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Capitolul 1 

 Introducere 

Scopul cercetării 

În ziua de astăzi, sistemele de comunicații aflate la bordul vehiculelor influențează 

în mod considerabil modul de operare al acestora. Comunicațiile dintre vehicule și alte 

entități participante la trafic formează un mecanism ce ușurează localizarea vehiculelor, 

îmbunătățește siguranța și securitatea, mărind șansele de a ajunge la destinația dorită la timp 

și în siguranță. Evoluția rapidă a tehnologiilor de comunicație wireless din ultimii zece ani, 

precum și reducerea costurilor de implementare, au făcut ca acestea să fie potrivite unui 

domeniu larg de aplicații, inclusiv în cel al sistemelor de navigație. Beneficiul principal al 

comunicațiilor fără fir îl reprezintă extinderea disponibilității informației dincolo de 

orizontul limitat al conducătorului de vehicul.  

Comunicațiile vehiculare sunt acele comunicații în care sunt implicați participanții 

la traficul rutier și reprezintă în fapt o sumă a comunicațiilor între vehicul și alte vehicule 

(V2V), între vehicul și infrastructura rutieră (V2I) sau cu pietonii (V2P). În acest domeniu, 

experimentele realizate au dovedit capacitatea acestora de a reduce semnificativ numărul de 

accidente, de a permite efectuarea plăților în zonele de taxare fără ca vehiculul să fie nevoit 

să oprească sau de a sprijini conducătorul vehiculului în toate situațiile periculoase. Baza 

implementării unor astfel de sisteme de comunicații o reprezintă crearea de arhitecturi 

robuste, cu complexitate redusă și structură simplă și modulară. 

Deși inițial acestea au fost dezvoltate pentru a suporta transmiterea de informații 

pentru controlul traficului, creșterii siguranței și a preveni accidentele, evoluția tehnologică 

a permis implementarea de aplicații ce necesită transferul de mari cantități de date. Centrele 

de control al traficului (CCT) au capacitatea de a furniza la momentul actual combinații 

variate de date de trafic, utilizând diverse tehnologii de comunicație. Abilitatea acestora de 

a prelua date de la senzorii din dotarea vehiculelor îmbunătățesc enorm managementul și 

operarea sistemului de transport. În același timp, o legătură între vehicul și infrastructură 

permite transmiterea direct la bordul acestora a datelor de trafic și avertizărilor. Sistemele 

de navigație profită din ce în ce mai mult de pe urma lor pentru a putea oferi conducătorilor 

de vehicule posibilitatea de a-și planifica rutele de călătorie cu cât mai multă precizie. 

Comunicațiile vehiculare nu aduc numai beneficii ci și multe provocări. Dintre 

acestea se pot enunța mobilitatea ridicată a vehiculelor, variabilitatea vitezei vehiculelor, 

necesitatea aplicațiilor de a lucra în timp real sau multitudinea de cerințe ale aplicațiilor sau 

sistemelor ce trebuie implementate. O serie de proiecte de cercetare internaționale, încheiate 

sau în curs de desfășurare abordează diverse direcții ale dezvoltării sistemelor bazate pe 

comunicații vehiculare. Marii producători de autovehicule din lume investesc de asemenea 

în comunicațiile vehiculare, fie prin participarea la diverse proiecte de cercetare, fie prin 

dotarea autovehiculelor de serie, iar alte companii private oferă servicii bazate pe 

comunicații vehiculare, cum ar fi sisteme de navigație sau asistența în caz de urgență. 

Problema principală în dezvoltarea acestor sisteme o reprezintă costurile asociate cu 

instalarea inițială a tehnologiei în vehicule precum și construirea unei infrastructuri de-a 
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lungul drumurilor. Chiar dacă această problemă poate fi depășită, mai rămâne condiția 

cooperării cu producătorii de vehicule pentru a face fezabil conceptul de comunicație 

vehicul-infrastructură. Standardele în domeniu au evoluat, însă în piață există un număr 

limitat de produse comerciale. Unele dintre aceste produse nu implementează complet stiva 

de protocoale aferentă standardelor de comunicații intervehiculare, datorită existenței de 

standarde diferite la nivel mondial, ca exemplu sunt diferite standarde in Asia, Europa și 

Statele Unite ale Americii, sau oferă un acces limitat la dezvoltarea de aplicații sau al unui 

mod de programare.  

Evoluția sistemelor de comunicații celulare, a dispozitivelor IoT, trecerea spre noile 

tehnologii 5G NR (New Radio) au adus o nouă serie de provocări cercetătorilor și 

specialiștilor în comunicații radio fixe și mobile. Dezvoltarea noilor tehnologii, a cerințelor 

mereu în creștere privitoare la comunicații de bandă largă și în timp real duc în același timp 

la limitări ale utilizării spectrului radio. De aceea, atât comunicațiile în spectru radio 

nelicențiat Wi-Fi, comunicațiile intervehiculare, comunicațiile mobile, vor trebui să 

partajeze aceeași resursă radio limitată. În ceea ce privește comunicațiile intervehiculare, 

care aduc un beneficiu important aplicațiilor cum ar fi cele pentru vehicule autonome, vor 

coexista cu cele ale noii tehnologii 5G. Noile protocoale de comunicații din 5G permit și un 

mod nou de comunicații tip Ad-Hoc, nemaifiind necesară o legătură cu stația de bază (cum 

este la 2G, 3G, 4G).  

Totuși, pentru cercetătorii în domeniul comunicațiilor vehiculare sunt necesare 

soluții hardware și software flexibile, scalabile, cu costuri scăzute pentru a dezvolta și testa 

aplicații. Având în vedere acest lucru, am încercat prin cercetările mele sintetizate în lucrarea 

aceasta să dezvolt o soluție tehnica ieftină, fiabilă, modulară și scalabilă pentru a implementa 

diverse aplicații de comunicații intervehiculare. Soluția se bazează pe componente hardware 

existente în piață pe care se pot instala și dezvolta o serie de sisteme de operare și aplicații.  

 

Capitolul 2 

 Comunicații intervehiculare. Stadiul actual și tendințe de dezvoltare 

Sistemele inteligente de transport (ITS) sunt sisteme de transport care utilizează 

tehnologia informației, comunicațiile și tehnologiile de control pentru a îmbunătăți operarea 

rețelelor de transport. ITS include o gamă largă de comunicații cu și fără fir, de tehnologii 

electronice și de control. Atunci când sunt integrate în infrastructura de transport sau în 

autovehicule, aceste tehnologii ajută la monitorizarea și gestionarea traficului, reduc 

congestiile și ambuteiajele, oferă rute alternative conducătorilor auto, pot spori 

productivitatea, pot salva vieți omenești, timp și bani.  

Comunicațiile vehiculare reprezintă acele comunicații în care sunt implicați 

participanții la traficul rutier, comunicații atât între vehicule (V2V), cât și între vehicule și 

infrastructura rutieră (V2I).  

În ultimii ani evoluția rapidă a tehnologiilor de comunicații wireless și reducerea 

costurilor de implementare au permis utilizarea acestora într-un domeniu larg de aplicații 
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cum ar fi localizarea vehiculelor, siguranța și securitatea participanților la trafic, plata on-

line a diferitelor taxe de drum, etc. 

Dacă la început sistemele de comunicații wireless s-au folosit pentru transmiterea de 

informații pentru controlul traficului sau pentru plata taxelor, principalele obiective avute în 

vedere acum sunt siguranța deplasării și securitatea vehiculelor participante la trafic.  

Există în acest moment diverse tehnologii wireless care pot fi utilizate în 

comunicațiile vehiculare.  

Cele cu rază scurtă de acțiune sunt: 

• Bluetooth  

• Wi-Fi (acronim derivat din Wireless Fidelity)  

• DSRC (comunicații dedicate cu rază scurtă de acțiune)  

Cele cu raza lungă de acțiune pot fi:  

• Rețele celulare tip 2G/3G/4G/5G 

• Comunicații prin satelit 

• Sisteme de tip WIMAX  

• Rețele radio cu transmisie digitală.  

Tehnologia Bluetooth este folosită pentru crearea de rețele de arie mică (PAN - 

Personal Area Network ), operează în banda nelicențiată de 2,4 GHz și vizează în special 

conectarea terminalelor mobile din autovehicule pentru convorbiri tip „hands-free” și pentru 

a descărca hărți digitale; poate fi utilizată și în domeniul V2I, de exemplu pentru plata taxei 

de parcare, însă datorită ariei mici de acoperire și a latenței mari nu se pretează a fi folosită 

în aplicații critice . 

Rețelele Wi-Fi definite prin standardele internaționale 802.11 permit comunicații ad-

hoc V2V. Însă sunt necesare modificări ale standardului pentru a reduce latența și a permite 

comunicații fiabile la viteze mari, pretabile aplicațiilor critice de securitate. Tehnologia Wi-

Fi poate fi folosită în anumite aplicații necritice. Dintre tehnologiile wireless actuale IEEE 

802.11 este cea mai potrivită, cu modificări adecvate, pentru aplicații cu cerințe crescute de 

securitate de comunicațiilor vehiculare. 

Rețelele celulare de tip 3G oferă latențe de ordinul sutelor de milisecunde ce permit 

folosirea acestora în unele aplicații ce nu necesită siguranță crescută. Datorită timpului mare 

de setare a conexiunii pot introduce întârzieri excesive, de neacceptat în aplicații critice. 

A patra generație de rețele celulare 4G de tip LTE oferă întârzieri semnificativ mai 

mici, capacitate mare de trafic, capabilități crescute de transmisie față de rețelele 3G. De 

asemenea, LTE utilizează celule cu rază mică – picocelule de aproximativ 200m. Astfel LTE 

poate fi folosită în aplicații de comunicații vehicul la infrastructură. 

În interiorul unui vehicul pot exista mai multe tehnologii wireless, depinzând de tipul 

aplicației.  

Arhitectura vehiculelor 

Vehiculele moderne sunt controlate electronic, mai degrabă decât pur mecanic. În 

interiorul vehiculului dispozitivele și componentele sunt controlate electronic prin ECU – 

unități de control electronice. ECU este un sistem intern ce controlează unul sau mai multe 

sisteme sau subsisteme electrice. ECU preia datele de la senzorii interni, efectuează calcule 
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și transmite instrucțiuni către sistemele electronice ale vehiculului pentru a menține 

performanța corectă și eficientă a conducerii auto. 

 

 

Fig. 3.1. Tipuri de comunicații radio ale unui vehicul auto [1] 

 

Senzorii vehiculului 

Senzorii autonomi cum ar fi camerele video și radarele, sunt instrumente utile pentru 

a ajuta sistemele active de siguranță din interiorul vehiculelor. 

Rețele de comunicații din interiorul vehiculelor  

Comunicațiile dintre diversele subsisteme electronice din interiorul vehiculului sunt 

esențiale pentru buna funcționare a componentelor vehiculelor moderne. Acestea se 

realizează prin intermediul magistralelor tip CAN, LIN, FlexRay, etc 

Pentru diagnoza vehiculului se folosește interfața OBD – „on board diagnostics” 

Clasificări ale aplicațiilor vehiculare 

Conectarea vehiculelor la diferite entități externe prin diferite tehnologii generează o 

serie de aplicații noi în domeniul vehicular. Aceste aplicații sunt clasificate în funcție de 

domeniul în care activează. 

• Aplicații de siguranță rutieră; 

• Aplicații pentru eficiența traficului rutier; 

• Aplicații de confort. 
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Standardizarea în domeniul tehnologiilor wireless pentru aplicații vehiculare 

Astăzi există standarde acoperind o gamă largă de servicii conexe și tehnologii. 

Standardul 802.11p este considerat a fi principalul candidat și cel mai important sistem de 

comunicație în contextul Sistemelor de Transport Inteligente și pare să funcționeze bine 

pentru utilizarea în aplicații de siguranță activă, datorită întârzierilor sale foarte mici și o arie 

de comunicare cu rază de câteva sute de metri.  

Standardul 802.11p incorporează, cu câteva modificări, nivelul PHY bazat pe 

Orthogonal Frequency Multiplexing (OFDM) utilizat în standardul 802.11a, și nivelul MAC 

bazat pe EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) descris în standardul 802.11e. 

EDCA este un protocol bazat pe concurență și utilizează CSMA/CA – acces multiplu la canal 

cu evitarea coliziunilor și patru categorii de acces pentru prioritizarea traficului de date. 

Nivelele fizic PHY și MAC furnizează servicii către protocoalele nivelelor superioare 

conform standardelor DSRC (în SUA) și C-ITS (în Europa).  

Arhitectura ITS Europeană diferă de alte inițiative în domeniu cum ar fi WAVE, mai 

ales în nivelele superioare ale acesteia. Totuși, tehnologia de acces ITS-G5 e bazată pe 

standardul 802.11p, care de asemenea e baza standardizării WAVE. 

