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VANET connectivity 

Vehicles in geographical vicinity share the same road 

segment and also an invisible complex communication 

layer known as Vehicular Ad-Hoc Network (VANET). 

Several communication scenarios are introduced in 

order to provide seamless service coverage: vehicle-to-

vehicle (V2V), vehicle-to-roadside infrastructure (V2R) 

and vehicle-to-global infrastructure (V2I). While the 

latter utilizes public land mobile networks (PLMN), the 

local connectivity is provided through optimized version 

of wireless local networks (WLAN) 802.11p as enablers 

for variety of vehicular services from fields of road 

safety and efficiency to driving comfort improvement. 

 

1 Uvod  

Omrežja vozil VANET (angl. Vehicular Ad-Hoc 

Networks) spadajo v širšo družino namenskih mobilnih 

omrežij MANET (angl. Mobile Ad-hoc Networks) s 

scenariji delovanja tudi brez zunanje infrastrukture. 

Posebnosti cestne uporabe se odražajo v manjših, a 

pomembnih razlikah, ki vodijo do potreb po zasnovi 

prilagojenega koncepta komunikacije. Vozila se gibljejo 

z različno dinamiko, zato je lahko čas prekrivanja 

njihovih komunikacijskih področij omejen le na zgolj 

nekaj sekund. To vodi v neprestano vzpostavljanje in 

rušenje povezav, kjer obstoječi protokoli usmerjanja 

informacij in paketov niso dovolj prilagodljivi. Za 

razliko od uporabe mobilnih omrežij je pri zagotavljanju 

storitev s področja varnosti v prometu kritični parameter 

največja zakasnitev dostave paketa, zato same bitne 

hitrosti zanemarljivih pretokov ne vsiljujejo dodatnih 

omejitev. Uporaba v vozilih prinaša tudi številne 

prednosti v obliki zmožnosti predvidevanja gibanja in 

lokacije uporabnika na cestni infrastrukturi, večje 

razpoložljivosti satelitskega določanja lokacije in 

praktično neomejene zaloge energije za zajemanje 

podatkov s senzorjev, procesiranje, odločanje in 

komunikacijo z okolico. 

 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 

tako v sodobnih vozilih predstavljajo 30-40 odstotkov 

skupne dodane vrednosti, kar jih uvršča med glavne 

motivatorje razvoja [1]. V vozilih višjih cenovnih 

razredov prevzemajo do 80 odstotkov vseh inovacij na 

področjih zmogljivosti pogonskega agregata, 

zmanjšanja izpustov škodljivih emisij, zagotavljanja 

stabilnosti vožnje ter omogočanja sistemov za pomoč 

vozniku in zabave potnikov. 

 S pokrivanjem vedno novih funkcionalnosti raste 

kompleksnost IKT-arhitekture v vozilih nekoliko hitreje 

kot nabor dejanskih funkcionalnosti. Vsaka dodana 

storitev za zagotavljanje neodvisnega delovanja doda 

tudi del IKT-arhitekture, ki je sicer v vozilu že 

vsebovana. To se lahko odraža v višji ceni uvajanja 

storitev in s tem upočasnjuje njihovo širitev. Slika 1 [2] 

prikazuje razlike v potekih potrebne in dejanske 

kompleksnosti ter nekatere mejnike v procesu 

približevanja nivojev, obravnavane v nadaljevanju. 
 

 

Slika 1. Primerjava kompleksnosti arhitektur IKT v vozilih 

V začetnih fazah je pojav novih funkcionalnosti za 

višanje varnosti in udobja ter nižanje emisij zahteval 

zahtevno ločeno ožičenje, kar je praktično onemogočalo 

učinkovitost vzajemnega delovanja. Z vpeljavo 

poenotenih vodil CAN (angl. Controller Area Network) 

se je integracija premaknila iz nivoja kablov na 

informacijski nivo, kar je pospešilo razvoj višje ležečih 

storitev. Današnja vozila s poenotenimi vodili se zopet 

soočajo s pojavom potrebe po optimizaciji, kjer bi 

množico miniaturnih računalnikov ECU (angl. 

Electronic Control Units) in senzorjev znotraj vozila 

nadomestili s centralizirano strojno platformo IKT s 

posredniško povezovalno programsko opremo. To bi 

omogočilo hiter razvoj novih funkcij in storitev zgolj na 

programski osnovi, saj bi lahko do spodaj ležečega 

fizičnega sloja dostopali preko skupnih izpostavljenih 

funkcij oz. gonilnikov. 

