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Czy musimy się przejmować prędkością światła 
w życiu codziennym?

Prędkość	światła	–	a	mówiąc	ogólniej,	prędkość	fal	elektromagnetycznych	–	
wydaje	się	ogromna.	Trzysta	tysięcy	kilometrów	na	sekundę	to	bez	porównania	
więcej	niż	prędkość	samochodu,	samolotu,	a	nawet	rakiety,	lecącej	„zaledwie”	
kilkanaście	 kilometrów	 na	 sekundę.	 W	 naturalny	 sposób	 traktujemy	 zatem	
prędkość	światła	jako	nieskończoną	–	przynajmniej	w	życiu	codziennym.	Oka-
zuje	się	jednak,	że	nawet	tak	wielka	prędkość	sprawia	problemy,	które	muszą	
być	rozwiązywane	w	jednym	z	najpopularniejszych	urządzeń	elektronicznych	
–	telefonie	komórkowym.	W	tym	artykule	przyglądniemy	się	działaniu	systemu	
GSM	i	zobaczymy,	jak	musi	on	sobie	radzić	z	prędkością	światła.
Co	więcej,	okaże	się,	że	to	właśnie	prędkość	światła	wyznacza	pośrednio	

maksymalny	rozmiar	komórki,	czyli	obszaru	obsługiwanego	przez	stację	bazo-
wą	GSM	(zwaną	BTS	–	Base Transceiver Station).

Jak zaobserwować sygnał nadawany przez telefon komórkowy  
i jak działa telefonia GSM?
Telefony	systemu	GSM	nadają	i	odbierają	zaszyfrowaną	informację	głosową	

i	tekstową,	w	postaci	cyfrowej,	zazwyczaj	w	zakresie	900	i	1800	MHz.	Stosuje	
się	przy	tym	modulację	GMSK	(patrz	ramka).	Ta	modulacja	zapewnia	wydaj-
ne	wykorzystanie	zakresu	częstotliwości	przydzielonych	telefonii	komórkowej.	
Telefon	komunikuje	się	z	tą	stacją	bazową,	z	którą	jakość	połączenia	jest	naj-
lepsza.	Następnie	informacja	jest	transmitowana	dalej,	poprzez	kontroler	stacji	
bazowych,	do	central	i	innych	telefonów	komórkowych	lub	stacjonarnych.	An-
teny	stacji	bazowych	można	łatwo	zauważyć	na	masztach,	kominach	i	dachach	
budynków.	Często	 są	 to	 tak	 zwane	anteny	 sektorowe,	 rozmieszczone	wokół	
masztu	co	120°.	Taka	konfiguracja	zapewnia	prawidłowe	pokrycie	całego	ob-
szaru	wokół	anteny	–	zwanego	właśnie	komórką.

Modulacja	 to	 sposób	 przesyłania	 informacji	 analogowych	 lub	 cyfrowych	 za	 pomocą	
fali	 elektromagnetycznej.	W	 telefonii	GSM	bity	 informacji	 są	 przesyłane	 za	pomocą	
niewielkich	zmian	częstotliwości	fali	elektromagnetycznej.	Gdy	stosuje	się	najmniejsze	
możliwe	zmiany	częstotliwości	modulację	taką	nazywa	się	MSK	(Minimum Shift Key-
ing).	W	telefonii	GSM	(a	także	w	bezprzewodowych	telefonach	stacjonarnych	syste-
mu	DECT)	stosuje	się	odmianę	tej	modulacji	zwaną	GMSK	(Gaussian Minimum Shift 
Keying).	W	tej	wersji	zmiany	częstotliwości	fali	elektromagnetycznej	następują	bardzo	
płynnie,	dzięki	czemu	transmisja	zajmuje	bardzo	mały	zakres	częstotliwości	–	można	
zmieścić	wiele	transmisji	w	przydzielonym	operatorowi	paśmie.

