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Rezumat: Articolul realizează o trecere în revistă a 

unei tehnologii wireless de bandă foarte largă 

dezvoltată în ultima perioadă de timp, tehnologie care 

funcționează în banda de 60 GHz. Sunt prezentate 

standardele, principiile de bază de funcționare și 

benzile de frecvență. Sistemele bazate pe această 

tehnologie permit transmisii de foarte mare viteză, atât 

pentru medii de interior cât și pentru medii de exterior. 

Cuvinte cheie: rețea, wireless, bandă largă, unde 

milimetrice. 

Abstract: The paper presents a technology, recently 

developed in 60 GHz frequency band used for 

very large band wireless transmissions. The paper 

presents standards, basic working principles, 

frequency bands. The systems based on this 

technology allows very large speed transmssions, for 

interior and for exterior environments. 

Key words: network, wireless, wide band, millimetric 

wave. 

 

 

1. SOLUȚII WIRELESS DE BANDĂ  

FOARTE LARGĂ 

Tehnologia2de comunicație de bandă foarte largă 

diferă în mod substanțial de tehnologiile radio de 

bandă îngustă ca și de tehnologiile bazate pe 

tehnologia de spectru împrăștiat. Pentru a se obține 

viteze de transmisie de ordinul Gbit/s este necesar 

să se recurgă la o bandă de frecvențe deosebit de 

largă, de regulă mai mare sau egală cu 500 MHz, 

ceea ce înseamnă o cantitate importantă de spectru. 

Se realizează astfel sistemele de transmisie de 

wireless bandă foarte largă, UWB. Astfel de lărgimi 

de bandă de frecvență nu reprezintă o problemă 

deosebită dacă frecvența purtătoare se situează la 

valori de ordinul a 60 GHz sau chiar mai mari, 

deoarece raportul dintre lărgimea de bandă a 

                                                            
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii – I.N.S.C.C, Bucureşti. 

canalului și frecvența centrală a acestuia se situează 

în jurul valorii de 1%. Lungimea de undă în acest 

caz este de aproximativ 5 mm, ceea ce justifică 

denumirea de unde milimetrice. 

În reţelele de bandă foarte largă, utilizatorul 

poate să beneficieze de diferite tipuri de informaţii şi 

să realizeze numeroase aplicaţii multimedia, de 

mare viteză. Ele pot fi oferite, după caz, în timp real 

sau cu întârzieri controlate, în sistemele moderne de 

comunicaţie şi de acces prin radio sau prin cablu şi / 

sau fibră optică și pot fi clasificate după tipul de 

conţinut, ca: 

 aplicaţii bazate pe localizare; 

 informare, educaţie şi divertisment; 

 servicii de consumator precum jocuri și 

divertisment etc.; 

 extinderea lucrului de la serviciu; 

 telemedicina; 

 telematica, telemetria şi monitorizarea. 
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În prima etapă de dezvoltare sistemele UWB au 

fost concepute pentru o bandă largă, cuprinsă între 

3,1 GHz și 10,6 GHz (unde centimetrice), bandă ce 

poate fi extinsă la domeniul 1÷10,6 GHz. În varianta 

inițială, funcționarea se realiza în impulsuri. Mai 

recent această bandă a fost împărțită în subbenzi de 

cca 500 MHz, atribuite fără licență sistemelor UWB, 

iar funcționarea a fost bazată pe multiplexare cu 

diviziune ortogonală în frecvență, OFDM. Aplicațiile 

se realizează, de regulă, pentru medii de interior, de 

exemplu înlocuirea cablelor de legătură între diferite 

echipamente dintr-o locuință, cum ar fi între calculator 

și televizor, imprimantă etc. Legăturile astfel realizate 

asigură viteze mari de transmisie și fac posibilă, de 

exemplu o conexiune pentru transmiterea unor 

imagini de televiziune de înaltă definiție, HDTV, între 

echipamente din interiorul locuinței [1]. 

Scopul dezvoltării de echipamente și sisteme 

wireless în banda de 60 GHz este acela de a se 

asigura un mijloc de comunicație de bandă foarte largă 

atât pentru aplicații de interior cât și pentru aplicații de 

exterior. 

Există mai multe soluții de realizare a sistemelor de 

bandă largă, bazate pe propagarea în spațiul liber și 

care pot să asigure viteze de transmisie de ordinul 

Gbit/s, fiecare dintre acestea cu avantajele și dezavan-

tajele corespunzătoare (tabelul 1). Soluțiile pot fi [2]: 

 radio UWB; 

 transmisii în unde mm; 

 transmisii în spectrul optic. 

 
Tabelul 1  

Comparație între tehnologii wireless cu viteze mari de transmisie 

 Unde mm Radio UWB Wireless optic

Avantaje 

Viteze mari de transmisie, de 
ordinul Gbit/s 
Compatibilitate cu rețelele de 
fibră optică la 60 GHz 

Putere mică 
Distanță mică 
Viteze relativ mai mici 
Penetrare prin obstacole 

Viteze mari de transmisie 
sisteme fără licență și fără 
reglementări 

Provocări 
Reducerea costului 
Reducerea puterii 

Problema filtrelor adaptate 
Negocierea parametrilor de 
antenă 

Pierderi mari în atmosferă, între 
10 dB/km pe timp însorit până la 
350 dB/km pe vreme cețoasă 
Aplicații pentru mai mulți utilizatori 
Lipsa de reglementări pentru 
protecția conexiunii 

Comunicarea în 
perechi 

Interior / exterior Interior / exterior Interior / exterior 

Acces multiplu Interior / exterior Interior Interior 
Viteza de 
transmisie 

> 1,25 Gbit/s la 60 GHz 
cca 10 Gbit/s la 122,5 GHz 

500 Mbit/s la 10 m        (FCC) cca 1,25 Gbit/s în perechi 

Distanța max. 
interior 

Aria încăperii 76 m (stații în clădiri comerciale) 
7 m mobil 
10 m staționar 

Puterea DC 
consumată 

Mare Mică 5 VDC, 500 mA mobil 

Putere maximă Tx 500 mW (FCC) 

Putere maximă de ieșire 1 W cu 
spectru împrăștiat 
Densitate maximă de putere – 
41,3 dB/MHz  (FCC) 

Densitatea de putere trebuie să fie 
mai mică de 1 mW/cm2 

Observații 
Proiectarea antenei este una 
dintre provocările majore 

Infrastructura sau realizarea de 
perechi pentru aplicații de interior
Funcționarea doar în perechi 
pentru aplicații de tip hand-held. 