În Japonia standardul ARIB STD T-109 folosește aceleași protocoale MAC ca în 

cazul 802.11p pentru comunicații V2V în banda de 760 MHz, și un protocol modificat 

TDMA pentru comunicația între vehicule și infrastructură ( RSU to OBU). 

Tendințe 

Noile tehnologii celulare LTE- A și 5G NR V2X aduc noi îmbunătățiri ale 

protocoalelor de comunicații radio în ceea ce privește latența și gestionarea comunicațiilor, 

permițându-le acestora adaptarea la cerințele aplicațiilor intervehiculare 

 

 

Capitolul 3 

 Modelarea propagării undelor electromagnetice în medii urbane cu mare 

densitate de obstacole 

Modelarea canalului radio în comunicații inter-vehiculare 

Studiul comportării canalului radio mobil reprezintă o etapă importantă în 

proiectarea sistemelor de radiocomunicații mobile. Caracteristicile tehnice ale emițătorului, 

receptorului și ale antenelor sunt alese și în funcție de canalul radio prin care se desfășoară 

comunicația. Alegerea modelelor de comunicație corecte reprezintă cheia dezvoltării 

proiectelor de simulare. 
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Fig. 3.1. Tipuri de modele de propagare radio în comunicații intervehiculare 

 

Capitolul 4 

 Protocoale de transmisie în rețele de comunicații intervehiculare 

În rețelele de comunicații informația poate fi transmisă de la un nod sursă către unul 

sau mai multe noduri destinație și se împarte în următoarele categorii: 

Unicast – transmisie către o singură destinație 

Multicast – transmisie către mai multe noduri specific adresate 

Broadcast – transmisie către toate nodurile din rețea 

Modalitatea de livrare a informației poate fi într-un singur hop sau redistribuită prin 

mai multe hop-uri. Un sistem complet de comunicații vehiculare trebuie să suporte toate 

modurile de comunicație prezentate mai sus. De asemenea trebuie să permită atât 

comunicații cu rază scurtă de acțiune (ex. DSRC), cât și rază lungă de acțiune cum ar fi 

rețelele celulare (ex. UMTS, 4G-LTE, 5G NR). Vitezele de deplasare ale vehiculelor, 

densitatea rețelelor mobile, schimbările rapide ale topologiei, lățimea limitată a benzii de 

date sunt parametri care nu se regăsesc în mod obișnuit în rețelele comune wireless. 

Schemele de comunicații folosite în rețelele vehiculare trebuie să asigure o latență și un nivel 



Contribuții privind transmiterea fiabilă a mesajelor critice în rețele de comunicații intervehiculare 

13 

 

al interferențelor foarte scăzute. O altă cerință ce trebuie respectată este fiabilitatea. 

Aplicațiile software trebuie sa fie robuste, cu toleranță la erori, care sa aibă capacitatea de 

revenire rapidă după întreruperea conexiunilor. Trebuie avute în vedere mecanisme adecvate 

de securitate, ce iau în considerare mobilitatea ridicată, topologia dinamică și cerințele de 

acces în timp real. Aceste mecanisme trebuie să asigure autenticitatea, integritatea, 

confidențialitatea mesajelor transmise. De asemenea trebuie asigurată trasabilitatea 

mesajelor cât și revocarea celor nedorite; chiar dacă atacurile de tip ”denial-of-service” nu 

pot fi complet prevenite, trebuie măcar ca acestea să fie monitorizate și efectele lor atenuate. 

[2, 3]. 

Tehnologii de acces pentru rețele intervehiculare 

Există trei noi tehnologii wireless care sunt utilizate în sistemele de comunicații 

intervehiculare:  

• Dedicated Short Range Communications (DSRC)/Wireless Access in Vehicular 

Environments (WAVE) 

• Long-Term Evolution-Advanced (LTE-A) 

• 5G New Radio Cellular Vehicle to Everything ( 5G NR C-V2X)) 

Aceste tehnologii pot oferi nivelul de calitate (QoS) necesar aplicațiilor V2X. 

Tendințe 

Conceptele de distribuție a informației în sistemele de comunicații intervehiculare au 

suferit modificări importante în ultimul timp, pentru a rezolva următoarele probleme: 

• Controlul congestiei 

• Claritatea transmisiei 

• Operarea multicanal 

• Integrarea cu geocasting 

• Dezvoltarea de aplicații specifice protocolului de comunicație utilizat 

• Rețele vehiculare eterogene 

 

Capitolul 5 

 Modelarea și simularea traficului vehicular în medii urbane 

Simulatoare  

Pentru a reduce probabilitatea apariției de erori în dezvoltarea de noi aplicații, 

simularea devine foarte importantă și reprezintă un pas obligatoriu în proiectarea software-

ului înainte de aplicarea în practică. În plus, simulările sunt rapide, economice, repetabile și 

oferă posibilitatea investigării influenței oricărui parametru al aplicației. Pot fi simulate un 

număr mare de noduri, proces greu realizabil într-un experiment real. În cazul proiectării de 

noi protocoale, este imperios necesar a utiliza un model de mobilitate ce reprezintă exact 

nodurile mobile ce vor utiliza acele protocoale. Fidelitatea rezultatelor obținute este 

proporțională cu realismul parametrilor și acuratețea modelelor utilizate în simulare. 

Evident, regulile care descriu deplasările nodurilor pot varia în funcție de model. 
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Două tendințe majore au fost observate în cercetarea simulărilor VANET.  

Simulator de rețea ”de sine stătător” 

În acest caz un simulator de rețea e utilizat în simularea aspectelor de rețea ale VANET 

și un cadru de simulare a mobilității inclus pentru a simula deplasarea vehiculelor.  

 

Fig. 5.1. Modele simulare trafic vehicular 

Simulator de rețea cuplat cu simulator de trafic auto 

În această metodă de simulare, un simulator de rețea este cuplat cu un simulator 

dedicat de trafic. Simulatorul de rețea este folosit la simularea protocoalelor de rețea. 

Mobilitatea fiecărui nod este controlată de simulatorul de trafic iar poziția curentă a 

vehiculului este transmisă în mod periodic simulatorului de rețea. 

O astfel de platformă robustă de simulare pentru rețele VANET o reprezintă VEINS 

(VEhicles IN Network Simulation)[4].  

Simulatorul de trafic SUMO  

SUMO [5] este un simulator microscopic de trafic auto, rapid și portabil, dezvoltat 

în limbajul de programare C++, de tip „open source” . Modelează mobilitatea vehiculelor 

într-o manieră microscopică, înțelegând prin aceasta că fiecare vehicul din simulare este 

modelat individual și are propria sa rută de deplasare. Vehiculele pot avea de asemenea și 

alte caracteristici ce pot fi modelate: accelerare, decelerare, dimensiune, etc. 

Importul hărților 

Cu toate că rutele se pot crea manual, acestea sunt foarte simple și este dificil de a 

crea rețele complexe folosind această metodă. Pentru simulare realistă este necesară crearea 

unui fișier de rețea utilizând o hartă reală. Aceasta este descărcată din OpenStreetMap prin 

programe utilitare. Prin editarea fișierului tip .osm se pot elimina rutele nedorite, 

simplificând astfel fișierul de rețea .net.xml utilizat in SUMO. 

Generarea fișierului rețea SUMO (.net.xml) 

Prin utilitarul NETCONVERT SUMO se importă și generează rețeaua de drumuri 

Aceasta convertește de asemenea coordonatele geografice (latitudine și longitudine) în 

coordonate x-y aplicând ”offset-ul” necesar pentru translatarea axelor în primul cadran al 

harții ce va fi utilizată de aplicația grafică SUMO-GUI, generându-se un fișier .net.xml. 

Generare rutelor de trafic folosind DUAROUTER 

Fișierul rețea .net.xml rezultat din pasul anterior este utilizat pentru generarea unui 

fișier Trips prin utilitarul RandomTrips, un script scris în limbaj Python care generează 

aleatoriu trasee ale vehiculelor între două puncte ale rețelei de drumuri. Cele două fișiere 
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.trips.xml și .net.xml sunt utilizate pentru generarea rutelor vehiculelor folosind utilitarul 

DUAROUTER. 

Adăugarea obstacolelor în simulare 

Modulul Obstacles ce va fi utilizat de OMNeT++ pentru modelarea obstacolelor este 

generat prin utilitarul Polyconvert al pachetului de programe SUMO. Prin acesta se extrag 

poligoanele ce reprezintă clădirile din harta .osm. 

Fișierul de configurare SUMO 

Fiecărui scenariu din SUMO îi corespunde un fișier .sumo.cfg care conține descrierea 

fișierelor ce vor fi utilizate în simulare (net.xml, .rou.xml) precum și timpul de început și de 

sfârșit al simulării. 

Configurația pentru SUMO-GUI 

Pentru descrierea corectă a vehiculelor în utilitarul grafic SUMO-GUI, se utilizează 

fișierul settings.gui.xml.  

TraCI - interacțiune on-line cu simulatorul de trafic 

Denumirea provine de la Traffic Control Interface, permițând accesul din exterior în 

timp real la o simulare de trafic SUMO. Utilizează o arhitectură client/server de tip TCP 

pentru accesul la SUMO. Astfel se oferă posibilitatea de a cupla OMNeT++ și SUMO după 

cum e prezentat în. Error! Reference source not found. 

Prin acest modul se pot trimite comenzi TraCI din OMNeT++ care pot controla 

traficul din SUMO. Există mai multe tipuri de clase ce pot fi utilizate, referitoare la vehicule, 

rute trafic etc.  

SIMULATORUL DE REȚEA OMNET++ 

OMNeT++ [6] este un simulator de evenimente discrete rețea dezvoltat sub C++ cu 

o arhitectură generică și poate fi utilizat în a simula următoarele: 

• Rețele de comunicații fixe și mobile 

• Modelarea diverselor protocoale 

• Sistemelor hardware multiprocesor și distribuite 

Furnizează infrastructura și uneltele necesare pentru dezvoltarea simulărilor, însă nu 

este un simulator de sine stătător. Un model de simulare în OMNeT++ constă dintr-un 

aranjament bine proiectat de module, reutilizabile, ce sunt conectate între ele și își pot 

transmite mesaje. Aceste module sunt dezvoltate in C++, și pot fi modelate independent. 

Acestea pot fi combinate in module compuse. Aceste două tipuri de module comunică între 

ele prin transmiterea de mesaje prin „porți” . 
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Fig. 5.2. Structura unui modul OMNeT++ 

În exemplul din fig.5.3 A, B și C sunt module simple iar A și B sunt utilizate 

împreună într-un modul compus denumit D. A și B au porți de intrare și de ieșire prin care 

se conectează. D are o poartă de ieșire către C astfel că nu poate recepționa ci doar transmite. 

Modulele simple pot fi utilizate în modelarea algoritmilor utilizând C++. 

Caracteristici ale OMNeT++ 

• Module organizate ierarhic 

• Comunicație inter-module folosind mesaje prin canale de comunicație 

• Parametri flexibili pentru module 

• Limbaj proprietar NED (NEtwork Description language) utilizat pentru 

definirea topologiei 

• Editor text si grafic pentru fișiere NED 

Un model de simulare OMNeT++ constă din următoarele : 

- Fișiere .ned ce descriu poziția și conexiunile dintre module. De asemenea valorile 

parametrilor referitori la modulele simple sunt definite in fișiere .ned 

- Fisiere .msg ce conțin definițiile tipurilor de mesaje transmise, ce sunt ulterior 

translatate de OMNeT++ în clase C++ 

- Fișiere sursă C++ pentru modulele simple 

- Nucleu de simulare utilizat pentru administrarea simulării și biblioteca claselor 

C++ pentru simulare 

- Fișierul .ini utilizat pentru a specifica parametri modificabili în mod explicit 

pentru toate modulele implicate la orice nivel al ierarhiei 

MiXiM (Mixed Simulator)  

Standardele de comunicații cum ar fi sistemele OFDM sau MIMO, sunt mai 

complicat de simulat față de sistemele de comunicații cu frecvență bandă îngustă cu o singură 

antenă. Modelul de simulare la nivel fizic MiXiM [7], introdus ca o extensie avansată a 

OMNeT++ oferă o interfață ușor de utilizat pentru mediile wireless. Se modelează mediul 

wireless în toate cele trei dimensiuni (timp, spațiu și frecvență ), putând fi utilizat la punerea 

în aplicare a viitoarelor standarde de comunicații wireless, dar în același timp, suportă 

modelarea ușoară și simularea sistemelor tradiționale ce utilizează o singură frecvență. 

