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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Задръстванията, катастрофите и мръсният въздух се считат за едни от най-сериозните 

проблеми на нашето време. Поради това приложенията за безопасност са в центъра на 

вниманието на повечето изследователи, работещи в областта на Интелигентните 

Транспортни Системи (ITS - Intelligent Transport Systems). Като следствие от това, се 

увеличава ефективността на тези приложения и те имат жизненоважна роля върху 

намаляване броя на смъртните случаи и осигуряването на по-безопасни, по-чисти и по-

удобни пътувания по пътищата. Шофьорите нямат възможност да прогнозират условията на 

пътя, но с помощта на сензори, компютърно оборудване и безжична връзка е възможно да се 

осигурят методи, чрез които превозните средства могат да предвидят скоростта на други 

превозни средства и да се прецени възможния риск. Като се изпращат периодично 

съобщения до превозните средства, водачите ще се информират и по този начин ще се 

намалят и произшествията.  

Автомобилната специализирана мрежа VАNЕТ (Vehicle ad-hoc network), е развитие на 

MANET мрежата, за да може да се осигури комуникация между автомобилите и крайпътното 

оборудване. Когато възлите се движат и ако се разполага с налична информация, може да се 

предскаже бъдещото им местоположение, нещо повече – от събраната информация може да 

се изчисли трафика и като резултат ще се намалят задръстванията и вредните емисии във 

въздуха. С развитието на технологиите, в близко бъдеще ще станем свидетели на тъй 

наречените умни коли (smart vehicles). 

Основното предизвикателство, пред което е изправена VANET мрежата е изборът на 

маршрутизиращ протокол, който трябва да се използва за контролиране на процеса за 

пренасочване на пакетите. Трябва да се определи как възлите в мрежата ще препращат 

отделните пакети до крайната им дестинация. Особено трудна е задачата при мрежа с малко 

превозни средства. Маршрутизиращият протокол се счита за най-важното решение във 

VANET. Това включва използването на нови параметри за вземане на решения, за да се 

подобри ефективността и производителността на процеса на предаване на информация.  

Настоящият дисертационен труд е посветен на изследване и подобряване на алгоритми и 

протоколи в автомобилните специализирани комуникационни мрежи. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Основната цел на настоящия дисертационен труд е да се изследват и предложат нови или 

модифицирани алгоритми и протоколи, които да подобрят надеждността на  автомобилните 

специализирани комуникационни мрежи. 

За постигането на тази цел се дефинират следните задачи: 

1. Въз основа на подробен анализ на специализираните мобилни мрежи да се определят 

проблемите им. 

2. След подробен преглед на съществуващите алгоритми и протоколи да се преценят 

недостатъците им. 

3. Да се разработят нови алгоритми, които да подобрят безопасността и времето за 

придвижване на пътя.  

4. Да се разработи нов маршрутизиращ протокол, който да елиминира ненадеждните 

връзки в мрежата. Да бъде сравнен със съществуващи, за да се докажат положителните му 

качества. 
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Методологична основа 

Темата на дисертационния труд е в областта на автомобилните специализирани 

комуникационни мрежи. Методологията на изследване включва използването на аналитични 

и симулационни подходи. Разработени са нови алгоритми за повишаване на сигурността и 

времето за придвижване във VANET мрежата. Разработен е и нов маршрутизиращ протокол 

– МТР (Message Transmission Protocol). Протоколът ограничава ненадеждните връзки в 

мрежата, като изчислява времето на връзката. За да се оцени ефективността на новия 

маршрутизиращ протокол е използван симулаторът NS-2.35.  

 Структура и обхват на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем от 143 страници и включва увод, четири глави, 

заключение, списък с фигури, списък с таблици, списък с използваните съкращения, списък с 

публикации, списък с използваната литература и приложение с кодове. 

Публикуване на резултатите от дисертационното изследване 

Основните постижения и резултати на дисертационния труд са изложени в 7 авторски 

публикации, както следва: 1 в списание " Journal Computer & Communicattion Engeneering "; 3 

на международни конференции "ICEST 2017", "ICEST 2018", "ICEST 2019", 3 на национални 

конференции с международно участие "Telecom 2017", "Elektronica 2018", "Elektronica 2019".  

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. МОБИЛНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ MРЕЖИ 

Тази глава от дисертационния труд има за цел да ни въведе в мобилните специализирани 

мрежи и да изясни техните проблеми. Въз основа на литературен обзор са представени 

МANET и VANET мрежите. 

1.1 MANET мрежа 

1.1.1 Характеристики на MANET мрежата 

През последните години терминът безжични мрежи стана доста популярен. Много 

изследователи работят в тази област и мрежата е в постоянен процес на промяна. MANET 

попада в класа мрежи, които не изискват точка за достъп и базова станция. Мобилната 

специализирана мрежа няма инфраструктура за разлика от фиксираната мрежа. Тук 

участници са мобилни възли и всеки може да комуникира с всеки. Всички възли се движат и 

непрекъснато променят местоположението си. Всеки може да е хост или рутер, като предава 

информацията от един съсед на друг. На фиг. 1.1 възел А и D трябва да осъществят 

комуникация. За целта ползват помощта на възли B и С. 

Характеристиките на MANET са по-различни от тези на останалите мрежи. По-долу са 

изброени основните [2], [3], [4]: 

 Не се използва инфраструктура. MANET се формира въз основа на сътрудничество 

между отделните възли. Няма предварителна организация или базова станция. Всички 

устройства имат една и съща роля в мрежата. Също няма и маршрутизатори и 

шлюзове. 

 MANET има динамична топология. Всеки възел е свободен да се движи навсякъде. 

Така че може да бъде в или извън мрежата, като непрекъснато променя връзките си с 

останалите възли. Връзките могат да бъдат еднопосочни или двупосочни. 
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Фиг.1.1 Комуникация между възли в MANET 

 Честотната лента е променлива. Безжичните връзки, които свързват възлите, са с много 

по-малка честотна лента сравнение с жичните. Въздействието на околната среда също 

оказва влияние. В някои случаи смущенията са силни. 

 Ресурсите са ограничени. По принцип повечето устройства в MANET са малки ръчни 

устройства като лаптопи, смартфони, персонални цифрови помощници и др. Тези 

устройства имат ограничена мощност, възможност за обработка и капацитет на 

съхранение, поради работата им на батерии.  

 Устройствата са с ограничена защита. Те са преносими и лесно могат да бъдат 

загубени, повредени или откраднати. 

 Физическата сигурност е ограничена. Безжичните връзки правят MANET по-податлива 

на атаки от физическия слой, като подслушване, заглушаване, отказ от услуга (DoS - 

Denial of Service) и др. Въпреки това децентрализираната й природа я прави по-добре 

защитена срещу единични повреди. 

 Свързването е краткосрочно. MANET зависи от радиочестотната технология за 

свързване, която работи в късия обхват. Затова възлите, които искат да комуникират, 

трябва да са в непосредствена близост един до друг. За да се преодолее това 

ограничение, се използват различни методи за маршрутизиране. Работата им се състои 

в използването на няколко междинни възли, които действат като рутери. 

Ad-hoc мрежите могат да бъдат разгърнати бързо и без използването на фиксирана 

инфраструктура. Следователно могат да се използват в ситуации, при които е необходима 

временна мрежова свързаност. Примери за това са: конференции, срещи, контрол на тълпата 

(crowd control), споделени приложения, игри, роботизирани домашни безжични мрежи, 

спасителни операции, възстановяване след бедствия, бойни полети и др. Всичките тези 

примери не се случват постоянно и нямат административно управление и инфраструктура. 

1.2 VANET мрежа 

VANET мрежата принадлежи към Интелигентните Транспортни Системи. Основната идея 

е да осигури безопасност на пътя, но съществуват и редица информационни и развлекателни 

приложения. С осъществяването на комуникация между превозните средства ще се постигне 

една по-добра среда за всички участници в движението. Оптимизацията на трафика ще 

доведе до по-малко произшествия, по чист въздух и по-малко средства за гориво [7], [8]. 

Всеки един автомобил трябва да е оборудван с бордово устройство (On Board Units (OBU)), 

за да може да комуникира. Всяко превозно средство може да осъществява връзка с друго 

(Vehicles to vehicle (V2V)) или с инфраструктура (Vehicle to Infrastructure (V2I)). Всеки един 

участник може да събира информация свързана с безопасността. Това включва 
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предупредителни съобщения за избягване на злополуки,  задръствания, ситуации на сблъсък, 

лошо време, събиране на винетни такси в даден участък и др. [9]. Също колите могат да 

изпращат информация на останалите за своето местоположение и посока на движение. Това 

е ценна информация на базата, на която всеки участник може да вземе решение откъде да 

премине [10]. 

Във VANET комуникацията се разделя на три основни типа: 

• Комуникация в превозното средство – IV (In-vehicle communications) 

• Комуникация превозно средство-превозно средство – V2V (vehicle to vehicle 

communication) 

• Комуникация превозно средство и инфраструктура – V2I (Vehicle to infrastructure 

communication) 

1.2.1 Приложения за безопасност 

С всеки изминал ден броя на ранените и загиналите при автомобилни катастрофи се 

увеличава. Това води до изразходване на повече средства за здравеопазване. В същото време 

безжичните комуникации се развиват бързо, което от своя страна насочва вниманието на 

много правителства към тях. Целта им съответно е да се подобри пътната безопасност и 

условията на околната среда. 

Основният протокол, който се използва при приложенията за безопасност е DSRC. 

Честотната лента в САЩ е 5.9GHz, докато в Европа и Япония тя е 5.8GHz. DSRC поддържа 

двата типа комуникация - превозно средство - превозно средство (V2V) и превозно средство 

- инфраструктура (V2I). Осигурява се високоскоростен обмен на данни. Спектърът на 

протокола включва седем канала. Широчината на канала е 10MHz. Съществува и канал, 

който е специално резервиран за спешни съобщения – 178 номер. Информацията за 

безопасност се получава от различни сензори монтирани в превозното средство или от други 

автомобили.  

Във всяко едно приложение данните се преработват и след това се  разпространяват до 

избраната дестинация. В приложенията за безопасност се използват два вида съобщения. 

