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 .1مقدمه
نقشهبرداری دیجيتالي فرآیندی است كه در آن مجموعهای از دادهها ترجمه و به فرمت تصویری در ميآیند.
كاركرد اوليه این فناوری توليد نقشههایي است كه اطالعات دقيقي از موقعيت مكاني یک منطقه خاص با
مشخصات جزئي در مورد راههای اصلي و سایر اطالعات مورد نياز را ارائه ميدهد .این فناوری همچنين امكان
محاسبه فاصله بين یک نقطه تا نقطه دیگر را نيز فراهم ميسازد .این گزارش به مروری بر كاربرد نقشهبرداری
(نگاشت) دیجيتالي 1در فناوری ارتباطات خودرویي و راهكار جدیدی برای این منظور ميپردازد.

 .2نقشهبرداري ديجيتالي
نقشهبرداری دیجيتالي و سرویسهای خدماتي ،از كاربردهای پيشتاز در زمينه ارتباطات خودرویي ميباشند .به
همين منظور تأمينكنندگان نقشههای دیجيتالي با مشاركت اپراتورهای تلفن همراه در حال گسترش بازار

محصوالت خود چه برای تأمينكنندگان قطعات اصلي ( 2)OEMsو چه برای اقالم پس از فروش 3ميباشند.

سامانههای نقشهبرداری پيشرفته ،پالتفرمهایي برای خدمات مبتني بر مكان هستند كه ميتوانند در داخل یک خودرو
فروخته شوند .نقشهبرداری همچنين ميتواند به منبع تأمين اطالعات متنوع مفيد دیگری برای استفاده راننده خودرو
گسترش یابد .این منابع اطالعاتي عبارتاند از [:]1
 تأمين اطالعات آماری در مورد جاده مانند عالئم هشداردهنده كنار جادهای ،محدودیتهای سرعت
ثابت ،نشانگرهای محيطي مانند مناطق كم انتشار و ...
 تأمين اطالعات متغير در مورد شرایط جادهای مانند بسته شدن یا تغيير مسير موقتي جاده ،شرایط آب و
هوایي ،محدودیت سرعت متغير ،دادههایي در مورد سطح جاده و ...
 سایر كاربردهای مبتني بر سفر مانند موقعيت ،ارتباطات محلي با سایر رانندگان (دوستان من كجا
هستند؟) ،اطالعات گردشگری و آگهي سرویسهای محلي

1
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تأمين این دادهها قابليت تركيب با نقشههای دیجيتالي را دارند ،با تأكيد بر اینكه باید پيشرفتهای قابلمالحظهای نيز
در دقت فناوریهای موقعيتیابي مبتني بر ماهواره در سالهای نزدیک صورت گيرد .شكل  1تصویری از سامانه
ناوبری خودرویي را با استفاده از نقشه محلي نشان ميدهد.

شكل -1تصویری از سامانه ناوبری درون خودرویي با استفاده از نقشه محلي
یک مسئله مهم در این زمينه نقشه محلي پویا است كه شامل دادههای مكاني بالدرنگ در مورد یک منطقه
كوچک مانند مكان یک تقاطع یا ميدان در آن منطقه است .هر تقاطع ،یک ایستگاه كنار جادهای دارد كه پایگاه داده-
ای نقشه محلي را نگهداری ميكند و اطالعات پویا در مورد ترافيک و جابجایي در آن همسایگي را شامل شده و به
طور پيوسته بهروزرساني ميشود .تحقيقات سعي ميكنند تا تخمين زنند چگونه نقشه پویای محلي ميتواند به
عنوان یک پالتفرم برای كاربردهای جلوگيری از تصادفاتي كه از ارتباطات خودرویي استفاده ميكنند ،به كار رود.