Trebuie să fie luate în considerare 
siguranța vederii 
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Folosirea benzii de 60 GHz pentru UWB se dove-

dește a fi promițătoare din mai multe puncte de vedere: 

 coordonarea internațională pentru spectrul de 

operare este mai dificilă pentru banda UWB „clasică” 

decât pentru cea de 60 GHz; 

 sistemele UWB pot să sufere perturbații în 

bandă de la echipamente WLAN care operează în 

benzile fără licență de 2,4 GHz și 5 GHz, în timp ce 

cele care ar funcționa în banda de 60 GHz ar fi 

libere de surse majore de interferență. 

 sistemele UWB „clasice” permit viteze de 

transmisie de până la 480 Mbit/s, în timp ce cele 

care funcționează în banda de 60 GHz ar putea 

avea viteze de transmisie de ordinul câtorva Gbit/s. 

 datorită pierderilor pe traseu care depind în 

mare măsură de frecvența centrală, intensitatea 

semnalului recepționat ar putea să aibă variații mult 

mai mari în spectrul 3,1÷10,6 GHz în timp ce 

domeniul dinamic din banda de 60 GHz este mult 

mai redus. 

Principala problemă generată de folosirea benzii 

de 60 GHz constă în faptul că, pentru a obține o 

conexiune la o distanță acceptabilă este necesară 

folosirea unor antene cu un câștig de cel puțin 

15 dBi, astfel încât să se folosească o putere de 

emisie de 10 dBm. Se poate realiza o comparație 

între tehnologiile UWB și 60 GHz (tabelul 2). 

 
Tabelul 2  

Comparație între UWB în cele două benzi de funcționare 

Parametrul UWB în banda 60 GHz UWB în banda 3,1÷10,6 GHz 

Putere (viteză) 

Puterea Tx limitată de circuite (13 dBm) Puterea Tx limitată prin reglementări 

Pierderi mari pe traseu (necesară folosirea de antene 
cu câștig) 

Pierderi pe traseu mai mici 

Șirurile de antene au dimensiuni mici și asigură câștig 
ridicat 

 

Folosirea mai 
multor canale 

Puteri mai mari în BW mai mici permit folosirea mai  
simplă a canalelor 

Este dificil să se obțină canale multiple 
de 3Gbit/s 

Antenele directive permit mai multe conexiuni pe canal  

Interferențe 
Banda de 60 GHz este liberă 

Numeroase interferențe în banda de 
5 GHz ( de ex. 802.11a). 

Antenele directive reduc interferențele  
 

2. REGLEMENTAREA BENZILOR  

DE FRECVENȚĂ 

Bazele sistemelor UWB au fost puse de IEEE 

care a dezvoltat grupul de standarde 802.15.3 [5], 

[6] pentru banda 3,1÷10,6 GHz și, mai recent, pentru 

banda de 60 GHz,  iar primele reglementări au fost 

realizate de FCC [7], [8]. 

În Statele Unite 

În SUA FCC [7], [8] a alocat o bandă de 7 GHz 

cuprinsă în banda 54÷66 GHz pentru a fi folosită fără 

licență. În același timp a impus condiții referitoare la 

modul de emisie, respectiv la densitatea medie și cea 

maximă de putere care poate să fie emisă de o sursă 

radiantă care are permisiunea să funcționeze fără 

licență în banda stabilită. Se impun valorile pentru 

densitatea medie de putere și pentru densitatea 

maximă de putere (tabelul 3). 

Este specificată și puterea maximă de transmisie 

pentru o bandă de transmisie mai mare de 100 MHz, la 

valoarea de 500 mW. Dacă se ține seama și de 

reglementările în vigoare referitoare la expunerea la 

radiații de RF, puterea maximă de transmisie este 

limitată la valoarea de 10 dBm. O altă reglementare se 
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referă la faptul că fiecare emițător trebuie să transmită 

un semnal de identificare cel puțin odată într-o se-

cundă. De remarcat faptul că reglementările canadiene 

pentru aceste sisteme sunt armonizate cu cele ale 

SUA. 

 
Tabelul 3  

Valori maxime de radiație impuse de FCC pentru 
sisteme fără licență în banda de 60 GHz. 

Parametrul Distanța Valoarea 

Densitatea medie de putere 3 m 9 μW/cm2 

Densitatea maximă de putere 3 m 18 μW/cm2 

EIRP mediu 3 m 40 dBm 

EIRP maxim 3 m 43 dBm 

În Japonia 

Reglementările pentru folosirea spectrului fără 

licență în banda de 60 MHz se referă la intervalul de 

bandă de frecvență 59÷66 GHz. De remarcat faptul că 

banda imediat inferioară, 54,25÷59 GHz este destinată 

utilizării cu licență. Puterea maximă de transmisie 

pentru folosirea fără licență a spectrului în banda 

amintită este limitată la 10 dBm, cu un câștig maxim 

permis pentruantenă de 47 dBi. În Japonia se specifică 

faptul că lărgimea de bandă de transmisie nu trebuie 

să depășească 2,5 GHz. Nu se impun condiții asupra 

unor semnale de identificare a emițătorului. 