Това са периодични съобщения (periodic messages) и генерирани съобщения при възникване 

на събитие (event-driven messages). 

 Периодични съобщения (periodic messages): Всяко превозно средство трябва да има 

информация за посоката, местоположението и скоростта на другите  превозни средства 

попадащи в неговата зона. На базата на тази информация се взимат решения за 

избягване на инциденти. За целта се изпращат периодични съобщения. Недостатък 

обаче е загубата на честотна лента, което може да се окаже фатално за гъсто населена 

мрежа. Увеличава се вероятността да настъпи така наречената “буря”. 

 Генерирани съобщения при възникване на събитие (event-driven messages): Този вид 

съобщения се разпространяват само, когато съществува опасност. Те имат голям 

приоритет и съответно гаранция за предаване до всички превозни средства в 

определената зона.  

Настоящата технология има и свой недостатък. Например, ако един автомобил се движи, 

за да реагират сензорите му за предупреждение, се нуждае от пряка видимост. Всички 

изследователи и автомобилни производители се борят за справяне с проблемите и целят да 

осигурят високи нива на безопасност на пътя. Комбинацията между комуникация превозно 

средство-превозно средство (V2V) и превозно средство и инфраструктура (V2I) ще повиши 

сигурността като ще се осигури покритие във всеки един пътен участък. 
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1.2.2 Предизвикателства във VANET 

Повечето от възможните проблеми, които могат да възникнат във VANET мрежата, са по 

време на движение на автомобила. Затова се правят опити да се подобри поведението на 

водачите или превозните средства да станат автономни.  Като резултат ще се намали броя на 

смъртните случаи на пътя. Да се постигне тази цел обаче трябва да се преодолеят редица 

трудности. Ето защо е жизненоважно да се определят предизвикателствата от техническа 

перспектива [34]. 

 Фадинг: Всички предмети намиращи се между два комуникиращи автомобила могат да 

намалят нивото на сигнала и следователно ефективността на мрежата. Тези 

препятствия може да са други превозни средства, сгради и тн. Този проблем се среща 

предимно в градовете. Използват се различни методи за намаляване на фадинга, за да 

могат съобщенията да достигат до нужната дестинация.  

 Мобилност и бърза промяна на топологията: Непрекъснатата промяна на топологията 

на мрежата се счита за основен проблем на VANET. Мрежата е зависима от високата 

мобилност на превозните средства, високата им скорост на движение и състоянието на 

околната среда [35].  

 Ограничена честотна лента:  Както в повечето мрежи, така и тук честотната лента е 

ограничена. Ключов момент е липсата на централен координатор, който да контролира 

комуникациите между възлите. Затова е необходимо честотната лента да се използва 

ефективно. Поради ограничения обхват (10-20MHz) за приложенията, особено в 

градска среда с висока плътност, има голяма вероятност каналът да се претовари. 

Ефективното използване на честотната лента оказва влияние върху намаляване на 

времето за разпространение на съобщенията. Ако дадено превозно средство трябва да 

изпрати съобщение и установи, че няма възможност за предаване, ще трябва да чака 

определено време, докато успее да предаде информацията. Това ще има ефект върху 

увеличаването на латентността, особено в градските райони и увеличаващите се 

приложения [36]. 

 Свързаност (Connectivity): Високата мобилност и бързите промени на топологията 

водят до честа фрагментация в мрежата. Продължителността на времето, което е 

необходимо за удължаване живота на комуникационната връзка, трябва да бъде 

максимално дълго. Това може да се постигне с увеличаване на мощността. От друга 

страна обаче се намалява производителността на мрежата. Въпросът с 

комуникационните връзки се счита за много важен за VANET, въпреки че при MANET 

са взети мерки за справянето с този проблем [37], [38]. Независимо от това развитието 

трябва да продължи, за да се предостави максимално добра свързаност на 

потребителите. 

 Eфективност на диаметъра (Small effective Diameter): Малкият диаметър на свързване в 

мрежата води до слаби комуникационни връзки между възлите. Поради това 

поддържането на глобална топология е невъзможна за възлите. Ограниченият 

ефективен диаметър води до проблеми при прилагане на съществуващите алгоритми за 

маршрутизиране във VANET [39]. 

 Сигурност и поверителност (Security and privacy): Поддържането на баланс между 

сигурността и поверителността на личните данни е предизвикателство и във VANET. 

Получаването на достоверна информация от източника е едно от най-важните неща за 

шофьорите. Информацията обаче може да наруши поверителността на подателя [40]. 

Затова се търси оптимално решение на проблема. 

 Маршрутизиращи протоколи (Routing protocol): Поради високата мобилност на 

възлите и бързите промени в топологията, проектирането на ефективни 
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маршрутизиращи протоколи, които могат да доставят пакетите в минимален период от 

време, се счита за основното предизвикателство във VANET. Много изследователи са 

се съсредоточили върху разработването на протоколи за гъсто населена мрежа, с 

висока плътност на превозните средства и с близки разстояния между тях. 

Проектирането на ефективни маршрутизиращи протоколи ще окаже влияние на много 

фактори като повишаване надеждността на системата и намаляване степента на 

смущенията причинени от високите сгради в градовете. Вземането под внимание на 

мащабируемостта също е от съществено значение. Друг важен фактор е бързата 

доставка на пакетите при спешни случаи [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47]. 

1.3 Недостатъци на MANET маршрутизиращите протоколи при приложението им        

във VANET 

В този раздел е разгледано защо маршрутизиращите протоколи при MANET не са 

подходящи за прилагане във VANET. Причините могат да бъдат обобщени по следния 

начин: 

 Мащабируемост (Scalability) - ограничен брой възли  могат да бъдат обслужвани от 

маршрутизиращи протоколи предназначени за MANET. Тези протоколи изчисляват 

използвания път чрез механизъм, който се счита за много скъп за широко 

разпространена мрежа като VANET, не е възможно да се съхраняват маршрути до 

други възли както при реактивните и проактивните протоколи за маршрутизиране. 

 Пълно свързване (Full Connectivity) - когато изпращащият възел предава пакета до 

определена дестинация във VANET, е възможно да има закъснение, поради промяна 

на позицията на превозното средство (висока мобилност). С други думи пътят до 

крайната дестинация  не е посочен. 

 Модел на мобилност (Mobility Pattern) - изпращащият възел във VANET има представа 

за модела на мобилност като всяко едно превозно средство е ограничено от 

топологията на пътя, ограничението на скоростта и трасиращите сигнали. Това нещо 

не съществува в MANET. Вместо това се приема произволен модел, който не е 

подходящ за моделите на мобилност във VANET. 

 Несвързващ път (Disconnective path) - във VANET разпадането на връзката може да се 

избегне с помощта на модела на мобилност. При него е налична информация за 

съседните възли. При MANET този модел не се поддържа от маршрутизиращите 

протоколи и за да се справи с разпадането на връзката се изпращат периодично 

съобщения. 

 Операция наводняване (Flooding Operation) - тази операция се счита за базова в 

MANET мрежата, както и при реактивните маршрутизиращи протоколи, при които 

маршрутът към дестинацията се определя чрез използването на тази функция. При 

мрежа с голям брой възли като VANET,  операция наводняване не е удачно да се 

използва. 

 Не-локална функция (Non-local Function) - разпределената природа на MANET изисква 

всички възли да участват в изграждането и поддържането на маршрута, създават се 

маршрутни таблици в проактивните маршрутизиращи протоколи, които допринасят за 

изпълнението на операция наводняване. VANET използва локални маршрутни 

решения за събиране на информация от съседните възли за синхронизиране на 

мрежата по отношение на мащабируемостта и по този начин тя да стане по ефикасна. 

 Използване на поддържаното знание (Using Supported Knowledge) - бордовите 

устройства (on-board units) имат възможност да предоставят на превозните  средства 

полезна информация, която подобрява ефективността на маршрутните протоколи като 
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предвиден път, скорост, посока и пътна топология в цифрови карти. Протоколите за 

маршрутизиране в MANET обаче не поддържат тази информация. 

1.4 Изводи след направения анализ на първа глава 

1. Въз основа на литературен обзор са представени мобилните специализирани мрежи. 

Разгледани са техните характеристики и приложения. Представена е архитектурата и 

видовете комуникации. VANET мрежата е сравнена с MANET. В резултат могат да бъдат 

направени следните изводи: 

 Мобилните специализирани мрежи елиминират необходимостта от съществуваща 

инфраструктура. Те позволяват  на възлите да създават и да се присъединяват към 

динамично образувани мрежи, когато се появи нужда за това, без значение от времето 

и мястото. 

 Благодарение на развитието на технологиите тези мрежи ще станат по-достъпни. 

 Комуникацията между отделните възли е от ключово значение при този вид мрежи. 

 От най-голямо значение са приложенията за безопасност и на тях се залага за един по-

сигурен и ефективен транспорт. 

 Мобилните специализирани мрежи предлагат нови възможности за изследвания. 

Повечето изследователи до този момент наблягат на маршрутизиращите протоколи, 

защото те са в основата на надеждната комуникация. 

ГЛАВА 2. КЛАСИФИКАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА 

ПРОТОКОЛИТЕ ВЪВ VANET 

2.1 Въведение 

Традиционните протоколи във VANET са изправени пред много предизвикателства. 

Например, реактивните маршрутизиращи протоколи не са подходящи за целия път на 

съобщението, а проактивните са подложени на честа смяна на топологията. 

Маршрутизиращият протокол, базиран на местоположението (Position-based routing), взема 

предвид информацията за позицията на дадения възел когато трябва да определи правилния 

маршрут. За да се удължи живота на съобщението, друга група от маршрутизиращи 

протоколи използват информация за посоката и скоростта на превозните средства. Те са 

подходящи за гъсто населени територии. 

Маршрутизиращите протоколи във VANET могат да бъдат класифицирани в две основни 

категории – базирани на топологията (Topology based routing protocols) и базирани на 

географското положение (Geographic-based routing protocols).  

