UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2006

NATAŠA JAKOPIN

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO
OMREŽJE MOBILNE TELEFONIJE MESTA LJUBLJANA
- ANALIZA PROMETA IN NAČRTOVANJE

Študijski program:
GEOGRAFIJA – S

Mentor: dr. Andrej Černe, red. prof.

LJUBLJANA, 2006

NATAŠA JAKOPIN

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
Ljubljana, 2006
Podpis:

I

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so mi pomagali pri izdelavi diplomske naloge, še posebno
mentorju red. prof. dr. Andreju Černetu za korekten odnos ter strokovnost in vodenje pri
izdelavi diplomska naloge.
Posebna zahvala velja vodji Sektorja za načrtovanje omrežij v podjetju Mobitel d.d., mag.
Zoranu Vehovarju in kolegoma Milanu Stropniku ter Marjanu Muršcu, za dobre ideje,
strokovno pomočjo in spodbudo.
Hvala staršem za nenehno potrpežljivost, Roku za neomejeno podporo in vsem kolegom s
fakultete za prijetne in nepozabne študentske dni.

II

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

OMREŽJE MOBILNE TELEFONIJE MESTA LJUBLJANA – ANALIZA PROMETA
IN NAČRTOVANJE
Izvleček:
Komuniciranje je osnovna prvina sporazumevanja in medsebojnega delovanja v družbi. Danes
najpogostejši način komuniciranja predstavlja mobilna telefonija. Za delovanje mobilnih komunikacij
je potrebno prostorsko racionalno, zanesljivo in učinkovito telekomunikacijsko omrežja, ki na
celotnem ozemlju države omogoča dostop do kakovostnih in za vsakdanje življenje, delo in razvoj,
pomembnih storitev informacijske družbe. V diplomski nalogi sem preučevala medsebojno odvisnost
prostora, časa, družbe ter mobilnih telekomunikacij na konkretnih primerih iz geografskega vidika
preko raznovrstnih tematik, kot so zgodovinski razvoj mobilnih telekomunikacij, načrtovanja mobilnih
omrežij, prostorsko – časovne porazdelitve prometa v mobilnem omrežju oziroma t.i. analize prometa
na območju mesta Ljubljane, vzročno-posledično tudi funkcijske zgradbe Ljubljane ter njene
prevladujoče rabe tal. Načrtovalec mobilnega omrežja se pri svojem delu srečuje tudi z geografsko
komponento, tako fizično kot družbenogeografsko, saj specifični geografski dejavniki s svojimi
zakonitostmi (relief, klima, vegetacija, funkcijska raba tal, gostota in razporeditev prebivalstva, itd.),
močno vplivajo na obliko načrtovanja, načina izgradnje in delovanja mobilnih omrežij. Delo
načrtovalca pa temelji predvsem na uporabi in podpori načrtovalskih orodjih, GIS-ih. V analizi
omrežnega prometa mesta Ljubljane se je potrdila odvisnost prometa v omrežju mobilne telefonije od
prevladujoče rabe tal naselja Ljubljana oziroma njene funkcijske zgradbe. Prikaz dnevnega ciklusa (24
ur) prometa v mobilnem omrežju Ljubljane pojasnjujejo mobilnost in migracije
prebivalcev/uporabnikov mobilnega omrežja v času enega dne, le-te pa usmerja in opredeljuje
funkcijska zgradba mesta. Tovrstne analize je moč uporabiti za različne raziskave oziroma za
preučevanje geografskih procesov, kot so migracijski tokovi, ekonomsko-tržne raziskave in druge.
Ključne besede: prostorsko planiranje, mobilne telekomunikacije, promet v omrežju mobilne
telefonije, raba tal, Ljubljana

MOBILE TELEPHONY NETWORK IN THE CITY OF LJUBLJANA - TRAFFIC
ANALYSIS AND PLANNING
Abstract:
Communications are one of the basic elements of understanding and mutual interaction in our society.
Mobile telephony represents the common way of communication nowadays. In order to operate
mobile communications services, there is a need for a spatial rational, reliable and effective
telecommunication network which will enable access to an every-day quality service and assure the
effectiveness of the system. My diploma thesis is based on some case projects, in which I studied
relations between space, time, society and mobile telecommunications from a geographical point of
view. In this paper, I discussed historical development of mobile telecommunications, planning the
mobile network, distribution of traffic in the mobile network in time and space, and traffic analysis in
the city of Ljubljana in relation to land use. Furthermore, planners of the mobile network have to take
into consideration geographical, physical as well as social-geographical components, since the design
and operation of the mobile network are highly influenced by specific geographical factors (such as
relief, climate, vegetation, land use, population density and population allocation etc.) In addition, the
planning work can be facilitated with support of the Geographical Information System (GIS). By
analysing the Ljubljana GSM mobile network traffic I confirmed the interdependence of traffic in the
mobile network and the prevalent land use. The 24-hour traffic cycle in the mobile network of
Ljubljana shows mobility and migration of the inhabitants and the mobile telecommunication users in
a one-day period. Such an analysis can also be used in many other types of research (geographical,
economic etc.).
Key words: spatial planning, mobile telecommunication, traffic in mobile telephony network, land
use, Ljubljana
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1. UVOD
Človek ima že od nekdaj potrebo po komuniciranju, izmenjavi in posredovanju misli ter
informacij. V prazgodovini so se ljudje sporazumevali predvsem s pomočjo neartikuliranega
govora in gestikulacije. Preteklo je tisoče let, preden je bil človek sposoben medsebojno
komunicirati z artikuliranim govorom. Kmalu za tem pa se je že pojavila potreba po
komunikaciji na večjih razdaljah. Indijanci so prvi uporabili vizualno komunikacijo z dimnimi
signali. Z razvojem različnih tehnologij ni minilo veliko let do prve uporabe električnega
telegrafa leta 1844, z odkritjem prenosa brezžičnih signalov pa je človek prvič lahko komuniciral
tudi prek Atlantika.
Razvoj se tu ni ustavil, temveč se je z razvojem računalništva in digitalnega procesiranja signalov
zgolj pospešil. Z razvojem družbe, kulture ter seveda tehnologije, je komuniciranje dobilo nove
razsežnosti. Pojavila in razvila se je namreč nova oblika komuniciranja, ki ji najpreprosteje
rečemo mobilna telefonija. Priročnost, enostavnost, cenenost in popolnost te tehnologije so
povzročile revolucijo, tako na tehnološkem nivoju kot na sami psihološki ravni celotne razvite
kulture. Neprestana dosegljivost vsakogar od nas je spremenila življenjske navade, načine
dogovarjanja, povečala mobilnost in pospešila medsebojne komunikacije. Mobilni telefon že
zdavnaj ni več statusni simbol ali luksuzna dobrina, temveč povsem osnovni pripomoček, ki
močno olajša vsakdanje življenje.
Razvoj seveda še ni končan. V zadnjem času smo priča združevanju vseh mogočih tehnologij
informacijske dobe, kot so mediji, internet s svojimi aplikacijami, fotografija, pošta, itd. Namen
je ustvariti nekakšen MULTImedij, ki bi združeval prav vse mogoče oblike komuniciranja.
Mobilna telefonija pri tem konvergiranju storitev in tehnologije igra bistveno vlogo strojne
platforme, na kateri se bodo izvajale sedanje in bodoče aplikacije.
Uporabniki so bili in bodo v prihodnje vključeni v globalne tokove ne le koriščenja
telekomunikacijskih zmogljivosti, pač pa z njimi omogočenega razvoja idej, s katerimi bodo
sooblikovali mobilno, globalno, družbeno zavest.
V drugem poglavju diplomskega dela so opredeljeni poglavitni pojmi, s katerimi se srečujemo
skozi celotno delo. Vrsta pojmov oziroma izrazov ima osnovo v zakonskih podlagah, kot so
Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja ter
Zakon o urejanju prostora. Z večjim poudarkom pa sta razložena izraza »komunikacijski proces«
in »telekomunikacije«, ki predstavljata srž diplomskega dela.
V tretjem poglavju diplomskega dela so predstavljeni alternativni sistemi brezžičnih
telekomunikacij od celičnih radijskih sistemov do satelitskih sistemov.
Četrto poglavje diplomskega dela poda evolucijo tehnologije mobilnih telekomunikacij v svetu in
sicer v času od iznajdbe najstarejše električne naprave – telefona, prenosnega telefona, odkritja
brezžičnega prenosa radijskih signalov do delovanja prvih, »pra« mobilnih omrežij. Tu je opisan
razvoj mobilnih omrežij. Prva generacija (1G) mobilnih telekomunikacij že zapušča in prepušča
svet brezžičnih komunikacij drugi, digitalni generaciji (2G) mobilnih telekomunikacij, ki je
danes v polnem zagonu skupaj z izpopolnjeno 2,5 generacijo. Tema katerima hitro sledi in se že
močno uveljavlja tretja generacija (3G), oziroma UMTS, univerzalni sistem mobilnih
telekomunikacij z osnovo za brezžične multimedijske komunikacije, hkrati pa se v glavah
operaterjev že pletejo nove ideje o četrti generaciji (4G) mobilnih komunikacijah.
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V petem poglavju diplomskega dela je prikazano splošno stanje na področju telekomunikacij v
Republiki Sloveniji; od prvih telekomunikacijskih dejavnosti neposredno po odkritju telegrafa
oziroma telefona, oblikovanja prvega slovenskega telegrafskega in telefonskega omrežja po prvi
svetovni vojni, opredelitve nekaterih geografsko-prostorskih vidikov telefonskega omrežja, do
nastanka in razvoja samostojnih mobilnih telekomunikacij današnjih dni.
Šesto poglavje diplomskega dela obravnava analizo slovenskega trga mobilne telefonije, njenih
operaterjev in ponudnikov, opredelitev rasti stopnje penetracije v Republiki Sloveniji ter
primerjava stopnje penetracije med Slovenijo in državami Evropske unije.
Sedmo poglavje diplomskega dela navaja spremembe na področju zakonskih podlag delovanja
telekomunikacij v Republiki Sloveniji in pa kratek opis veljavnega Zakona o elektronskih
komunikacijah. V tem poglavju je predstavljena regulacija na področju telekomunikacij v
Republiki Sloveniji, ki jo izvaja Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije skupaj s svetovalnim organom, Svetom za elektronske komunikacije.
Najobsežnejše, osmo poglavje diplomskega dela, obsega postopek načrtovanja omrežij mobilnih
telekomunikacij glede na geografske značilnosti Republike Slovenije ter razlago omrežnih
zakonitosti mobilnih telekomunikacij, kot so npr. struktura celičnega omrežja, geografske
prostorske enote mobilnega telekomunikacijskega omrežja, osnovne značilnosti infrastrukture baznih postaj mobilnih telekomunikacij in pokritost območja s signalom mobilnih
telekomunikacij (NMT, GSM, UMTS).
Deveto poglavje diplomskega dela se dotakne problematike umeščanja baznih postaj mobilnih
telekomunikacij v prostor, z estetskega in družbenega vidika in reševanje teh problemov s
pomočjo maskiranja antenskih sistemov. V prvem primeru gre predvsem za razvrednotenje
prostora in krajine zaradi umestitve tujka, bazne postaje, v prostor, proti čemur so se v preteklosti
največkrat borili kulturo- in naravovarstveniki, danes pa tudi že prizadeto prebivalstvo, saj naj bi
jim bližina bazne postaje močno znižala vrednost nepremičnin (zemljišč, objektov). V drugem
primeru pa gre za »neutemeljen« strah ljudi pred elektromagnetnimi sevanji. Splet obeh zgoraj
navedenih problemov umeščanja baznih postaj v prostor se danes odraža v PUP-ih (Prostorsko
ureditvenih pogojih) posameznih občin, v katerih je zapisana prepoved postavitve infrastrukture
mobilnih telekomunikacij na območju določene občine.
V desetem poglavju diplomskega dela so predstavljena okvirna vlaganja in investicije v nove
tehnologije ter načrtovanje in širitev mobilnih telekomunikacijskih omrežjih.
Enajsto poglavje obsega analizo prometa 24-ih ur v omrežju mobilne telefonije operaterja
Mobitel d.d. na območju mesta Ljubljane. V prvem delu je predstavljena metodološka plat
analize, sledijo ji podpoglavja o prevladujoči rabi tal in funkcijski zgradbi mesta Ljubljane,
prostorsko – časovni porazdelitvi prometa po GSM celicah na območju mesta Ljubljane, analiza
kart s prometom v mobilnem omrežju GSM po posameznih časovnih dogodkih, urah ter na
koncu še zaključek oziroma rezultati analize prometa in prevladujoče rabe tal.
1.1. Metodološko – hipotetični del
1.1.1. Opredelitev predmeta preučevanja
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Osrednji predmet preučevanja v diplomskem delu je medsebojna odvisnost, povezanost in
prepletenost prostora, družbe in mobilnih telekomunikacij. Diplomsko delo preučuje vplive,
pozitivne in negativne posledice, medsebojna součinkovanja in odvisnosti med geografijo,
mobilno telefonijo, prostorskim načrtovanjem, prometom v mobilnem omrežju, funkcijsko
zgradbo Ljubljane in v njej prevladujoče rabe tal.
Glavna delovna hipoteza predpostavlja, da geografski dejavniki in njihove značilnosti - fizično in
družbenogeografski - nekega območja, prostora, pokrajine ali širše gledano države, močno
vplivajo na načrtovanje, način gradnje in delovanje mobilnih omrežij.
Druga delovna hipoteza diplomskega dela je prikazana v analizi prometa, v kateri se skuša
poiskati soodvisnost med prometom v omrežju mobilne telefonije operaterja Mobitel d.d. in
mestno funkcijsko zgradbo Ljubljane oziroma v njej prevladujočo rabo tal. Prikaz dnevnega cikla
(24 ur) prometa v mobilnem omrežju Ljubljane odraža mobilnost in migracije prebivalcev v času
enega dne. Analiza skuša zajeti in obravnavati vse posebnosti, odstopanja, učinke z geografskega
vidika ter le-te tudi razložiti, ovrednotiti in komentirati.
1.1.2. Opredelitev ciljev in namenov preučevanja
-

Spoznati vzroke za razvoj in delovanje mobilnih telekomunikacij in telekomunikacijske
infrastrukture.

-

Predstaviti zgodovino razvoja mobilnih telekomunikacij tako v svetu kot v Sloveniji in
orisati predvideni bodoči razvoj.

-

Spoznati globalno teritorialno razprostranjenost uporabe različnih sistemov mobilne
telefonije.

-

Prepoznati geografske dejavnike, ki vplivajo na načrtovanja in graditev mobilnih omrežij
v prostoru.

-

Opredeliti proces izgradnje omrežja in pokrivanja ozemlja s signalom mobilne telefonije
na primeru Slovenije.

-

Spoznati problematiko in rešitve načrtovanja omrežja mobilnih telekomunikacij s
poudarkom na umeščanju baznih postaj v prostor.

-

Izdelati analizo prometa v GSM omrežju mobilne telefonije na 121-ih baznih postajah
(geografskih celicah) znotraj mesta Ljubljana.

-

Kartografsko prikazati prostorsko – časovne porazdelitve prometa po GSM celicah na
območju Ljubljane.

-

Izbrati in razložiti specifične dogodke v prometu omrežja mobilnih telekomunikacij.

-

Spoznati medsebojno součinkovanje in odvisnost prometa mobilnih telekomunikacij,
predvsem njegove časovne in prostorske komponente, od prevladujoče rabe tal ter
razumeti možnosti in prednosti, ki jih to součinkovanje predstavlja tako za operaterja
mobilne telefonije kot za uporabnika.

7

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

-

Prikazati možnosti uporabe novo nastale analize tudi v drugih geografskih procesih
(migracijski tokovi, ekonomsko trženje itd).

-

Predstaviti možnosti bodočega razvoja spremljajočih storitev mobilne telefonije, ki se
povezujejo z geografsko – informacijskimi sistemi (GIS-i).

1.1.3. Metode preučevanja
Diplomsko delo obravnava mobilne telekomunikacije v svetu in doma, vendar pa večina
konkretnih primerov temelji na podatkih, virih in statistikah največjega slovenskega operaterja
NMT, GSM in UMTS, Mobitel d.d.
Literature in virov, ki bi k tematiki mobilnih telekomunikacij pristopali z geografskega stališča,
je izredno malo. Mnogoštevilne knjižnice ponujajo kar zajeten kup knjig in publikacij na izbrano
tematiko, vendar so vse preveč tehnične narave. Največjo pomoč pri izdelavi tega diplomskega
dela dajejo interni viri, PowerPoint predstavitve in izobraževanja, omogočena s strani podjetja
Mobitel d.d.
Poleg uporabljene literature ter pisnih, elektronskih in ustnih virov v diplomskem delu, so bile za
potrebe zbiranja in analize podatkov uporabljene še osnovne statistične metode, ogledi na terenu,
fotografiranje, uporaba računalniških programov za obdelavo in oblikovanje podatkovnega,
slikovnega in kartografskega gradiva (Corell Draw, Adobe Photoshop, Arc View, Arc Map,
Global Maper, domače orodje podjetja Mobitel d.d. – mgdata ter Microsoftova orodja – Word,
Excel, Power Point in Internet Explorer).
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2. SLOVAR IZRAZOV – opredelitev pojmov
a) Vir: Zakon o elektronskih komunikacijah
Elektronska komunikacijska oprema so pripadajoče naprave elektronskih komunikacijskih
omrežij, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve. Med drugim vključujejo
komutacijsko ali usmerjalno opremo ali vse vrste baznih postaj ali električne kabelske sisteme,
kadar se uporabljajo za prenos signalov pri izvajanju elektronskih komunikacijskih storitev,
vključno z radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter kabelsko televizijo in kabelskimi
komunikacijami, neglede na vrsto prenesenih informacij.
Javno komunikacijsko omrežje je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se uporablja v celoti
ali predvsem za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev.
Lokacijski podatki po tem zakonu so kakršnikoli podatki, obdelani v elektronskem
komunikacijskem omrežju, ki kažejo na zemljepisni položaj terminalske opreme uporabnika
javne komunikacijske storitve.
Operater je fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja javna komunikacijska omrežja ali z njimi
povezane zmogljivosti oziroma izvaja javne komunikacijske storitve.
Podatki o prometu so kakršnikoli podatki, ki se obdelujejo zaradi prenosa komunikacij v
elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega obračunavanja. Podatki o prometu,
ki se nanašajo na naročnike in uporabnike ter jih je operater obdelal in shranil, morajo biti
izbrisani ali spremenjeni v brezosebne, takoj ko niso več potrebni za prenos sporočil.
Radijska frekvenca v tem zakonu je del radiofrekvenčnega spektra in je določena s centralno
frekvenco in širino radiofrekvenčnega kanala, zgornjo ali spodnjo mejno frekvenco
radiofrekvenčnega kanala ali navedbo posameznih nosilnih frekvenc.
b) Vir: Zakon o graditvi objektov
Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje,
ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori
omrežje, ki je v javno korist.
Vplivno območje objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod načrtovanim objektom, v
katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna
emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico.
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c) Vir: Zakon o varstvu okolja
Obremenitev okolja je vsak poseg ali posledica posega v okolje, ki je izključno ali hkrati
povzročila ali povzroča onesnaževanje okolja, tveganje za okolje ali rabo naravne dobrine.
Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.
Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje
tako, da škoduje človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju,
zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša zlasti na rabo naravnih dobrin,
onesnaževanje delov okolja, gradnjo in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter
dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo.
d) Vir: Zakon o urejanju prostora
Namenska raba je s prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov.
Prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem površju ter nad in pod njim, do kamor sežejo
neposredni vplivi človekovih dejavnosti.
Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi varstvenih zahtev
in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje namensko rabo prostora, določajo pogoji za razvoj
dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter ukrepi za izboljšanje obstoječih fizičnih struktur
in določajo pogoji za umestitev načrtovanih objektov v prostor in njihovo izvedbo.
Prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih dejavnosti.
Prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in objektov na določenem
ureditvenem območju.
Urbanistično načrtovanje je posebna veja prostorskega načrtovanja, s katero se načrtuje
poselitev in z njo povezane prostorske ureditve ter določajo pogoji za umestitev objektov v
prostor.
Vzdržen prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob
varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu kulturne dediščine
in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje
generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij.
e) Vir: Mlinar, T., Analiza sistema UMTS in obstoječih slovenskih mobilnih sistemov v
smislu vpliva na okolje z elektromagnetnim sevanjem in predlog postopkov za omejitev
tega vpliva
Bazna postaja
Logično vozlišče, odgovorno za oddajo / sprejem signalov v eni ali več celicah do / od
uporabniških terminalov (UE).
Mobilna postaja ali mobilni terminal
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Mobilna postaja je enota, zmožna dostopanja do storitev omrežja (npr. UMTS) preko enega ali
več radijskih vmesnikov. Ta enota je lahko pri miru ali pa se giblje in služi hkrati enemu ali več
uporabnikom.
Sektor
Sektor je izsek pokrivanja bazne postaje na lokaciji. V slovenščini je izraz sektor enačen z
izrazom celica. Več sektorjev ali celic (tipično trije) pokriva krožno območje okrog lokacije
bazne postaje (Mlinar, 2002).
2.1. Komunikacijski proces
Komuniciranje je pojem, ki ima več pomenov, saj lahko z njim izražamo tako fizično kot tudi
energetsko in celo idejno transmisijo. Že sam izraz »komuniciranje« spominja na to, da gre za
proces, v katerem se med posameznimi entitetami posredujejo informacije v obliki sporočil.
Entitete se med seboj sporazumevajo na različne načine. Za ljudi je najbolj značilen način
neposrednega komuniciranja pogovor, ki se je začel razvijati pred približno 100.000 leti. Govor
pa ni tudi edini način komuniciranja med ljudmi. S časom so se začele uveljavljati tudi drugačne
oblike in načini sporazumevanja, zlasti v primerih komuniciranja na daljavo – telekomuniciranje
(Gradišar, Resinovič, 2001).
Temeljni element komunikacijskega procesa predstavljata pošiljatelj in sprejemnik. Sporočilo in
medij predstavljata temeljno komunikacijsko orodje (Kotler, 2004).
Osnova procesa komuniciranja je prenos informacij. Pošiljatelj kodira svoje sporočilo in ga
prenaša prek različnih medijev prejemniku, ki ga dekodira, razume oziroma reagira nanj.
Odgovor je hkrati povratna informacija za pošiljatelja sporočila (Starman, Hribar, 1994).
2.2. Telekomunikacije
Telekomunikacije oziroma storitve, ki jih omenjena panoga omogoča, razdelimo na naslednje
večje skupine (Perušek, 2003):
-

operacije fiksnega krajevnega omrežja,
operacije mobilnega krajevnega omrežja,
operacije mednarodnega in medkrajevnega omrežja,
kombinacija naštetih operacij omrežij.

Glede na prenos se danes v telekomunikacijah uporabljajo trije temeljni načini povezave
uporabnika s centralo ali drugimi vozlišči (Kladnik, 1997):
-

»klasična« povezava s paričnimi ali koaksialnimi bakrenimi kabli,
optična kabelska povezava, ki je lahko aktivna ali pasivna,
brezžična radijska povezava.
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3. OPREDELITEV MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJ
Brezžične telekomunikacije so zasebne, dvosmerne glasovne in podatkovne komunikacije, ki
potekajo na daljavo, v realnem času, brez uporabe žic. To so tehnološko podprti sistemi, ki
omogočajo prenos govora, podatkov, v zadnjem času pa tudi slike na daljavo prek radijskih
valov. Zaradi mobilnosti telefonskih aparatov in neodvisnosti od fiksnega telefonskega omrežja
poenostavljajo funkcijo komuniciranja in omogočajo povečanje učinkovitosti tako v poslovnem
kot tudi zasebnem življenju (Egan, 1996).
Obstaja več alternativnih brezžičnih omrežij. V nadaljevanju sledi opis osnovnih lastnosti štirih
glavnih vrst brezžičnih sistemov, oziroma omrežij (Kennedy, 1997):
-

celični radijski sistemi,
necelični radijski sistemi,
radijski sistemi z razpršenim oddajanjem in
satelitski sistemi.

a) Celični radijski sistemi
Vsako dano geografsko območje je razdeljeno na posamezne celice, katere pokrivajo območje
radijskega signala, ki ga oddaja posamezna antena na bazni postaji. Mobilni telefonski aparat
komunicira z bazno postajo celice, v kateri se trenutno nahaja, bazna postaja pa poskrbi za
povezavo s telefonskim omrežjem. Omrežni operater lahko uporablja relativno velike
makrocelice, relativno manjše mikrocelice ali še manjše pikocelice (Egan, 1996).
b) Necelični radijski sistemi
Brezžični necelični radijski sistemi so podobni tradicionalnim analognim radijskim omrežjem z
enim radijskim oddajnikom, ki pokrivajo določeno geografsko območje (mobilni telefoni, taksi
centrala in urgentne storitve). V primerjavi s celičnimi sistemi imajo necelični radijski sistemi
zelo omejeno kapaciteto in obseg dostopa, vendar pa je njihov razvoj in delovanje cenejše glede
na vrsto storitev, ki jih ponujajo (dispečerske storitve in osebni poziv oz. paging)(Egan, 1996).
c) Radijski sistemi z razpršenim oddajanjem
Radio z razpršenim oddajanjem so včasih uporabljali za enosmerne storitve analognega videa in
avdia. S prihodom digitalne tehnologije pa se je kapaciteta sistema povečala in sedaj dovoljuje
tudi dvosmerni prenos. Danes ta sistem uporabljajo radijske in televizijske postaje (Egan, 1996).
d) Satelitski sistemi
Satelitski sistemi delujejo s pomočjo orbitalnih satelitov. Največkrat omenjeni sistemi so
nizkoorbitalni (LEO), srednjeorbitalni (MEO) in geostacionarni (GEO) sateliti, ki uporabljajo
visoke frekvence radiofrekvenčnega spektra.
V preteklosti so v satelitskih telekomunikacijah prevladovali geostacionarni (GEO) sateliti tako
za dvosmerno telefonijo kot za enosmerne storitve z razpršenim delovanjem. Zaradi njihove
oddaljenosti od Zemlje (36.000 km) in počasne orbitalne periode (24 ur) lahko komunikacijski
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sistemi GEO dosežejo učinkovito globalno pokritost s samo tremi sateliti. Prvi podjetji, ki sta
uporabljali to tehnologijo za mobilno telefonijo, sta bilo COMSAT in INTELSAT (Egan,1996).
Novejši sistemi GEO uporabljajo višje frekvenčne pasove (Ku in Ka) za zagotavljanje eno- in
dvosmerne video in podatkovne komunikacije. Problem, ki spremlja sisteme GEO, je zamik v
prenosu, ki povzroča odmev in motnje pri glasovnih storitvah. LEO in MEO so sateliti, ki krožijo
na nižji višini, zato je problem zamika signala bistveno manjši, zaradi česar so bolj sprejemljivi
za prenos govora. Vendar ti sistemi zahtevajo več satelitov, ki jih je treba lansirati in vzdrževati.
Medtem ko lahko sistemi GEO dosežejo učinkovito globalno pokritost le s tremi sateliti, sistemi
MEO zahtevajo 10 – 15 satelitov z orbitalno višino okrog 10.000 km in orbitalno periodo 6 – 12
ur. Sistemi LEO (Globstar, Iridium ICO Global Communications) pa zahtevajo več kot 48
satelitov na višini 700 km in orbitalno periodo 1,5 ur (Egan, 1996). Majhni sateliti LEO so
specializirani za dvosmerna sporočila, globalno pozicioniranje in oddaljeni dostop. Veliki sateliti
LEO, MEO in nekateri GEO so primarno namenjeni za glasovne in podatkovne aplikacije, ki
ponavadi vključujejo faksiranje, sporočila in pozicioniranje (Zhou, 1999).
Satelitski sistemi niso zaživeli tako, kot je bilo morda pričakovati. Vzroke je iskati v zelo
zahtevni in dragi tehnološki izgradnji globalnega satelitskega sistema ter v visoki, kar 80%
pokritosti z zemeljskimi mobilnimi sistemi v razvitih območjih sveta (Evropa, ZDA).
Kljub temu se predvideva, da satelitski sistemi imajo prihodnost, saj je manj kot 20% zemeljske
oble pokrite z zemeljskimi mobilnimi sistemi. To pomeni, da bodo satelitski sistemi za globalno
pokrivanje v prihodnosti nujni (Štular, 2005).
V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na celične mobilne sisteme, na katerih temelji
večina mobilnih brezžičnih telekomunikacij.

