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 1 Úvod

 1.1 Automobilismus obecně
Automobilismus je největším světovým zabijákem. Ročně je na celosvětových silnicích usmrceno asi 
1,3 milionu lidí, dalších 20 až 50 milionů je zraněno. U mladých lidí mezi 15–29 lety je úmrtí při 
nehodě  nejčastější  následek.  Dopravní  nehody překonávají  i  druhého  největšího  strašáka  lidstva, 
nemoc AIDS. 
Používání vozidel je nicméně tak přínosné, že o nějakém omezování nemůže být ani řeči. Riziko zabití 
nebo úrazu s ním spojené se lidé naučili akceptovat. 

 1.2 Dějiny automobilové bezpečnosti

Minulost:

Bezpečnost samotných automobilů v průběhu posledních desetiletí podstatně vzrostla. Netříštivá skla, 
lepší zrcátka a osvětlení, zdvojené brzdné okruhy,  deformační zóny,  bezpečně tvarovaná karoserie, 
bezpečnostní pásy a airbagy.

S pokrokem elektroniky se  stávají  automobily stále  více  bezpečnějšími.  Doba,  kdy se řidič  musel 
spoléhat jen sám na sebe, je pryč. Elektronika pomáhá řidiči při základních úkonech během jízdy, kdy 
mu například usnadňuje brzdění nebo ho upozorňuje na blížící se riziko.

Od sedmdesátých let se začínají zavádět elektronická zařízení, která napraví řidičovu chybu či zvýší 
účinnost  jeho  akcí.  Jde  například  o  protismykové  systémy  a  podpora  v  bezpečném  brzdění.  

Současnost:

Přínosem posledních let jsou zařízení, která kromě fungování vozidla samého monitorují i jeho okolí. 
Parkovací  automat,  zpětná  kamera,  nebo  alespoň  varování  při  přílišném přiblížení  k  překážce  se 
stávají běžnou výbavou automobilů. Videokamery, laserový paprsek, radar, infračervené záření nebo 
zvukové  vlny  dodávají  procesorům  v  automobilech  informace  o  okolí.  

Budoucnost:

Za pomocí technologií rádiových nebo optických může fungovat i vzájemná komunikace automobilů 
mezi sebou nebo komunikace automobil a dopravní infrastruktura. Spojení probíhá buď pomocí WiFi 
rádiové komunikace, nebo optického spojení založeného na technologii LED diod ať už ve viditelném 
nebo neviditelném světelném spektru.

 1.3 Dělení automobilové bezpečnosti

Automobilovou bezpečnost dělíme do třech základních částí.
První část:
Pasivní systémy mohou být takové, které se uplatňují před nehodou. 
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Mezi ně můžeme zahrnout: 
• brzdové systémy
• posilovače řízení
• stavba a konstrukce karoserie automobilu
• stavba sloupku volantu
• polohovaná konstrukce kapoty 
• aktivní konstrukce opěrky hlav 
• bezpečnostní pásy a jejich přepínače
• autosedačky
• airbagy

Druhá část:
Aktivní systémy mohou být takové, které se uplatňují před nehodou nebo přímo v probíhající nehodě 
za účelem pomoci řidiči zmírnit riziko nehody nebo jej úplně odvrátit.

Mezi ně můžeme zahrnout:
• Opel Eye
• Hill Descent Control
• Active Drive
• Anti-lock Braking System
• Antriebsschlupfregelung
• Brake Assistant System
• Elektronische Bremsverteils System
• Electronic Brakeforce Distribution
• Elektronic Stability Programme
• Elektronický stabilizační systém
• Adaptive Cruise Kontrol
• BLIS

Třetí část:
Mezi osobní systémy se dají zahrnout systémy, které více napomáhají řidiči při parkování, orientaci, 
proti krádeži a další.

Mezi ně můžeme zahrnout:
• Global Positioning System
• Parkovací systém
• Centrální zamykání
• Autoalarmy
• Zábavné aplikace

Popis  jednotlivých  systémů  však  není  předmětem této  práce.  Je  však  potřeba  si  uvědomit  kolik 
různých  systémů  využíváme  při  řízení  a  k  zvýšení  bezpečnosti.  Všechny tyto  systémy potřebují 
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nějakou možnost jak komunikovat s řidičem popřípadě s okolím. Tyto možnosti jsou právě předmětem 
této práce se zaměřením více k optické komunikaci.  Některé rádiové systémy zde budou zmíněny 
z  důvodu doposud jediné  zatím dostupné  komunikace  v  určité  aplikaci.  Postupem času  a  vývoje 
mohou být tyto rádiové systémy převedeny z části nebo úplně na optické.

 2 Proveďte rešerši aplikací optických komunikačních systémů pro 
komunikaci mezi vozidly

 2.1 Proč je potřebná automobilová komunikace

Jako typickou příčinu můžeme brát srážku dvou nebo více vozidel za sebou. Tento druh srážky tvoří 
nemalé procento dopravních nehod na celém světě.  Velký krok k cíli  odstranit  nehody způsobené 
při  řízení  je  ustanovit  datový přenos  mezi  vozidly,  komunikace  by obsahovala  hlavně  informace 
o snížení rychlosti,  stav vozovky,  EPS informace, natočení kol,  ...  Tato data by pomáhala řidičům 
předcházet dopravním nehodám pomocí optických a akustických signálů, nebo podporovat autonomní 
řídící funkce. Například nouzové brzdění by mohlo, pomocí dálkového přenosu, být rychlejší řádově 
o  desítky  až  stovky  milisekund.  Požadovaná  rychlost  přenosu  dat  mezi  automobily může být 
odhadnuta na rychlost asi 400 kbit.s-1.

 2.2 Rádiová komunikace

 2.2.1 Náhled na rádiovou komunikaci

Existuje několik aktuálních přístupů jak ustanovit car-to-car komunikaci, ale všechny jsou předmětem 
zkoumání. Hlavní předmětem je technika rádiových spojení. Takové řešení potřebují zvláštní vysílací 
elementy  instalované  v  automobilu  a  na  okrajích  vozovek.  Pro  bezpečnostní  aplikace  dopravní 
komunikace  je  potřeba zajistit  kvalitní  úroveň komunikace jako  je  na  příklad:  minimální  latence, 
maximální spolehlivost při příjímání nebo odesílání zpráv. Toto by nemohlo být zaručeno, kdyby jiná 
komunikace  (ne  bezpečnostní)  využívala  společné  pásmo.  Proto  bylo  určeno  kmitočtové  pásmo 
pro  automobilovou  komunikaci.  Bezpečnostní  aplikace  využívají  kmitočtové  pásmo 
od  5,885  až  5,905  GHz.  Proto  specifikace  IEEE  802.11a  se  jeví  jako  standard  pro  bezdrátovou 
komunikaci  mezi  vozidly.  Při  frekvenci  5,8  GHz  je  kapacita  přenosu  v  rozmezí  3  –  27  Mbit.s-1 

v závislostí na stavu kanálu.

 2.2.2 Základ rádiové komunikace

Komunikace je založena na rádiovém sdělovacím systému krátkého rozsahu. Jako hlavní komunikační 
princip  je  prostorové  a  aktuální  šíření  informací  mezi  vozidly –  šíření  těchto  informací  přispívá 
k dopravní bezpečnosti. Vedlejší princip je doručování zpráv vybraných typu: 
unicast – zasílání paketů jedinému cíli
multicast – zasílání paketů vybrané skupině
anycast – zasílání paketů nejbližšímu cíli
Automobil,  který  jako  první  zjistí  nějaké  snížení  bezpečnosti  pomocí  vlastních  senzorů,  odesílá 

3



informaci o zeměpisné oblasti do jeho sousedů. Sousedé sloučí informaci s jejich místním stavem a 
posílají  informace dalším sousedům. Při  příjmu informace je určena její  závažnost a rozhoduje se 
o  přeposlání  dalším.  Jednotliví  sousedé  si  kontrolují,  jestli  se  jim  aktuální  oblast  nerovná 
s nebezpečnou oblastí a podle toho reagují na situace.

 2.2.3 Princip rádiové komunikace

Následující  obrázek  ukazuje  základní  princip  rádiové  komunikace.  Popis  jednotlivých  funkčních 
modulů je uveden zde:

Aplikační jednotka (AU) – sleduje veškeré senzory připojené k automobilu 
Palubní jednotka (OBU) – poskytuje komunikační služby
Okrajové cestovní jednotky (RSU) – zařízení lokalizující místa nebo objekty podél cesty

Obrázek 2.2.3.1: Princip rádiové komunikace

 2.2.4 Datový senzor

Integrace komunikačního systému do automobilu je na každém automobilovém výrobci. Každý však 
musí dodržet určitá ustanovení jako je: odolnost, kvalitu, bezpečnost, přesnost umístění, …
Následující parametry musí být dodrženy pro kompatibilitu jednotlivých senzorů.

• souřadnice
• reakční rychlost
• směr jízdy
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• varovná signalizace
• posilovače brzd
• ABS, ESP, ASR
• senzor deště

První tři jsou nejdůležitější pro automobilovou komunikaci ostatní tvoří jen doplněk dalších aplikací.

 2.2.5 Struktura komunikačních vrstev

KAV Komunikační  aplikační  vrstva  poskytuje  aplikační  proces.  Příjímání  a  posílání  zpráv,  
zpracování dat zachycené místním senzorem.

KSV Komunikační síťová vrstva poskytuje protokoly pro distribuci dat. 
SV Síťová vrstva rozšiřuje bezpečnostní informace a může být omezena na určitou oblast.