2.2 Маршрутизиращи протоколи, базирани на топологията на мрежата  

Маршрутизиращите протоколи, базирани на топологията на мрежата (Topology-Based 

Routing Protocols), се считат за конвенционални маршрутизиращи протоколи. Те се използват 

за предаване на информация за връзката в мрежата, като отговарят за пътя, по който се 

движат пакетите. Разделят се на проактивни, реактивни и хибридни. 

2.2.1 Проактивни маршрутизиращи протоколи  

Проактивните маршрутизиращи протоколи (Proactive routing protocols) съхраняват 

информация за пътищата.  Тъй като тази информация обикновено се пази в таблици, те се 

наричат още table-driven протоколи. При тях се извършва периодична актуализация на 

информацията по метода на наводняването. Методът открива и актуализира 



 

8 

маршрутизиращата информация, която се записва в таблицата. Основните подходи за 

маршрутизация на информацията са два: чрез определяне на посоката и разстоянието 

(Distance vector) и чрез отчитане на състоянието на линка (Link-state routing protocol). 

Класическият алгоритъм на Белман Форд (Bellman-Ford) [48], [49] е базиран именно  на 

посоката и разстоянието. При него се поддържа списък на всички направления. Броят на 

комуникационните връзки за всяка една дестинация се поддържат във всички възли. 

Използването на тези протоколи в мобилна мрежа не е много приемливо, поради бавната 

конвергенция. Ако в мрежата пропадне връзка, алгоритъмът се опитва да я възстанови, като 

търси най-краткия път до съответния възел. 

В мобилните ad-hoc мрежи са предложени редица протоколи за подобряване на векторния 

алгоритъм. Примери за такива са: Destination Sequence Distance Vector (DSDV) [50] и 

Wireless Routing Protocol (WRP) [51], [52]. Съществуват и маршрутизиращи протоколи, които 

използват алгоритъма за състояние на линията  (Link state algorithm). Това са: Optimised Link 

State Routing (OLSR) protocol [53], Fisheye State Routing (FSR) protocol [54], [55], Source Tree 

Adaptive Routing (STAR) protocol [56] и Global State Routing (GSR) protocol [57]. 

Предимство на проактивните маршрутизиращи протоколи е наличността на маршрута, 

който може да се използва веднага, докато при реактивните е необходимо време за неговото 

откриване, което довежда до закъснение на предаването на първия пакет. Въпреки това 

проактивните протоколи са свързани с поддържане на таблици, т.е. необходимо е мобилните 

устройства да имат по-голям капацитет от памет. 

2.2.2 Реактивни маршрутизиращи протоколи  

Реактивните маршрутизиращите протоколи (Reactive Routing Protocols) са познати и като 

протоколи за маршрутизиране по заявка (Оn-demand routing protocols). Динамичната 

топология се счита за основна характеристика на VANET мрежата. Редовното предаване на 

информацията е от съществено значение за всеки възел. За тази цел е необходимо 

използването на широка честотна лента. Ситуацията се усложнява и с предаването на 

актуализираща информация, която вече е стара, като по-този начин се губи честотна лента. 

Концепцията за реактивен протокол или маршрутизиращ протокол по заявка е предложена 

от Джонсън (Johnson) [58], за да се намалят ненужните актуализации на маршрутизиращата 

информация и количеството консумираната честотна лента.  

Предложени са много протоколи от този тип. Най-разпространените реактивни протоколи 

са: Dynamic Source Routing (DSR) [59], [60], Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) [61], 

Temporarily Ordered Routing Algorithm (TORA) [62], [63], Associativity-Based Routing(ABR) 

[64], [65] и Signal Stability-BasedAdaptive (SSA) [66]. 

2.2.3 Хибридни маршрутизиращи протоколи 

Хибридните маршрутизиращи протоколи са клас, който използва и двата вида 

маршрутизиращи протоколи – реактивни и хибридни. При този тип протоколи 

мащабируемостта на мрежата се увеличава чрез формиране на близка зона, състояща се от 

съседни възли, които работят заедно. По този начин се откриват по-лесно маршрутите, като 

се използва проактивно поддържане на маршрутите за близките възли и реактивна стратегия 

за определяне на маршрутите до далечните възли. Повечето хибридни протоколи, които са 

предложени до момента, разделят мрежата на зони. При протоколите в тази категория всеки 

главен възел разделя зоната в мрежата на два различни района. Възлите, които се намират в 

близост до главния възел, формират маршрутизиращата зона. В нея се използва 

проактивният подход. За маршрутизиране извън дадената зона се използва реактивния 

подход. По известните маршрутизиращи протоколи са Zone Routing Protocol (ZRP) [67] и 

Core Extraction Distributed Ad-hoc Routing (CEDAR) algorithm [68]. Последният протокол 

избира минимален набор възли, извършвайки изчисления на маршрута по QoS. 
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2.3 Маршрутизиращи протоколи, базирани на географското 

местоположение  

Този вид маршрутизиращи протоколи (Geographic-Based Routing Protocols (Position-

Based)) се считат за най-подходящи за VANET. Споделя се географска информация за 

позициониране в ред, позволяващ да се избере следващ комуникационен възел. Пакетът се 

изпраща без да има данни за съседа на приемащия възел. Информация за позицията се 

получава, като на определен период от време се изпращат съобщения. Всеки възел включен в 

радио обхвата на друг близко разположен възел се счита за съсед. Протоколите работят при 

допускането, че всеки възел има информация за съседния. За установяване на позицията на 

даден възел помагат системи като Глобална позиционна система (GPS), Навигационна 

система (NS) и Бордово устройство (OBU). 

Маршрутизиращите протоколи, базирани на географското местоположение, са подходящи 

за мрежи с висока мобилност. Те са от полза, тъй като няма глобален маршрут от 

изпращащия възел до приемащия възел, като същият трябва да бъде създаден и поддържан. 

На фиг.2.1 се вижда, че тази група протоколи се разделят на два вида: Delay Tolerant Network 

(DTN) и non-DTN. 

Протоколите non-DTN не прекъсват връзката и са подходящи само за среда с висока 

плътност. За разлика от тях Delay Tolerant Network (DTN) прекъсват връзката и са 

подходящи за извънградска среда. Хибридните маршрутизиращи протоколи, комбинирани с  

Delay Tolerant Network (DTN) и non-DTN, използват частична мрежова свързаност. 

2.3.1. Non-DTN Geographic Routing Protocols 

При Non-DTN Geographic Routing Protocols не се взима предвид, че връзката може да се 

разпадне, а се приема, че винаги има достатъчно на брой превозни средства за осъществяване 

на нужната комуникация. Следователно, този протокол е подходящ за мрежи с висока 

плътност. 

2.4 Сравнителен анализ на протоколите във VANET 

2.4.1 Общ сравнителен анализ на протоколите във VANET 

В таблица 2.1 е представен сравнителен анализ на по-известните маршрутизиращи 

протоколи във VANET. Сравнени са по следните критерии – метод за предварително 

предаване (Prior Forwarding Method), изискване на цифрова карта (Digital Map Requirement), 

изискване за виртуална инфраструктура (Virtual Infrastructure Requirement), действителен 

трафичен поток (Realistic Traffic Flow), стратегия за възстановяване (Recovery Strategy) и 

среда на използването им. Почти всички протоколи използват метода безжично мулти хоп 

предаване (Wireless multi hop Forwarding), като изключение правят протоколите, базирани на 

местоположението на мрежата (Position based Greedy Protocols) и протоколите ограничени от 

закъснението (Delay Bounded Protocols). Те използват съответно евристичен метод (Heuristic 

method) и методът за пренасяне и препращане (Carry & Forward). 

Методът за предварително предаване описва първоначалното решение за маршрутизация 

на даден протокол, когато пакетите трябва да бъдат предадени. Цифровата карта осигурява 

карта на улиците, статистически данни на трафика и скоростта на автомобилите. 

Дигиталната карта е задължителна при маршрутизиращите протоколи, базирани на разделяне 

мрежата на клъстери (Cluster Based Routing Protocols). Виртуалната инфраструктура е 

създадена чрез групиране на възли, за да се осигури мащабируемост. Всеки клъстер трябва 

да има глава на клъстера, в случая превозно средство, което да отговаря за правилната 

комуникация. За възстановяване на грешки се използва стратегията за възстановяване, а 

също така тя служи и за оценка на протокола [A1]. 
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Повечето протоколи са подходящи за градска среда, като изключение правят броадкаст и 

гео каст протоколите (Broadcast Protocols, Geo cast Protocols). Те се използват предимно за 

извънградска среда. Протоколите ограничени от закъснението, са подходящи за мрежа с 

малък брой възли. На базата на представения сравнителен анализ, при проектирането на 

дадена мрежа, ще може да се вземе решение, кои протоколи да се използват. 

     Таблица 2.1 Общ сравнителен анализ на протоколите използвани във VANET [A1] 

2.4.2 Сравнителен анализ на протоколите за радиоразпръскване във VANET 

В таблица 2.2 са сравнени протоколите за радиоразпръскване. Това са: Simple flooding 

(SF), Probabilistic Schemes (PS), Counter Based Scheme (CBS), Location Based Scheme (LBS), 

Tree Based Broadcast (TBB), Urban MultiHop Broadcast Protocol (UMB), Mobility-Centric Data 

Dissemination Algorithm (MDDV), Relevance based approach (RBA), Multi-Hop Vehicular 

Broadcast (MHVB). Отчитат се различни параметри като надеждност, производителност, как 

се справят в гъста среда (степен на задръствания), повторно препращане и нивото на 

колизии. Този анализ ще помогне да се видят предимствата и недостатъците на всеки един от 

тях и следователно да се подобрят или да се напишат нови. 

Резултатите в таблица 2.2 са сравнени със симулационните модели на различните 

протоколи. Използваният симулатор е NS-2.35. Той е едни от най-подходящите за VANET. 

Параметрите, които са избрани са: разстояние – 150 m, време – 1500 sec., безжичен канал – 6 

(Wireless Channel – 6), MAC Type - IEEE 802.11p, Bandwidth (Mbps) – 6, брой на мобилните 

възли – 50, максимална скорост - 30 km/h. 