13

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

4. RAZVOJ TEHNOLOGIJE MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJ V SVETU
Izraz informacijska tehnologija označuje telekomunikacijsko in računalniško tehnologijo, ki
razvitejše države vse bolj usmerja na pot tako imenovane informacijske družbe. Pojem je
sinonim za postindustrijsko družbo, ki temelji na splošni dostopnosti informacij in prevladujoči
vlogi znanja, tako v proizvodnji kot storitvah.
V prvem delu je opisan razvoj različnih tehnologij, sledi bolj podrobna predstavitev tistih
sistemov in standardov, ki so se uporabljali na območju Republike Slovenije. Najbolj očitna je
ugotovitev, da so skozi čas standardi vedno bolj konvergirali, tehnologija pa postajala vedno bolj
združljiva in univerzalna, v t.i. tretji generaciji pa se obeta že skoraj popolno poenotenje
svetovnih standardov.
4.1. Kako je telefon zavladal svetu
Morda bi koga presenetilo dejstvo, da je telefon najstarejša električna naprava. Ko so 7. marca
1876 devetindvajsetletnemu Alexandru Grahamu Bellu izdali patent za telefon, so imeli v
ameriški patentni pisarni še plinske svetilke, ljudje pa so si po domovih svetili s petrolejkami in
svečami.
Tri leta kasneje, ko je Thomas Alva Edison končno uspel prižgati prvo električno žarnico, so v
ZDA že tiskali telefonske imenike in imeli okrog 100.000 telefonskih naročnikov.
Drugi del zgodbe o telefonu se pričenja tri leta pred njegovo stoletnico. Aprila 1973 je Martin
Cooper, direktor pri Motoroli, s prvim prenosnim telefonom poklical svojega tekmeca iz
Bellovih laboratorijev. Križanec med radiem in telefonom je sicer potreboval še skoraj desetletje,
da je dozorel, a konec osemdesetih let je bilo v ZDA že milijon uporabnikov prenosnih telefonov,
v Evropi pa je postal vrhunski statusni simbol, pred katerim se je lahko skril vsak Rolex.
Umberto Eco, eden od bolj proniciljivih mož našega časa, je takrat zapisal, da ga lahko
upravičeno uporabljajo le kronični bolniki, zdravniki, gasilci in prešuštniki.
Odkar je prenosni telefon v skoraj vsakem žepu in torbici, so ga pričeli uporabljati tudi v druge
namene. Namesto budimpeštanskega telefonskega časopisa imamo zdaj SMS novice. S
sodobnimi prenosnimi telefoni lahko poslušamo radio, jih uporabljamo namesto walkmana,
gledamo televizijo, fotografiramo itd.
Na seznamu ogroženih so žepni igralniki. Marsikdo ne nosi več zapestne ure, ker jo ima na
telefonu. Telefone bomo uporabljali za orientacijo namesto sprejemnikov GPS, uporabljamo pa
jih tudi že namesto kreditnih kartic. Zdi se torej, da bo prenosni telefon vase posrkal in izpodrinil
tako rekoč vse druge prenosne naprave, verjetno celo tiste, ki jih dandanes sploh še ne poznamo.
Z malce pretiravanja bi lahko rekli, da bo najstarejša električna naprava, kar jih uporabljamo v
vsakdanjem življenju, kmalu ostala tudi edina (Mobitel d.d., 2005).
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4.2. Obdobje zgodnjih odkritij
Prve zasluge pri odkrivanju in preučevanju možnosti brezžičnega prenosa signalov pripisujemo
M. Faradayu, ki se je s tem področjem začel intenzivno ukvarjati leta 1843. Do pravega preboja
je prišlo leta 1887, ko je nemški fizik H. Hertz pojasnil način valovanja in definiral radijski
spekter elektromagnetnega valovanja. Prvi, ki je to teorijo praktično apliciral, je bil italijanski
izumitelj Marconi, ki mu je leta 1894 uspelo izdelati prvi brezžični radio, ki je omogočal prenos
telegrafskih signalov. Leta 1901 je bil prvič uspešno poslan in sprejet signal preko Atlantika. Za
dosežke na področju brezžične komunikacije je bil Marconi nagrajen tudi z Nobelovo nagrado.
Pravi razcvet brezžičnih komunikacij se je pričel leta 1906, ko je izumitelj Fessenden uspel
prenašati govorna sporočila. Leta 1921 so v ZDA že uporabljali brezžične komunikacije za
potrebe policije, kasneje pa tudi v drugih javnih službah, kot so reševalci, gasilci in vojska.
Naslednji veliki korak v razvoju brezžičnih komunikacij je bilo odkritje frekvenčne modulacije,
ki je imela veliko vlogo na bojnih poljih v drugi svetovni vojni. Leta 1947 so v Bellovih
laboratorijih v ZDA v internem gradivu prvič predstavili koncept mobilne telefonije in tako
postavili temelje enemu najhitreje rastočih telekomunikacijskih trgov (Scourias, 1997).
4.3. Obdobje pred prvo generacijo mobilne telefonije
Prva omrežja so začela delovati v ZDA po drugi svetovni vojni. Niso uporabljala celičnega
principa gradnje in so imela veliko pomanjkljivosti.
Mobilni terminali so bili pretežki in primerni za uporabo le v vozilih. V ZDA so imeli le šest
kanalov v frekvenčnem prostoru 150 MHz. Ker ni bilo tehnologije za odpravljanje motenj
interference, so morala biti posamezna omrežja med seboj oddaljena vsaj 100 km. Zaradi
velikega interesa javnosti po uporabi javnega brezžičnega komunikacijskega omrežja, ki v
obstoječi obliki še zdaleč ni zadostilo potrebam, so v Evropi, še zlasti pa v skandinavskih
deželah, začeli s pospešenim razvojem novih tehnologij javnih mobilnih telekomunikacijskih
omrežij, ki temeljijo na celični tehnologiji (Scourias, 1997).
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4.4. Razvoj mobilnih omrežij
4.4.1. Prva generacija (1G) mobilnih telekomunikacij
Leto 1969 je predstavljalo prelomnico v razvoju sodobnih mobilnih telekomunikacij, saj so tega
leta nordijske države Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska sklenile sporazum o
oblikovanju študijske skupine za potrebe raziskav in sodelovanja na področju telekomunikacij.
Kmalu je ta regionalna študijska skupina prerasla svoje prvotne okvire in postala prva
mednarodna skupina za mobilne telekomunikacije, z imenom Nordic Mobile Telephone Group –
Skupina nordijske mobilne telefonije (Kennedy, 1997).
Prvo generacijo mobilne telefonije definira uporaba omrežij, ki temeljijo na analognih celičnih
omrežjih. Razvoj standardov je bil dolgotrajen proces, ki se je v nekaterih primerih začel že leta
1947, prva praktična implementacija v komercialne namene pa se je zgodila leta 1981 v
Skandinaviji. Tako so v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja v Evropi obstajali različni analogni
sistemi mobilne telefonije (NMT 450 v Skandinaviji in Beneluxu – frekvenca delovanja je bila
450 MHz, TACS v Veliki Britaniji, C-Netz v Nemčiji, Radiocom 2000 v Franciji in
RTMI/RTMS v Italiji), ki med seboj niso bili usklajeni, zato so lahko naročniki telefonirali samo
znotraj državnih meja, kar je v združeni Evropi postajalo vedno bolj moteče. Kmalu je postalo
tudi jasno, da vlaganje v razvoj lokalnih omrežij dolgoročno ni smiselno, ker omejeni lokalni trgi
ne omogočajo dosegati ekonomičnega obsega in s tem velikih prihrankov
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/1generacija/NMT.asp, 2005).
Ob pregledu nastajanja mobilnih sistemov telekomunikacij se pojavijo geografske komponente.
Zanimiv je podatek, da se je realizacija razvoja prve generacije mobilne telefonije (standard
NMT1 450) dogajala v državah Danska, Finska, Islandija, Norveška, Švedska. Tem državam je
skupno:
-

specifični klimatski pogoji;
specifične reliefne značilnosti območja;
razpršena poselitev z velikim številom majhnih izoliranih naselij;
velike razdalje med naselji, koncentracijami poselitve;
dobra razvitost in zelo visok BNP; vse države imajo nad 20.000 USD BNP na prebivalca
(Natek, 2000);
zelo nizka gostota poselitve (z izjemo Danske), vse države imajo povprečno manj kot 20
prebivalcev na km2 (Natek, 2000).

Razloge za prve korake in napredek v razvoju mobilne telefonije lahko iščemo v dejstvu, da je
zaradi specifičnih klimatskih in reliefnih pogojev v večjem delu Skandinavije praktično
neizvedljivo postaviti klasično omrežje stacionarne telefonije oziroma bi njegova postavitev
predstavljala veliko finančno obremenitev. Za oskrbo prebivalstva z osnovnimi
telekomunikacijami je bil v tem primeru najbolj primeren standard NMT, saj je širjenje signala v
prostoru boljše in močnejše kot pri standardu GSM, kar pomeni manj baznih postaj in manj
stroškov za zadovoljivo pokritost nekega ozemlja s signalom.

1

NMT – angl. Nordic Mobile Telphone: slo. Analogni sistem mobilne telefonije
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4.4.2. Druga generacija (2G) mobilnih telekomunikacij
Od tu naprej se je začel t.i. proces konvergence, saj so državni regulatorji in združenja
operaterjev opazili potrebo po večji mednarodni ali celo globalni združljivosti mobilne telefonije.
Zato je Evropsko združenje poštno-telegrafskih organizacij CEPT leta 1982 ustanovilo posebno
delovno skupino Groupe Speciale Mobile – GSM, katere naloga je bila razviti vseevropsko
mobilno komunikacijsko omrežje. Leta 1991 je pričelo testno delovati prvo omrežje na osnovi
digitalnega standarda GSM2 v okviru finskega operaterja Oy Radiolinija Ab, ki je svoje storitve
komercialno ponudil januarja 1992 in se s tem v zgodovino zapisal kot prvi GSM operater na
svetu
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/2generacija/GSM/default.asp, 2005).
Omrežja druge generacije so digitalni sistemi, ki so se začeli pojavljati od leta 1990 naprej.
Sistem GSM zagotavlja visoko kakovostne in varne glasovne ter podatkovne storitve, poleg tega
pa imajo uporabniki možnost gostovanja v omrežjih številnih operaterjev po vsem svetu. Tako so
se deloma poenotili standardi po posameznih območjih; v Evropi, Aziji in Avstraliji deluje GSM
v frekvenčnih območjih 900 MHz in 1800 MHz, v Severni Ameriki ter delih Latinske Amerike
in Afrike pa na 1900 MHz. V približno desetih letih je sistem GSM postal vodilni in najhitreje
rastoči svetovni mobilni standard (Kennedy, 1997).
Leta 1995 je bilo že 156 mobilnih operaterjev v 86 državah. Vsi ti operaterji so bili povezani v
združenje s sedežem v Švici, ki se je poimenovalo GSM World (Kennedy, 1997).
Z razširitvijo mobilne telefonije se je končno spremenil sam koncept telefonije. Uporabnik ni bil
več vezan na določeno lokacijo, če je želel telefonirati in tudi telefonska številka ne pomeni več
določenega kraja, ampak osebo. Digitalna tehnologija je omogočila izboljšan prenos govora,
zaradi naraščajočega povpraševanja po telefonskih aparatih pa so se le-ti pocenili in postali
vedno bolj opremljeni z najrazličnejšimi funkcijami. Zmanjšala se je tudi njihova teža, kar
pomeni, da so se iz avtomobilov preselili v torbice in nato v žepe. Mobilne brezžične
telekomunikacije so postale nepogrešljiv del našega vsakodnevnega bivanja.
Tako se je v dobrem desetletju razvila popolnoma nova panoga, ki je zaradi eksponentne rasti
prešla v eno največjih panog na svetu. V zadnjih letih je število uporabnikov mobilne telefonije
močno naraslo. Decembra 1995 je bilo na svetu 87 milijonov uporabnikov mobilne telefonije, da
konca leta 1998 je to število naraslo na preko 300 milijonov, medtem ko se danes vrti številka že
okoli milijarde in pol uporabnikov.
Preglednica 1: Število uporabnikov GSM omrežij po posameznih območjih sveta leta 2004

SVET
Afrika
Latinska Amerika
Pacifiška Azija
Vzhodna Evropa
Zahodna Evropa
Bližnji Vzhod
ZDA/Kanada

Število uporabnikov GSM
omrežij
1.369.300.000
85.400.000
81.300.000
515.800.000
195.500.000
363.700.000
71.500.000
56.100.000

Vir: URL: http://www.gsmworld, 2005
2

GSM – angl. Global System for Mobile Communications: slo. Globalni sistem mobilnih telekomunikacij
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4.4.3. Izboljšana druga (2,5G) generacija mobilnih telekomunikacij
Prehod iz druge generacije v tretjo generacijo mobilne telefonije je potekal počasi preko različnih
tehnologij razširjene druge generacije mobilne telefonije, ki še vedno v osnovi temeljijo na
obstoječem GSM sistemu, vendar so tako programsko kot strojno izboljšane. Napredek je
dosežen predvsem pri povečanju hitrosti prenosa podatkov, ki zato omogočajo kvalitetnejše
podatkovne storitve ob osnovni funkciji govorne telefonije.
Pogoj za povečanje hitrosti prenosa podatkov, ki je pri osnovnem GSM sistemu znašal najprej
9,6 kb/s, so bili trije novi standardi:
a.) HSCSD3 – hitri prenos podatkov
HSCSD pomeni nadgradnjo storitev prenosa podatkov CSD4 v obstoječih GSM
omrežjih. Je tehnologija, ki omogoča združevanje časovnih oken in tako omogoča večje
hitrosti, a še vedno povsem bazira na GSM tehnologiji. Teoretično maksimalna hitrost je
57,6 kb/s, v praksi pa so omogočene hitrosti tja do 43,2 kb/s
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/25generacija/HSCSD/default.asp, 2005).
b.) GPRS5 – paketni prenos podatkov
GPRS v nasprotju s HSCSD tehnologijo pomeni pravo nadgradnjo GSM sistema. Za
GPRS že lahko rečemo, da je predhodnik tretje generacije mobilne telefonije zaradi
uvedbe paketnega prenosa podatkov in omogočanja stalne povezave. Uporabnik je lahko
neprekinjeno povezan z internetom, elektronsko pošto in vmesnimi internetnimi
aplikacijami. Storitve se obračunava na podlagi dejanske količine prenesenih podatkov in
ne na podlagi časa trajanja podatkovne zveze. Tako je GPRS pomemben korak pri
združevanju mobilne telefonije in interneta. Omogočal naj bi hitrosti do 171,2 kb/s,
vendar so v praksi te hitrosti precej nižje in dosegajo okrog 56 kb/s
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/25generacija/GPRS/default.asp, 2005).
c.) EDGE6 – povečan prenos podatkov
EDGE tehnologija omogoča operaterjem GSM, da ponujajo storitve tretje generacije
mobilne telefonije v obstoječem GSM frekvenčnem spektru. Omogoča teoretične hitrosti
do
384
kb/s,
v
praksi
pa
hitrosti
okrog
236kb/s
(http://www.simobil.si/personal.asp?nodeid=4303&id=1, 2005).

3

HSCSD - angl. High Speed Circuit Switched Data: slo. Hitri prenos podatkov
CSD – angl. Circuit Switched Data: slo. Prenos podatkov
5
GPRS – angl. General Packet Radio Service: slo. Paketni prenos podatkov
6
EDGE – angl. Enhanced Data rates for Global Evolution: slo. Povečan prenos podatkov v globalni evoluciji
4
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4.4.4. Tretja generacija (3G) mobilnih telekomunikacij
V Evropi oz. ponekod drugod po svetu je sistem tretje generacije mobilne komunikacije znan pod
imenom UMTS7. Splošno ime za sisteme tretje generacije je IMT-20008, za razvoj skupine
standardov v okviru IMT-2000 pa skrbi Mednarodno telekomunikacijsko združenje ITU9.
Vizija omrežij tretje generacije mobilne telefonije (IMT-2000, 3G) je, da bi zagotovili enoten
standard, sestavljen iz družine tehnologij, ki bi omogočal uporabnikom, da bi komunicirali
kjerkoli, kadarkoli in s komerkoli. Osnovni scenarij uporabe mobilnega telefona v govorne
namene, kot npr. v sistemih prve (1G) in druge generacije (2G), sta spremenili dve dejstvi. Prvo
dejstvo je hitra rast Interneta in WWW aplikacij, ki sta generirala veliko število novih (negovornih) storitev, do katerih želijo dostopati mobilni uporabniki (e-pošta, slike, multimedija).
Drugo dejstvo je, da želijo mobilni uporabniki dostop do vseh omenjenih storitev od koderkoli na
svetu, z uporabo istega terminala, ne glede na njihovo geografsko lokacijo ali okolje. Arhitektura
omrežij 3G je osnovana na dveh glavnih načelih: mobilna omrežja morajo biti strukturirana tako,
da maksimizirajo kapaciteto omrežij in da ponudijo večpredstavnostne storitve ne glede na to, kje
se končni uporabnik nahaja (Mlinar, 2002).
Sistem UMTS pomeni univerzalni sistem mobilnih telekomunikacij in naj bi bil končni korak
konvergence vseh različnih sistemov. Predstavlja namreč enoten globalne standard, osnovo za
brezžične multimedijske komunikacije, ki jih odlikuje visoka kakovost in zmogljivost. Sistem
UMTS omogoča hitrejši in bolj kakovosten prenos podatkov, s tem pa razvoj in uporabo že
znanih in novih aplikacij. Prenosi podatkov naj bi sčasoma dosegali hitrosti do 2 Mb/s, trenutni
trend oz. standard pa je 384 kb/s.
Glavne prednosti sistema UMTS so torej višje prenosne hitrosti, ki omogočajo kvalitetne prenose
videa, slik in zvoka in je podlaga za razvoj povsem novih storitev multimedije, kot so na primer
video prenosi v živo. UMTS namreč pomeni nekakšno razširitev splošne rabe interneta na
mobilno področje, v katerem je do sedaj prevladovala govorna telefonija, prenos podatkov pa ni
imel velike vloge
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/3generacija/UMTS/default.asp, 2005).
Po priporočilu ITU-R je Svetovna radijska konferenca WARC10 v februarju leta 1992 določila
frekvenčne pasove za IMT-2000 na svetovni ravni. Ti pasovni so 1885 – 2025 MHz in 2110 –
2200 MHz za zemeljsko komponento in 1980 – 2010 in 2170 – 2200 MHz za satelitsko
komponento IMT-2000.
Evropa in Japonska sta se odločili za implementacijo zemeljskega dela pasu IMTS-2000 v parnih
pasovih 1920 – 1980 MHz (povezava navzgor) in 21120 – 2170 MHz (povezava navzdol)
(Mlinar, 2002).

