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چکیده
استفاده از تابلوهای پیامنمای متغیر یا  VMSمیتواند نقش بهسزایی در ارائه بهموقع اطالعات ترافیکی به رانندگان خودروها و
عموم مسافرین برای تصمیمگیری در سفرهای درونشهری و جادهای داشته باشد .بهروزرساانی و تغییاه ایان تابلوهاا بار اسااس
رویدادهای ترافیکی در مسیرهای پیشِرو ،یکی از مهمترین مسائل در مدیریت و بهرهبرداری بهینه از آنها میباشد .در این مقاله به
تشریح چگونگی استفاده از فناوری ارتباطات خودرویی و اجرای یک نمونه از کاربردهای این فناوری در بخش ارتباطات خاودرو باا
زیرساخت ( )V2Iبرای بهروزرسانی و تغییه اطالعات تابلوهای  VMSپرداخته میشود .در طراحی و اجرای این کااربرد از تههیازات
درونخودرویی موسوم به  OBUو تههیزات مستقر در کنار مسیر که  RSUنامیده میشاوند ،اساتفاده شاده اسات .ایان تههیازات
برمبنای استاندارد  IEEE 802.11pو یا  DSRCکه امکان ارتباطات برد کوتاه اختصاصی در محیطهای خودرویی را فراهم میسازد ،با
یکدیگر تبادل اطالعات میکنند .با استفاده از این قابلیت ،خودروهای گشت راهداری و یا پلیسراه مایتوانناد در حاین حرکات و
براساس مشاهده شرایط و پدیدههای ترافیکی ،اطالعات الزم برای آگاهی عموم خودروها را بر روی تابلوهای  VMSارسال نمایند.

کلماتکلیدی:
تابلو پیامنمای  ،VMSفناوری ارتباطات خودرویی ،سامانه ارتباطات هوشمند خودروییRSU ،OBU ،V2V ،V2I ،DSRC ،

 )1مقدمه
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تابلوهای پیامنمای متغیر ( ) VMSتههیزاتی الکترونیکی
هستند که اطالعات ترافیکی را برای آگاهی خودروهای عبوری
و عموم کاربران نمایش نشان میدهند .این تههیزات ،یکای از
ابزارهای مؤثر برای اطالعرسانی شرایط و پدیدههای ترافیکای
در مسیرهای پیشِرو محسوب میشوند .اطالعاتی که بار روی
این تابلوها قابل نمایش هستند ،از منابع مختلفی قابال تاأمین
میباشند و تالش میگردد تا به صورت بالدرنا نماایش داده
شوند .به این ترتیب انتظار میرود با عملکرد صحیح تابلوهاای
 VMSدر انتقال بهموقع پیامهای ترافیکای ،موجباات ارتقاای
Variable Message Sign
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تصمیمگیاری در ماورد انتخااب مسایر ،کااهش زماان سافر،
جلاوگیری از تصاادفات احتمااالی ،بهباود مادیریت ترافیااک و
افزایش کارایی کلی سامانههای حملونقل هوشامند را فاراهم
آورند (.)Benson,1996
2
فناوری ارتباطات خودرویی ( ،) CVTقادر است ساازوکار
عملیاتی ارزشمندی برای بهروزسازی و تغییاه اطالعاات قابال
نمااایش باار روی تابلوهااای  VMSو افاازایش بهاارهوری ایاان
تههیزات را ایهاد نماید .دادههای بالدرنگی کاه از خودروهاای
مرتبط دریافت میشوند ،در یک واحاد کنتارل مرکازی قابال
مشاهده و یکپارچهسازی هستند تا باه اطالعاات بامعناایی در
مورد شرایط و رویدادهای ویژه ترافیکی در مسیرهای حرکات
Connected Vehicle Technology

