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1. Prehľad technológií  používaných na dátové prenosy  

Typické hodnoty bandwidth pre rôzne technológie: 

1.1. Štandardné káblové rozhrania 

COM port 

COM port, inak seriová linka RS232, ponúka maximálny bandwidth 115 200 b/s. 

 

  



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 2/28 SPŠE Piešťany, 2019 

 
COM port štandardne podporuje komunikačné rýchlosti 75, 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600 and 115200 bit/s. Patrí medzi najstaršie používané rozhrania, stále sa používa pre 

konzolové relácie, rôzne snímače atď. Zapojenie rozhrania je buď typu DCE (vysiela synchronizačný 

signál), alebo DTE (prijíma synchronizačný signál). 

Dnes je COM port často nahrádzaný alebo emulovaný USB rozhraním. 

Dial Up     

 

Predstavuje pripojenie počítača ku WAN sieti prostredníctvom modemu. Používal sa v počiatkoch 

histórie počítačových sietí, technológia sa prestala používať koncom deväťdesiatych rokov. 

Modem = Modulátor + Demodulátor. 

Modulátor – transformuje digitálny signál na analógový, vhodný na prenos po analógových 

telefónnych linkách  

Demodulátor – demoduluje analógový signál naspäť na digitálny. 

 

Principiálna schéma Dial-Up linky: 

 
Klasický Dial-Up modem využíva na prenos dát bežnú analógovú telefónnu linku a prenos 

v akustickom pásme 300 Hz až 3,4 kHz. 
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Reálne dosahovaný bandwidth bol do 56,0 kbps, throughput potom 10 – 20 kbps 
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Komunikačná rýchlosť Dial-Up linky  je daná použitou modulačnou rýchlosťou a metódou modulácie 

a kódovania. Tieto hodnoty sú definované v rôznych komunikačných protokoloch podľa nasledovnej 

tabuľky: 

Connection Protocol Bitrate RAW 

110 baud  (Bell 101)   0.1 kbit/s (110 bits per second)    

300 baud  (Bell 103 or V.21)   0.3 kbit/s     

1200 baud  (Bell 212A or V.22)   1.2 kbit/s     

2400 baud  (V.22bis)   2.4 kbit/s     

2400 baud  (V.26bis)   2.4 kbit/s     

4800 baud  (V.27ter)   4.8 kbit/s     

9600 baud  (V.32)   9.6 kbit/s     

14.4 kbit/s  (V.32bis) 14.4 kbit/s     

28.8 kbit/s  (V.34) 28.8 kbit/s     

33.6 kbit/s  (V.34) 33.6 kbit/s     

56k kbps  (V.90) 56.0/33.6 kbit/s     

56k kbps  (V.92) 56.0/48.0 kbit/s     

Hardware compression  (V.92/V.44) 56.0 to 320.0 kbit/s (variable)    

Server-side web compression    200.0 to 1000.0 kbit/s (variable) 

 

Dial – Up modem – 300 bps: 

 

 

 

Dial-Up Sound:   
Typický zvuk Dial-Up 

modemu – transformovaný 

digitálny signál do zvukového 

signálu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_101
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_103
https://en.wikipedia.org/wiki/ITU_V.21
https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_212A
https://en.wikipedia.org/wiki/V.22_%28recommendation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/V.22bis
https://en.wikipedia.org/wiki/V.26bis
https://en.wikipedia.org/wiki/V.27ter
https://en.wikipedia.org/wiki/V.32
https://en.wikipedia.org/wiki/V.32bis
https://en.wikipedia.org/wiki/V.34_%28recommendation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/V.34_%28recommendation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/V.90_%28recommendation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/V.92
https://en.wikipedia.org/wiki/V.92
https://en.wikipedia.org/wiki/V.44
dial_up_sound.mp3
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Dial – Up modem fy. US Robotics pre protokol V.92 – 56 kbps 

 
Komunikačné okná pre Dial-Up pripojenie v prostredí Windows: 

 

   
 

Proces diagnostiky modemového 

pripojenia v prostredí LINUX: 

 

Dial-Up modemová karta do PCI 

slotu: 

 



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 6/28 SPŠE Piešťany, 2019 

 

 

Napriek tomu, že ide o veľmi starú technológiu, stále 

nachádza uplatnenie aj v rámci aktuálnych moderných 

zariadení. Napríklad aj pomerne moderné Cisco 

smerovače radu 2900 disponujú AUX portom na 

pripojenie konzolového portu prostredníctvom Dial-Up 

technológie a telefónnej siete.  

