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 پيشگفتار .1

وابسته به آن يكي از  هاي اجتماعي، زيست محيطي و اقتصاديِ گسترش سريع شهرنشيني و چالش

شود  بيني مي پيش. گزاران تمامي كشورهاي در حال توسعه بوده است موضوعات اصلي مورد توجه سياست

سال آينده  13بدين ترتيب تا . ميليارد نفر برسد 9ميليارد كنوني به  7از  0000جمعيت جهان تا سال 

ميليارد نفر خواهد رسيد و روي هم رفته تمامي شهرهاي  1.1ميليارد كنوني به  1.0جمعيت شهري دنيا از 

اين واقعيت ها حاكي از فشار روزافزون بر منابعي از . ميليون نفر بيشتر خواهند بود 1دنيا هر هفته پذيراي 

لي عمده همچون ئنقل بوده و مساوشهري و امكانات حمل هاي برون ها، جاده بزرگراه قبيل معابر شهري،

 .محيطي از عواقب ناگزير آن خواهند بود افزايش تصادفات و آلودگي زيست

آورد حول سه  نقل پديد ميول و معضالتي كه افزايش ترافيك و فشار روزافزون بر امكانات حملئمسا

 :تندمحور اصلي قابل بررسي هس

 00تا  00ميليون نفر و مصدوميت  1.1سوانح رانندگي در سراسر دنيا هر ساله باعث مرگ : ايمني 

در . اي نهمين عامل مرگ و مير انسانها در سراسر دنياست سوانح جاده. گردد ميليون نفر ديگر مي

به مكان اي  تصادفات جاده 0010صورتي كه اقدامات اساسي در اين زمينه صورت نگيرد، تا سال 

 .]1[مير انسانها در سراسر دنيا صعود خواهد كردوپنجم در فهرست عوامل مرگ

 در حالي . وسايل نقليه منبع عمده انتشار گازهاي آالينده در شهرهاي بزرگ هستند: محيط زيست

اند، اين ميزان در  هاي صنعتي با پيشرفت فناوري از انتشار گازهاي آالينده كاسته كه بيشتر بخش

 0000تا  0000شود كه بين سالهاي  پيش بيني مي. چنان رو به افزايش است نقل هموحمل بخش

 .]0[اكسيد كربن منتشر شده از خودروها دو برابر شود ميزان دي

 ها  پذيري شهروندان و اتالف ميليون تراكم روزافزون ترافيكي منجر به كاهش تحرك: پذيري تحرك

اي بر توسعه  اين امر اثر بازدارنده. شود هاي ترافيكي مي گلوگاهساعت از وقت مفيد آنان در 

 .اقتصادي و اجتماعي شهرهاي بزرگ دارد

هاي خودرويي در محيط ارتباطات برد كوتاه اختصاصي يبرقرار) با پيدايش فناوري ارتباطات خودرويي

و معرفي كاربردهاي آن در ارتقاء ايمني  (شودخوانده مي DSRCكه  IEEE 802.11pبراساس استاندارد 
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 استقراررح بوده است كه ونقل زميني از حدود يك دهه قبل در دنيا، همواره اين سئوال بسيار مهم مطحمل

 آنتوان كاربران نهايي و رانندگان خودروها را از مزاياي اين فناوري چگونه خواهد بود و به چه ترتيب مي

هاي ، اجراي پروژهدنيادر  مختلفهاي پژوهشي ه توسط گروهدهاي فني گسترمند نمود؟ پس از بررسيبهره

هاي ايمني منظور تبادل پيامقطعيت يافتن كارآمدي فناوري مزبور به  در كشورهاي پيشرفته،پايلوت متعدد 

WAVEموسوم به   IEEE 802.11pبين خودروها و ارائه استاندارد
، تالش جهاني بر ايجاد 0010در سال   

هاي ها، شركتشرايط الزم به منظور استقرار اين فناوري و استفاده عملياتي آن از طريق مشاركت دولت

 . يده استتمركز گردمهاي ذينفع خودروسازي و عموم سازمان

  فناوري مروري بر .2
DSRC 

مگاهرتز از طيف ارتباطات بردكوتاه اختصاصي  70كميسيون مخابرات فدرال اياالت متحده،  1999در سال 

(V2V) خودروييهرتز را به طور انحصاري به ارتباطات بينگيگا 9/0در باند 
و ارتباطات بين خودرو و   

(V2I)زيرساخت 
يك فناوري ارتباطي رو به گسترش است كه با هدف  ،اين فناوري. اختصاص داد  

