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 .1پيشگفتار
گسترش سريع شهرنشيني و چالشهاي اجتماعي ،زيست محيطي و اقتصاديِ وابسته به آن يكي از
موضوعات اصلي مورد توجه سياستگزاران تمامي كشورهاي در حال توسعه بوده است .پيشبيني ميشود
جمعيت جهان تا سال  0000از  7ميليارد كنوني به  9ميليارد نفر برسد .بدين ترتيب تا  13سال آينده
جمعيت شهري دنيا از  1.0ميليارد كنوني به  1.1ميليارد نفر خواهد رسيد و روي هم رفته تمامي شهرهاي
دنيا هر هفته پذيراي  1ميليون نفر بيشتر خواهند بود .اين واقعيت ها حاكي از فشار روزافزون بر منابعي از
قبيل معابر شهري ،بزرگراهها ،جادههاي برونشهري و امكانات حملونقل بوده و مسائلي عمده همچون
افزايش تصادفات و آلودگي زيستمحيطي از عواقب ناگزير آن خواهند بود.
مسائل و معضالتي كه افزايش ترافيك و فشار روزافزون بر امكانات حملونقل پديد ميآورد حول سه
محور اصلي قابل بررسي هستند:


ايمني :سوانح رانندگي در سراسر دنيا هر ساله باعث مرگ  1.1ميليون نفر و مصدوميت  00تا 00
ميليون نفر ديگر ميگردد .سوانح جادهاي نهمين عامل مرگ و مير انسانها در سراسر دنياست .در
صورتي كه اقدامات اساسي در اين زمينه صورت نگيرد ،تا سال  0010تصادفات جادهاي به مكان
پنجم در فهرست عوامل مرگومير انسانها در سراسر دنيا صعود خواهد كرد].[1



محيط زيست :وسايل نقليه منبع عمده انتشار گازهاي آالينده در شهرهاي بزرگ هستند .در حالي
كه بيشتر بخشهاي صنعتي با پيشرفت فناوري از انتشار گازهاي آالينده كاستهاند ،اين ميزان در
بخش حملونقل همچنان رو به افزايش است .پيش بيني ميشود كه بين سالهاي  0000تا 0000
ميزان دياكسيد كربن منتشر شده از خودروها دو برابر شود].[0



تحركپذيري :تراكم روزافزون ترافيكي منجر به كاهش تحركپذيري شهروندان و اتالف ميليونها
ساعت از وقت مفيد آنان در گلوگاههاي ترافيكي ميشود .اين امر اثر بازدارندهاي بر توسعه
اقتصادي و اجتماعي شهرهاي بزرگ دارد.

با پيدايش فناوري ارتباطات خودرويي (برقراري ارتباطات برد كوتاه اختصاصي در محيطهاي خودرويي
براساس استاندارد  IEEE 802.11pكه  DSRCخوانده ميشود) و معرفي كاربردهاي آن در ارتقاء ايمني
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حملونقل زميني از حدود يك دهه قبل در دنيا ،همواره اين سئوال بسيار مهم مطرح بوده است كه استقرار
اين فناوري چگونه خواهد بود و به چه ترتيب ميتوان كاربران نهايي و رانندگان خودروها را از مزاياي آن
بهرهمند نمود؟ پس از بررسيهاي فني گسترده توسط گروههاي پژوهشي مختلف در دنيا ،اجراي پروژههاي
پايلوت متعدد در كشورهاي پيشرفته ،قطعيت يافتن كارآمدي فناوري مزبور به منظور تبادل پيامهاي ايمني
بين خودروها و ارائه استاندارد  IEEE 802.11pموسوم به  WAVEدر سال  ،0010تالش جهاني بر ايجاد
شرايط الزم به منظور استقرار اين فناوري و استفاده عملياتي آن از طريق مشاركت دولتها ،شركتهاي
خودروسازي و عموم سازمانهاي ذينفع متمركز گرديده است.