Definuje 3 datová schémata:
• Událostně řízené geografické vysílání
• Událostně řízené jedno skokové vysílání
• Vysílání signálních paketů

MV Mac vrstva popisuje vybrané principy identifikace při komunikaci nebo při napojení se do     
ad-hoc sítě. 

LV Llc vrstva poskytuje síťovou vrstvu pomocí parametrů kontrolních paketů.
FPV Fyzická přenosová vrstva je tvořeno normou IEEE 802.11p, která vychází z IEEE 802.11a.

Obrázek 2.2.5.1: Znázornění jednotlivých vrstev

 2.2.6 Popis aplikací využívající rádiovou komunikaci

Cooperative Forward Collision Warning poskytuje pomoc řidiči zejména vyhnout se hromadné srážce. 
Během řízení vozidla sdílejí důležité informace jako je pozice, rychlost a směr. Tyto informace jsou 
použity k předpovídání nebezpečí srážky blízkých vozidel. Pokud systém zjistí ve své blízkosti jiné 
vozidlo, varuje řidiče přes vizuální nebo sluchovou komunikaci tak, aby řidič měl dost času zamezit 
nehodě.
Hazardous  Location  V2V Notification  využívá  vozidlové  sítě  ke  sdílení  informací,  které  souvisí 
s  nebezpečnou  lokalitou  vozovky,  jako  je  například  kluzká  vozovka  nebo díry na  vozovce.  Jako 
základní  informace  by  mohly  být  použity  informace  z  pomocných  systémů  jako  je  třeba  ESP 
(Electronic Stability Program) a přesná pozice vozidla. Vozidla příjmou tyto informace a buď upozorní 
řidiče nebo sami automaticky aktivují své pomocné systémy.
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V2V Merging Assistance složí k možnosti bezpečně najet do kolony vozidel. K tomu, aby se vozidlo 
mohlo bezpečně připojit do kolony, je potřeba přijmout informace z projíždějících vozidel, tak musí 
vozidla přijmout informaci od vozidla samotného. Vozidlo žádá o specifický manévr ostatní vozidla, 
aby se mohlo připojit  do kolony bez větších problémů. Tento manévr muže být automatický nebo 
formou požadavku upozornění řidiče.  

 2.3 Optická komunikace

 2.3.1 Náhled na optickou komunikaci

Optoelektronické systémy začínají stále více pronikat do oblasti vnitřní komunikace mezi jednotlivými 
vozidly. Jejich hlavním úkolem bude zvýšit aktivní a pasivní bezpečnost vozidla za jízdy i mimo ní. 
K tomu,  aby systém umístěný uvnitř  vozu co nejvíce napomáhal  faktoru bezpečného řízení,  musí 
dosahovat hodně kanálů s velkou šířkou volného pásma bez elektromagnetického rušení. Led diody 
s vysokou svítivostí byly použity u automobilů hlavně v brzdových světlech kvůli dlouhé životnosti, 
nízkému  příkonu  a  rychlé  spínací  době.  Postupem  času  byl  navržen  model  optické  bezdrátové 
komunikace používající led diody pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly. 

 2.3.2 Princip optické komunikace

Komunikace bude řešena pomocí krátkých zpráv obsahující data o ne bezpečnostních aplikací jako 
je real-time odhad silniční dopravy, propagace informací a zábavné aplikace. Velikost jedné zprávy 
pro tyto aplikace bude řádově 10 000 bytů.
Pro  bezpečnostní  aplikace  k  doručování  kritických  zpráv  v  předurčeném  čase  by  měl  být 
implementován spolehlivý vysokorychlostní datový tok. 
Představte si že jste právě řidič, který zastavil autem u křižovatky nebo u signálního semaforu. 
V té  chvíli  mohou automobily za  vámi  přijmout  nějakou informaci  od vašeho automobilu a  také 
naopak.  Tato  komunikace  může  právě  být  zajištěna  optickou  komunikací.  V novějších  modelech 
automobilů se využívá LED diod jako zdroje zadních světel.  V těchto světlech může být  použita 
některá z LED diod jako optický vysílač. To přispívá k snížení nákladů na výrobu a snížení váhy 
automobilu.  Tato  světla  by  mohla  posloužit  za  účelem  doručování  jednotlivých  zpráv.  Optická 
bezdrátová  komunikace  využívá  světlo  ve  viditelném spektru,  proto  je  také  známa  pod  názvem 
komunikace viditelným světlem. V dnešní době jsou vysoko svítivé LED diody využívány převážně 
pro komerční  účely a několik málo nasazení je pro optickou komunikaci.  Jestliže bude znám vliv 
okolního  světla  na  navrhovaný  optický  komunikační  systém,  pak  mohou  vzniknout  komunikační 
aplikace pro venkovní použití. Měřením LED diod, které byly původně určeny pro světelné účely, byla 
zjištěna dostatečná šířka pásma a modulace k tomu, aby byl  podporován přenos dat  v jednotkách 
Mbit.s-1.

 2.3.3 Doručování zpráv

Celý  komunikační  systém  může  být  řešen  jednoduchým  doručováním  zpráv  bez  vícenásobného 
přístupu a bez kolizního vyrovnávacího algoritmu. Brzdová světla předního automobilu přenášejí data 
na další automobil a to vše bez komplikovaného protokolu. Po spracování přijatých dat je rozhodnuto, 
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která  se  budou posílat  dál  a  která  byla  určena pro dané vozidlo.  Dokonce I  v  případě pomalého 
přenosu může systém doručovat aspoň jednoduché informace od předních automobilů. 
Následující obrázek ukazuje koncept navrhovaného systému.

Obrázek 2.3.3.1: Základní koncept automobilové komunikace

 2.3.4 Doručování zpráv v podmínkách zastavení

 2.3.4.1 Využití a předpoklady pro komunikaci

Příklady použití:
• informace o semaforu mohou být potřebná pro řidiče, kteří na něj přímo nevidí
• informace  o  zácpě,  srážce  nebo  špatné  funkci  automobilu  může  pomoci  řidičům zmírnit 

moment překvapení
• zprávy o počasí 
• informace o jízdních pruzích

Předpoklady
Navrhovaný  systém  může  být  založen  na  několika  základních  předpokladech.  Časová  prodleva 
přenosu dat obsahuje dvě součásti. První je zpoždění šíření signálu a druhá je přenosové zpoždění.

Zpoždění šíření signálu
Je čas pro první bit přijatý přijímačem, který je roven rychlosti světla ve vzduchu.

Přenosové zpoždění
Je čas mezi prvním a posledním bitem přijatým přijímačem, který je roven přenosu dat přes spojovací 
linku.

Od dalších automobilů signály s vyjímkou signálů od automobilů v předu a vzadu mohou způsobovat 
kolizi datového přenosu. Ke kolizi dojde v případě, že automobil bude přijímat určitá data, zatímco 
dorazí  další  datová  zpráva.  Systém  doručování  zpráv  předpokládá  okamžité  přenášení  zpráv 
po  příchodu  do  každého  dalšího  automobilu.  Vysílač  v  každém  automobilu  přenáší  zprávy 
v libovolném časovém intervalu a v náhodném pořadí. U tohoto způsobu neexistuje žádný kolizní 
vyrovnávací algoritmus a žádné informace o příjímání v pořadí, proto se jeví jako nejspolehlivější 
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způsob vysílání a příjmu - opakované operace, pak bude přijatá zpráva zpracována a poslána dalšímu 
automobilu. Mechanismus doručování zpráv má rysy jednosměrné komunikace bez řízení a kolizního 
vyrovnávacího algoritmu a opětovným přenosem.

 2.3.4.2 Model komunikace

Obrázek 2.3.4.2.1: Zjednodušený model komunikace stojících automobilů

Tento model je zjednodušený za podmínek ukazujících jen jeden skok. Tímto modelem řešíme jeden 
skok z automobilu vepředu k automobilu vzadu ve stejné řadě.  Pro více skoků jedné zprávy muže 
tento  model  posloužit  jako  dílčí  skok  mezi  jednotlivými  automobily  k  poslednímu  automobilu. 
U modelu budeme předpokládat situaci, že automobily zastavily.
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Vzdálenost mezi automobily je označena l1 a l2, které jsou 0,8 m pro simulaci.
Každé auto je vybaveno dvěma zařízeními: optickým přijímačem a vysílačem.
Přijímač je optický senzor.
Vysílač je složen z LED diod svítící v červeném spektru.
Budeme předpokládat, že tam neexistuje žádné sluneční světlo.
Vysílače umístěny v automobilech 3A a 3B v této situaci představují zdroje kolize a interference.
Čárkovaná čára představuje střed automobilu.
∆h představuje vzdálenost vychýlení od středu zadního automobilu.

∆h < 0 – přijímač je více nasměrován k levé straně
∆h > 0 – přijímač je více nasměrován k pravé straně
∆h ≠ 0 – přijímané zprávy budou rušeny vysíláním vedlejších automobilů ( 3A a 3B )

Předpokládáme,  že  ∆h by se  mohla  měnit  v  rozsahu -0,3  m až  0,3  m.  Další  omezení  je  závislé 
na vzdálenosti vysílače a přijímače kde vzdálenost by se pohybovala v rozmezí od 1,8m do 2,2m. Tato 
vzdálenost dosti kladně ovlivní nežádoucí signály z vedlejších automobilů, které tvoří interferenci.
 

 2.3.4.3 Závislost kolize na velikosti paketu

Na  obrázku  je  zobrazeno  kolizní  srovnání  pravděpodobnosti  různých  velikostí  paketů  s  jejich 
průměrnou časovou odezvou.

