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Abstrakt 
V príspevku je uvedený prehľad vývoja bezdrôtových komunikačných systémov. Je daný dôraz na významný 
potenciál využitia mobilnej komunikácie pri efektívnej organizácii dopravy. Takto sa dajú dosiahnuť významné 
energetické úspory a znížiť environmentálna záťaž. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Bezdrôtová komunikácia, Radio data system, e-call, V2V, Softvérovo definované rádio, 
Kognitívne rádio, Životné prostredie 
 
 
ABSTRACT 
The paper provides an overview of the development of wireless communication systems. Particular focus is given 
on significant potential of using mobile communication for the efficient organization of transport. Thus it can 
result in substantial energy savings and reduced environmental load. 
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Úvod 
 
Historicky má rozvoj rádiových komunikácií a rozvoj automobilizmu približne rovnaký počiatok, druhú 
polovicu 19. storočia. Avšak až do polovice 20. storočia sa aplikácie súvisiace s bezdrôtovými komunikáciami 
v automobilizme takmer vôbec neuplatňovali. Súviselo to najmä s technologickou bariérou – elektronika sa až 
do 50. rokov minulého storočia opierala o elektrónku ako riadený prvok a vzhľadom na jej nízku odolnosť voči 
otrasom, cenu, spotrebu a potrebu vysokých napájacích napätí boli vysokofrekvenčné zariadenia príliš drahé, 
náročné na údržbu a v automobile obzvlášť nespoľahlivé. Situácia sa zmenila až s využitím polovodičových 
riadených prvkov. Prvé pokusy v tejto oblasti sú evidované vo svetovej literatúre už od roku 1925, keď si 
rakúsko-uhorský fyzik Julius Edgar Lilienfeld dal patentovať poľom riadený tranzistor. Bohužiaľ priemysel túto 
novinku ignoroval. Vynález germániového tranzistora sa datuje v decembri 1947, za ktorý vynálezcovia (obr. 1) 
dostali Nobelovu cenu. Definitívne sa presadil až tranzistor vyrobený začiatkom 60. rokov na základe 
monokryštálu kremíka, najmä pre svoju tepelnú odolnosť a v súčasnosti extrémnu spoľahlivosť. S vynálezom 
integrovaných obvodov koncom 60. rokov elektronické zariadenia postupne nadobudli vlastnosti, ktoré umožnili 
ich masové nasadenie v najrozličnejších odvetviach priemyslu, v domácnostiach a aj v automobiloch. 
Zdokonaľovanie integrovaných obvodov koncom 20. storočia umožnilo realizáciu cenovo dostupných 
vysokofrekvenčných aplikácií s nízkou spotrebou energie a následný vývoj mobilných bunkových sietí a iných 
všestranných komunikačných systémov.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Edgar_Lilienfeld
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Obr. 1 Nositelia Nobelovej ceny - vynálezcovia tranzistora  

John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain v Bellových laboratóriách, 1948. 
 
 
Rozdelenie bezdrôtových komunikačných systémov podľa rozsahu ich použitia 
 
Predovšetkým si treba uvedomiť, že bezdrôtové komunikačné systémy pre prenos informácií využívajú 
elektromagnetické vlnenie, ktoré sa voľne šíri v priestore, kde interaguje s materiálnymi objektmi rôznym 
spôsobom podľa ich materiálneho zloženia. Na rozdiel od komunikácií po metalických alebo optických médiách 
teda nemá presne vymedzenú cestu šírenia. To má svoje výhody (nepotrebujeme ukladať žiadne káble), ale aj 
nevýhody, pretože zákonite dochádza aj k vzájomnej interferencii medzi rôznymi zdrojmi elektromagnetického 
vlnenia.  
 
Existenciu interferencií musia autori konkrétneho bezdrôtového komunikačného systému brať do úvahy už pri 
jeho tvorbe a vhodným spôsobom vzájomné rušenie potlačiť. Dnes sa na to používajú vyspelé metódy kódovania 
signálov. 
 
Z hľadiska rozsahu použitia sa bezdrôtové komunikačné systémy rozvíjali v závislosti od dostupných 
technologických možností, tak, ako je to uvedené na začiatku tejto kapitoly. 
 

