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 .1مقدمه
در ابتدای این گزارش به بررسي كاربردهای آب و هوایي جادهای پرداخته شده است كه مبنای آن گزارشي
است كه دپارتمان حملونقل ایاالتمتحده در مورد برنامه تحقیقاتي راهبردی خود در زمینه  ITSارائه كرده است
[ .]1این برنامه برای اجرا در سالهای  2010تا  2014پیشبیني شده است.
در بخش بعدی این گزارش ،عملكرد نوعي مترجم دادهای خودرویي برای استفاده در كاربردهای آب و هوای
جادهای مورد بررسي قرار گرفته است كه به اختصار  1VDTنامیده ميشود [ 2و .]3

 .2كاربرد اطالعرساني هواشناسي جادهاي
این كاربردها نسل جدیدی از كاربردها و خدماتي ميباشند كه تأثیراتي را كه آب و هوا بر روی جادهها،
خودروها و مسافران دارند پیشبیني ،ارزیابي و مدیریت مينمایند .در نظر است كه منابع مالي الزم برای پیادهسازی
این كاربردها بر مبنای برنامه پژوهشي قبلي ( Clarus Innitativeارائه شبكهای از اطالعات آب و هوای جادهای با
یكپارچهسازی منابع دادهای موجود) تأمین گردد .در خالل تحقیقات بعدی ،به منظور گسترش فناوری ،تحقیقات در
زمینه كاربردهای سامانه ارتباطات خودرویي در اطالعات آب و هوای جادهای ،به صورت تخصصيتری گسترش
یافت و این به دلیل اهمیت تأثیر آب و هوا بر روی جادهها است .به دلیل تأثیر همین عوامل است كه این تحقیقات
دنبال آن است تا راهبردها و تجهیزاتي را ارتقاء دهد كه موجب كاهش این تأثیرات ميگردند.
 .2.1معرفي طرح تحقیقاتي
در آغاز سال  ،2003طرح تحقیقاتي  ،Clarus innitativeكه در واقع یک تالش تحقیقاتي برای یكپارچهسازی
دادههای آب و هوایي با صنعت حملونقل است ،دسترسي به دادههای آب و هوایي باكیفیت باال را برای بهبود
اندازهگیری و كنترل شرایط آب و هوای جادهای ایجاد كرد .با دسترسي به این دادهها ،برنامه مدیریت آب و هوای
جادهای ( 2)RWMایالت متحده ،این موقعیت را ميیافت كه تحقیقات در زمینه فناوریهای پیشرفتهای را دنبال كند
كه ارائهدهنده مشاوره ،كنترل و ارائه راهبردهای درماني جهت مواجهه با باران ،برف ،یخ ،مه ،بادهای شدید،
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سیالب ،گردباد ،طوفانهای شدید و بهمن ميباشند .این تحقیقات با گسترش و استقرار فناوریهایي كه از دادههای
تركیبي آب و هوایي استفاده ميكردند ،دستاوردهای مهمي برای مدیریت ترافیک ،عملیات جادهای و انجمنهای
آب و هوایي به همراه داشته است كه برخي از آنها عبارتاند از:
 ابزارهای مدیریتي و سیستمهای پشتیبان تصمیم مانند سیستم پشتیبان تصمیم تعمیر و نگهداری در
زمستان (.1) MDSS
 راهبردهای مدیریت ترافیک حساس به تغییرات آب و هوایي ،برای سیستمهای اطالعاتي مسافرین
و مدیریت چراغهای راهنمایي.
 سیستمهای تخمین و پیشبیني ترافیک كه تعیین ميكنند تا چه میزان اطالعات آب و هوایي قبل از
سفر و در طول مسیر بر روی تقاضای سفر تأثیرگذار است.
.2.2