2

خودروها دست یابیم .این اطالعات به رانندگان کمک میکناد
تا بهترین تصمیم در ادامه مسایر بارای رسایدن باه مقصاد را
اتخاذ کنند و از قرارگیری در شرایط راهبندان و موقعیاتهاای
خطرناک اجتناب نمایند.
مفهوم این فناوری برمبنای استاندارد  IEEE 802.11pکه
ارتباطات برد کوتااه اختصاصای در محایطهاای خاودرویی را
تعریف میکناد ،شاکل گرفتاه اسات .ایان اساتاندارد باا ناام
 DSRC /WAVEنیااز شااناخته ماایشااود (حبیااب رسااتمی،
 .)1331ارتباطاتی که بر مبنای این فناوری برقارار مایشاود،
تبادل بیسیم دادهها و پیاامهاای راروری باین خودروهاا باا
یکدیگر و بین خودروها با تههیازات کناار مسایر را در حاین
حرکت ممکن میسازد .ویژگی برجساته و متمایزکنناده ایان
فناوری نسبت به سایر فناوریهای ارتباطات بایسایم ،تاأخیر
زمانی اندک آن به اندازه  1/2میلی ثانیه است که امکان تولید
و انتشار پیامهای ایمنی برای جلوگیری از تصادفات خاودرویی
را فراهم میسازد.
دستیابی به دانش فنی مورد نیاز برای اجرای کاربردهاای
مورد نیاز مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی ،یکی از اهداف
پروژه ملی «طراحی و پیادهسازی ساامانه ارتباطاات هوشامند
خودرویی» تعیین شده است .این پروژه پس از تصاویب وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در شورای عتف و با حمایت ساازمان
گسااترش و نوسااازی صاانایع ایااران ،توسااط جهاددانشااگاهی
صاانعتی شااریف بااه انهااام رساایده اساات .در مرحلااه اج ارای
آزمایشی این پروژه که از تابستان سال  1332در مسیر آزادراه
تهران  -رشت آغاز شده است ،چندین کااربرد نموناه فنااوری
مزبور پیادهسازی شدهاند کاه کااربرد «باهروزرساانی و تغییاه
اطالعات ترافیکی تابلوهای  »VMSیکی از آنها میباشد.
این کاربرد در گروه کاربردهاای  3V2Iقارار مایگیارد کاه بار
اساس قابلیت تبادل داده بین خودروها با تههیزات کنار مسیر
4
تعریف میشوند .در کنار این گاروه ،کاربردهاای گاروه V2V
مانند کاربرد «هشدار ترمز ناگهانی» قرار دارند که بیشتر دارای
ماهیت ایمنی هستند .اجرای مؤثر این نوع کاربردهاا مساتلزم
آن است که درصد بااالیی از خودروهاا باه تههیازات فنااوری
مههز باشاند .اماا کاربردهاای  V2Iاز ایان ویژگای برخاوردار
هستند که در صورت ایهاد زیرساخت ارتباطی ماورد نیااز ،بار
روی هر خودرو دارناده تههیازات فنااوری و مساتقل از ساایر
خودروها قابل استفاده میباشند.
بااا نصااب تههیاازات درونخااودرویی ( )OBUباار روی
خودروهای گشت راهداری یا پلیسراه و پیاادهساازی کااربرد

«بهروزرسانی و تغییه اطالعات ترافیکای تابلوهاای  »VMSبار
روی آن ،مأمورین ذیربط میتوانند بر مبنای مشاهدات خاود
از شرایط ترافیکی حاکم بر مسیر حرکت خودروها در جادهها و
یا معابر شهری ،پیامهایی را بارای انتشاار از طریاا تابلوهاای
 VMSتعیین و ارسال نمایند .با قرار گارفتن خاودروی حامال
این مأمورین در محدوده پوشش رادیویی تههیزات کنار مسیر
( ) RSUکه به سامانه کنترل تابلوهای  VMSمتصل هساتند،
پیامهای ارسالی به ترتیب و با زمانبندی درخواست شاده بار
روی این تابلوها نمایش داده میشوند .باه ایان ترتیاب عماوم
خودروها ،خواه باه تههیازات  OBUمههاز باشاند یاا خیار،
خواهند توانست از مزایای این فناوری بهرهمند شوند.
در این مقاله ،پس از اشاره باه جایگااه و کلیاات فنااوری
ارتباطات خودرویی به عنوان یک فناوری کارآمد و محوری در
سامانههای حملونقال هوشامند ،رویکردهاای جهاانی بارای
توسعه کاربردهای آن تشریح مایشاود و بعاد از آن ،معمااری
سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی معرفی میگردد .در اداماه
به تشریح سازوکار بهکارگرفته شده برای پیادهسازی و اجارای
کاربرد بهروزرسانی و تغییه اطالعات ترافیکی تابلوهای ،VMS
آزمون صحت اجرای این کاربرد و اهمیت اساتفاده از فنااوری
 DSRCبه این منظور پرداخته میشود .در انتها نیز بار اسااس
تهربیات حاصل از اجرای این کااربرد و تحلیال کارآمادی آن،
جمعبندی مقاله ارائه شده است.