1. Až do 70. rokov 20. storočia prevládali bezdrôtové komunikačné systémy typu „jeden vysiela, ostatní 
počúvajú“ (Broadcasting), čiže masovokomunikačné prostriedky typu rozhlas a televízia. V 70. rokoch 
20. storočia sa už vďaka dostupnosti tranzistorov začali v automobiloch používať autorádiá a na túto 
možnosť zareagovali tvorcovia komunikačných systémov vytvorením dopravného informačného 
systému, ktorý sa využíva v pásme frekvenčne modulovaného rozhlasu dodnes pod názvom RDS, 
Radio Data System. Je to digitálny systém, umožňujúci koexistenciu analógového klasického FM 
stereofónneho vysielania a digitálneho vysielania pomerne rozsiahleho súboru správ s malou 
rýchlosťou, z ktorých sa niektoré môžu zobrazovať na displeji prijímača. Jedná o pomerne jednoduchý 
systém, umožňujúci okrem iného distribuovať aj dopravné informácie pre široký okruh používateľov 
automobilu a do určitej miery usmerňovať dopravu aj z environmentálneho hľadiska. Z hľadiska dosahu 
komunikácie ide o vysielanie z centrálneho vysielača na vzdialenosti rádovo desiatky až stovky 
kilometrov. 

 
2. V súlade s dostupnosťou pomerne zložitých integrovaných obvodov s malými nárokmi na napájacie 

zdroje sa v 80. rokoch 20. storočia začali na spotrebiteľský trh uvádzať mobilné bezdrôtové siete, 
najprv analógové (systém NMT), neskôr digitálne (siete GSM a ich neskoršie zdokonalenia, až po 
súčasný systém LTE). Treba si uvedomiť, že z hľadiska spôsobu komunikácie išlo o veľký kvalitatívny 
skok, najmä z hľadiska prepojovacieho prostredia, pretože tu ide o možnosť komunikácie v sieti typu 
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„každý s každým“ na rozdiel od bezdrôtového komunikačného systému typu Broadcasting. Aj s týmito 
systémami sa samozrejme otvorili možnosti využitia v automobilovej doprave. Ako príklad využitia 
takéhoto komunikačného prostredia pre potreby automobilizmu uvedieme systém núdzového volania e-
Call. Na tejto technologickej báze vznikli s využitím smatrfónov v poslednom desaťročí aj aplikácie, 
umožňujúce pomerne sofistikovanú logistiku automobilovej dopravy, samozrejme s vyššou efektivitou 
na environmentálne aspekty. Z hľadiska dosahu komunikácie ide o vysielanie z lokálnych vysielačov na 
vzdialenosti rádovo stovky metrov až niekoľko desiatok kilometrov. 

 
3. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa v praxi ukázala potreba prenosu dát nielen v klasických metalických 

