
CASE STUDY

PASIVNÍ RETRANSLACE
V PÁSMU 80 GHZ

Unikátní řešení bezdrátového spoje 

s kapacitou více než 1 Gbps na trase 

bez přímé viditelnosti. 

Drtivá většina všech realizací mikrovlnných spojů probíhá dle 

stejného scénáře, kde je základní podmínkou přímá viditelnost 

mezi koncovými body. Občas se ale vyskytne výjimka, která 

toto pravidlo naruší a vyžaduje vysoce specializovaný přístup a 

především zkušenosti jak ve fázi projekce, tak i vlastní výstavby.

To byl i případ zákazníka z jižních Čech, který požadoval 

propojení dvou lokalit vzdálených necelý jeden kilometr s 

kapacitou minimálně 1 Gbps. Technické řešení komplikoval 

fakt, že na připojovanou lokalitu nebyl přes terénní nerovnost 

vizuální kontakt. 

Zvažovaných variant bylo několik, ale vzhledem k omezením a 

specifickému prostředí zadavatele nakonec zvítězilo řešení 

pomocí pasivní retranslace v pásmu 80 GHz, tedy koncepce, 

která u nás zatím nemá příliš obdoby. Aby technickyćh výzev 

nebylo málo, tak ani umístění retranslačního bodu není 

standardní - pouze 2 metry pod vedením vysokého napětí 

22 kV. 

Ne nadarmo se říká, že pod svícnem je největší tma - na stožáru 

vysokého napětí byl navržen systém bez nutnosti napájení.

Řešení na míru
Jakkoliv může výsledek vypadat jednoduše, z hlediska 

použitých technologií, jejich vzájemné kombinace i samotné 

instalace se jedná o naprostý unikát. Už jen vlnovod použitý 

pro propojení antén je nestandardní, narozdíl od běžných 

ohebných vlnovodů existuje pro paśmo 80 GHz pouze ve 

formě „semi-rigid” řešení, tj. tuhá konstrukce s možností 

maximálně 5ti ohybů. Podobně je limitována i maximální délka 

na 50 cm, což klade další nároky na prostorové uspořádání 

antén. V neposlední řadě i výběr antén, které umožňují nejen 

přiḿou montáž ODU, ale i připojení vlnovodu, je v pásmu 

80 GHz značně omezený. Nejen s těmito výzvami si technické 

oddělení VanCo.cz poradilo a navrhlo funkční řešení na míru.

Druhým nezbytým krokem byla výstavba samotného spoje, 

resp. dvojskoku. Zde nastal další omezující faktor - nutnost 

odstávky vedení 22 kV během instalace, což vzneslo nároky na 

rychlou a bezchybnou instalaci bez prostojů. Kompletní 

výstavbu bylo nutné zvládnout v rámci jednoho dne.

Vlastní realizace potvrdila kvalitní projekční přípravu. Výstavba 

retranslačního bodu, včetně nestandardního opásání 

kónického sloupu, i ještě o stupeň komplikovanější směrování 

takového spoje, dopadla podle očekávání. Pro zajímavost - na 

místě retranslace byly za pomoci ostrovního napájení 

umístěny dočasně dvě jednotky a spoje nasměrovány jako dvě 

samostatné linky. Propojení antén pak bylo jen pomyslnou 

třešničkou na dortu této zajímavé instalace. 

Zaḱazníkovi jsme ve výsledku předali plně funkční linku s 

kapacitou více než 1 Gbps, u které oproti klasické aktivní 

retranslaci výrazně ušetří jak na pořizovacích, tak na 

provozních nákladech. 

Požadavek zákazníka

VanCo.cz - kompletní řešení telekomunikačních tras na míru

Zahájení montáže pasivní retranslace na sloup 22 kV
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Detailní pohled na přírubu antény a vlnovodu

Společnost VanCo.cz je předním distributorem a 

integrátorem bezdrátových i optických telekomu-

nikačních řešení. Z pozice největšího distributora 

mikrovlnných technologií na CZ a SK trhu a se 

zkušenostmi z více než 20 000 realizací výrazně 

ovlivňuje technologické trendy nejen na trhu 

telekomunikací. 

Společnost disponuje zázemím strategicky umístěným 

v Praze a Olomouci, včetně vlastních týmů techniků, 

skladů náhradních dílů nebo NOC v režimu 24/7.
POUŽITÁ TECHNOLOGIE

RÁDIOVÉ PARAMETRY

PARAMETRY TRASY

1

Délka trasy 290 + 430 metrů, 500 MHz / 8QAM, 

přenosová kapacita 1108 Mbps.

Ceragon IP-20E HP, antény 0,3 m, vlnovod WR12, 

délka 45 cm, UV odolné venkovní provedení.

Přijímaná úroveň vypočtená -53 dBm, dosažená 

-52/-56 dBm. Vypočtená dostupnost 99.9998 %.

VanCo.cz

Umístění na kónickém sloupu VN si vyžádalo specifické 

ukotvení konstrukce 

Průběh směrování jedné poloviny retranslace

Dosměrováno přesně na výpočet

Pohled na jeden z koncových bodů
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