Dla	naszych	potrzeb	zorientujemy	się	najpierw	ogólnie,	w	jaki	sposób	tele-
fon	GSM	nadaje	sygnał.	Trzeba	podkreślić,	że	albo	musimy	użyć	telefonu	GSM	
(tak	zwanej	drugiej	generacji),	albo	telefonu	GSM/3G,	ale	ręcznie	przełączo-
nego	w	tryb	GSM.	Istnieje	kilka	prostych	metod	odebrania	sygnału	z	telefonu	
komórkowego,	a	trzy	z	nich	naszkicowano	na	rys.	1.	Metody	(a)	i	(b)	nie	wy-
magają	żadnej	modyfikacji	telefonu.	Wystarczy	przygotować	pętlę	z	kawałka	
drutu	o	długości	około	30	cm	i	podłączyć	bezpośrednio	do	wejścia	oscyloskopu	
(wersja	a)	 lub	poprzez	diodę	prostowniczą	(wersja	b).	Telefon	umieszczamy	
wtedy	wewnątrz	 pętli.	 Jeśli	 dysponujemy	 starszym	modelem	 telefonu	 z	 ze-
wnętrzną	anteną,	możemy	ją	spróbować	odkręcić,	a	w	jej	miejsce	przykręcić	
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przewód	 łączący	 telefon	z	wejściem	oscyloskopu.	Minus	(masę)	oscyloskopu	
warto	połączyć	 z	minusem	akumulatora	 telefonu.	Pamiętajmy,	aby	w	czasie	
pomiarów	telefon	nie	był	podłączony	do	ładowarki,	ponieważ	jako	zasilacz	im-
pulsowy	generuje	ona	silne	zakłócenia	elektromagnetyczne.	Na	rys.	2	widzimy	
dwie	przykładowe	realizacje	opisanych	powyżej	połączeń.

Rys.	2.	Połączenia	wykonane	zgodnie	z	rys.	1(b)	i	(c)

Kiedy	układ	mamy	gotowy,	wybieramy	w	telefonie	połączenie	(najlepiej	ta-
kie,	które	nie	zostanie	odebrane)	i	uważnie	obserwujemy	sygnał	na	oscylosko-
pie.	Podstawa	czasu	powinna	być	ustawiona	na	0,5	ms	na	działkę,	a	wzmoc-
nienie	należy	dobrać	doświadczalnie.	Dobry	punkt	startowy	to	10–100	mV	na	
działkę.
Na	ekranie	oscyloskopu	widzimy,	że	wbrew	temu,	czego	moglibyśmy	oczeki-

wać,	telefon	emituje	wyraźne	impulsy,	a	nie	falę	ciągłą!	Rysunek	3	przedstawia	

Rys.	1.	Proste	metody	zarejestrowania	sygnału	nadawanego	przez	telefon	GSM.	W	(a)	
i	(b)	wykorzystuje	się	pętlę	z	drutu	i	ewentualnie	diodę	prostowniczą,	a	w	(c)	podłączamy	
przewód	bezpośrednio	w	miejsce	odkręconej	anteny	w	 telefonie	starego	 typu.	Sygnał	
obserwujemy	na	oscyloskopie	(d)
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impulsy	wyświetlane	na	analogowym	oscyloskopie	starego	typu,	a	rys.	4	–	trzy	
serie	 impulsów	 zarejestrowanych	 oscyloskopem	 cyfrowym.	 Jak	 widać,	 tylko	
przez	pierwsze	kilka	sekund	emitowany	sygnał	ma	dużą	moc.	Stacja	bazowa	
szybko	sprawdza	jakość	połączenia	i	nakazuje	telefonowi	stopniową	redukcję	
mocy	do	najniższej	użytecznej	wartości,	co	utrudnia	nasze	obserwacje.	Impul-
sy	pojawiają	się	co	4,6	względnie	9,2	ms	(milisekundy),	zatem	częstotliwość	
ich	pojawiania	się	to	1/4,6	ms	=	217	Hz.	To	jest	właśnie	częstotliwość	„bur-
czenia”,	które	słyszymy	na	przykład	w	radiu,	obok	którego	znajduje	się	telefon	
komórkowy,	łączący	się	ze	stacją	bazową.

Rys.	3.	Impulsy	nadawane	przez	telefon	komórkowy	GSM	obserwowane	na	oscyloskopie	
starszego	typu.	Podstawa	czasu	to	0,5	ms/div,	a	czułość	to	5	mV/div.	Dodatkowo	użyto	
opcji	wzmocnienia	sygnału	5	razy

Rys.	4.	Trzy	serie	 impulsów,	 zarejestrowanych	oscyloskopem	cyfrowym,	podłączonym	
zgodnie	z	rys.	1(b)	lub	(c).	Impulsy	pojawiają	się	co	4,6	lub	9,2	milisekundy.	Amplituda	
sygnału	szybko	maleje	z	czasem	–	stacja	bazowa	instruuje	telefon,	aby	redukował	moc	
do	wartości	najmniejszej,	ale	jeszcze	użytecznej