Obrázek 2.3.4.3: Kolizní závislost 
[http://www.jstage.jst.go.jp/article/lsj/36/APLS/1320/_pdf]

Malá  časová  odezva  paketu  prozrazuje  generování  velkého množství  paketů.  Například  průměrná 
časová  odezva  paketu  0,1s  odpovídá  generování  10  paketů  za  sekundu.  Bezdrátový optický  spoj 
předpokládá podporu přenosu  1 Mbit.s-1.  Dá se říci,  že komunikace založená na levné LED diodě 
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nemusí podporovat nějak zvlášť velkou rychlost přenosu dat. Samotný přenos paketů je předpokládán 
v situaci, kde dochází ke kolizím při přenosu paketů ostatních automobilů. Pokud je velikost paketu 10 
bytů, kolize se budou vyskytovat zřídka, pokud intenzita vstupního provozu jednotlivých paketů bude 
kolem 0,01. Je to dáno skutečností, že doba potřebná pro přenesení paketů o velikosti 10 bytů, je příliš 
krátká. Když  velikost  paketu  bude  delší  a  průměrný  čas  příchodu  paketu  bude  kratší,  zvýší 
se  pravděpodobnost  výskytu  kolize.  Zvýšení  pravděpodobnosti  kolize  bude  od  doby  krátkého 
průměrného  času  příchodu paketů,  což  znamená  rychlejší  generování  paketů.  Takže  s  danou 
přenosovou rychlostí a delším paketem bude přijímací strana déle čekat na příchod dalšího paketu, 
v té chvíli se zvyšuje pravděpodobnost pro příjem paketů určených pro jiný automobil. Když velikost 
paketu bude 1000 bytů, pak kolizní pravděpodobnost nebude zanedbatelná. S přenosem typu ALOHA 
přes bezdrátový optický spoj budou velikosti paketů řádově stovky bytů.

 2.3.5 Doručování zpráv v podmínkách jízdy

 2.3.5.1 Vlastnosti Led diod ve volném prostoru

Na rozdíl od technického rádiového spojení, optické sdělovací systémy ve volném prostoru vyžadují 
pro přenos dat přímou viditelnost, která je například ovlivněná špatnými povětrnostními podmínkami. 
Tak nebo onak rychlost a vzdálenost musí být přizpůsobena viditelnému světlu za všech možných 
podmínek. Proto toto může být považováno za výhodu. Nejhorší případ stavu pro praktické optické 
sdělovací systémy jsou slunné dny mající za následek vysoké osvětlení okolí. 

Obrázek 2.3.5.1.1: Záření typické Led diody
[http://www.pofto.com/downloads/040528_ecoc.pdf]

V grafu je záření okolního osvětlení ve dne a v noci srovnáván se signálním zářením typické LED. 
Záření osvětlující okolí je nezávislé na vzdálenosti. Hodnoty zobrazeny na obrázku jsou platné pro 
foto diodu se spektrálním filtrem (FWHM = 50 nm), který redukuje okolní světelnou intenzitu do 12 
dB. Světelná intenzita signálu se snižuje se vzdáleností a přijatý optický signál kolísá v rozmezí 5 
dekád  při  vzdálenosti  do  100  metrů.  Proto  přijímač  vyžaduje  velký  dynamický  rozsah,  vysokou 
citlivost a účinné potlačení okolního světla. Realizace ztlumení okolního osvětlení je lepší realizovat 
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aktivní zpětnovazební smyčkou namísto konvenčního pasivního RC členu. Napětí fotodiody je stálé a 
celková šířka pásma přijímače je nezávislá na osvětlení okolí. 

 2.3.5.2 Zlepšení vstupních vlastností přijímače

Pro zvětšení vstupního dynamického rozsahu přijímače použijeme dvě možná řešení: 
A) vstupní předzesilovač X-AMP      
B) logaritmický zesilovač LOG-AMP
Výsledky měření pro obě možnosti jsou ukázány v obrázku.
Okolní světlo vyřadí více než 30 dB pak možná komunikační vzdálenost ve dne dosahuje maximálně 
85 metrů a v noci až 130 metrů.

Obrázek 2.3.5.2.1: Použití zesilovačů pro zlepšení vstupních vlastností
[http://www.pofto.com/downloads/040528_ecoc.pdf]

 2.3.5.3 Návrh optických senzorů

Jedna  z  možností  je  použít  pole  fotodiod  jako  jediný  prvek,  který  bude  sledovat  rozteče  mezi 
automobily při  jízdě  v  paralelních  pruzích.  Základní  koncept  je  ukázán  na  následujícím obrázku. 
Používáme  dvě  přijímací  jednotky  pro  vyšší  rozlišení,  které  jsou  namontovány uvnitř  hlavních 
předních světel automobilu na pravé i levé straně. Zadní světla automobilu jsou zaostřována v různých 
částech  fotodiodového  pole,  což  se  dá  přiblížit  ke  geometrickému  vyměřování.  Používání 
fotodiodových polí s 16 fotodiodami o  velikostí 0,7 mm x 2,0 mm stačí k měření vzdálenosti mezi 
automobily do vzdálenosti 130 m.
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Obrázek: 2.3.5.3.1: Princip optických senzorů
[http://www.pofto.com/downloads/040528_ecoc.pdf]

 2.3.5.4 Závěr

Optoelektronické  systémy  se  budou  stále  více  nasazovat  jako  komunikační  prostředky 
v automobilovém průmyslu. Díky možnosti  využití  LED diod  v zadních světlech je jejich montáž 
méně nákladná než u systémů rádiové komunikace. Jejich hlavní nevýhoda se projevuje při zhoršení 
počasí,  což  by  nemuselo  až  tak  moc  vadit,  protože  každý  rozumný  řidič  v  horším  počasí  jede 
automaticky opatrněji. 
Bylo zjištěno, že datový tok 1 Mbit.s-1 při vzdálenosti 130 m využívající světlo ze standardní LED 
diody umístěné v zadních světlech je dostačující pro využití. Navržený fyzický model je popisován 
s dodržením několika důležitých předpokladů. Jako největší problém se bude řešit jak dostatečně snížit 
kolizní stavy při komunikaci. Standardizace parametrů jednotlivých komponent optické komunikace 
povede k ustanovení systému na trhu k dosažení plného nasazení do provozu.

 3 Analyzujte stav aplikací optických 
komunikací pro komunikace vozidlo-dopravní infrastruktura

 3.1 Přínos komunikace vozidlo-dopravní infrastruktura

Při  komunikací  vozidlo-dopravní  infrastruktura  se  předpokládá  komunikace  mezi  automobilem 
a  okrajem silnice,  budovy přilehlé  k  silnici,  různé  značky a  informační  tabule,  chodci,  cyklisté. 
Všechny tyto komunikace by v budoucnu měly napomáhat zvětšení dopravní bezpečnosti nebo zlepšit 
informovanost řidiče o stavu vozovky, počasí, hrozícího nebezpečí a o další různá data.

• aktualizace map pro GPS navigaci
• poskytnutí internetových služeb
• informace o silničních překážkách
• varování před uzavírkou a objížďkou
• informace o dopravní zácpě
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• informace o možnosti parkování
• a další

Pro  realizaci  komunikace  automobil-infrastruktura  musíme  mít  k  dispozici  inteligentní  dopravní 
systém (ITS) a inteligentní automobil. 
ITS musí obsahovat různé vyvíjející se technologie pro generování dostatečných informací o stavu 
infrastruktury.
Inteligentní automobil musí obsahovat různé  senzory, aby byl  schopen použít co nejvíce informací 
k zabezpečení jízdy.

V minulosti  a  dnešní  době  se  tato  informovanost  řeší  pomocí  informačních  tabulí,  značek  nebo 
poslechem příslušné rádiové stanice informující o dopravní situaci. 
V  budoucnosti  by  většina  komunikace  mezi  vozidlem  a  infrastrukturou  měla  být  převedena 
na optickou komunikaci nebo ponechána v rádiovém provedení.

 3.2 Nejznámější rádiová komunikace

Za  nejznámější  rádiovou  komunikaci  sloužící  v  oblasti  automobilového  průmyslu  lze  považovat 
službu GPRS, která se požívá převážně pro telefonní a zábavné aplikace. Jako další největší rádiový 
systém podporující automobilovou bezpečnost je GPS navigace. 

 3.2.1 GPRS služba

 3.2.1.1 Vlastnosti GPRS

Je to služba v síti GSM, stejně jako jsou například nejvyužívanější SMS zprávy, nebo hlasová spojení. 
Technologie  GPRS  je  používána  k  přenosu  datových  paketů  v  síti  GSM. Spojení  s  protistranou 
je navázáno pouze, pokud je třeba uskutečnit datový přenos. Je označována jako „2.5G“, technologie 
mezi druhou (2G) a třetí (3G) generací mobilních telefonů. Poskytuje možnost přenášet data  použitím 
TDMA kanálů v GSM síti.

Co je potřeba k využívání služby GPRS?
• aplikace s připojeným GPRS modemem
• existující síť GSM/GPRS
• SIM karta s aktivovanou službou GPRS 
• protistrana s přístupem k Internetu nebo síti GPRS

 3.2.1.2 Přenosová rychlost v GPRS

V síti GPRS jsou data přenášena více kanály současně, pokud je to nutné. Jestliže jeden GPRS přístroj 
právě  nepřenáší  ani  nepřijímá  data  jsou  dány  přenosové  kanály  k  dispozici  dalším  službám 
a  uživatelům  GPRS.  Díky  takovémuto  dynamickému  přidělování  zdrojů je  dosahováno zřetelně 
lepšího využití existující mobilní infrastruktury. Nevýhoda systému je, že dostupná šíře pásma může 
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klesnout, pokud chce k síti současně přistoupit více uživatelů současně.
Maximální přenosová rychlost v síti GPRS je teoreticky 171,2 kbit.s-1. U přístrojů běžně dostupných 
na trhu je  nabízena  rychlost 85,6 kbit.s-1.  V praxi se  reálně  dosahuje  rychlosti  cca 50  kbit.s-1,  což 
odpovídá průměrné přenosové rychlosti analogového modemu 56 K. 