.3

 1GNSSمبتني بر 2RTKشبکهاي :راهکاري براي موقعيتيابي دقيق ،قابلاطمينان،
قابلدسترس و پيوسته براي سامانههاي مشاركتي []2
Global Navigation Satellite Systems
Real Time Kinematic

1
2
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 GNSSیا سيستم ناوبری ماهوارهای جهاني ،یک سيستم ماهوارهای است كه برای مكانیابي دقيق موقعيت
جغرافيایي گيرندههای كاربری در سراسر دنيا استفاده ميشود .ناوبری ماهوارهای  RTKیا كينماتيک آني ،روشي
است كه برای ارتقای دقت دادهی دریافت شده از سامانههای  GNSSاستفاده ميشود .در  RTKمبتني بر شبكه،
موقعيتیابي به كمک دادههایي انجام ميگيرد كه از مجموعهای از ایستگاههای مرجع دریافت شدهاند.
سيستم ناوبری ماهوارهای جهاني ( 1)GNSSمبتني بر  RTKشبكهای ،سامانهای است كه ميتواند منتهي به
پيشرفتهای اساسي در زمينه موقعيتیابي خودرویي شود ،چرا كه پيادهسازی آن نيازمند یک سيستم ارتباطي است.
این در حالي است كه كاربردهای  V2Xهم به خاطر ماهيتشان دارای الزاماتي برای موقعيتیابي هستند ،بنابراین
قابل پيشبيني است كه  RTKشبكهای نقش كليدی در پيادهسازی سيستمهای  V2Xخواهد داشت ،گرچه
پيادهسازی آن در دنيای واقع مستلزم غلبه بر تعدادی از چالشها است.
بر پایه مطالعات انجامشده توسط مؤسسه  2NGIدر دانشگاه ناتينگهام ،موقعيتیابي شبكهای  RTKبه عنوان یک
راهحل موقعيتیابي با دقت باال در آزمایشها واقعي است ،اما برای پيادهسازی با دو موضوع نگرانكننده مواجه
است :از بين رفتن رنج ثابتي از آستانه خطا در هنگام قطعي خط دید ماهوارهای 3و دومي ،شكنندگي سرویسهای
ارتباطي دادهای كه اطالعات تصحيح را به صورت بالدرنگ در اختيار این سيستم قرار ميدهند .با این وجود ،یافتن
راهحلهای سودمند برای موانع گسترش وسيع شبكه  ،RTKیک قدم كليدی جهت گسترش كاربردهای  ITSاست.
تاكنون نتایج حاصل از تحقيقات انجامشده بر روی این سيستم نشان مي هد  RTKشبكهای ميتواند ارائهدهنده
یک موقعيتیابي خودرویي با دقت بهتر از  5سانتيمتر باشد .در پوستۀ بذرهای محيط واقعي نيز این سطح از دقت
با احتمال  45-41درصد بسته به محيط آزمایش ،قابلدسترسي بوده است .به عالوه ،یافتهها نشان ميدهند كه
اطالعات تصحيح توسط شبكه  GSMبيشتر از  80درصد مواقع قابلدسترسي بودهاند .همچنين در این آزمایشها،
 RTKشبكهای قادر بوده است كه موقعيتیابي را با دقتي در حد خطوط رانندگي فراهم سازد.
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 3.1ارزيابي دقت
در اكثر آزمونهای كنترل كه به منظور ارزیابي دقت  RTKشبكهای در یک خودروی دیناميک به كار رفتهاند،
گيرنده  RTK GNSSشبكهای با سيستم ناوبری داخلي ( 1)INSمقایسه شده است .این آزمون توسط آزمایشگاه
سقفي  NGIانجام شده است كه شامل یک خط ریلي  120متری برای یک لكوموتيو الكتریكي است .در این
آزمایشها ،گيرنده  RTKشبكهای و  INSاز یک آنتن استفاده ميكنند كه به طور جداگانه توسط یک جداساز
عالمت تغذیه ميشوند .راهحل  RTKشبكهای به صورت بالدرنگ روی یک كارت  SDبا فرمت NMEA GGA

شبكهایبه طور مداومي در تمامي جهات ،انحراف از

ذخيره ميشود .نتایج مقایسهای نشان ميدهد كه راهحل RTK
معيار كمي داشته است.
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