magnetic field H components. An electric field is created 
by a voltage difference and magnetic field is created by a 
moving charge, i.e. by a current. Every current is thus 
accompanied by both an electric and a magnetic field. 
Electromagnetic radiation consists of waves, see Fig. 1.  

EMI shielding consists of two regions, the near field 
shielding region and far field shielding region. The amount of 
attenuation due to shield depends on the electromagnetic 
waves reflection from the shield surface, absorption of the 
waves into the shield and the multiple reflections of the waves 
at various surfaces or interfaces in the shield. The multiple 
reflections require the presence of large surface area (porous 
or foam) or interface area (composite material containing 
fillers with large surface area) in the shields. The loss 
connected with multiple reflections can be neglected when the 
distance between the reflecting surfaces or interfaces is large 
compared to the skin depth δ [m] (the penetration depth) 
defined as:  

Κμφπ

1
σ  

where f [Hz] is the frequency, μ is the magnetic permeability 
equal to μ0.μr, μ0 is the absolute permeability of free space (air 
= 4.π.10-7) and K [S.m-1] is the electrical conductivity. An 
electric field at a high frequency penetrates only the near 
surface region of a conductor. The amplitude of the wave 
decreases exponentially as the wave penetrates the conductor. 
The depth at which the amplitude is decreased to 1/e of the 



 
         

       a)                 b) 

value at the surface is called the “skin depth,” and the 
phenomenon is known as the “skin effect” [6]. 

Figure 1.  Electromagnetic waves 

Efficiency of electromagnetic shields is commonly 
expressed by the total shielding effectiveness ST [dB], which 
represents the ratio between power P2 [W] received with the 
shield is present and power P1 received without the shield is 
present: 
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where log(x) is decimal logarithm. 

The electromagnetic shielding efficiency of element is 
characterized by its electric conductivity, permittivity, and 
permeability, parameters of source and properties of ambient 
surrounding. Basic proposed numerical models of fabrics ST 
are based either on electrical properties (especially volume 
conductivity) of element [6,7,8,10,11,12] or on analysis of 
leakage through of opening in textile [9]. 

Determining the level of attenuation of an EMI shield can 
be complex and the methods often vary according to the 
particular shield application. The more common techniques 
for testing shielding strength include Open Field Test, Coaxial 
Transmission Line Test [13,14], Shielded Box Test and 
Shielded Room Test [15]. 

III. EXPERIMENTAL PART 

A. Hybrid Yarns 

Hybrid yarns were composed of polypropylene and 
different content of staple stainless steel metal fiber (1, 3, 5, 10, 
15, 20 %). The aspect ratio (length/diameter ratio, l/d) of the 
SS is 6250 used in this study, since the diameter of the SS is 8 
μm and the fiber length of the SS is 50 mm. See Fig. 2 for 
microscopic image of hybrid yarn. 

Figure 2.  Microscopis image of chosen hybrid yarn containing 5% of 
stainless steel fibre (diameter of fibre is around 9 μm) 

B. Hybrid Fabrics 

The twelve fabrics with different structure (woven, knitted) 
were used. First group of samples were twill weaves with weft 
and warp fineness 51 tex - warp sett 20 1/cm, weft sett 19 1/cm 
made of the hybrid yarn containing different portion of 
conductive phase. Weight per unit area of woven samples is 
220 g.m-2. Second group of samples are flat stitch fabrics made 
of the hybrid yarn with diverse portion of metal fiber and 
fineness 25 tex. Weight per unit area of knitted samples is 182 
g.m-2. More details about fabrics are given in the Table 1. 
Microscopic figures of chosen studied samples are at Fig. 3. 

C. Characterization 

1) Electric Resistivity 
Surface resistivity was measured according to the standard 

ČSN 34 1382, at the temperature T = 22,3 °C and relative 
humidity RH = 40,7 %. Surface resistivity is measured by 
applying a voltage potential between two electrodes of 
specified configuration that are in contact with the same side of 
a material under test. Surface resistivity ρS [Ω] was calculated 
from relation: 













1

2

SS

R

R
ln

2
R 

where RS  [Ω] is surface resistance reading, R1 outer radius of 
the center electrode [m], R2 inner radius of the outer ring 
electrode [m]. The mean values of ρS are listed in Table 2. 