. ]1[براي كاربران ثابت و متحرك با نرخ باالي انتقال داده ارائه شده است ،سيمبرقراري ارتباط محلي بي

هاي خودروئي در محيط سيمبراي كاربرد دسترسي بي 802.11pاستاندارد اختصاصي اين فناوري با نام 

(WAVE)  موسسه توسط IEEE  محدوده . انتشار يافته است 0010جوالي سال  10تدوين شده و در

مگابيت  07تا  1گيگاهرتز و نرخ انتقال داده آن بين  90/0 تا 30/0فركانسي مورد استفاده در اين قرارداد 

 كاربردهاي اينترنت در حال حركت با سرعت باالاز جمله باشد كه كاربردهاي متنوع و بسياري در ثانيه مي

 .]6[شودرا نيز شامل مي

همراه اين است كه با توليد و استفاده انبوه از  مرسوم در شبكه تلفن Wi-Fiبه ارتباطات  DSRCعلت ترجيح 

كنند، سطحي غيرقابل كنترل از تداخالت  گيگاهرتز را اشغال مي 0و  6/0همراه كه باندهاي  هاي تلفنگوشي

                                                                                                                                                        
1 Wireless Access in Vehicular Environments 
2 Dedicated Short Range Communications 
3
 Vehicle to Vehicle  

4
 Vehicle to Infrastructure  

5 
Wireless Access in Vehicular Environments 
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. مخاطره افكند عتماد و اثربخشي كاربردهاي ايمني فعال را بهآيد كه ممكن است قابليت ا مي ارتباطي پيش

يك ايستگاه نزديك ( مانند گوشي همراه)براي برقراري ارتباط، ابتدا بايد وسيله ارتباطي  Wi-Fiدر فناوري 

كه حالياين عمل ممكن است چندين ثانيه بطول انجامد در. به خود را شناسايي كرده و با آن مرتبط شود

اين هدف تغييرات متعددي در براي نيل به. كاربردهاي ايمني خودرويي نياز به برقراري آني ارتباط دارند

كرده و به زمان الزم براي اينكه وسايل ارتباطي يكديگر را شناساييابتدا . الزم گرديد Wi-Fiفناوري پايه 

زمان واكنشي در حد ز كاربردهاي فعال ايمني نياز بهبسياري ا. بسيار كوتاه باشد ديكديگر پيام بفرستند، باي

كننده شوند تا خودروهاي دريافت هاي ايمني بطور متناوب ارسال مي منظور، پيامبدين. چند هزارم ثانيه دارند

 .آن پاسخ گويندسرعت بههاي ايمني بتوانند در صورتي كه مخاطب پيام بودند به پيام

 IEEE 802.11aها با استاندارد  در بسياري از ويژگي IEEE 802.11pرد استاندا بر مبناي DSRCفناوري 

توان  مي استانداردهاي عمده زير را بين اين دو  ليكن تفاوت. سيم همخواني دارد هاي بي مختص شبكه

 [:0]تشخيص داد 

 باند فركانسي عملياتي :DSRC  هرتز گيگا 9/0مگاهرتزي مجاز در باند  70در يك طيف فركانس

هاي بدون مجوز باند فركانسي  تنها امكان استفاده در بخش IEEE 802.11aكند در حالي كه  عمل مي

 .را دارد

 محيط عملياتي :DSRC در حالي است منظور شده( كيلومتر بر ساعت 190تا )هاي باال  براي سرعت 

با سرعت گام زدن )سيم خانگي  در اصل براي كاربردهاي شبكه بي IEEE 802.11a طراحيكه 

 .باشدمي( معمولي انسان

 باند فركانسي : پشتيباني وسيعDSRC  كه شامل يك كانال كنترل است از هفت كانال تشكيل شده

تواند خانواده بزرگي از كاربردهاي ايمني و غيرمرتبط با ايمني خودرو  مي DSRCدر نتيجه . باشدمي

 .را پشتيباني كند

 پهناي باند هر كانال : اليه فيزيكيDSRC  درپهناي باند  اين)ده مگاهرتز است IEEE 802.11a  به

در برابر اثرات داپلر و تاخير مربوط به مسيرهاي  DSRCدر نتيجه (. باشد مگاهرتز مي 00 ميزان

 تر استآيد مقاوم اي بوجود مي هاي باالي جاده متعدد كه در سرعت

 .دهدنشان مي راسيم بيت طاهاي ارتبابا ساير فناوري DSRCفناوري هاي ويژگيمقايسه بين  1جدول  
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 DSRC Wi-Fi Cellular Phone Mobile WiMAX5 MBAW مشخصات