 Glede na pojav vse več gradnikov Interneta stvari 

(IoT, angl. Internet of Things) pa tudi optimizacija 

avtonomnega pristopa kaže slabosti v primerjavi z v 

oblaku porazdeljenim izvajanjem funkcij. Mrežni 

potencial več kot 1 milijarde vozil je sprejet kot sestavni 

del vseprisotne družbe IoT s 50 milijardami povezanih 

fizičnih in navideznih naprav v letu 2020. Povezovanje 

z zunanjimi senzorskimi omrežji, zmogljivo procesi-

ranje v oblaku ter uporaba večmodalnih terminalov v 

vozilu bodo pomembno vplivali na razvoj področja 

inteligentnih transportnih sistemov (ITS), še posebej na 

področjih cestne varnosti, učinkovitosti, prijaznosti do 

okolja in seveda do vseh udeležencev v prometu. 
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2 Scenariji brezžičnih tehnologij 

V omrežjih VANET se način komunikacije izbira glede 

na številne dejavnike, kot so npr. radijska vidljivost, 

razpoložljivost komunikacijske infrastrukture, zahteve 

po kvaliteti storitev in nujnost komunikacije. V 

splošnem ločimo tri osnovne topologije povezovanja, ki 

z združevanjem v heterogeni komunikacijski sistem 

omogočajo lokalno in globalno pokrivanje s storitvami 

do največje možne mere: 

 V2V (vozilo - vozilo), 

 V2R (vozilo - obcestna infrastruktura) in 

 V2I (vozilo - globalna infrastruktura). 
 

 

Slika 2: Scenariji brezžičnih topologij v omrežjih VANET 

 Globalni scenarij V2I (angl. Vehicle-to-

Infrastructure) je osnovan na dostopu do infrastrukture 

širokopasovnih celičnih omrežij (npr. GPRS, UMTS, 

HSxPA, LTE). Ker mobilne tehnologije zagotavljajo 

globalno pokritost naseljenih predelov, je scenarij V2I 

razvrščen tudi v družino komunikacij URVC (angl. 

Ubiquitous Roadside to Vehicle Communication), kjer 

vseprisotnost (angl. ubiquity) označuje dosegljivost 

omrežij »kjerkoli in kadarkoli«. Prednosti pristopa V2I 

so predvsem dosežene visoke bitne hitrosti, visoka 

stopnja pokritosti z radijskimi signali, odlično 

upravljanje koncepta mobilnosti in zmožnost 

zagotavljanja raznovrstnih internetnih storitev. V 

projektu Connected Car (CoCar 2006-2009) in 

njegovem nadaljevanju CoCarX (2009-2011) [3] so 

ovrednotili primernost prihajajoče tehnologije LTE 

(angl. Long-Term Evolution) tudi za oddajo kritičnih 

sporočil, kot je npr. določen ETSI format CAM (angl. 

Cooperative Awareness Message) s periodo oddaje 10 

Hz. Testni scenarij je pokazal, da se sporočilo o 

kritičnem zaviranju prenese do zadaj vozečega vozila v 

času pod 100 milisekund. Čeprav v omrežjih VANET ni 

moč pričakovati širše rabe mobilnih tehnologij za 

kritično obveščanje, bo tehnologija LTE zaradi 

globalnega delovanja postala nepogrešljivi sestavni del 

enovitega heterogenega komunikacijskega sistema. 

 Scenariji krajšega dosega so razdeljeni na 

komunikacijo med vozili (V2V) in vozili ter obcestno 

infrastrukturo (V2R). Ker je obcestna infrastruktura na 

voljo le na redkih (angl. sparse) odsekih celotnega 

cestnega omrežja, je označena tudi kot SRVC (angl. 

Sparse Roadside to Vehicle Communication). 

Postavitev V2R dostopovnih točk je postopna, najprej 

na značilnih odsekih (npr. križišča, predori, bencinske 

črpalke, informacijski portali), nato pa se skladno s 

pojavom novih potreb širijo na nova področja. 

 Neposredna komunikacija med vozili (V2V) 

predstavlja jedro VANET omrežij, saj deluje lokalno v 

neposredni bližini vozil in omogoča dve podskupini 

povezljivosti: SIVC (angl. Single-hop Inter-Vehicle 

Communications) in MIVC (angl. Multi-hop IVC). 