 .2مروري بر فناوري

DSRC

در سال  1999كميسيون مخابرات فدرال اياالت متحده 70 ،مگاهرتز از طيف ارتباطات بردكوتاه اختصاصي
در باند  0/9گيگاهرتز را به طور انحصاري به ارتباطات بينخودرويي
زيرساخت

)(V2I

)(V2V

و ارتباطات بين خودرو و

اختصاص داد .اين فناوري ،يك فناوري ارتباطي رو به گسترش است كه با هدف

برقراري ارتباط محلي بيسيم ،براي كاربران ثابت و متحرك با نرخ باالي انتقال داده ارائه شده است].[1
استاندارد اختصاصي اين فناوري با نام
( )WAVEتوسط موسسه

IEEE

802.11p

براي كاربرد دسترسي بيسيم در محيطهاي خودروئي

تدوين شده و در  10جوالي سال  0010انتشار يافته است .محدوده

فركانسي مورد استفاده در اين قرارداد  0/30تا  0/90گيگاهرتز و نرخ انتقال داده آن بين  1تا  07مگابيت
در ثانيه ميباشد كه كاربردهاي متنوع و بسياري از جمله كاربردهاي اينترنت در حال حركت با سرعت باال
را نيز شامل ميشود].[6
علت ترجيح  DSRCبه ارتباطات  Wi-Fiمرسوم در شبكه تلفن همراه اين است كه با توليد و استفاده انبوه از
گوشيهاي تلفن همراه كه باندهاي  0/6و  0گيگاهرتز را اشغال ميكنند ،سطحي غيرقابل كنترل از تداخالت

1

Wireless Access in Vehicular Environments
Dedicated Short Range Communications
3
Vehicle to Vehicle
4
Vehicle to Infrastructure
5
Wireless Access in Vehicular Environments
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ارتباطي پيش ميآيد كه ممكن است قابليت اعتماد و اثربخشي كاربردهاي ايمني فعال را به مخاطره افكند.
در فناوري

Wi-Fi

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

به خود را شناسايي كرده و با آن مرتبط شود .اين عمل ممكن است چندين ثانيه بطول انجامد درحاليكه
كاربردهاي ايمني خودرويي نياز به برقراري آني ارتباط دارند .براي نيل بهاين هدف تغييرات متعددي در
فناوري پايه

Wi-Fi

الزم گرديد .ابتدا زمان الزم براي اينكه وسايل ارتباطي يكديگر را شناساييكرده و به

يكديگر پيام بفرستند ،بايد بسيار كوتاه باشد .بسياري از كاربردهاي فعال ايمني نياز بهزمان واكنشي در حد
چند هزارم ثانيه دارند .بدينمنظور ،پيامهاي ايمني بطور متناوب ارسال ميشوند تا خودروهاي دريافتكننده
پيامهاي ايمني بتوانند در صورتي كه مخاطب پيام بودند بهسرعت بهآن پاسخ گويند.
فناوري

DSRC

بر مبناي استاندارد

IEEE 802.11p

در بسياري از ويژگيها با استاندارد

IEEE 802.11a

مختص شبكههاي بيسيم همخواني دارد .ليكن تفاوتهاي عمده زير را بين اين دو استاندارد ميتوان
تشخيص داد [:]0


باند فركانسي عملياتي:

DSRC

در يك طيف فركانس  70مگاهرتزي مجاز در باند  0/9گيگاهرتز

عمل ميكند در حالي كه  IEEE 802.11aتنها امكان استفاده در بخشهاي بدون مجوز باند فركانسي
را دارد.


محيط عملياتي DSRC :براي سرعتهاي باال (تا  190كيلومتر بر ساعت) منظور شده است در حالي
كه طراحي

IEEE 802.11a

در اصل براي كاربردهاي شبكه بيسيم خانگي (با سرعت گام زدن

معمولي انسان) ميباشد.


پشتيباني وسيع :باند فركانسي

DSRC

از هفت كانال تشكيل شده است كه شامل يك كانال كنترل

ميباشد .در نتيجه  DSRCميتواند خانواده بزرگي از كاربردهاي ايمني و غيرمرتبط با ايمني خودرو
را پشتيباني كند.