Mediul simulării în MiXiM îl reprezintă spațiul bi sau tri-dimensional în care 

obiectele sau nodurile sunt plasate. Nodurile nu au dimensiuni, dar au poziție, și pot fi mutate 

in concordanță cu un anumit model de mișcare. Obiectele au atât dimensiune, poziție, dar și 

posibili factori de atenuare, putând avea de asemenea un anumit model de deplasare. În 

MiXiM o conexiune între două noduri poate fi realizată dacă distanța dintre acestea este mai 
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mica decât „maximum interference distance”, dar aceasta nu înseamnă că există comunicație 

între ele. Nodurile care nu sunt conectate nu pot interfera unele cu altele. Conform acestui 

principiu, dacă un nod dorește să primească un mesaj de la un nod apropiat, el va recepționa 

de asemenea și alte semnale interferate și acest nod poate decide calculând interferența și 

raportul semnal/zgomot SNR, dacă mesajul primit poate fi recepționat corect sau nu.  

Mediul wireless prezintă proprietăți și efecte diferite față de un mediu cu fir. MiXiM 

simulează efectele de pierdere de propagare în aer liber, căi multiple, alte tipuri de fading, 

precum și alte tipuri de interferențe. Aceste efecte sunt calculate separat și sunt aplicate 

semnalului recepționat dacă se consideră necesar. Efectele de canal radio sunt modelate ca 

factori SNR ai semnalului radio recepționat. 

Nivelul fizic MiXiM este responsabil pentru transmisia și recepția cadrelor radio, 

aplicând efectele de canal radio, detecția coliziunilor și calculul BER (bit error rate) [8].  

 

Fig. 5.3. Nivelul fizic modelat de MiXiM 

Cadrul de simulare VEINS  

Prin VEINS s-a realizat cuplarea bidirecțională între simulatorul de trafic auto și 

simulatorul de rețea. Modulul VEINS utilizează cadrul de simulare MiXiM, adăugându-i-se 

acestuia suport pentru modulele de comunicație și protocoalele aferente IEEE 802.11p, IEEE 

1609.4 si IEEE 1609.3. VEINS este compus din două simulatoare independente: OMNeT++ 

ca simulator de rețea și SUMO pentru simulare trafic auto. Pentru evaluarea performanțelor 

comunicațiilor inter-vehiculare cele două simulatoare rulează în paralel, conectate prin 

socket TCP, inclus în protocolul TraCI. Deplasarea vehiculelor din SUMO se reflectă în 

mișcarea nodurilor în simulatorul OMNeT++. În proiectul VEINS, modulul 

TraCIScenarioManager din OMNeT++ a fost introdus ca parte a cadrului MiXiM. 
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Fig. 5.4. Arhitectura VEINS 

Principalele trăsături ale VEINS : 

Este un model complet „open source putând fi extins în funcție de necesități 

Modelează în detaliu nivelele de rețea IEEE 802.11p și IEEE 1609.4 DSRC/WAVE 

- Operare multi-canal 

- Acces canal QoS 

- Simularea efectelor de zgomot și interferență radio 

- Simulările pot fi implementate pe o singură stație de lucru sau extins în mod rețea 

calculatoare 

- Include model obstacol care reprezintă efectul de umbrire a semnalului radio 

interferat de clădiri. 

Configurare simulare în VEINS 

Pentru a accesa fișierele de rețea și de rute create în simulatorul SUMO, un nou fișier 

tip .xml este creat: .launchd.xml.  

Acest fișier este utilizat de un modul script daemon scris in Python denumit        sumo-

launchd.py care realizează cuplarea prin modulul TraCI a celor doua simulatoare: 

 

Fig. 5.5. Port TCP utilizat în comunicația dintre SUMO și OMNeT++ 

Controlul simulării în VEINS este realizat prin furnizarea diverșilor parametri printr-

un fișier de inițializare omnetpp.ini ce conține: zona de pe hartă utilizată, fișierul de obstacole 

ce va fi folosit în modelarea efectelor de umbrire, precum și alți parametri specifici modelării 

standardului de comunicație 802.11p. 

Modelarea obstacolelor în transmisia wireless 

Efectul de umbrire este definit ca fluctuația semnalului radio recepționat datorită 

obiectelor care obstrucționează traseul dintre dispozitivele de comunicație. Efectul de fading 

pe căi multiple predomină în scenariile radio urbane. Este foarte important ca obstacolele să 

fie modelate în simulare, cu scopul de a obține rezultate precise, folosite apoi pentru luarea 

de măsuri speciale în depășirea acestei provocări.  VEINS include un model de simulare 
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realistă și simplu de calculat pentru efectul de umbrire folosind standardul 802.11p în medii 

urbane [9]. Acesta este un model empiric bazat pe măsurători din lumea reală. Este un model 

de calcul simplu ce nu ia în considerare abordarea obișnuită referitoare la urmărirea razelor, 

sau modelarea efectelor de reflexie și difracție. În schimb se bazează pe construirea de 

contururi ale clădirilor și consideră doar linia directă dintre expeditor și destinatar.  

Fișierul de obstacole este extras din .poly.xml folosit de către SUMO în afișarea 

poligoanelor ce conțin clădiri sau alte puncte de interes. Pentru modelarea obstacolelor se 

utilizează doar poligoanele care conțin atributul ”building”. Poligoanele prezente în 

simulatorul grafic OMNeT++ au conturul colorat în roșu. 

Simulare finală în VEINS 

După parcurgerea tuturor pașilor menționați anterior se poate rula aplicația în 

OMNeT++. Deplasarea nodurilor reprezentând vehiculele este gestionată de fișierul de rețea 

al simulării de trafic auto. 

Toate informațiile privind comunicația între vehicule este înregistrată într-un fișier jurnal. 

Exemplu de simulare  

Folosind cele descrise în capitolele anterioare am realizat o simulare în VEINS 

utilizând o zonă reprezentativă din harta municipiului Iași. 

Import hartă din OpenStreetMap  

Fig. 5.10. O zonă a harții municipiului Iași din OpenStreetMap 

 

Apoi am editat această hartă utilizând utilitarul JOSM un editor extensibil pentru fișiere .osm 
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Fig. 5.6. Fișier .osm editat în JOSM 

Harta editată conține detalii privitoare la drumuri: număr de benzi de trafic, sensuri 

de deplasare, viteză maximă de deplasare, reguli de trafic auto, poziționarea diverselor 

semne de circulație și semafoare. Poligoanele reprezentate pe hartă pot reprezenta clădiri, 

parcuri, diverse alte puncte de interes. Util în modelare este faptul ca poligoanele 

reprezentând clădiri conțin date despre înălțimea clădirii, număr de etaje, materialul din care 

sunt construite, etc.  

Generarea fișierului rețea SUMO (.net.xml)  

Folosind utilitarul NETCONVERT la care am adăugat opțiuni suplimentare pentru a 

elimina alte atribute de drumuri cum ar fi: drumurile de serviciu, anumite drumuri paralele 

care ar putea fi dublate, căile de acces pentru tramvaie, cele pe care au acces doar vehiculele 

grele.  
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Fig. 5.7. Rețeaua de drumuri folosită de SUMO 

 

Generarea fișierului de poligoane SUMO (poly.xml) 

Pentru afișarea in simulatorul grafic a poligoanelor reprezentând clădirile, parcurile, 

și alte obiecte ce sunt incluse in harta OpenStreetMap am utilizat POLYCONVERT folosind 

un fișier typemap.xml pentru a păstra compatibilitatea datelor cerută de SUMO. Acest fișier 

descrie afișarea poligoanelor (clădiri, parcuri, lacuri, păduri, aeroporturi, etc.).  

În continuare am generat rutele vehiculelor. 

Fișier configurare pentru SUMO-GUI 

În final am creat fișierul iasi.sumo.cfg ce conține configurația finală a simulării în SUMO: 
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Fig. 5.8. Simulare trafic auto într-o zonă a municipiului Iași folosind SUMO 

Configurare cadru de simulare VEINS  

Folosind fișierele tip .xml create anterior pentru SUMO am modelat cadrul de 

simulare VEINS [9], modificând fișierele de parametri necesari simulatorului de rețea 

OMNeT++. Astfel am modificat fișierele iasi.launchd.xml și omnetpp.ini. În acesta din urmă 

am ales o zonă reprezentativă de pe hartă pentru a demonstra utilizarea comunicațiilor intra-

vehiculare pentru un pluton de vehicule care se deplasează din parcarea Palas Mall spre 

parcarea Iulius Mall urmând traseul: strada Sf. Lazăr, strada Smârdan și Bd. Tudor 

Vladimirescu. Am ales o singură rută principală pentru un set de 30 vehicule.  
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Fig. 5.9. Model grafic simulare OMNeT++ 

În Fig. 5.9 este prezentat modelul de simulare OMNeT++ pentru comunicație 

intervehiculară folosind VEINS. Nodurile de culoare roșie reprezintă vehiculele implicate 

într-un incident și sunt blocate mai mult de 10 secunde. Nodurile colorate în albastru azur 

reprezintă vehiculele care au comunicat între ele folosind 802.11p. Se observă că un grup de 

patru vehicule au folosit o rută alternativă pentru evitarea congestiei. Nodul de culoare verde 

reprezintă un RSU (Road Side Unit) dotat de asemenea cu modul de comunicație 802.11p 

 

Fig. 5.10. Model grafic de simulare in SUMO-GUI 

În  Fig. 5.10 este prezentată aceeași simulare folosind de această dată SUMO, în care 

se observă cele două vehicule de culoare roșie care sunt blocate in incident, iar vehiculele 
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care au comunicat folosind 802.11p sunt colorate în alb. În partea de stânga-jos a imaginii 

este prezentat un vehicul de culoare galbenă semnificând faptul ca acesta încă nu a 

recepționat mesaje WSM sau CAM conform standardului 802.11p respectiv ITS-G5.  

Rezultate simulare  

În simulare s-a considerat că toate vehiculele sunt dotate cu modul radio 802.11p și 

pot recepționa date atât în banda de frecvență 5,9 GHz cât și în cea de 700 MHz. Vehiculele 

se deplasează cu viteza legală pe acel segment de drum, conform informațiilor din SUMO și 

OpenStreetMap.  

Pe baza configurării descrise am generat trei tipuri de simulare: 

A.. În situația unui incident sau accident, vehiculului implicat în eveniment va difuza 

un mesaj critic conținând locația sa. Vehiculele din apropiere care recepționează semnalul 

accident sunt împărțite în trei categorii funcție de distanța și traseul pană la locația 

accidentului.  

- Vehicule care nu sunt afectate de accident 

- Vehicule care sunt afectate de locația respectivă, dar nu au posibilitatea de a efectua 

nici o manevra 

- Vehicule afectate de locația accidentului și au posibilitatea schimbării rutei.  

Prima categorie o constituie vehiculele care nu se afla pe strada accidentului și vor ignora 

mesajele, a doua categorie sunt vehiculele ce se află pe aceeași stradă cu accidentul dar nu își 

pot schimba ruta de deplasare, iar ultima categorie sunt vehiculele care nu sunt pe acea stradă 

și își pot schimba ruta ocolind evenimentul.  

 

Fig. 5.11. Simulare OMNET – vehicule care își schimbă ruta în caz de accident 
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B. Am integrat in OMNeT ++ modelul de propagare obstacole. Prin modul de 

transmisie simple beaconing, difuzare mesaje un singur hop, s-a simulat transmisia 

informațiilor critice via DSRC 802.11p în 5,9 GHz. S-au transmis mesaje beacon cu 

frecvența de un mesaj pe secundă, doar de la unitatea RSU către unitățile OBU de pe 

vehicule. După cum se observă în Fig. 5.12 numai 2 vehicule colorate în albastru au 

recepționat mesajele de la RSU, celelalte vehicule nerecepționând-le datorită obstacolelor, 

știindu-se faptul că transmisia radio în banda de 5,9 GHz se poate efectua doar în condiții de 

LOS.  

 

Fig. 5.12. Captură SUMO - 8 Vehicule în comunicație 5.9GHz 

C. Folosind același cadru de simulare Veins, am simulat echiparea vehiculelor cu 

module radio care funcționează în banda de 700 MHz, folosind același protocol 802.11p.  