 3.2.1.3 Protokoly a rozšíření

GPRS specifikace zahrnuje podporu protokolů IP, PPP, OSPIH a X.25. Poslední z nich se používá 
pro aplikace jako například bezdrátové platební terminály a bankomaty, ačkoliv byl odebrán z důvodů 
požadavku standardu. X.25 je stále podporován přes PPP nebo přes IP, což ovšem má za následek 
nutnosti  používání  routerů  nebo  zapouzdření  přímo  do  koncového  terminálu.  V  praxi  podporují 
operátoři na GPRS pouze IP a někdy také PPP. 

EDGE a Enhanced GPRS (EGPRS)
Enhanced GPRS (EGPRS) označované také jako EDGE - je rozšířením GPRS. Rozšíření  spočívá 
v nové modulaci 8-PSK, novém přepracování RLC/MAC bloku a dalších věcech. EGPRS nabízí vyšší 
rychlosti než GPRS a je zpětně kompatibilní s GPRS. V praxi se při použití EGPRS dosahuje rychlostí 
kolem 200 kbit/s. 

 3.2.2 GPS navigace

 3.2.2.1 Co to je GPS

Navigace do auta, univerzální navigace, navigace na kolo, námořní navigace, navigace do mobilu, 
o  tom všem slyšíme  na  každém rohu. Zkratka  anglického  -  Global  Positioning  System -  systém 
navigace určující polohu pomocí satelitů obíhajících kolem zeměkoule.

 3.2.2.2 Historie a vývoj GPS

Počátek je datován už v 60. letech minulého století. Tehdy se však počítalo s jejich využitím výhradně 
pro vojenské účely.  V roce 1960 zahájila americká armáda umísťování  družic Transit  na oběžnou 
dráhu. Jejich úkolem bylo především určování polohy vojenských vozidel a různých jiných jednotek. 
(Obdobnou síť  s  výrazně  nižší  přesností  práce  (díky menšímu  počtu  satelitů)  budoval  od  70.  let 
minulého století i Sovětský svaz.) Počátek GPS se datuje do roku 1978, kdy byla vypuštěna první 
družice tohoto systému. Během dalších let byla vybudována specializovaná pozemní řídicí střediska 
a celkový počet satelitů se dále zvyšoval až do roku 1993, kdy dosáhl hodnoty 24, která se od té doby 
nezměnila. 

 3.2.2.3 Struktura GPS

Struktura systému GPS má 3 části. 
První část tvoří vesmírný segment, jenž reprezentuje soustava 24 družic. Každá obsahuje 3 až 

4  atomové  hodiny,  které  se  starají  o  dlouhodobou frekvenční  stabilitu  vysílaného  signálu  a  mají 
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maximální odchylku přesnosti 3 ns (= 0,000 000 003 s). Družice vysílá signál s informací o své pozici 
a s časem odeslání. Z každého místa na zemi je obvykle viditelných 6 družic. K určení dvojrozměrné 
polohy (zeměpisná délka a šířka) postačí  příjem signálu ze 3 družic,  zatímco určení  trojrozměrné 
polohy (navíc výška) vyžaduje minimální účast čtyř družic. Příjem menšího počtu družic znemožňuje 
výpočet  polohy,  vyšší  počet  družic  naopak  určení  polohy dále  zpřesňuje.  Po  vyhodnocení  údajů 
o umístění satelitů,  době šíření a vzdálenosti  satelitů od přijímače je vyhodnocena aktuální poloha 
přijímače i  to,  jakým směrem a jakou rychlostí  se  přijímač pohybuje.  Provozovatel  systému GPS 
v současnosti zaručuje, že minimálně 4 družice jsou pozorovatelné kdykoliv a odkudkoliv. Komplex 
24 satelitů je složen z 21 základních a 3 aktivních rezervních. Záložní družice zajišťují, že výpadek 
jiných 3 družic neohrozí chod navigace a překlenou čas potřebný pro vypuštění nových. Satelity jsou 
skloněné  v  úhlu  55  stupňů  k  rovině  rovníku,  pohybují  se  rozmístěné  v  6  oběžných  drahách 
(orbita-lech) téměř kruhového tvaru a jejich pracovní výška činí 20 183 km nad povrchem Země. 
Doba oběhu trvá 12 hvězdných hodin, což v zemském čase představuje 11 hodin 58 minut a znamená 
to,  že  ze  stejného  místa  na  Zemi  lze  družici  následující  den  pozorovat  o  4  minuty  dříve.  

Druhou část systému představuje řídicí segment, který sestává z hlavní řídicí stanice na letecké 
základně v Colorado Springs (USA), dále z 5 většinou bezobslužných monitorovacích stanic a ze 4 
pozemních vysílačů. Monitorovací stanice jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodu Země, zpravidla 
blízko  rovníku.  Při  každém průletu  družice  nad  některou  z  těchto  stanic  proběhne  vyhodnocení 
parametrů  její  dráhy a  vypočítají  se  korekce  v  dráze  letu  i  ve  vysílaném signálu.  Dochází  také 
k synchronizaci atomových hodin na palubě satelitu. Zpracované informace se odesílají zpět ke družici 
a  odtud  do  GPS přijímače,  kde  dojde  k  aktualizaci  uložených dat.  Řídicí  segment  je  mimo  jiné 
odpovědný  za  nejrůznější  provozní  opatření,  z  nichž  mezi  nejdůležitější  patří  správa  a  údržba 
stávajících  družic,  a  podílí  se  také  na  přípravě  vypouštění  nových  družic.  

Třetím a posledním segmentem je uživatelská oblast. Skládá se z GPS přijímačů jednotlivých 
uživatelů, umožňujících přijímat signály z družic, a získávat tak informace o poloze a čase. Segment 
je především z bezpečnostních důvodů tvořen pouze pasivními přijímači, které nemohou být zaměřeny 
nepřítelem.  Díky tomu,  že  přijímače  nemusejí  komunikovat  s  družicemi,  je  systém GPS schopen 
teoreticky obsloužit neomezený počet uživatelů.

 3.3 Návrhy systémů založeny na rádiové komunikaci

 3.3.1 BMW komunikace chodec – automobil

Skupina BMW pro výzkum technologií ve spolupráci s výzkumnými ústavy v Německu nyní vyvinuly 
systém,  který  může  předejít  srážkám dětí  díky tzv.  automobilové  komunikací.  Výzkumný projekt 
zahrnuje  v  sobě  komunikující  mezi  vozidlem a  chodcem pomocí  rádiové  komunikace.  Například 
senzorický systém, který by rozpoznával chodce a cyklisty v těsné blízkosti automobilu s možností 
předcházet automobilovým nehodám.

Systém by byl  postaven  na  principu frekvenční  identifikace.  Identifikační  čip  chodce  by vydával 
rádiové vlny,  které  by byly zachycovány senzorem automobilu a  tím by se  chodec nebo cyklista 
zviditelnil pro senzor automobilu.

Na příjem impulzů vyslaných z vozidla by vysílač chodce generoval identifikační kód. Tu umožní 
zaměřit jeho pozici, i když nebude ve viditelném poli řidiče. Identifikační čip bude neustále měnit 
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náhodně identifikační kód, aby bylo dosaženo anonymity uživatele.
Automobil  identifikuje  rádiové  vlny  používající  kmitočtové  pásmo  2,4  GHz  z  hlediska  určení 
identifikace  a  vzdálenosti.  Vzdálenost  mezi  chodcem a  automobilem bude  vypočítána  na  základě 
časové  odezvy identifikačního  čipu  a  senzoru  automobilu.  Tento  princip  je  použit  u  echo sondy. 
Jestliže na základě těchto dat systém předvídá nebezpečí srážky upozorní řidiče. Pokud však řidič 
nereaguje,  muže  být  systém doplněn automatickými  nouzovými  brzdami.  Řidič  přijímá  informaci 
od senzoru přes  display na palubní  desce,  podobný systém už je dnes dostupný,  který je založen 
na rozpoznávání chodce v noci pomocí nočního vidění.

Další částí pokračujícího výzkumu je vyloučení zaměření tzv. planých poplachů způsobených třeba 
chodci sedící v automobilu. Tato část výzkumu je zatím předmětem zkoumání.

 3.3.2 Tcommunicator – Ekonomický rádiový dopravní systém

Dopravní  systém  Tcommunicator  je  složen  z  hlavního  řídícího  systému  a  z  vedlejšího  řídícího 
systému.

Hlavní řídící systém 
Je použit pro pokrytí velké oblasti, z které přijímá informace o dopravě pomocí vedlejších řídících 
systémů. Komunikace mezi hlavním a vedlejším řídícím systémem je provedena pomocí optických 
kabelů. Různé funkce, které hlavní řídící systém používá pro řízení automatických voleb, jako jsou 
třeba:  upozornění  záchranné  služby  na  nehodu,  upozornění  na  rychlou  jízdu  nebo  zpřístupnění 
internetu na silnicích.