În Australia 

Reglementările adoptate în domeniu sunt similare 

cu cele din SUA și din Japonia, cu remarca faptului că 

doar o porțiune de 3,5 GHz din banda de 60 GHz, 

cuprinsă între 59,4÷62,9 GHz este alocată pentru a fi 

folosită fără licență. Puterea maximă de transmisie 

este limitată la 10 dBm, iar EIRP maxim la 51,7 dBm. 

În Coreea 

Banda alocată pentru spectrul fără licență în banda 

de 60 GHz este 57÷66 GHz, fără impunerea unor 

limitări asupra tipurilor de aplicații care urmează a fi 

dezvoltate. Pentru aplicațiile de interior, puterea maxi-

mă de transmisie este 10 dBm, iar câștigul maxim 

admis pentru antenă este 17 dBi. Pentru aplicații de 

exterior, puterea de transmisie a echipamentelor este 

limitată la –20 dBm în banda de frecvență 57÷58 GHz 

și la valoarea de 10 dBm în banda de frecvențe 

58÷64 GHz. Câștigul maxim al antenei este de 47 dBi. 

Echipamentele care operează în banda 57÷64 GHz 

trebuie să transmită codul de identificare al emiță-

torului, ceea ce poate să contribuie la detectarea 

echipamentelor cu funcționare defectuoasă și la 

protejarea împotriva acestora. 

În Europa 

Banda 57÷64 GHz este alocată la nivel mondial 

pe bază primară, pentru serviciul fix. La nivel 

European, în particular, această bandă, împreună cu 

cea de 64÷66 GHz pare a fi foarte potrivită în ceea 

ce privește realizarea unor legături pe distanțe 

scurte, de până la 1 km și de capacitate și în același 

timp se stabilesc o serie de aplicații preferențiale. 

Având în vedere interesul pentru acest tip de 

comunicație și mai ales pentru mărirea vitezei de 

transmisie și a unei transmisii mai bine protejate din 

punctul de vedere al interferențelor, ECMA a dezvoltat 

și o variantă de sistem pentru banda de 60 GHz. 

Banda de frecvențe de la 57 GHz la 64 GHz este 

alocată pentru comunicații MMW și poate să asigure 

transmisia de date cu viteze de ordinul câtorva 

Gbit/s la distanțe de până la 10 m. Banda de 60 GHz 

poate să asigure un mare potențial pentru viitoarele 

aplicații. În acest sens, ECMA a elaborat o specificație 

corespunzătoare [10]. 

Banda 57÷64 GHz este alocată la nivel mondial pe 

bază primară, pentru serviciul fix. La nivel European 

[9], în particular, această bandă, împreună cu cea de 

64÷66 GHz pare a fi foarte potrivită în ceea ce privește 

realizarea unor legături pe distanțe scurte, de până la 

1 km și de capacitate și în același timp se stabilesc o 

serie de aplicații preferențiale [11]. În același timp nu 
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trebuie omis faptul căpot exista și reglementări 

specifice unor țări. De exemplu, în Germania, benzile 

de frecvență 57,1÷57,8 GHz și 58,6÷58,9 GHz sunt 

folosite pentru conexiuni de tip punct-la-punct TDD. 

Atenuările semnalului sunt mari în această bandă, 

astfel încât puterea necesară pentru transmisia 

semnalului în banda de 60 GHz este sensibil mai 

mare decât la alte sisteme WPAN. Pe de altă parte, 

atenuările mari ale semnalului reduc nivelul de inter-

ferențe și permit o reutilizare eficientă a frecvențelor. 

De asemenea, pot să fie obținute viteze de transfer 

foarte mari. Un alt avantaj al folosirii benzii de 60 

GHz rezultă din dimensiunile mici ale componentelor 

folosite pentru realizarea sistemelor [3]. 

În concluzie, standardele pentru sistemele con-

struite în banda generică de 60 GHz, folosesc banda 

de frecvență 57÷66 GHz cu și fără licență, dar 

situația diferă în diverse țări, banda alocată fiind 

diferită (figura 1). 

Planul de frecvență și parametrii principali ai 

sistemelor care funcționează fără licență în banda de 

60 GHz diferă între țări și regiuni (tabelul 4) [2], [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Alocarea spectrului în banda de 60 GHz. 
 

Tabelul 4  

Planul de frecvență și parametrii principali 

Țara / 
regiunea 

Banda (fără licență) [GHz] Putere max emisie [mW] EIRP [dBm] Câștig max antenă 

SUA 57÷64 GHz 

(7 GHz) 

500 mW  

(27 dBm maxim)1 

40 dBm mediu2 

43 dBm maxim3 
33 dBi maxim, pentru 
10,0 dBm la emisie 

Canada 57÷64 GHz 

(7 GHz) 

500 mW 

(27 dBm maxim) 

40 dBm mediu 

43 dBm maxim 

33 dBi maxim, pentru 
10,0 dBm la emisie 

Japonia 59÷66  

(7 GHz)4 

10 mW 

(10 dBm maxim) 
58,0 dBi 47 dBi 

Australia 59,4÷62,9 GHz 

(3,5 GHz) 

10 mW 

(10 dBm maxim) 

51,7dBm 
(maxim) 

41,8 dBi 

Coreea 57÷64 GHz 

(7 GHz) 

10 mW 

(10 dBm maxim) 
27 dBm maxim 17,0 dBi5 

Europa6 57÷66 GHz 

(9 GHz, minim 0,5 GHz) 

20 mW 

(13 dBm maxim) 
57 dBm (maxim) 30 dBi 

 
Note: 
1) Pentru bandă > 100 MHz. 
2) Obținută din densitatea medie de putere de 9 μW/cm2 la 3 m. 
3) Obținută din densitatea medie de putere de 18 μW/cm2 la 3 m. 
4) Lărgimea de bandă maxim admisă pentru canal 2,5 GHz. 
5) Toate echipamentele au cod de identificare. Câștigul trebuie să fie anunțat în manualul utilizatorului. 

