
 7 Příloha - Řešení kolizí

Při  studiu  této  problematiky  mě  napadlo  řešit  kolizi  pomocí  dílčích  úprav  stávající  optické 
komunikace. 

Úvod:
V  situacích  jako  je  například:  stojící  nebo  jedoucí  automobily  za  sebou  v  několika  řadách  se 
při optické komunikaci pomocí viditelného světla LED diod umístěných v brzdových světlech může 
stát situace, která je znázorněna na následujícím obrázku.  

Obrázek 2.3.4.4: Optická komunikace mezi vozidly

Je zde vidět jak automobil číslo 3 vysílá data pro zadní automobil číslo 1 a zároveň mohou tyto data 
být zachycena automobilem číslo 2, pro který tyto data nebyla vůbec určena. Pokud by automobil číslo 
2 měl před sebou další automobil, pak by požadoval data od svého předního vozidla. V té chvíli by 
docházelo ke kolizi při příjmu dat u automobilu číslo 1 nebo 2.  
Řešení:
Následující řešení se opírá o dodržení důležitých předpokladů. 
První předpoklad definuje použité senzory a vysílače a nové zapouzdření doručované zprávy. 
Druhý předpoklad je zúžení rozptylu světelného paprsku vysílačů.

Obrázek 2.3.4.5: Úpravy optické komunikace
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Použité senzory a vysílače:
Senzory budou u každého automobilu rozděleny na levý a pravý senzor. Tak stejně budou rozděleny 
i vysílače. Levý senzor bude moct přijímat pouze zprávy z levého vysílače. Docílíme toho tím, že 
v  přenášené  zprávě rezervujeme  jeden  bit  pro  určení  druhu  senzoru.  Pokud  bude  bit  ve  zprávě 
obsahovat hodnotu 1, pak se bude jednat o zprávu vyslanou levým vysílačem a určenou opět pro levý 
přijímač.  Pokud bude hodnota  rovna 1,  je  přenos určen  pro pravou stranu.  Zpráva připravená  na 
odeslání se v poslední chvíli opatří  kontrolním bitem, který určuje pravý nebo levý senzor. Pokud 
nastane  příjem  zprávy  určené  pro  pravý  senzor  levým  senzorem  vedlejšího  automobilu,  bude 
automaticky zkontrolován kontrolní bit na zprávě a bude rozhodnuto jestli zpráva bude zpracována 
nebo bude smazána. 

Zúžení rozptylu světelného paprsku vysílačů:
Na obrázku číslo 1 jde vidět, jak se světelný signál přirozeně šíří prostorem a přitom se překrývají 
jednotlivé  vyslané  signály.  Tato  situace  se  musí  konstrukčně  vyřešit  tak,  aby i  v  nejdelší  možné 
komunikační vzdálenosti což  je 130 m, se jednotlivé vyslané signály překrývaly maximálně o 25 %. 
Celá komunikace je navržena tak, že minimalizuje situaci, kdy by levý vysílač automobilu C mohl 
vysílat do levého přijímače automobilu B.   
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