Съобщението се състои от следните елементи: размер, ID, източник, текущ изпращач, 

позиция, скорост, посока на изпращача, време, размер на съобщението и изтичащ период на 

съобщението. Размерът на съобщението е различен за различните комуникационни цели.  

Скоростта на автомобилите може да варира от трафика и според правилата за движение 

като максимална разрешена скорост и други.  
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 Симулационното време е избрано да бъде 1500 секунди. Симулаторът позволява 

съобщенията да бъдат генерирани или изпращани на всички автомобили едновременно по 

време на симулационното време.  

Таблица 2.2 Сравнителен анализ на протоколите за радиоразпръскване във VANET [A2] 

Протоколи Надеждност 
Произво-

дителност 

Степен на 

задръстване 
Повторно препращане 

Ниво на 

колизии 

SF много висока средна много висока излишно много високо 

PS средна средна ниска контролирано средно 

CBS средна средна ниска контролирано средно 

LBA висока висока ниска ефективно ниско 

TBB висока висока много ниска ефективно ниско 

UMB висока висока средна контролирано ниско 

MDDV висока висока ниска контролирано ниско 

RBA средна висока ниска ефективно  ниско 

MHVB висока висока много ниска ефективно  високо 

ABP висока висока средна неефективно високо 

Таблица 2.2 показва, че SF има значително ниво на колизиите в сравнение с останалите 

протоколи. Също има проблем и с излишните съобщения. Броят на тези съобщения нараства 

с времето, защото всяко едно превозно средство изпраща пакети на съседите си, без да се 

интересува дали те вече не са го получили. В началото броят на истинските съобщения е по-

голям от фалшивите, но с течение на времето фалшивите стават повече. Този протокол е 

един от най-ранните и широко разпространени. Съществуват негови модифицирани версии, 

които решават някои от проблемите. PS и CBS също имат проблеми с колизиите, но въпреки 

това те са по-малко от тези на SF. Останалите LBА, TBB, UMB, MDDV и RBA имат ниско 

ниво на колизиите, което ги прави по-подходящи за гъсто населени мрежи. Протоколите 

предлагат от средна до висока производителност. От гледна точна на надеждност са 

подходящи за VANET. 

 Повечето протоколи не разполагат с техника за приоритизиране на различните съобщения 

и отбелязват всички с един и същ приоритет. Обаче RBA разполага с такава и маркира 

спешните съобщения с по-висок приоритет. Използва се стандартът 802.11е.  

Всички протоколи са разгледани при идеални условия. Не са взети предвид случаи със 

злонамерени възли. За в бъдеще трябва да се вземат под внимание. 

Следователно може да се каже, че съществуват много броадкаст протоколи, но въпреки 

това има още какво да се подобрява, затова изследванията и разработването на нови такива 

трябва да продължи. В настоящия параграф са сравнени най-известните броадкаст протоколи 

в автомобилната специализирана мрежа. Анализът ще допринесе за надеждността на 

бъдещата работа на мрежата. VANET все още е в процес на оптимизация и за да работи 

безпроблемно в реални условия, са необходими повече изследвания. Трябва да се отчете и 

фактът, че пътната топология е различна във всеки град. Бъдещата работа трябва да се 

концентрира върху дейността в градска среда и да се направят симулации, които да са 

максимално близки до реалността. 

Повечето протоколи показват как всеки един по някакъв начин участва в подобряването 

на ефективността на мрежата. Благодарение на уникалните характеристики на VANET в 

сравнение с MANET, протоколите, базирани на местоположението, се считат за по-

подходящи от  тези, базирани на топологията. 
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Следователно при повечето протоколи за маршрутизиране, които са разработени за 

VANET, е прието, че в мрежата има голям брой възли, които действат като междинни възли. 

Това предположение обаче се счита за нереалистично, защото в много случаи броят на 

възлите е много малък по протежение на пътя или в някои участъци на пътя. Това намалява 

отношението на доставените пакети спрямо тези, които са отпаднали. Като резултат това ще 

понижи ефективността на мрежата.  

Протоколите за маршрутизиране, базирани на местоположението, показват особено 

висока производителност за non-DTN мрежи, тъй като се приема, че броят на възлите в този 

тип мрежа е висок. За разлика от тях броят на възлите в DTN мрежи е много малък в някои 

ситуации, което оказва влияние върху работата на протоколите за маршрутизация.[A2].  

2.5 Приноси към втора глава 

1. Проведен е сравнителен анализ на протоколите във VANET мрежите. Сравнението е на 

база следните критерии: методи за препращане на пакетите, използване на цифрова 

географска карта, изискване на виртуална инфраструктура, стратегия за възстановяване и 

среда на използването им. Резултатите от направеното изследване са представени в 

табличен вид, като крайната цел е подпомагането на избора на най-подходящия протокол 

за дадена мрежа.  

2. Представен е в табличен вид сравнителен анализ на протоколите за радиоразпръскване 

във VANET. Отчетени са параметри като надеждност, производителност, поведението при 

натоварена/гъста среда (задръствания), повторно препращане и ниво на колизии. Като 

резултат са показани предимствата и недостатъците на всеки един от тях.  

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

НАДЕЖДНОСТТА НА VANET  

VANET разполага с изключително голям брой приложения. Всички те се занимават с 

генериране на информация и доставянето й до определено превозно средство. Съществуват и 

ограничения, които са характерни за тази мрежа и съответно трябва да се спазват. Една от 

задачите в настоящата работа е да се разработят алгоритми, съобразени с нуждите на VANET 

мрежата. Ако водачите разполагат с достатъчно информация, те биха могли да реагират по 

подходящ начин при настъпване на събитие. Например, могат да намалят скоростта при 

лошо време или да сменят маршрута при лошо състояние на пътя.  

3.1 Разработване на алгоритъм, предупреждаващ за лоши метеорологични 

условия  

Настоящият параграф представя алгоритъм, предупреждаващ за лоши метеорологични 

условия (Dangerous Weather Warning Algorithm) [A3] във VANET мрежата. Идеята е водачите 

да се информират, ако състоянието на пътната настилка не е безопасна. Алгоритъмът следи 

температурата и валежите. Съществуват четири работни случая. Първият случай е за заледен 

участък от пътя, вторият – за мокър, третият и четвъртият – съответно за леко заледен и сух. 

Ако температурата е под нула градуса и валежите са по-малко от константата V, тогава е 

налице леко заледен път. Ако температурата е по-ниска от нула градуса, но валежите са 

повече от константата V, тогава пътят е заледен. Аналогично, ако температурата е над нула 

градуса и валежите са повече от константата V, има мокър път. При температура по-голяма 

от нула градуса и липса на валеж, съответно е наличен безопасен път. Таблица 3.2 показва 

съответните означения в псевдо кода и в блоковата схема на алгоритъма. Като резултат ще се 

подобри пътната безопасност. Транспортът ще стане по-сигурен и устойчив. Възможно е 

алгоритъмът да работи и в комбинация с други алгоритми. 
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Псевдо кодът на алгоритъма е даден в следващите редове. Задават се стойности на Term и 

T. Алгоритъмът работи по-следния начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.1 Блокова схема на алгоритъм предупреждаващ за лоши метеорологични условия [A3] 

Алгоритъм, предупреждаващ за лоши метеорологични условия 

1: Start 

2: Initialization  (T=0; Term=0; previousstate=0; presentstate=0; reportstate=0; report=1)  

3: while (report==1) 

4: { 

5:  Measurment; 

6: Create presentstate from “Temp” and “Rainfall” 

7: if (previousstate==presentstate) 

8: { 

 9:    if (T<const1) {T++} 

10:       else { reportstate = presenstate; report info for reportstate; Term=100} 

11: } 

12:else  

13:{  

14:   T=0; previousstate= presentstate; 

15:   if (Term!=0 & reportstate!=0) { report info for reportstate; Term--;} 
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16: } 

17: } 

Таблица 3.2 Означения на алгоритъма, предупреждаващ за лоши 

метеорологични условия [A3] 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Разработване на алгоритъм, следящ състоянието на пътя 

Тази част представя алгоритъм, следящ състоянието на пътя (Road condition monitoring 

algorithm) [A4]. Целта е да се предпазят хората от травми или смърт, а превозните средства 

от счупване. Добре известен е фактът, че много хора пострадват или умират поради лошо 

състояние на пътя. Също така много средства се изразходват за ремонт на автомобилите 

поради дупките по пътищата. Лоши пътища могат да се срещнат навсякъде, особено в 

България. Благодарение на този алгоритъм ще се подобри безопасността на пътя. С 

добавянето му към VANET ще се повиши ефективността на мрежата. 

За да се следи пътя за дупки и неравности, се използват шокови датчици, които изпращат 

сигнал до компютъра на автомобила. Компютърът детектира сигнала и ако той е над 

определена прагова стойност, изпраща предупреждение. Ако сигналът е със стойност 0, 

алгоритъмът изчаква една секунда. Ако стойността е по-голяма от 1, има предупреждение за 

лош път. Ако стойността е по-голяма от 5, означава че има повече от 5 дупки за разстояние 

500 метра и алгоритъмът предупреждава за много лош път.  

Тези стойности са избрани на базата на анализ, който показва, че това са типични 

стойности за състоянието на пътя. 

Нещо повече алгоритъмът следи и наклона на пътя. Модерните коли в днешно време 

разполагат с електронна система за стабилност (Electronic Stability System (ESP)), която от 

своя страна подобрява стабилността на автомобила, като детектира и редуцира загубата на 

сцепление. Когато ESP системата засече намаляване на сцеплението, автоматично 

разпределя равномерно двигателното усилие, така че колата да може да тръгне или продължи 

безпроблемно. Въпреки всички тези нововъведения съществуват случаи с обърнати 

автомобили. Затова работата продължава, за да може да се гарантира безопасността на пътя.                             