 Mbps 07-1 Mbps 06- 1 Mbps 0 < Mbps 10-1 نرخ داده
 

 نامعين نامعين در حد چند ثانيه در حد چند ثانيه >ms00 العملزمان عكس

 >Km 1 < m 100 < Km 10 < Km 10 < Km 000 برد

 < Km/h90 > Km/h0 < Km/h90 > Km/h90 تحرك
 

 GHz9/1 GHz0/0 GHz0/1 تا GHz0/0 MHz300 تا  GHz9/0 GHz6/0 تا GHz3/0 باندفركانسي

 802.16e 802.20 ندارد IEEE 802.11p 802.11aاستاندارد 

 DSRCسيم با فناوري هاي بيمقايسه برخي از خصوصيات فناوري -1جدول 

 (ريف اداره تحقيقات وزات حمل و نقل آمريکاتع)تر  فناوري آينده براي رانندگي ايمن .3

DSRC باشد كه امكاان  انتقاال    صورت دو طرفه با برد كوتاه تا متوسط مي سيم به يك قابليت ارتباطات بي

كميسايون  . ساازد  داده بسيار باال و حياتي در كاربردهاي ايمني فعال و مبتناي بار ارتباطاات را فاراهم ماي     

مگااهرتز از   70، اجاازه اساتفاده از   FCC-03-324در گازارش و ابالغياه    1(FCC)مخابرات فدرال امريكا 

 نقل هوشمند براي كاربردهاي ايمنيوحملهاي  را به سامانه GHz9/0پهناي باند فركانسي 
و روان سازي   

 .   داده است  ترافيك

در اداره پژوهش ( ITS JPO)يك اولويت اساسي تحقيقاتي دفتر برنامه مشترك  DSRCارتباطات مبتني بر 

اي برناماه  .باشاد  ماي   (U.S. DOT)حمل و نقل امريكا  وابسته به وزارت  (RITA)  ريو نوآوري در فناو

سيم را باه سامت تضامين     هاي ارتباطات بي و ساير فناوري DSRCاستفاده از  باتحقيقات ، كه چند وجهي

حركات  ايمني، ارتباطات خودرويي با توانمندي تبادل اطالعات براي جلوگيري از انواع تصاادفات، بهباود   

 . كندهاي حمل و نقلي هدايت ميخودروها و ايجاد منافع زيست محيطي در همه حاالت سامانه

                                                                                                                                                        
1 
Federal Communications Commission

 

2 Safety 
3 Mobility 
4
 Research and Innovative Technology Administration 

5 U.S. Department of Transportation 

http://www.rita.dot.gov/
http://www.rita.dot.gov/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=us%20dot&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dot.gov%2F&ei=KAGCUcuTFK7a4QSl54CYBQ&usg=AFQjCNG4ygdONhHEuYsB4EfBkt_4tpW-Ng&bvm=bv.45921128,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=us%20dot&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dot.gov%2F&ei=KAGCUcuTFK7a4QSl54CYBQ&usg=AFQjCNG4ygdONhHEuYsB4EfBkt_4tpW-Ng&bvm=bv.45921128,d.bGE
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تار   ارتباطات فعال ايمناي، باه راننادگي ايمان     با ايجاد  DSRCوزارت حمل و نقل آمريكا متعهد است كه 

بااا و خااودرو ( V2V)كاربردهاااي ايمنااي خااودرويي كااه از ارتباطااات خااودرو بااا خااودرو   . بيانجامااد

و باا تاأخيرات   وهاوايي  آبمساتقل از شارايط    ،سيم بي امن، يكنند، به واسط استفاده مي( V2I)زيرساخت

 .]1[شوند فراهم مي DSRCها توسط  زماني كوتاه نياز دارند كه همه اين

 هاي توانند فناوري چه كساني ميDSRC را گسترش دهند؟ 

نمايندگان صنايع خودرويي، مخابرات هاي كاربردي،  كنندگان برنامه سازندگان قطعات الكترونيكي، توليد

توانناد هشادارهايي را باه خودروهاا،     راه دور، صنايع الكترونيك و ساير صانايع كاه محصاوالت آنهاا ماي     

اي و ابزارهاي ارتباطي شخصي مساافران مخاابره كنناد، هار ياك باه ناوعي در        زيرساخت ارتباطات جاده

 .نقش دارند DSRCهاي گسترش فناوري

 گيرد؟ مورد استفاده قرار مي DSRCچگونه 

توانناد بساياري از مرگباارترين اناواع     كنند، بالقوه مي استفاده مي DSRCكه از  V2Iو  V2Vكاربردهاي 