Informacja	cyfrowa	zawierająca	treść	naszej	rozmowy	lub	SMSa	jest	prze-
syłana	 wewnątrz	 zaobserwowanych	 przez	 nas	 impulsów.	 Pojawia	 się	 zatem	
pytanie	–	jak	jest	możliwa	transmisja	rozmowy	głosowej	bez	żadnych	przerw,	
z	użyciem	systemu	impulsowego?
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W	pierwszej	kolejności	nasz	głos	(czyli	drgania	powietrza)	jest	zamieniany	
w	mikrofonie	telefonu	na	drgania	prądu	elektrycznego.	Ten	sygnał	jest	z	kolei	
zamieniany	na	postać	cyfrową	–	podobnie	jak	w	komputerze.	Dane	cyfrowe	są	
następnie	kompresowane	w	sposób	stratny,	bazujący	na	możliwościach	ludz-
kiego	 słuchu.	 Zredukowane	 dane	 cyfrowe	 są	 uzupełniane	 o	 tak	 zwane	 bity	
nadmiarowe	(potrzebne	do	kontroli	poprawności	transmisji),	dzielone	na	pa-
kiety	po	114	bitów	i	szyfrowane.	To	właśnie	te	pakiety	(z	dodatkowymi	bitami	
pomocniczymi)	są	przesyłane	w	zaobserwowanych	przez	nas	wcześniej	impul-
sach.	Aby	odtworzyć	głos,	pakiety	są	deszyfrowane,	łączone	i	konwertowane	
do	postaci	analogowej	–	odtwarzanej	w	głośniczku	lub	słuchawkach.
Drugie	naturalne	pytanie	brzmi	–	dlaczego	dane	są	przesyłane	w	impulsach,	

a	nie	w	sposób	ciągły?	Powodem	jest	konieczność	jednoczesnego	obsłużenia	
jak	największej	liczby	telefonów	komórkowych	na	danym	obszarze,	przy	wyko-
rzystaniu	dostępnego	pasma	radiowego,	przydzielonego	operatorowi.	W	syste-
mie	GSM	jedna	częstotliwość	radiowa	jest	wykorzystywana	nie	przez	jeden,	ale	
przez	8	albo	nawet	16	telefonów.	Jest	to	możliwe,	gdy	telefon	nadaje	(i	odbie-
ra)	impulsy	z	danymi	tylko	w	ściśle	określonych	momentach	zwanych	szczeli-
nami	czasowymi.	Pozostały	czas,	gdy	nasz	telefon	nie	nadaje,	jest	przydzielany	
innym	telefonom.	Opisany	system	przydzielania	telefonom	szczelin	czasowych	
nazywa	się	w	skrócie	TDMS	(Time Division Multiple Access	–	wielodostęp	z	po-
działem	czasowym).

Jaki związek ma prędkość światła z systemem GSM?
Przyjrzyjmy	się	najpierw,	jak	długie	są	impulsy	nadawane	(a	w	rzeczywi-