След направено проучване на възможностите на масовите превозните средства, се стига 

до извода, че път с наклон по-голям от 20⁰ се възприема за опасен. Съществуват и офф-роуд 

автомобили, които са способни да преодолеят наклон до 45⁰, но те са изключения. Целта на 

алгоритъма е да обхване по-голяма част от превозните средства, затова работи със стойност 

на наклон 20⁰. За джипове е възможно да се промени тази стойност и съответно алгоритъмът 

ще функционира правилно и при тях. При наклон повече от 20⁰ алгоритъмът изпраща 

предупредително съобщение – “Attention! Incline above 20⁰”. За да функционира правилно 

Symbols Significance 

previousstate first state for comparative 

presentstate value from temperature and rainfall 

reportstate state for report 

Term time for stop notifications 

T time need to stay in a state before 

starting sending notifications 

Rainfall rainfall 

Temp measured temperature 
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алгоритъмът, всяка кола трябва да разполага с инсталиран сензор за наклон. Сензорът следи 

наклона и изпраща сигнал до бордовия компютър. След обработка на информацията, водачът 

получава съобщение. Съобщението може да бъде разпространено и до останалите водачи в  

определената зона от VANET мрежата чрез използването на подходящ маршрутизиращ 

протокол. В глава 4 е представен такъв.  

Алгоритъмът работи по-следния начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Фиг. 3.2. Блокова схема на алгоритъм следящ състоянието на пътя [A4] 

 Алгоритъм, следящ състоянието на пътя   

1: start 

2: initialization  h, l, t, tl 

3: hole [i]; 

4: for i=0 to 180 do 

5: distance [j]; 

6:   for j=0 to 180 do 

7: h=0; 

8: l=0; 

9: tl=0º; 

10:    if h<hole [i] 

11:   then bad road=true; 

12:    if h ≤ hole[5]&l≤distance[500] 
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13:    very bad road=true;  

14:    report info for very bad road; 

15:    else very bad road=false; 

16:   report only bad road; 

17:   else bad road=false; 

18:    if tl≥20º  

19:   then dangerous road=true;              

20:   report info for tilt≥20⁰;                 

21:   else dangerous road=false;    

22: sleep (t 1 seconds);   

Таблица 3.3 Означения на алгоритъм, следящ състоянието на пътя  [A4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Разработване на алгоритъм, следящ за задръстване на пътя във VANET  

Целта на този алгоритъм (Detect congestion algorithm) [A4] е да следи за задръстване на 

пътя (в транспортната мрежа) и съответно след настъпило такова, водачите да разберат за 

него. На базата на тази информация ще могат да вземат мерки, като сменят маршрута, 

изберат друг час за пътуване и т.н. За максимална ефективност този алгоритъм трябва да 

работи заедно със запитващ алгоритъм и алгоритъм за предаване на съобщенията. 

Последните два са описани в следващите параграфи. 

Един сигурен индикатор за настъпване на задръстване е малкото изминато разстояние за 

единица време. На всеки 10 s алгоритъмът проверява изминатото разстояние (Δt1 = 10s). 

Времето от 10 s е избрано внимателно между изминатото разстояние и използваните 

изчислителни ресурси на станцията. Заключение дали има задръстване ще бъде взето на база 

изминатото разстояние за последните три минути. Алгоритъмът започва да работи, когато 

колата е задвижена веднъж. Това няма да доведе до несъответствие на данните, тъй като 

вероятността колата да навлезе в задръствания веднага след започване на движение е ниска. 

Алгоритъмът ще приеме, че е настъпило задръстване, ако изминатото разстояние за този 

период е по-малко от разстоянието l1, където l1 е равно на 15% от цялото разстояние l, което 

превозното средство трябва да пропътува при движение с разрешената скорост за дадената 

държава. Разрешената скорост е различна за различните държави и класове пътища. 

Следователно l1 зависи от това. Стойността на l1 е избрана условно на базата на малко 

изминато разстояние за единица време. Периодът от три минути е избран, защото за това 

време един автомобил може да спре на светофар, което пък от своя страна не е индикатор за 

задръстване. За да се изчисли изминатото разстояние, алгоритъмът използва данни от GPS 

системата. Местоположението се отчита на всяка секунда и изминатото разстояние се 

изчислява от теоремата на Питагор. 

Symbols Significance 

h variable 

t time to sleep algorithm 

hole[i] 
massive, which loads 

value for hole 

distance[j] 
massive, which loads 

value for distance (meters) 

l variable 

tl variable 



 

17 

Алгоритъмът може да бъде добавен към всеки маршрутизиращ протокол и ще работи 

коректно. В разгледания случай, за да работи правилно алгоритъмът, е необходимо към него 

да има запитваш алгоритъм и алгоритъм за предаване на съобщенията. 

Алгоритъмът работи по следния начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Фиг.3.3 Блокова схема на алгоритъм следящ за задръстване [A4] 

Алгоритъм, следящ за задръстване  

1: Start 

2: Initialization  l, l1, t1, jam 

3: for i = 0 to 180 do  

4: l = l + distances[i];  

5:   if l ≤ l1 
  

6:   then jam = true;  

7:   else jam = false;                      

8: Sleep (Δt1
 
 seconds);                                                  

Таблица 3.4. Означения на алгоритъм, следящ за задръстване [A4] 

 

 

 

 

 

Symbols             Significance 

   l          length, distance 

   l1   equal to 15% by distance l 

  Δt1 
    data for distance traveled by      

interval 10 seconds 
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3.4 Разработване на запитващ алгоритъм във VANET 

В разглеждания случай се предполага, че е настъпило задръстване и автомобилите, които 

са в него са разбрали за събитието. На фиг. 3.6 са автомобилите, означени в черно и движещи 

се наляво. Превозните средства от другата страна на пътя се движат и един от тях изпраща 

запитващо съобщение (request message). Съобщението съдържа данни за местоположението и 

посоката на движение на съответния автомобил. Съобщението се получава от всички 

останали превозни средства в обхвата на предаване. Автомобилите, които се движат в 

посоката на колата, изпратила запитващото съобщение, няма да изпращат съобщения за 

определен период от време. Превозните средства от противоположната лента, които са 

регистрирали събития, започват да отговарят един по един. В този случай автомобилите са 

заседнали в движение и следователно входящата кола ще получи съобщение за задръстване. 

След това ще вземе решение за автентичността на регистрираното събитие въз основа на 

броя на получените отговори и броя на лентите в обратната посока на пътя. В зависимост от 

постъпилите данни ще се генерира съобщение за задръстване. По този начин се филтрира 

неточната информация, която може да бъде генерирана по неподходящ метод, използван от 

превозните средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Фиг. 3.4 Процес на запитване [A5] 

В случай, че задръстването е потвърдено, се генерира съобщение със следната структура: 

• Текущо местоположение на превозното средство, предаващо съобщението 

• Време на регистриране на събитието 

• Местоположение на задръстване (пътна лента) 

• Посока на събитието 

• Поле за състояние (Статус -активен, пасивен) 

• Код на събитието 

• Време за живеене (TTL) 

Повечето имена на полетата са очевидни. Текущото местоположение се използва от 

останалите превозни средства, за да се определи къде се намира предаващото. Следващите 

три полета съдържат данни за събитието, които могат да се използват за актуализиране на 

стари данни.  Полетата Статус и TTL ще бъдат разгледани в следващите редове. Полето Код 

на събитието се използва за разграничаване на задръстванията от други възможни събития. 

Тъй като е адресиран само случаят за задръстване, е оставена възможност да се правят 

бъдещи промени – добавяне на повече полета. 
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 Има два метода за обмяна на съобщения. Те са пряко зависими от типа на съобщението. 

На фигура 3.5а станцията, която иска да предава първо рекламира данните, като изпраща 

само част от съобщението. Първият подход е по-подходящ, ако има големи съобщения с 

малки метаданни. Тъй като това не е така, в настоящия случай се избира втория подход. 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.5 Методи за обмяна на съобщение [A5] 

Регистрирано е задръстване. Запитващият автомобил генерира съобщение за задръстване. 

Маркира се като активен в полето статус. След това генерираното съобщение се изпраща до 

превозни средства, намиращи се в зоната на покритие, като спират заявките и копират 

съобщението. Тези автомобили се отбелязват като пасивни към това съобщение и 

продължават нормалния процес на запитване към другите автомобили. 

Времето, през което всяко превозно средство прави заявка, е Δs2 и е системен параметър. 

Определянето на подходяща стойност за Δs2 е компромис между честотната лента и ранното 

откриване на задръстване. Процесът на разпространение се извършва чрез периодично 

радиоразпръскване на съобщение, като се използва адреса на източника. 

След като се генерира ново съобщение, се определят активните и пасивни превозни 

средства, остава да се види как ще се предават и приемат съобщенията от останалите 

превозни средства. Полето за състояние показва състоянието на превозното средство за 

конкретното съобщение. Определеното превозно средство може да бъде активно за едно 

съобщение и пасивно за друго. Съобщенията се разпространяват само от активни 

автомобили. Периодът на разпределение е Δs3, където Δs3 е системен параметър и неговият 

избор е компромис между това съобщение, което се получава повече от веднъж от някои 

коли (с по-малко Δs3) и коли, които не го получават изобщо  (с по-голямо Δs3).  

Причината за наличието на пасивни автомобили е с цел да се увеличи надеждността на 

предаваното съобщение в случай на отпадане на активната станция и да се разшири зоната на 

предаване. Тъй като пасивните превозни средства не разпространяват съобщението, имаме и 

по-малък обмен на съобщения. Следващите редове разглеждат случаи, когато дадена кола е 

маркирана като активна, след което преминава в пасивно състояние и накрая изтрива 

съобщението. 

Възможностите едно превозно средство да смени статуса си на активен са три. Първият 

беше споменат по-горе. Това е случаят, когато колата генерира съобщение и се маркира като 

активна. Вторият е когато автомобилът, който е бил пасивен, престава да “чува” 

съобщението от активния за период, по-голям от периода на разпространение  Δs3. След това 

се предполага, че е отпаднал и тогава превозното средство сменя статуса си на активен и 

започва да разпространява съобщението. Третият вариант един автомобил да стане активен 

за определено съобщение, е когато получи съобщение от друг, който се намира по-назад (в 

посоката на движение). След това той копира съобщението и се отбелязва като активен по 

отношение на него. 

Възможностите един автомобил да се отбележи като пасивен за дадено съобщение са две. 