Táto technológia sa využíva ako záložná metóda 

prístupu, keď prístup cez sieť – Telnetom alebo cez SSH 

zlyhá 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 7/28 SPŠE Piešťany, 2019 

Integrated Services Digital Network - ISDN 

 

Predstavuje prvý krok ku digitalizácii telekomunikačnej siete. Definuje sa v osemdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia, do života prichádza v deväťdesiatych rokoch. (1980 – 1990) 

 

Zjednocuje prenos dát aj hlasu do digitalizovaných kanálov 

 

 
 

Základnou komunikačnou jednotkou je hlasový kanál 64 kb/s . 

Základný prístup:  

Basic Rate Interface BRI: 2x B kanál + 1x D kanál 

B kanál: 64 kb/s, predstavuje úroveň DS0 v DS hierarchii (Digital Signal) 

D kanál 16 kb/s je určený pre pre signalizáciu 

 

Primárny prístup: 

Primary Rate Interface PRI: 30 x B kanál + 1x D kanál 

D kanál u prístupu PRI predstavuje 64 kbps. 

 

ISDN umožňuje hierarchické vytváranie štruktúr s vyššou komunikačnou rýchlosťou zlučovaním 

viacerých B kanálov pomocou TDM. 

ISDN je dnes prakticky mŕtva technológia, jej úplné vypnutie nastane v r. 2018 

1.2. Ethernet 

Počiatky Ethernetu – sedemdesiate roky 

dvadsiateho storočia (1970) 

Pôvodne určený pre LAN siete. 

Dnes sa vysokorýchlostné varianty 

používajú aj pre WAN siete a na 

prepájanie zariadení v datacentrách. 

Najstaršie varianty Ethernetu: 

Ethernet 10 BASE 5, 10 BASE 2 

- koaxial, 10 Mb/s 
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Ethernet 10BASE T, HUB  10 Mb/s 

 

 
 

Konektory RJ 45 na čelnej strane slúžia na pripojenie UTP kabeláže 10 BASE T, BNC konektor na 

zadnej strane umožňuje pripojiť koaxiálnu kabeláž 10 BASE 2 a 15-pinový AUI port na zadnej strane 

slúži na konektorovanie transcievera ku kabeláži 10 BASE 5 

Variant Fast Ethernet 

 bandwidth 100 Mbps, najčastejšie prevedenie 100 BASE TX. Používa už výhradne TP kabeláž (UTP, 

FTP alebo STP) alebo optické vlákno. 

 
FastEthernet 100 BASE TX  switch  
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Zásuvka pre štruktúrovanú kabeláž pre „Tenký Ethernet“ 10 BASE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GigaEthernet:   

Bandwidth 1000 Mb/s = 1 Gb/s, prevedenie 1000 BASE T (TP kabeláž) alebo optika. 

 

 

 

 

 

Rôzne varianty prevedenia TP kabeláže: 

UTP – netienená 

FTP – foilded – tienený je celý zväzok 

STP – shielded – tienený je každý pár samostatne 

S/STP, S/ FTP – prídavné tienenie opletom celého 

zväzku ku FTP, resp. STP tieneniu 

 

Sieťová karta – NIC – pre 100 BASE TX do 

PCI slotu 

Karta Giga Ethernet 

do slotu PCIe, 

konektor RJ 45 pre 

TP kabeláž 
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Ethernet – vysokorýchlostné varianty: 

 

  10G BASE 10 Gb/s 

  40G BASE  40 Gb/s 

100G BASE  100 Gb/s 

 

 
 

 

 
 

 

Sieťová karta a konektory pre 

vysokorýchlostné varianty 

Ethernetu. 

Používa sa vysokokvalitný TP, 

twinaxiálny kábel alebo optické 

vlákno. 