stości	też	odbierane)	przez	telefon.	Na	rys.	5	po	lewej	stronie	widzimy	powięk-
szony	jeden	impuls,	zarejestrowany	za	pomocą	układu	z	rys.	1(a),	a	po	prawej	
stronie	–	zarejestrowany	w	układzie	z	rys.	1(b).	W	pierwszym	przypadku	widzi-
my	pełny	sygnał,	a	w	drugim	–	jedynie	jego	obwiednię.	Jak	widać,	czas	trwania	
impulsu	to	około	560	µs	(mikrosekund)	–	czyli	trochę	więcej	niż	pół	milisekun-
dy.	Załóżmy	teraz,	że	stoimy	z	telefonem	blisko	stacji	bazowej.	Fale	elektro-
magnetyczne	 z	 telefonu	 do	 stacji	 docierają	 prawie	 natychmiast	 –	w	 niecałą	
1/3	µs	dla	odległości	100	m.	Ale	co	się	dzieje,	gdy	znajdujemy	się	dalej	–	na	
przykład	30	km	od	stacji	bazowej?	Impulsy	z	telefonu	dotrą	już	z	opóźnieniem	
0,1	ms	=	100	µs.	Jakie	to	ma	znaczenie?	Popatrzmy	na	rys.	6.	Zielony	prosto-
kąt,	podzielony	na	8	części,	reprezentuje	kolejne	szczeliny	czasowe,	przydzie-
lone	różnym	telefonom.	Każdy	impuls	z	telefonu	musi	zatem	precyzyjnie	trafić	
na	swoją	szczelinę,	gdy	dociera	do	stacji	bazowej.	Na	rysunku	widzimy	dwa	
impulsy	oznaczone	jako	A	i	B,	które	powinny	trafić	w	szczeliny	2	i	3.	Impuls	A	
pochodzi	od	telefonu,	który	jest	30	km	od	stacji	bazowej	i	spóźnia	się	wzglę-
dem	wyznaczonej	mu	szczeliny	 czasowej	o	0,1	ms.	W	 ten	 sposób	nie	 tylko	
część	bitów	informacji	jest	traconych,	ale	też	następuje	zakłócanie	impulsu	B	
przez	impuls	A.	Aby	zapobiegać	takim	sytuacjom,	stacja	bazowa	nakazuje	te-
lefonowi	nadawanie	swoich	impulsów	z	odpowiednim	wyprzedzeniem,	tak	aby	
docierały	do	stacji	we	właściwym	czasie.	Informacja	o	koniecznym	wyprzedze-
niu	czasowym	jest	nazywana	TA	(Timing Advance).	Czas	wyprzedzenia	zmienia	
się	skokowo	przy	zmianie	odległości	o	550	m.	Z	przyczyn	praktycznych	usta-
lono,	że	maksymalne	wyprzedzenie	w	nadawaniu	może	wynosić	około	115	µs,	
co	 odpowiada	 odległości	 telefon–stacja	 bazowa	 około	 35	 km	 i	 jednocześnie	
wyznacza	maksymalny	promień	komórki.	Na	słabo	zaludnionych	terenach	lub	
wokół	niektórych	wysp	stacja	bazowa	może	przydzielić	telefonowi	dwie	kolejne	
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szczeliny	czasowe.	Impuls	może	wtedy	propagować	się	dłużej	i	odległość	tele-
fon–stacja	może	wtedy	wynosić	nawet	120	km.
Zwróćmy	jeszcze	uwagę,	że	8	szczelin	czasowych,	każda	po	577	µs,	tworzą	

razem	tak	zwaną	„ramkę”	o	czasie	trwania	około	4,6	ms.	I	właśnie	co	4,6	ms	
obserwowaliśmy	zaznaczone	na	czerwono	impulsy	na	rys.	4.

Rys.	5.	Pojedynczy	impuls	zarejestrowany	za	pomocą	oscyloskopu	cyfrowego	dla	połą-
czeń	jak	na	rys.	1(a)	i	(b)

Rys.	6.	Impulsy	A	i	B,	generowane	przez	dwa	telefony	GSM	muszą	trafić	w	przydzielone	
im	szczeliny	czasowe	2	i	3.	Impuls	A	został	wysłany	z	dużej	odległości	i	spóźnia	się	–	
moment	 jego	wysłania	musi	 zostać	przyspieszony,	 aby	 trafił	w	odpowiednią	 szczelinę	
czasową,	tak	jak	impuls	B

W	rzeczywistości,	 szczególnie	w	miastach,	 rozmiar	komórki	 jest	znacznie	
mniejszy.	Wielka	liczba	użytkowników	wymusza	instalowanie	gęstej	sieci	stacji	
bazowych.	Ponadto	gęsto	zabudowane	tereny	utrudniają	propagację	fal	elek-
tromagnetycznych,	co	w	połączeniu	z	relatywnie	niewielką	mocą	telefonów	ko-
mórkowych	powoduje,	że	odległość	telefon–stacja	bazowa	musi	być	mała.
Jak	 widać	 ogromna,	 ale	 nie	 nieskończona	 prędkość	 rozchodzenia	 się	 fal	

elektromagnetycznych,	wymusiła	dodatkową	komplikację	telefonii	GSM.	Z	dru-
giej	jednak	strony	ten	sam	problem	wykorzystano	jako	zaletę	w	innym	popu-
larnym	urządzeniu	 elektronicznym.	 Precyzyjny	 pomiar	 czasu	 dotarcia	 fal	 od	

sztucznych	satelitów	do	odbiornika	na	Ziemi	jest	podstawą	działa-
nia	systemu	nawigacyjnego	GPS	(Global Positioning System).
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