Първата е, когато превозното средство е било в обсега на запитващия, копирало е 

генерираното съобщение и се е маркирало като пасивно. Втората е, когато активен 

автомобил получи същото съобщение от друг пред него в посоката на движение. Тогава той 

преминава в пасивно състояние и уведомява другите пасивни превозни средства да изтрият 
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съобщението. Тук обаче може да възникне нестабилна ситуация, водеща до честа смяна на 

състоянието на втората кола. Следователно една евентуална оптимизация би била вторият 

автомобил да си остане активен, докато разстоянието с предния автомобил не стане по-малко 

от 70% от максимума на обхвата. 

Накрая се разглеждат случаите, когато съобщенията се изтриват. Едно съобщение се 

изтрива, когато TTL полето му стане равно на нула. По този начин се контролира зоната на 

разпространение на съобщението. Вторият случай е, когато пасивна станция получи 

нареждане от активна. Третият случай е, когато се получи съобщение с по-актуална 

информация. В този случай е излишно да продължи разпространението на старите 

съобщения [A5]. 

В следващите редове е представен псевдо кода и блоковата схема на запитващ алгоритъм. 

Целта на алгоритъмът е да се генерира съобщение, от което да се получи информация за 

задръстване.                                                     

   Алгоритъмът работи по следния начин: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3.6 Блокова схема на запитващ алгоритъм (Inquiry algorithm) [A5] 

Псевдо кода на алгоритъма е даден в следващите редове. 

Запитващ алгоритъм 

1. start 

2. initialization  

3. send (enquiry message) to all neighbors;  
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4. while receiving responses do  

5. responses_count++;  

6. If responses_count > (max * Number of lanes) then  

7. generate_message (jam);  

8. Sleep (Δs2 seconds);  

3.5 Разработване на алгоритъм за предаване на съобщения   

Целта на представения алгоритъм (Message Transmission Algorithm) [A5] е да осигури 

безпроблемна доставка на съобщенията във VANET. Един добър алгоритъм за 

разпространение на информация трябва да отговаря на специфичните особености на 

мрежата, в която ще бъде използван. Алгоритъмът за предаване на съобщения е съобразен с 

изискванията на VANET, които ще бъдат разгледани подробно малко по-късно. Настоящият 

алгоритъм може да работи заедно с други алгоритми, които обединени заедно, в зависимост 

от нуждите, могат да бъдат използвани за създаване на протоколи като: протокол за 

предаване на информация за задръстване, протокол за предаване на информация за лоши 

метеорологични условия, протокол, следящ състоянието на пътя и други. В следващата глава 

ще бъде представен и изследван такъв протокол.   

 При VANET мрежите автомобилите обменят информация със своите съседи 

(автомобилите, намиращи се в рамките на техния радиообхват), за разпространение на 

информацията до останалите автомобили се използват маршрутизиращи протоколи за 

разпределени мрежи. Във втора глава са разгледани голям брой такива протоколи, като 

всичките те имат своите предимства и недостатъци. Нужно е да се подобри бързодействието 

на протоколите и да не се губят пакети при предаване на информация.  

Поради простата си логика и гъвкавост, представеният алгоритъм ще покаже добра работа 

и бързодействие. 

Следи се статуса на съобщенията. Ако е активен, се проверява дали е получено ново 

съобщение, след което се проверява версията му. На базата на тази информация се 

разпространява съобщението до всички съседи или се сменя статуса на пасивен [A5]. 

Алгоритъмът работи по следния начин: 

Алгоритъм за предаване на съобщенията 

1. start 

2. initialization  

3. if status of message m is Active then  

4.   if new message m1 is received and m1 is new version of  m then  

5.    Erase (m);  

6.    m.status = passive;  

7.    else  

8.    send (m) to all neighbors;  

9.    Sleep ( Δs3 seconds);  

10. else if new message m2 is received and m2.status = active then  

11. Sleep ( Δs3 + random offset );  

12.  else  

13.    m.status = active ;  

14.    Sleep (Δs3seconds);  

15. end if   
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Фиг.3.10 Блокова схема на алгоритъм за предаване на съобщения [A5] 

3.6 Приноси към трета глава 

1. Разработен е нов алгоритъм, предупреждаващ за лоши метеорологични условия. Той 

предлага функционалности, благодарение на които водачите са информирани за времето и 

може да бъде направена преценка дали автомобилът е подготвен за пътуване. 

2. Разработен е алгоритъм, следящ за състоянието на пътя. Той дава възможност на 

шофьорите да избегнат пътища от пътната инфраструктура, неотговарящи на определени 

условия.  

3. Разработен е алгоритъм, в който са заложени функционалности, следящи за задръствания 

по пътя. На база данните от него може да се вземе решение дали да се промени маршрута. 

Основните идеи при разработването са намаляване на времето за придвижване, икономия 

на гориво и опазване на околната среда от вредни емисии. 

4. Разработен е запитващ алгоритъм. При наличие на задръстване се генерира нужното 

съобщение.  

5. Разработен е алгоритъм за предаване на съобщения. Той дава възможност за 

разпространяване на съобщения във VANET мрежата. Благодарение на него, 

информацията достига до останалите участници в движението. 
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6. Всички предложени алгоритми са подробно описани с псевдо кодове и блокови схеми. 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МАРШРУТИЗИРАЩ ПРОТОКОЛ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НАДЕЖДНОСТТА НА КОМУНИКАЦИИТЕ ВЪВ VANET 

МРЕЖАТА 

4.1 Предложено решение 

Поради голямата сложност на маршрутизиращите протоколи във VANET, е избран 

вариантът протоколът AODV да бъде модифициран. Модифицираният протокол носи името 

Message Transmission Protocol. Основната идея на протокола е да се подобри надеждността 

на връзките между комуникиращите автомобили. 

Характеристиките на VANET мрежата определят сложността на маршрутизиращите 

протоколи. Съответните характеристики са взети под внимание, за да се гарантира 

надеждността на протокола. Автомобилните специализирани мрежи имат няколко 

спецификации като: динамична топология, асиметрични връзки, мулти-хоп комуникация, 

децентрализирано управление, връзки с променлив капацитет и мобилност. Повечето 

направени изследвания до момента са съсредоточени върху повишаване на надеждността на 

протоколите.  

Предложеният протокол MTP – Message Transmission Protocol ограничава ненадеждните 

връзки във VANET, формирани вследствие на високата мобилност на мрежата. По време на 

фазата за откриване на маршрут възлите изпращат маршрутизиращи пакети. Когато съседни 

автомобили приемат тези пакети, се определя скоростта на дадения автомобил, за да може да 

се изгради надежден маршрут на пакета. Ако автомобилът се движи прекалено бързо, 

съседът му отказва да му предаде съобщението. Методът помага да се елиминират 

автомобилите, които са с висока мобилност, като по този начин се намаляват ненадеждните 

връзки и се спестява ресурс.  

На фиг.4.1 е даден пример с пет автомобила. Фиг.4.1а представя изграждане на връзката 

при AODV протокола, а фиг.4.1б показва изграждане на връзката при MTP. Автомобил с 

номер 5 ще изпраща съобщение, а автомобил номер 1 ще трябва да го получи. Прекъснатите 

линии показват активния линк, а плътните – посоката на движение на автомобилите.  За 

съществуването на надеждна връзка скоростта трябва да е около  20m/s. AODV протоколът 

формира път през автомобили 5-4-2-1, 4 и 2 в случая са междинни маршрутизиращи възли. 

Автомобил 2 се движи до 1, но той се движи със скорост, различна от допустимата и ще 

променя посоката си надясно. След като излезе от обхвата на предаване, връзката ще 

прекъсне. В стандартния случай това събитие ще доведе до тежък контролен трафик, 

генериран от автомобили 4 и 1 в опит да възстановят връзката. Но ефект няма да има. След 

изтичане на определеното време в MAC нивото се формира нова връзка с участващи 

автомобили 5-4-3-1. В резултат на генерирания висок трафик и прекъсване на връзката може 

да се стигне до загуба на пакети.   

Загубата на пакети може да бъде избегната, ако се създаде по-надежден маршрут. 

Например, ако съобщението преминава през 5-4-3-1 вместо през 5-4-2-1. Тази идея е 

заложена в основата на MTP протокола. В дадения случай кола 2 ще бъде елиминирана от 

алгоритъма за откриване на път на протокола. По този начин MTP ще ограничи броя на 

ненадеждните маршрути въз основа на мобилността на автомобилите. 

Вземането на решения при MTP зависи от надеждността на връзката. В направеното 

изследване надеждността на връзката се измерва количествено от времето, през което два 

възела са свързани, без да има прекъсване. Това количество е наречено LT (Link time или 

времетраене на връзката). 
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Фиг.4.1 а. Изграждане на връзката при AODV б. Изграждане на връзката при MТР 

4.2 Времетраене на връзката  

При предаване на данни във VANET мрежата е възможно безжичната връзка да бъде 

прекъсната и по този начин данните да бъдат загубени. За да се избегне тази загуба се 

използва линк за сигурност. Този линк трябва да оцелее във времето на предаване, като 

съдържа данни за размера и скоростта на предаваното съобщение. По този начин се 

гарантира, че даден пакет от данни ще се предаде ефективно. Направеното изследване в тази 

теза е представено под името LT  (Link time или времетраене на връзката).    

Времето на връзката между два автомобила може да бъде дефинирано като прогнозирано 

време за свързване между възли. R. Oliveira прави изследване на параметъра LT през 2010г. 

[78]. Или с други думи, това е прогнозираното време, когато два възела имат активна връзка 

без прекъсвания. В реални условия LT ще се изчислява с помощта на GPS системата.  