TABLE I.  STUDIED FABRICS DETAILS 

Sample Structure Composition 
Thickness 

[mm] 

1A 

w
ov

en
 

99% POP/ 1% SS 0.78 

2A 97% POP/ 3% SS 0.75 

3A 95% POP/ 5% SS 0.77 

4A 90% POP/ 10% SS 0.75 

5A 85% POP/ 15% SS 0.73 

6A 80% POP/ 20% SS 0.71 

1P 

kn
it

te
d 

99% POP/ 1% SS 0.67 

2P 97% POP/ 3% SS 0.66 

3P 95% POP/ 5% SS 0.64 

4P 90% POP/ 10% SS 0.64 

5P 85% POP/ 15% SS 0.65 

6P 80% POP/ 20% SS 0.64 

 

Figure 3.  Microscopic images of chosen studied fabrics: a) sample 4A, 
b) sample 6P (face) 



TABLE II.  STUDIED FABRICS DETAILS 

Sample ρS [Ω] ST [dB] 

1A 3.612E+07 19.26 

2A 7.815E+06 26.69 

3A 3.972E+05 29.16 

4A 3.605E+04 31.83 

5A 6.905E+03 33.54 

6A 1.874E+03 36.02 

1P 7.72E+14 4.21 

2P 2.10E+14 4.94 

3P 1.50E+08 8.5 

4P 1.15E+07 17.98 

5P 9.93E+06 18.34 

6P 2.79E+06 22.58 

 

2) Electromagnetic shielding efficiency 
Electromagnetic shielding was characterized by the 

attenuation of electromagnetic field power density by using of 
simple device (see Fig. 4). 

Basic parts of device are two waveguides. One waveguide 
is connected with receiving wire (antenna). Textile sample is 
placed on the entrance of second waveguide. The end of this 
waveguide is filled by foam saturated by carbon absorbing the 
electromagnetic field passed through sample. Sample is 
oriented perpendicularly the electromagnetic waves. 
Transmitting antenna is placed in front of first waveguide 
input. As source of electromagnetic field the ZigBee module 
working at frequency 2.4 GHz is used. The total shielding 
effectiveness ST [dB], is calculated from (2) where P1 [W.m-2] 
is input power density and power P2 is power density after 
passing through sample. The mean values of ST are given in the 
last column of Table 2.  

D. Results and discussion 

1) Electrical properties 
The dependence of surface resistivity ρS of sample on 

percentage of conductive component P [%] (metal fiber) in 
hybrid yarn for samples 1A – 6A is given in the Fig. 5, for 
samples 1P – 6P is given in the Fig. 6.  Electrical conductivity 
of knitted fabric is lower due to its more opened structure and 
finer yarns. It is well known, that the surface electrical 
resistivity ρS dependence on the amount of conductive 
component P is different for the range below and above so 
called percolation threshold Vo. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Scheme of device for measurement of electromagnetic 
shielding efficiency 

The ρS is strongly decreasing function of P below Vo.  The ρS is 
more slowly decreasing function of P in the range above Vo. 

The dependence of ρS on P for the range above Vo can be 
expressed by simple power function, see Fig. 7, 8 (adopted 
from [5]): 

E
CS P 

where ρV is surface resistivity for P = 1% of conductive 
component in hybrid yarn and parameter E is dependent 
on the structure of conductive component. 
 

 
Figure 5.  The dependece between ρS and P for woven samples (1A – 

6A) 

 
Figure 6.  The dependece between ρS and P for knitted samples (1P – 6P) 

 
Figure 7.  The dependece between ρS and P for woven samples (1A – 

6A) – above percolation threshold 
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Figure 8.  The dependece between ρS and P for knitted samples (1P – 6P) 
– above percolation threshold 

2) Electromagnetic shielding efficiency 
The dependence of total shielding effectiveness ST on the 

percentage of conductive component P is shown in Fig. 9,10. 