S-a setat pe unitățile radio puterea de transmisie astfel încât să avem aceeași putere isotropic-

radiată ca și în cazul benzii radio de 5,9 GHz. După cum se observă în figurile următoare, în 

cazul utilizării unei frecvențe radio mai joase, toate mesajele tip beacon au fost recepționate 

corect de toate vehiculele prezente în simulare.  
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Fig. 5.13. Captura OMNeT++ - 8 vehicule - radiocomunicație în 700 MHz 

Concluzii 

Am prezentat în acest capitol modul de simulare folosind cele două simulatoare 

cuplate bidirecțional. Prin cadrul de simulare VEINS se pot modela și studia noi protocoale 

de comunicație pentru aplicațiile de comunicații inter-vehiculare. De asemenea, prin 

simulare s-a demonstrat posibilitatea utilizării frecvenței de 700 MHz cu pentru comunicații 

intervehiculare, utilizând același protocol codare 802.11p, pentru situațiile în care 

comunicația în 5,9 GHz este obstrucționată de obstacole  

Majoritatea studiilor se adresează standardului IEEE 802.11p, din care derivă și ETSI 

ITS-G5. Pentru compararea performanțelor acestora cu standardul ARIB STD-T109 a fost 

necesară modelarea extinsă a celui din urmă. Pe lângă studiile referitoare la diferențele 

stratului fizic (5,9 GHz vs. 700 MHz) au fost efectuate modelări pentru nivelul de acces 

mediu MAC, între modelul CSMA/CA aferent IEEE 802.11p și o combinație CSMA/CA și 

TDMA așa cum este definit de standardul ARIB STD-T109. Întrucât o schemă ODFM 

proiectată în mod corespunzător oferă o imunitate ridicată în cazul propagării multicale, se 

poate utiliza un transceiver de complexitate redusă pentru banda de frecvență de 700 MHz.  

Această bandă oferă un avantaj semnificativ pentru acoperire comparat cu implementarea în 

banda de 5,9 GHz.   

Prin platforma VEINS se pot simula comunicații vehiculare pentru alte tipuri de 

tehnologii radio. După cum am arătat, comunicațiile celulare LTE-V2X și mai de actualitate 

5G NR C-V2X sunt tehnologii de viitor ce vor fi utilizate în comunicații vehiculare. 

Avantajul omniprezenței acestora, a dezvoltării și implementării rapide vor avea la rândul 

lor un impact în îmbunătățirea condițiilor și fluidizării traficului.  

Rezultatele simulărilor și testele în teren au condus la faptul că tehnologia 802.11p 

este potrivită în cazul unei rețele de noduri/vehicule cu densitate redusă în care mesajele 

CAM au o frecvență mai mică de 10 Hz, iar LTE V2X oferă performanțe mai bune pentru 
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scenarii dens-vehiculare chiar dacă mesajele au o întârziere mai mare. Platforma VEINS este 

utilizată pentru a genera scenarii în cele două tehnologii pentru a efectua studii comparative.  

Studiul , testele și rezultatele simulării în cadrul open-source VEINS s-au concretizat 

într-o lucrare pe care am prezentat-o la conferința ISSC 2015, sub egida IEEE [10]: 

Abunei, C.-R. Comsa, and I. Bogdan, "RSS improvement in VANETs by auxilliary 

transmission at 700 MHz," in Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 2015 International 

Symposium on, 2015, pp. 1-4. 

Pentru evidențierea comportamentului comunicațiilor vehiculare ale vehiculelor 

folosind standard ARIB STD-T109, au fost efectuate simulări de către cercetători din Italia, 

Germania și alte țări, ce au utilizat aceeași platformă cadru VEINS, care s-au concretizat prin 

lucrări în conferințe, regăsind citări ale lucrării prezentate de mine [11, 12]  

 Modelarea canalului radio și a mediului de acces realizate în simularea propusă au 

fost ulterior implementate printr-o platformă open-source care să poată fi utilizată pentru 

cele trei standarde existente IEEE 802.11p, ETSI ITS-G5, ARIB STD T1-109. Trecerea de 

la un model de comunicație la altul se poate realiza rapid prin metode software astfel încât 

să poată fi transmise rapid și fiabil mesajele aplicațiilor critice vehiculare. Această comutare 

se realizează atât pentru mediul fizic (schimbarea frecvenței) cât și la nivel MAC ( TDMA 

sau CSMA/CA).  

Capitolul 6 

 Implementarea unei platforme software și hardware  

Open source V2X  

Introducere  

Pentru scenariile în care mesajele critice trimise în banda de 5,9 GHz nu ating 

destinația dorită din cauza propagării dificile radio (mediu cu obstacole), acestea pot fi 

transmise în banda de 700 MHz, crescând probabilitatea de a ajunge la destinație [10]. Având 

la bază rezultatele demonstrate de simularea realizata, următorul pas a fost punerea in 

practică și testarea unei soluții tehnice cu costuri minime prin care să poată fi implementate 

protocoale de comunicație diverse, pentru a putea îmbunătăți transmiterea mesajelor critice 

ale comunicațiilor intervehiculare.  

Există mai mulți producători de unități radio 802.11p dar  puține platforme sunt 

disponibile pe piață și, în general, prețul lor este mare. [13]. Unele dintre ele sunt dezvoltate 

în configurații personalizate, proprietare care sunt dificil de utilizat și dezvoltat. Sunt 

necesare soluții deschise și configurabile pentru domeniul cercetării, studii de evaluare și 

prototipuri experimentale. 

Am proiectat și realizat o platforma hardware și software pentru comunicații 

intervehiculare ce poate fi implementată cu costuri scăzute, cu operare simultană în 

protocoalele IEEE 80211p, ITS-G5 sau ARIB T109. Platforma hardware este construită de 

componente ieftine, disponibile pe scară largă pe piață, este personalizabilă și permite 

funcționarea atât în banda de 5,9 GHz cât și suplimentar în banda de 700 MHz pentru a 

permite implementarea propusă. Această platformă poate fi utilizată atât ca RSU (Road Side 

Unit) cât și ca OBU (On Board Unit). 
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De asemenea s-a avut în vedere posibilitatea portării platformei software și pe alte 

modele de ”single board computers” cum ar fi Raspberry Pi 2, PC Duino, BeagleBoard, 

dotate cu diferite modele de procesoare. 

 Procesul de proiectare și dezvoltare a unei platforme hardware pentru comunicații 

intervehiculare V2V are următoarele cerințe: 

• Cost scăzut 

• Posibilități de customizare facilă  

• Posibilitatea de a lucra atât ca RSU cât și ca OBU 

• Redundanța link-ului radio  

• Robustețe în funcționare în condiții extreme 

• Dimensiuni compatibile pentru instalarea în interiorul vehiculelor 

• Rularea de aplicații open-source 

Platforma hardware 

Pentru a îndeplini aceste cerințe, am adoptat platforma hardware Mikrotik 

RB433UAH [14]. Acest echipament este special conceput pentru accesul la internet în bandă 

largă printr-un serviciu wireless Wi-Fi. 

 

Fig. 6.1. Componente hardware ale platformei V2X 

Mikrotik RouterBoard RB433UAH este echipat cu un procesor Atheros AR7161 

MIPS 24K, 128 Mb RAM, 512 Mb Memorie Flash. Alimentarea cu energie electrică este 

asigurată printr-un adaptor PoE de 24V. Consumul de energie este scăzut, sub 10W. Este 

dotată cu un port serial RS232, trei interfețe miniPCI, trei interfețe Ethernet, un slot card 

micro SD și două interfețe USB 2.0. Magistrala CAN a unui vehicul poate fi conectată la 

router prin portul serial sau Ethernet. Dacă se dorește conectarea altor componente / interfețe 

cum ar fi wireless Bluetooth, Wi-Fi sau conectarea unui modul GPS se vor utiliza interfețele 

USB ale routerboardului RB433UAH. 

Am echipat unitatea cu două carduri miniPCI wireless: Mikrotik R52Hn [15] și  

Ubiquiti XR7 [16]. 
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Fig. 6.2. Mikrotik R52Hn și Ubiquiti XR7 miniPCI Carduri 

 

Mikrotik R52Hn este un adaptor wireless 802.11a/b/g/n cu chipset Atheros AR9220. 

Conform specificațiilor, acesta suportă banda superioară Wi-Fi 5 GHz și poate fi folosit prin 

adaptare software la comunicații wireless conform standard 802.11p în banda de 5,9 GHz. 

S-a utilizat o antenă externă omnidirecțională cu un câștig de aproximativ 3 dB conectată 

printr-un cablu cu pierderi reduse cu lungimea de aproximativ 1.5.meters. 

Cardul wireless Ubiquiti XR7 are un chipset Atheros AR5414, care operează pe o 

bandă radio proprietară de 700 MHz, și poate fi folosit pentru comunicații intervehiculare 

conform standard japonez ARIB - T109. 

Platforma Mikrotik RB433UAH rulează RouterOS, un sistem de operare proprietar 

tip router, care a fost înlocuit de un sistem OpenWRT [17], un sistem de operare Linux 

orientat pe echipamente tip router. Acest sistem de operare este utilizat pentru a implementa 

protocolul 802.11p în banda de 5,9 GHz pentru primul card și în banda de 760 MHz pentru 

al doilea card, cu lățimea canalului de 10 MHz. 

Pentru lucrul in standard 802.11P, prima placă a necesitat doar modificarea la nivel 

software al driverelor și “kernel”-ului OpenWRT, iar cea de-a doua placă miniPCI a necesitat 

modificarea canalului de frecvență.  

Am ales chipset Atheros deoarece acesta suportă modificarea software a frecvenței 

în plaja 4,9 GHz – 6,1 GHz. 

Conform specificațiilor tehnice ale producătorului, Ubiquiti XR7 funcționează în 

banda de frecvență 748 - 807 MHz. Transceiverul are la bază procesorul Atheros AR5414, 

un oscilator de tensiune (VCO) și mixer. Cardul Ubiquiti XR7 "arată" ca un dispozitiv 

standard 802.11g din punct de vedere software, dar prin hardware este configurat un decalaj 

de frecvență de 1664 MHz. Conform specificațiilor producătorului, canalele 1-13 din banda 

de 2,4 GHz sunt convertite în banda de 748-807 MHz cu lățime canal de 5MHz. Totuși, prin 

filtrări și limitări hardware primele și ultimele canale nu pot fi utilizate, astfel încât banda 

suportată este între 758 MHz și 793MHz. Dintre aceste 8 canale rămase, doar cele 4 canale 

centrale oferă capacitățile maxime de transfer de până la 24,59 Mbs, folosind modulația 

64QAM 3/4. Deoarece în acest tip de card se schimbă banda de 2,4 GHz în banda de  

700 MHz, se menține problema de suprapunere a canalelor existentă la banda de 2.4 GHz.  

Tabel 6.1. Tabel conversie canale radio 2.4GHz - > 760 MHz 

Ath5k linux frequency [MHz] Real frequency [MHz] 

2412 748 

2417 753 

2422 758 

2427 763 

2432 768 

2437 773 
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2442 778 

2447 782 

2452 787 

2457 792 

2462 797 

2467 802 

2472 807 

Pentru a obține banda de frecvența de 700 MHz, card-urile UBIQUITI XR7 folosesc 

un circuit Analog Devices ADF4360-4 (VCO și sintetizator integrat ) ce are setată frecvența 

stabilă de 1664 MHz. Pentru a utiliza această frecvență, regiștrii programabili ai circuitului 

integrat, sunt configurați de un microcontroller de 8biți PIC12F629. Cele două frecvențe se 

mixează, din produsul rezultat filtrându-se doar banda necesară: între 758 MHz și 792 MHz. 

Un amplificator liniar integrat ridică puterea semnalului de ieșire de 700 MHz la 28 dBm.  

Pentru respectarea benzii radio a standardului ARIB T109, respectiv canal central de 

760 MHZ – ce reprezintă canalul 5 al benzii de 2.4 GHz, a fost necesară reprogramarea 

regiștrilor circuitului integrat ADF4360 prin intermediul PIC12F629 astfel încât frecvența 

VCO să fie de 1672 MHZ. 

Pentru lucrul în standardul 802.11p, prima placă a necesitat doar modificarea la nivel 

software al driverelor și “kernel”-ului OpenWRT, iar cea de-a doua placă miniPCI a necesitat 

modificarea canalului de frecvență. Am ales chipset ATHEROS deoarece acesta suportă 

modificarea prin metode software a frecvenței de lucru în plaja 4.9 GHz – 6.1 GHz. 

Setarea componentelor software 

Sistemul de operare OpenWRT implementează protocoalele convenționale ale 

stivelor de protocoale TCP/IP și UDP folosite pentru comunicația inter-vehiculară și între 

vehicule și infrastructură. Pentru nivelul fizic și cel de MAC este utilizat driver-ul ath5k - 

modificat pentru a suporta protocolul 802.11p.   

Am selectat platforma bazată pe LINUX datorită sistemului accesibil open-source, a 

fiabilității și configurabilității acestuia. Acesta conține o multitudine de instrumente de rețea 

care pot fi adaptate la cerințele utilizatorului. OpenWRT nu conține programe executabile, 

are un sistem automat pentru descărcare cod sursa, module de modificare – patch, 

adaptându-se astfel la platforma router dorită, prin posibilitatea compilării (crosa-compilare) 

și generării de cod binar utilizând alt sistem hardware cu resurse mai mari. Aproape orice 

program standard non-GUI Linux/UNIX poate fi recompilat pentru a fi utilizat în 

OpenWRT. cu condiția ca acesta să încapă în memoria routerului țintă. 