SIVC sistemi so primerni predvsem za aplikacije, ki 

zahtevajo nizke zakasnitve z vozili v bližnji okolici, npr. 

pri menjavi pasu in naprednih tempomatih. Uporaba 

MIVC z več V2V skoki preko posrednikov omogoča 

širitev informacij znotraj večje komunikacijske skupine, 

kar v heterogenih komunikacijskih omrežjih zagotavlja 

dostavo storitev preko vmesnega komunikacijskega 

prehoda, npr. z združevanjem URVC in MIVC.  

 V topologiji VANET V2V premikajoči objekti 

prevzemajo vloge komunikacijskih usmerjevalnikov ali 

končnih točk do tipične razdalje nekaj 100 metrov. 

Vsako vozilo znotraj omrežja VANET, ki generira, 

sprejema ali posreduje podatke, je vključeno v gručo 

(angl. cluster) [4]. Gručo predstavljata najmanj dva 

uporabnika, med katerima obstaja interes za izmenjavo 

podatkov in določena stopnja zaupanja. Uporabniki po 

načelu ad-hoc prosto dostopajo do gruče po določenih 

kriterijih in iz nje tudi izstopajo. Osnovni kriteriji 

gručenja so: nahajanje na istem odseku ceste, vožnja v 

isto smer, vožnja s primerljivo hitrostjo, pa tudi 

kategorija vozila in nujnost vožnje. Na križišču se gruča 

razdeli na nove, manjše gruče in spet se v vsaki od njih 

izvoli novega vodjo (angl. clusterhead), ki skrbi za 

vzpostavitev in komunikacijo znotraj gruče. 

 Največja prednost V2V topologij je njihova 

samozadostnost, saj je večina kritičnih sporočil vezana 

na radijski doseg komunikacije. Neposredna 

povezljivost odpravlja potrebo po namestitvi in 

vzdrževanju fiksne komunikacijske infrastrukture v 

obliki dostopovnih točk, omogoča nizke propagacijske 

zakasnitve reda nekaj milisekund, z uporabo skokov pa 

lahko zagotovi prenašanje informacij tudi na razdalje do 

5 in več kilometrov. 

3 Tehnologija 802.11p 

Vsaka postavitev globalnega komunikacijskega sistema 

zahteva striktno spoštovanje področnih standardov. Le-

ti se lahko nanašajo na uporabo frekvenčnega spektra, 

uporabo modulacij, načinov sodostopa, najvišjih 

izsevanih moči in tudi višje ležečih slojev protokolnega 

sklada vse do aplikacijskega. V primeru vozil, katerih 

osnovna naloga je biti mobilen preko prostranih 

območij, je združljivost v primerih gostovanja osnovni 

pogoj za zagotavljanje interoperabilnosti. Pri izvornem 

opremljanju vozil s komunkacijskimi sklopi pa je treba 

biti pozoren tudi na dobo uporabnosti posameznih 

naprav in tehnologij, saj trajanje uporabnosti vozila za 

nekajkrat presega izvorno različico komunikacijskih 

tehnologij. 

 Rešitev se vsaj na fizičnem sloju in dostopu do 

medija (MAC) kaže v različici poznane družine 

brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) iz delovne skupine 

IEEE 802.11p. Standard je izpeljan iz WLAN-različice 

IEEE 802.11a na 5 GHz, ki je značilna za ZDA in v 

Evropi dlje časa ni bila dovoljena. Glavne nadgradnje v 

obdobju 2005-2010 do standardizacije so zajemale 

prepolovitev širine kanalov na 10 MHz, zmanjšanje 
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sistemskega takta in s tem podaljšanje trajanja simbolov 

OFDM. Vse te spremembe so skupaj z optimizacijo 

varnostnih intervalov in spektralne maske vodile v 

izboljšanje odpornosti na presih signala, kar je ena 

glavnih ovir pri mobilni rabi. 

 Evropska komisija je za hitro in zanesljivo povezavo 

med vozili ter vozili in obcestno infrastrukturo v letu 

2008 odobrila frekvenčni pas na 5,9 GHz. Dodeljen 

spekter v EU in ZDA se sicer razlikujeta, kljub temu pa 

prekrivanje zagotavlja vzajemno delovanje (angl. 

cooperative ITS). Dodeljen spekter v EU za namene ITS 

je predstavljen na naslednji sliki in tabeli [5]. 