الوقاوع كااهش   تصادفات خودرويي را از طريق هشدارهاي به موقع به رانندگان در هنگاام خطارات قرياب   

هااي جااده، توقاف ناگهااني     نزدياك شادن باه كنااره    : رتناد از برخي از انواع شايع اين خطرات عبا. دهند

هاي تند و لغزنادگي ساطح جااده در     خودرويي در جلو، نزديك شدن به محل اتصال مسيرهاي فرعي، پيچ

 DSRCو پرداخت الكترونيكي نيز از طرياق   e-parkingبه منظور راحتي، مانند  V2Iخدمات . رومسير پيش

توانند بار  حسگرهاي الكترونيكي داخل خودروها و ابزارهاي الكترونيكي نيز مياطالعات . قابل ارائه هستند

نقال  ودر اختيار مديران حمل ،منتقل شده و اطالعات بهتري از وضعيت ترافيك و شرايط سفر DSRCبستر 

از تر مبتني بر ارتباطات خودرويي، كاربردهااي پيشاگيري   ونقل ايمنيك سامانه حمل .و مسافران قرار دهند

 .دهدسازي ترافيك را توأماً ارائه ميتصادفات و روان

 :شوندهاي زير را موجب ميدر بخش ارتباطات خودرويي، قابليت ITSکاربردهاي 

 منظور كمك به جلوگيري از تصادفات، برقراري ارتباطات بين خودروها به 

 سازي ترافيك روانمنظور ايمني،  برقراري ارتباطات بين خودروها با تجهيزات كنار مسير به
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 و پايداري زيست محيطي،( تحرك پذيري)

 منظور تأمين   سيم مسافران به و ابزارهاي بي  برقراري ارتباطات بين خودروها، زيرساخت

 ارتباطات پيوسته بالدرنك براي تمام كاربران سامانه،

 :کندپشتيباني ميسازي ترافيک، موارد زير را به منظور پيشگيري از تصادف و روان DSRCفناوري 

 نقلوكاربردهاي ايمني فعال در حمل،  

 ارتباطات ايمن و قابل اعتماد، 

 سرعت با تأخير زماني كوتاهارتباطات پر، 

 هوايي سختوپذيري در شرايط آب عدم آسيب، 

 پذيرش انتقاالت چند مسيري، 

 هااتكا به استانداردها براي تعامل و اشتراك داده، 

 توسعه پيدا کرده است؟ DSRCچرا و به خاطر چه مزايايي 

DSRC   ارتباطات بين تجهيزات كاربردهاي ايمني و براي پشتيباني از  ها فناوريبا هدف اوليه توانمندسازي

تنهاا   DSRC در حال حاضر،. توسعه پيدا كرده است كاهش تصادفخودرويي و تجهيزات كنار مسير براي 

 :كندهاي زير را تأمين ميسيم با برد كوتاه است كه قابليت گزينه ارتباطات بي

 اين فناوري  ،به منظور برقراري ارتباطات ايمن و قابل اعتماد: پهناي باند تعيين شده تحت ليسانس

به كاربردهاي ايمني FCC 03-324 آمريكا در گزارش و ابالغيه شماره  FCCاز ابتدا توسط 

 .ي اختصاص داده شده استخودروي

 روز  سيم و به كاربردهاي ايمني فعال نياز به برقراري فوري ارتباطات بي: دستيابي سريع به شبكه

 .هاي مكرر دارند رساني 

 ها  كاربردهاي ايمني فعال بايد به سرعت يكديگر را تشخيص داده و پيغام: تأخيرات زماني كوتاه

 .اي و بدون تأخير مخابره شوندثانيه بين هريك در عرض مدت چند ميلي

 كاربردهاي ايمني فعال به سطح بااليي از قابليت اطمينان در برقراري : اطمينان باال در صورت نياز

در شرايط حركت خودرو با سرعت زياد كار كرده و كارايي خود را در  DSRC  .ارتباط نياز دارند

 .كند حفظ مي( مانند باران، برف، مه و برف)شرايط سخت آب و هوايي
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 فناوري  كاربردهاي ايمني در: اولويت براي كاربردهاي ايمنيDSRC  بر كاربردهاي غير ايمني

 .اولويت دارند

 قابليت همكاري :DSRC اين ويژگي، كليدي براي استقرار . كند قابليت همكاري را تضمين مي

از ارتباطات  DSRC. باشد موفقيت آميز كاربردهاي فعال ايمني با استفاده از استانداردهاي معتبر مي

V2V  وV2I كند پشتيباني مي. 