The very good linearity is clearly visible. The solid line in 
this graph corresponds to the linear model with parameters 
obtained by the minimizing sum of squared differences. This 
linear model can be used for prediction of the value of P for 
sufficient shielding. For example for samples 1A – 6A: 

27,06

0, 4458
TS

P


 

For example the ST = 40 can be obtained at conductive 
component concentration P = 29.02 %. The prediction ability 
of this line model is restricted to the content of conductive 
component above percolation threshold V0. 

 
Figure 9.  The dependece between ST and P for woven samples (1A – 

6A) – above percolation threshold 

3) Corelation between electric resistance and 
electromagnetic shielding 

In sequel the samples with content of conductive 
component higher than P = 3 % are analyzed because belongs 
to the same region. The dependence of total shielding 
effectiveness ST on logarithms of surface resistivity ln (RS) is 
shown in Fig. 11, 12.  

The approximate linearity is visible. The solid lines in this 
graph correspond to the linear model with parameters 
obtained by the minimizing sum of squared differences.  

 
Figure 10.  The dependece between ST and P for knitted samples (1P – 

6P) – above percolation threshold 

 
Figure 11.  The dependece between ST and ln (ρS) for woven samples (1A 

– 6A) – above percolation threshold 

 
Figure 12.  The dependece between ST and ln (ρS) for knitted samples (1P 

– 6P) – above percolation threshold 

Corresponding correlation coefficient r = 0.98, resp. 0.99 
indicates the good quality of fit. This graph clearly indicates 
that for sufficiently high frequencies it is sufficient to measure 
only the electric field characteristics. 

4) Comparison 
Table 3 presents the comparison of chosen types of 

conductive fabric with developed hybrid weaves. Although 
some of the chosen materials have higher ST than developed 
hybrid waves, not all of them are suitable for using like an 
ordinary fabric (e.g. flexibility, drapability, durability, comfort 
properties, sewing, washing etc.). 

 



TABLE III.  ST OF VARIOUS CONDUCTIVE FABRICS AT FREQUENCY 2.4 
GHZ 

Material ST [dB] 

100% carbon weave (190 g/m2)  46.80 
100% hybrid wave (80% POP/ 20% SS) 36.02 

100% aluminum foil (30 g/m2) 35.40 
PET fabric/PPY composite 20.24 

100% hybrid wave (99% POP/ 1% SS) 19.26 
POP woven containing mesh 5x5 mm of 

hybrid yarn (80% POP/ 20% SS) 16.72 
POP woven containing mesh 5x5 mm of 

hybrid yarn (99% POP/ 1% SS) 4.20 

 

IV. CONCLUSION 

Low cost conductive fabrics with sufficient electromagnetic 
shielding efficiency conserving the main properties, e.g. 
drapability and process ability characteristics were created.  

Fabrics with diverse structure and different portion of 
conductive phase in hybrid yarn were studied. Hybrid yarns 
forming weaves and knitted fabrics were composed of 
polypropylene and staple stainless steel fiber. Samples were 
characterized by its surface resistivity (standardized method) 
and its electromagnetic shielding efficiency was measured by 
means of simple waveguide type device on frequency 2.4 GHz. 

So called percolation threshold, dependence of resistivity 
and total shielding effectiveness ST on the amount of 
conductive component P in hybrid yarn and dependence of 
total shielding effectiveness ST on surface resistivity was 
examined. It is clear, that the portion of conductive component 
has a significant effect on increasing conductivity (decreasing 
resistivity) and improvement of electromagnetic shielding 
efficiency. Woven fabric exceeded better electro-smog 
resistivity due to its compact structure and finer yarn used. 

Dependence between surface resistivity and percentage of 
conductive phase in hybrid yarn above percolation threshold is 
possible to express by simple power function adopted from 
literature.  