اليه فيزيكي :پهناي باند هر كانال

DSRC

ميزان  00مگاهرتز ميباشد) .در نتيجه

ده مگاهرتز است (اين پهناي باند در

DSRC

IEEE 802.11a

به

در برابر اثرات داپلر و تاخير مربوط به مسيرهاي

متعدد كه در سرعتهاي باالي جادهاي بوجود ميآيد مقاومتر است
جدول  1مقايسه بين ويژگيهاي فناوري  DSRCبا ساير فناوريهاي ارتباطات بيسيم را نشان ميدهد.
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MBAW

Mobile WiMAX5 Cellular Phone

نرخ داده

1-07 Mbps

1 -06 Mbps

< 0 Mbps

1-10 Mbps

زمان عكسالعمل

<00ms

در حد چند ثانيه

در حد چند ثانيه

نامعين

نامعين

برد

< 1 Km

< 100 m

< 10 Km

< 10 Km

<000 Km

تحرك

> 90Km/h

< 0Km/h

> 90Km/h

> 90Km/h

باندفركانسي

 0/3GHzتا 0/9GHz

 0/6GHzتا 0/0GHz

 300MHzتا 1/9GHz

0/0GHz

1/0GHz

استاندارد IEEE

802.11p

802.11a

ندارد

802.16e

802.20

جدول  -1مقايسه برخي از خصوصيات فناوريهاي بيسيم با فناوري

DSRC

 .3فناوري آينده براي رانندگي ايمنتر (تعريف اداره تحقيقات وزات حمل و نقل آمريکا)
 DSRCيك قابليت ارتباطات بيسيم به صورت دو طرفه با برد كوتاه تا متوسط ميباشد كه امكاان انتقاال
داده بسيار باال و حياتي در كاربردهاي ايمني فعال و مبتناي بار ارتباطاات را فاراهم مايساازد .كميسايون
مخابرات فدرال امريكا ( 1)FCCدر گازارش و ابالغياه  ،FCC-03-324اجاازه اساتفاده از  70مگااهرتز از
پهناي باند فركانسي  0/9GHzرا به سامانههاي حملونقل هوشمند براي كاربردهاي ايمني

و روان سازي

ترافيك داده است.
ارتباطات مبتني بر  DSRCيك اولويت اساسي تحقيقاتي دفتر برنامه مشترك ( )ITS JPOدر اداره پژوهش
و نوآوري در فناوري ( )RITAوابسته به وزارت حمل و نقل امريكا ( )U.S. DOTمايباشاد .برناماهاي
چند وجهي كه ،تحقيقات با استفاده از  DSRCو ساير فناوريهاي ارتباطات بيسيم را باه سامت تضامين
ايمني ،ارتباطات خودرويي با توانمندي تبادل اطالعات براي جلوگيري از انواع تصاادفات ،بهباود حركات
خودروها و ايجاد منافع زيست محيطي در همه حاالت سامانههاي حمل و نقلي هدايت ميكند.

1

Federal Communications Commission
Safety
3
Mobility
4
Research and Innovative Technology Administration
5
U.S. Department of Transportation
2
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وزارت حمل و نقل آمريكا متعهد است كه  DSRCبا ايجاد ارتباطات فعال ايمناي ،باه راننادگي ايمانتار
بيانجامااد .كاربردهاااي ايمنااي خااودرويي كااه از ارتباطااات خااودرو بااا خااودرو( )V2Vو خااودرو بااا
زيرساخت( )V2Iاستفاده مي كنند ،به واسطي امن ،بيسيم ،مساتقل از شارايط آبوهاوايي و باا تاأخيرات
زماني كوتاه نياز دارند كه همه اينها توسط  DSRCفراهم ميشوند].[1
 چه كساني ميتوانند فناوريهاي  DSRCرا گسترش دهند؟
سازندگان قطعات الكترونيكي ،توليدكنندگان برنامههاي كاربردي ،نمايندگان صنايع خودرويي ،مخابرات
راه دور ،صنايع الكترونيك و ساير صانايع كاه محصاوالت آنهاا مايتوانناد هشادارهايي را باه خودروهاا،
زيرساخت ارتباطات جاده اي و ابزارهاي ارتباطي شخصي مساافران مخاابره كنناد ،هار ياك باه ناوعي در
گسترش فناوريهاي  DSRCنقش دارند.
چگونه  DSRCمورد استفاده قرار ميگيرد؟
كاربردهاي  V2Vو  V2Iكه از  DSRCاستفاده ميكنند ،بالقوه ميتوانناد بساياري از مرگباارترين اناواع
تصادفات خودرويي را از طريق هشدارهاي به موقع به رانندگان در هنگاام خطارات قريابالوقاوع كااهش
دهند .برخي از انواع شايع اين خطرات عبارتناد از :نزدياك شادن باه كناارههااي جااده ،توقاف ناگهااني
خودرويي در جلو ،نزديك شدن به محل اتصال مسيرهاي فرعي ،پيچهاي تند و لغزنادگي ساطح جااده در
مسير پيشرو .خدمات  V2Iبه منظور راحتي ،مانند  e-parkingو پرداخت الكترونيكي نيز از طرياق DSRC