 )2فناوریارتباطاتخودروییوجایگاه
آندرسامانههایحملونقلهوشمند
فناوری ارتباطات خودرویی ،با هدف اصالی پیاادهساازی
یاک زیرسااخت ارتبااطی مبتنای بار  DSRCدر محایطهااای
خودرویی مطرح شده است تا با تبادل پیاامهاای ایمنای باین
خودروهای در حال تردد با یکدیگر و بین خودروها با تههیزات
کنار مسیر در معابر شهری و جادههای بارونشاهری ،از وقاوع
تصادفات خودرویی جلوگیری نماید (.)Habib Rostami, 2013
در ابتدای این بخش به گزارش انهمن جهانی جاده
(  ) PIARCو فدراسیون بینالمللی انهمنهای مهندسی
خودرو ( ) FISITAدر خصوص جایگاه فناوری  DSRCاشاره
میشود .این گزارش با عنوان خودروی مرتبط در سال 2112
منتشر شده است ) .)PIARC, 2012در صفحه  24این گزارش
میخوانیم :سامانههای مشارکتی  ITSنیاز به استانداردهای
هماهن سازی شده بهصورت بینالمللی و پروتکلهای مطمئن
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به منظور ارتباطات بین خودروها با یکدیگر و بین خودروها با
زیرساخت (تههیزات کنار مسیر) دارند .سامانههای مربوط به
ایمنی نیز نیاز به ارتباطات بسیار مطمئن با تأخیر کم و پاسخ
هایی در حد کسری از ثانیه دارند .تفکر کنونی ،پیادهسازی
 DSRCرا مطلوب نشان میدهد.
در صفحه  41گزارش یاد شده آمده است :می توان گفت
در حااال حاراار  DSRCانتخاااب روشاانی باارای کاربردهااای
ایمنی  V2Vبه شمار مای رود ،البتاه باا در نظار گارفتن ایان
موروع که فناوریهاای ارتبااطی باه سارعت در حاال رشاد
هستند و ممکن است گزینههای جدیدی در آیناده باه وجاود
آیند .از بین انتخاب های محدودی کاه در حاال حارار بارای
شبکه های امنیتی  V2Vوجود دارد ،زیرساخت  DSRCیکی از
گزینااااههااااا ماااایباشااااد .همچنااااین  DSRCباااارای
کاربردهای  V2Iمای تواناد باا زیرسااختهاای موجاود مانناد
سامانههای چراغ راهنماایی ترکیاب شاود ،هرچناد همچناان
تعداد زیادی معتقدند که نیاز به عالئم کنار جادهای های گااه
قابل حیف نخواهد بود.
در ادامه این گزارش و پس از اشاره به فعالیتهای انهاام
شده در کشورهایی مانند استرالیا و ژاپن پیراماون اساتفاده از
فناوری  ،DSRCدر صفحات  41و  42آن آمده است:
 سایر کشورهای جهان نیز باناد  5/3گیگااهرتز را بارایکاربردهای ایمنی جادهای در نظرگرفتاهاناد کاه ایان موراوع
میتواناد باعاه هماهنا ساازی جهاانی بیشاتری در زمیناه
استفاده از این محدوده فرکانسی ویژه برای  ITSباشد.
 در اروپا نیز ،سیاست بر هماهن سازی استفاده فناوری( DSRCدر این قاره موساوم باه  )ETSI ITS G5در محادوده
فرکانساای  5/325-5/ 5گیگاااهرتز باارای بااهکااارگیری در
سامانههای حمل ونقل هوشمند ) (ITSمیباشد.
 در آمریکا استانداردهای سامانههای مشارکتی به عنوانبخشاای از برنامااه استانداردسااازی  ITSتوسااعه یافتااهانااد.
اسااتانداردهای جاااری باارای ارتباطااات خااودرویی شااامل
اسااتانداردهای  IEEE 802.11pو  IEEE 1609.xو همچنااین
استاندارد  SAE J2735به منظور پشتیبانی واساطهاای ماورد
نیاز بیسیم  V2Vو  V2Iبر مبنای فناوری  DSRCهستند.
در کنار گزارش  PIARCو با هدف آگاهی از رویکردهاای
جهانی به موروع بکاارگیری فنااوری  DSRCدر ساامانههاای
حملونقل هوشمند ،در اینها به برخی از تصامیمات اخیار در
کشورهای پیشرفته این حوزه اشاره میکنیم:
 بهکارگیری فناوری ارتباطات خودرویی در برنامه تحولو پشتیبانی از معماری سامانههای ملی حمالونقال هوشامند
آمریکا ،در خبر منتشر شده پیرامون این موروع آماده اسات:
این برنامه که در آوریل  2112آغاز میشاود ،دارای یاک دوره