 امنيت و حريم خصوصي :DSRC  كند هاي ايمني را تأمين مي احراز هويت و حريم خصوصي پيام. 

 :براي ايمني عمومي و مديريت حمل ونقل  DSRCكاربردهاي بالقوه 

 هشدار نقطه كور، 

 هشدار برخورد از جلو، 

 در جلو يهشدار ترمز ناگهاني خودروي، 

 هشدار مخاطره سبقت، 

 هاهمياري حركت و اجتناب از تصادف در تقاطع، 

 هشدار نزديك شدن خودروي اورژانسي، 

 معاينه ايمني خودرو، 

 راهنمايي براي عبور خودروهاي اورژانسي يا عمومي دهي چراغ  اولويت، 

 صورت الكترونيكي رزرو پاركينگ به پرداخت عوارض و، 

 يمعاينات ايمني و ترخيص خودروهاي تجار، 

 (كنار جاده در داخل خودرونشان دادن عالئم )دهي داخل خودرو عالمت، 

   (توصيه سرعت مناسب خودرو به هنگام عبور از پيچ)هشداردهي واژگوني خودرو 

 رساني وضعيت ترافيك و شرايط سفر به منظور بهبود اطالعات مسافران و خدمات تعمير و اطالع

 نگهداري

 به مسئله خودروهاي مرتبط PIARCدر نگاه  DSRCوري جايگاه فنا .4

اي از موارد و موضوعات مطرح شده راجاع باه فنااوري ارتباطاات بارد كوتااه       در بخش حاضر، به خالصه

هاي مهندسي المللي انجمنو فدراسيون بين( PIARC)در گزارش انجمن جهاني جاده ( DSRC)اختصاصي 
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. پاردازيم ماي منتشر شاده اسات،    0010كه در سال  The Connected Vehicleبا عنوان ( FISITA)خودرو 

هااي مربوطاه آورده   شماره صفحات گزارش مزبور كه مطالب اين مستند را در بردارند، در پايان پااراگراف 

 .  ]7[اندشده

  در كشور ژاپن خدماتITS Spot
 در مقياس وسيع توسط ايجادهاطالعات وسيعي را در زمينه ترافيك   

فراهم ساخته است  ITS Spotو سامانه راهبري خودرويي سازگار با براي بهبود ايمني،  DSRC فناوري

 [.19ص ]

  0009در استراليا در آوريل ،Board of Austroads  اقدام به ايجاد يك كميته راهبريITS  و گروه

هاي با سازمان همكاريده است، كارهايي كه تاكنون در اين زمينه انجام ش. مرجعي در صنعت نمود

هاي سامانه براي GHz 5.9و ارتباطات در استراليا به منظور تخصيص باند   هاي رسانهذيربط در بخش

يك گزارش تحقيقاتي با عنوان مطالعات  0011در ماه مي   Austroads. شودرا شامل مي ITS يركتامش

اقدام به انتشار همچنين  Austroads. منتشر كرده استAP-R382/11 به شماره  DSRC سازگاري

بوسيله  هاي پيشگيري از تصادف در مورد مزاياي بالقوه ايمني در فناوري AP-R375/11گزارش 

توسط مركز  ، تهيه شدهگزارش اين. در استراليا نموده است (DSRC) خودرو به خودرو ارتباطات

درصد  10-00فناوري مزبور را، كاهش  اي ، از جمله مزاياي بالقوهMonashتحقيقات تصادفات دانشگاه 

زند، البته در صورتي كه اين فناوري در تعداد قابل توجهي از  تصادفاتِ منجر به مصدوميت تخمين مي

 [.00ص]خودروها مورد استفاده قرار گيرد 

 رويكرد متفاوتي را براي استفاده از حمل ونقل هوشمند و بايد گفت هر منطقه ،IT گيرد تادر پيش مي 

ريزي استقرار در كشور ژاپن اين رويكرد، طرح. هاي مناسب براي مسائل را فراهم سازدحلبتواند راه

مادون و  DSRCفناوري هاي ارتباط خودرويي با استفاده از تركيب فناوري تلفن همراه، سيستم

ت يافته دس DSRCفناوري به پايه قابل توجهي براي كاربري  اينكهمژاپن . باشدمي( Infra-red)قرمز

 [.01ص ]است 

                                                                                                                                                        
 
سازي ايمني ترافيكي، در اين كشور به  پياده SmartWayپروژه  .در ژاپن تعريف شده است ITSدر زمينه  SmartWayكه در پروژه  خدماتي  

