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Tartalom 

• mobilhálózati generációk nagy 
vonalakban 

• a fejlesztés hajtóerői, fő használati 
szcenáriók 

• követelmények és konzekvenciák 
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Generációk 
• Évtized eleje: első kereskedelmi rendszerek 

elindulnak 
– 2G GSM: ~91; 3G UMTS: 2000; „4G LTE”: 2010 

• Évtized közepe: továbbfejlesztett változatok, 
szabványban is és kereskedelmi forgalomban is 
– GPRS, EDGE (kilencvenes évek), „WAP” 
– HSDPA, HSPA+ (kétezres évek), a „mobil internet” 
– LTE-Advanced („igazi 4G”): ma 

• Évtized harmadik harmada, vége: új rendszer 
szabványosítása 

• Évtized vége: első pilot- és tesztrendszerek 
• A korábbi rendszerek továbbfejlesztése nem áll le 

– pl. HSPA+ továbbfejlesztések az új szabványokban és új 
termékekben 

• Termékekben: integrált megoldások, visszafelé 
kompatibilitásra törekvés 



Rádiós hálózatok 
evolúciója  

4 ©  Dr. Fazekas Péter, 
BME-HIT 

Generációk 

• 2G GSM (’90-es évek) 
– digitális beszédkapcsolat 

• folyamatosan fennáll, állandó 
 

 
 
 

– 2G továbbfejlesztések: Internet hozzáférés 
(lassú) 
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Generációk 

• 3G UMTS (2000-es évek) 
– beszéd és adat (net) 

 
 
 
 

• 4G LTE (’10-es évek) 
– adat (net) 
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Generációk 
• 5G (’20-as évek)  

– beszéd és adat (net) és speciális célú adat 
 
 
 
 
 
 
 
 

– új rádiós interfész  
– szoftverizáció, hálózati szeletek 
– integráció, más (nem 3GPP) technológiák, különféle 

követelményeket támasztó laklamazások 
– ezek támogatása a rádiós interfészen és 

rádióhálózatban is 
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Generációk 

• Hajtóerő: 
– mobil adatforgalom gyors növekedése 

• átviteli sebesség igény/alkalmazás növekedése 

– eszközök számának gyors növekedése 
– újszerű felhasználási módok/szcenáriók 

elterjedése 
• emelt szintű minőségi követelmények, az átviteli 

sebességen túl 

– bővebben: nagy cégek jelentései 
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Generációk 

• Célok: 
– adatátviteli sebesség növelése (bit/sec) 

 
 
 
 

– területi kapacitás (bit/sec/km2) növelése 
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Generációk 

• Megoldás: 
– nagy csatorna sávszélesség 

• sáv szükséges -> magas 
vivőfrekvenciákon van üres 

– jó spektrális hatékonyság 
• nagyon erős jelfeldolgozás, nagy 

számítási kapacitás (-> terminálban 
is) 

– sok bázisállomás és cella 
• sok eszköz, bonyolult hálózat, sűrű 

és nagy kapacitású felhordóhálózat 

– sáv/cella*bps/sáv*cella/terület 
• bps/terület 
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Szabványosítás 
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Mobil szélessáv 
• Mobil szélessáv 

(Enhanced Mobile 
BroadBand, eMBB) 

• Nagy felhasználósűrűség, 
szélessávú szolgáltatások 
– videóátvitel 

• személy-személy, személy-
csoport videomegosztás, 
nagyon nagy felbontással, 
fejkamerák, 3D sebesség 
és videoátvitel igénye  

– video/fotómegosztás 
stadionban/ koncerten/ 
nagy tömeget vonzó 
eseményen/ről 

• több tízezer kapcsolat/km2 

– AR/VR  
– le- és feltöltés 
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Mobil szélessáv 
• rádióhálózati támogatás: 

– LTE-ben is -> 5G örökli, de nagyobb számokkal 
– multiantenna megoldások (massive MIMO), nyalábformálás, 

koordinált sokcellás megoldások (CoMP) 
– különböző sávok együttes használata (carrier aggregation) 

• pl. 3GPP + WiFi 

– újszerű hullámforma (?) és kódolás a jobb spektrális 
hatékonysághoz 

– ITU: legalább 100 MHz, de a nagy igényekhez GHz kezelése 
kell összesen 

– hálózati architektúra (lehetséges) változása: 
• szükséges jelfeldolgozás és kontroll központi helyszínen, 

adatközpontban 
• rádiós végpontokon: RF feldolgozás 
• Cloud-RAN 
• ennek támogatása a szabványokban 
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forrás: ITU-R M.2083 
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IoT támogatás 
• Nagyon nagy tömegben jelen lévő gép típusú 

kommunikáció (massive Machine Type, mMTC)  
– dolgok internete (IoT) 
– M2M, MTC, MMTC 
– testen viselt okoseszközök, ruhák; szenzorhálózatok, 

városi infrastruktúra, okos város, közművek, 
infrastruktúrák hálózata 

– sok eszköztől  

• Sokan: 5G lehetővé teszi az IoT –ot 
– valójában: az IoT történik 

• az 5G kifejlesztését/elterjedését erősen motiválja 
• az IoT lehetővé teszi az 5G –t 
• sokan az 5G egyik fő üzleti motivációját látják az IoT –ban 

