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INNOSOC esettanulmány 

( kiválasztva az INNOSOC Zagreb 2016 konferenciára,  kiterjesztett változat) 

 

 

Az esettanulmány címe: 

 

I tellige s közlekedési re dszerek és jár űvek ad hoc hálózatai 
 

Kulcsszavak: I tellige s közlekedési re dszerek, jár űvek ad ho  hálózatai, jár ű-jár ű 
kommunikáció 

Az esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Okos, környezetbarát és integrált közlekedés  

 

Bevezető az esetta ul á yhoz 

A fuvarozás külö öző fajtái közúti, vasúti, légi  irá t övekvő igé  a jár ű sűrűség 
növekedését,  forgalmi dugókat, nagyszámú halálos balesetet, és nagy környezeti kockázatot generál. 

Az intelligens közlekedési rendszerek   (Intelligent Transport Systems, ITS) az információs és 

kommunikációs technológiát (Information and Communication Technology, ICT)  ötvözik a 

közlekedési rendszerek elemeivel, új kihívást biztosítva a közlekedésbiztonság, gazdaságosság, 

megbízhatóság, és hatásfok területén. 

A közeljövő e  az i telligens közlekedési rendszerek (ITS) a közúti közlekedésre fókuszálnak, 

lehetővé téve külö féle szolgáltatások evezetését az útdíj eszedéstől  a jár űvezetőt segítő 
re dszerekig [ .]  Az i tellige s közlekedési re dszerek alre dszerei a késő iek e  a vezető 
nélküli  jár űvek alapjául szolgál ak ajd. Közúti közlekedés eseté  az ITS ko u iká iós 
re dszere a vezeték élküli ad ho  ko u iká ió  alapul [ .], a it jár űvek ad ho  hálózatá ak  
(vehicular ad hoc networks, VANETs) neveznek. 

  A vezetéknélküli távközlési te h ológia jár űveke  törté ő alkal azásá ak ko ep iója az 
1980-as évek óta foglalkoztatja a kutatókat. Az utóbbi néhány évben tanúi lehettünk a kutatás és 

fejlesztés ag értékű fejlődésé ek e területe . Jó éhá  té ező vezetett ehhez a fejlesztéshez, 

eleértve az IEEE 8 .  vezeték élküli te h ológia széleskörű evezetését és  e ek következté e  
az ár sökke ését , vala i t a jár űg ártók   törekvését az i for á iós te h ológia felhasz álására  
jár űveik közlekedésbiztonsága, környezetkímélő űködése és ko fortja érdekében.  E mellett 

szükséges volt regio ális és e zeti szi te  a jár ű ko u iká ió szá ára hasz álható 
rádiófrekve iás spektru  kijelölése is. A ellare dszerű o il telefo  hálózatok alkal asak eszéd 
átvitelére és informatikai szolgáltatások újtására a jár űvezető és utasai szá ára, viszo t e  
alkal asak közvetle  jár ű-jár ű (Vehicle-to-Vehicle) és jár ű-infrastruktúra (Vehicle-to-

Infrastructure)  ko u iká ióra.  A jár űvek ad ho  hálózata VANET  viszo t alkal as jár űvek 
közötti, vala i t jár űvek és az út e té  telepített Roadsite U it, RSU  ere dezések közötti 
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direkt kommunikációra, így minimális késleltetéssel képes küldeni vagy venni biztonsági kockázatra 

vonatkozó figyelmeztetést, vagy aktuális közlekedési információt. 

A fe ti aktivitások fő élja a közlekedésbiztonság és a szállítás hatékonyságának növelése, 

valamint a közlekedés környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. A VANET technológia 

alkalmazásának e három területe nem zárja ki egymást: például a balesetek számának csökkenése 

csökkentheti a forgalmi dugókat, ami viszont a környezetre gyakorolt hatást csökkentheti. Tekintettel 

a fe ti élok fo tosságára eg é i és országos sze po t ól, külö öző projektek va ak 
fol a at a , vag  fejeződtek e az utó i idő e . 

Az INNOSOC projekt e  részt vevő öt hallgató az INNOSOC oktatói ak irá ításával a ak 
egválaszolásá  dolgoz ak, hog  az i tellige s közlekedési re dszerek vala i t a jár űvek ad ho  

hálózata hog a  tud hozzájárul i a jövő e i fe tartható közlekedési rendszerek kiépítéséhez.  

Ez az aktivitás az ERASMUS+ vegyes mobilitás részeként megy végbe, és az INNOSOC Zagreb 2016 

ko fere iá  fejeződik e 6 április végé . 

 

Hogyan viszonyul ez az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

A jövő eli okos, környezetbarát és integrált közlekedés egy nagyon fontos kihívása a 

Horizont 2020-nak, mely a Europe 2020 stratégia prioritási elveit adja meg. 

Ez az esetta ul á  az i tellige s közlekedési re dszereket ITS  és a jár űvek ad ho  
kommunikációs hálózatait (VANET) tárgyalja, melyek az okos, környezetbarát és integrált közlekedés 

te h ikai hátterét adják a jövő e . Az ITS ele ei ek evezetése e zetközi szi tű sza vá osítást, 
frekvenciagazdálkodási megfontolásokat és interferencia rezisztens technológiák alkalmazását 

igényli. 