مبنای دو ساله و سه دوره اختیاری یک ساله است و تاا ساال
 211به طول خواهند انهامید .آقای عباس محدث ،ریایس و
مدیر اجرایی ارشد شرکت آیتریس ،مهری این برنامه ،با اباراز
خوشوقتی از همکاری باا اداره پاژوهش و فنااوریهاای ناوین
وزارت حملونقل آمریکا ) (RITAدر این برنامه معماری ملی و
نیز توسعه فناوری ارتباطات خودرویی ،اعالم داشته اسات کاه
انتظار میرود این برنامه مهم و معتبر ،نقشی کلیدی در مرحله
بعدی تکامل و اجرای سامانههای  ITSدر سراسر ایاالت متحده
آمریکا ایفا کنند .ارتباطات خودرویی یک اقدام ملی اسات کاه
بر توسعه و استقرار یک سامانه حمالونقال کاامال مههاز باه
ارتباطات بیسیم تمرکز دارد و بیشترین بهاره را از زیرسااخت
فناوری ارتباطی می برد .این زیرساخت ترکیبی از فنااوری هاا،
واسطهای کاربری و فرآیندهای خاوشتعریفای اسات کاه در
ترکیب با یکدیگر ،به حملونقلی پایدار توام با مخاطرات کمتر
و فرصتهای بیشتر میانهامد (.)Iteris, 2012
 تشکیل کنسرسیوم  CAR 2 CARو امضاء تفااهمناماههمکاری بین دوازده خودروساز بزرگ دنیا در اروپا باه منظاور
استقرار سامانهها و خادمات مشاارکتی حمالونقال هوشامند
موسوم به  ، 1C-ITSبا تشکیل این کنسرسیوم و امضااء تفااهم
نامه مزبور ،خودروسازان عضو کنسرسیوم متعهد شادهاناد کاه
سااامانههااای  C-ITSرا تااا سااال  2115در سااطح جااادههااای
کشورهای اروپایی به مرحله اجرا درآورند .این کنسرسایوم از
زمان شروع کار خود به نقاط عطف مهمی همچاون تخصای
یک باند فرکانسای رایگاان در محادوده  5/3گیگااهرتز بارای
خدمات مرتبط با ایمنی نایل شده است .کنسرسیوم مزباور در
سازمانهای استانداردسازی اروپا بویژه  2ETSIمشارکت دارد و
و در راستای شناساایی ،توساعه و اساتقرار حاداقل مهموعاه
استانداردهای الزم برای پیادهسازی کارباردهای  C-ITSتالش
میکند (. (CAR 2 CAR, 2012
 اعالمیه تصویب قانون الزامی ساختن استفاده از فناوریارتباطات خودرویی در آمریکا ،بر مبناای اعالمیاه منتشاره در
این باره از سوی وزارت حملونقل آمریکا در سوم فوریه ساال
 ، 2114اراده دولت آمریکا برای پیادهساازی کاربردهاای V2V
در ایاان کشااور نشااان داده شااده اساات .فناااوری  V2Vبااه
خودروهای واقع در یک ناحیه اجاازه مایدهاد از طریاا یاک
شبکه بیسیم به مبادله بالدرن دادههاایی در ماورد سارعت،
مکان و جهت حرکت خود با یکدیگر بپردازند .با این اطالعات،
خودروها خواهند توانسات احتماال باروز تصاادف را محاسابه
کرده و به رانندگان هشدارهای الزم بارای جلاوگیری از وقاوع
تصادفات احتمالی را بدهناد .ساامانه هاای  V2Vپیشارفتهتار
Cooperative ITS
European Telecommunications Standards Institute
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قادرند حتی در صورت عدم واکنش به موقاع رانناده ،باهطاور
خودکار اتومبیل را متوقف کنند .این فناوری نقاش مهمای در
پیشگیری از تصادفات رانندگی متداول مانند برخورد از عقاب،
تصادف در اثر تغییر ناگهانی مسایر یاا ورود ناگهاانی باه یاک
تقاطع ایفا خواهد کرد (.)NHSTA, 2014
 راهبرد ملی صنعت  ITSاسترالیا که بارای دوره زماانی 2112تا  211با هدف ارتقاای عملکارد ایمنای ،اقتصاادی و
زیستمحیطی شبکههای حملونقل این کشور ارائه شده است،
بر اقدامات مشارکتی  ITSبرای کاربران جاده ،مانند ارتباطاات
بااین خودروهااا ) (V2Vو بااین خودروهااا بااا تههیاازات کنااار
مسیر ) (V2Iتمرکز دارد (.)CVT Project website, 2012
نمونههای فوقالیکر از توجهات جهانی نسبت به موراوع
فناوری ارتباطات خودرویی و زمینهسازیهای الزم برای توسعه
کاربردهای آن در بخشهاای  V2Vو  ،V2Iاهمیات و جایگااه
این فناوری را در طراحی ،پیادهسازی و بهکارگیری سامانههای
حملونقل هوشمند نشان میدهد.
اثربخشی کاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی باه
رریب نفوذ آن و افزایش تعداد خودروهای مههز به واحدهای
 OBUو همچنین سطح پوشش مسیرهای حرکت خودروها به
وسیله تههیزات  RSUوابسته اسات .از ایانرو راهکارهاا و یاا
سناریوهایی هماینک مطرح هستند که بر مبنای آنها بتوان باه
بهترین نتیهه از بکاارگیری ایان فنااوری در شارایط آغاازین
توسعه آن دست یافت.
نمونه ای از این راهکارها که به صورت یک سناریوی قادم
به قدم پس از کنگره جهانی  ITSسال  2112در ویان توساط
گروه سوارکو 1برای استقرار زیرساخت مورد نیااز در نسال اول
سامانههای راننادگی هوشامند ترسایم شادهاسات ،پیشانهاد
اساتقرار واحاادهای  RSUباار روی تابلوهاای  VMSماایباشااد
( .)SwarcoGroup, 2012از دیدگاه این گروه ،نصب RSUها در
محل استقرار تابلوهای  ،VMSامکان ارتقای قابال مالحظاهای
در پیااامهااای ایاان تابلوهااا را در نتیهااهی ارائااهی اطالعااات
بههنگامتر و تخصصیتر فاراهم مایساازد .بارای اجارای ایان
پیشنهاد ،تنها نیاز است تا تعداد محدودی از خودروهاا مانناد
خودروهای گشات راهاداری و یاا خودروهاای پلایس راه ،باه
تههیزات درون خودرویی  OBUمههز باشند.
آنچه در این مقاله تشریح میشود ،اجارای راهکاار ناوین
استفاده از فناوری ارتباطاات خاودرویی بارای باهروزرساانی و
تغییه اطالعات ترافیکای تابلوهاای  VMSبراسااس ساناریوی
فوقالیکر با استفاده از تهربیات اجرای پروژه ملی «طراحای و
پیادهسازی سامانه ارتباطات هوشمند خاودرویی» و توجاه باه
نیازمندی اعالم شده از سوی کاربران جادهای میباشد .سازکار