 .پردازدازدحام و پشتيباني از محيط زيست مي كاهش
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 هاي مشاركتي سامانهITS هاي پروتكلالمللي و صورت بينسازي شده بهنياز به استانداردهاي هماهنگ

( تجهيزات كنار مسير)مطمئن به منظور ارتباطات بين خودروها با يكديگر و بين خودروها با زيرساخت 

هايي در حد بسيار مطمئن با تأخير كم و پاسخ هاي مربوط به ايمني نيز نياز به ارتباطاتسامانه .دارند

هاي چهارم يا دهد، اما نسلرا مطلوب نشان مي DSRC سازيتفكر كنوني، پياده .كسري از ثانيه دارند

سازي كه نياز به يكپارچهارتباطي ديگري را تأمين خواهند كرد  هايهاي سلولي، بزودي گزينهپنجم شبكه

 [.06ص]با اين فناوري را دارند 

  هاي سيگنال كننده شبكه عظيمي از ارسالكشور ژاپن يك مورد استثنايي برجسته در اين زمينه است كه

DSRC  اياالت متحده نيز در حال اتخاذ تصميماتي در . سازي كرده استپيادهرا  گيگاهرتز 3/0در باند

VICS [.06ص] باشداين زمينه در آينده بسيار نزديك مي
در ژاپن، نشان داد كه رويكردي از طرف   

از طريق  VICSسامانه ژاپني . ارتباطات خودرويي شود تواند منجر به نفوذ قابل مالحظهدولت مي

هاي سيگنال مادون قرمز در مناطق شهري به سامانه مديريت ترافيك سراسري پليس متصل كنندهارسال

صورت الكترونيكي و ، به منظور دريافت عوارض بهDSRCهاي كنندهها نيز، ارسالشده و در اتوبان

 [. 19ص ]اند جابجايي اطالعات ترافيكي نصب شده

  هايي كه از ارتباطات برد كوتاه و تلفن همراه، گوشيدر صنعت رو به رشدDSRC كنند، در استفاده مي

ي بر وجود يك نمونه تجاري كه در حال حاضر شواهدي مبنها اما با همه اين .باشندحال گسترش مي

شده باشد،  DSRCهاي  كننده سرويس پشتيباني  باعث تشويق صنايع مخابراتي به ايجاد يك زيرساخت

 [.03ص ]وجود ندارد 

 با داشتن محصوالت استقرار يافته در زمينه پرداخت الكترونيكي  سيمارتباطي بي كنندگان تجهيزات تأمين

كه در صورت پذيرفته شدن تجهيزات ارتباطي مبتني بر فناوري  هستند عوارض، بخش مهمي از بازار

DSRC هاي ارتباطات  به عنوان زيرساختV2V  وV2Iيابد شدت گسترش مي  ، بازار كار آنها به

 [.11ص]

 ،مسئله ارتباطات خودرويي موضوعي فراتر از تنها يك ابزار مصرفي  از ديدگاه صنايع مخابراتي راه دور

و اينترنت سيار را در  است كه خانه، اتومبيل خدماتياين مقوله، يك فضاي جديد كاربري با . باشدمي

                                                                                                                                                        
1
 Vehicle-Infrastructure Communication System  
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هاي مخابراتي راه دور به تأمين رسد شركتدر حال حاضر به نظر نمي. آورندجا گرد هم مييك

 [.10ص ]بپردازند  DSRCهاي زميني مرتبط با زيرساخت

 شوند، ولي اين موضوع ارتباطات برد كوتاه باعث كاهش تصادفات ميدهد كه شواهد تحقيقاتي نشان مي

، اطالعات مربوط به  با استفاده از پخش همگاني. ها استوابسته به تعداد خودروهاي مجهز به آن

راهنمايي با استفاده از اين ارتباطات، مديريت ترافيكي  هايمديريت ترافيك و زمانبنديِ عالئم چراغ

تر به صرفه مقرونتر و اند، سفرهاي روانرساني شدهرانندگاني كه بهتر اطالع. آمد وجود خواهد بهتري به

اين پخش همگاني اطالعات، خود باعث تأمين . اي خواهند داشتو استفاده بهتري از فضاي جاده

VMSاي و هايي در جهت كاهش تجهيزات كنار جادهفرصت
هايي خواهد شد كه خود از نظر ايجاد،   

مبلغي ، VMSبه ازاي هر تابلوي در كشور امريكا، ايالت ميشيگان . باشندنگهداري پرهزينه مي تعمير و