6) Recomandare ETSI, banda minimă a canalului de 500 MHz. 
 

57  58 59 60 61 62 63 64 65 66 GHz 

Europa 

Japonia 

SUA 

Australia 
59,4÷62,9 
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3. SISTEME DE INTERIOR ÎN BANDA  

DE 60 GHz 

Echipamentele de interior, care funcționează fără 

licență, au fost standardizate pentru Europa prin 

intermediul standardului ECMA-387 [10]. Standardul 

specifică structura stratului fizic pentru echipamentele 

de bandă largă, care funcționează în banda de 

60 GHz și pe baza cărora se construiesc rețele 

wireless de arie personală, WPAN. Acestea pot să 

folosească banda de 60 GHz fără licență, drept care 

li se impun condiții în ceea ce privește nivelul de 

putere admis la emisie ca și alte condiții limitative. 

Echipamentele operează într-un mediu dinamic, 

pe baza regulilor de operare într-un mediu fără 

licență. Sunt definite două tipuri de echipamente, care 

coexistă și care pot să funcționeze independent dar 

și să coopereze între ele: 

 Echipamente de tip A, care operează în modul 

obligatoriu de transmisie bloc cu purtătoare unică, 

SCBT, la 397 Mbit/s și o serie de moduri opționale: 

 SCBT la care viteza de transmisie poate lua 

valori cuprinse între 794 Mbit/s și 6,350 Gbit/s 

fără asocierea canalelor (without channel 

bonding); 

 OFDM, cu viteze de transmisie cuprinse 

între 1,008 Gbit/s și 4,032 Gbit/s. 

 Echipamente de tip B, care operează: 

 cu viteze de transmisie de date cuprinse între 

794 Mbit/s și 1,588 Gbit/s, fără asocierea 

canalelor și care se bazează pe DBPSK; 

 opțional cu modurile DQPSK și UEP-QPSK, 

cu viteza de transmisie a datelor de 

3,175 Gbit/s. 

Pentru echipamentele de tip A se pot folosi 

antenele direcționale, realizate ca antene sectoriale 

sau ca antene adaptive. Prin standard se stabilesc 

mai multe canale. Mai multe canale adiacente pot să 

fie asociate pentru a crește viteza de transmisie a 

datelor, în mod proporțional cu numărul canalelor 

asociate. Asocierea se poate realiza atât în cazul 

echipamentelor de tip A cât și al celor de tip B.  

Unul dintre canale este desemnat ca fiind canal 

„de descoperire”. Acesta asigură o calitate scăzută a 

serviciului, deoarece acceptă interferențe mari și 

intervalele de timp necesare pentru procesul de 

configurare (antrenare) a antenei. În același timp, 

canalele de transmisie de date sunt optimizate pentru 

transmisii cu viteză mare și pentru refolosirea în 

spațiu. 

Cadrele sunt transmise prin stratul fizic între 

echipamente, de la echipamentul sursă la cel de 

destinație. Ordinea de transmisie a biților este păstrată, 

începând cu primul bit al primului simbol și terminând 

cu ultimul bit al celui din urmă simbol al cadrului. 

Transmisia și recepția unui cadru sunt însoțite de 

schimbul de parametri între substratul MAC și stratul 

PHY. Parametrii sunt conținuți în antetul PLCP și 

permit entității MAC să fie informată despre parametrii 

MAC și PHY și să îi controleze. În cazul unei transmisii 

și recepții direcționate a cadrelor, în funcție de 

antenele care acționează la stratul fizic, substratul 

MAC poate să asigure: 

 comutarea fascicolului de antenă între diverse 

sectoare; 

 dirijarea fascicolului de antenă către direcția 

dorită. 

Substratul MAC execută o serie de elemente 

specifice: 

 un mecanism de acces la canal bazat pe 

rezervare; 

 un mecanism de acces la canal bazat pe 

competiție pentru antrenarea antenei în descoperirea 

canalului; 

 o facilitate de sincronizare între entitățile MAC 

care cooperează; 

 un mecanism pentru coexistență și cooperare 

între echipamentele de tip A și B; 
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 un mecanism pentru managementul puterii 

prin programarea transmisiei și recepției cadrelor; 

 mecanisme pentru securizarea comunicației 

prin autentificare și criptare, pe baza unor algoritmi 

de criptare. 

Coordonarea echipamentelor aflate în domeniul 

de acțiune radio se realizează prin transmisia și 

recepția unor cadre far și de control. Transmisia 

periodică a unor cadre far asigură sincronizarea de 

bază în rețea, permite organizarea dinamică a rețelei 

și rezervarea purtătoarelor, asigură informația de 

programare pentru accesul la mediu. Schimbul de 

cadre de control permite cuprinderea antenei în 

rândul echipamentelor care cooperează ca și 

descoperirea echipamentelor de tip A și B. Co-

ordonarea între echipamentele destinate să transmită 

periodic cadre far, denumite și echipamente far 

(beaconing devices), este complet distribuită. 

Coordonarea între echipamentele far și echipa-

mentele care nu transmit cadre far este realizată de 

primele, care acționează în rolul de controlori. 

Standardul [10] nu specifică modul de coordonare 

între echipamentele care nu transmit cadre far. 