قابل ارائه هستند .اطالعات حسگرهاي الكترونيكي داخل خودروها و ابزارهاي الكترونيكي نيز ميتوانند بار
بستر  DSRCمنتقل شده و اطالعات بهتري از وضعيت ترافيك و شرايط سفر ،در اختيار مديران حملونقال
و مسافران قرار دهند .يك سامانه حملونقل ايمنتر مبتني بر ارتباطات خودرويي ،كاربردهااي پيشاگيري از
تصادفات و روانسازي ترافيك را توأماً ارائه ميدهد.
کاربردهاي  ITSدر بخش ارتباطات خودرويي ،قابليتهاي زير را موجب ميشوند:
 برقراري ارتباطات بين خودروها بهمنظور كمك به جلوگيري از تصادفات،
 برقراري ارتباطات بين خودروها با تجهيزات كنار مسير بهمنظور ايمني ،روانسازي ترافيك
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(تحرك پذيري) و پايداري زيست محيطي،
 برقراري ارتباطات بين خودروها ،زيرساخت و ابزارهاي بيسيم مسافران به منظور تأمين
ارتباطات پيوسته بالدرنك براي تمام كاربران سامانه،
فناوري  DSRCبه منظور پيشگيري از تصادف و روانسازي ترافيک ،موارد زير را پشتيباني ميکند:
 كاربردهاي ايمني فعال در حملونقل،
 ارتباطات ايمن و قابل اعتماد،
 ارتباطات پرسرعت با تأخير زماني كوتاه،
 عدم آسيبپذيري در شرايط آبوهوايي سخت،
 پذيرش انتقاالت چند مسيري،
 اتكا به استانداردها براي تعامل و اشتراك دادهها،
چرا و به خاطر چه مزايايي  DSRCتوسعه پيدا کرده است؟
 DSRCبا هدف اوليه توانمندسازي فناوريها براي پشتيباني از كاربردهاي ايمني و ارتباطات بين تجهيزات
خودرويي و تجهيزات كنار مسير براي كاهش تصادف توسعه پيدا كرده است .در حال حاضر DSRC ،تنهاا
گزينه ارتباطات بيسيم با برد كوتاه است كه قابليتهاي زير را تأمين ميكند:
 پهناي باند تعيين شده تحت ليسانس :به منظور برقراري ارتباطات ايمن و قابل اعتماد ،اين فناوري
از ابتدا توسط  FCCآمريكا در گزارش و ابالغيه شماره  FCC 03-324به كاربردهاي ايمني
خودرويي اختصاص داده شده است.
 دستيابي سريع به شبكه :كاربردهاي ايمني فعال نياز به برقراري فوري ارتباطات بيسيم و بهروز
رسانيهاي مكرر دارند.
 تأخيرات زماني كوتاه :كاربردهاي ايمني فعال بايد به سرعت يكديگر را تشخيص داده و پيغامها
بين هريك در عرض مدت چند ميليثانيهاي و بدون تأخير مخابره شوند.
 اطمينان باال در صورت نياز :كاربردهاي ايمني فعال به سطح بااليي از قابليت اطمينان در برقراري
ارتباط نياز دارند DSRC .در شرايط حركت خودرو با سرعت زياد كار كرده و كارايي خود را در
شرايط سخت آب و هوايي(مانند باران ،برف ،مه و برف) حفظ ميكند.
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 اولويت براي كاربردهاي ايمني :كاربردهاي ايمني در فناوري  DSRCبر كاربردهاي غير ايمني
اولويت دارند.
 قابليت همكاري DSRC :قابليت همكاري را تضمين ميكند .اين ويژگي ،كليدي براي استقرار
موفقيت آميز كاربردهاي فعال ايمني با استفاده از استانداردهاي معتبر ميباشد DSRC .از ارتباطات
 V2Vو  V2Iپشتيباني ميكند.
 امنيت و حريم خصوصي DSRC :احراز هويت و حريم خصوصي پيامهاي ايمني را تأمين ميكند.
كاربردهاي بالقوه  DSRCبراي ايمني عمومي و مديريت حمل ونقل:
 هشدار نقطه كور،
 هشدار برخورد از جلو،
 هشدار ترمز ناگهاني خودرويي در جلو،
 هشدار مخاطره سبقت،
 همياري حركت و اجتناب از تصادف در تقاطعها،
 هشدار نزديك شدن خودروي اورژانسي،
 معاينه ايمني خودرو،
 اولويتدهي چراغ راهنمايي براي عبور خودروهاي اورژانسي يا عمومي،
 پرداخت عوارض و رزرو پاركينگ بهصورت الكترونيكي،
 معاينات ايمني و ترخيص خودروهاي تجاري،
 عالمتدهي داخل خودرو (نشان دادن عالئم كنار جاده در داخل خودرو)،
 هشداردهي واژگوني خودرو (توصيه سرعت مناسب خودرو به هنگام عبور از پيچ)
 اطالعرساني وضعيت ترافيك و شرايط سفر به منظور بهبود اطالعات مسافران و خدمات تعمير و
نگهداري