Vedlejší řídící systém
Skládá  se  převážně  z  přijímačů,  vysílačů,  kodérů  a  dekodérů.  Vysílače  a  přijímače  založeny 
na  technologii  RF  signálu  mohou  být  použity  pro  dlouhou  vzdálenost.  Návrh  vedlejšího  řídícího 
systému bude založen na různých situacích a  místech.  Jejich hlavním využitím bude komunikace 
na krátkou vzdálenost. Hlavní činnost bude komunikace rozdělena do následujících kategorií.

• vysílač – vůz
• vůz – přijímač
• vůz – vůz

Mechanismus komunikace
Základem komunikace RF je použití  HT12E , HT12A jako RF enkodéry a HT12D a HT12F jako 
dekodéry.  HT12E  je  12  bitový  RF  enkodér  s  RC  článkem  a  HT12A je  8  bitový  RF  kodér 
s rezonátorem 455 KHz. HT12D je 8 bitový dekodér s RC článkem a HT12F je 12 bitový dekodér 
s RC článkem. Pro lepší přenos je použit 12 bitový enkodér / dekodér. 
Úroveň enkodéru: 12 bitů použito pro přenos je rozděleno do 4 částí, které jsou:  

• řídící číslo
• chybová korekce
• typ komunikace
• aktivita

16



Obrázek 3.3.2.1: Rozdělení zprávy na jednotlivé bity

Řídící číslo - identifikační číslo řídícího systému
Chybová korekce - chybový kontrolní bit je použit v době dekódování pro opravu.
Typ komunikace - označení pro koho je komunikace určena, první kód je přiřazen pro znamení 

  záchranné služby.
Aktivity - jednotlivá data zpráv
Komunikace mezi hlavním řídícím systémem a vedlejším řídícím systémem je transportována pomocí 
paketů.

Komunikace vysílač – vůz
Situace typu: zúžení směru, ostrá zatáčka, dovolená rychlost, zastavení, značení nemocnice, úrovňový 
přejezd, … je vysílač použit k přenosu kódu ke zjištění objektu pomocí indikátoru objektu a přijímač 
ve vozidle použit pro příjem kódu. Kód je potom převeden na zprávu, která je interpretována řidiči 
pomocí zvuku nebo displeje ve voze.

Komunikace vůz – přijímač
Komunikace má dvě základní funkce:

• omezení rychlosti
Vysílač přenáší zprávu o dovolené rychlosti a přijímač umístěný ve vozidle na základě vzdálenosti 
a rychlosti provádí výpočet založený na časových intervalech.

• nehody a  záchranná služba
Všechny vysílače a přijímače mají v sobě pevně definovanou frekvenci, která se při dopravní nehodě 
aktivuje.  Pokud  tuto  frekvenci  zachytí  některý  z  hlavních  řídících  systémů,  automatickou volbou 
přivolá pomoc.

Obrázek 3.3.2.2: Nouzové vysílání
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Komunikace vůz – vůz
Komunikace mezi jednotlivými automobily je řešena pomocí potvrzovacích zpráv. V každém vozidle 
zabudovaný přijímač  a  vysílač  bude  mimo jiné  využit  pro  určování  časového zpoždění  při  šíření 
signálu a statistického chování spoje, zpožděného šíření a pravděpodobnostních parametrů. Ve všech 
výše uvedených typech komunikací (vysílač - vůz, vůz - přijímač, vůz - vůz) jsou přijímače signálu 
vybaveny detektorem chyb, který kontroluje 5 nebo 6 bit z 12 bitového slova.

Tato  komunikace  by měla  sloužit  převážně  k  podávání  informací  o  stavu  silnice  a  situaci  na  ní 
samotné dříve, než  tyto faktory mohou napomoct ke vzniku dopravní nehody. 

 3.3.3 Protisrážkový výstražný systém DSRC

Pro zvýšení dopravní bezpečnosti vozidel musí veškeré dopravní informace být k dispozici on-line 
pro vzdálený varovný systém. Komunikace dopravního sdělovacího systému je provedena pomocí 
síťové architektury klient-server na IP protokolu. Skutečné programové řízení může být realizováno 
pomocí UDP protokolu pro příjem informací. DSRC komunikační jednotka je navržena k mobilnímu 
vysílání dat. Tento systém je postaven na komunikaci technologie DSRC a technologie GPS.

Sytém je složen z třech základních částí: GPS přijímač, DSRC komunikační jednotka a CAN sběrnice. 
Antikolizní  aplikace přijímá  data  z GPS a  zároveň data  z  infrastruktury,  která  jsou zpracovávána 
v procesoru a dále  posílána přes  DSRC jednotku v určitých intervalech do blíže  se  vyskytujících 
vozidel. Datové pakety obsahují data z periferních senzorů i data z GPS. 

Obrázek 3.3.3.1: Princip proti srážkového systému
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Metoda DSRC (Dedicated Short Range Communication) umožňuje realizovat bezdrátový přenos dat 
na krátkou vzdálenost mezi vozidlem a infrastrukturou u komunikace, a to na bázi mikrovlnného nebo 
infračerveného přenosu.  Zařízení  pracuje  pouze  s  malým výkonem,  proto  i  dosah  těchto  zařízení 
je teoreticky do 1 km. Komunikace je možná až do rychlosti 160 km.h-1 s časovou odezvou asi 50 
milisekund.  Standardizovaná  frekvence  v  Evropě  –  5,8  GHz  –  vyžaduje  přímou  viditelnost  mezi 
komunikačními  zařízeními.  Systém DSRC je v současnosti  využíván zejména pro potřeby výběru 
mýtného. Lze jej však využít i pro další aplikace – např. pro komunikaci mezi dopravními značkami 
a vozidlem nebo pro platby za parkování apod.

 3.4 Kooperace infračerveného světla a Zigbee technologie

Tento návrh se  opírá  o  spolupráci  dvou rozdílných systémů,  které  se  budou navzájem doplňovat. 
Blízká infračervená identifikace má velmi dobrý rozsah a lokalizační rysy, ale spoléhá se na vizuální 
detekci. Toto je náchylné k chybám, kdy objekty nejsou dobře vidět, nebo jsou nevlídné povětrnostní 
podmínky. Na druhé straně Zigbee senzor nemůže snadno určit umístění cíle, ale pomocí rádio signálu 
určí aspoň směr. Kombinováním pozitivních charakteristických rysů těchto dvou senzorů se zrodila 
nová metoda pro identifikaci objektů na silnici.

 3.4.1 Optický identifikační senzor

Jeho  účel  je  zjistit  a  identifikovat  různé  objekty na  silnici  nebo na  jejím okraji.  Spojením rádio 
komunikačního systému je senzor schopen určit který objekt je zdroj dané zprávy. Některé systémy 
využívají pro rozpoznávání kamery s vysokým rozlišením s malým rozsahem. Náš senzor má velký 
rozsah a potřebuje kameru s malým rozlišením a jednoduché infračervené signální světlo.

Senzor je složen se dvou základních částí. Vyzařovací část a přijímací část.
Vyzařovací  část  je  složena  z  infračervených  LED  diod,  která  kóduje  identifikaci  použitím 
definovaného protokolu. Signál je potom časově kódovaný a ne prostorově kódovaný. To umožňuje 
rozšířit rozsah a zvětšit robustnost ve srovnání s tradičním prostorovým identifikováním.
Přijímací část je nízko rozlišovací CCD kamera a dekódující algoritmus. Princip algoritmu je založen 
na extrahování bodu zářiče z obrazu a následné sledování pohybu bodu.

Efektivita  senzoru  je  omezená  kvůli  velmi  nízkým  prostorovým  a  kamerovým  rozlišovacím 
možnostem,  planým  poplachům  způsobených  denním  světlem,  jiné  dopravní  prostředky  a  nebo 
pouliční světla. V takových podmínkách se dá tyto negativa zmenšit změnou výkonu diod. Přesto vše 
je zjištěno, že při slunečném počasí má senzor dosah 110 m a časovou odezvu 100 ms. Toto umožňuje 
aplikacím rozpoznávat nejen silniční objekty, ale také silniční značky. 

Rozpoznávání silničních značek
Připojený vysílač k silniční značce umožňuje vozidlu identifikaci a rozpoznání silniční značky uvnitř 
senzorového  rozsahu.  Vysílač  vysílá  identifikační  kód  charakterizující  typ  značky.  Během  času 
objevení značky je také lokalizována její vzdálenost. Tento způsob je vhodný pro noční jízdu, kdy 
špatně osvětlená vozovka zamezí možnost rozlišovat dopravní značky.
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 3.4.2 Zigbee Smartdust senzor

Smartdust  je  mikroelektronické  zařízení  složené  se  základní  jednotky,  paměti  a  rádio  čipu,  který 
umožňuje  komunikaci  s  ostatními  zařízeními  v  dosahu.  Rádiová  komunikace  je  uskutečněna 
v kmitočtovém pásmu 800-900 MHz, 2,45 GHz, 5,8-5,9 GHz používající komunikační protokol IEEE 
802.15.4 Zigbee. Tato bezdrátová topologie umožňuje vytvořit mobilní sítě Ad-hoc. 

Tato zařízení  jsou programovatelná a mohou být  také rozšířena o další  senzory.  Největšími klady 
Smartdust  technologie  je  vysoká  mobilita,  přizpůsobitelnost,  levné  výrobní  náklady,  není  potřeba 
přímé viditelnosti mezi zařízeními.
 
Na  druhé  straně  má  Smartdust  omezení  v  identifikačním rozsahu.  I  když  toto  nezpůsobuje  moc 
problémů, může to představovat omezení v použitelnosti v dopravních situacích.