  The dependence between total shielding effectiveness and 
percentage of conductive phase in hybrid yarn above 
percolation threshold V0 is possible to express by linear 
function. Model for prediction of the value P for desired 
shielding was proposed.   

It was shown that dependence of total shielding 
effectiveness ST on surface resistivity of fabric above 
percolation threshold V0 is nearly linear at the frequency of 2.4 
GHz.  
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Abstrakt—Tento příspěvek se zabývá implementací testovacího 

prostředí Open IMS Core v oblasti IMS sítí na katedře 

telekomunikační techniky v Ostravě. Tato problematika byla 

řešena v rámci projektu modernizace laboratorních cvičení 

v oblasti informačních systémů nové generace předmětu 

Spojovací soustavy. V článku je popsána architektura použité 

technologie, způsob vytvoření a testování Open IMS Core. 

Klíčová slova-CSCF; Diameter; FHoSS; IMSU; Open IMS 

Core; SIP 

I.  ÚVOD 

Cílem sítí třetí generace (3G), mezi které IMS patří, je 
sjednotit dva nejúspěšnější modely v komunikacích: buňkové 
sítě a Internet (každý model pracuje na jiném principu). IP 
(Internet Protocol) Multimedia Subsystem (IMS) je klíčovým 
prvkem v 3G architektuře, která umožňuje uživatelům, 
především mobilních telefonů přístup ke všem službám, které 
internet poskytuje (webové stránky, e-mail, sledování filmu 
nebo videoconference). Standard IMS má několik cílů, 
především sjednocení přenosu dat a multimédií do paketů 
(například hlasu a videa), protože současné systémy pro přenos 
hlasu pracují na principu přepínaní okruhů. Dále pak zvýšení 
bezpečnosti a zlepšení kontroly spojení, poskytnutí možnosti 
operátorům vytvořit účty se službami dle přání uživatele či 
jednoduchou a cenově výhodnou rozšiřitelnost [1]. 

Open IMS Core bylo vytvořeno v rámci projektu 
fraunhoferského institutu FOKUS v Berlíně, jako open-source 
řešení základních prvků IMS/NGN architektury. Jedná se 
o profesionální prostředí pro testování v oblasti IMS sítí. 
Většina výrobců a operátorů, jak pevných, tak mobilních 
služeb ho využívá pro zkoušení, ladění a ověřování vlastností 
jimi nabízených služeb. Open IMS Core je vyhledávaným 
nástrojem pro svou flexibilitu a výkon [2]. 

II. ARCHITEKTURA OPEN IMS 

Open IMS Core se skládá ze dvou hlavních částí. První 
z nich je FHoSS (The FOKUS Home Subscriber Server), který 
simuluje funkce domovského uživatelského serveru HSS. 
Zatímco druhá část, pojmenovaná Ser_ims (Servers IMS), 
obsahuje kód pro simulace všech tří serverů CSCF. Základní 
prvky Open IMS jsou zobrazeny na obrázku 1. 

 

 

Obr. 1.  Základní prvky Open IMS Core 

V Open IMS musí SIP proxy řídit veškerý provoz s co 
nejmenším zpožděním, aby zajistily co nejmenší celkový čas 
pro nastavení spojení. Funkce, které to zajišťují, jsou obsaženy 
v CSCF (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF). Z tohoto důvodu jsou 
hlavními částmi Open IMS Core. Jednou z částí CSCF jsou 
registrační služby, které udržují cesty k uživatelům, jejich 
předvolby a data. Slouží pro zjištění polohy účastníka, 
nastavení jeho vlastních služeb a pro ochranu IMS jádra před 
potenciálními útoky. Tyto typy registračních služeb jsou 
součástí jádra sítě a dovolují získávat správné cílové adresy pro 
směrování zpráv. V neposlední řadě musí být IMS jádro 
schopno v určitých případech, jako jsou vynucené ukončení 
hovoru nebo B2B (Back to Back) hovory a vystupovat 
v signalizačním procesu jako koncové zařízení. Vzhledem 
k tomu, že správná funkčnost CSCF spoléhá na informace 
o specifických službách uživatelských profilů a vyhledávací 
funkce uživatelsky definovaných CSCF byl do Open IMS Core 
implementován HSS [3]. 