 .4جايگاه فناوري  DSRCدر نگاه  PIARCبه مسئله خودروهاي مرتبط
در بخش حاضر ،به خالصهاي از موارد و موضوعات مطرح شده راجاع باه فنااوري ارتباطاات بارد كوتااه
اختصاصي ( )DSRCدر گزارش انجمن جهاني جاده ( )PIARCو فدراسيون بينالمللي انجمنهاي مهندسي
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خودرو ( )FISITAبا عنوان  The Connected Vehicleكه در سال  0010منتشر شاده اسات ،مايپاردازيم.
شماره صفحات گزارش مزبور كه مطالب اين مستند را در بردارند ،در پايان پااراگرافهااي مربوطاه آورده
شدهاند].[7
 در كشور ژاپن خدمات  ITS Spotاطالعات وسيعي را در زمينه ترافيك جادهاي در مقياس وسيع توسط
فناوري  DSRCبراي بهبود ايمني ،و سامانه راهبري خودرويي سازگار با  ITS Spotفراهم ساخته است
[ص .]19
 در استراليا در آوريل  Board of Austroads ،0009اقدام به ايجاد يك كميته راهبري  ITSو گروه
مرجعي در صنعت نمود .كارهايي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده است ،همكاري با سازمانهاي
ذيربط در بخشهاي رسانه و ارتباطات در استراليا به منظور تخصيص باند  5.9 GHzبراي سامانههاي
مشاركتي  ITSرا شامل ميشود Austroads .در ماه مي  0011يك گزارش تحقيقاتي با عنوان مطالعات
سازگاري  DSRCبه شماره  AP-R382/11منتشر كرده است Austroads .همچنين اقدام به انتشار
گزارش  AP-R375/11در مورد مزاياي بالقوه ايمني در فناوريهاي پيشگيري از تصادف بوسيله
ارتباطات خودرو به خودرو ( )DSRCدر استراليا نموده است .اين گزارش ،تهيه شده توسط مركز
تحقيقات تصادفات دانشگاه  ،Monashاز جمله مزاياي بالقوهاي فناوري مزبور را ،كاهش  10-00درصد
تصادفاتِ منجر به مصدوميت تخمين ميزند ،البته در صورتي كه اين فناوري در تعداد قابل توجهي از
خودروها مورد استفاده قرار گيرد [ص.]00
 بايد گفت هر منطقه ،رويكرد متفاوتي را براي استفاده از حمل ونقل هوشمند و  ITدر پيش ميگيرد تا
بتواند راهحلهاي مناسب براي مسائل را فراهم سازد .در كشور ژاپن اين رويكرد ،طرحريزي استقرار
سيستمهاي ارتباط خودرويي با استفاده از تركيب فناوري تلفن همراه ،فناوري  DSRCو مادون
قرمز( )Infra-redميباشد .ژاپن هماينك به پايه قابل توجهي براي كاربري فناوري  DSRCدست يافته
است [ص .]01