 

Použitie: chrbticové segmenty 

Intranetov, WAN siete, dátové 

centrá, jadrové časti sietí IS 

providerov. 

Existuje veľké množstvo variantov. 40G BASE T používa TP kabeláž,  

40G BASE CR4 používa twinaxiálnu metalickú kabeláž a 40G BASE FR , LR4, 

SR4 alebo ER4 sú varianty s využitím rôznych typov optických vlákien. 



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 11/28 SPŠE Piešťany, 2019 

 Ethernet na optike   

Ethernet na optických vláknach je k dispozícii v celej škále rýchlostí: 

10; 100; 1000 Mb/s (určené najmä pre LAN siete); 10G, 40G, 100G (určené najmä pre datacentrá 

a core infraštruktúry pre WAN siete) 

 

 
 

 

Zariadenia pre vysokorýchlostné optické 

linky 

  

SFP+ Konektor pre pár multimódových 

optických vlákien a pre vlnovú dĺžku 850 nm 
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1.3. Technológia Digital Signal Subscribe 

Je určená ako riešenie pre koncového účastníka (digitálna účastnícka prípojka), tzv. riešenie pre 

„last mile“. Používa telefónnu linku na prenos digitálnych dát, digitálne modulácie a komunikačné 

pásmo nad  138 kHz až 276 kHz pre upstream a pásmo 276 kHz až po niekoľko MHz pre downstream.  

Pôvodné verzie používali frekvenčné pásmo pro downstream do 1,1 MHz, súčasné vysokorýchlostné 

verzie využívajú pásmo aj v rádu desiatok MHz. 

Nevýhodou je pomerne krátky dosah tejto technológie – kabeláž od účastníka po ústredňu providera 

nesmie presiahnúť cca 5 km (vynímočne – pri kvalitných vedeniach – sa dosahuje do 7 km). Vo 

všeobecnosti platí, že čím vyššia komunikačná rýchlosť, tým kratší dosah signálu. 

Asymetrický variant - ADSL 

ADSL predstavuje asymetrické riešenie, kde download poskytuje približne 10x vyšší bandwidth 

ako upload. 

Typické komunikačné rýchlosti pre download sú jednotky až desiatky Mb/s. 

Vysokorýchlostné varianty DSL 

VDSL Very-high-bit-rate digital subscriber line (VDSL, VDSL2) predstavuje vysokorýchlostný variant, 

ktorý nemusí byť nevyhnutne asymetrický. Využíva sofistikovanejšie metódy digitálnych modulácií 

a prenosové pásmo až do 30 MHz, dosahuje throughput v rádu 300 Mbps. 
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Schéma domácej prípojky ADSL: 
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Rôzni provideri potom 

ponúkajú rôzne komerčné 

verzie DSL, kde ponúkaný 

bandwidth sa odvodzuje od 

zakúpeného komerčného 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADSL - rôzne verzie 4/0,5 ; 8/1 ; 15/1 ; Mb/s (down / up) 

VDSL - rôzne verzie 30/3; 80/8 ; Mb/s (down / up) 
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1.4. 
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1.5. Technológie pre bezkáblové pripojenie  

Bluetooth podľa IEEE 802.15 

Je určený na pripojenie blízkych zariadení (pre PAN siete). Ponúka bandwidth 1 Mb/s. 

Bezkáblové siete podľa IEEE 802.11 – WiFi 

Pripojenie je určené pre bezkáblové LAN siete – WLAN. 

Používajú bezlicenčné pásma. 

Normalizované sú nasledovné varianty: 

 

Variant bandwidth pásmo nosnej 

IEEE 802.11 1 ; 2 Mb/s 2.4 GHz 

IEEE 802.11 a  54 Mb/s 5 GHz 

IEEE 802.11 b 11 Mb/s 2.4 GHz 

IEEE 802.11 g 54 Mb/s 2.4 GHz 

IEEE 802.11 n 300 Mb/s 2.4 GHz alebo 5 GHz 

IEEE 802.11 ac 1000 Mb/s 2.4 GHz a 5 GHz  

IEEE 802.11 ax ~10 Gb/s 2.4 GHz a 5 GHz  

IEEE 802.11 ay ~20-40 Gb/s 60 GHz  

 