În jurul fiecărui echipament far se formează 

grupuri logice, pentru a facilita schimbul cadrelor fără 

competiție între echipamente, pe durata explorării 

mediului și refolosirii diferitelor regiuni în spațiu. 

Pentru funcționarea sistemului este necesară 

„descoperirea” echipamentelor. Substratul MAC 

asigură descoperirea acestora prin mecanisme ca: 

 transmiterea și recepționarea de cadre de 

descoperire pe canalul de descoperire; 

 schimbul de cadre pentru controlul antrenării 

antenei pe canalul de descoperire; 

 schimbul de cadre de control de interopera-

bilitate între echipamentele de tip A și B. 

După descoperirea echipamentului cu care 

trebuie să comunice, perechea formată declanșează 

o procedură specifică de selectare, prin care se 

scanează unul sau mai multe canale, pentru a alege 

în mod coordonat canalul pe care urmează să se 

realizeze transmisia cadrelor. Dacă în canalul 

selectat nu se detectează un semnal de far, echipa-

mentele își creează o perioadă de semnal de far 

propriu, BP și transmit semnalul de far. Dacă în 

canal se detectează unul sau mai multe faruri, 

echipamentul își sincronizează BP propriu cu cele 

existente în canalul selectat. 

Echipamentul schimbă date cu membrii grupului 

său de far, pe același canal pe care echipamentul l-

a selectat pentru far. Deoarece se operează într-un 

mediu dinamic, pe baza regulilor de operare într-un 

mediu fără licență, echipamentele sunt supuse 

interferențelor generate de alte rețele ca și de alte 

echipamente fără licență, care funcționează pe 

același canal. Pentru a permite funcționarea în acest 

tip de mediu, fiecare echipament are posibilitatea de 

a schimba în mod dinamic canalul în care operează, 

fără să fie necesară întreruperea legăturii cu perechea 

sa. Dacă la un moment dat un echipament constată 

că funcționarea pe canalul curent a devenit necores-

punzătoare, declanșează o procedură implicită de 

selectare a canalului, pentru a trece pe un canal 

nou. După „descoperirea” partenerului de comunicare 

și după selectarea canalului, se poate trece la 

transmisia informațiilor, care sunt organizate în 

cadre și supercadre. 

Funcționarea emițătorului conform ECMA-387 

[10] se caracterizează printr-o serie de parametri de 

funcționare: 

 Gabaritul său la emisie, respectiv prin densitatea 

spectrală de putere, PSD, funcție de frecvență 

(figura 2). În masca spectrală a puterii, f1, f2. f3 și f4 

reprezintă valorile (tabelul 5) pentru canalul folosit 

individual sau pentru canalele adiacente asociate 

(2 la 4 canale). 
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Figura 2. Masca spectrală a puterii la transmisie 
 

Tabelul 5  

Valorile pentru masca spectrală a puterii la emisie 

Asociere canale f1[MHz] f2[MHz] f3[MHz] f4[MHz] 

Canal unic 1050 1080 1500 2000 

Două canale asociate 2100 2160 3000 4000 

Trei canale asociate 3150 3240 4500 6000 

Patru canale asociate 4200 4320 6000 8000 

 

 Frecvența de lucru: 

 toleranța frecvenței centrale de transmisie a 

canalului, maxim ±20 ppm; 

 toleranța frecvenței de clock, maxim ±20 

ppm; 

 sincronizarea frecvenței centrale și cea de 

simbol de clock se realizează pornind de la 

același oscilator de referință. 

 Controlul puterii la transmisie:  

 echipamentul trebuie să aibă capacitatea 

de control și de optimizare a consumului de 

putere, pentru o funcționare corespunzătoare 

și pentru minimizarea interferențelor cu alte 

conexiuni; pentru transferul informațiilor este 

necesar să se asigure o legătură wireless 

fiabilă; 

 puterea la transmisie trebuie să poată fi 

modificată, astfel încât să răspundă la solici-

tările primite din partea receptorului; 

 treptele de modificare a puterii la emisie 

sunt de 2 dB; 

 precizia relativă de modificare a puterii la 

emisie trebuie să fie de maxim ±1 dB sau 

20% din treapta de modificare, pe scala în 

dB; de exemplu pentru o modificare de 4 dB 

și pentru o modificare de 8 dB, precizia 

relativă asigurată este de ±1 dB respectiv 

de ±1,6 dB. 

 Mărimea vectorului de eroare, EVM, prin care 

se definește constelația medie a erorii de putere, în 

raport cu punctul superior al constelației schemei de 

modulație. Pe baza EVM, în asociere cu zgomotul 

termic și cu zgomotul canalului, se poate estima 

toleranța necesară pentru transmisie. Toleranța se 

referă la puterea în exces necesară la emițător 

pentru a compensa efectele imperfecțiunilor enunțate, 

astfel încât SNR obținut în cazul unui emițător real 

să fie identic cu cel obținut în cazul unui emițător 

ideal. 



 Rețele wireless în banda undelor mm 

 
TELECOMUNICAŢII ● Anul LVI, nr. 2/2013  17 

La recepție, senzitivitatea este stabilită în funcție 

de tipul de echipament A sau B, în cadrul cărora 

există mai multe trepte de senzitivitate. 

Echipamentele transmit semnale de antrenare a 

antenei sau semnale de urmărire. Simbolurile 

necesare sunt transmise în câmpul de secvență de 

antrenare a antenei, ATS, creat și cuprins în antetul 

de lungime variabilă transmis la stratul fizic. La 

recepționarea acestor semnale, echipamentul pereche 

stabilește: 

 parametrii de funcționare pentru antena de re-

cepție și setările corespunzătoare, dacă este necesar; 

 parametrii pentru antena de emisie și setările 

pentru echipamentul care transmite simbolurile de 

antrenare ale antenei. 