شش اولويت مهم برنامههاي كاربردي فناوري ارتباطات خودرويي در زمينه آب و هواي

جادهاي براي تحقيقات بيشتر در آينده
 .1سيستم پيشرفته پشتيباني از تصميم تعمير و نگهداري :2این سیستم نمونههای اولیه سیستم-
های پشتیباني تصمیم تعمیر و نگهداری فدرال را با دادههای افزونتری كه از ارتباطات
خودرویي به دست آوردهاند ،تركیب نموده و خدمات باارزش افزوده بیشتری را در این زمینه
ارائه مينمایند .ماشینهای برفروب ،سازمانهای مدیریت ناوگان و خودروهای دیگری كه
توسط بخش عمومي اداره ميشوند ،تأمینكنندگان داده برای سیستمهای  E-MDSSخواهند
بود .و این سیستمها نیز از این دادهها برای برنامهریزی بهتر و توصیههایي برای ارائه به
كاركنان تعمیر و نگهداری راهها استفاده ميكنند .در ازای آن ،برنامههای درماني پیشرفته و
توصیههایي توسط كاربرهای ماشینهای برفروب و رانندگان خودروهای تعمیر و نگهداری
به این سیستمها بازگردانده ميشود.

)Maintenance Decision Support System (MDSS
)Enhanced Maintenance Decision Support (E-MD
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 .2اطالعرساني به سيستمهاي مديريت ناوگان و تعمير و نگهداري :اطالعات مورد استفاده در
این نوع از كاربردها ،بیشتر از نوع دادههای غیر آب و هوایي جادهای مانند دادههای جمعآوری
شده از خودروهای تعمیر و نگهداری و تجهیزات (وضعیت اجزای خودرو ،مكان فعلي
خودروها و تجهیزات ،نوع و میزان قطعات یدكي موجود در خودروهای امدادی و موارد
استفاده از آنها) است كه این اطالعات برای برنامهریزی ساالنه سامانههای تعمیر و نگهداری
و مدیریت ناوگان حملونقل مورد استفاده قرار ميگیرد .به عالوه ،در صورتي كه دادههای
انتخابي با فعالیتهای تعمیر و نگهداری و زمستاني مانند مكان و وضعیت ماشینهای
برفروب و مكان و دسترسي مواد شیمیایي برف زدایي ،به  E-MDSSفرستاده شود ،با
اصالح برنامههای مدیریت آب و هوای زمستاني و راهبردهای درماني ميتوان یک همافزایي
مطلوب ایجاد نمود.
 .3كنترل چراغ راهنمايي و استفاده از تابلوهاي الکترونيکي تعيين محدوده به منظور مديريت
ترافيک حساس به تغييرات آب و هوايي :سیستمهای مرتبط با فناوری ارتباطات خودرویي
فرصتهایي را برای ارتقاء عملكرد سیستمهای كنترل ترافیک مانند تابلوهای الكترونیكي
تعیین محدوده سرعت ) 1)VSLفراهم ساخته و ایمني ترافیک را در زمان رویدادهای شدید
آب و هوایي بهبود ميبخشند .اطالعات آب و هوای جادهای ،ميتواند از طریق سامانه
ارتباطات خودرویي جمعآوری شده و در الگوریتمهایي به كار روند كه تنظیم چراغهای
راهنمایي و یا محدودیتهای سرعت مناسب را به عهدهدارند.
 .4مشاوره و هشدار دهي به رانندگان :با وجود اینكه آزمونهای میداني و بررسيهای رانندگي
نشان داده است كه اطالعات آب و هوای جادهای به طور قابلتوجهي برای مسافران مهم
است ،اطالعات شرایط آب و هوایي مسیر پیشرو ،به طور گسترده قابلدسترس نميباشند.
توانایي جمعآوری اطالعات آب و هوایي جادهای توسط فناوری ارتباطات خودرویي به طور
قابلتوجهي این شرایط را با پیشرفت چشمگیر در توانایي اندازهگیری و پیشبیني آب و هوا و
1