Použití této technologie je ukázáno na příkladu rozpoznávání dopravních značek. Ke každé značce 
bude přidělena určitá frekvence s malým dosahem. Automobil projíždějící kolem značky zachytí tuto 
frekvenci a dekóduje ji na zobrazení maximální rychlosti nebo jiné upozornění. 

 3.4.3 Spolupráce senzorů

Jako základ si můžeme představit automobil vybaven optickým přijímačem + infračerveným zářičem 
a Smartdust jednotkou. 
Infračervený  vysílač  a  Smartdust  jednotka  spolupracují  pro  rozpoznávání  dopravních  značení 
a dopravních světel. Spojením jejich vlastností dostáváme silnější detekční systém. 
Oba systémy jsou napojeny na řídící počítač, na kterém běží potřebné aplikace. Na palubním počítači 
oba senzory komunikují souběžně a přitom používají sjednocené programové aplikace.  

Obrázek 3.4.3.1: Model kooperace
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Ve většině případech infra kamera sbírá signál z infrazářičů před Smartdust stanicí.  Po pozdějším 
navázání  komunikace  přes  Smartdust  je  provedeno  potvrzení  výskytu  značky.  Pokud  však  tomu 
okolnosti  nedovolují  zaměřit  značku  pomocí  kamery  je  systém  rozpoznávání  odkázán  pouze 
na Smartdust komunikaci. V tom případě systém bude varovat řidiče, že objevil nějakou značku s tím, 
že není 100 % jistota, o jakou značku jde.
Při společném rozpoznávání dopravních světel by Smartdust napodoboval chování dopravního světla 
i  s  časovou prodlevou pro  každou barvu.  Podle  aktuální  barvy by se  vysílal  určitý  druh  signálu 
i s časem. Infračervená kamera by pouze varovala řidiče před výskytem dopravních světel. Společná 
aplikace  by  zobrazila  nejen  aktuální  barvu,  ale  i  zbývající  čas  barvy.  Protože  časová  odezva 
u Smartdust je 100 ms, pak je možnost odpočítávání zobrazit po sekundách.

 3.5 Opel Eye – rozpoznávání značek a vybočování z pruhů

Německá automobilka představuje kameru, která podporuje řidiče hned dvěma způsoby. Jednak díky 
funkci  „Traffic  Sign Recognition“ rozeznává dopravní  značky omezení  rychlosti  a  značky zákazu 
předjíždění – tato omezení či zákazy se zobrazují na přístrojové desce. Druhá funkce „Lane Departure 
Warning“  upozorní  řidiče  na  mimovolné  vybočení  z  jeho  jízdního  pruhu.  Oba  popsané  systémy 
výrazně zvyšují bezpečnost jízdy.

Název „Opel Eye“ označuje širokoúhlou kameru s vysokým rozlišením. Kamera, která je umístěná 
v prostoru mezi čelním sklem a vnitřním zpětným zrcátkem, rozeznává dopravní značky a označení 
jízdních  pruhů.  Není  o  moc  větší  než  mobilní  telefon,  dokáže  ale  snímat  rychlostí  30  obrázků 
za sekundu. Dva signální procesory podporou výkonného software GM, tyto snímky filtrují a „čtou“. 

Systém  rozeznávání  dopravních  značek  „Traffic  Sign  Detection“  dokáže  „číst“  značky  omezení 
rychlosti  a  zakazující  předjíždění  a  umí  rovněž  avizovat  ukončení  úseku  s  omezenou  rychlostí. 
V závislosti na světelných podmínkách systém začíná rozeznávat značky ze vzdálenosti 100 metrů. 
Proces se začíná zaostřením na kruhový předmět, potom identifikuje čísla v jeho vnitřní ploše pomocí 
programu porovnávání obrysů. Pokud realita odpovídá obrazu dopravní značky uloženému v řídicím 
procesoru vozu, zobrazí se značka na přístrojovém panelu. 

Obrázek 3.5.1: Rozpoznávání dopravních značek
[http://www.automotorevue.cz/auto/technika/opel-eye-vidi-i-za-vas.html]

Systém vždy zobrazuje  ty nejdůležitější  informaci  pro bezpečnou jízdu – filtruje  se  tak množství 
značek, jejichž počet by mohl řidiče zahltit. Jestliže systém rozezná dvě značky těsně za sebou, potom 
např.  značka  zákaz  předjíždění  dostane  přednost  před  značkou  omezující  rychlost.
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Symbol upozornění se zobrazí během několika sekund uprostřed přístrojového štítu mezi hlavními 
kruhovými přístroji.  Symbol si  navíc řidič může kdykoli  sám vyvolat  z paměti systému stlačením 
ovladače na volantu. Zařízení „Traffic Sign Detection“ je možné aktivovat prostřednictvím vnořené 
sub-stránky  v  menu  palubního  počítače.  Zařízení  „Opel  Eye“  poskytuje  přesnější  informace  než 
přenosné navigační systémy s napevno uloženými rychlostními omezeními, protože kamera pracuje 
v reálném čase. Pokud se změní omezení rychlosti, například z důvodu prací na silnici, zařízení „Opel 
Eye“ to dokáže detekovat. Procesory dokážou rozeznávat dopravní značky, protože naprostá většina 
z nich je navržena jednotně podle Vídeňské konvence o dopravních značkách a signálech. Od roku 
1968 tato dohoda standardizuje dopravní značky ve více než 80 zemích světa. 

Varování při  vybočení  z jízdního pruhu: Alarm upozorňuje na mimovolné opuštění pruhu Kamera 
„Opel Eye“ kontroluje i to, zda řidič jede na dálnici bezpečně ve zvoleném jízdním pruhu. Zařízení tak 
pomáhá  zabránit  nebezpečným situacím,  například  pokud  řidič  za  volantem usne.  Systém „Lane 
Departure Warning“ se zapíná i vypíná tlačítkem. Pokud je aktivovaný, upozorňuje řidiče zvukovým 
znamením a blikáním signálu na přístrojovém panelu.

Obrázek 3.5.2: Rozpoznávání vybočení z pruhu
[http://www.automotorevue.cz/auto/technika/opel-eye-vidi-i-za-vas.html]

Zařízení „Lane Departure Warning“ se využívá v rychlostech nad 50 km.h-1. Systém signalizuje jen 
ve správných momentech díky tomu, že využívá speciální algoritmy, které definují podmínky kdy už 
se  má  vyslat  varování.  Tyto  algoritmy  zaznamenávají  také  pohyby  volantu  a  sledují  signalizaci 
o změně směru jízdy. 

 4 Analýza aplikací optických komunikací uvnitř vozidel

 4.1 Rozhraní člověk stroj

Systému řízení  informací  a  integrované  vnitřní  rozhraní,  které  dovolí  minimálně  zatěžovat  řidiče 
při  řízení,  dává  velké  možnosti  v  oblasti  bezpečného  řízení.  Oba  tyto  problémy  se  stávají 
nejvýznamnějšími pro automobilový průmysl kvůli  jejich očekávanému zlepšení bezpečného řízení 
jsou nejvíce podporovány Evropskou unií. Jako největší projekt pro tuto oblast se skrývá pod názvem: 
COMUNICAR  (COmmunication Multimedia UNit Inside CAR), který je již delší dobu v ve vývoji 
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a v testování. Základem je vytvořit integrované multimediální rozhraní mezi člověkem a strojem, které 
by ovládalo následující funkce:

• tradiční vozidlové informace (rychlost, kilometrovník, varování, …)
• pokročilé řidičské systémy (postranní a podélné varování před srážkou, ...)
• telematické služby (navigace, dopravní informace, telefon, …)
• informační zábava (rádio, cd, mp3, …)

Všechny tyto  informace mohou být  řidiči  poskytnuty v závislosti  na  jízdních vlastnostech a  jeho 
dosavadní pozornosti pomocí určitých pravidel. Jako základ je systém, který vybírá informace a podle 
důležitosti je postupně předkládá řidiči. Další jeho funkcí je možnost omezit některé informace, které 
by mohly napomáhat ke zvýšení nebezpečí. Například: Řidič se blíží k obtížnému kruhovému objezdu 
a  současně  telefonuje.  Systém  sám  určí,  že  telefonní  hovor  v  této  chvíli  může  řidiče  zbytečně 
rozptylovat od řízení,  a  proto automaticky pozdrží příchozí volání.  Řidič po dokončení náročného 
manévrování se potom může vrátit k hovoru o několik sekund později.

Výzkum je rozdělen do třech hlavních fází. První fáze je návrh celkových funkcí rozhraní a pravidel 
pomocí, kterým bude zamýšlený systém fungovat. Druhá fáze řeší použitelnost a bezpečnostní dopad 
během jízdy. Třetí se zabývala návrhem designu (umístění v palubní desce, dotykový display, druhy 
oznámení situace, …).

Podle  požadavků  a  předcházejících  výzkumů  je  možnost  definovat  uspořádání  jednotlivých  částí 
rozhraní tímto způsobem.

První oblast je přístrojový panel -  bude umístěn před řidičem a bude poskytovat tradiční informace 
jako  je  třeba rychlost,  stav motoru,  palivo...  dále  by mělo  informovat  o  jízdním stavu  popřípadě 
o kritických situacích.

Druhá  oblast  je  centrální  display –  bude  umístěn  mezi  řidičem a  předním spolujezdcem a  bude 
poskytovat telematické a zábavné funkce.

Třetí oblast je hmatový ovladač – bude umístěn pod centrálním displejem a bude sloužit k ovládání 
centrálního displeje.