Pentru antrenarea antenei de recepție, emițătorul 

transmite un număr de simboluri de antrenare în ATS 

într-un cadru unic de antrenare. Pentru antrenarea 

antenei de emisie se pun în evidență două moduri: 

 modul în buclă închisă – echipamentul deter-

mină parametrii antenei proprii pe baza informațiilor 

de reacție primite de la echipamentul pereche; 

 modul în buclă deschisă – echipamentul folosește 

aceleași setări de antenă atât la emisie cât și la recepție. 

În conformitate cu standardul ECMA-387 [10], 

pentru sistem sunt propuse mecanisme de securitate 

care permit echipamentelor: 

 să se autentifice reciproc; 

 să stabilească relații de comunicare în condiții 

de securitate; 

 să stabilească chei temporale în perechi, PTK; 

 să solicite sau să distribuie chei temporale de 

grup, GTK; 

 să adopte măsuri de prevenire a atacurilor prin 

folosirea unor contori securizați pentru cadre, SFC și 

a unor contori de repetare. 

Mecanismele de securitate specifică parametrii 

care trebuie să fie aplicați pentru a aplica standardul 

avansat de criptare, AES-128 GCM. Aceasta este 

necesar pentru protejarea integrității și caracterului 

privat al traficului în perechi sau difuzat, pe baza 

cheilor PTK respectiv GTK. Protejarea caracterului 

privat al traficului facturat se realizează prin criptare, 

iar integritatea mesajelor se realizează pe baza 

codului de integritate a mesajului, MIC. 

Pentru a stabili o conexiune sigură, două echi-

pamente folosesc o cheie master partajată, iar 

asigurarea unui management al cheilor master repre-

zintă o facilitate suplimentară de securitate, necesară 

în afara substratului MAC. 

Pentru a stabili o conexiune sigură, două echi-

pamente folosesc o cheie master partajată, iar 

asigurarea unui management al cheilor master 

reprezintă o facilitate suplimentară de securitate, 

necesară în afara substratului MAC. 

Pentru a controla nivelul de securitate cerut se 

definesc trei moduri de securitate, pe care echipamen-

tul îl stabilește și îl anunță în parametrii de far din 

câmpul corespunzător: 

 modul 0, permite comunicarea între echipa-

mente fără o protecție de securitate; 

 modul 1, permite echipamentelor să folosească 

pentru transferul de date atât cadre securizate cât și 

cadre nesecurizate; 

 modul 2, impune echipamentelor să folosească 

facilitățile de securitate în transmiterea și re-

cepționarea anumitor cadre. 

Echipamentele folosesc un mecanism de stabilire 

în patru faze a conexiunii (4-way handshake mecha-

nism), care permite ca două echipamente să 

folosească o cheie master partajată și să stabilească o 

nouă PTK pentru protejarea anumitor cadre schimbate 

între ele. În acest mod, între cele două echipamente se 

stabilește o conexiune securizată. Un echipament 

inițiază mecanismul de conexiune în patru faze cu un 

alt echipament doar dacă a stabilit că partajează o 

cheie master cu acel echipament, cheie specificată 

printr-un identificator corespunzător, MKID. 
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Sistemul realizează o protecție de actualizare, 

care asigură că părțile aflate în comunicație sunt 

împiedicate să repete cu succes mesajele primite pe 

baza unui atac. Actualitatea mesajelor este realizată 

prin intermediul unor contoare de cadru și de reluare 

sau pe baza unor chei funcție de timp. 

Pentru criptarea datelor se recurge la o criptare 

simetrică, necesară pentru a proteja datele față de 

accesul unor părți care nu au primit cheia de 

criptare. Cheia este PTK dacă traficul este bilateral 

și GTK pentru traficul difuzat sau transmis la mai 

multe puncte de la un echipament sursă către un 

grup de echipamente destinatare. 

Cadrele transmise sunt protejate față de modifi-

cările pe care le-ar putea aduce o terță parte, neauto-

rizată, prin autentificarea mesajului pe baza codului de 

integritate a mesajului, MIC. Acesta certifică faptul că 

nodul sursă al cadrului se află în posesia cheii de timp 

corecte (temporal key). Cheia de timp este partajată, 

după caz, între două sau mai multe echipamente. MIC 

reprezintă o însumare criptografică de verificare, 

realizată pe baza mesajelor care sunt protejate. MIC 

se calculează pe baza unei relații între blocul cifrat 

AES-128 și codul de autentificare GCM a mesajului. 

Un alt standard care definește parametrii pentru 

straturile PHY și MAC de operare în banda de 60 GHz 

cu scopul de a asigura transmisii de foarte mare 

viteză este IEEE 802.11ad. 

Standardele 802.11ac și 802.11ad sunt bazate 

pe principiile aplicate de către grupul de standardele 

802.11 (figura 3). Un principiu aplicat standardelor 

noi din seria 802.11 este compatibilitatea înapoi cu 

standardele mai vechi din serie. Compatibilitatea 

trebuie să fie asigurată la nivelul stratului fizic și al 

substratului MAC. Echipamentele pot să funcționeze în 

trei benzi de frecvență: 2,4 GHz; 5 GHz și 60 GHz. 

Banda de 60 GHz este destinată, ca și pentru 

standardul ECMA-387 pentru funcționarea unor echi-

pamente de mare viteză. Standardul IEEE 802.11ad 

a fost finalizat și publicat în decembrie 2012, iar 

standardul IEEE 802.11ac este programat să fie 

finalizat în februarie 2014. 