През 2002 Ingo Gruber въвежда времето на връзката като статистическа деривация за 

прогнозиране на средното разстояние на предаване в обхвата на възлите [79]. Така се появява 

методът за мобилното предсказание. Този метод използва информация за местоположението 

и мобилността, предоставена от GPS системата. Тук приетия сигнал зависи от разстоянието 

между автомобилите. Предполага се също, че всички възли в мрежата имат синхронизиран 

часовник. Следователно, ако параметрите като скорост, посока, обхват и  време са известни, 

може да се изчисли времето, през което ще останат свързани. Приема се, че съществуват два 

автомобила означени съответно zs и zr, които са в обхвата на предаване и могат да 

комуникират един с друг. Нека (xzs, yzs) са координатите на първия автомобил - zs и (xzr, 

yzr) са координатите на втория - zr. Vs и Vr са съответно скоростите им, ɵzs (0 ≤ ɵzs) и ɵzr 

(ɵzr ≤ 2Π) са посоки на движение на автомобилите. Времето през което двата автомобила ще 

останат свързани се определя по следната формула: 

                                                LT=
 (     ) √(     )   (     ) 

     
                               (4.1)                                        

Параметрите a, b, c и d се определят чрез формулите по долу. 

Параметър а e относителната скорост на приемащия автомобил (Vr) по отношение на 

изпращащия (Vs) по оста X. Определя се по формулата: 

                                                       a = Vr Cosɵ- Vs Cosɵ.                                                    (4.2) 

Параметър b се използва за определяне на разстоянието между приемащия автомобил и 

изпращащия по оста X. Xr и Xs са съответно координатите на приемащия и изпращащия. 

Определя се с помощта на следното уравнение: 

                                                                 b = Xr – Xs                                                                                                 (4.3) 
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Параметър с е относителната скорост на приемащия автомобил по отношение на 

изпращащия по оста Y. Определя се по формулата: 

                                              c = Vr Sinɵ - Vs Sinɵ = VYr - VYs.                                        (4.4) 

Параметър d е разстоянието между приемащия автомобил и изпращащия. Определя се 

чрез следното уравнение: 

                                                                     d = Yr - Ys.                                                                (4.5) 

Представеният протокол в тази глава използва тези параметри за изчисляване на LT.  

4.3 Разработване на MTP протокола 

За направените изследвания в този труд се използва мрежовият симулатор NS-2.35. 

Новият протокол трябва да бъде тестван, за да се проверят и потвърдят очакваните 

резултати. Благодарение на отворения код на NS-2 e възможна модифицикация на AODV.  В 

случая се използва проста мрежова топология. Счита се, че направените изследвания са 

близо до действителността, защото се използват реални параметри. Предоставя се полезна 

информация за ефективността на протокола.  Модифициран е МАC слоя на AODV 

протокола. Създадени са специални функции, за определяне на координатите и скоростите 

на автомобилите. MTP изчислява LT на базата на формула (4.1). Когато стойността на LT е 

по-малка от изисканата LTD, автомобилът изпраща контролни пакети, за да се гарантира, че 

изпращащата кола ще остане на разположение за следващите маршрутизиращи дейности.  

Псевдо код на MTP алгоритъма 

1. Start 

2. Initialization sXs, sYs, sZs, Xs, Ys, Zs, sXr, sYr, sZr, Xr, Yr, Zr, LT, a, b, c, d, r, S, L 

3. VehicleR()≥LocR(Xr, Yr, Zr); 

4. VehicleR()≥SpeedR(sXr, sYr, sZr); 

5. VehicleS()≥LocS(Xs, Ys, Zs); 

6. VehicleS()≥SpeedS(sXs, sYs, sZs); 

7. a = sXr-sXs; 

8. b = Xr-Xs; 

9. c = sYr-sYs; 

10. d = Yr-Ys; 

11. r = 250; 

12. S = ((a*a)+(c*c))*(r*r))-(((a*d)-(b*c))*((a*d)-(b*c))); 

13.    if (S≥0) 

14.    L = sqrt(S); 

15.    else 

16.    L = sqrt(-(S)); 

17.    if (a*a)+(c*c) = 0 

18.    LT = 7000000;  

19.    else 

20.    LT = (-1*((a*b)+(c*d))+Q)/((a*a)+(c*c)); 

21.    if((aodv≥type=AODVTYPE_RREQ)||(aodv≥type = =AODVTYPE_RREP)) 

22.    if((LT < 9.0000) and (LT > -9.0000)) 

23.    packet_r=0;  

24.    End if  

25. End  

Където:  

dXs, dYs, dZs – Скорост на изпращащия автомобил 

Xs, Ys, Zs – Координати на изпращащия автомобил 

dXr, dYr, dZr – Скорост на приемащия автомобил 
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Xr, Yr, Zr – Координати на приемащия автомобил 

r - среден обхват на предаване на всеки автомобил 

P - променлива необходима за пресмятане на LT 

Q - променлива равна на корен от P 

LT – времетраене на връзката 

getCarR()->getLoc(&Xr, &Yr, &Zr) – функция за определяне на координатите на приемащия 

автомобил 

getCarR()->getVelo(&dXr, &dYr, &dZr) - функция за определяне на скоростта на приемащия 

автомобил 

getCarS()->getLoc(&Xs, &Ys, &Zs - функция за определяне на координатите на изпращащия 

автомобил 

getCarS()->getVelo(&dXs, &dYs, &dZs) – функция за определяне на скоростта на изпращащия 

автомобил 

pkt_recvd – рестартира флага на пакетите 

goto DONE – прекратява по нататъшните проверки 

4.4 Симулационно изследване на протокола 

4.4.1 Спецификация на комуникационния канал  

Извършените симулации в този труд използват спецификациите на стандарта IEEE 802.11.  

Добавен е C++  код към MAC слоя на AODV в NS-2.35. За генериране на TLC кода се 

използва програмата NSG 2.1. Създадена е през 2008 година от Пенг-Джунг Ху. Написана е 

на езика Java. Използват се предварително зададени стойности на комуникационния канал. 

Тези стойности са въведени от Ху Хичао през 2004 година и до ден днешен се използват за 

изследвания на безжични мрежи. На базата на задълбочен анализ е доказано, че тези 

параметри са идеалните за компютърни симулации. Максималната скорост на предаване тук 

е 11Mbps. Номиналният обхват е 172m., работната честота 2.472 GHz и предавателна 

мощност 0.031622777 W.  Използва се Direct-sequence spread spectrum (DSSS) като базова 

модулационна схема. Каналът е без шум, няма никакви ограничения, наложени от 

съществуващи  безжични мрежи или други източници на смущения.  

Таблица 4.1 Параметри на комуникационния канал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Плътност на мрежата 

Направените изследвания  включват два сценария – с четири и седем автомобила  при 

размер на мрежата 700m X700m. 

4.4.3 Трафичен модел 

Протоколите, които се използват са FTP (File Ttransfer Protocol) и TCP (Transmission 

Control Protocol). Те са заложени в симулатора. Размерът на пакета е 1500 bytes. Обхватът на 

предаване е 200 m. Интефериращият сигнал се разпространява на 500m. 

Коефициент на системните загуби 1.0 

Честота 2.472GHZ 

Честотна лента на канала 11Mb 

Мощност на предаване 0.031622777W 

Праг на допустими колизии 10.0 

Мощност на носещата честота 5.011872W 

Праг на приетата мощност 1.15126W 

Скорост на предаване 11Mb 

Основна скорост на предаване 1Mb 
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4.4.4 Времетраене на връзката LT 

LT е най-важният параметър в настоящата работа. На базата на LT се взимат решенията в 

MTP протокола. Стойността на LT e от решаващо значение за правилна работа. Стойността, 

която се избира, трябва да е съобразена от количеството данни, които ще се предават. В 

случая зададената стойност за сравнение на LT е 9 секунди.  

4.5 Сценарий на MPT протокола 

Разгледаният случай се състои от четири автомобила. Кординатите им са node 0   (20, 200), 

node 1 (200, 200), node 2 (220, 200) и  node 3 (400, 200). Коли 0, 1 и 3 пътуват в една и съща 

посока със скорост 5m/s, 20m/s и 5m/s. Кола 2 се движи в противоположна посока със 

скорост 20 m/s. По този начин възлите в най-отдалечените краища (0 и 3) са извън обхват и 

не могат да формират директен маршрут. Автомобили  1 и 2, действат като междинни възли 

за комуникация между 0 и 3. За време от 1 секунда възел 0 се опитва да се свърже с кола 3, 

като изпраща PREQs. След като получат RREQ, коли 0 и 1 изчисляват LTS. Когато първият 

автомобил приеме PREQ от кола 0, се изчислява LTS по формула 4.1. 

4.5.1 Изследване на основните параметри: пропускателна способност,  нормализирано 

натоварване, изпратени пакети (данни), закъснение от край до край  

Фиг. 4.2 Показва пропускателната способност на получените данни спрямо времето за 

дадения сценарий. За времеинтервала (1÷1.5)s се достига стойност от 380Kbps, след което за 

интервала (1.5÷5)s стойностите са между 350 и 380Kbps. Tова се дължи на факта, че в първия 

времеинтервал каналът се натоварва с максималната стойност, която може да поеме. 

Нормализирано натоварване –  (Normalized Routing Load – NRL) представлява 

съотношението от всички контролни пакети към всички доставени пакети в мрежата. Фигура 

4.3 показва нормализираното натоварване за дадения сценарий.  В периодът от (1÷1.3)s 

пакетите се изпращат и стойността на NRL достига 42%, след което спада.   

        Фиг. 4.2 Пропускателна способност                           Фиг.4.3 Нормализирано натоварване 

Фигура 4.4 показва изпратените данни (Sent data) за дадения сценарий.  Самите данни се 

генерират на приложно ниво.  В началото скоростта нараства, след което във времето спада. 

Това се дължи на факта, че в началото пакетите се изпращат. Изпращането на данните е един 

от най-важните моменти за новия протокол. От това зависи дали съобщенията ще достигнат 

до крайната дестинация. Особено важно при спешни случаи е сигурната и навременна 

доставка на пакетите [A6].  