Obrázek 4.1.1: Uspořádání přístrojů na palubní desce automobilu
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První oblast – přístrojový panel

Třetí oblast – hmatový ovladač

Druhá oblast – centrální displej



 4.2 Konstrukce vnitřní sítě automobilu

Optoelektronické systémy začínají stále více pronikat do oblasti vnitřní komunikace mezi jednotlivými 
vozidly. Jejich hlavním úkolem bude zvýšit aktivní a pasivní bezpečnost vozidla za jízdy i mimo ní. K 
tomu,  aby  systém umístěný  uvnitř  vozu,  co  nejvíce  napomáhal  faktoru  bezpečného  řízení,  musí 
dosahovat hodně kanálů s velkou šířkou volného pásma bez elektromagnetického rušení.
Základním zdrojem vnitřní optické datové automobilové sběrnice umístěné uvnitř vozu se stanou LED 
diody stejně tak, jako budou využity pro komunikaci mezi jednotlivými automobily.   

 4.2.1 Systémy optických datových sběrnic

 4.2.1.1 Síť D2B (Domestic Digitál Bus)

V roce 1998 byla představena jako první optická datová sběrnice : D2B (Digital Domestic Bus). 
Byla  použita  v  automobilech  řady  Mercedes  Benz.  Sběrnice  komunikovala  přenosovou  rychlostí 
5,6  Mbit.s-1 se  schopností  přenášet  řeč,  zvuk,  řídící  data  pro  telefony,  mobily,  zvukové  systémy 
a systémy rozpoznávání hlasu v určitém uspořádaném síťovém kruhu.

Co je D2B?
• Domácí digitální sběrnice
• D2B využívá pro přenos dat optickou komunikaci a optické vlákno jako přenosové médium
• Jednotlivé komponenty sítě přemění elektrické signály na světelné signály
• Světelné signály putují uvnitř optického kabelu do koncových zařízení
• Každá komponenta má optický přijímač a optický vysílač
• Přijímací  komponenta  přijímá  optická  data  přemění  je  na  elektrický  signál,  který  potom 

využívá nebo jen ho transportuje do ostatních komponent

Obrázek 4.2.1.1: Princip komunikace mezi komponentami

D2B komponenty jsou propojeny: 

Do optického kruhu:
Dvě sousední komponenty jsou propojeny optickým kabelem do série.
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Obrázek 4.2.1.2: Propojení jednotlivých komponent

Elektrické budící linky:
Jednotlivé komponenty se připojují  sériově do hvězdice. Střed této hvězdice je tvořen spojovacím 
místem pro všechny kabely z jednotlivých komponent.

Obrázek 4.2.1.3: Propojení komponent s spojovacím místem

 4.2.1.2 Síť MOST (Media Oriented Systems Transport) 

V roce 2001 mezinárodní společenství automobilových výrobců a dodavatelů sestavili standart pro síť 
v  dopravních  prostředcích.  Tento  standart  nese  označení  MOST.  Přenosová  rychlost  kruhové  sítě 
MOST je 22,5 Mbit.s-1 to umožňuje stabilní přenos kompresovaného videa.
V dnešní době je MOST nasazený ve více jak 40 sériově vyráběných automobilů různých značek.

Jedná  se  o  optickou  síť  poskytující  velmi  účinný  a  levný  mechanismus  pro  transport  vysokého 
množství dat. M0ST je synchronní síť.  Tento mechanismus představuje optimální řešení pro přenos 
dat audio / video. Většinové využití zůstává v automobilovém průmyslu. To to jednoduché a levné 
rozhraní se používá při komunikaci se širokou škálou periferních zařízení v automobilovém průmyslu.

MOST je síťová technologie založená na synchronním dálkovém přenosu. 
Jako přenosové medium používá polymerové optické vlákno (POF)  s  možností  připojení  různých 
komunikačních komponent až do 64 kusů. MOST podporuje synchronní i asynchronní přenosy a díky 
kontrolním datovým kanálům je uzpůsobena pro technologii  plug-and-play.  Jako zdroj hodinových 
impulzů je brán obvod v režimu MASTER, který poskytuje časování pro všechny ostatní zařízení 
komunikující  na  dané  síti.  Tato  technologie  odstraňuje  potřebu  vyrovnávací  paměti  a  konverzi 
rychlosti tak, že představuje velmi jednoduchou a levnou variantu sítě i síťové rozhraní je samo o sobě 
je  velmi  cenově  příznivé.  Tato  technologie  je  velmi  podobná  veřejné  komutované  telefonní  síti. 
Základní synchronní datový signál je složen z více datových kanálů a řídící kanál. Řídící kanál slouží 
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k  nastavení  jednotlivých  datových  kanálů  do  režimu  přijímač  nebo  vysílač.  Jestliže  je  spojení 
navázáno, pak data můžou téct spojitě a žádný další požadavek na spojení není přijat. Šířka pásma je 
rozdělena do datových kanálů, které jsou rezervovány pro daný směr tak, aby nedocházelo k přerušení, 
kolizi nebo zpomalení.

Počítačová základní data jako internetová data nebo data z navigace jsou typicky poslána v krátkých 
asynchronních skupinách signálů a často jsou směrována k různým místům. Pro umožnění přenosu 
takových dat MOST vytvořil schopné mechanismy pro asynchronní komunikaci. Tyto mechanismy 
běží jako nástavba nad přenosem synchronního datového přenosu. Jsou naprosto odděleny od řídícího 
kanálu a kanálů datových tak, že se na v zájem neovlivňuji.

Ve shrnutí  můžeme síť MOST definovat jako multiplexní síť s různými kanály a mechanismy pro 
přenos různých dat vyskytujících se v multimediálních a informačních systémech.

Obrázek 4.2.2.1: Znázornění využití sítě MOST

Všechny  aktuálně  instalované  optické  datové  sběrnicové  systémy  v  automobilech:  D2B,  MOST, 
Byteflight systém, využívají stejné základní optické a optoelektronické součásti: polymerové optické 
vlákno,  led diody pracující v oblasti červeného spektra a křemíkové fotopřijímače.

 4.2.2 Konstrukce optických vláken
 

 4.2.2.1 Polymerové optické vlákno (POF)

Je  vybráno,  protože  je  flexibilní  než  vlákno křemenné  a  dovoluje  výrobu poměrně tlustého jádra 
vlákna třeba až 1 mm. Další velká výhoda díky většímu průměru jádra je větší tolerance při spojování 
jednotlivých komunikačních zařízení a světelných zdrojů s vlákny. To velice přispívá k jednodušší a 
levnější  výrobě  konektorů a  spojek.  Jako  nejnižší  možná vlnová délka pro komunikaci  může  být 

26



použita 630 nm, což neklade velké výrobní nároky na zdroje světla a fotopřijímače.
Charakteristické  rysy vysílačů  a  přijímačů  použitých  v  síti  MOST jsou  znázorněny v  následující 
tabulce:

Parametry vysílače Hodnota
Vlnový rozsah 630 až 685 nm

Šířka spektra ≤ 30 nm

Výstupní napětí - 1,5 až – 10 dBm

Odezva 8 ns

Parametry přijímače Hodnota
Citlivost - 23 dBm

Přetížení - 2 dBm

Tabulka 4.2.2.1.1: Charakteristické rysy vysílačů a přijímačů použitých v MOST
[http://www.pofto.com/downloads/040528_ecoc.pdf]

Tyto parametry dovolují automobilovému výrobci použít kabelové svazky o útlumu do 13 dB mezi 
dvěma síťovými uzly. Kvůli relativně vysokému efektivnímu útlumu vláken 0,4 dB*m-1 (způsobeným 
širokým emisním spektrem LED diod, u kterých není vysílací vlnová délka přesně 650 nm) a ztrátách 
vznikajících vložením optických spojek. Ztráty 2 dB jsou pouze u spojení bod – bod, které je založeno 
na síťové topologii kruh.

Například spojení bod – bod s délkou 15 m a dvou spojek, kterými jsou připojena jednotlivá zařízení, 
již  má  dovoleno nejhorší  případný útlum 10 dB  a  3 dB útlumu připadá na další  optickou spojku 
přidanou do systémového kruhu. Tento rozsah stěží dovoluje vložení dodatečných pasívních vazebních 
členů. Druhé velké omezení (POF - PMMA) je maximální teplota okolí, která může být v rozsahu 
do 85  ºC.  Takže se nehodí moc pro použití na střechu auta nebo v prostoru motoru. Její využití je 
ideální v kabině auta.
Poslední nevýhoda je ve frekvenční šířce pásma, která nedovolí snadné zvětšení přenosové rychlosti 
nad 100 Mbit.s-1. 

Budoucí  automobilové  optické  datové  spoje  by  měly  přinést  zvětšení  propustnosti,  dovolit  nižší 
poloměr  ohybu,  jednoduchou  manipulaci  a  hlavně  vyšší  pracovní  teploty.   Toto  by mělo  přispět 
ke zjednodušení  výroby jednotlivých komponent  na straně dodavatele i  na  straně automobilového 
výrobce v montážních linkách,  stejně jako údržba a oprava v jednotlivých firmách.  Navíc nová a 
rychlejší technologie přenosu dat velké rychlosti přispěje k aplikaci nových zařízení s více možnostmi.

Příklady využití:
Senzorové systémy pro bezpečnostní aplikace
Řízené motorické systémy
Diskově datové systémy
Video systémy
Systémy pro zpracování řidičské pomoci
Automatické pomocné systémy
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Pro tyto aplikace dnešní optické datové sběrnice dosahují na hranice svých možností hlavně v rámci 
teplotní stability, dostatečného výkonu a rozumné přenosové rychlosti. Proto se musí neustále hledat 
nová technologická řešení. 

Pro  překonání  veškerých  výšeuvedených  omezení  POF  -  PMMA vlákna,  byl  navržen  nový  druh 
vlákna.