 

Bezkáblové siete podľa IEEE 802.16 – WiMAX 

Používajú licencované pásma a fixné stanice. Bandwidth do 100 Mbps,  

Mobilné siete – bunkové siete 

V priebehu vývoja mobilných sietí bolo definovaných viacero technologických generácií. Kým prvé 

mobilné siete postavené na analógových signáloch označujeme ako nultú generáciu, postupne boli 

špecifikované nasledovné generácie:  

 
1G  (cca 1985)  hlavná technológia NMT, dosahovaný bandwidth 380, 600 

a napokon 1200 bps 

2G  (cca 1990)  technológia GSM, bandwidth 

 14,4 kbps down / 14,4 kbps up 

2,5G  (cca 2000)  technológia GPRS, prepínanie paketov a QoS, bandwidth 57,6 

down / 28,8 kbps up 

2,75G  technológia EDGE, bandwidth 236,8 / 236,8 kbps 

3G (cca 2003)  technológie UMTS, bandwidth 384 kbps down /  384 kbps up 

3,5G  (cca 2006)    technológie CDMA2000, HSPA 13,98 Mbps down / 5,76 Mbps 

up, 

3,75G (cca 2010) technológie HSPA+, HSDPA, HSUPA  42,0 Mbps down / 11,5 

Mbps up   

4G (cca 2013)  technológia LTE,  bandwidth 173 Mbps down / 58 Mbps up, LTE 

4 bw 326 Mbps down / 86 Mbps up 

5G (cca 2019)  technológia 5G NR,  očakávaný bandwidth 2 Gbps  
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1.6. WAN technológie 

Základom sú hierarchické systémy, postavené na TDM. Princípom hierarchického systému je 

agregácia pomalších komunikačných liniek pomocou TDM technológie do rýchlejších a výkonnejších 

komunikačných kanálov vyšších vrstiev hierarchie. 

 

Typickými štruktúrami sú hierarchie PDH, SDH a SONET. 

 

Tieto používajú definované hierarchie kanálov, ko sú napríklad DS (Digital Signal),), STM, T alebo 

E hierarchické štruktúry. Špeciálne pre optické WAN siete - OC (Optical Carrier) /STS 

Základom všetkých štruktúr je hlasový kanál 64,000 kb/s. 

Presná definícia jednotlivých uvedených  štruktúr je realizovaná normalizačnými inštitúciami v oblasti 

telekomunikácií a presahuje rámec tohto materiálu, uvedené príklady hierarchických systémov slúžia 

iba na ilustráciu. 

Prehľad základných komunikačných kanálov v hierarchických štruktúrach: 

hlasový kanál Bandwidth Počet zákl. kanálov Systém 

Hlasový kanál 64,000 kb/s  PCM, ISDN 

DS1 1,544 Mb/s 16x hlasový kanál Digital Signal, North American PDH 

T1 1,544 Mb/s 16x hlasový kanál North American PDH 

E1 2,048 Mb/s 30x hlasový kanál European PDH 

OC1 51,84 Mb/s 810x hlasový kanál SONET 

STS1 51,84 Mb/s 810x hlasový kanál SONET 

STM1 155,52 Mb/s 2430x hlasový kanál SDH 

 

Každý z uvedených systémov používa odlišný formát rámca linkovej vrstvy aj odlišný spôsob 

synchronizácie v rámci TDM, preto nie je možné dáta jednotlivých systémov ľubovoľne miešať 

a kombinovať.  

Použitím vhodných zariadení je však možné určité komunikačné kanály jedného systému relatívne 

jednoducho transformovať na komunikačný kanál iného systému.  