قرارگیری اجزای سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز برای
پیادهسازی کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در کنار هم،
شااامل تههیاازات  OBUو  RSUو همچنااین ناارمافزارهااای
دریافت ،پردازش و انتشاار اطالعاات خاودرویی بار روی ایان
تههیزات و در اتاق مرکزی کنترل و مانیتورینا ( ،)2CCRدر
مهموع به شکلگیری یک سامانه ارتباطی میانهامد که آن را
«سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی» مینامیم .اساتقرار ایان
سامانه با معماری خاص آن ،شارایط تعریاف و اجارای طیاف
گستردهای از کاربردهای حوزه حملونقال هوشامند را فاراهم
میسازد که یکی از آنها کاربرد «بهروزرسانی و تغییه اطالعات
ترافیکی تابلوهای  »VMSمیباشد.
سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی با این هدف طراحای
و پیادهسازی شده است که با اجرای کاربردهاای نموناه آن در
محیطهای عملیاتی ،مقدمات الزم به منظور هماهنگی و جلب
مشارکت دستگاههاای اجرایای ذیرباط بارای ایهااد شارایط
توسعه بهکارگیری فناوری ارتباطات خودرویی باه عناوان یاک
فناوری محوری در معماری حملونقال هوشامند را در کشاور
فراهم نماید .در ایان راساتا ،باهمنظاور دساتیابی باه مزایاای
گسترده فناوری یاد شاده در حاوزههاای ایمنای حمالونقال،
روانسازی ترافیک ،کنترل آالیندگی خودروها و حفظ محایط
زیست ،الزم بوده است کاه بساتر ماورد نیااز بارای آزماون و
ارزیابی عملکرد فناوری در این حوزهها از طریا فاراهمساازی
قابلیتهای اجرایی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ایهااد
گردد .معماری بکار رفته در طراحی این سامانه و بساتر ایهااد
شده از طریا پیادهسازی آن ،امکاان اجارا ،آزماون و ارزیاابی
اثربخشی کاربرد معرفی شده در این مقاله را فراهم کرده است.
شکل  1نمایی کلی از معماری سامانه ارتباطات هوشمند
خودرویی را نشان میدهد .در این شکل ،اجزاء سامانه و نحاوه
ارتباط آنها با یکدیگر مشاهده مایشاوند .ارتبااط مناابع داده
خارجی که دادههای مورد نیاز مرکز  CCRرا به منظور اجارای
کاربردهای سامانه تأمین میکنند ،مانند ساازمان هواشناسای
کشور برای ارسال دادههای هواشناسای جاادهای نیاز در ایان
شکل نشان داده شده است .قسمت خطچاین در ایان شاکل،
اجزاء مرتبط با اجرای کاربرد مورد نظر را مشخ میکند.
همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است ،ایان ساامانه
با حضور و تردد خودروهای مههز به واحدهای درونخودرویی
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مورد استفاده برای این منظور پاس از بیاان معمااری ساامانه
اراتباطات هوشمند خودرویی ،معرفی میگردد.

 )3اج ز اومعمززاریسززامانهارتباطززات
هوشمندخودرویی

Central Control Room

شکل)1معماریکلیسامانهارتباطاتهوشمندخودرویی

( )OBUکه میتوانند با یکدیگر و با واحادهای کناار جاادهای
( )RSUدر ارتباط باشند ،ایهاد میگردد .ارتباط این خودروهاا
با یکدیگر و با واحدهای  RSUبر مبنای پروتکل  DSRCبرقرار
میشود .واحادهای  ،RSUراباط باین مرکاز CCRو خودروهاا
هستند و از طریا یک شبکه اختصاصی امنِ مبتنی بر GPRS
به تبادل داده با این مرکز میپردازند.
انتخاب مکانهای نصب واحدهای  RSUاز اهمیت خاصی
برخوردار است .این مکانها بدون آنکه نیازی به فاصلهگیاری
مشخصی بین RSUها باشد ،به نحوی انتخاب میشوند که
شرایط اجرای کاربردهای مورد نظر سامانه را به بهترین صورت
ممکن فراهم آورند.
شکل  2مسیر اجرای آزمایشی (پایلوت) سامانه ارتباطات
هوشمند خودرویی را در آزادراه تهران  -رشت و محلهای
نصب تههیزات  RSUرا در این مسیر نشان میدهد .در این
شکل ،نقاط نصب واحدهای  RSUبر روی تابلوهای  VMSبا
دایره مشخ شدهاند.
به دلیال مساائل امنیتای و لازوم جلاوگیری از هرگوناه
اختالل و نفوذ احتمالی برای نمایش پیامهای ناخواسته ،ارتباط
بین واحد  RSUو بخاش کنتارل تاابلو  VMSاز طریاا کابال
شبکه برقرار شاده اسات کاه باه صاورت محافظات شاده در
محدوده داخلی تاابلو قارار دارد و بارای افاراد غیرمهااز قابال
دسترس نمیباشد.