Instalarea sistemului de operare OpenWRT presupune mai întâi selectarea și 

compilarea pachetelor necesare. Procesul de compilare este realizat sub sistemul de operare 

UBUNTU 14.04 folosind cross-compilarea pentru crearea codului pentru platforma 

Mikrotik RB433UAH, care posedă un procesor Atheros 7161 compatibil MIPS 24k MIPS, 

este o arhitectură modulară, stabilă și fiabilă utilizată de mulți producători de procesoare 

Reduced Instruction Set Computer. 

Se prezintă în continuare procesul de configurare, instalare, verificare și testare a 

platformei open-source integrate pentru comunicații intervehiculare: 
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Instalare pachete software pentru cross compilare  

În UBUNTU s-au instalat pachetele necesare, prin comanda sudo apt install : 

Pentru transferul ulterior al imaginii bootabile pe router este necesară instalarea 

următoarelor programe : Server TFTP si DHCP 

Am ales o versiune stabilă pentru OpenWRT, compatibilă cu platforma hardware 

Mikrotik RB433UAH : 15.05 CHAOS CALMER. 

Folosind utilitarul GIT se descarcă de pe serverele publice OpenWRT versiunea 

dorită, apoi se updatează cu pachetele suplimentare  

Se execută update pentru toate pachetele suplimentare de programe  

Se generează configurația de compilare pentru platforma Mikrotik, prin alegerea 

tipului de procesor, driverelor de rețea, a modulelor de rețea și utilitare necesare prin 

comanda      $ make menuconfig  

Subsistemul wireless kernel Linux conține două blocuri importante cfg80211 și 

mac80211, Acestea furnizează interfața între driverele Atheros și spațiul lucru utilizator. 

cfg80211 este o interfață de legătură între spațiul utilizator și drivere iar Mac80211 

reprezintă cadrul de scriere și modificare softMAC pentru drivere. Nl80211 reprezintă 

legătura dintre spațiu utilizator și nivel rețea. iw este utilitarul din spațiu utilizator pentru 

configurarea dispozitivelor wireless. 

 

 

Fig. 6.3. Pachete program stiva TCP/IP - Linux 

Principalele modificări : 

La nivel LAYER 1 – modificarea frecvenței de operare a chipset ATHEROS – în canalele 

corespunzătoare 802.11p cu canal central 5890 MHz – fișier wireless-regdb: 

Modulația OFDM este asemănătoare 802.11a însă se modifică lărgimea canalului la 

10 MHz și se dublează spațiul de gardă pentru micșorarea interferenței inter-simbol. 

La nivel LAYER 2 – modificarea cadrului MAC80211 prin introducerea modului de 

lucru wireless OCB (out of context BSSID) astfel : 

• Wildcard BSSID – toți biții BSSID sunt setați pe 1 

• No beacons – transmiși sau recepționați 

• Modificarea parametrilor EDCA 
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• No authentification – orice nod se poate atașa (join) la rețea 

• No association – nu se folosește noțiunea de AP in mod OCB 

• No Encription – nu se folosește criptarea 

• Variabila dot11OCB setată ”enable” 

• TA Time Advertisment – un cadru de management utilizat in 802.11p.  

La nivel LAYER 3 – rețea este realizată o punte de legătură între softul de 

configurare utilizator și subsistemul “kernel” cfg80211. Astfel poate fi utilizat protocolul de 

rețea Netlink existent in LINUX. 

Pentru configurarea modului de lucru este modificat utilitarul de management wireless iw.  

Toate aceste modificări ale pachetelor inițiale se realizează în OpenWRT prin  

script-uri program patches. Aceste fișiere specifice conțin doar modificările programelor 

sursă C++ ale pachetelor software necesare. 

Modul de conectare OCB există parțial implementat în “kernel”-ul LINUX începând 

cu versiunea 3.19. Însă, ultima versiune stabilă  Chaos-Calmer are la bază “kernel” Linux 

3.18.23. De asemenea modulul de configurare pentru interfețele wireless – iw – trebuie 

modificat și recompilat conform ultimelor versiuni de “kernel”. De asemenea la nivel 

LAYER 2 a fost introdus protocolul WSMP (WAVE Short Message Protocol). Astfel au fost 

modificate pachetele iw-4-3 și regDB 

Pregătirea pachetelor de ”kernel” ce urmează a fi modificate, prin cross-compliare: 

S-a instalat pe un calculator sistemul de operare Ubuntu 14.04 LTS (Long Term 

Support). Apoi s-a  instalat utilitarul QUILT – pentru administrarea modificărilor codului 

sursă program. 

Pregătirea directorului sursă ce urmează a fi modificat. Comenzile se execută în 

directorul rădăcină al distribuției OpenWRT. Pachetul de programe ce urmează a fi modificat 

este mac80211 ce conține driverele pentru chipset Atheros, fișierele de configurare cfg80211 

și nl80211. Se dezarhivează sursele tip .tar.gz și se pregătesc fișierele patch ca o serie de 

fișiere quilt. În cazul nostru se modifica pachetul de cod sursă descărcat în compat-wireless-

Mai întâi se aplică toate “patch”-urile existente: 

a. Modificare modul mac80211 pentru mod de lucru OCB pentru chip Atheros AR9220 

Conținutul fișierului este prezentat în Anexa 2 – A.2.1 

Astfel pentru modulul de driver ath9k sunt editate următoarele fișiere : 

ani.c, ath9k.c, common-init.c, htc_drv_init.c, htc_drv_main.c, htc_tx_rx.c, 

hw_c, init.c, main.c, recv.c, xmit.c.  

Acestea conțin modificările pentru modul de lucru OCB și canalele radio 

corespunzătoare 802.11p 5.9 GHz. Se modifică apoi fișierul 

/drivers/net/wireless/ath/regd.c ce conține reglementările benzilor wireless pentru toate 

chip-urile Atheros, lărgind banda 802.11a până la 5925 MHz. 

În continuare, tot în acest “patch” se modifică fișierele cfg80211.h, nl80211.h, cfg.h, 

iface.c, core.h corespunzătoare nivelelor OSI L2 și L3.  

După editarea și verificarea fișierelor folosind QUILT, se reconstruiește întreg 

pachetul mac802.11: 

b. În continuare am editat un “patch” și pentru modulul driver ath5k – corespunzător 

chipului Atheros 5414 folosit de cardurile miniPCI Routerboard R52 și Ubiquiti XR7. 

Modificările constau în introducerea modului de lucru OCB și a canalelor radio 802.11p și 

ITS-G5. 
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Am reluat procedura anterioară de pregătire a codului sursă pentru pachetul 

mac80211, și am editat și aplicat “patch”-ul corespunzător prezentat în anexa A2.2.: 

Modificările codului sursă sunt doar pentru driver ath5k: ath5, base.c, caps.c, debug.c, 

eeprom.c, pcu.c, phy.c, qcu.c, reset.c 

După verificare am reconstruit din nou pachetul din kernel: mac80211. 

c. Modificare cod sursă pentru modulul IW - program de configurare interfețe wireless în 

OpenWRT, prin aplicare patch corespunzător, și reconstruire pachet iw 

Acest fișier conține modificările pentru configurările wireless pentru half–rate 

10MHz și 20MHz pentru a lucra în modul OCB.  

d. În continuare a fost introdus în “kernel” un nou modul kernel-module-wsmp pentru 

introducerea protocolului WSMP (Wave Short Message Protocol) corespunzător nivelului 

OSI transport. Acest protocol este introdus în suita de standard 802.11p seria 1609.x . 

Procedura e asemănătoare celei de configurare a PACKAGE-urilor OpenWRT.  

La final, se generează în directorul /openwrt/bin/ar71xx fișierele binare ce urmează 

a fi încărcate pe platforma hardware mikrotik RB433UAH. Acestea sunt: 

openwrt-ar71xx-mikrotik-initramfs.elf ; este fisierul ”initial RAM file system” ce 

se va încărca în memorie în procesul de start al LINUX, prin utilitarul DNSMASQ. 

openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-lzma.elf ; acesta conține “kernel”-ul sistemului 

de operare în format comprimat de tip lzma 

openwrt-ar71xx-mikrotik-rootfs.tar.gz ; acesta conține arhiva sistemului de fișiere 

rădăcină pentru OpenWRT. 

Încărcarea acestora se execută în doi pași, prin pachetul de programe DNSMASQ: 

Pregătirea platformei hardware Mikrotik RB433 

Se conectează prin cablu ethernet calculatorul Ubuntu cu interfața Ethernet 0 a 

routerboard-ului, se conectează la calculator prin cablu la interfața RS232, folosind un 

program serial terminal, viteza de comunicație aleasă fiind 115200,n,8,1 

În continuare Routerboot va executa automat încărcarea fișierului inițial din Ubuntu. 

Instalare permanentă a distribuției OpenWRT 

Instalarea permanenta constă în încărcarea celor două fișierele în routerboard 

(rootfs.tar.gz și vmlinux-lzma.elf). 

Se repornește Mikrotik-ul, se selectează la pornire să boot-eze din memoria flash 

NAND. 

Se repetă procedura de încărcare a celor 3 fișiere pentru cea de-a doua platformă 

identică Mikrotik. 

Astfel este încheiată prima procedură de instalare a OpenWRT modificat pentru 

lucrul conform 802.11p. 

Rezultate 

Prin programul serial terminal am configurat cele două platforme să lucreze în modul 

de lucru OCB astfel : 

root@OpenWrt:/# iw reg set RO ; domeniul de reglementare radio Romania 

root@OpenWrt:/# ip link set wlan0 down 

root@OpenWrt:/# iw wlan0 set type ocb ; setare interfața în mod lucru OCB 

root@OpenWrt:/# ip link set wlan0 up 

root@OpenWrt:/# iw dev wlan0 ocb join 5890 10MHZ ; utilzare ITS-G5 canal CCH  

root@OpenWrt:/# iw wlan0 info 

root@OpenWrt:/# iw wlan0 station dump 
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Pentru teste se adaugă peste interfața wlan0 o interfața de monitorizare pachete transmise  

root@OpenWrt:/# ip link set mon0 up 

root@OpenWrt:/# tcpdump -i mon0 -v 

root@OpenWrt:/# ping 192.168.1.1 

PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes 

64 bytes from 192.168.1.1: seq=0 ttl=64 time=0.540 ms 

 

 

Fig. 6.4. Date analizor spectru pentru banda de 760 MHz 

 

 

Fig. 6.5. Date analizor spectru pentru banda de 5,9 GHz 

Concluzii 

Capitolul descrie realizarea unei platforme hardware și software V2X low cost care 

funcționează în cele două benzi de frecvență. Costurile sunt detaliate in tabel: 
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Mesajele periodice tip BSM, ce conțin date privind poziția și deplasarea vehiculelor,  

sunt transmise în principal de modulul radio ce emite în 5,9 GHz. În cazul în care mesajele 

nu mai sunt recepționate în intervalul stabilit, acestea se vor transmite pe banda radio 

alternativă de 700 MHz, pentru a asigura o comunicație sigură și fiabilă.   

Soluția software prezentată poate fi aplicată și pentru alte platforme hardware Single 

Board Computer cum ar fi Raspberry Pi, PC Duino pe care pot fi instalate card-uri bazate pe 

chip-ul Atheros în vederea elaborării de aplicații vehiculare. 

Implementarea platformei hardware și software a demonstrat posibilitatea 

transmiterii redundante a mesajelor critice ale aplicațiilor vehiculare pe un canal radio de 10 

MHz, în banda de frecvență 760 MHz. Protocoalele de comunicații ale standard-ului 802.11p 

au fost utilizate pentru transmiterea alternativă în banda de frecvență corespunzătoare 

standard ARIB STD T-109. Standardul utilizează același model de acces la mediu 

CSMA/CA și OCB, corespunzător 802.11p  pentru difuzarea mesajelor critice între  

vehicule – comunicație V2V.  

Rezultatele implementării platformei au fost prezentate în Conferința internațională 

sub egida IEEE : COMM 2016 [18]  

A. Abunei, C.-R. Comşa, and I. Bogdan, "Implementation of a Cost-effective V2X 

hardware and software platform," in Communications (COMM), 2016 International 

Conference on, 2016, pp. 367-370 

 

Capitolul 7 

 Implementarea unui sistem integrat  

de comunicații bazat pe ETSI ITS-G5 V2X  

Prezentare protocol ITS-G5 

În cele trei standarde (ARIB în Japonia, WAVE în SUA și ITS-G5 în UE), 

comunicațiile inter-vehicul se bazează protocolul IEEE 802.11p, o versiune specifică de 

WLAN. Pentru a face față modificărilor rapide ale canalului de propagare, s-au efectuat o 

serie de modificări în 802.11p comparativ cu IEEE 802.11a. Standardul ETSI ITS-G5 are un 

set de particularități:  

WAVE utilizează o schemă de acces la canal folosind protocol EDCA (Enhanced 

Distributed Channel Access) pentru fiecare tip de canal de control sau de serviciu. ITS-G5 

utilizează un model alternativ care ia în considerare parametri specifici de mediu ai nodului 

radio. În WAVE, nodurile comută și se sincronizează la fiecare 50 ms de pe canal CCH 
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(control) pe canal SCH (serviciu), conform standard IEEE1609.4. Probabilitatea pierderii 

pachetelor la începutul secvenței de comutare canal este destul de mare. Utilizarea 

alternativă a canalelor duce la înjumătățirea timpului pentru difuzarea mesajelor critice. 

