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• Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
– vezetékes és vezeték nélküli hálózatok analízise és tervezése
– új hálózati architektúrák és protokollok
– mobil kommunikációs rendszerek és szolgáltatások
– multimédia hálózatok, médiaelosztó rendszerek és szolgáltatások
– kriptográfia és hálózatbiztonság
– …

• Járműkommunikációhoz szorosabban kapcsolódó kutatások 2006 óta
– FP6-IST ANEMONE: Advanced Next gEneration

Mobile Open Network (2006-2008)
• A CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems) projekt

egyik tesztrendszere

– EUREKA-Celtic BOSS: On Board Wireless 
Secured Video Surveillance (2006-2009)

– …

• Kapcsolat a Commsignia Kft alapítóival
– 2007 óta: ANEMONE (CVIS) és BOSS projekteken keresztül

• Folyamatos K+F aktivitások, közös pályázatok, publikációk
• 2016 tavasza: az együttműködés formális kereteket ölt

Megalakul Commsignia – BME HIT Járműkommunikáció 
Kutatócsoport
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Céljaink és támogatóink
• K + F:

– kommunikációs algoritmusok, protokollok és architektúrák
– jármű alapú szenzor és crowdsensing technológiák
– autonóm járművek kommunikációs megoldásai
– kommunikációgazdag V2X alkalmazások és szolgáltatások

• Oktatás:
– a járműkommunikációs technológiák gyakorlatközpontú oktatása

• praktikus tudással felvértezni a hallgatókat!

– mérnökhallgatók bevonása K+F projektekbe
– önálló laboratórium, témalabor, szakdolgozat, diplomatervezés, szakmai gyakorlat
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Mi az a járműkommunikáció?

„5G technológia-A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai”

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
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A kezdetektől napjainkig

T-modell
(1908)
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…

Elektromos fényszóró
(1898)

Féklámpa
(1905, kötelező 1928)

Autóduda
(1910)

Irányjelző
(1939)

DSRC, ITS G5, C-V2X, 5G
(2003, 2010, 2018, 2020)

…

Első celluláris mobilhálózatok
AMPS, NMT, TCS (1987, 1981)



Kooperatív Intelligens Közlekedési 
Rendszerek

• C-ITS: „Az utak üzemeltetői, az infrastruktúra, a 
járművek, a sofőrök és egyéb felhasználók kooperatívan 
működnek együtt a hatékonyabb, biztonságosabb, 
komfortosabb közlekedés érdekében. A kooperatív 
viselkedés jelentős javulást eredményez az egymástól 
függetlenül működő rendszerekhez képest.”

• Vagyis előrejelez ütközést, belátja a kanyart, stb.
• C-ITS szinonimák:

– Vehicle-to-X (V2X, V2V)
– Car-to-X (C2X, C2C)

• Több, mint a sima „connected car”
– “connected car”: Internetkapcsolat

• nincs közvetlen, ad-hoc hálózat
• nincs közvetlen jármű-jármű komm.
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C-ITS kommunikációs minták

• V2V
– jármű-jármű

• I2V 
– infrastruktúra-

jármű

• V2I
– jármű-

infrastruktúra
• RSU / TMC
• Internet
• IoT világ…

 Folyamatos, közvetlen és gyors információcsere a közlekedés 
valamennyi résztvevője között

• minden járműinformáció és releváns esemény!
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Mire jó a járműkommunikáció?

„5G technológia-A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai”

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
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A közúti közlekedés biztonsága

• Súlyos probléma mindenhol!
– Vezető halálok: közúti balesetek
– 2010: 1,2 millió fő

• USA: 35.490
• Kína: 275.983
• EU: 44.696
• Ausztrália: 1.363
• India: 231.027
• Magyarország: 908
• Olaszország: 4.371
• Németorzság: 3.830

– 20 - 50 millió fő szenved nem 
halálos sérülést

– Gazdasági veszteség
• 2005: ~168 milliárd USD

Közúti halálesetek száma: WHO becslés

10



Egyéb alkalmazási területek
• Elkerülhető közlekedési dugók / forgalmi torlódások

• idő- és üzemanyag-veszteség
• Ausztrália: 9,4 milliárd AUD 2005-ben
• US: 124 milliárd USD évenként, kb. 1.700 USD háztartásonként