Standardul 802.11ad funcționează în banda de 

60 GHz. Trebuie menționat că și prin standardul 

802.11ac, care operează în benzi mult mai joase, se 

pot obține viteze mari de transmisie dacă se asigură 

o lărgime de bandă sufieientă pentru canalul de 

comunicație, de circa 160 MHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Structura pachetului de standarde IEEE 802.11. 
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Fig. 4. Gabaritul de transmisie conform IEEE 802.11ad. 
 

Caracteristica de frecvență desemnată pentru IEEE 

802.11ad (figura 4) [12] respectă recomandările 

impuse de ITU pentru funcționare în acest domeniu de 

frecvență. Configurația gabaritului diferă de cele ale 

gabaritelor pentru frecvențe mai joase. Punctele de 

inflexiune ale caracteristicii au fost amplasate mai 

departe de frecvența centrală, pentru a răspunde nece-

sităților de adaptare atât la modulația OFDM cât și la 

cea cu purtătoare unică. Condițiile impuse canalelor 

adiacente au fost simțitor relaxate, prin acceptarea 

unui nivel mai mare de distorsiuni în afara benzii. 

Puterea maximă a emițătorului este limitată superior la 

valoarea de 10 dBm. 

Stratul fizic al IEEE 802.11ad în varianta 2012 

se bazează pe trei metode de modulație 

distincte: 

 modulație cu spectru împrăștiat; 

 modulație cu purtătoare unică, SC; 

 modulație OFDM. 

Schemele de modulație și de codare, MCS, 

sunt folosite în funcție de metoda de modulație 

adoptată (tabelul 6) [12]. Dintre diferitele canale 

configurate, canalul de control trebuie să fie cel 

mai robust la perturbații, deoarece de buna func-

ționare a acestuia depinde realizarea legăturii de 

comunicație. 

 
Tabelul 6 

Scheme de modulație și codare pentru IEEE 802.11ad 

Codare Modulație Viteză brută de biți 

Control la PHY 

3/4 LDPC scurtat, 32xîmprăștiere π/2-DBPSK 27,5 Mbit/s 

SC-PHY 

1/2 LDPC, 2xrepetiție 

1/2 LDPC 

5/8 LDPC 

3/4 LDPC 

13/16 LDPC 

π/2-BPSK 

π/2-QPSK 

π/2-16-QAM 

385 Mbit/s÷3620 Mbit/s 

OFDM PHY 

1/2 LDPC 

5/8 LDPC 

3/4 LDPC 

13/16 LDPC 

OFDM-SQPSK 

OFDM-QPSK (DCM) 

OFDM-16-QAM 

OFDM-64-QAM 

693 Mbit/s÷6756,75 Mbit/s 

LPSC PHY 

RS (224,208) + Cod bloc (16/12/9/8.8) 
π/2-BPSK 

π/2-QPSK 
625,6 Mbit/s÷2503 Mbit/s 
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4. CONCLUZII 

Inițial sistemele UWB au fost concepute pentru o 

bandă largă, cuprinsă între 3,1 GHz și 10,6 GHz (în 

banda undelor centimetrice), bandă care este uneori 

considerată ca extinsă la domeniul 1÷10,6 GHz. 

Sistemele mai noi au împărțit această bandă în sub-

benzi de cca 500 MHz, atribuite pentru funcționarea 

sistemelor UWB. Mai recent au fost dezvoltate 

sisteme UWB în banda de 60 GHz (în banda undelor 

milimetrice). 

Banda 57÷64 GHz este alocată la nivel mondial 

pe bază primară, pentru serviciul fix. La nivel 

European, în particular, această bandă, împreună cu 

cea de 64÷66 GHz pare a fi foarte potrivită în ceea 

ce privește realizarea unor legături pe distanțe 

scurte, de până la 1km și de capacitate și în același 

timp se stabilesc o serie de aplicații preferențiale. 

Standardele pentru sistemul în banda generică 

de 60 GHz, folosesc banda de frecvență 57÷66 GHz 

cu și fără licență, dar situația diferă în diverse țări. 

Banda de 60 GHz are mai multe destinații pentru: 

comunicații fixe, mobile, transmisii de bandă largă, 

legături prin sateliți, cercetare spațială etc. 

În Europa standardul ECMA-387 [10] specifică 

straturile PHY și MAC pentru sistemul de mare viteză 

în banda de 60 GHz, destinat unor comunicații la 

scurtă distanță, fără licență. Echipamentele de 

interior, care funcționează fără licență, au fost stan-

dardizate pentru Europa prin intermediul standardului 

ECMA-387. Standardul specifică structura stratului 

fizic pentru echipamentele de bandă largă, care 

funcționează în banda de 60 GHz și pe baza cărora 

se construiesc rețele wireless de arie personală, 

WPAN. Acestea pot să folosească banda de 60 GHz 

fără licență, drept care li se impun condiții în ceea ce 

privește nivelul de putere admis la emisie ca și alte 

condiții limitative. 

În paralel, în benzile 57÷59 MHz și 64÷66 GHz 

se dezvoltă în Europa servicii de legătură la punct 

fix, pentru servicii fixe la exterior, inclusiv pentru 

legături care asigură realizarea de aplicații pentru 

servicii fixe de mare densitate.  