Avantajul acestei abordări este utilizarea unui singur transmițător radio cu costuri hardware 

mai mici. ITS-G5 elimină posibilitatea pierderii pachetelor la comutarea canalelor prin 

includerea unui nou transmițător dedicat pentru canalul de control, pentru gestionarea 

mesajelor critice de siguranță și a unui transmițător separat pentru canalul de serviciu, pentru 

gestionarea mesajelor non-critice.  

Sistemele de comunicații vehiculare bazate pe WLAN au întârzieri și pierderi mari 

de pachete în scenarii cu distribuție densă a nodurilor și volum ridicat de date, ceea ce poate 

duce la instabilitatea sistemului și degradarea performanței aplicațiilor de siguranță. Pentru 

a asigura un sistem stabil și nivel echitabil de acces la resurse pentru vehiculele conectate, 

este implementată o funcție de control descentralizat al congestiei (DCC) care limitează 

datele generate de un nod de rețea funcție încărcarea canalului radio. Într-o rețea ad-hoc 

vehiculară cu comunicații multi-hop, DCC trebuie să controleze pachetele de date care sunt 

generate local de nod, precum și pachetele de date redirecționate. Această abordare este 

posibilă prin integrarea informațiilor de localizare, realizându-se prin protocolul geo-

networking implementat de ITS-G5 la nivel de rețea. 

Având la bază platforma hardware și software open-source prezentată în capitolul 

anterior, s-au implementat noile configurații hardware și protocoale de comunicații prezente 

în stiva de comunicații ale ETSI ITS-G5. 

Tabel 7.1. Tabel comparativ între standardele IEEE WAVE și ETSI ITS-G5 

 

Cerințe pentru implementare platformă compatibilă ETSI ITS-G5. 

O stație de lucru ITS trebuie să opereze conform specificațiilor ambelor standarde 

IEEE WAVE și ITS-G5. ITS-G5 utilizează două transceivere, unul acordat numai pe canalul 

de control, iar celălalt pe un canal de serviciu. Astfel, unitatea radio trebuie sa asigure 

măsurători complete ale încărcării canalului radio, pentru a permite mecanismelor de control 

decentralizat să adapteze modelul de transmisie în funcție de ocuparea mediului. De 
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asemenea, este necesară memorarea de statistici detaliate privitor la utilizarea canalului, cum 

ar fi nivelele RSSI. O altă funcționalitate necesară este aceea de a permite modificări în timp 

real ale nivelului de sensibilitate, ce va reprezenta noul nivel de referință peste care mediul 

va fi considerat ocupat. Aceste funcționalități permit implementarea mecanismelor cum ar 

fi ”Decongestion Connection Control”, prin care nivelul minim acceptat de recepție este 

crescut în cazul unui mediu radio aglomerat. Astfel se limitează raza de acțiune a 

dispozitivelor și a numărului de noduri care partajează mediul. Mecanismul DCC trebuie să 

acționeze pe durata de timp ”inter-frame” pentru a nu interfera cu un mesaj în curs de 

recepție. De asemenea, dispozitivul radio să permită dezactivarea mecanismelor de evitare a 

coliziunilor pentru a permite transmiterea pachetelor în timp util, anulând orice transmisie 

în curs. Cu toate că acest lucru poate crea coliziuni forțate, unele protocoale de comunicație 

au această cerință pentru a permite o comunicație strictă de tip TDMA. O altă cerință 

importantă în implementarea unei platforme de comunicații intervehiculare care să respecte 

ambele standarde prezentate, este necesitatea unei arhitecturi modulare, prin care să se 

permită modificarea, înlocuirea sau adăugarea unor blocuri suplimentare. Pe lângă 

modificările la nivelele PHY și MAC, prezentate mai sus, standardul european ETSI ITS-

G5 aduce modificări importante și la nivelele de rețea și transport. Se introduce un nou nivel 

Facilities situat între nivelul Transport și Aplicație. La acest nivel sunt definite CAM 

(Cooperative Awareness Messages), care sunt mesaje transmise periodic, și mesajele DENM 

(Decentralized Environmental Messages), ce reprezintă mesaje de tip eveniment, și mesaje 

referitoare la infrastructură: Local Dynamic Map, Signal Phase and Timing. Un nou protocol 

de rețea este utilizat: GeoNetworking Protocol ce asigură rutarea pachetelor în funcție de 

poziția geografică a nodurilor. Contention Based Forwarding este un algoritm de distribuție 

(forwarding) multi-hop a pachetelor în rețelele de tip ad-hoc. Protocolul BTP (Basic 

Transfer Protocol) oferă un serviciu de transport punct la punct fără conexiune pentru 

rețelele tip ad-hoc ale comunicațiilor intervehiculare.  

Arhitectura Hardware și Software  

Modificări complexe aduse de standardul ETSI ITS-G5 au necesitat dezvoltarea de 

pachete de programe care să completeze modificările anterioare ce au implementat IEEE 

802.11p realizate sub SO Open Source LINUX. În literatură există 3 sisteme de programe 

ce implementează ITS-G5 în LINUX. (OPENC2X [19], Vanetza, GeoNet Stack). Primele 

două pachete sunt realizate in C++, fiind cele care ar putea fi portate pe un sistem LINUX 

for EMBEDDED DEVICES.  

GeoNet Stack este o aplicație JAVA (mașină virtuală ) ce necesită resurse HW și SW 

importante, nefiind posibilă implementarea în distribuțiile LINUX pentru sisteme integrate 

cu resurse reduse. 

Pachetul Open2CX a fost pe realizat și compilat în C++ pe UBUNTU și are cerințe 

preliminare de aplicații destul de importante: biblioteci C, SQL etc. și nu are implementate 

toate modulele necesare ITS-G5, după cum este prezentat în figură. Mai jos sunt prezentate 

bibliotecile suplimentare: (libzmq3-dev libboost-all-dev protobuf-compiler libprotobuf-dev 

libgps-dev gpsd gpsd-clients libnl-3-200 libnl-3-dev libnl-genl-3-200 libnl-genl-3-dev 

sqlite3 libsqlite3-dev tmux asn1c build-essential cmake doxygen). 
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Cea mai recentă versiune a kernel-ului Linux aduce schimbări importante la nivelul 

de rețea, astfel încât pachetul a fost compilat sub Ubuntu (cu cea mai recentă versiune a 

kernel-ului Linux) și apoi au fost compilate pachetele pentru noua distribuție pentru LEDE 

OS (Linux Embedded Development Environment). Acest sistem de operare este derivat din 

OpenWRT și îndeplinește cerințele de instalare ale bibliotecilor necesare. A fost necesară 

reconfigurarea pachetului de unelte CMAKE pentru cross-compilare pentru MIPS și s-au 

precompilat noile biblioteci, apoi a urmat integrarea acestora în LEDE.  

. Validare implementare 

Pentru cross-compilare am utilizat aceeași procedură prezentată la capitolul anterior. 

Anterior acestei compilări au fost pregătite și instalate pe platforma Mikrotik pachete 

adiționale necesare ce nu sunt prezente în distribuția LEDE. Pachetele software ale aplicației 

Vanetza au fost generate și instalate pe două platforme hardware: Mikrotik RB433UAH și 

PC Engines ALU3. S-au configurat și instalat restul driverelor pentru comunicația prin 

interfață USB a modulului GPS și a modulului OBD, pentru a obține informații de localizare 

și pentru conexiune la magistrala CAN a vehiculului 

Datorită dimensiunii codului binar generat pentru aplicații ITS-G5, sistemele SBC 

(Single Board Computer) trebuie sa aibă suficiente resurse de memorie.  

Pentru validarea rezultatelor am utilizat aplicațiile de test  

root@LE DE:/usr# ./proxy_fake_feed 172.20.4.5 1000 

 

 

Fig. 7.1. Răspuns generat de ruterul Mikrotik 

 

Prin aplicația socktap s-au generat pachetele pe wlan1, ce conțin informații GPS: 

root@LEDE:/# iw reg set RO 

root@LEDE:/# iw wlan0 set type ocb 

root@LEDE:/# ip link set wlan1 up 

root@LEDE:/# iw wlan1 ocb join 5890 10MHZ 

root@LEDE:/# /tmp/./socktap -I wlan1 

Prin testele efectuate și rezultatele obținute s-a demonstrat posibilitatea utilizării 

platformelor Single Board Computer Mikrotik și PC Engines pentru aplicații comunicații 

intervehiculare cum ar fi avertizare frânare urgență și sistem de deplasare în pluton a 

vehiculelor.  

Aceste aplicații au fost implementate și sunt prezentate în capitolul următor. 

Concluzii și dezvoltări viitoare 

Platforma [20] hardware Mikrotik RB433UAH este una din puținele existente în 

piață care suportă până la trei interfețe miniPCI. Astfel, pentru a funcționa în toate cele trei 

standarde principale existente pentru comunicații intervehiculare și anume IEEE 802.11p, 

ETSI ITS-G5, ARIB STD T109, sunt instalate 2 module Mikrotik R52Hn ( pentru 5.9 GHz) 

și un modul Ubiquiti XR7 ( pentru 760 MHz).  
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Conform standardului ITS-G5, mesajele CAM și DENM se transmit pe canalul de 

control, deci se utilizează doar unul din modulele radio ce funcționează pe banda de 5.9 GHz. 

Mesajele critice se vor transmite de asemenea prin modulul Ubiquiti în banda de 700 MHz. 

Trecerea de la un mod de comunicație la altul se poate realiza foarte rapid. Trebuie spus că, 

față de standardul IEEE 802.11p WAVE, în care singurul modul radio ce funcționează pe 

banda de 5,9 GHz trebuie să comute canalele CCH pe SCH la intervale de 50 ms, în cazul 

ETSI ITS-G5 un sigur modul radio în banda de 5.9 GHz este responsabil de comunicațiile 

critice, pe canal radio CCH, nefiind necesară comutarea. Un avantaj principal al acestei 

abordări este creșterea fiabilității comunicațiilor critice, deoarece se elimină posibilitatea 

pierderilor de pachete recepționate din cauza comutării de canale.  

Rezultatele implementării platformei s-au finalizat prin lucrarea prezentată la 

Conferința internațională ISSCS 2017 , sub egida IEEE [20]  

A. Abunei, C.-R. Comşa, and I. Bogdan, "Implementation of ETSI ITS-G5 based 

inter-vehicle communication embedded system," in Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 

2017 International Symposium on, 2017, pp. 1-4 

Un alt avantaj al acestei platforme este posibilitatea de a implementa alte protocoale 

de acces la mediu, diferite de CSMA/CA cum este TDMA folosit în standard ARIB T109, 

în cazul comunicației radio între RSU și OBU. Flexibilitatea platformei a mediului de 

programare open-source, au permis cercetătorilor să implementeze complet standardul pe o 

platforma Linux. O astfel de platformă este OpenC2X [19]. 

Totuși, în cercetările efectuate de mine, nu am regăsit o platformă hardware și 

software open-source care să poată funcționa simultan în toate cele trei standarde.  

Platforma dezvoltată în lucrare, poate fi integrată pe orice vehicul indiferent de 

regiunea/ zona de pe glob în care a fost produs. Astfel, presupunând ca un vehicul se 

deplasează din Orientul Îndepărtat , trecând prin Europa, ajungând in Statele Unite, modulul 

de comunicație existent se va adapta rapid modelului/ standardului existent în acea țară.  

De asemenea, folosind modelele de simulare pe care le-am studiat și realizat în 

capitolul 5, se pot integra o multitudine de protocoale de comunicații vehiculare, după cum 

sunt prezentate in capitolul 4.  

Scopul final este de a asigura o comunicație vehiculară fiabilă, pentru reducerea 

numărului de accidente rutiere, a îmbunătățirii traficului urban și pe autostrăzi.  