به جاي  تخمين زده است كه در آن DSRC بكارگيري فناوريجويي را در هزار دالر صرفه 000بالغ بر 

شود استفاده مي در داخل خودرو هاي رانندگي، از عالئم و پيامVMSهاي متغير تابلوهاي پرهزينه پيام

 [.17ص ]

 حال حاضر  درتوان گفت ميDSRC    انتخاب روشني براي كاربردهاي ايمنيV2V رود، البته  شمار مي به

هاي ارتباطي  به سرعت در حال رشد هستند و ممكن است  با در نظر گرفتن اين موضوع كه فناوري

هاي  هاي محدودي كه در حال حاضر براي شبكه از بين انتخاب. وجود آيند هاي جديدي در آينده به گزينه

كسي قرار  باشد و مشخص نيست كه چه ها مي يكي از گزينه DSRCوجود دارد، زيرساخت V2Vامنيتي 

هاي غيرفني اي را در مورد نيازمندي مطالعه USDOT.است مالك و مسئول نصب اين زير ساخت باشد

. باشد غاز كرده و در حال حاضر مشغول به ادامه كار بر روي اين حوزه ميآV2V براي شبكه امنيتي

هاي ترافيكي چراغ  هاي موجود مانند سيستم تواند با زيرساخت مي V2Iبراي كاربردهاي DSRC همچنين 

گاه قابل   اي هيچ راهنمايي تركيب شود، هرچند همچنان تعداد زيادي معتقدند كه نياز به عالئم كنار جاده

رو در اياالت متحده  هاي پيش مطالعاتي در مورد مسائل مربوط به زيرساخت و گزينه. ذف نخواهد بودح

 [.60ص ]در حال انجام است 
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  گزينه مورد انتخاب 1990در سالinfra-red  تا  3/0كوتاه  بردبود و پس از آن گزينه امواج راديويي با

هاي  در محيط DSRCهاي شهري و  در محيط Infra redاستفاده از. ظهور كرد( DSRC)گيگاهرتز  9/0

و  DSRCمباحثات به سمت برتري تركيب  0000در طول سال   .آميز به اثبات رسيد بين شهري موفقيت

GSM  0010كشيده شد و در سال ،LTE
 ظهور يافت DSRCو  GSMبه عنوان يك تركيب مناسب با   

 [.60ص ]

 هاي كاربردها با فناوري موجود  ي اين است كه نيازمندياي در مورد فناور موضوع بنيادي در هر مباحثه

تنهايي مورد توجه نيست، بلكه   بايد در نظر گرفت كه برتري فني يك فناوري نيز به. منطبق باشد

شبكه سلولي  هاينسل. آن نيز بايد موجود و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشندهاي ارتباطي  شبكه

2.5G 3وG باشند جاي دنيا موجود و مستقر مي داراي اين مزيت هستند كه در همه فناوري تلفن همراه .

هاي فني اكثر كاربردهاي  هاي الزم براي مديريت نيازمندي ظرفيت هاي استقرار يافته داراي اين فناوري

برخي   هايي از چنين كاربردهايي توسط نمونه .باشند ميپذيري و تجاري ارتباطات خودرويي  تحرك

صوتي و  خدماتها از نوعي تركيب  كه در آن اندارائه شده رديابيهاي سامانهو سازندگان  خودروسازها

 [.60ص ] داده استفاده شده است

 هاي فني مورد نياز براي كاربردهاي ايمني  ارتباطات برد كوتاه نيازمندي هاياز نگاه ديگر، فناوريV2V 

در حال حاضر ظرفيتي تحت . دنهاي جديد دار رساخترا تأمين كرده ولي نياز به استقرار زي V2Iو 

 ها نياز به يك راهبري سامانهبراي استقرار اين  .ها وجود ندارد براي اين فناوري "پرداخت كاربران"عنوان 

 رسمي الب يك تصميمتواند در ق اين راهبري مي .برجسته از طرف يكي از گردانندگان اصلي وجود دارد

 :[61ص ] گيرداز طرف عوامل زير صورت 

  اجباري ساختن كه با ( دولت)= قانونگذارانV2V هاي مكمل  شوند توسعه فناوري باعث ميV2I 

 شتاب بگيرند،

 گذاري كنند به اين منظور  ها سرمايه راهداري كه در زمينه ايجاد زيرساختاپراتورهاي /قانونگذاران