– 2030-ra 2.800 milliárd USD

• UK + Németország + Franciaország: ~50 milliárd USD
– 2030-ra 42%-os előrejelzett növekedés

• International Road Transport Union: a közlekedési dugók a
CO2 kibocsátást 300%-kal növelik
• torlódás/dugók csökkentése
• sebesség-menedzsment
• forgalom-szabályozás

• „Zéró vízió”
• Kizárni minden ismert emberi hibalehetőséget

• 0 baleset (safer mobility)
• 0 közlekedési dugó és tökéletesen informált vezetők/utasok (smarter

mobility)
• csökkentett környezeti behatások (cleaner mobility)

• 2015: Jean-Claude Juncker: „economy-wide emissions 
reduction target of at least 40% by 2030, compared to 1990 
levels”
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Önvezető járművek

12

Figure: © http://www.haptic.ro/greater-safety-comfort-

thanks-v2x-communication-haptic-feedback-display/

Figure: ©

http://www.pcworld.com/article/261623/the_latest_and_best_in_car_tech.html

• Belátja a beláthatatlant
– Átláthatunk a járműveken, 

házakon

• Észleli az észlelhetetlent
– 1km-rel előrébb is láthatunk

• Előrejelez
– Predikció alapú műveletek



C-ITS szabványosítás és architektúra
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C-ITS szabványosítás

ISO/TC204: ITS 

(1992)

New TC 

started

ETSI TC ITS

ETSI smartM2M

(2007, 2016)

IEEE 802.11p

IEEE P1609

…

J2735

J2945

…

CEN/TC278: RTTT 

(1992)

IP WAVE

3GPP

Szervezetek: 

C2C-CC

(2002)

Connected 

Vehicle Test 

Beds (USDOT) 

(2005)

SDO-k: 
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5G Automotive 

Association

(5GAA) (2016)

oneM2M

(2016)

European 

Automotive 

Telecom 

Alliance

(EATA) (2016)



A C-ITS architektúra  

• Nyílt
• Flexibilis
• Absztrakt
• Jövőálló
• Cross-layer optimalizált
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C-ITS alkalmazások

„5G technológia-A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai”

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
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Alapvető V2X alkalmazások

Jármű  Jármű Jármű  Infrastruktúra

V2V
Biztonsági

FCW

EBEL

BSW

…

V2V
Nem 

biztonsági

Platooning
…

V2I/I2V
Biztonsági

Hazardous 
Location Warning
Road Works 
Warning
…

V2I/I2V
Nem 

biztonsági

Tolling
Vehicle probing
…
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Autonóm járművek és járműkonvojok

Figure: © Grand Cooperative Driving Challenge, 

http://www.gcdc.net
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V2X multimédia, augmented reality

Figure: © http://www.rfxinc.com/blog/transparent-trucks-saving-

lives-with-samsung-technology/#.WN0ub8_yjcs

Figure: © http://www.adlinktech.com/Transportation/In-

vehicle-Multimedia_Surveillance-

Technologies.php?utm_source=
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Járművek távolról történő vezetése

Figure: © http://mumbaimirror.indiatimes.com/others/sci-

tech//articleshow/21491720.cms?

Figure: © http://www.landrover.com/experiences/news/jlr-

remote-control-range-rover-sport.html
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In-car healthcare

Figure: © http://www.faurecia.com/en/innovation/discover-our-

innovations/active-wellness

Figure: © http://www.focus-itoutsourcing.com/intelligent-cars-

future-connected-health/#!prettyPhoto



C-ITS Facilities

„5G technológia-A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai”

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
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ITS Facilities réteg
• Speciális ITS middleware réteg
• ITS alkalmazások számára biztosít

• Funkciókat
• Információkat
• Szolgáltatásokat

• Common facilities: közös minden alapszolgáltatás és ITS állomás 
esetén (pl. idő és pozícióinformációk)

• Domain facilities: szolgáltatások és funkciók egy vagy több 
speciális alkalmazásnak (pl. speciális eseményvezérelt üzenetek)
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Pl.: „Egy CAM üzenet vételével a 

vevő ITS állomás tudatában lesz a 

küldő ITS állomás jelenlétének, 

típusának és aktuális állaptának”