خدماتي كه در پروژه  SmartWayدر زمينه  ITSدر ژاپن تعريف شده است .پروژه  SmartWayدر اين كشور به پيادهسازي ايمني ترافيكي،
كاهش ازدحام و پشتيباني از محيط زيست ميپردازد.
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 سامانههاي مشاركتي  ITSنياز به استانداردهاي هماهنگسازي شده بهصورت بينالمللي و پروتكلهاي
مطمئن به منظور ارتباطات بين خودروها با يكديگر و بين خودروها با زيرساخت (تجهيزات كنار مسير)
دارند .سامانههاي مربوط به ايمني نيز نياز به ارتباطات بسيار مطمئن با تأخير كم و پاسخهايي در حد
كسري از ثانيه دارند .تفكر كنوني ،پيادهسازي  DSRCرا مطلوب نشان ميدهد ،اما نسلهاي چهارم يا
پنجم شبكههاي سلولي ،بزودي گزينههاي ارتباطي ديگري را تأمين خواهند كرد كه نياز به يكپارچهسازي
با اين فناوري را دارند [ص.]06
 كشور ژاپن يك مورد استثنايي برجسته در اين زمينه است كه شبكه عظيمي از ارسال كنندههاي سيگنال
 DSRCدر باند  0/3گيگاهرتز را پيادهسازي كرده است .اياالت متحده نيز در حال اتخاذ تصميماتي در
اين زمينه در آينده بسيار نزديك ميباشد [ص VICS .]06در ژاپن ،نشان داد كه رويكردي از طرف
دولت ميتواند منجر به نفوذ قابل مالحظه ارتباطات خودرويي شود .سامانه ژاپني  VICSاز طريق
ارسالكنندههاي سيگنال مادون قرمز در مناطق شهري به سامانه مديريت ترافيك سراسري پليس متصل
شده و در اتوبانها نيز ،ارسالكنندههاي  ،DSRCبه منظور دريافت عوارض بهصورت الكترونيكي و
جابجايي اطالعات ترافيكي نصب شدهاند [ص .]19
 در صنعت رو به رشد تلفن همراه ،گوشيهايي كه از ارتباطات برد كوتاه و  DSRCاستفاده ميكنند ،در
حال گسترش ميباشند .اما با همه اينها در حال حاضر شواهدي مبني بر وجود يك نمونه تجاري كه
باعث تشويق صنايع مخابراتي به ايجاد يك زيرساخت پشتيبانيكننده سرويسهاي  DSRCشده باشد،
وجود ندارد [ص .]03
 تأمينكنندگان تجهيزات ارتباطي بيسيم با داشتن محصوالت استقرار يافته در زمينه پرداخت الكترونيكي
عوارض ،بخش مهمي از بازار هستند كه در صورت پذيرفته شدن تجهيزات ارتباطي مبتني بر فناوري
 DSRCبه عنوان زيرساختهاي ارتباطات  V2Vو  ،V2Iبازار كار آنها به شدت گسترش مييابد
[ص.]11
 از ديدگاه صنايع مخابراتي راه دور ،مسئله ارتباطات خودرويي موضوعي فراتر از تنها يك ابزار مصرفي
ميباشد .اين مقوله ،يك فضاي جديد كاربري با خدماتي است كه خانه ،اتومبيل و اينترنت سيار را در
Vehicle-Infrastructure Communication System
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يكجا گرد هم ميآورند .در حال حاضر به نظر نميرسد شركتهاي مخابراتي راه دور به تأمين
زيرساختهاي زميني مرتبط با  DSRCبپردازند [ص .]10
 شواهد تحقيقاتي نشان ميدهد كه ارتباطات برد كوتاه باعث كاهش تصادفات ميشوند ،ولي اين موضوع
وابسته به تعداد خودروهاي مجهز به آنها است .با استفاده از پخش همگاني  ،اطالعات مربوط به
مديريت ترافيك و زمانبنديِ عالئم چراغهاي راهنمايي با استفاده از اين ارتباطات ،مديريت ترافيكي
بهتري به وجود خواهد آمد .رانندگاني كه بهتر اطالعرساني شدهاند ،سفرهاي روانتر و مقرون به صرفهتر
و استفاده بهتري از فضاي جادهاي خواهند داشت .اين پخش همگاني اطالعات ،خود باعث تأمين
فرصتهايي در جهت كاهش تجهيزات كنار جادهاي و  VMSهايي خواهد شد كه خود از نظر ايجاد،
تعمير و نگهداري پرهزينه ميباشند .در كشور امريكا ،ايالت ميشيگان به ازاي هر تابلوي  ،VMSمبلغي
بالغ بر  000هزار دالر صرفهجويي را در بكارگيري فناوري  DSRCتخمين زده است كه در آن به جاي
تابلوهاي پرهزينه پيامهاي متغير  ،VMSاز عالئم و پيامهاي رانندگي در داخل خودرو استفاده ميشود
[ص .]17
 ميتوان گفت در حال حاضر  DSRCانتخاب روشني براي كاربردهاي ايمني  V2Vبهشمار ميرود ،البته
با در نظر گرفتن اين موضوع كه فناوريهاي ارتباطي به سرعت در حال رشد هستند و ممكن است
گزينههاي جديدي در آينده بهوجود آيند .از بين انتخابهاي محدودي كه در حال حاضر براي شبكههاي
امنيتي V2Vوجود دارد ،زيرساخت  DSRCيكي از گزينهها ميباشد و مشخص نيست كه چهكسي قرار
است مالك و مسئول نصب اين زير ساخت باشد USDOT.مطالعهاي را در مورد نيازمنديهاي غيرفني
براي شبكه امنيتي V2Vآغاز كرده و در حال حاضر مشغول به ادامه كار بر روي اين حوزه ميباشد.
همچنين  DSRCبراي كاربردهاي  V2Iميتواند با زيرساختهاي موجود مانند سيستمهاي ترافيكي چراغ
راهنمايي تركيب شود ،هرچند همچنان تعداد زيادي معتقدند كه نياز به عالئم كنار جادهاي هيچگاه قابل
حذف نخواهد بود .مطالعاتي در مورد مسائل مربوط به زيرساخت و گزينههاي پيشرو در اياالت متحده
در حال انجام است [ص .]60

