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komunikační systémy

čet antén v základnové stanici navíc dovolí 
směrovat signály k jednotlivým terminálům 
MS v ostrých anténních svazcích, což pove-
de k dalšímu nárůstu energetické účinnosti 
systému a také k výraznému zmen-
šení interferencí jak se sousedními 
směrovými svazky, tak se svazky ji-
ných buněk.

Plně duplexní provoz v jediném 
kanálu

U mobilních systémů je běžný du-
plexní provoz, umožňující každému 
účastníkovi současné vysílání a pří-
jem. Ten se realizuje buď technikou 
frekvenčního duplexu FDD (Frequen-
cy Division Duplex), tj. ve dvou sa-
mostatných rádiových kanálech (na 
dvou nosných vlnách), nebo v jedi-
ném kanálu formou časového duplexu 
TDD (Time Division Duplex), tj. na 
jediné nosné vlně, avšak s časovým 
střídáním vysílání a příjmu. V obou 
případech duplexní provoz vyžaduje dvoj-
násobné pásmo v porovnání se simplexním, 
tj. prostým jednosměrným provozem. V po-
sledních několika letech však byl vyvinut sys-
tém umožňující plně duplexní provoz v jedi-
ném kanálu a souběžně v čase. Jeho podstatu 
ukazuje obr. 4. Vlastní vysílaný signál vchá-

zí přes anténní výhybku do antény a je řádně 
vysílán. Avšak vlivem nedostatečné izolace 
této výhybky směřuje i na vstup přijímače, 
v němž by ale způsoboval neúnosné rušení 

(interference). Proto je zde kompenzačním 
obvodem, ještě v analogové vysílané podo-
bě, předběžně potlačován. Zbývající potřeb-
né potlačení je realizováno po demodulaci 
již v digitálním traktu přijímače. Tento věr-
ný plný duplex v porovnání s klasickými du-
plexy FDD a TDD zdvojnásobuje přenosovou 

Obr. 4. Zjednodušená koncepce plně duplexní rádiové 
stanice pro současné vysílání a příjem (full duplex)
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kapacitu celého systému. To potom má, spo-
lu s technikou masivního MIMO, mimořádně 
příznivý vliv na zvyšování spektrální i ener-
getické účinnosti celého systému.

Závěr

Nástup sítí 5. generace bude představo-
vat ve vývoji mobilní komunikace skutečně 
revoluční krok vpřed. Kromě generační ino-
vace a rozšíření dosavadních personálních 
služeb obohatí sortiment úloh o rádiovou 
komunikaci strojového typu MTC (Machi-
ne Type Communication; M2M) a o přímou 
komunikaci D2D (Device-To-Device) mezi 
uživatelskými terminály. V současné době je 
již v celosvětovém měřítku v plném proudu 
studijní etapa zaměřená na zdokonalování 
dosavadních a vývoj zcela nových koncep-
cí systému a techniky vhodné pro sítě 5. ge-
nerace. Tento článek uvádí některé poznatky 
získané v této vývojové fázi, které je však 
nutné považovat pouze za určitá možná ře-
šení aktuálních problémů sítí 5G. Jeho defi-
nitivní specifikace lze očekávat v období let 
2016 až 2018, uvádění do života bude začí-
nat okolo roku 2020.
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FEL ČVUT v Praze

Společnost CiA (CAN in Automation) 
oznámila, že uspořádá sérii seminářů zamě-
řených na budoucnost protokolu CAN FD – 
CAN 2020.

Protokol CAN byl navržen v roce 1986. 
A stačilo pouhých pět let, než se poprvé ob-
jevil v automobilovém průmyslu, tenkrát jako 
součást legendárního mercedesu třídy S, mo-
delu W140. Očekává se, že v roce 2016 bude 
do provozu uvedeno 1,8 milionu uzlů s pro-
tokolem CAN. Lze tedy říci, že protokol ušel 
pěknou cestu. Nyní je ovšem čas zaměřit se 
na budoucnost, a to zejména proto, že je mož-
né očekávat, že i nový protokol CAN FD brzy 
najde uplatnění v silničních vozidlech.

Protokol CAN FD byl poprvé oficiálně 
představen v roce 2012 na třinácté meziná-
rodní konferenci o sběrnici CAN na hradě 
Hambach u německého města Neustadt. Dů-

CAN 2020 aneb o budoucnosti sběrnice CAN
vodem vzniku CAN FD byl požadavek auto-
mobilového průmyslu na větší šířku pásma 
pro sítě CAN. Od té doby vznikly komuni-
kační procesory pro CAN FD a první automo-
bil vybavený protokolem CAN FD by mohl 
na silnici vyjet již v roce 2019 či 2020. Pro-
tokol CAN FD by měl postupně nahradit kla-
sické protokoly CAN. Stále však bude mož-
né navázat na klasickou sběrnici s přenoso-
vou rychlostí 1 Mb/s. Ovšem CAN FD nabízí 
delší rámce s užitečným zatížením až 64 bytů.

V první generaci bude CAN FD používat 
hvězdicovou či hybridní topologii s přenoso-
vou rychlostí do 2 Mb/s. Předpokládá se, že 
po určité době bude možné v automobilech 
tuto rychlost navýšit až na 5 Mb/s s vyhra-
zenými kruhovými topologiemi. Pro ostatní 
uživatele tu bude jednodušší lineární topolo-
gie s velmi krátkými větvemi.

Společnost CiA se rozhodla v následujících 
letech pořádat sérii setkání za účelem bližšího 
seznámení se s protokolem CAN FD a jeho 
možným budoucím využitím. Účast na těchto 
setkáních bude pro členy sdružení zcela bez po-
platku. Pro nečleny bude malé vstupné kompen-
zující výdaje (CiA je neziskové sdružení, a ne-
pořádá tedy tato setkání za účelem výdělku).

Program prvního setkání CAN 2020 bude 
pokrývat základní technické informace o pro-
tokolu CAN FD, dopady na protokoly vyš-
ších vrstev, včetně CANopen a J1939, a bude 
se také zabývat problémy, které mohou po-
tkat vývojáře komunikačních systémů při po-
užívání většího toku bitů. Setkání je určeno 
především pro „decision-makery“ v oblas-
tech vývoje zařízení, technického marketin-
gu a návrhu systémů.
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