a optických sieťach, ale aj v mobilných sieťach typu GSM, ktoré sa postupne dopĺňali o tieto možnosti. 
Zároveň polovodičové integrované obvody s veľmi vysokou hustotou integrácie zlacneli natoľko, že 
pôvodné metalické prepojenia medzi rôznymi digitálnymi perifériami počítačov bolo možné nahradiť 
bezdrôtovými. Aby bola zabezpečená celosvetová kompatibilita, tvorcovia bezdrôtových digitálnych 
systémov zvolili vysielanie v tzv. ISM pásmach (Industrial, Scientific, Medical), ktoré nie sú 
licencované a sú voľne prístupné ktorémukoľvek užívateľovi. To však súčasne znamená, že v tom istom 
pásme môže pracovať veľmi veľký počet konkurenčných služieb. Z toho vyplýva existencia 
vzájomného rušenia. Aby sa rušenie vylúčilo, tieto nízkodosahové systémy musia používať veľmi 
sofistikované metódy kódovania a prístupu k tomuto vyhradenému rádiovému kanálu. Našťastie toto 
nie je problém, pretože dnes existujú lacné veľmi výkonné a nízkopríkonové integrované obvody typu 
SoC (System on Chip), obsahujúce na jednom čipe výkonný signálový procesor s výkonom niekoľko 
miliónov operácií v reálnom čase a zároveň veľmi citlivý prijímač a primerane výkonný vysielač 
v pásme 2400 až 5200 MHz, ktoré umožňujú tieto úlohy zvládnuť. Reprezentantmi takýchto 
bezdrôtových komunikačných systémov sú systémy typu Bluetooth a WiFi, ktoré sa vyskytujú 
v rôznych verziách tak, ako sa postupne zdokonaľujú, približne raz za dva až tri roky. Ako príklad 
využitia takéhoto komunikačného prostredia pre potreby automobilizmu uvedieme systém RFID (audio 
Frequency Identification) a V2V (Vehicle to Vehicle) v neposlednom rade aj komunitne založená 
dopravná a navigačná aplikácia Waze [1]. Techologická úroveň polovodičových systémov vytvorila 
podmienky pre kvalitatívne nové riešenie bezdrôtových komunikačných systémov s veľmi vysokou 
variabilitou na extrémne výkonne jednotnej hardverovej platforme, takže dnes je možné na tejto 
platforme vytvoriť len modifikáciou softvéru veľmi odlišné komunikačné systémy. Tento prístup je vo 
svete známy ako softvérovo definované rádio (Software Defined Radio, SDR). Následne viedla 
technická evolúcia k adaptívnym systémom, ktoré využívajú zariadenia typu SDR ako subsystémy 
inteligentnej adaptívnej siete. Vo svete sa ujal názov Kognitívne rádio (Cognitive Radio). Kognitívne 
rádio umožňuje veľmi efektívne využívať dostupné rádiové spektrum, ktoré sa s rozširovaním využitia 
bezdrôtových komunikačných prostriedkov stáva pre bezdrôtovú komunikáciu limitujúcim faktorom. 
Kognitívne rádio umožňuje ešte efektívnejšie organizovať dopravu vo všetkých jej aspektoch, bez 
rozdielu na typ dopravnej siete a tak veľmi efektívne šetriť energetické nároky dopravy, čo samozrejme 
má veľmi veľký význam z hľadiska znižovania emisií. Svedčí o tom napr. video, zverejnené U.S. 
Department of Energy , Oak Ridge Laboratory na stránke youtube [2]. Z hľadiska dosahu komunikácie 
ide o vysielanie z lokálnych vysielačov na vzdialenosti rádovo jednotky metrov až niekoľko kilometrov. 

 
4. Osobitnými bezdrôtovými komunikačnými systémami sú navigačné systémy, ktoré sa začali rozvíjať 

začiatkom 80. rokov najmä pre potreby orientácie vojenských lietadiel, ale pomerne skoro sa otvorili aj 
pre civilný sektor. Takýmto systémom je v súčasnosti najznámejší americký systém GPS a ruský 
GLONASS (Global Navigation Satellite System). Existujú aj iné navigačné systémy (Čína, India, atď.). 
Automobilové navigácie sú dnes vybavené aj kanálom TMC (Traffic Message Channel), ktorý 
prijímajú z FM pásma vysielačov, vysielajúcich dopravné informácie v rámci systému RDS (Radio 
Data System). Z hľadiska dosahu komunikácie ide o vysielanie z 24 družíc na vzdialenosti cca 20 200 
kilometrov. 

 
5. V automobiloch sa sporadicky využívajú aj iné satelitné bezdrôtové komunikačné systémy, ktoré sa 

obvykle opierajú o vysielanie z tzv. geostacionárnych satelitov, [3], ktoré sú umiestnené vo výške  cca 
35,900 km. Ide zväčša o komerčné vysielanie televíznych kanálov, alebo o systém núdzového 
satelitného volania International Maritime Satellite Organization (INMARSAT). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
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Obr. 2 Telefonovanie cez prenosnú anténu systému Inmarsat 

 
Záver 
 
Dopravné systémy sú vo všeobecnosti z hľadiska životného prostredia veľkou záťažou. Produkcia emisií je ruka 
v ruke spätá s celkovou energetickou náročnosťou dopravy. Energetickú náročnosť možno znižovať v zásade 
dvomi spôsobmi: 

 Zvyšovaním účinnosti premeny rôznych typov dostupných foriem energií na pohybovú energiu 
 Zlepšením organizácie a logistiky dopraných systémov tak, aby dopravné trasy pokiaľ možno 

priamočiare a zároveň aby nevznikali dopravné kolízie  a dopravné zápchy 
 
Tento príspevok poukazuje na významný potenciál využitia moderných bezdrôtových komunikačných 
prostriedkov  v organizácii a logistike dopravy, čo by viedlo k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže.  
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