Broadcast
Variable Message Sign
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 در سال 1990گزينه مورد انتخاب  infra-redبود و پس از آن گزينه امواج راديويي با برد كوتاه  0/3تا
 0/9گيگاهرتز ( )DSRCظهور كرد .استفاده از Infra redدر محيطهاي شهري و  DSRCدر محيطهاي
بين شهري موفقيتآميز به اثبات رسيد .در طول سال  0000مباحثات به سمت برتري تركيب  DSRCو
 GSMكشيده شد و در سال  LTE ،0010به عنوان يك تركيب مناسب با  GSMو  DSRCظهور يافت
[ص .]60
 موضوع بنيادي در هر مباحثهاي در مورد فناوري اين است كه نيازمنديهاي كاربردها با فناوري موجود
منطبق باشد .بايد در نظر گرفت كه برتري فني يك فناوري نيز به تنهايي مورد توجه نيست ،بلكه
شبكههاي ارتباطي آن نيز بايد موجود و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشند .نسلهاي شبكه سلولي
 2.5Gو 3Gفناوري تلفن همراه داراي اين مزيت هستند كه در همهجاي دنيا موجود و مستقر ميباشند.
اين فناوريهاي استقرار يافته داراي ظرفيتهاي الزم براي مديريت نيازمنديهاي فني اكثر كاربردهاي
تحركپذيري و تجاري ارتباطات خودرويي ميباشند .نمونههايي از چنين كاربردهايي توسط برخي
خودروسازها و سازندگان سامانههاي رديابي ارائه شدهاند كه در آنها از نوعي تركيب خدمات صوتي و
داده استفاده شده است [ص .]60
 از نگاه ديگر ،فناوريهاي ارتباطات برد كوتاه نيازمنديهاي فني مورد نياز براي كاربردهاي ايمني V2V

و  V2Iرا تأمين كرده ولي نياز به استقرار زيرساختهاي جديد دارند .در حال حاضر ظرفيتي تحت
عنوان "پرداخت كاربران" براي اين فناوريها وجود ندارد .براي استقرار اين سامانهها نياز به يك راهبري
برجسته از طرف يكي از گردانندگان اصلي وجود دارد .اين راهبري ميتواند در قالب يك تصميم رسمي
از طرف عوامل زير صورت گيرد [ص :]61
 قانونگذاران (= دولت) كه با اجباري ساختن  V2Vباعث ميشوند توسعه فناوريهاي مكمل V2I

شتاب بگيرند،
 قانونگذاران/اپراتورهاي راهداري كه در زمينه ايجاد زيرساختها سرمايهگذاري كنند به اين منظور
كه به تشويق توسعه فناوري جديد ايمني و تحركپذيري بپردازند،
 صنعت خودرو تا به نيازمنديها در اين زمينه پاسخگو باشد،