 

 

Slika 3: Dodeljeni spekter za ITS v Evropi s prikazom 

dovoljenih izsevanih moči (EIRP) po ETSI ES 202 663 

Tabela 1: Razdelitev frekvenčnih področij na 5 GHz v Evropi 

Frek. obseg 

(MHz) 

Namen 

uporabe 

Usklajen 

standard 

5470-5725 BRAN, WLAN EN 301 893 

5855-5875 Druge ITS aplikacije  

EN 302 571 5875-5905 Področje ITS varnosti 

5905-5925 Bodoče aplikacije 

 

Osnovni frekvenčni pas v Evropi, namenjen storitvam s 

področij varnosti v ITS, zaseda 30 MHz pas. V tem pasu 

so določeni trije pasovi po 10 MHz širine, eden za 

nadzorni kanal CCH (angl. Control CHannel) in dva za 

storitveni kanal SCH (angl. Servise CHannel). Nad temi 

se v 20 MHz področju namenja prostor za bodoče 

aplikacije v obliki dveh SCH. Tipično se na nadzornem 

kanalu (označen kot G5CC na 5 GHz) oglašujejo 

storitve storitvenih kanalov G5SC1-G5SC4. 

 V ZDA je spekter 5850-5925 MHz razdeljen na 7 

fizičnih kanalov širine 10 MHz, od tega 1 CCH in 6 

SCH. Razdelitev in namen spektra IEEE 802.11p v 

ZDA je predstavljen na naslednji sliki. 

 

 

Slika 4: Dodeljeni spekter za ITS v ZDA s prikazom 

dovoljenih izsevanih moči (EIRP) po 802.11p/WAVE 

4 Višji sloji protokolnega sklada 

Višji sloji protokolnega sklada se bistveno razhajajo, 

zato o vzajemnem delovanju ne moremo govoriti. 

Osnovno vodilo pri oblikovanju so predstavljale zahteve 

po minimalnih režijskih stroških in latencah, zato se 

različice protokola IPv4/v6 pojavljajo le v redkih 

rešitvah. Namesto teh so bili pod okriljem organizacij 

IEEE, ISO in ETSI razviti novi ad-hoc protokoli, ki med 

seboj niso združljivi. 

 IEEE je kot nadgradnjo tehnologije 802.11p 

predlagal celovit sklad protokolne družine IEEE 1609 z 

imenom WAVE (angl. Wireless Access in Vehicular 

Environment). Standard je razdeljen na 6 področij, med 

katerimi s protokolom WSMP (angl. WAVE Short 

Messages Protocol na 3. nivoju (1609.3) skrbi za 

področje zagotavljanja varnosti. WAVE po vzoru 

tehnologij WLAN določa tudi 2 nabora storitev: 

infrastrukturnega WBSS (angl. WAVE Basic Service 

Set) in neposrednega WIBSS (WAVE Independent 

Basic Service Set). Celoten protokolni sklad IEEE je 

prikazan na naslednji sliki [6]. 

 

 

Slika 5: Protokolni sklad 802.11p/WAVE pod okriljem IEEE 

 ETSI je predlog protokolnega sklada pripravil v 

sodelovanju z ISO TC204 delovno skupino 16, IEEE 

P1609, iniciativo ERTICO in raziskovalnimi projekti 

COMeSafety, CVIS, SAFESPOT in GeoNet. Končno 

oblikovanje je pripadlo industrijskemu konzorciju C2C-

CC (angl. Car2Car Communication Consortium). 

Primer sklada je prikazan na naslednji sliki [7]. 

 

 

Slika 6: Protokolni sklad evropske ITS-arhitekture (ETSI) 
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5 Storitve in aplikacije 

Celovit pregled aplikacij s področja ITS je na voljo v 

poročilu ETSI TR 102 638 [8], ki določa osnovne 

razrede aplikacij v vozilu: 

 aktivna varnost v cestnem prometu, 

 kooperativna prometna učinkovitost, 

 kooperativne lokalne storitve in 

 globalne internetne storitve. 

