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komunikační systémy

šených informací lze aplikace LTE využí-
vané v těchto úlohách rozdělit do tří základ-
ních tříd:
– aplikace iniciované (stimulované) kon-

krétní situací (event driven applications): 
jakmile jsou v dané lokalitě stanic MTC 
k dispozici uživatelská data s danou vyso-
kou prioritou (údaje o srdeční arytmii pa-
cienta apod.), příslušná stanice se ihned 
připojí k síti a tato data vysílá k serveru 
MTC; jinak zůstávají stanice MTC v po-
hotovostním stavu,

– aplikace iniciované dotazem (query driven 
application): určitá stanice MTC se připojí 
k síti pouze tehdy, je-li o to požádána vzdá-
leným serverem MTC,

– aplikace řízené časem (time driven appli-
cations): stanice MTC vysílá data ve sta-
noveném přerušovaném režimu, např. v ho-
dinových intervalech.

8. Závěr

Rádiovou komunikaci MTC v nejbliž-
ších letech očekává období prudkého rozvoje. 
Podle prognóz Světového výzkumného fóra 
pro bezdrátové komunikace WWRF (Wireless 
World Research Forum) bude v roce 2020 na 7 
miliard obyvatel Země připadat celkem 7 tri-
lionů nejrůznějších rádiových zařízení MTC, 
takže jedna osoba jich bude přímo či nepřímo 
využívat v průměru asi jeden tisíc. Komunika-

ce MTC tak bude spolu s internetem věcí IoT 
představovat v příštích pěti letech pravděpo-
dobně nejrychleji rostoucí segment informační 
a komunikační techniky. Většina úloh s komu-
nikací strojového typu bude založena právě na 
rádiových systémech typu MTC, které budou 
ke komunikaci stále častěji využívat globální 
buňkové sítě čtvrté generace LTE nebo LTE-A.

Literatura:
[1] LEE, E.: 4G – příští generace bezdráto-

vých komunikačních sítí. Automa, 2013, č. 2, 
s. 37–38. 

doc. Ing. Václav Žalud, CSc.,
katedra radioelektroniky 

FEL ČVUT v Praze

Kurz	bude	zaměřen	na	otázky	síťové	architektury	(heterogenní	sítě	cloud-RAN…),	dále	na	problematiku	
moderních	technologií	(masivní	MIMO,	mm	pásma,	inteligentní	terminály…)	a	aplikací	(M2M,	MBMS,	
IoT)	systémů	5G,		jež	ovládnou	veřejnou	radiokomunikaci	příštích	let.	

Bližší informace jsou na adrese: http://mmtg.fel.cvut.cz/pgs-radiokomunikace/

Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
připravuje	pro	podzim	r.	2014	v	prostorách	fakulty	v	Praze-Dejvicích	jednodenní kurz

Rádiové komunikační systémy páté generace (5G)
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y   Doporučení NAMUR 
NE 149 pro ochranné kryty 
spojek 

Doporučení NAMUR NE 149 Ochra-
na spojek před dotykem – pokyny pro 
konstrukci a instalaci se zabývá tvarem 

a instalací ochranných krytů, které se mon-
tují okolo spojek a brání náhodnému do-
tyku rotujících částí mezi motorem a po-
háněnou jednotkou, např. čerpadlem. Do-
poručení se týká soustrojí s vodorovnou 
hřídelí. Kryty navržené a instalované podle 
NE 149 zajistí soulad se směrnicí 2006/42/ 
/ES pro strojní zařízení a normou EN ISO 

13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bez-
pečné vzdálenosti k zamezení dosahu k ne-
bezpečným místům horními a dolními kon-
četinami. 

Spojky mají nejrůznější tvary a velikos-
ti, a kryty proto musí být navrhovány indi-
viduálně pro každý typ a velikost spojky 
zvlášť.  (Bk)
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