Komunikace v IMS využívá převážně dvou protokolů, a to 
protokolu SIP, který se používá pro sestavení, udržení 
a ukončení spojení a protokolu Diameter [4], jenž je využíván 
pro autentizaci, autorizaci a účtování. Pro vlastní přenos dat je 
využíván protokol IP. 
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III. VYTVOŘENÍ PROSTŘEDÍ OPEN IMS CORE 

Obraz prostředí Open IMS byl vytvořen pomocí 
virtualizačního nástroje VMware Workstation 7. 1. 4, pod 
operačním systémem Ubuntu 10. 04 LTS – Lucid Lynx. Na 
webové stránce věnující se vývojovému prostředí Open IMS 
Core lze podle návodu provést instalaci prostředí [2, 5].  

Před započetím instalace simulačního prostředí je nutno 
splnit soubor následujících softwarových požadavků: 

 Sadu kompilátorů GCC verze 3 nebo 4. 

 Nástroje make, ant, bison a flex. 

 JDK (Java Development Kit) verze 1.5 a vyšší. 

 Databázový systém MySQL nebo jiný. 

 Knihovny libxml2 (vetší než verze 2.6) a libmysql. 

Pro možnost využití IPsec a TLS zabezpečení je třeba mít 
nainstalovány IPsec nástroje a openssl. Po splnění výše 
uvedených před-instalačních požadavků byly staženy zdrojové 
kódy SIP serverů CSCF a databáze FHoSS. Nejprve byla 
vytvořena hlavní adresář OpenIMSCore, kde byly dále 
vytvořeny dvě složky ser-ims a FHoSS. Do těchto dvou 
adresářů se stáhnou zdrojové kódy CSCF serverů a databáze. 

Pro spuštění serverů CSCF je nutné otevřít soubory 
pcscf.sh, icscf.sh, scscf.sh. Tyto komponenty by měly být 
spuštěny souběžně. Následně se pomocí souboru startup.sh 
spustí komponenta FHoSS. Poté se zadá do webového 
prohlížeče adresa http://localhost:8080/. Tím se spustí grafické 
rozhraní zobrazené na obrázku 2 pro konfiguraci prostředí 
Open IMS Core.  

 

Obr. 2.  Grafické rozhraní Open IMS 

IV. TESTOVÁNÍ V OPEN IMS CORE 

Testování ve vytvořeném obrazu prostředí Open IMS Core 
se skládá ze tří dílčích úkolů: 

 Vytvoření dvou uživatelů prostřednictvím grafického 
rozhraní. 

 Pomocí paketového analyzátoru Wireshark zachytit 
registrační proces uživatele. 

 Pomocí paketového analyzátoru zachytit komunikaci 
mezi dvěma IMS klienty ve vytvořené síti.  

A. Vytvoření nového uživatele 

Pro vytvoření nového uživatele v síti IMS je nutné o něm 
vytvořit záznam v databázi uložené v HSS. Vytváření tohoto 
záznamu se skládá ze tří po sobě následujících kroků. Prvním 
z nich je vytvoření uživatelského účtu IMSU (IMS 

Subscription), kde se nastaví jméno uživatele a sada vlastností.  
Dalším krokem je vytvoření privátní identity IMPI, která je 
v podobě jméno@doména s nastavením hesla. Posledním 
krokem při vytváření záznamu o uživateli v FHoSS je 
nastavení jeho veřejné identity IMPU, která je nastavena 
ve tvaru sip: jméno@doména. Tyto položky se nastavují 
na následujícím obrázku 3. 