7

UMTS – angl. Universal Mobile Telecommunictions System: slo. Univerzalni sistem mobilnih telekomunikacij
IMT-2000 – angl. International Mobile Telecommunications: slo. Mednarodne mobilne telekomunikacije
9
ITU – angl. International Telecommunication Union: slo. Mednarodno združenje za telekomunikacije
10
WARC – angl. World Adiminstrative Radio Conference: slo. Svetovna radijska konferenca
8
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4.4.5. Četrta generacija (4G) mobilnih telekomunikacij
Čeprav smo šele na začetku UMTS poti in na vse obljubljene ugodnosti, ki jih ta tehnologija
ponuja, še čakamo, se na obzorju in v glavah operaterjev že pojavlja naslednja, četrta generacija
mobilnih telekomunikacij (4G). Veliko vlogo so pri tem imele ne tako pozitivne dosedanje
izkušnje s 3G generacijo ter obljube operaterjev o hitrosti, ki jih le s težavo uresničujejo. Če
velja sedaj verjeti mobilni telekomunikacijski industriji, bi lahko prihodnja četrta generacija z
globalnimi hitrostmi okoli 100 Mb/s omogočala vse to, kar si drznemo pričakovati v bližnji
prihodnosti.
Leta 2003 je 4G skupnost zajemala kar 2500 članov po celem svetu. Za namene nove tehnologije
so številna podjetja namenila že več kot 30 milijard dolarjev, kar predstavlja šele začetek obsežne
investicijske dejavnosti. Po nekaterih podatkih naj bi do prve komercialne uvedbe mobilnosti
četrte generacije prišlo leta 2010, medtem ko se vsesplošna uporaba sistema pričakuje do leta
2020 (Dornan, 2002).
Že sedaj obstajajo številna mnenja o obliki radijskega spektra, ki se bo uporabljal za namene 4G.
Prototipni 4G sistem uporablja za namene raziskav širino pasu v velikosti 60 GHz in območjem
delovanja 100 metrov. To bi pomenilo, da je za pokritje celotne države potrebno ogromno število
baznih postaj, kar bo posledično zahtevalo velike stroške operaterjev. V Evropi se že razmišlja o
40 GHz spektru, ki bi dovoljeval manjše število baznih postaj in s tem tudi manjše
infrastrukturne stroške.
Medtem ko nekateri ponudniki storitev načrtujejo doseganje ravni 4G s povečanjem hitrosti
mobilnih sistemov, se pojavlja tudi ideja o dodajanju mobilnosti obstoječim širokopasovnim
rešitvam. Ogromno navdušenje, ki bi se lahko primerjalo s tistim ob uvedbi interneta, je prav
tako sprožila brezžična tehnologija Wi-Fi. Ta omogoča visokohitrostni internetni dostop za
ustrezno opremljene računalnike v območju 50 metrov od središčne postaje. Že nekaj časa se
obsežno uporablja v pisarnah ter nekaterih univerzah, medtem ko določena podjetja Wi-Fi dostop
ponujajo celo na posameznih letališčih in drugih javnih mestih v t.i. »vročih točkah«. Kljub temu
pa je univerzalna pokritost zaradi že omenjene omejitve obsega delovanja vsaj zaenkrat
ekonomsko in tudi praktično neučinkovita. V tem trenutku je potrebno več sto baznih postaj za
pokritost enakega območja, kot ga pokriva ena sama postaja mobilne telefonije. Toda kaj bi se
zgodilo, če bi lahko povezali Wi-Fi način internetnega dostopa s pokritostjo in manjšim številom
infrastrukturnih elementov mobilnega omrežja? Tovrstna 4G kombinacija bi praktično
predstavljala brezžično alternativo kabelski ter digitalni povezavi (SiOL-ADSL, Telemach), ki se
trenutno nahaja v naših domovih in pisarnah. Tudi z vidika višine cen za mobilne storitve 4G se
govori
o
primerljivosti
le
teh
s
fiksnimi
širokopasovnimi
storitvami
(http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=1816742 , 2003).
Kako resno in hitro potekajo zadeve, govori tudi primer ameriškega operaterja mobilne telefonije
Nextel. Podjetje se ni odločilo uvesti tehnologijo tretje generacije oziroma je sistem 3G v celoti
preskočilo in svoje napore ter sredstva že usmerilo v prihajajočo četrto generacijo. V Evropi so
se prav tako pojavila nekatera podjetja, ki so prenehala z uresničevanjem 3G planov in svoja
omrežja že začela postopoma prilagajati sistemu 4G. To jim dopuščajo tudi njihove še nedavno
pridobljene 3G licence, ki tako le niso toliko brez vrednosti kot je kazalo na začetku. Poleg tega
mobilni operaterji, za razliko od fiksnih operaterjev ter morebitnih novih vstopnikov, že
razpolagajo s ključnimi področji za postavitev baznih postaj in so s tem dobro pripravljeni za
izgradnjo bodočega omrežja 4G
(http://www.economist.com/business/displayStory.cfm?story_id=1816742, 2003).
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5. SPLOŠNO STANJE NA PODROČJU TELEKOMUNIKACIJ V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Štirinajst let mobilne telefonije na Slovenskem ni le zgodba o omrežjih in telefonih. Je tudi
zgodba o pisanih besedah, ki so ponovno postale sporočilne. Je zgodba o veliko večji dostopnosti
življenjsko pomembnih poklicev in možnosti dobrega dela z enim samim klicem. Je zgodba o
tem, kako razglednica prispe isti trenutek, ko je poslana, k pismu pa je mogoče prilagati cele
albume fotografij. Kot zgodovina slovenskega filma in slovenske železnice je tudi zgodba
mobilne telefonije zakladnica gibljivih slik in dražljivih dogodkov (Mobitel, 2005).
5.1. Razvoj na področju telekomunikacij v preteklosti
Na ozemlju Slovenije se je začela telekomunikacijska dejavnost neposredno po odkritju telegrafa
oziroma telefona. Pred prvo svetovno vojno je bilo zgrajenih več objektov, ki so prek našega
ozemlja predvsem s telegrafskimi zvezami povezovali avstroogrsko prestolnico s pristanišči in
pomorskimi bazami na Jadranu. Po prvi svetovni vojni pa se je postopoma oblikovalo prvo
slovensko telegrafsko in telefonsko omrežje. Prve avtomatske telefonske centrale so bile
postavljene leta 1927, prva radijska postaja pa je začela delovati leto kasneje.
Organiziranost in pravni temelji telekomunikacijske dejavnosti v Sloveniji so se večkrat
spreminjali. Za večino telekomunikacijskih storitev so imele monopol organizacije PTT.
Slovenija svojih državnih telekomunikacijskih organov ni imela, zato tudi ne tradicije za vodenje
telekomunikacijske politike. Po osamosvojitvi je bila ustanovljena Uprava RS za
telekomunikacije kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze. Svoj prvi zakon o
telekomunikacijah je Slovenija dobila šele leta 1997 (Mlinar, 2002).
Področje telekomunikacijskih storitev je bilo v Republiki Sloveniji tako že od samega začetka
razvoja monopolno urejeno in regulirano. Vzrok temu so bili predvsem visoki stroški izgradnje
in vzdrževanja infrastrukture. Vendar je mlada država imela solidno razvito telekomunikacijsko
infrastrukturo, razmeroma visok bruto nacionalni proizvod na prebivalca ter mednarodno
uveljavljene strokovnjake in raziskovalce.
Republika Slovenija je opravila dve pomembni reorganizaciji, ki sta bili predpogoj za
liberalizacijo panog. Ob osamosvojitvi so bile na državo prenesene upravne funkcije, ki so jih
prej imele PTT organizacije, v začetku leta 1995 pa sta bili formalno ločeni poštna in
telekomunikacijska dejavnost. Dne 10.04.2001 pa je bil sprejet novi Zakon o telekomunikacijah
kot eden zadnjih sistemskih zakonov, ki jih je Slovenija morala sprejeti pred vstopom v Evropsko
unijo. Zakon o telekomunikacijah je tako sicer omogočal odpiranje relativno zaprtega trga
telekomunikacij v Sloveniji vsem vrstam telekomunikacijskih storitev, razen storitvam govorne
telefonije ter gradnji in upravljanju telekomunikacijskega omrežja. V zadnjih letih pa smo v
svetu priča neslutenemu razvoju na področju telekomunikacij, ki se je odražal na eni strani v
zniževanju cen storitev in povečani funkcionalnosti telekomunikacijske infrastrukture, na drugi
strani pa se nezadržno in še hitreje širi sektor mobilne telefonije, čigar razvoj kaže povsem
drugačne značilnosti, saj omogoča večjo konkurenco tako na področju števila ponudnikov kot
tudi na področju storitev (Mlinar, 2002).
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5.2. Nekateri prostorski vidiki telefonskega omrežja v Republiki Sloveniji
Družbene koristi širjenja telekomunikacijskega omrežja so neposredno opazne zlasti pri
odzivanju na posledice naravnih ujm, odpravi osamitve oddaljenih, težje dostopnih območij ter
izboljšanem zagotavljanju zdravstvenih, reševalnih in veterinarskih storitev. Hkrati se zmanjša
količina potovanj in pospešuje razvoj podjetništva tudi v bolj oddaljenih območjih, izboljša se
prometna učinkovitost nasploh in olajšana je distribucija kmetijskih pridelkov. Izboljšane so tudi
možnosti trgovine, obrti, turizma in drugih dejavnosti, tako da lahko širjenje omrežja označimo
kot izjemno pomembno pri zagotavljanju skladnejšega regionalnega razvoja ter ohranitve
poseljenosti podeželja. S tem se posredno zmanjšuje pritisk na naseljevanje v mestih, kjer je
prehod v informacijsko družbo še bolj izrazit, a ga spremljajo strukturno prilagoditvene težave.
Pri trženju se izboljšajo možnosti za nakup in prodajo ter olajša dostop do trgov in strank. Koristi
razvitih telekomunikacij se v posameznih podjetjih zaradi uporabe v omrežja povezanih
računalnikov, elektronske izmenjave dokumentov, izboljšanega finančnega nadzora in boljše
izrabe virov kažejo v neposrednem zmanjšanju stroškov (Kladnik, 1997).
Na podeželju naj bi mobilna telefonija omogočila povezavo zlasti tam, kjer je omrežje fiksnih
telefonov preskromno, v poslovno razvitem urbanem okolju pa gostejše fiksno omrežje še
dodatno izpopolnjujejo možnosti pogovorov z mobilnimi telefoni, kar zagotavlja kar najhitrejšo
odzivnost. Na gostoto naj bi vplivale, seveda v medsebojni prepletenosti (Kladnik, 1997):
-

z nadmorsko višino naj bi se gostota praviloma zmanjševala,
povečevala pa naj bi se z večanjem števila prebivalcev oziroma naraščanjem deleža
počitniških bivališč ter zaposlitvenih zmogljivosti.
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5.3. Nastanek in razvoj mobilnih telekomunikacij v Republiki Sloveniji
Hitremu razvoju informacijskih sistemov ter potrebi po vsestransko povezani družbi se Slovenija
ni mogla izogniti. Hkrati je bil napredek Slovenije na tem področju tudi nujno potreben pri
uresničevanju želje po vstopu v Evropsko unijo. V zadnjih desetih letih smo bili priča izrednim
spremembam, ki jih je povzročil razvoj na področju telekomunikacij. Eksplozivna rast
medmrežja, imenovanega internet, konvergenca računalništva in telekomunikacij, izgradnja
informacijskih avtocest ter naraščajoči globalni mobilni satelitski sistemi, so le nekateri faktorji,
na podlagi katerih lahko govorimo o uvedbi novega koncepta osebnih in poslovnih komunikacij,
ki nas vodi v drugačen način življenja - v razvito informacijsko družbo.
V nadaljevanju diplomske naloge se bom posvetila predvsem mobilnim telekomunikacijam na
področju Slovenije ter njihovem razvoju skozi čas.
Dosedanji razvoj mobilnih telekomunikacij v Sloveniji lahko v skladu s številom generacij
sistemov mobilne telefonije razdelimo na tri večje faze.
5.3.1. Prva faza (1. generacija mobilne telefonije -1G)
Doba mobilnih telekomunikacij se je pričela za širšo javnost v Sloveniji z ustanovitvijo podjetja
Mobitel d.d. in z zgraditvijo analognega omrežja NMT 410 leta 1991.
Leta 1991 je Mobitel d.d. v sodelovanju s hrvaškim operaterjem začel graditi omrežje NMT v
Sloveniji. Oba operaterja sta imela skupno telefonsko centralo v Zagrebu, v naslednjem letu, pa
je Mobitel d.d. že zgradil lastno centralo v Sloveniji. Sodelovanje s Hrvaško je imelo prav
specifične posledice za trg mobilne telefonije v Sloveniji. Posebnost našega sistema je področje
frekvenčnega delovanja, saj v primerjavi z drugimi ne deluje v frekvenčnem pasu 450 MHz,
temveč v frekvenčnem območju 410 MHz. Posledica tega je, da je telefoniranje omogočeno le
med gibanjem Mobitelovega naročnika na območju Slovenije in Hrvaške, gostovanje (roaming)
v drugih državah pa ni mogoče
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/1generacija/NMT.asp, 2005).
Njegovo delovanje je podobno delovanju VHF radijskega sistema, zaradi česar ima standard
svoje prednosti in slabosti. Po eni strani omogoča sorazmerno hitro in poceni postavitev baznih
postaj, predvsem zaradi samega obsega delovanja signala, po drugi strani pa je ravno zaradi
načina delovanja precej občutljiv na radijske motnje, ima slabo zaščito proti prisluškovanju, zanj
pa je poleg tega značilno tudi precejšnje sevanje.
Od začetkov in do uvedbe sistema GSM je Mobitel d.d. ponujal zgolj prenos govora – torej
navadno telefoniranje. Digitalni sistem GSM je po letu 1998 omogočil nove dodatne storitve
(kratka sporočila – SMS, prikaz identitete, preusmeritve in zapore klicev in celo omejen prenos
podatkov.
Število naročnikov sistema Mobitel NMT se je vztrajno povečevalo. V samo treh letih delovanja
(do konca 1995) je imel Mobitel več kot 27.000 naročnikov. Rast se je nadaljevala tudi v
naslednjih letih in dosegla vrhunec leta 1998 s kar 42.741 naročnikov analogne telefonije.
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Po letu 1998 se je začelo število naročnikov postopno zmanjševati in v začetku maja 2005
doseglo vrednost 40.909 naročnikov. Glavni razlog za takšno upadanje leži predvsem v vedno
močnejšemu uveljavljanju nove digitalne oblike mobilne telefonije (Vehovar, 2005a).
Kljub vztrajanju Mobitela pri izpopolnjevanju analognega sistema pa je bil konec leta 2005
dokončno ukinjen, nadomestila pa ga je popolnoma digitalizirana ponudba brezžične telefonije v
Sloveniji. Vzrok za ukinitev sistema NMT je bila previsoka cena vzdrževanja v primerjavi z
izkoristkom, poleg tega pa so tudi frekvence drag vir, ki ga ne gre po nepotrebnem izkoriščati
(Mlinar, 2002).
Grafikon 1: Rast števila naročnikov NMT v Sloveniji v letih 1992 do 2005
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5.3.2. Druga faza (2. generacija mobilne telefonije)
Z naraščajočim procesom globalizacije na vseh področjih ter z družbenim razvojem so se
pojavile tudi potrebe uporabnikov po mobilnem komuniciranju s preostalim svetom. Prav te
potrebe pa analogni sistem zaradi različnih analognih standardov v Evropi ni mogel v celoti
zadovoljiti. Poleg tega je Slovenija kljub napredku, ki ga je dosegla s sistemom NMT, na
področju mobilnih telekomunikacij še vedno zaostajala. Vse to je sprožilo začetek vzpostavljanja
mreže za digitalni mobilni sistem - GSM.
Leta 1995 je podjetje Mobitel d.d. pridobilo status nacionalnega operaterja digitalne mobilne
telefonije in pridobilo ustrezna dovoljenja za postavitev omrežja GSM 900 v Sloveniji ter
polnopravno članstvo v mednarodnem združenju GSM operaterjev. V letu 1996 je sistem GSM
začel uradno delovati, s signalom pa so bili pokriti slovenski cestni križ, večja mesta,
pomembnejša turistična središča in obala, kar je ustrezalo približno 40% pokritosti prebivalstva.
V enem letu so pridobili več kot 22.000 naročnikov GSM, do konca leta 1997 pa so jih imeli že
skoraj 50.000 (skupaj z analognimi 91.180 uporabnikov) (Mobitel d.d., 2005).
Nadaljnja izgradnja omrežja GSM v Sloveniji je potekala postopno in do leta 2000 dosegla 96%
pokritost prebivalstva. Mobitel d.d. je širil zmogljivosti svojih central, saj se je število
naročnikov z nižanjem cene storitev in telefonov vsako leto povečevalo, pravo eksplozijo
naročnikov pa je omogočila uvedba predplačna telefonije konec leta 1998.
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Kot se je hitro širilo omrežje, je naraščalo tudi število uporabnikov in v začetku oktobra 2005 je
znašalo 1.349.602 uporabnikov sistema Mobitel GSM
(http://www.mobitel.si/slo/Press/Povezave.asp, 2005).
Sistem Mobitel GSM danes deluje na dveh frekvenčnih območjih, 900 MHz in 1800 MHz,
temelji na petih centralah in 801 bazni postaji po celi Sloveniji, ki lahko pokrivajo tudi isto
območje. Najzmogljivejša bazna postaja lahko hkrati nadzira 276 klicev (Vehovar, 2005c).
Glavne prednosti sistema GSM v primerjavi s sistemom NMT so (Mlinar, 2002):
-

digitalna tehnologija, visoka kakovost prenosa glasu,
široka paleta dodatnih storitev (CLIP, CLIR, call waiting, SMS, poštni predal,…),
omogočen prenos podatkov (nadgrajen s tehnologijami HSCSD, GPRS),
omogočeno gostovanje po vsem svetu (roaming),
GSM predstavlja prvi korak v smeri tekočega, fleksibilnega ter stroškovno
učinkovitega prehoda na 3. generacijo mobilne telefonije tudi preko uvedbe sistemov
kot sta HSCSD ter GPRS, ki predstavljata nadgradnjo obstoječe druge generacije (2,5
G) predvsem v smeri večje učinkovitosti pri prenosu podatkov.

Medtem ko je večina držav sočasno ali s kratkim zamikom na trg poslalo več operaterjev, je v
Sloveniji Mobitel d.d. kar 26 mesecev užival v monopolnem položaju. Javni razpis za pridobitev
koncesije za mobilno telefonijo v Sloveniji je bil objavljen v Uradnem listu RS in dnevnih
časopisih 21. novembra 1997. Mobitel se na razpis ni prijavil, vendar so mu kot delujočemu
operaterju na slovenskem ozemlju marca 1998 podelili koncesijo, vlada RS pa je junija 1998
izbrala drugega operaterja mobilne telefonije, delniško družbo Si.mobil (Rakovec, 2002).
Z vstopom drugega mobilnega operaterja na slovenski trg mobilne telefonije se je število
uporabnikov izredno povečalo. Konkurenca je prinesla za uporabnike nedvomne prednosti kot so
znižanje cen mobilnih storitev, izboljšanje kvalitete storitev in dodatna ponudba storitev. Na
prihod Si.mobila pa se je Mobitel odzval z uvedbo predplačniške telefonije, ki je kakor drugod
po svetu tudi v Sloveniji takoj zaživela in veliko prispevala k visoki stopnji rasti v tistem času.
Januarja 2001 so družbe Mobitel, Si.mobil in Western Wireless International podpisale
koncesijske pogodbe za opravljanje storitev mobilne telefonije GSM v frekvenčnem spektru
1800 MHz. Država je frekvence trem družbam oddala za najmanj 15 let. Tretji operater mobilne
telefonije je tako postala družba Western Wireless International, ki trži svojo ponudbo pod
blagovno znamko Vega. Kot četrti ponudnik storitev mobilne telefonije se pojavlja še Debitel, ki
pa svoje storitve trži preko omrežja Mobitel GSM. Prav tako trži storitve omrežja Mobitel GSM
tudi zadnji, peti ponudnik Volja mobil d.d., z blagovno znamko Izimobil. Slednja kot ponudnika
storitev nimata razvitega lastnega omrežja, tudi nista potrebovala nobene koncesijske pogodbe
(Rakovec, 2002).
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Delovanje radijskega omrežja GSM
Mobilni terminal, bazna postaja in centrala - ti trije pojmi so za razumevanje delovanja
mobilnega omrežja GSM najpomembnejši. Signal namreč potuje od mobilnega terminala preko
bazne postaje do centrale, ki signal sprejme in ga posreduje drugi bazni postaji, v območju katere
se trenutno nahaja iskani mobilnik, ali drugemu omrežju, v katerega kliče uporabnik.
Povezava med terminalom in bazno postajo temelji na radijski povezavi, bazna postaja pa je s
centralo povezana z optičnimi vlakni, radijskimi zvezami ali žičnimi povezavami. Če so na
območju ene bazne postaje vsi kanali zasedeni, se uporabnik preprosto "preseli" na drugo bazno
postajo, ne da bi to kdorkoli sploh opazil
(http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/2generacija/GSM/Kakodeluje.asp, 2005).
V trenutku, ko vklopite svoj mobilni terminal, ta poišče bazno postajo, v območju katere se
nahajate. Bazna postaja to sporoči naprej centrali. V primeru, da vas nekdo pokliče, centrala
poskrbi za to, da bazni postaji, v območju katere se nahajate, posreduje klic, ki vam je namenjen
(Vehovar, 2005a).
Shema 1: Sistem Mobitel GSM

Vir: Vehovar, 2005a
5.3.3. Tretja faza (3. generacija mobilne telefonije)
Vrhunec razvoja smo dočakali s prihodom tretje generacije brezžične telefonije pod krovnim
imenom IMT–2000. Evropska standardizacijska organizacija je v tem okviru razvijala sistem
UMTS, ki naj bi omogočal brezžične širokopasovne povezave prek fiksnih in mobilnih postaj ter
satelitov s hitrostjo, ki ustreza tehnologiji ADSL11.
Današnja neintegriranost različnih sistemov, ki zagotavljajo različno stopnjo mobilnosti in
pokrivanja, je za uporabnika moteča. Zato tretja generacija predvideva integracijo različnih
komponent v navidezno en sam sistem. Cilj je, da bi bile vse stopnje mobilnosti omogočene z
enim samim mobilnim terminalom in da bi bili preklopi med posameznimi komponentami
samodejni
(Vehovar, 2005b).
11

ADSL – angl. Asymmetric Digital Subscriber Line
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Shema 2: Sistem Mobitel UMTS

Vir: Vehovar, 2005b
Vlada RS je maja 2001 sprejela javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje storitev UMTS,
ki je bil zaradi predhodnega slabega odziva s strani bodočih ponudnikov tretje generacije
mobilne telefonije ponovljen. Licenčnina je zajemala znižano vrednost iz 27 na 22 milijard
tolarjev, plačljivo bodisi v enkratnem znesku ali v dveh obrokih (Humar, 2001). Na razpis se je
prijavilo le Telekomovo hčerinsko podjetje Mobitel, ki je koncesijo tudi dobilo. Največje breme
pri vzpostavitvi sistema UMTS je izgradnja radijskega omrežja (bazne postaje in prenosno
omrežje), saj tehnologija UMTS deluje v višjem frekvenčnem pasu. Mobitel v ta namen izkorišča
večino obstoječih baznih postaj, zgraditi pa namerava tudi precej dodatnih na novih lokacijah. Pri
Mobitelu so odločitev za plačilo visoke koncesnine zagovarjali s tem, da so se na postavitev
omrežja UMTS že nekaj časa resno pripravljali, saj so že leta 2000 podpisali pogodbo o
sodelovanju z Ericssonom, slednji pa so jih izbrali kot enega izmed testnih preizkuševalcev
opreme za tretjo generacijo mobilne telefonije.
Mobitel d.d. je storitev UMTS komercialno uvedel v sredini decembra 2003 na 360 baznih
postajah. Danes deluje že 396 baznih postaj sistema Mobitel UMTS (Vehovar, 2005b).
Po besedah Antona Majzlja, direktorja podjetja Mobitel d.d., naj bi se po najbolj verjetni
realistični oceni naložba v UMTS ekonomsko povrnila do leta 2009.
Shema 3: Razvoj sistema mobilnih telekomunikacij v svetu in pri nas

Vir: Vehovar, 2005a
Letnice v zgornjem delu slike in hitrosti prenosa podatkov veljajo za Slovenijo, medtem ko
letnice v spodnjem delu slike predstavljajo razvoj mobilnih telekomunikacij v svetu.
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6. ANALIZA SLOVENSKEGA TRGA MOBILNE TELEFONIJE
Slovenski trg mobilne telefonije spada med tehnološko visoko razvite, med geografsko majhne in
iz ekonomskega stališča srednje velike trge. Razvoj brezžičnih komunikacij se je začel leta 1991
z uvajanjem analognega sistema NMT. V tem času je Slovenija, kar zadeva mobilno telefonijo
precej zamujala za razvitejšimi državami (Skandinavija, ZDA, Japonska, države Zahodne
Evrope). Obstoj omrežja NMT je v začetku imel bolj simbolno funkcijo, mobilna telefonija
širšim množicam sploh še ni bila poznana. V tistem času nihče ni pričakoval, kakšen razvoj s
obeta na tem področju in nesluteno je bilo dejstvo, da bo mobilni telefon postal povsem običajna
dobrina, ki bo v veliki meri nadomestila veliko načinov komunikacije (pisma, stacionarni
telefon) in delno tudi preoblikovala naše življenje, saj neprestana dosegljivost vsakogar od nas
odpravi večino naporov z dogovarjanjem (Rakovec, 2002).
V času prve generacije mobilne telefonije je bil mobilni telefon še visoko prestižna stvar, visoke
cene terminalov in tudi samih storitev so imele za posledico, da so se za ta način komunikacije
odločali predvsem tisti, ki so nenehno dosegljivost resnično potrebovali. Poleg visokih cen je bila
za popolno mobilnost ovira velikost terminalov in potrebe po napajanju.
Raba mobilne telefonije v zgodnji fazi razvoja je bila tako omejena v veliki večini na poslovno
rabo in uporabo na območjih, kjer ni bilo možno uporabljati fiksne govorne telefonije, kot so na
primer gorske koče in drugi težko dostopni tereni. Največja penetracija, ki je bila dosežena z
analognim sistemom mobilne telefonije, je nekaj več kot 42.000 uporabnikov ali dobra 2%
(Rakovec, 2002).
Prava popularizacija mobilne telefonije se je začela let 1996, ko je takrat še edini operater,
podjetje Mobitel d.d., pričelo tržiti storitve, ki jih je omogočalo digitalno omrežje GSM.
Digitalizacija omrežja je prinesla veliko novosti in prednosti pred analognim sistemom.
Zmanjšana velikost terminalov, večja varnost, možnost gostovanja, boljša kvaliteta zvoka in
dodatne storitve so nedvomno pripomogle k priljubljenosti mobilne telefonije. Velik faktor pri
popularizaciji je nižanje cen storitev, ki je močno povečalo obseg povpraševanja. GSM
tehnologija je mobilno telefonijo razširila iz zgolj poslovne uporabe na splošno uporabo kot
nadomestilo oziroma alternativo fiksni telefoniji. Množična uporaba mobilne telefonije je
pomenila zmanjšano potrebo po javnih telefonskih govorilnicah, telefonih v hotelskih sobah in
podobno. Slovenski trg je sicer v trenutku uvajanja sistema GSM še zaostajal za razvitimi za
približno pet let, vendar se je z močnim oglaševanjem in agresivno cenovno politiko začel ta
zaostanek zmanjševati, danes pa je s 3. generacijo mobilnih telekomunikacij med vodilnimi v
Evropi na področju mobilnih telekomunikacij (Pečnik, 2005).
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6.1. Podjetja na trgu mobilnih telekomunikacij v Republiki Sloveniji
Na slovenskem trgu ponuja storitve mobilnih telekomunikacij pet ponudnikov:
- Mobitel d.d. z omrežjem NMT, GSM 900/1800 in UMTS (www.mobitel.si);
- Si.mobil z omrežjem GSM 900/1800 in EDGE (www.simobil.si);
- Western Wireless International d.o.o., blagovna znamka VEGA z omrežjem GSM 1800
(www.vega070.com);
- Debitel telekomunikacije d.d., Mobitel GSM 900/1800 (www.debitel.si);
- Volja mobil d.d., blagovna znamka izimobil z omrežjem GSM 900/1800 (www.izimobil.si).
Prva tri podjetja, Mobitel d.d., Si.mobil d.d. in WWI d.o.o., so operaterji mobilne telefonije,
drugi dve podjetji Debitel d.d. in Volja mobil d.d. pa nista operaterja, temveč le ponudnika
storitev, ki nimata lastne mobilne omrežne infrastrukture, ampak za svoje delovanje uporabljata
oziroma najemata omrežje družbe Mobitel d.d.
V svetu je nekaj povsem običajnega, da se na trgu poleg operaterjev mobilne telefonije pojavljajo
tudi t.i. ponudniki storitev. Operater mobilne telefonije ima izgrajeno lastno omrežje, ki ga
tehnološko nadgrajuje in izpopolnjuje ter seveda trži. Na drugi strani pa imamo ponudnika
storitev, ki na podlagi najemne pogodbe to omrežje najame od operaterja. Ker s strani ponudnika
storitev ni nikakršnih investicij v gradnjo in razvoj omrežja, lahko podjetje usmerja svojo
pozornost izključno na naročnika, na celovito, prilagodljivo in posledično kakovostno ponudbo
svojih storitev mobilne telefonije. Ponudnik storitev je zatorej neodvisno telekomunikacijsko
podjetje brez lastne omrežne infrastrukture. Poslujejo v svojem imenu in za svoj račun (Rakovec,
2002).
Z vidika gibanja tržnih deležev (merjeni po številu uporabnikov) operaterjev je do pravih
premikov prišlo šele z vstopom drugega operaterja. S tem se je končala tudi od leta 1996
trajajoča monopolna vladavina Mobitela. Mobitel danes tričetrtinsko (74%) obvladuje trg
brezžičnih mobilnih telekomunikacij, kar ga še vedno postavlja v položaj monopolista
(http://www.mobitel.si/slo/Press/Mednarodneprimerjave/Digitalnisistemi.asp, 2005).
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6.2. Penetracija
Penetracija - (stopnja penetracije) pomeni število (delež) uporabnikov v celotni populaciji. V
tem primeru je mišljeno absolutno število ali delež uporabnikov mobilne telefonije gleda na
celotno prebivalstvo Republike Slovenije.
Najvišjo stopnjo penetracije mobilnih telekomunikacij po navedbah Mobile Communications
beležijo v Luxemburgu (132,65%), na Švedskem (111,63%), Portugalskem ( 106,38%), v Italiji
(104,02%) in v Veliki Britaniji (100,91%), kjer presega 100%.
Slovenija je glede na stopnjo penetracije uporabnikov mobilnih telekomunikacij na petem mestu
med državami EU in s stopnjo penetracije 94,1% krepko presega povprečje Evropske unije.
Skupno število uporabnikov mobilnih telekomunikacij v EU presega 379 milijonov.
Grafikon 2: Penetracija v državah EU