– 4G fejlesztésének is jelentős iránya 
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IoT támogatás 
• Nem az összes adatátviteli igény sok, 

hanem a tranzakciók száma 
– sok eszköz, kevés adat ritkán/eszköz 

– > a maghálózatot is érinti 

– pl. 40 eszköz/háztartás, 4 millió háztartás, 50 
byte / eszköz / óra ~ 18 Mbps 

– de ~45000 tranzakció / sec, ha az RRC 
kapcsolatot fel kell építeni, stb az 50 byte 
elküldéséhez; az LTE protokollnak megfelelően 
<-> 8 millió LTE mobil csatlakozik/lecsatlakozik 
3 percenként 

– adatátvitel-vezérlési információk minimalizálása 
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IoT támogatás 
• Támogatás a rádióhálózatban: 

– LTE Release 12: új készülékkategória 
– LTE Release 13: eMTC és NB-IoT  

• 5G örökli, és 
– egyszerűsített protokoll kis, elszórt 

adatátvitelhez 
• pl. véletlen hozzáférésű adatcsatorna (?) 

– keretszerkezet és protokoll, mely engedi a 
„hosszú alvást”, lazább szinkronizációs 
követelmények 
• ezt lehetővé tevő hullámforma és szűrés 

– mMTC hálózati szelet és ennek támogatása a 
rádióhálózati szabványban 
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URLLC 
• Ultra-nagy megbízhatóság, ultra-

alacsony késleltetés (URLLC, Ultra-
Reliable Low Latency Communications  
– szigorú követelmények 

– alacsony adatvesztés 

– alacsony késleltetés 

– valós idejű gép-gép (pl. ipar, gyártás, 
automatizálás, közlekedés) 

– táv-egészségügyi alkalmazások 

– készenléti kommunikáció, bevetés-kritikus 
alkalmazások 
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URLLC 
• Támogatás a rádióhálózatban 

– LTE: QoS osztályok, prioritások 

• 5G: 
– QoS osztályok és prioritások 
– hálózati szeletek a különböző szolgáltatásokhoz 

• hálózati szeletelés támogatása a RAN-ban 

– keret időtartam, TTI 
– újraküldési protokoll 
– kódolás vs újraküldés vs késleltetés 
– Cloud-RAN architektúrában: rádiós protokoll 

rétegei fizikailag távol, hálózaton keresztül 
kapcsolódhatnak 
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Követelmények 
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Követelmények 
• 3GPP TR 38.913 és ITU-R M.2083 és 

DRAFT NEW REPORT ITU-R M.[IMT-
2020.TECH PERF REQ]  
– csúcs átviteli sebesség: 20 Gbps / 10 Gbps 

– csúcs spektrumhatékonyság: 30 /15 bps/Hz 
• minimum 8 / 4 párhuzamos adatfolyam 

többantennás technikával 

– legrosszabb 5% : > 100 / 50 Mbps (!), sűrűn 
lakott városi környezetben 

– területi kapacitás: 10 Mbps/m2  

– ezek elsősorban az eMBB szcenáriókban 
érdekesek 
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Követelmények 

• késleltetés 

– felhasználói adat:  

• 4 ms eMBB-hez 

• 1 ms URLLC-hez 

• terheletlen hálózat, kis IP csomag, rádiós 
protokollok 2/3 rétege között 

– vezérlési információ 

• alvó állapot -> aktív állapot <20 (10) ms 
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Követelmények 

• kapcsolatok száma  
– 1 000 000 eszköz/km2  

– adott QoS-t teljesítő, mMTC szcenárió 

• megbízhatóság 
– P(sikeres átvitel)>1-10-5  (0.99999) 1 ms 

alatt, lefedettség szélén, városi makrocellás 
URLLC, kis adatcsomag (20-100 byte) 

• energiahatékonyság: 
– alvó mód, hosszú időre 

– 10 (15) év működés mMTC 2*AA elem  
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Helyzet 

• NR New 
Radio 

– 38. 
sorozat 

– LTE alapú 
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Helyzet 

• mikor?  

– 2020 Tokiói olimpia 

– definiálják a köztes megoldást a 
„standalone” NR előtt 

• LTE által támogatott NR 

– 3-as opció a 38.801-ből 

• termék 2018 vége/2019 eleje 
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