Variable Speed Limit
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شرایط جاده با وضوح مكاني باال ،تغییر خواهد داد .اطالعات در مورد بدتر شدن شرایط آب و
هوایي در طول مسیر پیشرو ميتواند از طریق ابزارهای متنوعي به صورت هشدارها و
توصیهها بالدرنگ به اطالع مسافرین برسد .از طریق تركیب مشاهدات و پیشبینيهای منابع
دیگر و با پردازش بیشتر آنها ،مشاورههای میانمدت از  2تا  12ساعت آینده قابل تبدیل به
مشاورههای بلندمدت (بعد از  12ساعت آینده) برای رانندگان خواهد شد.
 .5تأمين اطالعات براي شركتهاي حملونقل باري :توانایي جمعآوری اطالعات آب و هوایي
كه از طریق فناوری ارتباطات خودرویي به دست ميآید ،به طور مشهودی خواهد توانست
توانایي شركتهای حملونقل باری را برای برنامهریزی و پاسخگویي به تأثیرات شدید
رویدادهای آب و هوایي و شرایط بد جادهای باال ببرد .اطالعات وخیم شدن شرایط آب و
هوایي جادهای ،قابل ارسال به رانندگان كامیون و خودروهای آنها خواهد بود .از طریق
تركیب مشاهدات و پیشبینيهای منابع دیگر و با پردازش بیشتر آنها ،توصیههای آب و
هوایي میانمدت تا بلندمدت نیز برای خودروها به منظور پشتیباني مسیریابي و تصمیمات
زمانبندی فراهم خواهد شد .این تصمیمات باید طیف وسیعي از عوامل مانند محدودیتهای
جاده و پل ،محدودیتهای ساعت سرویسدهي ،موجود بودن توقفگاه ،زمانبندی تحویل و ...
را در نظر بگیرند ،به همین دلیل این موضوع كه شركتهای حملونقل موتوری و یا
تأمینكنندگان خدمات تجاری آنها سیستمهایي را به كار بگیرند كه از اطالعات آب و هوایي
تولیدشده از طریق این كاربرد استفاده كنند ،موضوعي رؤیایي به نظر ميرسد.
 .6پشتيباني اطالعاتي و مسيريابي براي پاسخگويان اورژانسي :پاسخگویان اورژانسي مانند
رانندگان آمبوالنس ،امدادگران و شركتهای آتشنشاني و نجات ،یک نیاز فوری به هشدار
دهي و اخطار دهي آب و هوای جادهای در یک افق كوتاه ،میانمدت و بلندمدت دارند .این
اطالعات به رانندگان كمک ميكند كه تحت رویدادهای آب و هوایي شدید و شرایط جادهای
وخیم به صورتي امن خودروهای خود را برانند .پاسخگویان اورژانسي نیز نیاز خاصي به
اطالعاتي دارند كه روی فرستندهها و تصمیمات مسیریابيشان تأثیرگذارند .اطالعات آب و
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هوای جادهای كم تأخیری كه برگرفته از فناوری ارتباطات خودرویي برای بخشهای
مخصوص جادهای ميباشند ،به همراه اطالعاتي مانند بادهای شدید و سیالبها كه از
سیستمهای مشاهده آب و هوایي دیگر به دست ميآید ،برای تعیین مسیر پاسخدهي و محاسبه
زمان پاسخ ،مورد استفاده قرار خواهند گرفت و ميتوانند روی تصمیمات برای دست دهي

1

تماس اورژانسي از یک پاسخگو به پاسخگویي دیگر در مكاني متفاوت تأثیرگذار باشند .به
عالوه این اطالعات ميتوانند آگاهيهای موقعیتي را برای آمادهسازی بهتر در شرایطي فراهم
سازند كه رانندگان مسیر جایگزیني نداشته و ناچار به تحمل شرایط باشند.
.2.2