 بپردازند،پذيري  كه به تشويق توسعه فناوري جديد ايمني و تحرك

 ها در اين زمينه پاسخگو باشد، صنعت خودرو تا به نيازمندي 

                                                                                                                                                        
1
 Long-Term Evolution (of UTMS technology) 
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 گذاري بخش عمومي و خصوصي تركيبي از سرمايه، 

كه از بودجه عمومي  DSRCيك شبكه تجهيزات . كار گرفته شد اين سياستي است كه در كشور ژاپن به

گذاري، ژاپن  استفاده از اين سرمايهبا . منطقه بحراني استقرار يافته است 1100كند در حدود  استفاده مي

مادون قرمز در مناطق شهري و  هايدهنده با استفاده از سيگنال VICSيك فضاي تركيبي شامل 

 هاي راديويي  سامانه
FM  و 

DAB 3، شبكه سلوليG فناوري و DSRC كار گرفته  ها به را در بزرگراه

 [. 60ص ]است 

 واستقرار سريع سامانه   اي باشد كه ظرفيت حل مصالحه راهتواند يك  اين نوع از سامانه هيبريدي مي

مثال ديگري از اين . كند برد كوتاه تركيب ميهاي   دهي فناوري مخابراتي مبتني بر اپراتور را با پاسخ

CALMرويكرد، توسعه ساختار 
هاي باشد كه به قسمت اعظمي از رسانه مي ISO TC 204توسط   

طعاً پيامدهايي از نظر هزينه و پيچيدگي وجود دارد كه كند، البته ق مي مخابراتي مناسب دسترسي ايجاد

 .طور كامل ارزيابي شود  بايد به

  RITAباشد كه بايد  كننده عملكردهاي كليدي مي نيز در حال بررسي نوعي از معماري است كه تعيين

، فناوري ارتباطي معماري سامانه مركزي براي كاربردي خاص. توسط يك سامانه مركزي انجام شود

شود كه  تنها براي كاربردهايي استفاده مي DSRCبا استفاده از اين روش،. كند متناسب با آن را تأمين مي

اين قدرت تركيب و انطباق كاربردها با فناوري ارتباطي . باشد فردي براي آنها مناسب مي طور منحصر به به

 [.61و 60 ص]شود ها، يك ويژگي كليدي محسوب مي مناسب با آن

هرتز، به ارتباطات اختصاصي برد كوتاه گيگا 900/0-300/0از باند  MHz70 در اياالت متحده، طيف

(DSRC )كننده كاربردهاي  تخصيص يافته است كه تأمينITS هاي ويژه براي ايمني و اولويت  با كانال

 [.61ص ]باشد  دسترسي عمومي به كاربردهاي ايمني در تمامي باندها مي

. اختصاص يافته است ETCو  ITSهاي  به سرويس گيگاهرتز 360/0تا  770/0در ژاپن طيف بين 

 770تا  710بين  بازهدر  MHz10در باندهاي  ITSني بر اختصاص يك فركانس به مبتصميمي نيز 

و   خالي شده 0011اين باندها با اتمام پخش آنالوگ تلويزيوني در آخر جوالي . اتخاذ شده است مگاهرتز

                                                                                                                                                        
1
 Frequency Modulation 

2
 Digital Audio Broadcasting (Digital Radio) 

3
 Communication Access for Land Mobiles (wireless communication protocols) 
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كنند،  استفاده مي V2Vو  V2Iهاي مشاركتي كه از ارتباطات  براي كمك به رانندگي ايمن توسط سامانه

در دسترس  0010انجام شده و باندها از جوالي  0010در سال   هاي اثباتآزمون. شوند كار گرفته مي به

اي در نظر  ايمني جادهگيگاهرتز را براي كاربردهاي  9/0ساير كشورهاي جهان نيز باند  .قرار گرفتند

جهاني بيشتري در زمينه استفاده از اين بازه  سازي تواند باعث هماهنگ كه اين موضوع مي اند گرفته

سازي استفاده از  در اروپا نيز، سياست بر هماهنگ [.60و  61ص ]باشد  ITSفركانسي ويژه براي 

 .[60ص ] باشد مي( ITS) دونقل هوشمنهاي حمل  گيگاهرتز براي سامانه  900/0-370/0فركانس 

 هاي مشاركتي به عنوان بخشي از برنامه استانداردسازي در آمريكا استانداردهاي سامانهITS  پيدا توسعه

 SAEو  IEEE 802.11p ،IEEE 1609.xاستانداردهاي جاري براي ارتباطات خودرويي شامل . اندكرده

J2735 سيم هاي بيبه منظور پشتيباني واسطV2V  وV2I بناي فناوري بر مDSRC  [60ص ]هستند. 
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