 

V nasledovných schémach – na ďalších stránkach - sú uvedené rôzne možnosti kombinácií 

kanálov v rámci jednotlivých hierarchií alebo kombinácie rôznych hierarchických systémov 

navzájom 

Rôzni provideri ponúkajú pripojenie koncových uzlov alebo koncových sietí, alebo tiež prenájom 

liniek a komunikačné rýchlosti v rámci svojich sieťových štruktúr. Príklady komerčne ponúkaných 

optických liniek pre koncového používateľa (r. 2016): 
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Provider Komerčne ponúkané bandwidth na linkách na 

prenájom 

T-Com – v rámci regionu 15/1;  60/6; 300/30 Mb/s (down / up) 

Orange – v rámci regionu 25/5; 250/15; 500 /50 Mb/s (down / up) 

Orange -  City to City 2,0; 155,0; 622,0 Mb/s; 2,5 Gb/s 

Ďalší provideri - City to City 150; 300; 450; 600; 750; 900 Mb/s, 1 Gb/s 

Backbone medzi kontinentami stovky Gb/s, jednotky Tb /s 

 

Slovenská akademická sieť  SANET disponuje na chrbticových linkách bandwidthom niekoľko 

desiatok Gb/s, na hlavných linkách potom niekoľko sto Gb/s. Presné číslo sa neudáva, pretože kapacita 

liniek sa veľmi rýchlo zvyšuje, udáva sa iba ako N x100 Gb/s, N x10 Gb/s, kde aktuálnu hodnotu N je 

potrebné dohľadať si pre príslušný úsek siete na Internete. 

 

Schéma E hierarchie 

 



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 19/28 SPŠE Piešťany, 2019 
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Typická SDH komunikačná sieť 

 
 

 
 

Štruktúra SDH 
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Hierarchická štruktúra OC komparovaná s DS štruktúrou: 

 

 
Štruktúra T- hierarchie 
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Štruktúra transformácie hierarchie SONET do SDH 

 
SONET/SDH Designations and bandwidths 

SONET Optical 

Carrier level 

SONET frame 

format 

SDH level and frame 

format 

Payload bandwidth 

(kbit/s) 

Line rate 

(kbit/s) 

OC-1 STS-1 STM-0 50,112 51,840 

OC-3 STS-3 STM-1 150,336 155,520 

OC-12 STS-12 STM-4 601,344 622,080 

OC-24 STS-24 – 1,202,688 1,244,160 

OC-48 STS-48 STM-16 2,405,376 2,488,320 

OC-192 STS-192 STM-64 9,621,504 9,953,280 

OC-768 STS-768 STM-256 38,486,016 39,813,120 

 

Pozn.: Pod pojmom „Payload Bandwidth“ je uvedený skutočný throughput,  

zatiaľ čo bandwidth je ukrytý v stĺpčeku „Line rate“ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilobit_per_second
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_Carrier#OC-1
https://en.wikipedia.org/wiki/OC-3
https://en.wikipedia.org/wiki/OC-12
https://en.wikipedia.org/wiki/OC-24
https://en.wikipedia.org/wiki/OC-48
https://en.wikipedia.org/wiki/OC-192
https://en.wikipedia.org/wiki/OC-768


Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 23/28 SPŠE Piešťany, 2019 

 



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 24/28 SPŠE Piešťany, 2019 

Te 



Úvod do štúdia sieťových technológií 

Fyzická vrstva 
Stručný prehľad technológií pre dátové prenosy počítačové siete a telekomunikačné systémy 

 

Ing. Jaromír Tříska 25/28 SPŠE Piešťany, 2019 

 

OptiX OSN 8800 - Huawei  - optický switch na strane providera: 

 

Prevedenie optického interface  
OptiX OSN 8800 - Huawei 

 

Maximálny bandwidth pre 1 kanál 100 Gbps 

Maximálny dosah optického signálu 350 km 

Podporované normy na strane klienta STM, OC, OTU, Ethernet a ďalšie 

Podporované typy vlákien G.652, G.653, G.654, G 655 

Počet card-slot 16, 32, 64 

  

 

Záver – vývoj a trendy 

Prehľad definovaných komunikačných rýchlostí pre rôzne zariadenia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bit_rates 

Ako rýchlo technológie zastarávajú: 

1.12.2002 – ISDN inzerovaná ako rýchla a moderná forma komunikácie 

 

 
 

19.10.2017 – do úplného vypnutia tejto služby v ČR ostáva už len niečo vyše roka 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bit_rates
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Vývoj topológie a komunikačných rýchlostí v sieti SANET 
 (Slovenská akademická sieť): 
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