رويکردها

كاربردهای فناوری ارتباطات خودرویي در زمینه آب و هوای جادهای ،فصل مشترك زیادی با سایر كاربردها
دارند .چرا كه شرایط جوی ،اطالعات ورودی بحراني در تعداد زیادی از كاربردهای ایمني و تحرك پذیری است.
به عالوه آب و هوا این قابلیت را دارد كه در خروجي این برنامهها نیز تأثیرگذار باشد .به طور قابلذكر ،اطالعات
آب و هوایي از منابع ثابت ،مانند ایستگاههای حسگر  ITSسنتي ،مدارهای تشخیصدهنده و  ،...و از منابع متحرك،
مانند فناوری ارتباطات خودرویي و ناوگان ،به دست ميآید .به دلیل تكیه بر مشاهدات به دست آمده از منابع
متحرك ،تیم تحقیقاتي آب و هوای جادهای ،در حال به دستگیری رهبری در ارائه این موضوع هستند كه چگونه
آب و هوا ،شرایط جادهای و دادههای خودروهای مرتبط ميتوانند جمعآوری ،انتقال و پردازششده و در
تصمیمگیریهای پروژه مشاهدات یكپارچه متحرك 2مورد استفاده قرار گیرند .در این پروژه ،مركز تحقیقات جوی
ملي ایاالتمتحده با بخشهای حملونقل مینوسیتا و نوادا مشاركت ميكند تا بتواند دادههای خودرویي را از
خودروهای سنگین ،مانند ماشینهای برفروب ،و خودروهای سبک در خالل وظایف روزمره آنها در
وضعیتهای مختلف دریافت كند .به عالوه آنها پیشگامان تحقیق بر روی یک مترجم دادهای خودرویي ميباشند
كه برای پردازش اطالعات كاوشي خودرو و تبدیل آن به اطالعات جادهای و آب و هوایيِ قابلاستفاده به كار مي-

Hand-off
Integrated Mobile Obsevations
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رود .انتظار ميرود هر دوی این تحقیقات فناوریهای جدیدی را ایجاد كنند كه با برنامههای كاربردی تحرك
پذیری و زیستمحیطي مشاركت نمایند.
طرح تحقیقاتي كه برای سالهای  2014-2010در نظر گرفته شده است بر دو نقطه تمركز دارد:
 این برنامه به سرمایهگذاری بر روی تحقیقات كاربردی مؤثر ،به منظور وسعت و گسترش ظرفیتهای
منابع دادهای آب و هوای جادهای ،فناوریها ،مدیریت ترافیک ،ابزارهای پشتیبان تصمیمگیری و
اطالعات ادامه ميدهد.
 این برنامه در تحقیقات مبتني بر ایمني  V2I ،V2V ،DMA ،DCMو برنامههای  AERISمشاركت
خواهد داشت تا بتواند چگونگي بهینهسازی فناوریهای آب و هوای جادهای موجود را با تلفیق
كاربردهای به دست آمده از این فناوریها مشخص كند.
این برنامه از یک رویكرد چندگانه برای پاسخدهي به گستره فعالیتهای مورد نیاز برای پژوهش استفاده ميكند.
این رویكردها به اختصار در ادامه آمدهاند.
مسير اول رويکرد :تحقيقات فناوري ارتباطات خودرويي و RWM

1

 شناسایي و یكپارچهسازی منابع دادهای آب و هوایي جادهای (به خصوص منابع متحرك و ناوگان DOTمحلي و ایالتي) كه ایمني ،ظرفیت ،و كارآمدی جادهها را بهبود بخشیده و درعینحال تأثیرات
زیستمحیطي را كمینه سازند.
 تحلیل ظرفیتهای حسگرهای خودرویي موجود برای جمعآوری دادههای آب و هوایي بررسي خصوصیات و كیفیت دادههایي كه از خودروها گرفته ميشوند. یكپارچهسازی شبكههای مشاهده گر موجود ،سیستمهای مدیریت دادهها و دادههای آب و هوایجادهای پیشرفته حاصل از فناوری ارتباطات خودرویي.
 گسترش و پیادهسازی الگوریتمها و قابلیتهای ترجمه دادههای متحرك به مشاهدات آب و هوا وشرایط جادهای قابلاستفاده.