A VANET kifejezést eredetileg a nagy dinamikájú hálózatok ad hoc jellegének leírására 

alkalmazták. Mivel az ad hoc hálózat  kifejezést széles kör e  az eg  vevő ek szóló adásra u i ast 
routing)  vonatkozó kutatásokhoz társították, jele leg vita va  a té akör úttörői között arról, hog  
hogyan definiálják újra a VANET rövidítést, hogy az ad hoc hálózat jelleget háttérbe szorítsák. Mivel 

ez a vita ég e  érte el a ko sze zust, a tová iak a   a jár ű-jár ű  Vehicle-to-Vehicle) és a 

jár ű-infrasrtuktura ( Vehicle-to-Roadside)  vezeték nélküli helyi hálózatok technológiáján alapuló 

kommunikációját VANET-nek rövidítjük. 

 

Az alkalmazások tipikusan az alábbi kategóriákba sorolhatók: 

1. közlekedésbiztonsággal kapcsolatos alkalmazások  ( safety  applications )  

(például: közlekedési jelzések megsértésére való figyelmeztetés, kanyarodási sebességre való 

figyelmeztetés, elektronikus féklámpa információ vészfékezés esetén, baleseti helyzet 
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érzékelés, ütközés lehetőségére való kooperatív fig el eztetés, alra ka arodási segítség, 

sávelhagyásra való figyelmeztetés);            

2. szállítási hatékonyságra vonatkozó alkalmazások  ( transport efficiency applications ) 

(például: fejlett útvonal tanácsadás és navigáció, zöld hullám  sebesség tanácsadás és 

sávválasztás segítése); 

3. információs- és szórakoztató alkalmazások  ( information/entertainment applications ) 

például: vezeték élküli távoli hi afelderítés, útdíj fizetés, érdeklődésre szá ot tartó 
helyekre való figyelmeztetés, üzemanyagfogyasztás menedzselése, fájlok letöltése, és 

többblépéses internet hozzáférés).                

 

Hogyan viszonyul ez az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

Az esetta ul á  fő élja lehetőséget ad i  a külö öző országok ól érkező hallgatók 
számára, hogy egy innovatív problémán dolgozzanak, és hogy együtt dolgozzanak vegyes (több 

országbeli) mobilitás adta oktatási és ta ulási lehetőségek között.  A projekt i terkulturális része   a 
multikulturális csapatépítésre fókuszál, a soport u ka a teleko u iká ió lehetőségeit hasz álja 
fel, az ered é ek e utatása pedig külö öző kultúrák jó gyakorlati tapasztalatainak cseréje.             

A hallgatók az esettanulmányon dolgozva megismerkednek a modern rádiókommunikációs 

technológiákkal és azok alkalmazásával a közúti közlekedésben. Tanulmányozzák a vezetéknélküli 

távközlési te h ológiák elő eit és hátrá ait, az i tellige s közlekedési re dszerek ITS  és a          
jár űvek ad ho  hálózatai ak VANET  hatását a közlekedés izto ságára, a gazdaságosságra és a 
logisztikára.  Az esettanulmány átteki tést ad eg  közlekedés koordi á iós re dszerről az EU 
külö öző országai a  ta uló hallgatók szá ára.  

 

Kérdések, melyekre az esettanulmány készítése során  válaszokat keresünk    

● Mil e  érzékelőket és távközlési re dszereket kell alkal az u k a jövő eli vezető élküli 
jár űvek e ? 

● Milyen típusú információt kell átvinnünk az intelligens közlekedési rendszerben? Mekkora 

itse ességet igé el ek a külö öző szolgáltatások? 

●  Milyen hullámterjedési tulajdonságai vannak az ITS számára kijelölt frekvenciasávoknak? 

Milyen távközlési technológiákat alkalmaznak ezeken a frekvenciákon?[3] 

● Mil e  hullá terjedési tulajdo ságai va ak az akadál okkal és/vag  refle ióval re delkező 
közúti környezetnek? 

● Hog a  szá ítható az i terfere ia a jár ű-jár ű Car-to-Car) kommunikációban? 

● Mil e  tulajdo ságokkal re delkezik az eg ütt űködő ütközéselhárító re dszer? 

● Mil e  i ter et hozzáférési lehetőségek áll ak re delkezésre jár űvek e ? 

● Mil e  lehetséges alkal azásai va ak a jár ű-infrastruktúra kommunikációnak? 
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Az esettanulmány elkészítéséhez szükséges ismeretek és készségek 

P: előfeltétel; D: kívánatos, de nem szükséges) 

 

● Alapvető is eretek a rádióko u iká ió té aköré e  P  

● Vezetéknélküli távközlés alapjai (P) 

● I tellige s jár űre dszerek irá ti érdeklődés D   
● Mo il távközlő re dszerek alapjai D   
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Ábrák az esettanulmányhoz 

 

 

 

 
1. ábra. Példa egy jármű ad ho  hálózat VANET  alkalmazására 
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. á ra.  Jármű ad ho  hálózatok Car-to-Car  és Car-to-RSU kommunikáció) 
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. á ra. Jármű-infrastruktúra kommunikáció (Car-to-Infrastructure) 

Kommunikációs technológia: IEEE 802.11p  

 

Magyarázat a 3. ábrához (baloldali közlekedési rendet feltételezve): 

1. Baleset történt a tartózkodási helyemen, mely blokkolja a baloldali sávot 

2. A baloldali sáv baleset miatt lezárva. Készüljön fel a jobboldali sávba való átváltásra! 

3. A baloldali sáv baleset miatt lezárva. A torlódás elkerülése érdekében 278-as kijáraton 

letérhet!  
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