Facility protokollok
• Cooperative Awareness

Message (CAM)
• Decentralized

Environmental Notification
Message (DENM)

• Intersection Geometry
(MAP)

• Intersection State (SPaT)
• In Vehicle Information

(IVI)
• Local Dynamic Map (LDM)
• Probe-vehicle Data (PVD)
• Road Tolling Messages
• Service Advertisement

Protokoll Szabvány

CAM
ETSI EN 302 637-2 
V1.3.2 (2014-11)

DENM
ETSI EN 302 637-3 
V1.2.2 (2014-11)

SPaT SAE J2735

MAP SAE J2735

IVI ETSI TS 103 301 

LDM
ETSI EN 302 895
V1.0.0 (2014-01)

PVD PVD SAE J2735
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C-ITS hálózati és szállítási réteg

„5G technológia-A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai”
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ITS hálózati és szállítási réteg

• A sok eltérő igényű alkalmazás miatt 
különböző hálózati technológiák 
használata vizionált

• Heterogén kommunikációs formák
– ITS-specifikus megoldások: GeoNetworking, 

BTP
– Általános protokollok: IPv6, TCP, UDP, IPv6

Other ITS Network 
Protocol

Basic 
Transport 
Protocol

IPv6
(IPv4)

GeoNetworking

Transport Layer

Network Layer

IT
S

 M
a

n
a

ge
m

e
t

IT
S

 S
e

cu
ri

ty

ITS Facilities

ITS Access Technologies

ITS Network & Transport

ITS Applications Other ITS 
Transport 
Protocol

TCP UDP
Other IP 

Transport 
Protocol

26



C-ITS közeghozzáférési réteg

„5G technológia-A jövő infokommunikációs szolgáltatásai és alkalmazásai”
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ITS közeghozzáférési réteg

• V2X kommunikáció és ad hoc hálózati 
paradigmák támogatása a fizikai és az 
adatkapcsolati rétegekben 

• EU és US: 5,9 GHz allokálva a V2X kommunikáció 
számára

• Heterogén hozzáférés: 802.11p, Celluláris, WLAN, 
BT,  Ethernet, stb.
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Kihívások: változatos környezet

 Autópályák

 Nagy relatív sebesség (200-
300 km/h) 

 A topológia gyors változása

 Nagy járműsűrűség 
(csúcsforgalom idején)

 Nagyvárosi környezetek

 Kisebb relatív sebesség

 Lassú topológiaváltozás

 Rádiójelek terjedési 
problémái

 Megjelenő, eltűnő 
objektumok

 Nagy járműsűrűség
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IEEE 802.11p
• Fizikai réteg

– IEEE 802.11a alapokon
– OFDM és 16 QAM alkalmazása
– Nagyobb igények a toleranciával szemben
– A többutas terjedés miatt csökkentették a 

szimbólumok közti interferenciát
• Időzítési paraméterek duplázódtak
• Csatorna sávszélesség 20 MHz-ről 10 MHz-re 

csökkentve
• Átvitel 6-54 Mbit/s-ről 3-27 Mbit/s-re 

csökkentve
• Áthidalható távolság kb. 1-2 km
• Sebesség max. 200 km/h

Range
[MHz]

Usage Harmonize
d standard

ITS-
G5D

5905 to 
5925

Future ITS 
applications

ETSI EN 302 
571

ITS-
G5A

5875 to 
5905

ITS road 
safety 
related 

applications

ETSI EN 302 
571

ITS-
G5B

5855 to 
5875

ITS non-
safety 

applications

ETSI EN 302 
571

ITS-
G5C

5470 to 
5725

RLAN 
(BRAN, 
WLAN)

ETSI EN 301 
893

 MAC réteg
• IEEE 802.11a alapokon
• Véletlenszerű MAC címek
• QoS IEEE802.11e alapokon:

• Enhanced distributed channel access
• Magasabb prioritás -> hamarabb

• Multi-rádió és multi frekvencia támogatás
• 1 vezérlő csatorna (safety)
• 6 szolgáltatási csatorna (non-safety)

EU: 2008 -> 5 875–5 905 MHz-es sáv
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IEEE 802.11p flexibilitás
• Decentralized Congestion Control