Capitolul 8 

 Implementarea unor tipuri de aplicații intervehiculare  

Sistem avertizare frânare de urgență 

Primul test operațional a constat în implementarea, pe platforma open source 

prezentată, unui sistem de avertizare conducător auto în cazul unei frânări bruște. Avantajul 

soluției de comunicație V2V este că oferă o eficiență mai mare față de alte sisteme, pentru 

că poate transmite informații critice și în caz de vizibilitate scăzută sau chiar fără vizibilitate 

(exemplu intersecții în orașe aglomerate). De exemplu, putem lua în considerare cazul în 

care 3 vehicule circulă în aceeași direcție, pe aceeași bandă, dar numai primul și ultimul 

vehicul fac schimb de informații prin comunicații V2V, ca în Fig. 8.1. Exemplu aplicație 
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frânare urgență. În cazul în care primul vehicul se oprește brusc, ultimul vehicul va fi 

informat în câteva milisecunde și va semnala conducătorului auto să frâneze imediat pentru 

a evita coliziunea cu al doilea vehicul. 

 

 

Fig. 8.1. Exemplu aplicație frânare urgență 

 

Mesajele de siguranță includ informații despre comportamentul vehiculului, cum ar 

fi poziția GPS a vehiculului, traiectoria, accelerația laterală și verticală și viteza de deplasare. 

Mesajele conțin amprenta de timp, astfel încât vehiculul destinatar să știe când a fost trimis 

mesajul. Aceste informații pot fi utilizate și de alte vehicule pentru o gamă variată de aplicații 

pentru evitarea accidentelor. Mesajele primite vor furniza informații unui dispozitiv (pe care 

rulează aplicația de siguranță) din interiorul mașinii gazdă, și trimite apoi un avertisment cu 

privire la potențialul pericol, prin intermediul aplicației de siguranță.  

Pentru a putea comunica într-o rețea V2V, vom avea cel puțin 2 mașini echipate cu 

acest sistem. Deoarece este un sistem în care funcționalitatea are la bază piese existente pe 

un vehicul (GPS, rețeaua CAN, etc.), nucleul principal al acestei aplicații rămâne "modulul 

aplicație", adăugat suplimentar modulului radio V2V. 

Componente ale arhitecturii unui sistem de siguranță V2V 

Sistemul de siguranță V2V constă din următoarele componente ale arhitecturii 

funcționale: 

• Unitatea de control care rulează aplicația de siguranță și analizează datele; 

• Driver – interfața vehiculului care este utilizată pentru a avertiza conducătorul 

auto în cazul unui eveniment; 

• Rețeaua internă de comunicații a vehiculului, care va furniza sistemului V2V 

datele referitoare la vehicul; 

• Antena și receptorul GPS care oferă poziția și sincronizarea vehiculului către 

aplicație. Procesorul trebuie să obțină informații despre viteza și traiectoria estimată a 

vehiculului din datele GPS. 

• Modul comunicație V2V, proiectat să funcționeze în conformitate cu specificațiile 

standardului ITS-G5 (utilizând ca strat fizic protocolul (PHY) IEEE 802.11p). Scopul său 

este de a facilita recepția și transmiterea datelor prin radiocomunicație; 
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Fig. 8.2. Diagramă bloc sistem avertizare 

Din punct de vedere al arhitecturii fizice, sistemul este format din două module 

principale. Primul modul, modulul de comunicare V2V, este responsabil pentru transmiterea 

și recepția datelor. Al doilea modul, modulul aplicație, are funcția de preluare și prelucrare 

date. Practic, primul modul implementează protocoalele de comunicare V2V, iar al doilea 

modul implementează aplicația. Aplicația implementată în acest modul este responsabilă de 

colectarea datelor provenite din diferite surse (vehicule diferite), de a decide dacă datele sunt 

relevante sau nu pentru sistem, și de a prelucra datele în consecință. În același timp, aplicația 

este responsabilă de colectarea tuturor datelor de sistem necesare care trebuie împachetate și 

difuzate prin modulul de comunicare V2V. Comunicarea dintre module se face folosind 

interfața serială USART. Standardul de comunicare USART oferă o viteză maximă de 

115200 bps, suficientă pentru ca sistemul să facă schimb de date relevante, în timp util. 

Sistemul de deplasare în pluton a vehiculelor 

Un al doilea test operațional ce a avut la bază platforma open-source prezentată a fost 

testul de comunicație pentru asigurarea deplasării în pluton a vehiculelor. 

Deplasarea în pluton a vehiculelor este una dintre cele mai importante inovații ale 

industriei auto din zilele noastre, care presupune formarea de grupuri de vehicule pe 

autostrăzi. Această tehnologie inteligentă implică faptul că vehiculele se deplasează unul 

față de celălalt menținând o distanță mică de siguranță între ele chiar și la viteze mari, diferit 

de comportamentul uman al conducătorilor auto, adică menținerea unei distanțe de siguranță 

mai mari care le permite să reacționeze în siguranță pentru cazul în care vehiculul din față 

frânează brusc. 

Un pluton are un vehicul coordonator care controlează viteza și direcția, celelalte 

vehicule urmărind vehiculul-lider la distanța de siguranță dorită. Vehiculele din convoi 

urmăresc și răspund la mișcarea vehiculului conducător prin accelerarea și frânare precisă 

asigurată de controllerul longitudinal. Pentru asigurarea deplasării sincrone a tuturor 

vehiculelor din pluton, strategiile de control ale unui vehicul urmăritor utilizează, de obicei, 

variabile legate de lider sau de liderul său relativ (vehiculul din față), cum ar fi, poziția, 

viteza, accelerația, unghiul de direcție, poziția inerțială, precum și informații de la celelalte 

vehicule din convoi, pentru a lua decizii de a accelera sau  a reduce viteza. Unele dintre 

aceste variabile pot fi determinate local prin utilizarea senzorilor propriului vehicul, iar altele 



Contribuții privind transmiterea fiabilă a mesajelor critice în rețele de comunicații intervehiculare 

42 

 

sunt transmise prin intermediul rețelelor de comunicații wireless. Astfel, computerul de bord 

este conectat la un dispozitiv de comunicare V2V care primește și transmite date utilizând 

un sistem DSRC. Acest schimb de date între vehicule oferă informații actualizate, astfel încât 

vehiculele echipate cu V2V să poată urmări vehiculele precedente (lideri relativi) cu o 

precizie mai  mare, cu un răspuns mai rapid și o distanță mai mică. 

Platforma hardware și software 

Pentru a finaliza cu succes testele de comunicații pe ambele benzi radio (5,9 GHz și 

700 MHz), proiectul a fost împărțit în mai multe faze. În primul rând, am ales platforma 

dezvoltata anterior bazată pe router Mikrotik. Această platformă poate funcționa atât ca 

unitate road side RSU, cât și ca unitate on board OBU. Pentru instalarea ca OBU pe vehicule, 

a fost selectată o unitate GPS USB – Ublox 7, ce asigură poziționarea globală. Conectarea 

la ECU (Electronic Control Unit) este realizată prin USB – modulul OBD II ELM327 

 

Fig. 8.3. Componente platforma hardware - test FOT 

Placa Mikrotik se poate alimenta cu tensiune în intervalul 8-30v cu un consum de 

aproximativ 10 W pentru echipamentul complet, permițând astfel alimentarea cu energie de 

la priza brichetei din autoturism. De asemenea, pentru a compara rezultatele după efectuarea 

testelor radio, antenele cu același câștig de 3dB au fost alese, pentru ambele module radio. 

A doua fază a proiectului a fost dezvoltarea și instalarea software-ului open source 

pe cele două unități de vehicule OBU. Pachetul software implementează, de asemenea, 

comunicarea OBDII, iar datele sunt stocate în baza de date SQL pentru hărți locale dinamice. 

În plus, datele descărcate de pe module pot fi prelucrate și sunt foarte utile atunci când se 

efectuează teste reale pe teren. Pe lângă aplicațiile specifice comunicațiilor intervehiculare, 

a fost dezvoltat un pachet software dedicat pentru a efectua măsurători ale parametrilor de 

comunicare pentru cele două module radio din 5,9 GHz și 760 MHz. Proiectul OpenC2X  

implementează în detaliu principalele caracteristici ale nivelelor de servicii, cum ar fi DCC 

(Decentralizate Congestion Control), și permite o analiză a relației dintre aceste servicii.  
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Fig. 8.4. Stiva de protocol a standardului ETSI ITS G5 pentru OpenC2X. 

Am setat primul card să funcționeze pe frecvența centrală de 5900 MHz și cel de-al 

doilea cu frecvența centrală de 768 MHz. Am setat puterea de transmisie 21 dB pe ambele 

carduri. Standardul OBDII este utilizat pentru a accesa ECU al vehiculului, pentru a obține 

informații privind viteza. Serviciul GPS este utilizat pentru a colecta date privind localizarea 

vehiculului. Protocolul CAM definit în ETSI 302 637-2 permite schimbul de mesaje între 

stații (OBU sau RSU) astfel încât vehiculul să cunoască în orice moment comportamentul 

celorlalte vehicule. CAM (Cooperative Awareness Messages) oferă servicii de bază de 

informare prin trimiterea periodică a datelor de stare (locație, viteză, direcție) către nodurile 

vecine. În cazul nostru, frecvența de trimitere CAM este de unul pe secundă. Datele privind 

unitățile OBU sau RSU din vecinătate sunt colectate în baza de date local data map. Pe lângă 

datele CAM și LDM (Local Dynamic Map), se înregistrează, prin noul pachet software, 

informații privind nivelele de semnal radio RSL și zgomot, sunt stocate date privind latența 

comunicației. 

Testarea reală pe teren 

A treia etapă a proiectului a fost alocată testelor reale de teren. Pentru a face acest 

lucru, am echipat două autoturisme, Renault Laguna (vehicul lider) și Opel Zafira (vehicul 

urmăritor), cu dispozitivele menționate mai sus. S-au instalat modulele pe cupola 

vehiculelor, pentru a avea vizibilitate radio, si s-au conectat alimentare electrica 12V la priza 

bricheta auto și adaptorul OBD prin cablu USB la conector OBD. Testele au fost efectuate 

pe un drum public situat în apropiere de București. Traseul vehiculelor a urmat cu un vehicul 

în spatele celuilalt, viteză de deplasare mai mică de 40 km/h, și s-a păstrat o distanță între 

vehicule mai mică de 200m. Alegem această valoare pentru a evita pierderea conexiunii pe 

oricare dintre benzile radio, deoarece comunicația în banda de 5,9 GHz nu permite distanțe 

mari și nici NLOS. De asemenea, distanța maximă a fost selectată pentru utiliza aplicația de 

deplasare în pluton a vehiculelor. Traseul a fost repetat de 3 ori într-o perioadă de 30 de 

minute. Am înregistrat datele transmise prin protocolul ETSI ITS-G5 pe ambele benzi de 

frecvență și am setat ambele carduri wireless să funcționeze numai pe modul OCB (Out of 

Context BSS) pentru a permite conectivitate rapidă și latența scăzută. 
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Figura reprezintă un ecran de captură din aplicația OpenC2X web GUI. Vehiculul 

lider este reprezentat cu pin roșu cu mesaj Cam, iar vehiculul urmăritor prin pin albastru cu 

mesaj ReceivedCam.  

Fig. 8.5. Captura harta și aplicație OpenC2X 

Validare rezultate  

După finalizarea testelor, am colectat și procesat datele atât din pachetul OpenC2X, 

cât și din aplicația de măsurare a nivelului semnalului radio și a latenței.  

În Fig. 8.6 este reprezentat primul interval de timp colectat de la modulul de pe 

vehiculul lider. Primul grafic arată că, nivelul SNR recepționat (calculat prin raportarea RSS 

la nivelul de zgomot) pentru 700MHz (linia albastră) este mai mare de 5,9 GHz (linia roșie). 

Fig. 8.6. Vehicul lider: Nivel SNR, viteza și distanța dintre vehicule 
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RSS pentru ambele frecvențe depinde de distanța dintre mașini, la o distanță mai mică duce 

la un semnal mai bun. Pentru o distanță mai mare de 130 m pentru banda de 5,9 GHz, nivelul 

SNR este destul de scăzut, în timp ce  în banda 700 MHz nivelul SNR este cu aproximativ 

15 dB mai mare. Astfel, comunicația în banda de 700 MHz poate fi utilizată pentru distanțe 

mai mari, în situații critice, chiar și atunci când comunicarea de 5,9 GHz poate eșua. 

În aplicații precum sistem de deplasare în pluton a vehiculelor, latența este un 

parametru critic. Latența a fost calculată din mesajele ICMP (Internet Control Message 

Protocol) utilizând comanda Linux, Ping a stivei de protocoale TCP/IP v4. Astfel se observă 

din  Fig. 8.7 că latența obținută este mai mică de 30 ms pentru ambele semnale de 

comunicare, similar cu rezultatele obținute prin simulare. În concluzie, comunicarea de 700 

MHz poate fi utilizată ca redundanță pentru mesajele vehiculare critice. 

 

Au fost înregistrate aceleași tipuri de date și pentru vehiculul urmăritor acestea fiind 

similare celor prezentate. 