Road Weather Management
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 ارزیابي این كه آیا استانداردهای موجود در زمینه جمعآوری دادههای آب و هوایي نیاز به تغییر دارندیا خیر.
 پاالیش پیشبینيهای آب و هوایي و مدلهای حملونقل برای استفاده از مزایای این منابع غني دادهایجدید.
مسير دوم رويکرد :استقرار برنامههاي كاربردي فناوري ارتباطات خودرويي در حوزه آب و هواي جادهاي
 استقرار و گسترش نسل بعدی خدمات و كاربردهای مدیریت آب و هوای جادهای سازگار با فناوریارتباطات خودرویي
 تحقیق در زمینه كاربردهای فناوریها و اطالعات مربوط به آب و هوای جادهای در فناوری ارتباطاتخودرویي برای بهبود ایمني ،تحرك پذیری و برنامههای كاربردی مرتبط با محیطزیست.
 به اشتراكگذاری پیشرفتهای اخیر در زمینه مدیریت ترافیک پاسخگوی آب و هوا و ابزارهای پشتیبانتصمیم در عملیات.
مسير سوم رويکرد :تعامل ذينفعان
 نگهداری و توسعه مشاركتهای منحصربهفردی كه در بین بخشهای عمومي ،خصوصي و دانشگاهيوجود داشته است ،مشاركت انجمنهای آب و هوایي با بخش حملونقل و مشاركت كاركنان
تحقیقاتي ،تعمیر و نگهداری و عملیاتي .این مشاركتها به برنامه این امكان را ميدهد كه در یک
رویكرد چند بخشي به حل مسائل مربوط به آب و هوای جادهای بپردازد.
 تعامل با بخش خصوصي برای استقرار و ارتقای خدمات جدیدی كه روی پلت فرم دادهای اعمال نفوذدارند و برنامههای كاربردی كه از تحقیقات فناوری ارتباطات خودرویي در زمینه آب و هوای جادهای
منتج شدهاند.
 ادامه همكاری با خدمات ملي آب و هوایي برای بهینهسازی مزایای تحقیقات فناوری ارتباطاتخودرویي در زمینه آب و هوای جادهای در زمینه استفادههای عملیاتي در انجمنهای آب و هوایي.
 بهبود سازوكارهای برقراری ارتباط بین اطالعات آب و هوای جادهای با كاربران آن (كاربران بخشحملونقل ،كاربران عمومي)
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مسير چهارم رويکرد :متقابل سازي فعاليتها
 قادرسازی انتقال پیشرفتهای علمي و مرتبط با فناوری آب و هوای جادهای به بازارهای اقتصادی ارتقاء آموزشي و تحصیلي كاربران اطالعات آب و هوای جادهای مانند كارمندان بخش حملونقلمحلي و ایالتي و پیمانكاران بخش خصوصي حملونقل
 همكاری با برنامههای تحقیقاتي آب و هوایي در قسمتهای دیگر مانند هوانوردی. .2مترجم دادهاي خودرو )(VDT
یكي از مهمترین اهداف برنامه تحقیقاتي امریكا در زمینه خودروهای مرتبط ،جمعآوری ،پردازش ،و تولید
محصوالت مرتبط با آب و هوا و شرایط جادهای برای بهبود استفاده از دادههای دریافتي مرتبط در این زمینه و
سپس در اختیار گذاشتن این نتایج برای تصمیمگیرندگان حملونقل و مسافران است .راه حل ارائهشده در این زمینه
استفاده از یک مترجم دادهای خودرویي یا  VDTاست [ .]2دالیل زیر را ميتوان به عنوان اهداف توسعه VDT