 )4بززهروزرسززانیوتغذیززهاطالعززات
ترافیکی تابلوهای VMSبااسزتفاده
ازقابلیتهایفناوریDSRC
کاربرد بهروزرسانی و تغییه اطالعات ترافیکی تابلوهای
 VMSبا استفاده از اجزای فناوری ارتباطات برد کوتاه

اختصاصی و یکپارچهسازی پیمانههای نرمافزاری طراحی شده
به این منظور ،به عنوان یکی از کاربردهای سامانه ارتباطات
هوشمند خودرویی در بخش  ،V2Iدر چهار سطح به شرح زیر
پیادهسازی شده است:
در سطح اول ،از طریا واسط کاربری ماورد نیااز کاه باا
استفاده از سیستمعامل اندروید بر روی یک تبلت پیااده شاده
است ،امکان تعیین پیامها و ارتباط با سایر اجزای سامانه برای
کاربر فراهم مایشاود .در شاکل  ،3نحاوه انتخااب پیاامهاای
ترافیکی برای انتقال و نمایش بر روی تابلوی  VMSنشان داده
شده است .پیامهای انتخاب شده از طریاا بلوتاوث باه واحاد
 OBUکه داخل خودرو نصاب شاده اسات ،انتقاال ماییابناد.
فرآیند تعیین و انتقال پیامهای مورد نظر میتواناد تاا قبال از
رسیدن به نزدیکی محل استقرار واحاد  RSUبار روی تاابلوی
 VMSاجرا شود.
برای مثال در مسایر آزادراه کار باه سامت تهاران ،باا
مشاهده ورعیت ترافیکی در مسیر تهران باه کار  ،مایتاوان
پیامهای مناسب را برای نماایش از طریاا تاابلوی مساتقر در
ابتدای آزادراه تهران  -کر تعیین نمود .در نرمافزار تهیه شده
برای اجرای این کااربرد ،امکاان انتخااب فاصاله زماانی باین
نمایش پیامها و تعیین طول مدت نمایش یک مهموعاه پیاام
فراهم شده است.
تصاویر شکل ،4چگونگی فاصلهگیاری زماانی باین پیاام هاای
انتخاب شاده و تعیاین کال مادت ماورد نظار بارای نماایش
مهموعه پیامهای انتخابی را نشان میدهد.
در سطح دوم ،پیامهای تعیین شاده از طریاا تبلات ،باا
استفاده از نرمافزار پیادهسازی شده بر روی  ،OBUتوسط ایان
واحد دریافت می شوند .تأئید دریافات ایان پیاامهاا از طریاا
صفحه مربوطه به اطالع کاربر رسانده میشود.

شکل)2مکاننصبواستقرارواحدهایRSUدرمسیراجرایآزمایشیسامانهارتباطاتهوشمندخودرویی
VMSرانشانمیدهند).

دایرههایقرم ،پنجواحدازRSUهاینصبشدهبررویتابلوهای
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شکل)3نحوهانتخابپیامهایترافیکیبرایانتقالونمایشبر
رویتابلویVMS

شکل  5نحوه این اطالعرسانی را نشان میدهاد .باا ایان
اطالع ،کاربر اطمینان مییابد که پیامهای ارسالی وی به واحد
 OBUرسیده است و این پیامهاا باه محاو ورود خاودرو باه
محدوده پوشش آنتن  ،RSUتوسط این واحد دریافات شاده و
جهت نمایش به تابلوی  VMSارسال خواهند شد.
با انهام هر یک از این مراحال ،یعنای ارساال باه  RSUو بعاد
ارسال به  ،VMSنشانگرهای مقابل این واحدها در شکل  5باه
رن سبز درخواهند آمد و به کاربر اطالعرسانی میشود.
در سطح سوم ،پیامهای ارسال شده از سوی  ،OBUمنهر
به اجرای نرمافزار خاص دریافت این پیامها در سمت RSU
شده و این واحد ،پیامهای دریافتی را بر مبنای پروتکل توافا
شده با سازنده تابلوی  ،VMSاز طریا کابل شبکه به کنترلر
این تابلو منتقل میکند .پس از انهام موفا این انتقال،
نشانگرهای مربوطه به ترتیبِ نشان داده شده در شکل  6به
رن سبز در میآیند.