 4.2.2.2 Křemenné optické vlákno (PCS)

Jádro nového optického kabelu je složeno z křemenných vláken, pro která je vhodná vlnová délka 850 
nm, a jako zdroje světla jsou použity laserové diody (VCSEL). Při použití těchto komponent je útlum 
vlákna  0,006 dBm-1 a  rozsah  teplot  je  do  125  ºC.  Pro  dobrý  kompromis  mezi  ohybem vlákna  a 
účinností je  jádro vlákna postaveno s průměrem 200 μm.
Ve srovnání s kabely o průměru 1 mm POF – PMMA, mají kabely PCS až desetkrát větší pevnost 
v tahu a desetkrát menší poloměr ohybu. Minimální poloměr ohybu u standardních PCS kabelů je 
10 mm na krátkou dobu a 16 mm na dlouhou dobu. Testy se provádí za účelem zjištění spolehlivosti 
PCS kabelů, jsou založeny na působení okolních vlivů prostředí: teplota, mechanický ohyb, … Testy 
ukázaly jejich lepší vlastnosti, které se dají aplikovat převážně v automobilovém průmyslu.

Nízká ztráta křemenných vláken při 850 nm otvírá možnost použít GaAs laserovou diodu jako vysílač. 
Tyto lasery jsou široce použitelné v datových a komunikačních aplikacích a jsou velmi atraktivní pro 
možnost použití v dopravních prostředcích.
Zařízení má velkou modulační šířku pásma, nízký mezní proud, vysokou účinnost a může být řízen 
jednoduchými řídícími obvody. Při testech použití v datových a komunikačních aplikacích ukázala 
velkou životnost řádově 10 000 hodin i ve vysokých teplotách až 125 °C.

Jako  nejdůležitější  krok  k  zvýšení  přenosových  vlastností  vnitřní  automobilové  sítě  je  potřeba 
vybudovat  komunikaci  pomocí  síťové  topologie  MOST  s  použitím  technologických  prvků 
PCS / VCSEL. To znamená nahradit LED vysílače lasery a PMMA kabely nahradit PCS kabely.

Následující tabulka ukazuje srovnání určené výkonnosti PMMA / LED a VCSEL / PCS

Parametr PMMA / LED PCS / VCSEL

Max. optické výstupní výkon - 1,5 dBm - 1,5 dBm

Min. optické výstupní výkon - 10 dBm - 5 dBm

Min optické výstupní výkon - 23 dBm - 25 dBm

Dynamický rozsah 13 dBm 20 dBm

Ztráta při přenosu 0,4 dB/m < 0,01 dB/m

Ztráta na konektoru - 2 dB < 2 dB

Ztráta na spojce - 2,5 dB < 2,5 dB

Tabulka 4.2.2.2.1: Srovnání výkonnosti PMMA / LED a VCSEL / PCS
[http://www.pofto.com/downloads/040528_ecoc.pdf]
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Při použití PCS / VCSEL technologie nemusí návrháři uvažovat omezení kvůli výkonnosti a rozsahu 
teplot. Tato  technologie  mimo jiné  dovoluje  vytvořit  jednotlivé  spoje  mezi  komponentami  v řadě 
za  sebou  nezávislé  na  délce  mezi  dvěma  komponentami  při  jednoduché  instalaci.  Díky nízkému 
ohýbacímu poloměru kabelu a vlákna muže být kabel použit ve všech částech automobilu i v prostoru 
motoru převážně v horkých oblastech.  Výměnou kabelu a ponecháním ostatních součástí  můžeme 
přesto dosáhnout datového přenosu řádově Gbit.s-1. Proto tento typ sítě má dobré předpoklady pro to, 
aby se stal základem pro běžné datové spoje v automobilovém průmyslu.

 4.2.3 Byteflight protokol

Permanentní nárůst složitosti elektroniky umístěné uvnitř vozu (senzory, aktivní členy, řídící jednotky, 
atd.)  zvyšují  požadavky na vysokorychlostní  datové  komunikační  protokoly.  Bezpečnostní  kritické 
systémy potřebují deterministické protokoly odolné vůči chybám a rychlé na reakci. Dalším důležitým 
předpokladem je slučitelnost s aktuální systémovou sběrnicí a ostatními aplikacemi.  

Žádný z dosavadních komunikačních systémů nebyl schopen plnit všechny tyto požadavky. Pro řešení 
těchto situací byl vyvinut nový protokol pro bezpečnostně – kritické aplikace v automobilech. 

Dosavadní  protokoly  byly  řízeny  pomocí  času  (synchronní)  nebo  události  (asynchronní).  Oba 
protokoly  jsou  z  části  samostatně  nevhodné  pro  real-time  přenos.  Protokol  Byteflight  je  vlastně 
kombinace synchronního a asynchronního přenosu s možností zaručit vysokou integritu dat v rychlosti 
10 Mbit.s-1 s aktualizací informací v rychlosti 250 µs.

Další charakteristické vlastnosti jsou: 
• bezkolizní přístup na sběrnici 
• zprávy jsou adresovány přes identifikátory
• zaručená latence pro zprávy s velkou prioritou
• vysoká flexibilita
• snadné systémové rozšíření
• dynamické použití šířky pásma
• nízké pořizovací náklady

Základ fyzické vrstvy přenosu tvoří optický přenos dat. Síťová komunikace je založena na topologii 
hvězda  s  inteligentním  vazebním  členem,  komunikace  probíhá  v  obou  směrech  na  jednotlivých 
optických vláknech. Vysílače, které jsou integrovány do optické spojky, využívají světlo z diod nebo 
fotodiod. Přijímače využívají fotocitlivé polovodičové destičky.

Datový  přenos  je  tvořen  periodickými  synchronizačními  impulzy.  Tyto  pulzy  vytváří  základní 
časování pro všechny uzly i aplikační programy. Každý Byteflight uzel muže být konfigurován jako 
synchronizační Mastr pro všechny další uzly. Čas cyklu je 250 µs v datové rychlosti 10 Mbit.s-1. Mezi 
těmito pulzy mohou jednotlivé uzly posílat zprávy. Přístup na sběrnicí je řízen autonomním a časově 
řízeným protokolem,  který  je  implementován  do  hardwaru.  Každý  uzel  připojený  na  sběrnici  je 
označen jediným identifikátorem. To umožňuje vynulovat srážky na sběrnici. Přístup na sběrnici je 
výhradně řízen sběrnicovým řadičem a nemůže být ovlivňován hostitelským CPU.
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Metoda - Flexible Time Division Multiple Access - FTDMA
Objeví  se synchronizační puls,  všechny uzly začnou od 0 počítat  časové sloty do nejvyšší možné 
hodnoty rovné hodnotě identifikátoru. Když se počítadlo časových slotů naplní a je přítomna žádost 
pro přenos, zpráva je přenášena po sběrnici. Časové počítadlo je po dobu přenosu v plné hodnotě 
po  ukončení  přenosu  se  počítadlo  resetuje  do  0  a  postup  se  opakuje.  Tento  postup  je  zaručený 
deterministický přenos pro zprávy s velkou prioritou.

Topologie
Kvůli  vysoké rychlosti  přenosu dat  a nemožnosti  elektromagnetického rušení  jsou spojovací  cesty 
řešeny pomocí  optických komunikačních linek  implementovaných do  hvězdicové topologie.  Další 
velkou výhodou u optického spojení  je,  že jednotlivé prvky jsou mezi  sebou  odděleny a tudíž se 
nemohou navzájem negativně ovlivňovat. Jednotlivé uzly jsou spojeny s hlavním řídícím kontrolérem 
pomocí optického kabelu s poloduplexním přenosem.  

 5 Závěr

 5.1 Vozidlo-dopravní infrastruktura

Z  analýzy  stavu  aplikací  optických  komunikací  pro  komunikace  vozidlo-dopravní  infrastruktura 
usuzuji,  že  optická  komunikace mezi  vozidlem a dopravní  infrastrukturou  je  nedostatečné řešení. 
Do dnešní doby vzniklo více komunikačních návrhů pro rádiové systémy. Proto vidím budoucnost 
ve  spojení  rádiové  a  optické  komunikace.  Kooperací  obou  technologií  dosáhneme  větší 
pravděpodobnosti, že první technologie zareaguje při negativních vlastnostech druhé technologie nebo 
naopak. 

 5.2   Uvnitř vozidel

Díky zvětšujícímu se počtu různých řídících funkcí, čidel a senzorů uvnitř vozidla je potřeba neustále 
hledat nové a rychlé komunikační sběrnice. Jako ideální způsob komunikace je bráno mít možnost 
pomocí  jediné  universální  sběrnice  komunikovat  se  všemi  periferiemi  v  rámci  jediné  sítě.  Tento 
způsob dovoluje využívat informace ze všech periférií pro řešení dopravních situací. Proto, aby bylo 
možné něco takového realizovat, je potřeba vytvořit vysokorychlostní síť, která bude schopna obstarat 
přenosové nároky všech periferií. Samozřejmě pokud budeme mluvit o vysoké přenosové rychlosti je 
správné řešení použít optický kabel jako přenosové médium. Sběrnice MOST a síť z  PCS / VCSEL 
se  zatím  nejvíce  přiblížily  ideálnímu  způsobu  komunikace.  Přenosová  rychlost  na  této  sběrnici 
se pohybuje od 10 Mbit.s-1 do 30 Mbit.s-1.  V této době je již ve výzkumu sběrnice MOST2, která 
slibuje rychlost od 150 Mbit.s-1 do 400 Mbit.s-1.
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