Vir: URL: http://www.mobitel.si/slo/Press/Mednarodneprimerjave.asp, 2005
Slovenija je tako v predhodnem večletnem obdobju Mobitelovega monopola na področju
mobilne telefonije dosegla konec leta 1998 le okoli 10% penetracijo v celotni populaciji, nato pa
je leta 1999 prišlo do pravega razcveta mobilne telefonije. Medtem ko se je sistem MOBI
(predplačni sistem) množično širil po domovih, smo doživeli tudi prihod drugega mobilnega
operaterja Si.mobil, vsaj deloma pa je bila opazna tudi prisotnost od novembra 1998 komercialno
delujočega ponudnika storitev Debitel. Novo nastale konkurenčne razmere so posledično vodile
v precejšnje znižanje cen, kar je razveselilo predvsem potrošnike, ki so v velikem številu
postajali bodisi novi naročniki ali imetniki predplačniškega sistema. Stopnja mobilne penetracije
je vztrajno rasla in leta 2000 znašala že 61% ter se v primerjavi s predhodnim letom skoraj
podvojila. V istem času se je Slovenija izmed vseh držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji z
vidika stopnje mobilne penetracije znašla na vodilnem položaju (Pečnik, 2005).
Število uporabnikov v prihodnje predvidoma ne bo več raslo, ampak se bodo spreminjali le tržni
deleži operaterjev.
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7. ZAKONSKA PODLAGA DELOVANJA TELEKOMUNIKACIJ V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Razvoj pravne ureditve telekomunikacij v Sloveniji je dosegel prvo večjo prelomnico junija
1997, ko je bil sprejet prvi Zakon o telekomunikacijah. Zakon je bil oblikovan v obdobju, ko je
bil postopek liberalizacije trga šele v začetni fazi. Tudi določbe Zakona so bile ustrezno daleč od
skladnosti s pravnim redom EU. Sprejeta ureditev je sicer omogočala odpiranje tedaj relativno
zaprtega trga telekomunikacij v Sloveniji, vendar so bile pri tem izvzete storitve govorne
telefonije, vključno z gradnjo in upravljanjem telekomunikacijskega omrežja. Prav to pa je
onemogočalo optimalno uvajanje telekomunikacijskih trendov, ki so v tistem obdobju delovali na
območju Evrope in je tako predstavljalo oviro za hitrejši razvoj storitev.
Da bi se lahko zagotovilo ozračje, v katerem bi uspešno delovale konkurenčne sile, je bila
potrebna uveljavitev tako imenovane deregulacijske zakonodaje. V skladu s tem je bil leta 2001
sprejet nov Zakon o telekomunikacijah (ZTel-1) kot eden izmed sistemskih zakonov, ki jih je
Slovenija morala sprejeti pred vstopom v Evropsko unijo. Prav tako so bili oblikovani tudi novi
organi, namenjeni regulaciji delovanja telekomunikacij in sicer Agencija za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije (ATRP) ter Svet za telekomunikacije
(Mlinar, 2002).
Z dnem 01.05.2004 je prenehal veljati Zakon o telekomunikacijah (Ztel-1), na njegovo mesto pa
je bil postavljen Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), katerega glavni namen je
zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, ohranjanje učinkovite
uporabe radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, zagotavljanje univerzalne storitve in
varstvo pravic uporabnikov. Namen zakona je tudi pospeševanje razvoja elektronskih
komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in družbenega
razvoja v državi nasploh, kot tudi razvijanje notranjega trga Evropske unije ter omogočanje
dostopa in uporabe zanesljivih, cenovno dostopnih in kakovostnih elektronskih komunikacijskih
storitev vsem uporabnikom.
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7.1. Regulacija na področju telekomunikacij v Republiki Sloveniji
Za regulacijo na področju telekomunikacij v Sloveniji skrbi Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije. Agencija je politično in finančno neodvisni regulator, ki ureja
in nadzira telekomunikacijski trg, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Republiki
Sloveniji in opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg
poštnih storitev ter opravlja naloge akreditacijskega organa za elektronski podpis. Na
telekomunikacijskem področju Agencija ureja regulativno okolje in s tem omogoča enakopravno
delovanje operaterjev na telekomunikacijskem trgu. Cilj Agencije so sodobne in cenovno
dostopne telekomunikacijske storitve, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov.
Vzporedno z Agencijo je bil ustanovljen Svet za elektronske komunikacije, ki je organ za
spremljanje in svetovanje pri usmerjanju elektronskih komunikacij. Svet ima enajst članov, ki jih
za dobo pet let imenuje državni zbor izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem
elektronskih komunikacij (ZEKom,Uradni list RS 43/2004).
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8. NAČRTOVANJE OMREŽIJ MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJ
Obstajata dve ravni sonaravnega urejanja posegov v prostor. Prvi je ta, da se že od vsega začetka
načrtuje njihov položaj v prostoru, drugo raven pa pomenijo ureditveni ukrepi, s katerimi
skušamo popraviti posledice posegov v okolje in omiliti negativne učinke, ki pri tem nastanejo.
Sonaravna zasnova prostorskega razvoja torej ne pomeni omejevanje gospodarskega razvoja,
temveč njegovo prilagajanje zmogljivostim okolja in prostora.
Omrežje mobilne telefonije je potrebno obravnavati sistematično, v sklopu celotne
telekomunikacijske infrastrukture, predvsem ko se ugotavlja njen vpliv na prostorski razvoj
Slovenije. Telekomunikacijsko infrastrukturo tvorijo tri vrste omrežij: hrbtenično omrežje, ki je
globalno omrežje, ki povezuje posamezne telekomunikacijske otoke, potem je dostopovno
omrežje, to je del telekomunikacijskega omrežja, ki ga »vidi« uporabnik s svojega uporabniškega
priključka in nato je še stanovanjsko omrežje. Hrbtenična in dostopovna omrežja vsako na svoj
način vplivajo na prostorski razvoj Slovenije.
Zagotoviti je potrebno prostorske možnosti za razvoj prostorsko racionalnega, zanesljivega in
učinkovitega telekomunikacijskega omrežja, ki bo na celotnem ozemlju države omogočilo dostop
do kakovostnih in za vsakdanje življenje, delo in razvoj pomembnih storitev informacijske
družbe in učinkovito delovanje sistemov za potrebe varnosti, obrambe, zaščite in reševanja
(Vehovar, 2005a).
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8.1. Struktura celičnega omrežja
Zaradi lažjega razumevanja načrtovanja mobilnega omrežja, se pravi načrtovanja baznih postaj in
njihovo umestitev v prostor, je potrebno razložiti sam sistem delovanja takega omrežja.
Mobilni telekomunikacijski sistem je sestavljen iz ene ali več geografskih celic, celica pa je
najmanjši gradnik mobilnega omrežja in prav iz tega razloga je mobilna telefonija ponekod
dobila tudi ime celična telefonija. Načrtovanje mobilnega omrežja se začne pri določanju in
načrtovanju vsake posamične celice. Struktura celičnega omrežja je nehomogena. To pomeni, da
so celice zelo različnih velikosti in oblik, gre za nepravilne konture. Posamezna celica pokriva
določeno geografsko območje. Ena bazna postaja pokriva v povprečju 2,8 celic (minimalno 1
celico). Število celic je enako številu oddajno-sprejemnih anten na bazni postaji (npr. 2 anteni – 2
celici). Če je uporabljena usmerjena antena (praviloma z večjim dobitkom), je območje
pokrivanja sektor oz. krožni izsek v tisti smeri, v katero je antena usmerjena, če pa je v uporabi
vsesmerna antena, pa območje pokrivanja omejuje krog v določeni razdalji od bazne postaje.
Posamezna bazna postaja je lahko opremljena tudi z več sektorskimi antenami, npr. tremi 120
stopinjskimi antenami in tako s tremi celicami pokrije krožno področje okoli sebe. Doseg
pokrivanja bazne postaje in posledično velikost celice je odvisna v glavnem od moči oddajnika
bazne postaje in dobitka uporabljene antene (Mlinar, 2002).
Slika 1:
Celična struktura

Slika 2:
Primer celice

Vir: Vehovar, 2005d
Območje, ki ga bazna postaja s svojim signalom pokriva, je odvisno od:
-

višine antene nad terenom,
lokalnih geografskih značilnosti,
oddajne moči in frekvence ter
števila klicev, ki jih bazna postaja lahko hkrati odda ali sprejme (klicna kapaciteta,
gostota uporabnikov).

Mobilni telekomunikacijski sistemi delujejo na podlagi radijskih valov med baznimi postajami in
mobilnimi telefoni po brezžičnem prenosnem kanalu. Brezžični prenosni kanal pa je dokaj
neprijazen za prenos signala, predvsem ko se uporabnik in/ali okolica gibljeta. Signal se med
oddajnikom in sprejemnikom širi po več poteh. Na poti prihaja do slabljenja, odbojev signala,
lomov na ovirah in sipanja. Sprejemnik je pogosto, v urbanih okoljih pa celo praviloma v senci,
kar pomeni, da direktna pot med oddajnikom in sprejemnikom ne obstaja (Vehovar, 2005f).
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8.1.1. Velikosti celic
Učinkovitost pokrivanja s signalom v omrežju mobilnih telekomunikacij je določena s
povprečnim področjem pokrivanja na lokacijo (v km2/lokacijo), na določenem območju, pri
določeni gostoti prometa, ki jo bazna postaja podpira (Mlinar, 2002).
Velikost celice določamo z višino in smerjo anten na sosednjih baznih postajah. Na območjih,
kjer je gostota telefonskega prometa zelo visoka (npr. mesta), so celice majhne (polmer nekaj
100 metrov), zunaj mest, na ruralnem, redko poseljenem območju, pa lahko ena celica seže tudi
več kilometrov daleč.
Slika 3:
Primer treh celic brez prometa

Slika 4:
Primer treh celic s 50% obremenitvijo

Vir: Vehovar, 2005g
Po površini so največje geografske celice v območjih z majhnim številom uporabnikov. To
pomeni, da bodo na podeželju večje geografske celice in manj baznih postaj. V mestih pa je
ravno obratno. Večja gostota uporabnikov pomeni manjše geografske celice in s tem več baznih
postaj.
Število baznih postaj pa je odvisno tudi od frekvence v kateri bazna postaja deluje. Pri višjih
frekvencah (npr. UMTS) je celica po površini manjša, oddajniki (bazne postaje) in sprejemniki
(mobilni telefoni) delujejo z manjšo močjo, celica pa ima lahko enako klicno kapaciteto kot pri
nižjih frekvencah. Iz tega sledi, da so bazne postaje z višjimi frekvencami gosteje postavljene in
omrežje lahko sprejme več uporabnikov, oddajniki (bazne postaje) in sprejemniki (mobilni
telefoni) pa delujejo z manjšo močjo. Takšna rešitev je najbolj primerna v zelo gosto naseljenih
mestih (urbaniziranih območjih), kjer je število uporabnikov glede na površino zelo veliko. Da bi
s signalom pokrili celo območje Slovenije, pa je seveda potrebno veliko število baznih postaj
(Vehovar, 2005g).
Bazne postaje, katere geografske celice mejijo druga na drugo, morajo delovati na različnih
frekvencah, da se med seboj ne motijo, da ne pride do interferenc z uporabniki v sosednjih
celicah. Če ne gre za sosednje celice, pa se lahko frekvence ponovijo – souporaba frekvenc.
Signale različnih baznih postaj sprejemnik obravnava enako kot signale ene bazne postaje, ki so
prišli po različnih poteh. To omogoča mehke prehode med celicami. V praksi je s tem
omogočena večja zmogljivost celotnega omrežja, saj enaka frekvenčna širina omogoča več
hkratnih povezav. Pri načrtovanju omrežja se je torej potrebno v največji meri izogibati stiku
dveh istih frekvenc, kajti s stopnjo interference se veča tudi stopnja motenj oziroma slabe
kvalitete omrežnih storitev. Če ima npr. neka celica frekvenco A, potem morajo imeti sosednje
celice frekvence B,C in D in šele sosednje celice Bju, Cju in Dju imajo spet lahko frekvenco A.
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Med dvema celicama (baznima postajama, antenama z isto frekvenco) mora torej biti ena, ki
deluje na drugi frekvenci. Princip ponavljanja frekvenc je prikazan v spodnjem diagramu in skici
(Mlinar, 2002).
Diagram 1:
Frekvenčna porazdelitev baznih postaj

Diagram 2:
Območje interference sosednjih celic

Vir: Vehovar, 2005g
Velikosti celic v omrežju GSM
Eden od parametrov sistema GSM je tudi maksimalna velikost celice. Ta je omejena na območje
pokrivanja s signalom, približno 35 km (polmer). Pot signala je potrebno računati v obe smeri, od
bazne postaje do mobilne in nazaj, kar znese 70 km / 2 = 35 km.
Z večanjem obremenjenosti celice (več uporabnikov)se manjša velikost celice (Mlinar, 2002).
Velikosti celic v omrežju UMTS
Zaradi višjih frekvenc in pričakovanega večjega prometa bodo polmeri celic v omrežju UMTS
manjši od polmerov celic v omrežju GSM. Posledica tega je večje število baznih postaj.
Povprečna sevalna moč bazne postaje in mobilnega terminala UMTS bo nižja od uporabljenih
moči v omrežju GSM.
Preglednica 2: Velikost celic v omrežju UMTS
Piko celica
Mikro celica
Makro celica
Podeželska celica

Polmer celice
100 m
500 m
2000 m
8000 m
Vir: Mlinar, 2002

Višina anten
Znotraj zgradb
5 m nad tlemi
3 m nad streho
30 m nad tlemi

Po zgornjih predpostavkah bo večina celic (>80%) majhnih ali zelo majhnih. Le-te bodo delovale
z nizko oddajno močjo. Za dobro pokrivanje pa bodo prav tako potrebne večje celice (makro in
podeželske celice). Če upoštevamo, da so vse ostale stvari enake, potem manjše celice
dovoljujejo večjo kapaciteto prometa, vendar pa so stroški celotnega sistema višji zaradi večjega
števila baznih postaj. Trenutna generacija mobilnih celičnih sistemov uporablja makrocelice, v
prihodnosti pa pričakujemo, da bodo najbolj v uporabi mikrocelice in pikocelice (Egan, 1996).
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8.2. Geografske prostorske enote mobilnega telekomunikacijskega omrežja
Delovanje omrežja je zato razdeljeno na različno velike geografske prostorske enote, ki
omogočajo nadzor nad mobilnostjo uporabnikov.
Najmanjša tovrstna enota, že poprej omenjena celica (cell), ki predstavlja osnovno enoto sistema
in je opredeljena kot območje pokritosti s signalom, ki prihaja iz enega samega vira, torej ene
same antene. Vsaka celica ima svojo edinstveno identifikacijsko številko.
Naslednji nivo predstavlja lokacijsko področje (location area), ki je definirano kot geografsko
področje z eno ali več celicami, ki je stalno določeno za vse radijske uporabnike in ima svojo
identifikacijsko številko. V tem področju lahko mobilni terminali menjajo celice, ne da bi o tem
obvestili infrastrukturo. Tudi lokacijsko področje ima svojo identifikacijsko oznako. Omrežje
mora v vsakem trenutku vedeti, znotraj katerega lokacijskega področja se nek uporabnik nahaja,
kajti v primeru, da ga želi omrežje poiskati (npr. prihajajoči klic), se sproži iskanje določenega
uporabnika znotraj vseh celic, ki pripadajo lokacijskemu področju, kjer je bila prisotnost
uporabnika nazadnje zaznana. »Iskanje uporabnika« se imenuje tudi »paging«.
Večjo geografsko oziroma prostorsko enoto predstavlja mobilni komutacijski center MSC12.
Območje mobilnega komutacijskega centra je sestavljeno iz več lokacijskih področij in obsega
območje, ki ga nadzoruje en komutacijski center. Komutacijski center je namenjen tvorjenju in
vzpostavljanju zvez znotraj mobilnega omrežja, nadzoru klicev, spremljanju lokacij mobilnih
enot, organiziranju izročanja. Na mobilni komutacijski center so vezane bazne postaje.
Identifikacijska številka mobilnega komutacijskega centra je izrednega pomena, zato se zapiše
tudi v preklopni sistem centrale, natančneje, v register domačih uporabnikov HLR13 (Saje, 2005).
Najvišjo organizacijsko prostorsko enoto enega mobilnega omrežja predstavlja javno kopensko
mobilno omrežje PLMN14 , ki je sestavljeno iz vseh podenot (celic, lokacijskih področij in
mobilnih komutacijskih centrov) enega mobilnega operaterja. Javno kopensko omrežje je
prostorsko opredeljeno kot območje pokritosti s signalom in dostopom do omrežja ter njegovih
storitev, ki jih nudi posamezen operater. Na določenem območju (regija, država, kontinent…)
imamo lahko več javnih kopenskih mobilnih omrežij, kar pomeni, da isto območje pokriva več
različnih operaterjev. V Sloveniji trenutno govorimo o treh javnih kopenskih mobilnih omrežjih
– Mobitela, Si.mobila in Vege.
Še višja organizacijska enota je območje storitev GSM, ki pa je sestavljeno iz številnih
operaterjev iz različnih držav in geografsko obsega vsa območja, kjer deluje GSM omrežje.
Predpogoj za možnost dostopa in uporabe tujega omrežja je seveda podpisana pogodba (roaming
agreement) med matičnim domačim in tujim operaterjem, ki omogoča gostovanje. Premik
mobilnega telefonskega aparata iz enega v drugo javno kopensko mobilno omrežje, oziroma iz
omrežja enega operaterja v tuje omrežje, imenujemo gostovanje (roaming) (Saje, 2005).
Najvišjo organizacijsko geografsko enoto bo v prihodnosti predstavljal sistem UMTS, ki bo
deloval globalno, po celem svetu.

12

MSC – angl. Mobile Switching Center: slo. Mobilni komutacijski center
HLR – angl. Home Location Register: slo. Register domačih uporabnikov
14
PLMN – angl. Public Land Mobile Network: slo. Javno kopensko mobilno omrežje
13
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8.3. Osnovne značilnosti objektov in naprav mobilne telefonije – BAZNIH POSTAJ
»Bazna postaja se sestoji iz ene do treh celic, ki tvorijo celično omrežje. Celica je enota v bazni postaji in hkrati
geografsko območje, ki ga pokriva z radijskim signalom.«
(http://www.mobitel.si/slo/Opodjetju/Nastanekinrazvoj/default.asp, 2005)

Sestavni del spremljajoče infrastrukture, ki nam telefoniranje omogoča, so bazne postaje mobilne
telefonije. Vsako omrežje je sestavljeno iz več medsebojno povezanih baznih postaj. Skupaj
pokrivajo določeno območje, njihovo število pa je odvisno od velikosti območja. Bazne postaje
delujejo na osnovi oddajanja in sprejemanja visokofrekvenčnega elektromagnetnega valovanja.
Zaradi hitrega naraščanja števila uporabnikov storitev mobilne telefonije hkrati narašča tudi
potreba po postavitvah novih baznih postaj. Lastnost baznih postaj je, da imajo omejeno
kapaciteto hkratnega sprejemanja in oddajanja klicev. To pomeni, da je baznih postaj več tam,
kjer je gostota uporabnikov večja, to pa hkrati sovpada z območji najgostejše poselitve. Tako
velikokrat prihaja do konflikta med operaterjem mobilne telefonije, ki skuša s postavitvijo bazne
postaje izboljšati kakovost svoje storitve, in lokalno skupnostjo, ki se postavitvi ali obstoječi
lokaciji upira (Vehovar, 2005e).
Sama bazna postaja je sestavljena vsaj iz treh osnovnih delov: antenskega sklopa, ostale
infrastrukture ter zagotovljenega prenosa. Glede na konkretno lokacijo v prostoru se v Sloveniji
najpogosteje uporabljajo trije tipi baznih postaj. V primeru, kjer bazna postaja stoji sama v
prostoru, se najpogosteje uporabi stolp, na katerega se namestijo antene. Pri postavitvah baznih
postaj v naseljenih območjih se antene namesti na strehe obstoječih objektov. Za zagotavljanje
signala v notranjosti zelo zaprtih ali kletnih stavb in prostorov (kongresni centri, garaže,
nakupovalna središča…) pa se uporablja miniaturna notranja izvedba bazne postaje, ki se jo
namesti znotraj samega objekta.
Spremljajoča infrastruktura je pri prostostoječih izvedbah shranjena v posebnem kiosku, pri
ostalih pa v stavbi oziroma prostoru, na ali v katerem so nameščene antene. Temperaturno
tolerančno območje opreme za delovanje baznih postaj je med 0º C in 35º C, kar pomeni, da
morajo biti ti prostori umetno hlajeni oziroma ogrevani. Če temperatura pade pod kritično mejo
oziroma jo preseže, se bazna postaja samodejno izklopi iz omrežja, alarm pa se sproži pri 5º C
oziroma pri 30º C.
Tretji pomemben element vsake bazne postaje je zagotovljen prenos, ki omogoča, da je bazna
postaja sploh povezana z omrežjem. Prenos je lahko izveden na tri načine in sicer s pomočjo
bakrenih žic, optičnih vlaken ali radijskega linka (Mlinar, 2002).
V Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (Uradni list RS, št. 33/2003) so med objekte državnega pomena vključeni tudi
samostoječi objekti baznih postaj mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja. Osnovne
značilnosti objektov in naprav mobilne telefonije pa so:
-

objekti in naprave mobilne telefonije, ki obsegajo tipski kontejner približno 2.5 x 2.5
x 2.8 m, različno število na tipskem antenskem stolpu višine približno do 30m;
različni operaterji uporabljajo različne variante tipskih objektov in naprav;
objekti in naprave mobilne telefonije so povezani z ostalo komunalno infrastrukturo,
ki omogoča dostop in povezanost v elektroenergetsko omrežje;
njihov točkovni značaj in s tem njihov mikrolokacijski vpliv na prostor in okolje;
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objekti in naprave mobilne telefonije in vsa njihova pripadajoča infrastruktura
predstavljajo objekte državnega pomena;
na državni ravni jih lokacijsko natančno ni mogoče umestiti v prostor, zato je treba na
državni ravni opredeliti usmeritve, kriterije in pogoje za umeščanje objektov in
naprav mobilne telefonije v prostor;
oddajna moč oddajnikov objektov in naprav mobilne telefonije praviloma nikoli ne
presega 1.5 kW in s tem v skladu z 2. členom Uredbe EMS (Uredba o
elektormagnetnem sevanju) objekti in naprave mobilne telefonije niso viri sevanja
(glavni sevalni snop tipične antene, ki se uporablja na območju Slovenije, seva pod
kotom 65 º v vodoravni smeri pod kotom 8.5 º v navpični smeri).
Slika 5: Bazna postaja

Avtor fotografije: Nataša Jakopin
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8.3.1. Bazne postaje v prostorskih aktih
Večina lokacij baznih postaj ni opredeljena v urbanističnih in krajinskih zasnovah oziroma v
prostorskem redu. Bazne postaje se praviloma lokacijsko ne določajo v planskih aktih ali v
prostorskem redu države, temveč v lokacijskem načrtu, ki ureja neko drugo prostorsko ureditev.
Lahko gre za načrtovanje avtocest, RTV oddajnikov, zgradbe pošte in drugo.
Zaenkrat občine še vedno delajo po PUP-ih (prostorsko ureditvenih pogojih) in ne novih
lokacijskih načrtih občine. Nekatere občine v PUP že predvidevajo postavitev bazne postaje in s
tem dajo za umestitev zeleno luč. Mnoge občine pa v PUP-ih mobilne telefonije sploh ne
omenjajo oziroma omejujejo ali celo prepovedujejo samo postavitev baznih postaj.
Torej je bistvo v tem, da se mobilna telefonija planira na državni ravni, kar dovoljuje postavitev
baznih postaj na celotnem ozemlju države, saj bodo le tako postavljeni predhodni pogoji za
dejansko izvedbo. Sedaj se mora na posameznih območjih gradnja baznih postaj utemeljevati kot
gradnja objektov in naprav komunalne infrastrukture ali pa celo v okviru naprav prometa in zvez
(Predalič, 2005).
8.3.2. Število baznih postaj?
Koliko baznih postaj pravzaprav potrebujemo? Številka je seveda odvisna od veliko faktorjev.
V fazi načrtovanja radijskega omrežja definiramo potrebno število baznih postaj (celic) in
njihove lokacije. Kakšna bo oblika omrežja, je odvisno od uporabljene opreme, zahtevane
pokritosti prebivalstva in terena, želene kapacitete in kvalitete storitev. Temu sledi simulacija
radijskega pokrivanja in morebitne korekcije lokacije in/ali števila baznih postaj. Simulacije so
delali na ta način, da so iterativno umeščali bazne postaje glede na gostoto prebivalstva, iskali
lokalne maksimume, določali radije celic glede na število zajetega prebivalstva in s tem
obremenitve. Po postavitvi sistema in njegovi vključitvi spremljamo njegovo delovanje z vidika
pokrivanja, statističnih podatkov sistema, terenskih meritev, želja naročnikov. Na podlagi teh
podatkov se ponovno definirajo zahteve za širitve in izboljšave sistema.
Simulacije potrebnega števila lokacij (Vehovar, 2005):
-

glede na gostoto prebivalstva,
velikost celic glede na pričakovano obremenitev – kapaciteto,
glede na pričakovano mešanico storitev,
glede na načrtovano pokritost.