 

Obr. 3.  Uživatelské identity 

B. Registrační proces 

Pro registraci uživatele do sítě IMS lze použít klienty 

Monster, UTC IMS, OpenIC Lite [6]. Možnosti komunikace 

s daným uživatelem je možné formou textové zprávy, hovoru 

nebo videohovoru. Na obrázku 4 jsou zobrazeny nástrojem 

Wireshark zprávy REGISTER, 401 UNAUTHORIZED a 200 

OK při registraci uživatele do IMS sítě.  

 

Obr. 4.  Průběh registrace do IMS sítě 

Před samotným registračním procesem musí klient zjistit 
informace o SIP serverech, konkrétně P-CSCF. Klient posílá 
REGISTER zprávu serveru P-CSCF, který tuto zprávu 
přeposílá serveru I-CSCF. Jelikož I-CSCF nemá informace, 
jestli je uživateli přiřazen server S-CSCF, posílá 
prostřednictvím protokolu Diameter žádost databázi HSS. 
Jakmile I-CSCF zjistí adresy dříve přiřazených S-CSCF, 
přeposílá tomuto serveru REGISTER zprávu. V případě, že se 
jedná o první registraci uživatele do sítě a ještě mu předtím 
nebyl přiřazen S-CSCF server, je v UAA zprávě poslán seznam 
vlastností S-CSCF serveru a I-CSCF podle nich rozhoduje, 
který S-CSCF server uživateli přiřadí. Po obdržení REGISTER 
zprávy server S-CSCF posílá žádost do databáze HSS. Je to 
z důvodu ověření uživatele, a také kvůli uložení informací 
o přidělení SIP URI S-SCSF danému uživateli. Server S-CSCF 
ověří uživatele a generuje zprávu 401-Unauthorized, která je 
přeposlána přes I-CSCF a P-CSCF zpět ke klientovi. Jakmile 
klient obdrží tuto zprávu, generuje novou REGISTER zprávu. 
S touto zprávou je zacházeno stejně jako s první REGISTER 



zprávou, to znamená, že je přeposlána serveru P-CSCF, odtud 
je zpráva přeposlána I-CSCF. Server I-CSCF si opět vyžádá 
informace o přiřazeném S-CSCF. V tomto případě databáze 
HSS posílá nazpět dříve uloženou SIP URI přiřazeného S-
CSCF serveru, kterému je přeposlána REGISTER zpráva. Tato 
zpráva je porovnána s autentizačními vektory. Je-li ověření 
úspěšné, posílá S-CSCF zprávu, ve které informuje databázi 
HSS, že uživatel je registrovaný do sítě. Server S-CSCF obdrží 
zprávu, v níž je uživatelský profil. V tomto profilu je seznam 
všech veřejných identit, které jsou přiřazeny registrované 
privátní identitě. Server S-CSCF poté posílá 200 OK zprávu, 
která značí, že žádost REGISTER byla úspěšná. Zpráva 200 
OK je opět přeposílána přes I-CSCF a P-CSCF zpět k uživateli.  

C. Komunikace 

Komunikace v IMS síti mezi dvěma klienty je zobrazena na 
obrázku 5. Analýza je provedena pomocí paketového 
analyzátoru Wireshark. 

 

Obr. 5.  Komunikace mezi dvěma IMS klienty 

Jeden z uživatelů inicializuje přenos a odesílá zprávu 

INVITE serveru P-CSCF, který zprávu posílá serveru S-

CSCF. Oba servery se nachází v domovské síti. 

V. ZÁVĚR 

Základním výstupem projektu byla modernizace a doplnění 
kvalitativní úrovně výuky v předmětu Spojovací soustavy 
v oblasti laboratorních cvičení tak, aby byla s příchodem 
nových technologií zachována aktuálnost a hodnota výuky. 
Projekt studentům nabídl možnost seznámení a praktického 
vyzkoušení moderních informačních systémů nové generace 
NGN, konkrétně systém Open IMS. Studentům to zároveň 
umožnilo další rozvoj a náhled na realizaci komunikačních 
řešení v současném a budoucím telekomunikačním světě. 
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