 Storitve iz razreda aktivne varnosti so primarne na 

področju zmanjševanja verjetnosti prometnih nesreč in 

izgube življenja s preprečevanjem raznih trkov s 

katastrofalnimi posledicami (npr. nalet, križišče, čelni 

trk). Prva skupina razreda nudi pomoč voznikom z 

vzpostavitvijo ozaveščenosti in sodelovanja med 

udeleženci različnih tipov (npr. intervencijska vozila, 

motorna kolesa, tovorna vozila) ali s prepoznavanjem 

trenutnih anomalij v vožnji (npr. opozorilo ob vklopu 

ESP bližnjega vozila). To je mogoče doseči z izmenjavo 

parametrov vožnje med bližnjimi vozili s pomočjo ad-

hoc tehnologij. Ti parametri lahko predstavljajo položaj 

vozil, hitrost, zaviranje in smer vožnje. Druga skupina 

primarnega razreda je povezana z različnimi opozorili 

infrastrukturnih anomalij (npr. napačna smer vožnje, 

pokvarjeno vozilo na cestišču, kršitev prometnih 

predpisov, delo na cesti ali neugodne vremenske 

razmere). Vir tem primeru lahko pride obvestilo s strani 

centra za upravljanje prometa, nadzorne enote ob cesti 

(npr. detektor kršitve rdeče luči) ali celo iz vozil samih 

(npr. sporočanje o vklopu luči za meglo). 

 Razred zagotavljanja prometne učinkovitosti se 

osredotoča na kooperativno večanje pretočnosti prometa 

in zmanjšanje okoljskih emisij z nudenjem lokalnih 

informacij, navigacijskih kart in sporočil, pomembnih 

za omejen prostor. Tipične aplikacije so obveščanje o 

priporočeni hitrosti, prometne in potovalne informacije, 

izboljšano načrtovanje poti, upravljanje voznih pasov, 

elektronsko cestninjenje in napredna avtomatizacija 

vožnje. 

 Razred kooperativnih lokalnih storitev omogoča 

dostavo informacij na komercialni ali drugi osnovi. 

Tipične storitve razreda so navajanje lokalnih točk PoI 

(angl. Points of Interest), omogočanje dostopa do 

nadzorovanih področij (npr. vodenje po parkirišču) in 

lokalno plačevanje. 

Tabela 2: Komunikacijske zahteve izbranih storitev 

Primer 

storitve 

Perioda 

oddaje 

Maks. 

zakasnitev 

Doseg 

storitve 

Opozorila 

pred trki 
10 Hz < 100 ms 300 m - 20 km 

Obvestila 

o omejitvah 
1 - 10 Hz ~ several s 300 m - 5 km 

Elektronsko 

cestninjenje 
1 Hz < 200 ms do 1000 m 

Avtomatiza-

cija vožnje 
2 - 25 Hz < 100 ms 0 - 1000 m 

Obvestila o 

točkah PoI 
1 Hz < 500 ms do nekaj km 

Prenos MM 

vsebin 
stalno < 500 ms globalno 

Dostop do 

interneta 
stalno < 500 ms globalno 

 Razred zagotavljanja globalnih internetnih vsebin in 

storitev se od prejšnjih bistveno razlikuje, saj tu ne gre 

govoriti o periodičnem obveščanju, temveč stalni 

povezljivosti (angl. always-on). Tipične storitve razreda 

so IPv4/v6 dostopi do zabavnih in informacijskih 

portalov (npr. socialna omrežja, e-pošta), finančnih in 

zavarovalniških storitev (npr. plačilo zavarovanja glede 

na režim vožnje) ter storitve logističnih centrov in 

servisnih hiš za oddaljeno diagnostiko in nadgradnjo 

programske opreme vozila. 

 Primerjava komunikacijskih zahtev izbranih storitev 

posameznih razredov je predstavljena v tabeli 2.  

6 Sklep 

S pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

se v vozila predstavlja novi val storitev s področij ITS, 

od primarnega povečanja varnosti v prometu do dostave 

naprednih internetnih vsebin. Vozila bodo v bližnji 

prihodnosti komunicirala s sosednjimi vozili in okoliško 

infrastrukturo, pri čemer bodo uporabljala heterogena 

dostopovna omrežja od lokalnega do globalnega 

pokrivanja. 

 Vsekakor je področje povezljivosti v prometu šele 

na začetku nastajanja in raziskovalce tu čaka še mnogo 

izzivov. Najbolj pogosti med njimi so zagotavljanje 

varstva osebnih podatkov pri neposredni komunikaciji, 

ocena tveganja uporabe in zanesljivosti delovanja, izzivi 

interoperabilnosti ter drugi tehnološki pogledi. A do leta 

2020, ko bo po svetu povezanih približno 50 milijard 

raznovrstnih naprav, bo veliko njih mogoče že rešiti. 
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