От фигура 4.5 се вижда, че закъснението е сравнително малко, това се дължи на правилно 

избрания маршрут и че автомобилите са малко на брой. Във времето закъснението нараства, 

защото всеки възел се явява като маршрутизатор и внася закъснение в мрежата. 
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     Фиг. 4.4  Изпратени данни [A6]                          Фиг. 4.5 Закъснение от край до край [A6] 

 Изследваните параметри показват, че MTP се справя ефективно с поставената задача. При  

на първоначален маршрут MTP разпознава кола 2 като нестабилна връзка. Това става с 

изчисляването на LT, след което се установява, че LT е под допустимата граница. Формира 

се маршрут 0-1-3, като по този начин се гарантира доставянето на информацията. Изводът от 

този експеримент, е че МТP изпълнява поставените  изисквания.                                                                                                                                                                                                 

4.6 Сравнителен анализ на протоколите MTP и DSDV  

4.6.1 Симулационно изследване на протоколите  

Разгледана е мрежа от седем автомобила с начални координати - кола 0 (300, 700), кола 1 

(305, 700), кола 2 (300, 600), кола 3 (305, 600) кола 4 (305, 500), кола 5 (305, 400), кола 6 (305, 

300). Те са настроени да се движат непрекъснато [A7]. Автомобил номер 7 ще изпраща 

данни, а автомобил номер 1 ще трябва да ги получи. Автомобили 6-5-4-2- или 6-5-4-3 се 

явяват като междинни възли. Избраната скорост е 1m/s и 20m/s. Скоростта се избира 

внимателно, за да се гарантира надеждността на връзката. Идеята тук е да се провери как се 

представят протоколите при ниска и висока скорост. DSDV формира път през колите 7-6-5-4-

2-1. Ако автомобилите се движат в една и съща посока, съобщението ще стигне до кола 1 без 

никакви проблеми. Но кола 2 ще промени посоката си на движение. В резултат на това 

връзката ще бъде прекъсната. DSDV ще се опита да възстанови връзката, но без резултат. 

След определено време ще се изгради връзка през 7-6-5-4-3-1. Като следствие от всичко това 

ще се получи закъснение при предаването на съобщението. Възможно е също да се загубят 

пакети. Ще се генерира голям трафик и могат да възникнат сблъсъци. 

MTP предлага решение на този проблем. Ако времетраенето на връзката  LT се изчисли и 

се сравни с времето, необходимо за предаване на съобщението, ще се знае дали е възможно 

пакетът да стигне до крайната дестинация. MTP изчислява времетраенето на връзката в 

дадения случай. След сравнението се разбира, че надеждна връзка с превозно средство номер 

2 няма да има. В резултат се изгражда маршрут през  автомобили 7-6-5-4-3-1.  

Всички параметри за дадения сценарий са като в изследването в точка 4.4.  

4.6.2 Изследване на параметрите: съотношение на доставените пакети, нормализирано 

натоварване, закъснение от край до край и изпуснати пакети от данни при скорост 1m/s 

и 20m/s 

Фигури 4.6 и 4.7 показват съответно съотношение на доставените пакети при скорост 1m/s 

и 20m/s. От получените резултати се вижда, че MTP се представя по-добре от DSDV, особено 

в динамична среда [A7]. Фигурите показват, че MTP има по-добра производителност от 



 

29 

DSDV между 2% и 5% при движение с ниска скорост и между 2% и 30%  при движение с 

висока скорост.  

       

       Фиг. 4.6 PDR при скорост 1m/s  [A7]                        Фиг. 4.7 PDR  при скорост 20м/s  [A7]      

Фигури 4.8 и 4.9 показват Нормализираното натоварване за дадения сценарий. Отново 

MTР се представя по-добре от DSDV. Това се дължи на факта, че се избира правилният 

маршрут през автомобили 7-6-5-4-3-1 и съответно няма прекъсвания. При скорост 1m/s 

подобрението е между 19% и 23%.  При скорост 20m/s или при динамична мрежа в самото 

начало MTP се представя по-зле от DSDV. Това се дължи на факта, че се губи време за 

изчисление на LT.  

 

      Фиг. 4.8 NML при скорост 1m/s [A7]                    Фиг. 4.9 NML при скорост 20m/s [A7]                                             

Закъснение от край до край (End-to-End Delay) е дадено на фигури 4.10 и 4.11 съответно за 

скорост 1m/s и 20m/s. Новият протокол  отново се представя по-добре от DSDV с 

изключение за скорост 20m/s. При изчислението на LT се губи време, затова в началния 

момент на фиг. 4.11 закъснението е по-голямо спрямо DSDV, с течение на времето двете 

стойностите за двата протокола се доближават. Фигурите показват закъснението в 

различните времеви интервали.  

В дадения сценарий закъснението е сравнително малко. Това се дължи на малкия брой 

автомобили в мрежата. Колкото броят им се увеличава, закъснението ще нараства. Това се 

дължи на факта, че всеки автомобил внася закъснение в мрежата при приемането и 

препредаването на пакетите [A7]. 

  Фигури 4.12 и 4.13 показват изгубените пакети от данни за двата протокола за скорост 1m/s 

и 20m/s. Забелязва се, че разликите в скоростите не оказват съществено влияние при МТР. От 

фигурите е видно, че DSDV има сериозен проблем с изгубените пакети и се влияе от 

мобилността на възлите. С напредването на времето и нарастването на скоростта на 
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автомобилите, DSDV започва да губи по-малко пакети. МTP се представя отлично за дадения 

сценарии. 

   Фиг. 4.10 Закъснение от край до край                      Фиг. 4.11 Закъснение от край до край  

                   за скорост 1m/s [A7]                                                    за скорост 20m/s [A7] 

Фиг. 4.12 Изгубени пакети от данни                         Фиг. 4.13 Изгубени пакети от данни  

                    за скорост 1m/s                                                           за скорост 20m/s 

От направения сравнителен анализ в този параграф е видно, че МTP се представя по-добре 

от DSDV. Този резултат е вследствие от правилното изграждане да връзката, елиминират се 

ненадеждните връзки и се генерира се по-малко трафик в мрежата.  

 4.7 Приноси към четвърта глава 

1. Предложен е усъвършенстван маршрутизиращ протокол (MТP) за VANET. Протоколът 

ограничава ненадеждните връзки в мрежата, формирани вследствие на високата 

мобилност. Като резултат се подобрява комуникацията между автомобилите. 

2. Направени са подробни изследвания на MTP протокола, който е сравнен с DSDV 

протоколa. Изследваните параметрите са съотношение на доставените пакети, 

нормализирано натоварване, закъснение от край до край и изгубени пакети от данни. 

Получените резултати показват, че предложеният нов протокол представя добри 

характеристики на поведение в изследваните сценарии. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Настоящата дисертация е посветена на изследване и разработване на алгоритми и 

протоколи в автомобилните специализирани мрежи. Вследствие на което са постигнати 

следните резултати с научен и научно приложен характер: 

1. Представен е в табличен вид сравнителен анализ на протоколите за 

радиоразпръскване във VANET. Отчетени са параметри като надеждност, 

производителност, поведението при натоварена/гъста среда (задръствания), повторно 

излъчване и ниво на колизии. Като резултат са показани предимствата и 

недостатъците на всеки един от тях. 

2. Разработени са следните алгоритми: алгоритъм, предупреждаващ за лоши 

метеорологични условия; алгоритъм, следящ за задръствания на пътя; запитващ 

алгоритъм; алгоритъм за предаване на съобщения; алгоритъм, следящ състоянието на 

пътя. Написани са псевдо кодовете за реализацията на тези алгоритми. 

3. Разработен е протокол за предаване на съобщения във VANET мрежата - Message 

Ttransmission Protocol (MTР). Протоколът ограничава ненадеждните връзки в 

мрежата. Направени са симулации, доказващи неговите положителни качества. 

Направено е сравнение на този протокол с един от най-широко използваните до 

момента протоколи – DSDV. Получените резултати показват предимството на новия 

алгоритъм.  
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STUDY OF ALGORITHMS AND PROTOCOLS FOR VEHICULAR 

AD-HOC COMMUNICATION NETWORKS 

Wireless communications is developing very fast in the last few years. Vehicular Ad-Hoc 

Networks (VANET) is a wireless network giving possibility for exchange of information between 

cars, buses and trucks. VANET uses moving cars as nodes in a mobile network. It transforms the 

vehicle on the road into a wireless router, allowing connection between them and building of a 

network with a wide range. VANET can provide wide variety of services - Intelligent 

Transportation System (ITS) e.g. safety applications. 

The problem with road traffic exists for a long time. Every year the number of people injured 

increases, resulting in 1.3 million people dead. One solution to this problem are Intelligent 

Transport Systems. VANET is the future network promising to solve this problem. Providing the 

necessary connectivity and access to network services, it requires the construction of a mobile ad-

hoc network. The Mobile ad-hoc network consists of devices, which are able for self-configuration. 

Mobile stations can move randomly. They have dynamic topology.  

The main goal of the thesis is to develop a new algorithm and routing protocol. The algorithms 

developed offer new opportunities for VANET networks. The new routing protocol is also 

introduced and it has ability to limit unreliable network connections. 

In the first chapter are presented the main characteristics of mobile ad-hoc networks. With the 

development of technology, these networks become more accessible. Discussed are also the types 

of communications and applications in this type of networks. The МАNЕТ network is compared to 

VANET.  

In the second chapter, the routing protocols in VANET network are presented in details. In the 

Table 2.1 is presented a comparative analysis of them. The results of the study are presented in 

tabular form, with the ultimate goal of assisting in the selection of the most appropriate protocol for 

a network. Table 2.2 presents a comparative analysis of the VANET broadcasting protocols. 

Various parameters such as reliability, performance, handling in dense environments (congestion), 

re-radiation and collisions are reported.  

In the third chapter, are presented the algorithms which were proposed: an algorithm for warning 

of bad weather conditions; an algorithm for monitoring traffic congestion; inquiry algorithm; 

algorithm for transmitting messages; algorithm able to track the conditions on the road. All the 

proposed algorithms implementation is presented with pseudo codes. 

In the fourth chapter, a message transmission protocol (MTP) is developed for the transfer of 

messages on the VANET network. The protocol limits unreliable network connections. Simulations 

have been made to prove its positive qualities. This protocol is compared with one of the most 

widely used protocols - DSDV. The parameters researched are packets delivery ratio, normalized 

load, end-to-end delay and the data packets dropped. The results obtained show the advantage of the 

new protocol. 

In conclusion, it can be said that the topic of the dissertation is actual and the goal has been 

achieved.  