یامهایترافیکیبررویتابلوی
نحوهزمانبندینمایشپ 

شکل)4
VMS

شکل)5تأئیدOBUمبنیبردریافتپیامهایترافیکیارسالشده
ازسویکاربر

یامهایترافیکیبهتابلوی
شکل)6تأئیدسامانهمبنیبرارسالپ 
VMS

در سطح چهارم ،اطالعات ارسالی به کنترلر تابلو
موجب نمایش زمانبندیشدهی پیامهای مورد نظر بر روی آن
خواهد شد .در این سطح ،عالوه بر نمایش پیامهای
تعیینشده ،امکان اجرای پیامهای کنترلی مانند روشن و یا
خاموش کردن تابلو نیز وجود دارد که در شرایط عملیاتی،
دارای کاربری خاص خود میباشد .در آزمون این کاربرد
پیامهای مندر در جدول  1به عنوان پیامهای پیشفرض در
نظر گرفته شدهاند.
VMS

کاربردبهروزرسانی

یشفرضبرایآزموناجرای
یامهایپ 
جدول-1پ 
وتغذیهاطالعاتترافیکیتابلوهایVMS
شمارهپیام

متنپیام

1

بستن زنهیر چرخ الزامی است

2

کوالک و بارش برف ،با احتیاط برانید

3

مه غلیظ ،با احتیاط برانید

4

جاده لغزنده است ،با احتیاط برانید

5

عملیات عمرانی ،احتیاط

6

جاده در دست تعمیرات است ،با احتیاط برانید
از حرکات مارپی خودداری کنید
بین دو خط برانید

3

فاصله طولی را رعایت کنید

11

با رانندگی صحیح ،فرشته نهات خود و همراهانتان باشید

11

ترافیک سنگین در ادامه مسیر

12

ترافیک روان در ادامه مسیر

13

وقوع تصادف در ادامه مسیر

هرچند که در این سطح و در شرایط تعریف شده برای
اجرای کاربرد ،به لحاظ مسائل امنیتی ،فقط امکان انتخاب از
بین پیامهای پیشفرض برای کاربران فراهم شده است ،اما این
موروع هی خدشهای به نتایج عملیاتی و کارآیی کاربرد وارد
نمیسازد ،چرا که محدودیتی برای تعداد پیامهای پیشفرض
وجود ندارد و هر نوع پیام معتبر میتواند به سادگی به فهرست
پیامهای پیشفرض ارافه شود .البته هر نوع تغییر در فهرست
پیامهای پیشفرض باید از طریا سازنده تابلوی  VMSاعمال
گردد.

 )5آزمونصحتاجرایکاربرد
صحت اجرای کاربرد «بهروزرسانی و تغییه اطالعات
ترافیکی تابلوهای  »VMSکه نحوه پیادهسازی و اجرای آن در
بخش قبل توصیف گردید ،با آزمون در شرایط عملیاتی و
بررسی نحوه نمایش پیامهای مورد نظر بر روی تابلو ،VMS
قابل ارزیابی میباشد .این آزمون در شرایط مختلف عملیاتی
با حضور نمایندگان و مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط
مانند سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیسراه به

انهام رسیده و صحت عملکرد آن مورد مشاهده و تأئید قرار
گرفته است .در تصاویر شکل نماهایی از پیامهای نمایش
داده شده بر روی تابلو  VMSکه از طریا اجرای این کاربرد
تعیین و ارسال شدهاند ،قابل مشاهده میباشد .نمایش
پیامهایی که به این ترتیب ارسال میشوند ،به محو ورود
خودروی ارسالکننده آنها به محدوده پوشش رادیویی  RSUو
با قطع پیامهای در حال نمایش تابلو ،آغاز خواهد شد.

 )6اهمیتوجایگاهفنزاوری DSRCدر
اجرایکاربرد
با توجه به اینکه بهروزرسانی اطالعات تابلوهای  VMSاز
راه دور و از طریا شبکه ارتباطات سلولی و  GPRSنیز
امکانپییر میباشد ،ممکن است این سئوال مطرح شود که
برای انهام این کار چه نیازی به استفاده از فناوری  DSRCو
ارتباطات خودرویی وجود دارد؟ پاسخ این سئوال با عبارات زیر
قابل ارائه است که اهمیت و جایگاه فناوری  DSRCدر اجرای
عملیاتی و مؤثر کاربرد معرفی شده در این مقاله را به اختصار
نشان میدهند:
 ررورت بهروزرسانی اطالعات تابلوهای  VMSدر شرایطبارندگی و ناپایداری هوا و همچنین در ایام تعطیالت
عمومی و حضور حهم باالی مسافرین در سطح جادهها
بیشتر میباشد .در این شرایط شبکه ارتباطات سلولی با
محدودیتهای خاصی از ناحیه شرایط جوی و اشغال
کانالهای موجود به دلیل استفاده مشترکین مواجه است.
 نمایش آنی پیامهای هشداردهنده متناسب با شرایطجاری و پدیدهای ترافیکی واقع شده در سطح جادهها و
معابر شهری با استفاده از شبکه ارتباطات سلولیGPRS ،
و یا حتی  LTEبه دلیل تأخیرات ذاتی این شبکهها تقریباً
غیرممکن است.
 استفاده از تههیزات مبتنی بر فناوری  DSRCبر رویخودروهای گشت راهداری و یا پلیسراه و استقرار
واحدهای RSUبر روی تابلوهای  ،VMSیک شبکه
یکپارچه و مستقل از سایر شبکهها را ایهاد میکند که
متولیان آنها بخش خصوصی هستند و ممکن است به هر
دلیل در شرایط ارطراری امکان استفاده از خدمات آنها
فراهم نباشد .استقاللی که به این ترتیب برای متولیان امور
راه در حوزه اطالعرسانی به مسافرین ایهاد میشود ،تداوم
و کیفیت خدمات این حوزه را تضمین خواهد کرد.
به طور کلی استفاده از فناوری  DSRCبارای تغییاه اطالعاات
ترافیکاای تابلوهااای  VMSو افاازایش کااارآیی عملیاااتی ایاان
تههیزات ،بیشتر در شرایط خاص و اثرگیار که سایر فناوریها
قادر به عملکاارد مؤثر نیستند ،مطرح میباشد تا از این طریا

شکل)7مشاهدهنمایشپیامهایتعیینشدهکهصحتاجرایکاربردرانشانمیدهد.