Statistika kaže naslednje: z novimi sistemi mobilnih telekomunikacij se veča delež števila
mestnih lokacij baznih postaj in manjša delež števila nemestnih lokacij. Razmerje v sistemu
UMTS je 80:20 v korist mestnih.
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Preglednica 3: Konfiguracija najbolj pogoste ali tipične lokacije
NMT410
GSM900
GSM1800
Število mestnih
50%
51%
82%
lokacij
Tipično število
1 (89%)
3 (45%)
1 (55%)
celic
Višina
10 – 20 m (53%) 10 – 20 m (43%) Isto kot GSM
postavitve anten
900
Vir: Mlinar, 2002

UMTS
80.5%
3 (79%)
20 – 30 M (57%)

Za hitrejše storitve moramo imeti gostejše omrežje baznih postaj. Za denimo 384 kb/s moramo
imeti 120% več baznih postaj kot za govor na GSM 1800.
Karta 1: GIS lokacij baznih postaj v Republiki Sloveniji

Vir: Mobitel d.d.
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8.4. Proces načrtovanja omrežja mobilnih telekomunikacij
Proces načrtovanja mobilnega omrežja v prostoru je izredno kompleksen in mora vključevati
številne stopnje in faze. Le na tak način lahko omrežje dobro funkcionira in uporabniku
zagotavlja optimalne pogoje za izrabo signala in storitve. Postopek načrtovanja poteka preko
analiz in terenskega dela.
Osnovna parametra ali določevalca za načrtovanje omrežja sta pokritost ozemlja in zmogljivost
omrežja. Pravilno načrtovanje je navadno kompromis, srednja pot med obema kriterijema, ki se
med seboj izključujeta. Hitro dosežena visoka pokritost, ki omogoča le nizko število naročnikov,
je kratkovidna strategija, zato se ji velja izogibati. Analize temeljijo na stroških, kapaciteti
omrežja, pokritosti s signalom, razpoložljivih frekvencah, kvaliteti storitev ter pričakovani rasti
števila uporabnikov.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati izredno veliko dejavnikov, kot so na primer (Vintar,
2005):
- pokrivanje terena s signalom,
- gostoto prebivalstva,
- geografske lastnosti terena, območja, ki se pokriva (ali je to mesto, gosto naselje,
manjša vas, struktura in gostota zgradb, poraščenost terena, funkcijska raba tal itd.)
Ključnega pomena pri načrtovanju bodoče razmestitve in delovanja celic v prostoru je ocena
bodočega omrežnega prometa oziroma število uporabnikov na določenem območju in
intenzivnost uporabe mobilnih telefonov. Kot enota za opis jakosti prometa v mobilnem omrežju
se uporablja Erlang (E). Teoretična ocena omrežnega prometa se izračuna za določeno območje s
pomočjo geografskega informacijskega sistema na podlagi povsem geografskih, oziroma
natančneje, demogeografskih in fizično geografskih kazalcev, kot so (Stropnik, 2005):
•
•
•
•

gostota in razporeditev prebivalstva,
število avtomobilov na prebivalca in gostota prometa,
povprečni prihodek na prebivalca,
število obstoječih stacionarnih telefonskih priključkov na prebivalca.

V skladu s koncesijsko pogodbo je število radijskih kanalov omejeno in jih je treba pogosto
ponavljati. Ker pogosto ponavljanje istih frekvenc na visoko ležečih lokacijah lahko degradira
signal, se je treba odločati za gradnjo baznih postaj na srednje visokih in nižje ležečih lokacijah,
ki pa jih je potrebno zgraditi več.
Zaradi razgibanosti terena je v Sloveniji težko zagotoviti visoko pokritost. Zgraditi je treba
veliko baznih postaj, kar je dolgotrajen in zahteven postopek. Hitro naraščanje števila naročnikov
in s tem radijskega prometa zahteva gosto celično omrežje.
Osnovno vodilo načrtovanja je; čim prej zadovoljiti čim več naročnikov. Pri tem se uporablja
geografski informacijski sistem z ustreznimi demografskimi podatki o razporeditvah in gostoti
prebivalstva ter gostoti naročnikov. Iz teh podatkov se določa tudi nominalno zmogljivost celice,
ki se jo po vključitvi ustrezno korigira ali razširi v skladu z naraščajočim radijskim prometom
(Kern, 2002).
Po vključitvi bazne postaje se njeno delovanje preveri s terenskimi meritvami, ki se morajo
skladati s predhodnimi simulacijami ali predikcijami, na terenu pa je potrebno določiti še točno
mikrolokacijo, razpoložljiv prostor za antene in spremljajočo opremo, komunalno opremljenost
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lokacije (elektrika, telefonske povezave, možnost radijskega linka…) ter možnost ureditve
pravno – formalnega odnosa najema oziroma zakupa zemljišča od lastnika.
V oporo je tudi vrsta statističnih podatkov, ki jih daje omrežje.
Pri umeščanju baznih postaj v prostor so zelo pomembne strokovne podlage o obstoječem stanju
na določenem območju. V poštev pridejo zlasti podatki o:
a.
b.
c.
d.
e.

pokritosti s signalom mobilne telefonije,
možnost povezav z drugimi operaterji in sistemom fiksne telefonije,
podatki o sevanju baznih postaj in anten,
podatki o rabi tal in grajenih strukturah,
strokovne podlage s področja varstva kulturne in naravne dediščine, krajine,
arhitekturne in regionalne tipike,
f. podatke o kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih,
g. podatki o parcelah in njihovih lastnikih,
h. geodetske podlage karte DOF15, DKN16, TTN17 5.000, PKN18, katastrski in
topografski načrti in za razne računalniške obdelave predvsem DMV19.
Odstopanja med simulacijami na eni in planiranjem omrežij na daljavo na drugi strani, so
posledica specifičnih klimatskih in reliefnih razmer, saj se delovanje omrežja in obnašanje
signala precej razlikujeta v vročih in mrzlih podnebjih oziroma razgibanem ali ravnem reliefu.
Terenske meritve se primerja z izračuni v simulacijah, simulacije pa se priredi dejanskemu stanju
in pogojem. Na tej stopnji načrtovanje omrežja preide v fazo izgradnje (Kern, 2002).
8.4.1. Načrtovalna orodja in naprave, ki omogočajo simulacijo
Orodja za načrtovanje omrežij omogočajo celotno simulacijo delovanja bazne postaje. Služijo
kot pomoč pri izbiri ustreznih lokacij za postavitev baznih postaj in za določitev sistemskih
parametrov, relacij s sosednjimi celicami, uporabe frekvenc itd.
1.) Orodje za simulacijo (izdelavo modela) razširjanja radijskega valovanja zajema predvsem:
(Vintar, 2005):
o simulacijo radijskega prekrivanja,
o izdelavo statistik,
o določanje kapacitete posamezne celice,
o frekvenčno načrtovanje in
o izvoz podatkov v druga orodja.
2.) Potrebno moč signala sprejemnika oziroma zahtevano moč signala izračunajo s pomočjo
algoritmov kot so Okomura-Hata, Walfish-Ikegami, 9999 Ericsson, predvsem pa z lastnimi
algoritmi, ki so jih razvili sami v podjetju Mobitel d.d.
3.) Poseben algoritem na osnovi teh vhodnih podatkov izračuna podatke o lokaciji bazne postaje
oziroma antene. Določi se:
15

DOF – Digitalni Ortofoto posnetek
DKN - Detajlni Katastrski Načrt
17
TTN - Temeljni Topografski Načrt
18
PKN - Pregledni Katastrski Načrt
19
DMV - Digitalni Model Višin
16
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○ ime lokacije,
○ geografske koordinate,
○ podatke o celici,
○ zastavico (točkovna lokacija) in
○ diagram antene z vsemi tehničnimi lastnostmi.
4.) Sevalni diagram antene služi za izračun pokrivanja posameznega sektorja (geografske celice)
bazne postaje. Vsebuje podatke o (Vehovar, 2005c):
○ vertikalnem in horizontalnem kotu antene (-3dB),
○ razmerju ojačanja naprej/nazaj,
○ ojačanju antene,
○ polarizaciji antene,
○ nagibu diagrama v vertikalni smeri.
Slika 6: Sevalni diagram antene

Vir: Mobitel d.d.
5.) TEMS (test mobile system) je merilni sistem, ki je med operaterji najbolj razširjen in se za
meritve omrežij GSM največ uporablja. Z njim se pridobijo informacije s terena iz zornega kota
uporabnikov omrežja, saj se kot sprejemnik uporablja mobilni telefon, ki je sicer programsko
predelan, vendar pa uporablja popolnoma enak sprejemnik kot drugi mobilni telefoni istega tipa.
Pomembno je tudi dejstvo, da TEMS beleži vso signalizacijo med mobilno terminalsko opremo
in omrežjem. Z merilnim sistemom TEMS se opravlja skoraj 95 odstotkov vseh radijskih meritev
na terenu v sistemu GSM. Uporablja se za meritve pokrivanja terena s signalom, za meritve
kvalitete signala in odpravljanje napak. Sistem TEMS sestavljajo mobilni telefon, prenosni
računalnik in sprejemnik GPS (global positioning system) za določanje lokacije meritev (Vintar,
2005).

44

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

Slika 7:
Testni mobilni telefon – TEMS

Slika 8:
Merilni sistem TEMS

Vir 7: URL: http://www.ericsson.com/services/tems/downloads/temsnews/tems-news.pdf, 2005
Vir 8: Mobitel d.d., 2005
Po vsaki simulaciji sledi uglaševanje modela: meritve na terenu, analiza rezultatov ter nastavitev
parametrov algoritma in rabe tal. Rezultati se primerjajo, določi se omejitev primerjave in
grafični prikaz primerjave. V zaključku se naredi še 3D simulacija pred gradnjo omrežja in
opravijo se še različne analize načrtovanega delovanja omrežja (Stropnik, 2005).
Slika: 9 in 10: Model 3D simulacije

Vir: Mobitel d.d.
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8.5. Načrtovanje in izgradnja mobilnih omrežij v skladu z geografskimi značilnostmi
Republike Slovenije
Pri načrtovanju omrežja v Sloveniji je pri obnašanju signala potrebno upoštevati tri osnovne
fizičnogeografske dejavnike:




relief,
vegetacijo in
klimo.

Signal mobilnih telekomunikacij predstavlja radijsko valovanje, zanj pa je značilno, da se odbija,
lomi, absorbira. Največkrat ravno odbiti signal zaradi mešanja z direktnim signalom povzroči
motnje, ki posledično onemogočajo njegovo kvalitetno izrabo.
RELIEF
Zaradi reliefne izoblikovanosti pogosto, stene ali uklonjena površja signal tudi odbijajo. Iz tega
razloga se načrtovalci gradnje omrežij v prostoru poskušajo čim bolj izogibati odbojem, kar
pomeni, da se poskuša smer razširjanja signala postaviti vzporedno s potekom dolin ali s
slemenitvijo. Enak problem predstavljajo mestni načini pozidave, kjer visoke stolpnice
(predvsem s stekleno-kovinskimi fasadami) povzročajo precejšnje odboje signala. V mestu je
kanaliziranje signala zaradi razpršene pozidave praktično nemogoče, zato se problem rešuje z
izredno veliko gostoto baznih postaj, kar omogoča tako primerno moč signala kot tudi zmanjšuje
možnost odbojev zaradi kratkega dometa bazne postaje. Ena celica bazne postaje, ki na podeželju
meri tudi 10 x 5 km, je v mestu zmanjšana na npr. 100 x 200 m.
Posebne zahteve in pravila načrtovanja in gradnje baznih postaj zahtevajo gorska območja. Ker
je Slovenija alpska država in ker je slovenski visokogorski svet zelo priljubljen ter ga številčno
obiskuje veliko ljudi, je zelo pomembno, da je v čim večji meri pokrit z zadovoljivim signalom.
V gorah je pogosto prisoten problem onesnaženega signala, ki je posledica mešanja signalov. V
gorah, predvsem na vrhovih, pa se med seboj mešajo signali z dolinskih baznih postaj, ki
uporabljajo isto frekvenco, s čimer kakovost signala pade pod sprejemljivo raven, čeprav je
njegova moč odlična. Deloma se je možno takemu onesnaženemu signalu izogniti s
telefoniranjem z nekoliko nižjih lokacij in ne z vrhov. Signal je takrat manj onesnažen in morda
še uporaben. Ker pa večina slovenskih visokih gora leži relativno blizu državne meje, se pogosto
pojavijo motnje tudi zaradi interference signalov baznih postaj tujega operaterja. Na obnašanje
signala v gorah pa zelo vpliva tudi vremenska situacija in morebitne različne temperaturne plasti
oziroma plasti oblačnosti ter tudi sneg ali mokre skale. Tako je kakovost signala v gorah na istih
mestih zelo spremenljiva ter bistveno drugačna pozimi kot poleti (Gregorc, 2002). Posebno skrb
pri načrtovanju omrežja mobilnih telekomunikacij predstavljajo tudi območja večjih vodnih
površin (npr. jezer) in pa strmih morskih obal (klifov), saj se tudi tu signal lomi in odbija.
Gradnja baznih postaj v gorskih območjih je zelo zahtevna in predstavlja tudi precejšen poseg v
neokrnjeno naravo, zato si operaterji prizadevajo zagotoviti signal v gorah z lokacij baznih postaj
na okoliških hribovjih. Zaradi premočrtnega širjenja signala pa pri tovrstnem pokrivanju še
vedno ostaja precej »senčnih leg« v smislu optične vidljivosti z bazne postaje, kjer signala ni. V
takih primerih je edina rešitev gradnja bazne postaje v gorah. Ponekod v Sloveniji se bazne
postaje lahko postavi na že obstoječo infrastrukturo in s tem prepreči dodaten poseg v okolje.
Najpogosteje uporabljena infrastruktura so smučarsko – turistični objekti in planinski domovi ter
koče. Najvišje slovenske bazne postaje so nameščene na zgornji postaji kabinske žičnice Kanin
(2200 m), na radijskem stolpu na Krvavcu (1700 m) in na Ski hotelu Vogel (1540 m).
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Bazne postaje, nameščene na vzpetih ali više ležečih predelih, imenujemo »marele«. Take bazne
postaje imajo namreč zaradi velike optične vidljivosti teoretično izjemno obsežno območje, na
katerem lahko zagotavljajo pokritost s signalom in lahko služijo kot dopolnilo dolinskim baznim
postajam (z zelo omejenim dometom) za pokrivanje tistih delov, ki bi drugače ostali nepokriti s
strani nižje ležečih baznih postaj. V primeru zelo majhnega števila uporabnikov bi morda za
celotno območje celo zadostovala taka više ležeča bazna postaja tipa marela. V realnosti, ob
velikem številu uporabnikov, pa je nujna gosta mreža dolinskih baznih postaj, preko katerih
količinsko poteka večina prometa, ki v kombinaciji z eno marelo zagotavljajo optimalno
pokritost ozemlja s signalom. Te vrste bazne postaje uporabljajo na robu varovanih območjih,
kot je na primer Triglavski narodni park, v katerem so zakonodajno omejeni tovrstni posegi
umeščanja baznih postaj v prostor.
Gradnja baznih postaj v najvišjih delih slovenskega visokogorja predstavlja velik izziv glede
električnega napajanja. Ker je napeljava v takem okolju tako ekološko, tehnično kot stroškovno
nemogoča, je edina rešitev zagotovitev alternativnega vira energije. Možnosti sta dve –
izkoriščanje vetrne energije z vetrnico ali sončne energije s sončnimi celicami. Primer bazne
postaje, ki deluje na alternativne vire, je bazna postaja na Kredarici (Gregorc, 2002).
VEGETACIJA
Posebno pozornost v Sloveniji zahteva njena velika gozdnatost. Signal, ki na svoji poti od antene
bazne postaje do mobilnega telefona uporabnika potuje skozi gozdno vegetacijo, se izredno
oslabi in kvalitetno poslabša. Pri načrtovanju baznih postaj v izrazito gozdnatih območjih je torej
nujno poskrbeti, da je pot signala skozi gozdno vegetacijo čim krajša. Ta problem se reši tako, da
se bazno postajo dvigne nad nivo krošenj in njeno sevanje razširi navzdol proti gozdu. Na ta
način signal samo v zadnjem delu poti seka vegetacijo, v nasprotju s signalom iz bazne postaje,
ki je pod nivojem krošenj, kjer signal celotno pot opravi po gozdu (Koblar, 2004).
KLIMA
V Sloveniji je zelo pogosta temperaturna inverzija, ki je prisotna predvsem v nižinah, kotlinah,
dolinah in kraških depresijah. Pri načrtovanju omrežja je potrebno upoštevati tudi višino meje
med dvema toplotnima plastema zraka pri temperaturni inverziji. Ker se signal zelo ukloni in
spremeni svojo smer ob prehodu iz zračne plasti z določeno temperaturo in vlažnostjo v zračno
plast z bistveno drugačno temperaturo in vlažnostjo, je potrebno predvideti, da ob taki vremenski
situaciji signal do dna sploh ne bo prišel ali pa bo zelo oslabljen. Pri lokaciji baznih postaj, ki so
namenjene osnovnemu zagotavljanju signala v niže ležečih delih, je torej zelo pomembno, ali
taka bazna postaja stoji nad mejo temperaturne inverzije (Gregorc, 2002).
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8.6. Pokritost območja s signalom mobilnih telekomunikacij
Na celotnem ozemlju Republike Slovenije je treba zagotoviti celovito pokritost območja s
signalom mobilne telefonije. Pokritost prostora s signalom ima kot javna korist prednost pred
zasebnimi interesi ali interesi drugih uporabnikov prostora, za katere obravnavani prostor ni
izključno in nujno potreben. Zato tudi lokalna skupnost ne more neupravičeno, brez utemeljenih
razlogov nasprotovati in odklanjati postavitve bazne postaje in antene, ki je nujna za pokritost s
signalom. Prav tako pa lokalna skupnost ne more zahtevati rešitve, katere posledica bi bili
nesorazmerno veliki stroški, nezanesljivost signala in podobno. Udeleženci v prostoru lahko
zahtevajo le takšne spremembe pri umeščanju baznih postaj, ki so tehnično in ekonomsko možne.
Pri opisovanju pokritosti mobilni operaterji uporabljajo tri različne metode oziroma vrednosti:
-

odstotek pokritosti ozemlja, ki pove, na kolikšnem deležu celotnega ozemlja države je
že prisoten signal
odstotek pokritosti prebivalstva, ki pove, kakšen odstotek prebivalcev Slovenije ima
zagotovljen signal na naslovu svojega stalnega bivališča
odstotek pokritosti naročnikov, ki pove, kolikšen delež naročnikov operaterja ima na
naslovu stalnega bivališča zagotovljen signal.

Izgradnja omrežja je dovoljena in določena s koncesijsko pogodbo, ki so jo operaterji podpisali z
državo. Omrežje je sestavljeno iz množice baznih postaj in central, zgrajenih po Sloveniji,
njihova gostota in porazdelitev pa določata pokritost ozemlja Slovenije s signalom mobilne
telefonije. Pomembno je omeniti, da pokritost ozemlja s signalom po definiciji operaterjev ne
pomeni odstotka pokritosti ozemlja s signalom, ampak pokritost prebivalstva s signalom. Tako
na primer sedanja, skorajda popolna pokritost s signalom GSM podjetja Mobitel d.d., ne pomeni,
da je pokrito celotno ozemlje Republike Slovenije, ampak področja, kjer živi skoraj vse
prebivalstvo (Kern, 2005).
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8.6.1. NMT in NMT pokritost Slovenije
Izgradnja lastnega omrežja se je začela leta 1991, ko je Mobitel 3. julija postavil svojo prvo
NMT bazno postajo v Ljubljani.
V prvi fazi izgradnje omrežja je Mobitel na ozemlju Slovenije razporedil 16 NMT baznih postaj,
ki so bile postavljene na izpostavljenih točkah (Krim, Krvavec, Pohorje, Boč…), s čimer je bila
dosežena kar največja možna pokritost ozemlja s signalom z ene bazne postaje. Z naraščanjem
števila uporabnikov NMT sistema so prvi fazi pokrivanja čim večjega dela Slovenije sledile
bazne postaje, ki so s svojim signalom pokrivale mesta, gosto naseljene predele in predvsem
poslovna ter industrijska območja. Terminalska oprema za sistem NMT je bila namreč v tistem
času izredno draga (NMT telefonski aparat je stal nekaj tisoč nemških mark), zato so se zanjo
odločala v glavnem podjetja in poslovneži. Za delovanje baznih postaj sistema NMT je značilen
velik domet (tudi do 100 km), večji kot pri sistemih GSM, zato je za zadostno pokrivanje in
zagotavljanje signala v prostoru potrebno precej manjše število baznih postaj, ki so ravno iz tega
razloga večinoma nameščene na višjih, izpostavljenih točkah. V primerjavi s sistemi GSM ima
sistem NMT še eno veliko prednost, to je obnašanje signala v prostoru. NMT signal se namreč
veliko bolje »ovija« in »upogiba« ob ovirah, kar omogoča, da so s signalom pokrita tudi
območja, ki sicer niso v optični vidljivosti bazne postaje in ležijo v tako imenovani »senci«.
Slednje je uporabno in izredno koristno predvsem pri zagotavljanju signala v reliefno najbolj
razgibanih delih Slovenije, kot so gore in vmesne doline, ozke soteske, ipd. Kljub intenzivni
izgradnji GSM omrežja je marsikje v Sloveniji ravno zaradi navedenih razlogov signal NMT še
vedno kvalitetnejši oziroma je prisoten tudi tam, kjer GSM signala ni. V veliki meri to
izkoriščajo planinske koče, domovi in gorske službe, ki so še vedno opremljene s terminali NMT
in jih s pridom operativno uporabljajo (Vehovar, 2005a).
Večji domet signala NMT pa posledično sicer povzroči zmanjšanje kapacitete omrežja, vendar
le-ta glede na število NMT uporabnikov nikoli ni bila problematična, saj skupno število NMT
uporabnikov v Sloveniji ni preseglo številke 50.000. Mobitel je omrežje NMT najbolj intenzivno
izgrajeval v letih od 1995 do 1998, ko je bilo povprečno vsako leto postavljenih okrog 30 novih
baznih postaj. Od leta 1999 dalje pa se NMT bazne postaje dodajajo v omrežje le hkrati s
postavitvami GSM baznih postaj. Na ozemlju Slovenije je bilo, tik pred ukinitvijo sistema,
31.12.2005 okrog 180 lokacij NMT baznih postaj, ki so zagotavljale več kot 98,9 % pokritost
prebivalstva na naslovu stalnega bivališča. Na priloženi karti pokritosti Slovenije s signalom
NMT so lepo razvidne »bele lise«, ki predstavljajo območja brez NMT signala. Sem spadajo:
alpske doline Kot, Krma in Vrata, Zgornja Trenta ter posamezna gorska območja Julijskih,
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank, posamezne doline Predalpskega hribovja in Visokih
dinarskih planot ter njihova slemena. Konec leta 2005 je omrežje Mobitel NMT prenehalo
delovati (Vehovar, 2005a).
Karta 2:
Pokritost s signalom NMT
(bele lise – območja brez signala)

Vir: Mobitel d.d., 2005
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8.6.2. GSM in GSM pokritost Slovenije
V Sloveniji se je pričela intenzivna izgradnja GSM omrežja v začetku leta 1996, ko je pričel
Mobitel postavljati svoje omrežje. Takrat je z digitalnim signalom pokrivalo slovenski cestni
križ, večja mesta, pomembnejša turistična središča ter obalo, kar je ustrezalo približno 40odstotni pokritosti prebivalstva. V primerjavi z izgradnjo in postavitvijo NMT omrežja je že na
začetnem nivoju prihajalo do bistvenih razlik, ki so ključno vplivale na način postavitve sistema.
Bistveni sta dve lastnosti GSM sistemov – prva je obnašanje signala, druga pa število
uporabnikov (http://www.mobitel.si/slo/Mobilnegeneracije/1generacija/NMT.asp, 2005).
Radijski signal, ki ga razširjajo antene na baznih postajah GSM sistema, se namreč obnaša
drugače kot signal NMT baznih postaj. Zaradi tehnoloških omejitev je maksimalni domet GSM
bazne postaje 35 km, pa še ta je v praksi redko izkoriščen. Glede na izjemno reliefno
izoblikovanost in pestrost Slovenije pri nas nobena bazna postaja ne izkorišča maksimalnega
teoretičnega dometa. Le-ta je smiseln le v zelo redko poseljenih obsežnih ravninskih območjih ali
pa za pokrivanje vodnih površin (npr. postavitev bazne postaje na obali omogoča pokrivanje
morja do 35 km oddaljenosti). Manjši domet baznih postaj torej že sam po sebi narekuje večje
število lokacij in gostejšo mrežo baznih postaj (Stropnik, 2005).
Hkrati pa je sistem GSM že od samega začetka zasnovan kot masoven sistem in je torej
predvideno število uporabnikov tudi razlog za gostejšo mrežo baznih postaj, če seveda želimo z
njimi zadostiti potrebe po kapaciteti omrežja (količini prometa) in ne le prisotnosti signala.
Z vključevanjem novih baznih postaj v omrežje se je pokritost z digitalnim signalom hitro
povečevala in izboljševala. V decembru leta 1999 je že presegla 94 odstotkov slovenskega
prebivalstva. Pokritost prebivalstva s signalom GSM se je v naslednjih letih povečevala in leta
2001 dosegla 96% pokritost, danes pa je s signalom GSM pokritih 99,2% prebivalstva oziroma
96% ozemlja. Danes v Sloveniji deluje 861 GSM 900/1800 baznih postaj. Za v prihodnje se
načrtuje še postavitev 100 do 150 novih GSM baznih postaj (Vehovar, 2005c).
Karta 3:
Pokritost s signalom GSM
(bele lise – območja brez signala)

Vir: Mobitel d.d.,2005
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8.6.3. UMTS in UMTS pokritost Slovenije
Načrtovanje UMTS omrežja je zahtevnejše od načrtovanja GSM sistema, kajti tipični
načrtovalski parametri (kapaciteta, pokritost, kakovost storitev, prometni profili, mešanica
storitev) so med seboj soodvisni, nimajo priporočenih trdnih, temveč t.i. mehke vrednosti.
Tretja generacija predstavlja evolucijsko nadgradnjo omrežij druge generacije. Del jedrne
infrastrukture ostaja enak in se nadgradi, v celoti je nov radijski podsistem. 2G in 3G omrežja
delujejo vzporedno, omogočen je trdi prehod med sistemoma UMTS/GSM, UMTS/GPRS
(Pečnik, 2005).
Prva faza izgradnje je bila leta 2003, ko so postavili prve bazne postaje UMTS na območju
Ljubljane in letališča Brnik. Sledila je 2. faza izgradnje omrežja UMTS, kjer so s signalom
pokrili mesta in urbana območja z več kot 1.500 prebivalci, avtocestni križ in turistična območja.
Po zaključeni 2. fazi je bilo pokritih 62% populacije Republike Slovenije. Od uvedbe sistema
UMTS leta 2003 se je pokritost s signalom UMTS povečevala in danes predstavlja pokritost s
signalom UMTS že 68,2% prebivalstva. Danes v Sloveniji deluje 396 UMTS baznih postaj
(Vehovar, 2005b).
Karta 4:
Pokritost s signalom UMTS
(roza lise – območja s signalom UMTS)

Vir: Mobitel d.d., 2005
Zgradba celične strukture UMTS
Značilen je visok odstotek souporabe obstoječih lokacij na makro in mikro nivoju celične
zgradbe, združenih je kar 70% lokacij baznih postaj GSM in UMTS v Ljubljani . Tipična razdalja
med dvema takima lokacijama je nekje med 600 in 1000 m, višina UMTS anten pa je 15 do 25 m
nad terenom (Vehovar, 2005b).
Karta 5:
Celična struktura v Ljubljani

Vir: Mobitel d.d., 2005
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9. PROBLEMATIKA UMEŠČANJA BAZNIH POSTAJ MOBILNIH
TELEKOMUNIKACIJ V PROSTOR
9.1. Problematika estetskega videza baznih postaj
Za dosego racionalne rabe prostora so potrebne določene usmeritve za umeščanje objektov in
naprav mobilne telefonije, ki na eni strani omogočajo enakopraven položaj operaterjev pri
pridobivanju dovoljenj in na drugi strani čim manjše vplive na prostor in okolje.
Pri umeščanju baznih postaj mobilne telefonije v prostor lahko pride do razvrednotenja prostora,
krajine. Posledica tega so (Kobler, 2002):
-

zmanjšane bivanjske vrednosti,
sprememba krajinskega vzorca,
sprememba naravnega reliefa,
spremembe v estetskem izgledu okolja.