)Long-Term Evolution (of UTMS technology
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 تركيبي از سرمايهگذاري بخش عمومي و خصوصي،
اين سياستي است كه در كشور ژاپن بهكار گرفته شد .يك شبكه تجهيزات  DSRCكه از بودجه عمومي
استفاده ميكند در حدود  1100منطقه بحراني استقرار يافته است .با استفاده از اين سرمايهگذاري ،ژاپن
يك فضاي تركيبي شامل  VICSبا استفاده از سيگنال دهندههاي مادون قرمز در مناطق شهري و
سامانههاي راديويي  FMو  ، DABشبكه سلولي  3Gو فناوري  DSRCرا در بزرگراهها بهكار گرفته
است [ص .]60
 اين نوع از سامانه هيبريدي ميتواند يك راهحل مصالحهاي باشد كه ظرفيت واستقرار سريع سامانه
مخابراتي مبتني بر اپراتور را با پاسخدهي فناوريهاي برد كوتاه تركيب ميكند .مثال ديگري از اين
رويكرد ،توسعه ساختار  CALMتوسط  ISO TC 204ميباشد كه به قسمت اعظمي از رسانههاي
مخابراتي مناسب دسترسي ايجاد ميكند ،البته قطعاً پيامدهايي از نظر هزينه و پيچيدگي وجود دارد كه
بايد به طور كامل ارزيابي شود.
 RITA نيز در حال بررسي نوعي از معماري است كه تعيينكننده عملكردهاي كليدي ميباشد كه بايد
توسط يك سامانه مركزي انجام شود .معماري سامانه مركزي براي كاربردي خاص ،فناوري ارتباطي
متناسب با آن را تأمين ميكند .با استفاده از اين روش DSRC،تنها براي كاربردهايي استفاده ميشود كه
بهطور منحصر بهفردي براي آنها مناسب ميباشد .اين قدرت تركيب و انطباق كاربردها با فناوري ارتباطي
مناسب با آنها ،يك ويژگي كليدي محسوب ميشود [ص  60و.]61
در اياالت متحده ،طيف  70MHzاز باند  0/900-0/300گيگاهرتز ،به ارتباطات اختصاصي برد كوتاه
( )DSRCتخصيص يافته است كه تأمينكننده كاربردهاي  ITSبا كانالهاي ويژه براي ايمني و اولويت
دسترسي عمومي به كاربردهاي ايمني در تمامي باندها ميباشد [ص .]61
در ژاپن طيف بين  0/770تا  0/360گيگاهرتز به سرويسهاي  ITSو  ETCاختصاص يافته است.
تصميمي نيز مبني بر اختصاص يك فركانس به  ITSدر باندهاي  10MHzدر بازه بين  710تا 770
مگاهرتز اتخاذ شده است .اين باندها با اتمام پخش آنالوگ تلويزيوني در آخر جوالي  0011خالي شده و
1
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براي كمك به رانندگي ايمن توسط سامانههاي مشاركتي كه از ارتباطات  V2Iو  V2Vاستفاده ميكنند،
بهكار گرفته ميشوند .آزمونهاي اثبات در سال  0010انجام شده و باندها از جوالي  0010در دسترس
قرار گرفتند .ساير كشورهاي جهان نيز باند  0/9گيگاهرتز را براي كاربردهاي ايمني جادهاي در نظر
گرفتهاند كه اين موضوع ميتواند باعث هماهنگسازي جهاني بيشتري در زمينه استفاده از اين بازه
فركانسي ويژه براي  ITSباشد [ص  61و  .]60در اروپا نيز ،سياست بر هماهنگسازي استفاده از
فركانس  0/900-0/370گيگاهرتز براي سامانههاي حمل ونقل هوشمند ( )ITSميباشد [ص .]60
 در آمريكا استانداردهاي سامانههاي مشاركتي به عنوان بخشي از برنامه استانداردسازي  ITSتوسعه پيدا
كردهاند .استانداردهاي جاري براي ارتباطات خودرويي شامل  IEEE 1609.x ،IEEE 802.11pو SAE

 J2735به منظور پشتيباني واسطهاي بيسيم  V2Vو  V2Iبر مبناي فناوري  DSRCهستند [ص .]60
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