– Adaptívan csökkenteni a „levegőben lévő” 
csomagok számát

– Különösen forgalmi dugókban
– Decentralized = cross-layer

• Adásteljesítmény adaptív beállítása
• Ismétlési ráta adaptív beállítása (pl. CAM frekvencia)

• Mitigation
– A hagyományos DSRC alapú vezetéknélküli

fizetőkapukkal való interferencia adaptív 
csökkentése

– Fizetőkapuk közelében adásteljesítmény 
csökkentése

• Fizetőkapuk azonosítása 
– V2X üzenetek segítségével (broadcasting)

– Fix adatbázisból
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A 802.11p lerakta a V2X alapjait
• Kiforrott, Wi-Fi alapú 802.11p
• Késleltetés-kritikus V2X 5,9 GHz-en
• Jól kidolgozott biztonság és felsőbb 

rétegbeli protokollok
• A szolgáltatási réteg (alapvető 

alkalmazások) és a teljesítmény-
követelmények egyaránt jól 
definiáltak

• Kötelező bevezetési folyamat (USA) 
előrehaladott állapotban
– 2014-ben kezdődött
– 2017 április: end of DSRC mandate

first commenting period

• Az utóbbi évtized: több jelentős 
teszthálózat, továbbiak folyamatban

• Kiforrott, elérhető technológia
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V2X technológiai evolúció
• Autonóm járművek és 

járműkonvojok miatt növekvő 
biztonsági követelmények

• aktív biztonság
• gyorsabb járművek
• nagyobb járműsűrűség

• V2X szolgáltatások következő 
generációi
– a környezeti tudatosság 

kiterjesztése az IoT világgal
– adaptív forgalom-

menedzsment
– felhőszolgáltatásokon alapú 

alkalmazások (adaptív 
biztosítás, stb.)

• Egyre több adat a 
járművekből/ről
– teljesen koordinált vezetési 

élmény
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Figure: © Grand Cooperative Driving Challenge

http://www.gcdc.net



Celluláris V2X (C-V2X)
• Egységesített kommunikációs platform
• A 3GPP R14 része

– Alap szabványok készen, teljes specifikáció 2017 közepére

• A jelenlegi LTE szolgáltatásokon alapul
– Telematika
– eCall
– Infotainment

• LTE Direct kiegészítése közvetlen V2X kommunikációra
– némi plusz késleltetés árán növekedő kommunikációs távolság

• A jelenlegi LTE infrastruktúrán alapul
– pl. hatékony üzenetszórás LTE broadcast segítségével
– in coverage és out of coverage működés

• Nyitott út az 5G ökoszisztémába való illeszkedéshez
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Figures: https://www.qualcomm.com/



5G V2X
• Extrém átviteli sebesség (több Gbps)

– Nagyobb sávszélesség, fejlett antennatechnológiák

• Új csatlakozási módok
– Multi-hop
– D2D

• Nagy megbízhatóság és rendelkezésre állás
• 1ms e2e késleltetés
• Softwarization/virtualization/cloudification paradigmák (SDN/NFV/Cloud)

– Energia és költséghatékonység
– Teljesítményoptimalizálás
– Flexibilitás (üzlet és működtetés)
– Dinamikus szolgáltatáskezelés

• Az 5G kiegészíti, kiterjeszti a 4G LTE-t és a C-V2X-et
– 4G LTE: tovább fejlődik, lefedettséget növel
– C-V2X: közvetlen/közvetett V2X kapcsolat
– 5G: hozza az új képességeket

• 5G V2X alkalmazási lehetőségek
– Teljesen autonóm járművek

• Kooperatív ütközésmegelőzés
• Nagysűrűségű járműkonvojok

– V2X augmented reality
• Átlátszó járművek
• Valós idejű videók a navigációs rendszerekben

– Extrém mobil szélessáv
• In-car Healthcare
• VR, 3D/UHD telepresence az utasok számára
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Heterogén, IoT-integrált C-ITS 
kommunikációs architektúra
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Multi-access V2X/IoT
infrastruktúra szolgáltatási réteg
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LDM alapú, folyam szintű mobilitáskezelés
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Eredmények
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REGIONAL DIGITAL SUMMIT 
2016 Digital Society - Digital Economy - Digital Cars
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Köszönetnyilvánítás

• Kutatásainkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-
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