Poskusi reševanja zgoraj navedene problematike
1.) Baznih postaj se praviloma ne postavlja na povsem izolirani lokaciji. Oblikovno se mora
prilagoditi urbani in krajinski tipiki predvsem z višino, barvo in materiali pripadajočega objekta
in antene.
2.) Sama razporeditev in gostota baznih postaj mobilne telefonije naj sledi omrežjem urbanizacije
in prometa ter naj bo v mestih in ob prometnicah gostejša. V urbanih območjih se za umeščanje
baznih postaj prioritetno koristijo površine ali objekti, namenjeni trgovsko – nakupovalni,
industrijski in poslovni dejavnosti, prostor ob prometnicah. V stanovanjskih območjih pa jih
vključujemo na ali v obstoječe kotlovnice, dimnike, garaže, stolpe in podobno.
3.) V neurbaniziranih območjih je primerna postavitev bazne postaje v gozdu oziroma, bolje
rečeno, na gozdni poseki. Za pravilno delovanje antene mora njena višina ustrezno presegati
višino najvišjih možnih krošenj.
4.) Bazne postaje se ne umeščajo neposredno ob obale voda ali v visokogorje nad gozdno mejo,
razen, če se jih postavi na že obstoječe objekte. Če je le mogoče, je treba bazne postaje
postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča. Tudi lokacija antene na vrhu značilne
vzpetine ali kraškega roba, stene, klisure, obale, brega ali drugje, kjer bi krnila geomorfološko
pričevalnost, ni dopustna.
5.) V alpskih območjih naj se nova prostostoječa in vidno izpostavljena bazna postaja-tipski
objekt izdela na krajevno značilen način, v tipiki alpskega sloga. Uporabi naj se predvsem les ali
pa material, ki zgleda kot les, streha kontejnerja naj bo dvokapnica z značilnim naklonom vsaj 30
stopinj, krita z opeko, deskami ali imitacijo teh materialov.
6.) Na kraških območjih Slovenije ali v primorskih krajinah naj bo nova prostostoječa in vidno
izpostavljena tipska stavba prav tako obdelana na krajevno značilen način. To pomeni, da naj bo
kamnita ali belo ometana, streha naj bo dvokapnica, krita s korci, kamnom, opeko ali simulacijo
teh materialov, z nižjimi značilnimi nakloni.
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7.) Lokacija in višina antene ne sme degradirati značilne silhuete naselja ali gruče hiš, cerkva,
kapelic, kozolcev itd. V izjemnih primerih poseganja na območje zavarovanja naravne ali
kulturne dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije oblikovati tako, da je njihova
vizualno-doživljajska izpostavljenost v prostoru čim manjša.
8.) V primeru odstranitve bazne postaje se mora vzpostaviti prvotno stanje v okolju (Kobler,
2002).
9.2. Problematika elektromagnetnih sevanj baznih postaj
Leta 1996 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) začela izvajati globalni projekt o
elektromagnetnem sevanju (EMS). Povod je bil konflikt med prebivalci, ki niso hoteli živeti
blizu virov sevanja in med ponudniki javnih komunikacijskih storitev. Civilne pobude so bile
usmerjene tudi k preprečevanju širjenja komunikacijskih omrežij, tako radijskih in televizijskih
oddajnikov in vojaških anten kot antenskih baznih postaj mobilne telefonije. So del istega
gibanja, ki mu pravimo v zahodno-evropskih državah »NIMBY efekt – Not In My Back Yard«,
kar preprosto pomeni »ne na mojem dvorišču«. Ljudje so se namreč začeli pritoževati nad
vsakovrstnimi oddajniki in mnoge bazne postaje mobilne telefonije so bile prestavljene. Vendar
pa je projekt o EMS pokazal drugačno sliko. Primerjava med sevanjem baznih postaj mobilne
telefonije in radijskimi ter televizijskimi sistemi kaže, da na primer 25 km (zračne linije)
oddaljen radijski oddajnik povzroča večje sevalne obremenitve kot 250 m oddaljena bazna
postaja za mobilno telefonijo. Prišli so tudi do sklepa, da izpostavljanje visokofrekvenčnemu
EMS mobilnih telefonov in baznih postaj ne povzroča nikakršnih negativnih zdravstvenih
posledic. Sevanje baznih postaj je torej daleč pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi in ni verjetno,
da bi tako sevanje vplivalo na zdravje (Budin et al., 2004).
Z leti pa je zraslo na slemenih slovenskih hiš ali ploščadih blokov, silosov ali drugih industrijskih
ali bivalnih objektov toliko antenskih sistemov, da so se tudi ljudje, ki v njih ali njihovi bližini
živijo, začeli spraševati: ali pa mogoče takšni sistemi vseeno vplivajo na okolico? S sistemom
GSM so prišle antene baznih postaj – zaradi narave sistema – še bliže uporabnikom. Vsaka
sprememba na antenskem sistemu sredi naselja (sprememba celice, dodatek antene, sprememba
smeri, itd.) je bila budno opazovana.
Leta 1996 je Slovenija sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni List RS, št. 70/1996), ki natančno določa največje dovoljene sevalne obremenitve
posameznih sevalnih virov, tudi za bazne postaje mobilne telefonije. Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo se je odločilo, da bo za nove posege v prostor z dodatnim preventivnim
dejavnikom zaščitilo najbolj občutljiva območja (bivalno okolje, šole, vrtce, bolnišnice itd.). Za
ta območja, za katere se zahteva povečano varstvo pred sevanji, veljajo 10-krat strožje omejitve
kot v Evropski Uniji. To pomeni, da se pred postavitvijo vsake nove bazne postaje določijo
varnostna območja, znotraj katerih ne sme biti stanovanj, bolnišnic, šol, vrtcev
(http://www.forum-ems.si/q_a, 2005).
Zaradi vse večje skrbi javnosti glede EMS, pa je bil leta 2003 ustanovljena projekt Forum EMS,
ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev, gospodarskih organizacij, nevladnih organizacij in
lokalnih skupnosti ter strokovnjakov z vseh področij. 29. oktobra 2004 je KODEKS DOBRE
PRAKSE o umeščanju virov elektromagnetnih sevanj v prostor podpisalo 5 velikih mož
slovenskega gospodarstva: Libor Vončina, predsednik uprave Telekom Slovenije d.d., Aleks
Štakul, generalni direktor Radiotelevizija Slovenija, Anton Majzelj, direktor Mobitel d.d., Zoran
Thaler, predsednik uprave Si.mobil d.d. in Julien Coustaury, predsednik uprave Western
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Wireless International d.o.o. Namen Kodeksa je izboljšati pretok informacij pri umeščanju virov
EMS v prostor ter tako vzpostaviti dobre temelje za sodelovanje med javnostjo, lastniki virov
EMS, ponudniki storitev, vezanih na vire EMS, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter stroko
(http://www.forum-ems.si, 2005).
Pa še nekaj zanimivosti o baznih postajah mobilne telefonije (Budin, 2004):
o sevanje mobilnega telefona, ki ga držimo tik ob glavi, je nekajkrat močnejše
od sevanja, ki nas doseže z bazne postaje;
o radijski in televizijski oddajniki sevajo stokrat močneje kot bazne postaje;
o bolj ko je oddaljena bazna postaja, močnejši je signal mobilnega telefona in
močnejše je tudi sevanje mobilnega telefona, kar pomeni, da premestitev
bazne postaje znotraj naselja na oddaljeno lokacijo zunaj naseljenih območij
ni vedno najboljša rešitev. Premestitev bazne postaje lahko pomeni nekoliko
manjše obremenitve za določeno območje, vendar to posledično tudi pomeni
povečanje izpostavljenosti uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih
telefonov na tem območju, saj morata v tem primeru tako mobilni telefon kot
premeščena bazna postaja za normalno delovanje in pokrivanje enakega
območja oddajati z večjo močjo;
o povprečna izpostavljenost ljudi, ki so v območju baznih postaj mobilne
telefonije v Sloveniji, je več kot stokrat manjša od dovoljenih mejnih
vrednosti;
o sevalne vrednosti baznih postaj v povprečju ne presegajo enega odstotka
zakonsko dovoljene mejne vrednosti;
o sevanju bazne postaje je izpostavljeno celo telo, medtem ko sta sevanju
mobilnega telefona izpostavljena glava in vrat.
9.3. Maskiranje antenskih sistemov baznih postaj
Dejstvo je, da uporabniki zahtevajo kvalitetno omrežje, hkrati pa zavračajo sodelovanje z
mobilnimi operaterji. Ker so nove lokacije za nadaljnjo rast omrežja potrebne, mora operater
poiskati različne načine, kako doseči soglasja z lastniki in okoliškim prebivalstvom.
Vedno večje nasprotovanja prebivalstva (strah pred sevanji, neestetski izgled) in različnih strok
(okolje-varstvene, kulturno-zgodovinske) ter pomanjkanja objektivnega obveščanja in dialoga v
največji meri botrujeta preveliki zaskrbljenosti zaradi uporabe mobilnih telefonov ter
odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih baznih postaj v prostor. Pojavila se je potreba
po izgradnji takšnih baznih postaj, ki se čim manj opazno vklopijo v okolje. Tovrstne bazne
postaje pa zahtevajo več kreativnosti pri postavitvah. Postopek zakrivanja, oblikovanja, »ličenja
– make up« baznih postaj imenujemo MASKIRANJE antenskih sistemov (Kern, 2005).
Na drugi strani pa se operaterji držijo načela »Low visual impact » in ne pretiravajo z
maskiranjem baznih postaj, saj bi se zmotna prepričanja ljudi o nevarnostih sevanj baznih postaj
ob prevelikem skrivanju in prikrivanju (bolj skrito, bolj neznano, skrivnostno in negativno) le še
okrepila (Vehovar, 2005).
Splet obeh zgoraj navedenih problemov ob umeščanju baznih postaj v prostor se danes odraža
tudi v PUP-ih (Prostorsko ureditveni pogoji) posameznih občin, v katerih je zapisana prepoved
postavitve infrastrukture mobilnih telekomunikacij na območju določene občine.

54

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

9.3.1. Montaža anten na objekte
Prikrivanje anten na objektih izvedemo zaradi degradacije videza samega objekta oziroma okolja,
v katerem je ta objekt umeščen. Sama izvedba montaže antene in konstrukcije je možna na več
načinov in sicer (Kern, 2005):
-

montaža antene v obliki zračnika,
montaža antene, zakrite v navideznem dimniku,
montaža anten v obliki okrasnih stebričkov,
montaža anten v steno objekta,
montaža anten na steno objekta,
zakrivanje antenskih konstrukcij, montiranih na objektu.
Slika 11 in 12: Primer montaže antene, zakrite v navideznem dimniku

Vir: URL: http://www.tele-plan.de, 2005
9.3.2. Montaža anten na stene
Antene montiramo na steno takrat, ko je zahteva po razširjenju signala takšna, da jo lahko
izpolnimo z omenjenim mestom montaže antene. Obstaja več načinov uspešnega vklopa v
arhitekturo posameznega objekta pri montaži antene na steno (Kern, 2005):
-

prikrivanje anten, montiranih na zid z barvanjem,
prikrivanje anten, montiranih na zid z navideznimi ornamenti,
prikrivanje anten z reklamnimi panoji,
skrivanje anten v svetlobne napise.
Slika 13: Primer prikrivanja anten montiranih na zid z barvanjem (München)

Vir: (Voje, 2003)
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Slika 14: Primer prikrivanja anten z reklamnimi panoji (Stara Ljubljana)

Vir: (Voje, 2003)
Maskiranje anten baznih postaj omogočajo tudi samostojne konstrukcije (Kern, 2005):
-

samostojna konstrukcija v obliki drevesa,
samostojna konstrukcija v obliki stolpne ure,
samostojna konstrukcija v obliki križa,
konstrukcija na strehi v obliki dimnika,
konstrukcija na strehi v obliki zračnika,
konstrukcija na strehi v obliki frčade,
konstrukcija na zidanem stolpu v smislu optične nadgradnje.
Slika 15, 16 in 17: Samostojne konstrukcije v obliki dreves

Vir: URL: http://www.calzavara.it, 2005
V Sloveniji smo dobili prvo »umetno drevo« leta 2005, le-to pa je bilo postavljeno v občini
Velenje (Predalič, 2005).
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Pri uporabi posameznih materialov moramo biti pozorni, kako uporaba le-teh vpliva na delovanje
baznih postaj. Posebej moramo biti pozorni na slabljenje radijskih signalov posameznih
materialov, ki so vgrajeni neposredno pred antenami (Kern, 2005).
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10. INVESTICIJE V MOBILNO TELEKOMUNIKACIJSKO
INFRASTRUKTURO
Panoga mobilnih telekomunikacij je kapitalno zelo zahtevna, saj so vsako leto potrebna ogromna
vlaganja v nove tehnologije in širitev omrežja.
Mobitel d.d. je od začetka gradnje omrežja GSM vložil v opremo že več kot 140 milijard
tolarjev, v posodabljanje iste opreme pa nameravajo vložiti še dodatnih 56 milijard tolarjev.
Poleg tega pri Mobitelu d.d. gradijo UMTS omrežje, ki naj bi po njihovih ocenah stalo 166
milijard tolarjev. Mobitel d.d. je napovedal, da se bo investicija v UMTS povrnila v 9-ih letih.
(Rozman, 2003).
Investicija v infrastrukturo bo predvsem zaradi zelo gostega omrežja baznih postaj zelo visoka.
Da bi se visoki vložek lahko povrnil, mora mobilni internet postati masovni medij, uporaba novih
aplikacij enostavna in množična (Vehovar, 2005).
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11. ANALIZA PROMETA V OMREŽJU MOBILNE TELEFONIJE
OPERATERJA MOBITEL D.D. NA OBMOČJU MESTA LJUBLJANA
V diplomskem delu je bilo navedeno, da mora centrala za nemoteno delovanje mobilnega
omrežja vedeti, kje se nahajajo njegovi uporabniki. Osnovni namen te informacije je lažje
organiziranje in upravljanje ter vodenje prometa v mobilnem omrežju. Teoretično lahko podatek
o celici oziroma bazni postaji, na katero je telefon prijavljen, in o lokacijskem območju, v
katerem se uporabnik trenutno nahaja, pove približno geografsko lokacijo uporabnika. Za
natančnejše določanje lokacije je s pomočjo podatkov iz delovanja omrežja možno ugotoviti,
koliko je uporabnik oddaljen od določene bazne postaje. V takem primeru torej dobimo krožnico
točk v prostoru, kjer se lahko teoretično nahaja uporabnik v določenem trenutku.
Mobilni operaterji zato razvijajo tako imenovane mobilne pozicijske sisteme (Mobile Positioning
System), ki temeljijo na določanju lokacije mobilnega telefona glede, na njegovo oddaljenost od
bazne postaje. Če je na območju nameščenih več baznih postaj, ki zaznavajo prisotnost
uporabnika, lahko s pomočjo prekrivanja krožnic in uporabo trigonometrije (glede na oddaljenost
uporabnika od posamezne bazne postaje) zelo zmanjšamo število točk, v katerih se uporabnik
teoretično lahko nahaja. Vendar kljub uporabi vseh teh parametrov natančnost še vedno varira za
+ ali – 500 metrov. Poseben problem predstavljajo tudi območja z redko mrežo baznih postaj, saj
je tam premer krožnice, na kateri je uporabnik, lahko tudi do 15 km (Vehovar, 2005f).
Podatke o lokaciji določenega uporabnika v prostoru pa je moč izkoristiti in uporabiti tudi še v
druge namene. V podatkovnih bazah podjetja Mobitel d.d. beležijo statistične podatke o
porazdelitvi omrežnega prometa celotnega območja Republike Slovenije v 15-minutnih
intervalih. Ti podatki nakazujejo koncentracijo ljudi/uporabnikov na določenem območju v
določenem časovnem trenutku, oziroma prostorsko gostoto ljudi na območju pokrivanja signala
mobilnega omrežja po posameznih celicah, baznih postajah.
Ob pregledu podatkovnih zbirk se mi je utrnila ideja o izdelavi Analize prometa v mobilnem
omrežju GSM na območju mesta Ljubljane. S pomočjo analize sem skušala dokazati, da je
prostorsko - časovna porazdelitev prometa po GSM celicah na območju mesta Ljubljane odvisna
od prevladujoče rabe tal mesta oziroma posledično funkcijske zgradbe mesta.
11.1. Metodologija
V prvem delu analize sem se s pomočjo literature in elektronskih virov-interneta, odločala za
najprimernejšo klasifikacijo prevladujoče rabe tal. Izbrala sem klasifikacijo rabe tal avtorja dr.
Mirka Paka.
Drugi del analize pa je predstavljal obdelovanje statističnih podatkov družbe Mobitel d.d. Ti
podatki so predstavljali promet v časovnem intervalu vsake polne ure, na 121-ih baznih postajah
GSM mobilnega omrežja na območju mesta Ljubljane. Obdelane statistične podatke sem nato s
pomočjo kolegov iz Sektorja za načrtovanje omrežij prenesla v grafično obliko, kjer so le-ti
dobili prostorsko komponento.
V zadnjem, tretjem delu analize sem poskušala na posameznih primerih razložiti, opredeliti in
dokazati odvisnost prostorsko – časovne porazdelitve prometa po posameznih celicah na
območju mesta Ljubljane od prevladujoče rabe tal oziroma funkcijske zgradbe mesta.
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11.2. Prevladujoča raba tal
Avtor dr. Mirko Pak mestne površine deli na naslednja območja prevladujoče rabe tal (Pak,
2000):
-

stanovanjska območja,
oskrbno-storitvena območja,
oskrbno-storitvena in stanovanjska območja,
industrijska območja,
območja prometne in komunalne infrastrukture,
zelene in rekreacijske površine,
agrarne in druge nepozidane površine,
gozd,
ostalo.
Karta 6: Prevladujoča raba tal Ljubljane

Vir: Pak, 2002.
Prevladujočo rabo tal opredeljuje funkcijska zgradba, ki je izredno kompleksen in silno
dinamičen element zgradbe mestnega naselja. Le-ta je neposredno odvisna od velikosti, razvoja
in položaja naselja ter številnih ekonomskih in drugih dejavnikov.
Analiza funkcijske zgradbe Ljubljene, katere avtor je dr. Mirko Pak, temelji na kartiranju in
obravnavi »uličnih blokov«. Končno število devetih skupin rabe mestnih površin predstavlja kar
precejšen kompromis in generalizacijo, zlasti še zaradi večjega prepletanja oskrbnih in
storitvenih dejavnosti ter bivalne funkcije. Ker je večina uličnih blokov vedno bolj
polifunikcionalna, je bila njihova uvrstitev v devet skupin opravljena glede na prevladujočo rabo.
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Funkcijska zgradba Ljubljane je doživljala nekaj razvojnih faz, med katerimi so bili po drugi
svetovni vojni v ospredju širjenje in krepitev ožjega mestnega središča, razvoj industrije in
širjenje oskrbnih obratov ob zvezdasto potekajočih glavnih mestnih vpadnicah; gradnja oskrbnih
središč predvsem v novih blokovskih stanovanjskih soseskah, nadaljnji razvoj oskrbnostoritvenih dejavnosti v mestnem središču in še posebej na njegovem obrobju, ter nadaljnje
širjenje oskrbnih dejavnosti ob glavnih vpadnicah v letih 1965-1980; razvoj oskrbnih središč v
mestu in na njegovem obrobju ter v suburbanem obmestju, razvoj oskrbno-storitvenoproizvodnih predelov na sklenjeno pozidanem obrobju mesta po letu 1990, nadaljnja širitev
oskrbno-storitvenih dejavnosti ob mestnih vpadnicah, deindustrializacija in z njo povezana
terciarizacija, ekspanzija predvsem storitvenih dejavnosti v samem mestnem središču ter na
njegovem obrobju po letu 1980 ter še zlasti po letu 1990 pospešena gradnja »družbene
infrastrukture« (šolstvo, uprava, rekreacija).
Kot državno središče Ljubljana prednjači v razvojnem pogledu in ob tem se krepi njena oskrbnoposlovna funkcija v najširšem pogledu. V smislu glede oskrbe ljubljanskega prebivalstva,
delovnih mest in krepitve mestne ekonomije je to vsekakor pozitiven razvoj. Ekspanzija oskrbnostoritvenih dejavnosti, ki je bolj ali manj prisotna na vsem sklenjeno pozidanem mestnem
teritoriju in na njegovem obrobju, posega tudi v njegovo suburbano cono in v satelitska središča.
Na mestnem obrobju so se razvila številna velika oskrbna središča z dokaj širokim vplivnim
območjem, ki premorejo že tudi številne mestno-središčne funkcije (Pak, 2002).
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11.3. Prostorsko – časovna porazdelitev prometa po GSM celicah na območju mesta
Ljubljane
Analiza prometa se je pričela z izbiranjem reprezentativnih baznih postaj na območju mesta
Ljubljane. Vzorec je zajemal 121 GSM baznih postaj. Nato je bilo potrebno izbrati najbolj
ustrezen dan v tednu, tipični delovni dan. Odločila sem se za sredo, dne 28.09.2005. V sektorju
za načrtovanje omrežij spremljajo in beležijo omrežni promet vsakih 15 minut, skupaj pa smo se
odločili, da bi bilo za samo predstavitev dnevnega ciklusa prometa najbolj primerno izbrati in
obdelati podatke o količini omrežnega prometa za vsako polno uro, torej 24 ur življenja prometa
v GSM omrežju mobilne telefonije.
Količino omrežnega prometa se oceni v skladu s prometno teorijo, ki jo je postavil danski
matematik Agner Krarup Erlang (1878 – 1929). Erlang je preučeval obnašanje in navade
uporabnikov v tistih časih še stacionarnih telefonov. Iz Erlangovih tabel je mogoče razbrati,
kolikšno maksimalno število uporabnikov bo hkrati uporabljalo omrežje in s tem povzročalo
promet. Za Slovenijo velja, da je povprečen omrežni promet na uporabnika 15 miliErlangov,
kar pomeni da 3000 uporabnikov predstavlja 45 Erlangov teoretičnega omrežnega prometa.
Grafikon 3: Prometna obremenitev celice