S-au efectuat teste cu două unități OBU care funcționează simultan pe cele două 

benzi de frecvență DSRC, 760 MHz și 5,9 GHz. Conform rezultatelor, comunicația în banda 

de frecvență de 760 MHz poate fi utilizată pentru a completa comunicația ITS din 5,9 GHz. 

Asistență la frânarea de urgență 

Mesajele critice, de eveniment sunt transmise prin DENM. Astfel semnalul apăsării 

pedalei de frână este preluat de la vehicul prin interfața OBD. Acesta este prelucrat de 

modulul STM32 Nucleo F74Z, care decide prin aplicația implementată dacă este un semnal 

critic, funcție de intensitatea apăsării pedalei de frână. Prin informațiile de localizare de la 

modulul GPS și prin cele furnizate de vehicul calculează viteza și traiectoria vehiculului. De 

la modului de comunicație V2X primește informații cu privire la vehiculele din apropiere 

prin intermediul mesajelor transmise periodic CAM care conțin informații despre 

Fig. 8.7. Latența dintre cele două vehicule, distanța ș i viteza 
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poziționare, viteză. și direcție de deplasare a vehiculelor. Astfel aplicația va decide cărui 

vehicul îi va trimite informația încapsulată în DENM, pentru a nu încărca inutil canalul radio. 

Modulul cu aplicația intervehiculară a vehiculului receptor va interpreta mesajele DENM 

primite si va transmite la rândul său prin interfața CAN a comenzii de frânare de urgență. 

Toate aceste acțiuni se efectuează fără intervenția umană, astfel încât se pot evita rapid 

evenimente precum ciocnirea vehiculelor.  

Aplicația a fost prezentată la conferința internaționala ECAI 2018: 

A. Abunei, C. Comsa, D. Mnesciuc, M. Ferent, and A. Drenciu, "Open source hardware and 

software V2V emergency braking warning application," in 2018 10th International 

Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), 2018, pp. 1-4. 

Deplasarea în pluton a vehiculelor 

Un parametru important utilizat în deplasarea în pluton, în afară de poziție, este viteza 

vehiculelor. Prin V2V schimbul de date între vehiculele care formează un pluton poate fi 

ușor utilizat pentru algoritmi specifici.  S-a demonstrat că latența este aproximativ aceeași 

pentru cele două benzi de frecvență, iar procesorul unității OBU poate comuta cu ușurință și 

rapiditate pe 760 MHz atunci când mesajele CAM trimise pe banda de 5,9 GHz nu ajung la 

destinație. 

Sistemul de deplasare în pluton a vehiculelor utilizează tot mesajele periodice de tip 

CAM. Aplicația monitorizează și controlează viteza, și direcția de deplasare a vehiculelor, 

acționând automat sistemul de accelerație, de direcție și frânare fără a fi necesară intervenția 

conducătorului auto. De asemenea, sistemul poate transmite, tot prin interfața OBD comanda 

unor semnale vizuale și acustice, pentru informarea șoferilor acțiunile pentru deplasare în 

regim de croazieră, specific deplasării în pluton a vehiculelor.  

Aplicația a fost prezentată la conferința internaționala ISSCS 2019: 

Abunei, C. R. Comşa, C. F. Caruntu, and I. Bogdan, "Redundancy Based V2V 

Communication Platform for Vehicle Platooning," in 2019 International Symposium on 

Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 2019, pp. 1-4 

Capitolul 9 

 Concluzii generale. Contribuții personale. 

Valorificarea rezultatelor 

Concluzii generale 

Rețelele intervehiculare au trecut de la stadiul de concept spre primele implementări. 

În consecință, obiectivele cercetării și dezvoltării sunt trecerea spre investigarea 

performanțelor din punct de vedere a nivelului aplicație, conform stivei standardizate OSI. 

Evidențiat este faptul că aceste aplicații se adresează tuturor nivelelor rețelei, în funcție de 

regiunea în care acestea au fost dezvoltate: SUA, Europa, Japonia. 

Pentru asigurarea studiului performanțelor acestora prin tehnici de simulare, este 

necesară vizualizarea și compararea diferențiată a caracteristicilor și protocoalelor de rețea, în 

funcție de modelul ales.  

Pentru realizarea eficientă a unei simulări ale comunicațiilor intervehiculare, două 

tipuri de modelări trebuie avute în vedere.  
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• Modelarea traficului auto, care să ofere o harta reală a arhitecturii de drumuri rutiere, 

care să conțină informații despre numărul de benzi, limitări de viteză, starea 

semaforizării, indicatoare rutiere etc. Pe această hartă se modelează traficul vehiculelor 

diferite ca și gabarit și viteză de trafic. Toate acestea sunt integrate într-un simulator 

de trafic.  

• Modelarea comunicațiilor radio, care trebuie să implementeze cât mai fidel legăturile 

radio intervehiculare, să permită integrarea facilă a modelelor de comunicații pentru 

toate cele șapte nivele ale stivei de comunicații OSI. 

Dar pentru o modelare realistă și eficientă, aceste două simulatoare trebuie să funcționeze 

simultan  și sincron. Cadrul de simulare VEINS oferă această caracteristică și cerință.  

Pentru a testa în teren modelarea realizată în simulare, cercetătorii au nevoie de 

platforme hardware flexibile, customizabile, care pot fi achiziționate la costuri rezonabile, 

ușor de găsit în piață. Chiar dacă în prezent piața este bogată în sisteme de calcul integrate, 

cum sunt  SBC-urile sau SBM-urile, pentru modelarea canalului radio nu se găsesc pe scară 

largă module care să poată fi ușor customizate. Modulele radio care se găsesc în piață pot 

funcționa doar în benzi nelicențiate, conform regulamentelor de radiocomunicații existente în 

fiecare stat.  

Platformele SDR care pot funcționa și în alte benzi de frecvență, sunt în general 

scumpe, care nu pot fi integrate ușor pentru aplicații intervehiculare (dimensiunea acestora 

constituie un inconvenient). 

Având în vedere cele prezentate mai sus am ales o platforma de SBC care să poată 

suporta trei module radio, să poată funcționa atât în banda radio de 5,9 GHz, conform standard 

IEEE 802.11p WAVE si ETSI ITS-G5 cât și în banda de 760 MHz aferentă standardului 

japonez ARIB STD T-109. Trebuie spus că, în prezent, noile module radio pentru SBC-uri 

pot funcționa doar in benzile nelicențiate ale domeniului WiFi sau IoT.  

Soluțiile tehnice care se bazează pe tehnologia celulară LTE V2X sau 5G NR C-V2X 

sunt mai dificil de implementat, deoarece producătorii acestor chip-uri se adresează în general 

marilor companii care dezvoltă și furnizează sisteme complete de comunicații celulare. 

 Contribuții personale 

Pentru a implementa și testa diversele tipuri de aplicații vehiculare, am urmat 

următorii pași, după studiile aprofundate asupra comunicațiilor intervehiculare: 

Simulare rețea trafic intervehicular  

Pentru realizarea simulării traficului și a rețelelor intervehiculare, și a implementa o 

soluție fiabilă pentru aplicații critice ale domeniului, am modelat în cadrul de simulare 

VEINS, protocoalele la nivel fizic și MAC pentru banda radio de 700 MHz. Am implementat 

în simulare și soluția standardului 802.11p și a celui ETSI ITS-G5 în banda de frecvență 5,9 

GHz. Am comparat cele două tipuri de rezultate. 

Am demonstrat că transmisia mesajelor în această bandă suferă mai puțin din cauza 

interferențelor fenomenului de umbrire obstacole, iar mesajele pot atinge destinația la o 

distanță mai mare.  
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Platforma 802.11p WAVE 

Pentru realizarea platformei am utilizat un SBC tip router wireless  

Mikrotik RB433 UAH, care oferă resursele necesare implementării celor trei standarde de 

comunicații 802.11p, ITS-G5 și ARIB  T-109. Placa de bază a router-ului a fost echipată cu 

două card-uri radio : Mikrotik R52Hn și Ubiquiti XR7.  

Prin metode software, pe baza sistemul de operare OpenWRT, s-au modelat 

parametrii de comunicație astfel încât sistemul să poată funcționa simultan și sincron pe 

ambele benzi de frecvență. S-a verificat funcționalitatea comutării canalelor din CCH în 

SCH cu perioadă de 50 ms, conform 802.11p WAVE. De asemenea a fost integrat protocolul 

corespunzător accesului la mediu CSMA/CA, în mod de lucru OCB, cu toate protocoalele 

aferente.  

Astfel s-a verificat și testat transmiterea mesajelor critice tip BSM si WSMP pe 

ambele benzi de frecvență. 

Platforma ITS-G5 

Pasul ulterior a fost implementarea protocolului complex ETSI ITS-G5. Astfel s-a 

adăugat încă un modul radio Mikrotik ce funcționează în banda de 5,9 GHz. pe canalul de 

serviciu. Mesajele aplicațiilor critice vehiculare se transmit doar prin intermediul primului 

card miniPCI Mikrotik R52Hn și prin cardul Ubiquiti XR7.  

Am ales ca sistem de operare LEDE, o variantă îmbunătățită a OpenWRT, pe care a 

fost instalată aplicația VANETZA și apoi OpenC2X ce implementează standardul ETSI ITS-

G5. Acestor aplicații le-am aplicat configurațiile pentru a lucra în banda de 700 MHz. La fel 

ca la precedenta implementare s-a testat comunicația mesajelor critice vehiculare. S-a 

demonstrat că folosind același tip de platformă, dar cu noi protocoale de comunicație, 

mesajele critice CAM si DENM ajung la destinație chiar în cazul unui mediu radio interferat 

de prezența obstacolelor.  

Testarea în teren a aplicațiilor de trafic intervehicular 

În ultimul pas al testării funcționalității s-au efectuat probe în teren. Astfel, s-au 

echipat două autoturisme uzuale (un vehicul Renault Laguna model 2008 și un Opel Zafira 

model 2006) cu platforme identice, prezentate anterior. S-au atașat modulele de GPS și 

modul comunicație OBD pentru a integra informațiile despre viteză de deplasare și direcție 

în mesajele periodice CAM. Modulele radio au fost montate pe cupola celor două vehicule 

pentru a permite o comunicație directă între cele ele.  

Rezultatele testelor efectuate pe ambele benzi de frecvență au demonstrat faptul că 

transmiterea mesajelor critice se realizează pe ambele module radio. În cazul  transmiterii 

prin banda de frecvență de 700 MHz nu a fost pierdut nici un pachet, chiar dacă traseul celor 

două vehicule s-a efectuat într-o zonă  obturată de clădiri. 

Apoi au fost testate cele două tipuri de aplicații: 

Asistență la frânare de urgență  

  S-a monitorizat prin intermediul interfeței OBD semnalul transmis prin comunicația 

CAN în cazul apăsării pedalei de frână. Acest semnal a fost împachetat într-un mesaj 

DENM care a fost difuzat radio prin ambele module radio. Mesajul a fost apoi recepționat 
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de al doilea vehicul, interpretat și afișat pe un display LCD. Astfel, conducătorul auto al 

celui de-al doilea vehicul poate acționa din timp pentru a evita un eveniment datorat unei 

frânari bruște a primului vehicul. 

Sistem de deplasare în pluton a vehiculelor 

În acest caz aplicația care monitorizează și controlează deplasarea în pluton a 

vehiculelor primește informațiile prin intermediul mesajelor periodice CAM. Acestea 

conțin date referitoare la poziție, viteză și direcție de deplasare. Aceste mesaje sunt stocate 

in baza de date LDM. Aplicația interpretează rezultatele obținute și decide pentru fiecare 

vehicul din pluton viteza și direcția de croazieră, nemaifiind necesară intervenția 

conducătorului auto, autovehiculele păstrând automat distanța, viteza de deplasare.  
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Direcții de cercetare viitoare 

Pe baza cunoștințelor acumulate atât în perioada de simulare cât și cea de testare în 

teren a platformelor de comunicații realizate se va încerca implementarea pe noi platforme 

integrate, cu dimensiuni reduse, cu putere de procesare mai mare, și a altor aplicații din 

domeniul comunicațiilor intervehiculare. Toate aceste cercetări se vor concretiza într-un 

modul integrat care să poată fi instalat ușor în interiorul vehiculelor. În ceea ce privește 

modelarea resurselor radio se va testa integrarea modulelor SDR, cu dimensiuni reduse, care 

să poată funcționa atât în domeniul standardelor specifice intervehiculare, cât și a  

domeniului telecomunicațiilor celulare LTE V2X sau 5G NR C-V2X.  
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Valorificarea rezultatelor cercetării aplicate  

Finalitatea cercetărilor s-a concretizat într-o platforma hardware și software ușor 

configurabilă astfel încât aceasta poate fi pusă la dispoziția altor cercetători, pentru studiul 

și dezvoltarea de noi protocoale și aplicații.  

Scopul principal al acestor aplicații este îmbunătățirea siguranței, a eficientizării 

traficului auto. 
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