برشمرد:
 استخراج دادههای مورد نیاز برای استنباط اطالعات مربوط به آب و هوا و شرایط جادهای از دادههای
كاوشي خودرو،
 فیلتر كردن دادهها به منظور حذف نمونههایي كه معرف خوبي نیستند،
 بررسي كیفیت دادههایي كه با استفاده از مشاهدات سطوح دیگر محلي و مجموعههای دادهای فرعي به
دست آمدهاند،
 تولید خروجي آماری برای بخشهای جادهای خاص و ارسال دادههای بررسيشده از نظر كیفیت و
پردازششده آماری به مشتركین.
این كاربردها ميتواند دربرگیرنده سایر پردازشهای دادهای و سیستمهای انتشار داده نیز باشد ،مانند سیستم
 Clarusكه توسط دپارتمان حملونقل ایاالتمتحده ( )1USDOTارائه شده است .مركز ملي تحقیقات جوی امریكا
( ،)2NCARتحت قراردادی با  USDOTطراحي ،استقرار و آزمایش كاربرد  VDTرا برعهدهگرفته است.

U.S. Department of Transportation
National Centre for Atmospheric Research
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.2.1

بررسي اجزاي پردازشي VDT

در شكل 1تصویری مفهومي از اجزای پردازشي اولیه یک  VDTنشان داده شده است .در زیر به بررسي این
اجزا پرداخته ميشود:
 2.1.1تحليلگر دادهاي
این تحلیلگر داده ،اطالعات آب و هوایي و شرایط جادهای مرتبط را از شبكه دادهای خودرویي استخراج
ميكند .دادهای كه از این تحلیلگر به دست ميآید هنوز به عنوان دادهای خام تلقي ميشود ،چرا كه هنوز هیچ
پردازشي روی آن صورت نگرفته است.

شکل :1بررسي اجزاي  VDTاز نظر مفهومي []2
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 2.1.2الگوريتمهاي فيلترگذاري داده
الگوریتمهای فیلترگذاری داده بر رویدادههای به دست آمده از مرحله قبلي اعمال ميگردند تا دادههایي كه
احتماالً حاوی شرایط آب و هوایي صحیح نميباشند را حذف نمایند .به طور مثال ،در صورتي كه سرعت خودرو
كمتر از  25مایل بر ساعت باشد ،اطالعات دمایي اندازه گرفتهشده از هوای بیرون ،نميتواند به عنوان نماینده
دادهای مناسب مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،نوعي آزمایش كه ميتواند بر رویداده خودرویي صورت بگیرد این
است كه تمام اندازهگیریهای دمای هوای بیرون ،در سرعت كمتر از  25مایل بر ساعت حذف گردد.
 2.1.2الگوريتمهاي بررسي كيفيت داده
یكي از مزایای حذف دادههایي كه نميتوانند به عنوان نماینده مناسب دادههای استفاده شوند ،در مرحله
فیلترگذاری ،كاهش حجم دادهای است كه عملیات بررسي كیفیت را پیچیده ميكنند .آزمون بررسي كیفیت یا ،1QC
شامل تعداد زیادی از آزمونهای رایج بر رویدادههای اولیه آب و هوایي و همچنین آزمونهای پیچیدهتر برای
دادههای پردازششده شرایط جادهای است .در هر دو نوع آزمون ،دادههای جانبي مانند مشاهدات آب و هوایي
سطحي ،ماهوارهای ،رادار ،دادههای اقلیمي و آمارهای مدل خروجي برای انجام آزمونهای كیفیت مورد نیاز است.
البته فرآیند  QCدر  VDTباید به مقدار كافي سریع باشد تا حداقل تأخیر را تضمین كند .متدهای بررسي كیفیت كه
در  VDTاستفاده ميشوند ،برگرفته از سیستم  Clarusميباشند كه شامل موارد زیر است:
( 2SRT آزمون گستره حسگر)،


( 3CRTآزمون گستره اقلیمي)،

( 4NVT آزمون مجاورتي خودرویي)،
( 5NST آزمون ایستگاه مجاورتي سطحي)،
( 6MAT آزمون تحلیل مدل)،
1