Vir: Mobitel d.d.
Za osnovo sem torej vzela dejanske podatke z dne 28.09. 2005 za posamezne bazne postaje ter
jih preoblikovala tako, da je iz končnega izdelka - serije 24-ih kart - razvidna prostorsko –
časovna porazdelitev količine prometa. Vsi številčni podatki o količini prometa, merjeni v
Erlangih, ter nadaljnje obdelave in preračunavanja teh podatkov v maksimalne kapacitete
posameznih baznih postaj so poslovna skrivnost podjetja Mobitel d.d. in nimajo javnega značaja.
Zatorej so rezultati, katere sem dobila s povezovanjem, »linkanjem« in urejanjem različnih baz
podatkov znotraj treh računalniških programov Arc View-ja, Global Maper-ja in Adobe
Photoshop-a, posredovani v obliki grafičnih modelov oziroma natančneje kart, brez določene
enote v legendi, le z generaliziranim opisom o visokem/nizkem prometu oziroma o visoki/nizki
koncentraciji uporabnikov mobilne telefonije po posameznih celicah. Kot strokovna podlaga je
služila topografska karta v merilu 1 : 50.000, na katero smo nato naložili plasti (angl. Layer-je):
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o posameznih celic oziroma prostorskih kontur, ki jih z radijskim signalom
pokrivajo določene antene na baznih postajah,
o uvoženih podatkov omrežnega prometa posameznih celic.
Barvne odtenke in legendo sem oblikovala v Adobe Photoshop-u, kjer sem določene barvne
nianse naknadno še izostrila.
11.4. Analiza kart
S pomočjo pripravljenih kart prostorsko – časovne porazdelitve prometa po GSM celicah na
območju mesta Ljubljane sem nato analizirala in opredelila odvisnost celičnega prometa
mobilnega omrežja od prevladujoče rabe tal.
Pri analizi sem preučevano območje mesta Ljubljane razdelila na tri zaključene enote zaradi dveh
pomembnih dejavnikov:
1. dejavnik: STRUKTURA CELIČNEGA OMREŽJA, ki je bila že poprej predstavljena in
razložena v 10. poglavju diplomskega dela in
2. dejavnik: PREVLADUJOČA RABA TAL.
Te tri zaključene enote sem poimenovala oziroma opredelila kot:
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE sem omejila na zahodu s Tivolsko cesto, na severu z
Vilharjevo cesto, na vzhodu z Masarykovo in Njegošovo cesto, Hrvatskim trgom, Rozmanovo in
Roško cesto, na jugu s Karlovško, Zoisovo in Aškerčevo cesto.
V tem območju prevladuje specifična urbana celična struktura mobilnega omrežja, saj je zanjo
zaradi velike gostote uporabnikov mobilnega omrežja posledično značilno večje število baznih
postaj ter veliko število izredno majhnih omrežnih celic-območij pokrivanja s signalom (velikosti
celic se na kartah prometa vidijo kot različni barvni otočki). Te celice velikokrat ne presežejo
polmera nekaj 100 metrov, v Ljubljani okrog 300 m (piko in mikro celice).
Izbrano območje ožjega mestnega središča sestavlja heterogena raba tal. Tu prevladujejo
naslednje rabe tal: oskrbno-storitvena in stanovanjska območja, oskrbno-storitvena območja
(državna uprava, šolstvo, kultura, zdravstvo), gozd, zelene in rekreacijske površine ter območja
prometne in komunalne infrastrukture.
Karta 7: Izsek območja ožjega mestnega središča na karti rabe tal

Vir: Pak, 2002
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE je omejeno navznoter z ožjim mestnim središčem ter navzven
z mestno obvoznico.
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Na tem območju prevladuje celična struktura mobilnega omrežja, za katero je značilno, da je
gostota uporabnikov mobilnega omrežja še vedno visoka, vendar se proti obrobju že zmanjšuje,
zato se število baznih postaj zmanjšuje ter sama oblika celic povečuje. Te celice imajo polmere
velike približno 300 do 1000 m.
Območje širšega mestnega središča je, še bolj kot ožje mestno središče, raznovrstno z vidika
prevladujoče rabe tal: največji delež predstavljajo stanovanjska območja, sledijo ji oskrbnostoritvena in stanovanjska območja, oskrbna območja, gozd, industrijska območja, zelene in
rekreacijske površine, območja prometne in komunalne infrastrukture ter agrarne in druge
nepozidane površine.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA je navznoter omejeno z obvoznico , navzven pa z
mejo naselja Ljubljana.
Na tem območju prevladuje urbano-ruralna celična struktura mobilnega omrežja, kar pomeni, da
je na obrobju mestnega središča gostota uporabnikov mobilne telefonije bistveno manjša kot v
preostalih dveh obravnavanih območjih, zato je tu tudi koncentracija baznih postaj manjša,
posledično pa so celice pokrivanja z mobilnim signalom veliko večje in merijo njihovi polmeri
več kot 1000 m, pri posameznih celicah tudi po več kilometrov (makro oziroma podeželske
celice).
Na območju obrobja mestnega središča Ljubljane se prepletajo naslednje rabe tal: največji delež
predstavljajo agrarne in druge nepozidane površine, gozd, zelene in rekreacijske površine,
stanovanjska območja, oskrbno-storitvena in stanovanjska območja, industrijska območja,
območja prometne in komunalne infrastrukture.
Karta 8: Preučevane enote mesta Ljubljane

Vir: Mobitel d.d., 2005 Avtor: Nataša Jakopin
Karta 9: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 00.00 uri
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Vir: Mobitel d.d.
Na prvi pogled se na karti št. 9: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 00.00 uri, prepletajo vsi
barvni odtenki od zelene do rdeče barve. Ti nam povedo, da je na območju naselja Ljubljana ob
00.00 zelo raznolika gostota uporabnikov mobilnega omrežja. Prostorska komponenta tako
nizkega, srednjega in visokega prometa je zaznamovana po posameznih prometnih celicah.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču prevladuje ob 00.00 nizka do srednja koncentracija prometa,
razen v dveh celicah, kjer je izražen z močno rdečo barvo visok promet oziroma visoka
gostota uporabnikov mobilnega omrežja in sicer:
a. celica: Stara Ljubljana – od Slovenske ceste proti Čopovi in Nazorjevi ulici,
Knafljev prehod, Stara Ljubljana na bregovih reke Ljubljanice.
V starem mestnem jedru mesta je vidna pestra raba s prevladujočo storitveno
funkcijo na Starem in Gornjem trgu, predvsem gostinsko dejavnostjo ob 00.00 uri.
Ob Slovenski cesti pa je visok promet vezan tudi na prometno infrastrukturo,
cestno omrežje, ki je v nočnih urah zelo pretočno in obljudeno.
b. celica: Miklošičeva ulica, Trubarjeva ulica in območje Ledine, kjer je v tej uri
prav tako močno zastopana gostinska dejavnost kot prevladujoča raba tal.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
Na širšem mestnem središču prav tako prevladuje nizka do srednja koncentracija prometa
(rumeni in zeleni barvni odtenki). Območja visokega prometa so vezana na celice, ki imajo
prometno infrastrukturo (npr. območja ob celotni obvoznici, Topniška, Samova in Drenikova
ulica za Bežigradom) in pa storitvene dejavnosti, gostinstvo kot npr. na območju BTC-ja.
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3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Srednji promet (prevladujoči zelenkasto rumeni in oranžni odtenki) je močno zastopan na
mestnem obrobju, kjer izstopajo le nekatera območja z visokim prometom predvsem oskrbostoritvena in stanovanjska območja v Spodnjih Pirničah, Črnučah in Šentvidu ter ob prometni
infrastrukturi izven obrobja mestnega središča: območje priključitve avtoceste na zahodno
obvoznico, od Brezovice do Viča ter ob štajerski avtocesti proti Domžalam.
Za vsa tri območja mesta Ljubljane opolnoči značilna srednja koncentracija prometa. Izjeme z
visokim prometom v mobilnem omrežju so predvsem območja, kjer prevladuje raba tal prometne
infrastrukture in pa oskrbno-storitvenih dejavnosti (gostinstvo, bari, klubi).
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Karta 10: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 1.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Tudi na tej karti št. 10: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 1.00 uri, se prepletajo vsi barvni
odtenki od zelene do rdeče barve, vendar z očitno spremembo, saj ob 1.00 uri prevladuje več
zelenih odtenkov kot opolnoči, kar nakazuje na zmanjšanje prometa v mobilnem omrežju. Tudi
rdeči odtenki niso več tako intenzivni, poudarjeni.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču prevladuje tudi ob 01.00 uri nizka do srednja koncentracija
prometa. Visok promet se pojavlja v istih dveh celicah kot opolnoči in sodeč po barvnih
odtenkih rdeče barve, je koncentracija uporabnikov mobilnega omrežja zelo podobna tisti
opolnoči.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
Na širšem mestnem središču še vedno prevladuje nizka do srednja koncentracija prometa
(rumeni in zeleni barvni odtenki). V območjih visokega prometa, vezanih na celice s
prometno infrastrukturo, se je stopnja prometa glede na promet opolnoči zmanjšala, kar je
opazno predvsem ob južni in vzhodni obvoznici na Topniški, Samovi in Drenikovi ulici za
Bežigradom pa je ostala stopnja prometa nespremenjena.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Na mestnem obrobju se je v primerjavi s polnočjo promet v mobilnem omrežju GSM znižal
(prevladujejo zeleni odtenki), izstopa pa le eno območje z visokim prometom v Spodnjih
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Pirničah (klub Lipa) z gostinsko dejavnostjo. Ob prometni infrastrukturi: območje
priključitve avtoceste na zahodno obvoznico, od Brezovice do Viča se je stopnja prometa v
mobilnem omrežju prav tako močno zmanjšala.
V vseh treh območjih mesta Ljubljane se je promet v mobilnem omrežju ob 1.00 uri v primerjavi
s polnočjo močno zmanjšal. Višji promet v mobilnem omrežju predstavljajo le celice v ožjem
središču mesta s prevlado gostinske dejavnosti in pa zgoraj omenjena območja prometne
infrastrukture.
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Karta 11: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 2.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Prav tako se tudi na tej karti št. 11: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 2.00 uri, prepletajo vsi
barvni odtenki od zelene do rdeče barve, vendar v primerjavi s karto št. 10 – promet ob 1.00 uri s še močnejšo prevlado zelenih odtenkov, ki nakazujejo še večje zmanjšanje stopnje prometa
oziroma gostote uporabnikov v mobilnem omrežju. Rdeči barvni odtenki izgubljajo intenziteto in
postajajo vse bolj bledi.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču še vedno ni večje razlike od prejšnjih stanj, opolnoči in 1.00 uri.
Prevladuje nizka do srednja koncentracija prometa. Visok promet se še vedno pojavlja v istih
dveh celicah kot prej, predvsem zaradi gostinske - storitvene dejavnosti.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
Na širšem mestnem središču tudi ob 2.00 uri prevladuje nizka do srednja koncentracija
prometa (rumeni in zeleni barvni odtenki). Stopnja prometa se je povečala na območju BTCja in Most, povsod drugod ob Ljubljanski obvoznici pa se je rahlo zmanjšala, izjema je le
območje ob obvoznici pri Tomačevem in pa v Dravljah ob Celovški cesti.
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3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Na mestnem obrobju se je v primerjavi z 1.00 uro promet v splošnem povsod znižal,
prevladujejo zeleni odtenki, ki nakazujejo na nizek promet v mobilnem omrežju.
Lastnost vseh treh območij mesta Ljubljane je, da se je promet v mobilnem omrežju ob 2.00 uri v
primerjavi z 1.00 uro bistveno zmanjšal. Višjo stopnjo prometa v mobilnem omrežju
predstavljajo le celice v ožjem središču mesta s prevlado gostinske dejavnosti in pa nekatera
osamljena območja ob Ljubljanski obvoznici.
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Karta 12: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 3.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Ob prevladi zelenih odtenkov se še vedno tudi ob 3.00 uri prepletajo vsi preostali odtenki barv.
Sama barvna – prostorska ločljivost se dosti ne razlikuje od karte ob 2.00 uri., torej je prometna
kapaciteta približno enaka prejšnji.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
Ob 3.00 uri se prvič pozna rahlo zmanjšanje prometa v celotnem ožjem mestnem območju.
Še vedno pa prevladujeta z višjim prometom že poprej omenjeni celici zaradi gostinskih
dejavnosti.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
Na širšem mestnem središču tudi ob 3.00 uri prevladuje nizka do srednja koncentracija
prometa (rumeni in zeleni barvni odtenki). Na Drenikovi in Samovi ulici za Bežigradom še
vedno prevladuje zmerno ustaljena stopnja prometa , medtem ko se je na celotnem območju
Ljubljanske obvoznice promet v mobilnem omrežju močno zmanjšal (prevladujoči zeleno
rumeni odtenki), razen na vzhodni obvoznici predor Golovec – Malence, kjer se je stopnja
prometa močno povečala.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Na mestnem obrobju se je v primerjavi z 2.00 uro promet še znižal (prevladujejo zeleni
odtenki). Edina območja višjega prometa so Spodnje Pirniče, v bližini Brezovice pri
Ljubljani in na regionalni cesti v Šentjakobu.
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Promet v mobilnem omrežju ob 3.00 uri se je skupno zmanjšal v vseh treh obravnavanih
območjih, širšem središču in na obrobju. Prevladujoča raba tal je še vedno storitvena-gostinska in
pa prometna.
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Karta 13: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 4.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Situacija na karti št. 13: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 4.00 uri je skoraj identična
situaciji na karti št. 12 ter analizi prometa v mobilnem omrežju ob 3.00 uri.
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Karta 14: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 5.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Pogled na karto št. 14 nam prikaže prihod toplejših barvnih tonov (rumenih, oranžnih, svetlo
rdečih), ki nakazujejo na »prebujanje« prometa v jutranjih urah. Zopet so zastopane prostorske
komponente tako nizkega, srednjega kot visokega prometa v mobilnem omrežju po posameznih
celicah.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču prevladuje ob 05.00 uri srednja koncentracija prometa. Aktivne
postanejo celice na Poljanah ob Roški in Hradeckega cesti, celice na območju Karlovške,
Tivolske in Masarykove ceste. Tu prevladuje raba tal prometne infrastrukture in
stanovanjskih območij.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
Na širšem mestnem središču prav tako prevladuje srednja koncentracija prometa (rumenkasto
oranžni in zeleni barvni odtenki). Območja višjega prometa so vezana na celice s prometno
infrastrukturo (npr. Samova in Drenikova ulica za Bežigradom, BTC skupaj z Zaloško cesto
ter Prule. Ljubljanska obvoznica ima podobno količino prometa v mobilnem omrežju kot ob
3.00 ali 4.00 uri.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Medtem ko promet mobilnega omrežja znotraj obrobja mestnega središča še »počiva«,
izjema je Sostro, se prične zunaj mestnega obrobja promet ob 5.00 uri bistveno zviševati na
območju subcentrov Brezovice pri Ljubljani, v okolici Domžal, Medvod, Škofljice, in
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Sadinje vasi, kjer živi veliko število dnevnih migrantov, ki migrirajo v Ljubljano na delo ali v
šolo. Tu prevladujejo predvsem stanovanjska območja, oskrbno–storitvena in stanovanjska
območja ter prometna infrastruktura.
V naselju Ljubljana se prične promet mobilnega omrežja ob 5.00 uri počasi »prebujati« ob
prometni infrastrukturi, medtem ko se območja zunaj mestnega obrobja »budijo« v stanovanjskih
in oskrbno–storitvenih in stanovanjskih območjih (dnevni migranti).
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Karta 15: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 6.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Zeleni odtenki zapuščajo preučevano območje (prevladujejo tople rumene, oranžne in rdeče
barve) in celice so »globlje zadihale«, kar nakazuje na obsežno ploskovno povečanje prometa v
mobilnem omrežju.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču prevladuje ob 06.00 uri zmerna koncentracija prometa. Omrežne
celice so se vidno povečale, kar nakazuje na povečan promet v mobilnem omrežju. Aktivnim
celice na Poljanah ob Roški in Hradeckega cesti, na območju Karlovške, Tivolske in
Masarykove ceste se pridruži še celica na območju Trnovega. Počasi se pričnejo »prebujati«
poleg prometnih infrastruktur tudi stanovanjska območja.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
V širšem mestnem središču še zmeraj prevladuje srednja koncentracija prometa (rumenkasto
oranžni in rdeči odtenki). Območja višjega prometa so vezana na celice, ki imajo prometno
infrastrukturo (npr. Samova in Drenikova ulica za Bežigradom, BTC skupaj z Zaloško cesto
ter Prule. Opazno povečan promet pa je tudi v industrijskih in proizvodnih območjih v Šiški,
za Bežigradom in ob Letališki cesti v Mostah. Ljubljanska obvoznica ima rahlo povečano
količino prometa v mobilnem omrežju v primerjavi s 5.00 uro, predvsem so se celice
razširile na območjih Črnuč, Tomačevega, Novih Jarš, Bizovika (Malence-predor Golovec).
Prometna stopnja se je povečala na celotnem območju širšega mestnega središča, v večini
stanovanjskih sosesk znotraj tega območja (Zalog, Polje, Fužine, Štepanjsko naselje,
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Kodeljevo, Moste, Nove Poljane, Nove Jarše, Rakovnik, Rudnik, Trnovo, Vič, Vrhovci,
Rožna dolina, Šiška, Dravlje, Bežigrad, Savlje itd.).
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Zunaj mestnega obrobja se celice visokega prometa v mobilnem omrežju še povečajo in sicer
na območju Domžal, Ihana, Beričeva, Dola pri Ljubljani, Sadinje vasi, Škofljice in Medvod
(prevladuje stanovanjska raba tal).
V naselju Ljubljana se poleg prometnih površin povečuje promet v mobilnem omrežju tudi že v
stanovanjskih in industrijsko-proizvodnih območjih.

77

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

Karta 16: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 7.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 15 in 16, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 06.00 in 07.00 uri ne daje
bistvenih razlik. Rahlo so le povečane velikosti celic omrežne strukture, barvni odtenki rdečih in
oranžnih barv so še bolj intenzivni in pa znotraj ožjega in širšega mestnega središča se celice, ki
so bile ob 6.00 uri pobarvane zeleno (nizek promet) sedaj kažejo v novi preobleki, v rumenih in
oranžnih tonih. Vse to nakazuje na rahlo povečan promet v mobilnem omrežju.
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Karta 17: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 8.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Pri karti št. 17: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 8.00 uri, se povečanje intenzivnosti barv
močno občuti. Prevladujejo rdeči toni, ki nakazujejo na izredno povečan promet praktično na
celotnem območju naselja Ljubljana in tudi v njenem širšem suburbanem zaledju.
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču prevladuje ob 08.00 uri visoka koncentracija prometa (rdeča
barva). Celotno območje, razen Grajskega griča, izkazuje močno povečanje prometa v
mobilnem omrežju. Jedro ožjega mestnega središča predstavljajo državne upravne funkcije,
poslovne dejavnosti, oskrbno-storitvena in stanovanjska območja, šolstvo-kultura, prometna
infrastruktura in gozd. Visok promet se beleži v večini zaposlitvenih območij v ožjem in
širšem mestnem središču.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
V širšem mestnem središču prevladuje srednja do visoka koncentracija prometa (oranžni in
rdeči odtenki). Območja višjega prometa so vezana na celice, ki imajo prometno
infrastrukturo: Ljubljanska obvoznica, vpadnice v mesto – Zaloška cesta, Dolenjska cesta,
Celovška cesta in Dunajska cesta. Celice ob prometni infrastrukturi (obvoznici) so se
povečale na območju Črnuč, Tomačevega, Rudnika in Celovške ceste. Promet pa je visok
tudi v industrijskih in proizvodnih območjih v Šiški, za Bežigradom in ob Letališki cesti v
Mostah. Že pred letom 1980 se je ob Dunajski cesti vse do Linhartove ceste podaljšalo
ljubljansko poslovno središče, že na zunaj opazno po rabi prostora, funkcijah in po strukturi
pozidave, zlasti še po višini stavb (Gospodarsko razstavišče, Slovenijales, Petrol, Delo, Plava
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laguna). Sicer pa je seglo že do obvoznice na severu, na jugu do priključka Tržaške ceste na
obvoznico, nekoliko se je razširilo tudi proti zahodu in vzhodu.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Celice visokega prometa v mobilnem omrežju so znotraj mestnega obrobja že večje. Prav
tako se tudi zunaj mestnega obrobja celice še povečujejo in sicer na območju Domžal, Ihana,
Beričeva, Dola pri Ljubljani, Sp., Sred., Zg. Gameljne, Tacna, Sp. Pirnič, Medvod, Gabrja,
Polhovega Gradca, Brezovice pri Ljubljani, Sadinje vasi, Škofljice in Lavrice (stanovanjska
raba tal).
Visok promet v mobilnem omrežju je zajel skoraj celotno območje naselja Ljubljane, skupaj s
širšim zaledjem in s tem tudi skoraj vse prevladujoče rabe tal. Manjše vrednosti prometa se
kažejo le v rabi tal gozda in agrarnih oziroma drugih nepozidanih površinah.
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Karta 18: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 9.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 17 in 18, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 08.00 in 09.00 uri ne daje
bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v mobilnem omrežju
GSM ob 8.00 uri.
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Karta 19: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 10.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 17, 18 in 19, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 08.00, 09.00 in 10.00
uri ne daje bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v mobilnem
omrežju GSM ob 8.00 oziroma 09.00 uri.
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Karta 20: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 11.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 17, 18, 19 in 20, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 08.00, 09.00, 10.00
in 11.00 uri ne daje bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v
mobilnem omrežju GSM ob 8.00, 09.00 oziroma 10.00 uri. Manjše razlike se pojavijo na
območjih:
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču se stopnja prometa v mobilnem omrežju poveča v primerjavi z
08.00, 09.00 in 10.00 uro predvsem v celici od Plečnikove Tržnice preko Miklošičeve ulice,
na območju Ledine, vse do glavne železniške in avtobusne postaje, kjer se pojavlja
prevladujoča raba tal oskrbno-storitvenih dejavnosti, oskrbno-storitvenih dejavnosti in
stanovanjskih območij ter prometna infrastruktura. Tako ima celotno območje ožjega
mestnega središča visoko koncentracijo prometa v mobilnem omrežju.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
V širšem mestnem središču prevladuje srednja do visoka koncentracija prometa (oranžni in
rdeči odtenki), tako kot ob 08.00, 09.00 in 10.00 uri. Območja povišanih vrednosti prometa v
mobilnem omrežju se nahajajo v posameznih celicah z že poprej visokim prometom ob
prometni infrastrukturi: Ljubljanski obvoznici ter vseh mestnih vpadnicah – Zaloška,
Dolenjska, Tržaška, Celovška, Dunajska, Šmartinska cesta in ob krožnem prometu pri
Tomačevem.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
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Na samem mestnem obrobju ni večjih razlik v primerjavi z 08.00, 09.00 in 10.00 uro. Nekaj
celic izven obrobja je izgubilo precej prometa in sicer na območju Medvod in Brezovice pri
Ljubljani (zeleni odtenki).
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Karta 21: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 12.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 20 in 21, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 11.00 in 12.00 uri ne daje
bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v mobilnem omrežju
GSM ob 11.00 uri.

85

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

Karta 22: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 13.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 20, 21 in 22, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 11.00, 12.00 in 13.00
uri ne daje bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v mobilnem
omrežju GSM ob 11.00 oziroma 12.00 uri.
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Karta 23: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 14.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 20, 21, 22 in 23, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 11.00, 12.00, 13.00
in 14.00 uri ne daje bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v
mobilnem omrežju GSM ob 11.00, 12.00 oziroma 13.00 uri. Ob 14.00 uri se kažejo manjše
razlike le na določenih območjih:
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču se stopnja prometa v mobilnem omrežju zmanjša v primerjavi z
11.00, 12.00 in 13.00 uro na območju Slovenske ceste, Čopove in Nazorjeve ulice. Območja,
kjer se promet še zgosti, pa so ob Roški cesti, na Prulah in v Trnovem ter na križišču Tržaške
in Tivolske ceste (prometna infrastruktura).
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
V širšem mestnem središču prevladuje srednja do visoka koncentracija prometa (oranžni in
rdeči odtenki), tako kot ob 11.00, 12.00 in 13.00 uri. Povišane vrednosti prometa v mobilnem
omrežju so v posameznih celicah z že poprej visokim prometom ob prometni infrastrukturi:
Ljubljanski obvoznici ter vseh mestnih vpadnicah – Zaloška, Dolenjska, Tržaška, Celovška,
Dunajska, Šmartinska cesta in ob krožnem prometu pri Tomačevem.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Na samem mestnem obrobju ni večjih razlik v primerjavi z 11.00, 12.00 in 13.00 uro. Nekaj
celic izven obrobja je povečalo promet v mobilnem omrežju predvsem na območju Brezovice pri
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Ljubljani in Sadinje vasi (temno rdeči odtenki). Ob 14.00 uri se je promet še zgostil ob prometni
infrastrukturi v celotnem naselju Ljubljane.