طریا اطالعات مورد نیاز برای راحتی و ایمنی سفر شهروندان
در اختیار ایشان گیاشته شود .از اینرو در اینها مسئله
اقتصادی و مقایسه هزینههای استفاده از فناوریهای مختلف
برای تغییه اطالعات ترافیکی تابلوهای  ،VMSبه عنوان یک
سئوال احتمالی ،چندان قابل طرح نیست .با این وجود میتوان
به یک مقایسه اجمالی بین هزینههای استفاده از  DSRCو
فناوری  1LTEاشاره نمود که نشان میدهد با افزایش رریب
نفوذ این فناوریها (باالتر از  2درصد خودروها) ،هزینههای
استفاده از  LTEبه صورت نمایی رشد خواهد کرد و هزینههای
 DSRCثابت میماند (.)Justin McNew , 2010

 )7نتیجهگیری
توافقات جهانی بین نهادهای مرتبط با حوزه حملونقل
هوشمند برای بهکارگیری فناوریهای نوین به منظور افزایش
ایمنی خودروها و کاهش تصادفات رانندگی و همچنین
تشکیل کنسرسیومهای ایهاد شده بین خودروسازان بزرگ
دنیا به صورت هماهن در این مسیر قرار گرفته است که
شرایط استفاده تهاری از فناوری ارتباطات خودرویی و توسعه
کاربردهای این فناوری فراهم گردد .به این منظور
استانداردهای مورد نیاز از جمله استاندارد IEEE 802.11p
موسوم به  DSRC/WAVEیا  ETSI ITS G5مورد توافا
کشورهای پیشرفته قرار گرفته است .این حرکت و اعالمیههای
رسمی صادر شده از سوی مراجع رسمی در آمریکا ،اروپا ،ژاپن
و برخی کشورهای دیگر حاکی از آن است که در آینده بسیار
نزدیک ،خودروهای مههز به قابلیتهای فناوری ارتباطات
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 خودرویی ،تولید و به صورت انبوه به بازار مصرف ارائه خواهند
 شد (.)NHTSA, 2014
توسعه کاربردهای این فناوری همانند سایر فناوریهای

نوین دیگر با چالشهایی همراه است .اثربخشی کاربردهای

بخش  V2Vنیازمند آن است که یک درصد حداقلی از
 خودروها به این فناوری مههز باشند .بدیهی است با افزایش
تولید و تههیز این نوع خودروها ،آثار اجرای کاربردهای V2V
به نحو کامالً محسوسی بر ایمنی سفرهای جادهای و بهبود
ترافیک شهرها پدیدار خواهد شد .گزارش یکی از پروژههای
اتحادیه اروپایی (به نام  )DIAMANTنشان میدهد که اگر
تنها  1/5درصد خودروها دارای تههیزات ارتباطات خودرویی
برای تبادل داده باشند ،برای دستیابی به تصویری جهت
ترسیم جریان واقعی ترافیک به منظور مدیریت آن و جلوگیری
از راهبندانهای پرهزینه کافی خواهند بود (.)OPel, 2011
کاربردهای بخش  V2Iنیز به دلیل نیازمندی به ایهاد
زیرساخت متشکل از شبکه RSUها با هزینههای استقرار و
نگهداری با هزینههای خاص خود و همچنین ررورت تصویب
قوانین و مقررات الزم برای رعایت حدود استفاده از محدوده
فرکانس رادیویی مورد نیاز فناوری همراه است.
با این وصف ،کاربرد «بهروزرسانی و تغییه اطالعات
ترافیکی تابلوهای  ،»VMSبه طوری که در سناریوی
پیشنهادی در اروپا مطرح شده است ،یک کاربرد بهینه برای
بکارگیری فناوری ارتباطات خودرویی و رسانیدن منافع آن به
عموم مردم و خودروهایی است که فاقد تههیزات این فناوری
هستند .رمن آنکه در سازوکار پیشنهادی برای پیادهسازی
این کاربرد ،نیازی به استقرار شبکه سراسری بین RSUها
وجود ندارد و هر زو  RSUو  VMSبه تنهایی میتوانند به
صورت محلی از قابلیت ارائه خدمات مورد نظر برخوردار باشند.
این کاربرد میتواند با پیادهسازی بر روی تابلوهای  VMSو
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تههیز تعداد الزم از خودروهای گشتراهداری و پلیسراه به
 موجبات بهرهمندی عموم شهروندان و،OBU واحدهای
خودروها از خدمات فناوری ارتباطات خودرویی را در جادهها و
.معابر شهری فراهم نماید
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