Quality checking
Sensor Range Test
3
Neighboring Vehicle Test
4
Neighboring Surface Station Test
5
Model Analysis Test
6
Model Analysis Test
2

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 14از 16

گزارش پایش فناوری دی ماه  - 91گزارش سیزدهم

CVT Monitoring Report
No13 r2.1 921221.docx

( 1ROT آزمون مشاهدات از راه دور).
پس از اجرای رویه  QCبرخي از دادهها مستقیماً به صف خروجي ميروند تا تأخیر دادهای به حداقل برسد.
 2.1.3پردازش آماري و متغيرهاي استخراجشده
برخي از دادهها به منظور تولید مقادیر آماری برای یک مكان مورد نظر (مانند سلول یا نقطهای در شبكه) و یا
دوره تناوب خاصي ،ذخیره و پردازش ميشوند .بر روی این دادهها یک فرآیند آماری صورت ميگیرد و در نهایت
این دادهها نیز به خروجي ميروند.
.2.2

جمعبندي فرآيند

 VDTشرح دادهشده ،رویكردی برای پیشپردازش داده خودرویي قبل از توزیع آن به مشتركین است .عملكرد
آن را ميتوان به این صورت برشمرد :استخراج عناصر دادهای برای استنباط شرایط جادهای و آب و هوایي از
دادههای كاوشي خودرو ،فیلتر كردن دادهها به منظور حذف نمونههایي كه نميتوانند به عنوان نماینده استفاده شوند،
بررسي كیفیت داده با استفاده از مشاهدات سطحي محلي دیگر و سایر مجموعههای دادهای جانبي مانند دادههای
راداری ،ماهوارهای و  ،...تولید خروجي آماری برای بخشهای جادهای خاص و در نهایت ارسال دادههای بررسي
كیفیت شده و پردازششده آماری به مشتركین.
.2.2

نگاهي به ساختار  VDTنسخه 2/0

با استفاده از مفهوم مطرحشده در  ،VDTساختار سه سطحي نسخه  0/3در شكل  2نشان داده شده است [.]3
این مترجم دارای سه مرحله است:
 مرحله اول دادههای خودرویي را از طریق  CANBusو حسگرهای جانبي دریافت كرده و سپس داده
را بر حسب نوع آن ،تجزیه و تحلیل ،مرتبسازی و مقید سازی ميكند .سپس بر روی آن یک كنترل
كیفي سبک انجام داده و بر حسب زمان مرتبسازی ميكند.

Remote Observation Test
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 در مرحله دوم ابتدا دادههای جانبي شامل اطالعات راداری ،ماهوارهای و ایستگاههای ثابت هواشناسي
برای استفاده در  QCهمین مرحله و نیز استفاده در مرحله سوم دریافت ميشود .بررسي كیفیتي
انجامشده و دادههای تولیدشده به عنوان دادههای ابتدایي هم به خروجي و هم برای پردازش بیشتر به
مرحله سوم ارسال ميشوند.
 در مرحله سوم ،اطالعات پیچیدهتری از تأثیرات جادهای استخراج ميشود مانند :نوع و حجم بارش (با
استفاده از تركیب دادههای اولیه خودرو مانند برفپاككن ،دما و ...با اطالعات راداری و ماهوارهای)،
وضوح جادهای (با استفاده از تركیب دادههای اولیه خودرو مانند چراغهای جلو ،برفپاككن و دما با
اطالعات ماهوارهای و ایستگاههای ثابت آب و هوایي) و شرایط كف جاده (با استفاده از تركیب
دادههای خودرویي مانند  ،ABSنیروی كشش و  ...با رادارهای آب و هوایي).
اطالعات به دست آمده در این مرحله نیز به عنوان دادههای پیشرفته به خروجي ارسال ميشوند.

شکل  :2ساختار سه مرحلهاي  VDTنسخه ]3[ 2/0
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