Acronime utilizate În lucrare 

Acronimul Semnificația în limba engleză Traducere în limba română 

16-QAM 16-state QAM QAM cu 16 stări 

64-QAM 64-state QAM QAM cu 64 stări 

AES-128 Advanced Encryption Standard - 128 Standard de criptare avansat pe 128 biți 

ATS Antenna Training Sequence Secvență de antrenare a antenei 

BP Beacon Period Perioadă de far 

BPSK Binary Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deplasare binară în fază 

BW Band Width Lărgime de bandă 

CCK Complementary Code Keying (Modulaţie cu) deplasare complementară în cod 

CEPT Conference Européene des Postes et des 
Télécommunications 

Conferinţa Europeană de Poştă şi Telecomunicaţii 

DC Direct Current Curent continuu 

DCM Dual Carrier Modulation Modulație cu două purtătoare 

DQPSK Differential Quadrature Shift Keying Modulație cu deplasare diferențială de fază în cuadratură 

DSRC Dedicated Short-Range Communications Comunicație dedicată, de mică distanță 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Spectru împrăştiat cu secvenţă directă 

ECA European Common Allocation Alocare europeană comună 

ECC Electronic Communications Committee Comitetul pentru Comunicaţii Electronice 
ECMA European Computer Manufacturers 

Association 
Asociația europeană a producătorilor de calculatoare 
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Acronimul Semnificația în limba engleză Traducere în limba română 

EIRP Effective Isotropic Radiated Power Putere efectivă izotropic radiată 

ERC European Radiocommunications Committee Comitetul european pentru radiocomunicații 

EVM Error Vector Magnitude Mărimea vectorului de eroare 

FCC Federal Communication Commission Comisia federală de comunicaţii (SUA) 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum Spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă 

GCM Galois/Counter Mode Galois / Mod de calcul 

GTK Group Temporal Key Cheie temporală de grup  

HDTV High Definition TeleVision Televiziune de înaltă definiție 

IEEE Institute of Electrical and Electronic 
Engineers 

Institutul pentru ingineri electricieni şi electronişti 

LDPC Low-Density Parity Check Verificare paritate densitate redusă 

LPSC Low Power Single Carrier Purtătoare unică de putere mică 

MAC Medium Access Control Controlul accesului la mediu 

MCS Modulation and Coding Scheme Schemă de modulaţie şi codare 

MIC Message Integrity Code Cod de integritate a mesajului 

MKID Master Key IDentifier Identificatorul cheii master 

NTIA National Telecommunication and 
Information Agency 

Agenția națională pentru telecomunicații și informații 
(SUA) 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 

PAL Protocol Adaptation Layer Strat de adaptare protocol 

PHY PHYsical Fizic 

PLCP Physical Layer Convergence Protocol Protocol de convergenţă la stratul fizic 

PTK Pair-wise Temporal Key Cheie temporală în perechi 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază în cuadratură 

RF Radio Frequency Radiofrecvenţă 

SC Single Carrier Purtătoare unică 

SCBT Single Carrier Block Transmission Transmisie bloc cu purtătoare unică 

SFC Secure Frame Counter Contor securizat de cadre 

SNR Signal to Noise Ratio Raportul semnal - zgomot 

SQPSK Spread Quadrature Phase-Shift Keying QPSK împrăștiat 

TDD Time Division Duplexing Duplexare cu diviziune în timp 

TVWS TV White Space Spațiu alb în televiziune 

Tx Transmitter Emițător 

UEP Unequal Error Protection Protecție inegală la erori 

UWB Ultra Wide band Bandă foarte largă 

VDC Volts, Direct Current  Volți, curent continuu 

WAVE Wireless Access for Vehicular Environment Acces wireless pentru mediu vehicular 

WLAN Wireless Local Area Network Rețea wireless de arie locală 

WPAN Wireless Personal Area Network Rețea wireless de arie personală 
 

Bibliografie 

[1] Ștefan-Victor Nicolaescu, UWB și aplicații de 

interior, Telecomunicații, 1/2011, pag. 37÷49. 

[2] Kao-Cheng Huang, Zhaocheng Wang, Millimeter 

Wave Communication Systems, Ed. John Wiley & 

Sons, Inc. Publication, 2011. 

[3] Ed. Ismail Guvenc, Sinan Gezici, Zafer Sahinoglu, 

Ulas Kozat, Reliable Communications for Short-

Range Wireless Systems, Ed. Cambridge University 

Press, 2011. 

[4] Kao-Cheng Huang, Zhaocheng Wang: Millimeter 

Wave Communication Systems, Ed. John Wiley & 

Sons, Inc. Publication, 2011. 

[5] * * *, „802.15.3 Part 15.3 Wireless Medium Access 

Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 

for High Rate Wireless Personal Area Networks 

(WPANs)”, IEEE Standard, 29 September 2003. 



Ștefan-Victor NICOLAESCU 

 
22   TELECOMUNICAŢII ● Anul LVI, nr. 2/2013 

[6] * * *, „802.15.3b Part 15.3 Wireless Medium Access 

Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 

for High Rate Wireless Personal Area Networks 

(WPANs). Amendment 1: MAC Sublayer”, IEEE 

Standard, 5 May 2006. 

[7] * * *, „Revision of Part 15 of the Commission’s Rules 

Regarding Ultra-Wideband Transmission” Doc 02-48, 

FCC, adoptat 14 februarie 2002, emis 22 aprilie 2002 

[8] * * *, „Manual of Regulations and Procedures for 

Federal Radio Frequency Management”, National 

Telecommunications and Information Administration, 

NTIA, May 2011 Revision of the 2008 Edition. 

[9] * * *, „The European Table of Frequency Allocations 

and Applications in the Frequency Range 8,3 kHz to 

3000 GHz (ECA Table)”, ECC/CEPT, Approved 

February 2013, ERC Report 25. 

[10] * * *, „High Rate 60 GHz PHY, MAC and PALs”, 

ECMA-387, 2rd Edition, December 2010. 

[11] * * *, „Use of the 57÷64 GHz Frequency Band for 

Point-to-Point Fixed Wireless Systems”, ECC Recom-

mendation (09)01, January 2009. 

[12] * * *, „Wireless LAN at 60 GHz – IEEE 802.11ad 

Explained – Application Note”, Agilent, May 2013. 

 