88

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

Karta 24: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 15.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 24 in 25, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 14.00 in 15.00 uri ne daje
bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v mobilnem omrežju
GSM ob 14.00 uri. Značilno je le manjše zmanjšanje prometa v ožjem mestnem središču ob
Roški cesti, v širšem mestnem središču v Trnovem in v izven mej naselja Ljubljana na Brezovici
pri Ljubljani in v Sadinji vasi. Še vedno prevladuje visok promet v mobilnem omrežju v vseh
večjih zgostitvenih delovnih centrih (zaposlitvenih območjih: oskrbno-storitvene dejavnosti,
industrijske-proizvodne dejavnosti) v ožjem in širšem mestnem središču in ob pomembnih
prometnih komunikacijah (obvoznici, mestnih vpadnicah).
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Karta 25: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 16.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Trend povečevanja prometa v mobilnem omrežju je ob 16.00 uri še razvidnejši iz karte št. 25. In
sicer se v ožjem mestnem središču ponovno krepi promet ob Roški cesti, v širšem mestnem
središču ob Celovški cesti proti Šentvidu, Zaloški in Dolenjski cesti ter na vzhodni obvoznici ob
predoru Golovec ter izven mestnega naselja v Medvodah, na gorenjski avtocesti in Brezovici pri
Ljubljani. Povečana stopnja prometa se še vedno navezuje na prometno infrastrukturo.
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Karta 26: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 17.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Primerjava kart št. 25 in 26, oziroma prometa v mobilnem omrežju 16.00 in 17.00 uri ne daje
bistvenih razlik. Prometna situacija je skoraj identična analizi prometa v mobilnem omrežju
GSM ob 16.00 uri. Praznjenje ožjega mestnega središča se kaže po prevladi zelenih odtenkov, ki
pričajo o zmanjšanju prometa v mobilnem omrežju, le- ta pa je ponovno prisoten kot »yo-yo
efekt« (povečanje – zmanjšanje prometa) na območju Brezovice pri Ljubljani, Medvod in
skrajnega jugo-vzhodnega roba Ljubljane.
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Karta 27: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 18.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Razlika v primerjavi kart št. 26 in 27, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 17.00 in 18.00
uri ni očitna. Se pa v tem specifičnem dogodku že pozna prvo polnjenje stanovanjskih sosesk,
stanovanjskih območij ter oskrbno-storitvenih in stanovanjskih območij v mestnem naselju
Ljubljana. V teh območjih je prišlo do rahlega povečanja prometa in sicer:
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču, ki je glede rabe tal izredno multifunkcijsko, pričajo podatki o
zmerno visokem prometu v mobilnem omrežju.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
V širšem mestnem središču prevladuje srednja do visoka koncentracija prometa (oranžni in
rdeči odtenki), predvsem je opazno rahlo polnjenje in posledično povečanje prometa v
naslednjih stanovanjskih soseskah: Rožna dolina, Vič, Murgle, Moste, Štepanjsko naselje,
Novo Polje, Sp. in Zg. Kašelj, Pržan, Ilovica, Kamna Gorica, Glince, Koseze in Dravlje.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Na samem mestnem obrobju ni večjih razlik v primerjavi z 17.00 uro.

92

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

Karta 28: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 19.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Razlika v primerjavi kart št. 27 in 28, oziroma prometa v mobilnem omrežju ob 18.00 in 19.00
uri ni očitna. Na določenih območjih pride do rahlega upada prometa v mobilnem omrežju in
sicer: v Sp. Šiški, Sp. In Zg. Kašlju, na Vevčah, Fužinah, na Ježici in Guncljah, se pa v rahlem
sorazmerju z upadom poveča promet na območju BTC-ja, Zg. Šiške, Šentvida, Novih Poljan in
na Viču. To povečanje nakazuje na izkoristek popoldanskega prostega časa za nakupe in druge
opravke, saj se poveča promet na območjih, kjer se nahajajo oskrbno-storitvene dejavnosti
oziroma natančneje nakupovalna in oskrbna središča.
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Karta 29: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 20.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Rahla odstopanja z analizo prometa v mobilnem omrežju ob 19.00 uri se kažejo na primerih:
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču, prihaja ob 20.00 uri do zanimivega obrata in sicer se promet v
mobilne omrežju povečuje v Stari Ljubljani (gostinske dejavnosti, oskrbno-storitvene
dejavnosti), hkrati pa se zmanjšuje ob Roški cesti.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
V širšem mestnem središču prevladuje srednja koncentracija prometa (oranžni in rumeni
odtenki), predvsem je opazno praznjenje in posledično zmanjšanje prometa v naslednjih
območjih: Snebrje, Zadobrova, v viški industrijski coni in severno od Tržaške ceste ter v
nakupovalno-oskrbnem središču BTC, kar nakazuje na konec uradnih ur oziroma delavnika v
teh oskrbno-storitvenih kapacitetah. Na drugi strani pa se opazi rahlo povečanje prometa na
Viču in v Murglah ter na Rudniku, kjer prevladujejo stanovanjska območja.

3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
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Na mestnem obrobju se promet v mobilnem omrežju poveča na Dolgem mostu in Brezovici
pri Ljubljani, zmanjša pa se v Šentvidu, na vstopu na gorenjsko avtocesto (prometna
infrastruktura).
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Karta 30: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 21.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Na karti št. 30: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 21.00 uri najprej opazimo razliko v
intenzivnosti barv in sicer se ob 21.00 uri ves promet rahlo umiri, predvsem se zmanjšanje
prometa opazi na območjih: ožjega mestnega središča v Stari Ljubljani in na Taboru, ob vseh
mestnih vpadnicah v širšem mestnem središču, tako na Dolenjski, Tržaški kot Slovenski cesti,
izjema je le Celovška cesta pri Šentvidu, kjer se je promet glede na prejšnje stanje ob 20.00 uri
rahlo povečal. Na celotnem območju naselja Ljubljane je v danem momentu srednje visok
promet.

96

Nataša Jakopin

Omrežje mobilne telefonije mesta Ljubljana – analiza prometa in načrtovanje

Karta 31: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 22.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Ob 22. uri se promet v mobilnem omrežju na celotnem obravnavanem območju postopoma
zmanjšuje tako v ožjem kot širšem mestnem središču ter na obrobju. Najbolj opazno
zmanjševanja prometa je vidno na robovih karte št. 31, na območjih , Zadobrove (v tej celici ima
močan vpliv prometna infrastruktura in sicer štajerska avtocesta), Sadinje vasi, Medvod in
Brezovice pri Ljubljani
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Karta 32: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 23.00 uri

Vir: Mobitel d.d.
Tudi na zadnji karti št. 32: Promet v mobilnem omrežju GSM ob 23.00 uri, je v prostorski enoti
celotnega naselja Ljubljana in njegovega zaledja, zastopana komponenta nizkega, srednjega in
visokega prometa (zastopani so vsi barvni odtenki).
1. OŽJE MESTNO SREDIŠČE
V ožjem mestnem središču prevladuje ob 23.00 razmeroma nizka koncentracija prometa,
razen v treh celicah, kjer je izražen z močnejšo rdečo barvo visok promet oziroma visoka
gostota uporabnikov mobilnega omrežja in sicer:
a. celica: Miklošičeva ulica, Trubarjeva ulica in območje Ledine, kjer je ob 23.00 uri
najmočneje zastopan visok promet, posledično zaradi prav tako močno zastopane
gostinske dejavnosti kot prevladujoče rabe tal.
b. celica: Stara Ljubljana – od Slovenske ceste proti Čopovi in Nazorjevi ulici,
Knafljev prehod, Stara Ljubljana na bregovih reke Ljubljanice.
Na tem območju je stopnja prometa rahlo manjša od tiste v celici a. Tudi tu je
opazen promet v nočnih urah predvsem zaradi storitvenih-gostinskih dejavnosti.
Ob Slovenski cesti pa je visok promet vezan tudi na prometno infrastrukturo,
cestno omrežje, ki je v nočnih urah močneje obljudeno.
2. ŠIRŠE MESTNO SREDIŠČE
Na širšem mestnem središču prav tako prevladuje nizka do srednja koncentracija prometa
(rumeni in oranžni barvni odtenki). Območja višjega prometa so vezana na celice, ki imajo
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prometno infrastrukturo (npr. ob obvoznici, Topniška, Samova in Drenikova ulica za
Bežigradom, Celovška, Zaloška in Dolenjska cesta) in pa storitvene dejavnosti, gostinstvo
kot npr. na območju BTC-ja.
3. OBROBJE MESTNEGA SREDIŠČA
Srednji promet (prevladujoči rumeni in oranžni odtenki) je močno zastopan na mestnem
obrobju, kjer izstopajo le nekatera območja z visokim prometom, predvsem oskrbnostoritvena in stanovanjska območja v Spodnjih Pirničah, Črnučah ter ob prometni
infrastrukturi izven obrobja mestnega središča: območje priključitve avtoceste na zahodno
obvoznico, od Brezovice do Viča ter ob štajerski avtocesti proti Domžalam.
Za vsa tri območja mesta Ljubljane je ob 23. uri značilna nizka in nizka do srednja koncentracija
prometa v GSM omrežju mobilne telefonije. Izjeme z visokim prometom v mobilnem omrežju,
so predvsem območja, kjer prevladuje raba tal prometne infrastrukture in pa oskrbno-storitvenih
dejavnosti
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11.5. Rezultati analize prometa v GSM mobilnem omrežju in prevladujoče rabe tal
1. Rezultati analize v šestih časovnih intervalih:
Posamezne analizirane karte oziroma specifične časovne dogodke sem združila na podlagi
podobnosti v šest časovnih intervalov, znotraj katerih se porazdelitev prometa v mobilnem
omrežju bistveno ne razlikuje in so dokaj homogeni v primerjavi z drugimi časovnimi intervali,
ki so med seboj različni oziroma heterogeni.
Časovni interval 00.00 – 04.00 ure
V vseh treh območjih mesta Ljubljane je promet v mobilnem omrežju v časovnem intervalu med
polnočjo in 4. uro zjutraj najnižji. Višji promet v mobilnem omrežju predstavljajo le celice v
ožjem središču mesta s prevlado gostinske dejavnosti ter nekatera osamljena območja ob
Ljubljanski obvoznici (prometna infrastruktura).
Časovni interval 05.00 – 07.00 ure
V naselju Ljubljana se prične promet mobilnega omrežja ob 5.00 uri počasi »prebujati« ob
prometni infrastrukturi, medtem ko se območja zunaj mestnega obrobja »budijo« v stanovanjskih
in oskrbno–storitvenih in stanovanjskih območjih (dnevni migranti). Po 6.00 uri zjutraj pa se v
naselju Ljubljana poleg prometnih površin povečuje promet v mobilnem omrežju tudi že v
stanovanjskih in industrijsko-proizvodnih območjih.
Časovni interval 08.00 – 15.00
Visok promet v mobilnem omrežju je zajel skoraj celotno območje naselja Ljubljana, skupaj s
širšim zaledjem in s tem tudi skoraj vse prevladujoče rabe tal v mobilnem omrežju v vseh večjih
zgostitvenih delovnih centrih (zaposlitvenih območjih: oskrbno-storitvene dejavnosti,
industrijske-proizvodne dejavnosti) v ožjem in širšem mestnem središču in ob pomembnih
prometnih komunikacijah (obvoznici, mestnih vpadnicah).
Časovni interval 16.00 – 18.00
Trend povečevanja prometa v mobilnem omrežju je ob 16.00 uri še razvidnejši in sicer se v
ožjem mestnem središču ponovno krepi promet ob Roški cesti, v širšem mestnem središču ob
Celovški cesti proti Šentvidu, Zaloški in Dolenjski cesti ter na vzhodni obvoznici ob predoru
Golovec ter izven mestnega naselja v Medvodah, na gorenjski avtocesti in Brezovici pri
Ljubljani. Povečana stopnja prometa se navezuje na prometno infrastrukturo. Ob 18.00 uri se že
pozna prvo polnjenje stanovanjskih sosesk, stanovanjskih območij ter oskrbno-storitvenih in
stanovanjskih območij v mestnem naselju Ljubljana.
Časovni interval 19.00 – 20.00
Na določenih območjih pride do rahlega upada prometa v mobilnem omrežju in sicer: v Sp.
Šiški, Sp. In Zg. Kašlju, na Vevčah, Fužinah, na Ježici in Guncljah, klub temu pa se v rahlem
sorazmerju z upadom poveča promet na območju BTC-ja, Zg. Šiške, Šentvida in na Viču. To
povečanje nakazuje na izkoristek večernega prostega časa za nakupe in druge opravke, saj se
poveča promet na območjih, kjer se nahajajo oskrbno-storitvene dejavnosti oziroma natančneje,
nakupovalna in oskrbna središča.
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Časovni interval 21.00 – 00.00
ob 21.00 uri se ves promet rahlo umiri, predvsem se zmanjšanje prometa opazi na območjih
ožjega mestnega središča v Stari Ljubljani in na Taboru, ob vseh mestnih vpadnicah v širšem
mestnem središču, tako na Dolenjski, Tržaški kot Slovenski cesti, izjema je le Celovška cesta pri
Šentvidu, kjer se je promet glede na prejšnje stanje ob 20.00 uri rahlo povečal. Na celotnem
območju naselja Ljubljane je v danem momentu srednje visok promet. Po 22. uri je najbolj
opazno zmanjševanja prometa v robnih območjih širšega zaledja Ljubljane Zadobrove, Sadinje
vasi, Medvod in Brezovice pri Ljubljani, kateremu sledi postopno zmanjševanje prometa na
celotnem območju Ljubljane.
2. Promet mobilnega omrežja generira oziroma je odvisen od prevladujoče rabe tal, le-to pa
pogojuje gostota in koncentracija prebivalstva v dani časovni in prostorski kontinuiteti. Pri
analizi se je pokazalo, da se v določenem časovnem trenutku oziroma dogodku promet na
določenem območju prevladujoče rabe tal povečuje oziroma zmanjšuje, skladno s časovno
komponento in njenim vplivom na samo funkcijo in funkcijsko rabo tal preučevanega območja.
Primer: Ob 18. uri se pojavi prvo polnjenje stanovanjskih sosesk, stanovanjskih območij ter
oskrbno-storitvenih in stanovanjskih območij. Ta primer nakazuje na povečanje prometa (števila
uporabnikov mobilnega omrežja) ob 18. uri v stanovanjskih območjih ter oskrbno-storitvenih in
stanovanjskih območjih v naselju Ljubljana. Razlog za to povečanje je migracija uporabnikov
mobilnega omrežja iz zaposlitvenih območij (oskrbno-storitvene dejavnosti, industrijskeproizvodne dejavnosti), kjer se je delovni dan končal do 18. ure, v lastna bivališča počitka in
prostega časa.
3. S pomočjo te analize vidimo obnašanje in navade (migriranje), »mobilnost« , uporabnikov
mobilne telefonije na dan 28.09.2005 – sreda.
4. Tovrstno analizo bi lahko uporabili za različne raziskave npr. za prikaz drugih geografskih
procesov (migracijskih tokov posameznika ali določenega vzorca populacije/uporabnikov na
določenem območju v določenem časovnem obdobju); ekonomsko-tržne raziskave (primer
trženja preko stacionarnih telefonov – iz te analize je razvidno, da se pričnejo s prebivalstvom
polniti stanovanjske soseske po 18.00 uri, kar je smiseln podatek za opravljanje trženja v teh
urah).
5. Določena predvidevanja o stopnji prometa v mobilnem omrežju na posameznih območjih se
niso izpolnila, zaradi specifičnih omrežnih zakonitosti, kot so npr. :
○

kapaciteta bazne postaje, ki je prilagojena svoji maksimalni zmogljivosti in
pričakovanemu prometu v omrežju. Če je na manjšem območju veliko prometa
(če bi bila le ena, bi presegla svojo maksimalno kapaciteto), potem je tam
postavljenih več baznih postaj, posledično je na karti vrisanih več celic in obratno.
Zato ne moremo dobiti realnega prometa, saj bi morali barvne odtenke večih celic
na nekem zaokroženem območju sešteti skupaj, kar pa ni možno;

○ velikost celičnih struktur, ki ni primerljiva z nobeno prostorsko enoto (npr. mestno
četrtjo), saj so celice zelo nehomogene in različno velike, velikost je predvsem
odvisna od širjenja radijskega signala in kapacitete bazne postaje;
○ vpliv specifičnega dejavnika na promet celotne celice – primer: v celici, ki zajema
Bizovik, Sp. Hrušico in Dobrunje, predstavlja večino prometa vzhodna obvoznica
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ob predoru Golovec in ne gostota tam stalno naseljenih uporabnikov mobilne
telefonije;
○ prometna enota oziroma tarifa, merjena v Erlangih se glede na stopnjo omrežnega
prometa (na karti npr. visok promet – temno rdeča barva) razlikuje v nočnih in
dnevnih terminih. Primerjava karte oziroma temno rdeče barve, ki nakazuje visok
promet, ob 1. uri zjutraj in tiste ob 15. uri popoldne, ne daje popolnoma istega
rezultata. Nočne tarife oziroma stopnja prometa, so zaradi specifičnih zakonitosti
v mobilnem omrežju (pri istem barvnem odtenku na karti) nižje kot dnevne, tako
da ne moremo trditi, da je bazna postaja v Stari Ljubljani enako prometno
obremenjena ob 1. in 15. uri.
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12. SKLEPNA MISEL
Telekomunikacijska panoga je že nekaj časa ena najhitreje rastočih in najbolj donosnih
gospodarskih panog na svetu. Z več kot 1,6 milijarde uporabnikov po svetu in z dobrim
milijonom in pol uporabnikov v Sloveniji ob koncu leta 2005 je mobilna telefonija v zelo
kratkem času korenito spremenila človeštvo. Mobilne telekomunikacije, njihov razvoj in
razširjenost zavzemajo zelo pomembno mesto v današnjih informacijskih družbah. Potrebe
sodobnega načina življenja narekujejo in zahtevajo stalno dosegljivost in komunikacijsko
povezanost, zato pričakujemo, da se bo v prihodnosti njihov pomen le še okrepil z združevanjem
radijskih, video in internetnih aplikacij.
Slovenija je z uvedbo mobilne telefonije začela pred dobrimi štirinajstimi leti, desetletje kasneje
od najbolj razvitih držav Evrope in ZDA. Kljub rahlemu zaostanku pa se je na domačih tleh
mobilna telefonija izredno dobro zakoreninila ter razplamtela in tako danes Slovenija sodi med
visoko razvite države na področju mobilnih telekomunikacij. To pomeni, da je omrežje mobilne
telefonije v naši državi zelo dobro razvito.
Strategija razvoja mobilnih telekomunikacij in načrtovanja mobilnih omrežij ne temelji na
postavljanju povsem novega omrežja, ampak temelji na povezovanju že obstoječih omrežij,
optimizirani uporabi vsakega izmed njih in na sistematičnem uvajanju novih tehnik in tehnologij.
Operaterji mobilnih storitev imajo zelo dobro razvite računalniške programe in algoritme, ki v
večji meri temeljijo na geografskem, nam vsem domačem orodju, geografskih informacijskih
sistemih – GIS-ih, s pomočjo katerih postavijo bazno postajo v virtualni prostor in ocenijo njene
možnosti za postavitev na načrtovano lokacijo v stvarnem prostoru. Poleg tehničnih zahtev
omrežja, kot so moč in frekvenca bazne postaje, višina in usmerjenost anten, število klicev, ki jih
bazna postaja lahko odda ali sprejme ter širjenja signala, pa je potrebno upoštevati tudi in
predvsem okolje oziroma prostor, v katerega umeščamo napravo mobilnih telekomunikacij.
Vsaka bazna postaja, že obstoječa ali na novo postavljena, pomeni nek tujek v prostoru.
Prioritetno je, da se ta tujek čim bolj uskladi z okoljem, v katerem se nahaja in da čim manj
agresivno nastopa v njem. Problem baznih postaj pa je tudi njihova številčnost. Zanimiv je
podatek, da je imela Velika Britanija konec leta 2005 okrog 25.000 baznih postaj, ZDA pa skoraj
100.000 lokacij, od katerih ima vsaka eno ali več baznih postaj. Slovenija s svojimi približno
1000 baznimi postajami ne prispeva ravno velikega deleža k svetovnemu povprečju. Večina
omenjenih lokacij je blizu naseljenih območjih ali pa neposredno v njihovi sredini, saj je
razumljivo, da so bazne postaje tam, kjer so ljudje. Njihovi uporabi so tudi namenjene.
Diplomsko delo zajema zgodovinski razvoj mobilnih telekomunikacij v svetu in doma, splošno,
današnje stanje, analizo trga, zakonodajo, investicije in načrtovanje mobilnih telekomunikacij v
Republiki Sloveniji. Preučevala sem medsebojno odvisnost prostora, časa, družbe ter mobilnih
telekomunikacij na konkretnih primerih iz geografskega vidika preko raznovrstnih tematik, kot
so načrtovanja mobilnih omrežij, prostorsko – časovne porazdelitve prometa v mobilnem
omrežju oziroma t.i. analize prometa na območju mesta Ljubljane, vzročno-posledično tudi
funkcijske zgradbe Ljubljane ter njene prevladujoče rabe tal.
Ugotovila sem, da se načrtovalec mobilnega omrežja pri svojem delu srečuje tudi z geografsko
komponento, tako fizično kot družbenogeografsko, saj specifični geografski dejavniki s svojimi
zakonitostmi (relief – konfiguracija terena, klima, vegetacija, funkcijska raba tal, gostota in
razporeditev prebivalstva, število obstoječih telefonskih priključkov na prebivalca, itd.), močno
vplivajo na obliko načrtovanja, način izgradnje in delovanje mobilnih omrežij. Delo načrtovalca
pa temelji predvsem na uporabi in podpori načrtovalskih orodjih, GIS-ih. S temi ugotovitvami
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sem potrdila glavno delovno hipotezo o vplivu geografskih značilnosti in dejavnikov na celoten
proces vzpostavitve in ohranjanja kakovostnega mobilnega omrežja.
Druga delovna hipoteza diplomskega dela je bila potrjena s t.i. analizo prometa oziroma
prostorsko – časovno porazdelitvijo prometa v mobilnem omrežju GSM mesta Ljubljane, v kateri
se je potrdila odvisnost prometa v omrežju mobilne telefonije od prevladujoče rabe tal naselja
Ljubljana oziroma njene funkcijske zgradbe. Prikaz dnevnega ciklusa (24 ur) prometa v
mobilnem omrežju Ljubljane pojasnjuje mobilnost in migracije prebivalcev/uporabnikov
mobilnega omrežja v času enega dne, le-te pa usmerja in opredeljuje funkcijska zgradba mesta.
Izpostavila sem tudi možnost uporabe tovrstne analize za različne raziskave oziroma za
preučevanje geografskih procesov, kot so migracijski tokovi, ekonomsko-tržne raziskave in
druge.
V diplomskem delu sem se dotaknila tudi bolj ali manj spornih tematik in problemskih vprašanj
ob umeščanju mobilne telekomunikacijske infrastrukture v prostor. Opredelila sem predvsem dva
problema in sicer problem zmanjševanja estetske vrednosti prostora ob umeščanju baznih postaj
in dandanes vse bolj vročo razpravo o problematiki elektromagnetnih sevanj baznih postaj, saj tu
prihaja do močnega kresanja različnih, tako strokovnih kot laičnih mnenj. Za oba problema sem
ponudila tudi rešitve, od splošnih do regionalnogeografskih, napotke in priporočila za
načrtovanje in umeščanje mobilne telekomunikacijske infrastrukture v prostor.
V kompleksnem procesu načrtovanja in upravljanja mobilnega omrežja oziroma mobilnih
telekomunikacij, katerega sestavni del so tudi tovrstne analize prometa in druge, se srečujejo
različne stroke. Interdisciplinarno sodelovanje, h kateremu prispeva ogromno tudi geografsko
zaokroženo videnje problematike, teži k zagotavljanju prostorsko racionalnega, zanesljivega in
učinkovitega telekomunikacijskega omrežja, ki na celotnem ozemlju države omogoča dostop do
kakovostnih in za vsakdanje življenje, delo in razvoj, pomembnih storitev informacijske družbe
in učinkovito delovanje sistemov za potrebe varnosti, obrambe, zaščite in reševanja.
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12.1 SUMMARY
Telecommunication branch is one of the most expanding and profitable branches in the world.
With over 1.6 billion users all over the world and more than 1.5 million users in Slovenia until
the end of the year 2005, mobile telephony has changed the mankind in a very short period.
Mobile telecommunications now play a vital role in information society. The modern lifestyle
dictates and demands a continuous attainability and connectedness and this is the main reason to
expect that importance of telecommunication will only strengthen by combining the radio, video
and internet applications in the future.
Mobile telephony in Slovenia has started evolving fourteen years ago – a decade after the most
developed countries in Europe and USA. Despite being in arrears, Slovenia is now among the
highly developed counties in the field of mobile telecommunications. This means that we have
built and sustained a well-formed mobile network all over the country.
The management and planning of a mobile network is not based on building a new network, but
on upgrading the existing one and introducing new techniques and technologies. With a welldeveloped software based on Geographical Information System (GIS) an operator of mobile
service can install the base station in virtual space and estimate feasibility of installing it in real
space. By installing the mobile telecommunications into real space, we also have alongside
technical demands (frequency, altitude, orientation etc.) - also important to consider
opportunities given by the space. Each base station is a foreign body of an urban area. The main
priority of planning is to incorporate that foreign body as well as possible, and to harmonize it
with the surrounding area.
My diploma thesis deals with domestic and international historical development of the branch, its
present situation, market analysis, legislation, investments and planning procedures of mobile
telecommunication in the Republic of Slovenia. Based on case projects, I studied relations
between space, time, society and mobile telecommunications from a geographical point of view.
This paper discusses planning of a mobile network, distribution of traffic in a mobile network in
time and space, and traffic analysis in the city of Ljubljana in relation to land use.
I ascertained that in planning a mobile network it is also important to take into consideration the
geographical, physical as well as social-geographical components, since specific geographical
factors (such as relief, climate, vegetation, land use, population density, population allocation
etc.) have a major influence on the planning and efficiency of a mobile network. With support of
GIS, this can be easily achieved. This confirms my main hypothesis that geographical
characteristics and factors influence the process of restoration and preservation of a quality
mobile network.
By analysing the Ljubljana GSM mobile network traffic in the city of Ljubljana I confirmed my
second hypothesis and the interdependence of traffic in the mobile network and the prevalent
land use. The 24-hour traffic cycle in the mobile network of Ljubljana shows mobility and
migration of inhabitants/users in a one-day period. Such an analysis can also be used in many
other types of research (geographical - migrations, economic etc.).
In the present work, I pointed out some problems which can occur by installing mobile
telecommunications in the space. I exposed two problems - aesthetical point of view and
electromagnetic radiation. For both, I offered some solutions and recommendations in the field of
designing and installing mobile telecommunication infrastructure into the space.
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In the complex process of planning and managing mobile telecommunications there is a great
demand for cooperation of different professions. Interdisciplinary work, taking into consideration
the geographical point of view, contributes to the provision of a spatial, rational, reliable and
effective telecommunication network which will enable access to an every-day quality service
and assure the effectiveness of the system to require in ensuring safety, defence, protection and
rescue.
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