จําลองระบบการสื่ อสารด้ วยแสงที่มองเห็นเพื่อประยุกต์ ใช้ งานระหว่ างไฟส่ องสว่ างบนถนนกับยานยนต์
Modelling of Outdoor Wireless Visible Light Communication for Street Lamp to Vehicle Application
อดิศร แก้วภักดี1 พีระพงษ์ อุฑารสกุล 1 และ เจษฎา สาททอง2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี d6040512@g.sut.ac.th
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทคัดย่ อ
อุบตั ิเหตุทางจราจรและผูป้ ระสบภัยที่เกี่ยวข้องมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่าง
น่าสนใจ ด้วยเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูลเป็ นสิ่ งดีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
บนท้องถนน บทความนี้ นําเสนอแบบจําลองระบบการสื่ อสารด้วยแสงที่
มองเห็นเพื่อประยุกต์ใช้งานระหว่างไฟส่องสว่างบนถนนกับยานยนต์ เพื่อ
นําไปใช้งานกับระบบขนส่ งอัจฉริ ยะ ที่ ไฟส่ องสว่างบนถนนทํางานใน
ช่วงเวลากลางคืนและสามารถกระจายสัญญาณข้อมูลการจราจรจากสถานี
กระจายสัญญาณข้างถนนของระบบขนส่ งอัจฉริ ยะไปยังยานยนต์ที่กาํ ลัง
เคลื่ อนที่ บนถนน จําลองไฟส่ องสว่ างเป็ นหลอดแอลอี ดีที่ มี คุ ณ สมบัติ
เฉพาะที่ให้แสงสว่างและแพร่ กระจายข้อมูลได้ดว้ ย ตัวรับสัญญาณเป็ นโฟ
โตไดโอดติดตั้งที่ยานยนต์รับสัญญาณแสงเปลี่ยนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าผ่าน
วงจรภาครับเพื่อถอดรหัสให้ได้ขอ้ มูลข่าวสารกลับคืน
คําสํ าคัญ : การสื่ อสารไร้ สายด้วยแสงที่ ม องเห็ น ภายนอกอาคาร ระบบ
ขนส่งอัจฉริ ยะ โครงสร้างพื้นฐานกับยานยนต์

Abstract

Currently, traffic incidents and related victims have increased
dramatically. With the data communication network is a great thing to
improve transportation safety. Intelligent Transportation System (ITS) is
promising to employ for distributing the traffic information to the vehicle
on the road. This paper demonstrates a modelling of Outdoor Wireless
Visible Light Communication (OWVLC) for Infrastructure to Vehicle
(I2V) application. The transmitter is a Street Lamp (SL), Light Emitting
Diode (LED) is widely used for illuminance on the road at nighttime. It not
only for the luminance but also able to broadcast the traffic data. OWVLC
can support an ITS by cooperating with the Road Side Unit (RSU) which is
alternative communication for ITS. We show the model configuration of
OWVLC-I2V system. The results illustrate that OWVLC-I2V system can
communicate base on the simulation programming.
Keywords: Outdoor Wireless Visible Light Communication, Intelligent
Transportation System, Infrastructure to Vehicle
1. บทนํา
องค์การอนามัยโลกรายงานการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนมี
จํานวน 1.35 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2018 [1] เป็ นอันดับที่ 8 ของการเสี ยชีวิต
นักวิจยั พยายามนําเทคโนโลยีมาใช้งานกับการจราจร เพื่อช่วยลดจํานวน
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อุบตั ิเหตุและผูเ้ สียชีวิต ช่วยอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ลดปัญหา
รถติ ด ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ น
ปั ญ หาหลั ก ของสภาวะโลกร้ อ น เทคโนโลยี ร ะบบขนส่ ง อัจ ฉริ ย ะ
(Intelligent Transportation System: ITS) นําเครื อข่ายการสื่ อสารยานยนต์
เฉพาะกิ จ (Vehicular Ad-hoc Networks: VANETs) ซึ่ งมี ห ลายรู ป แบบ
ด้วยกัน อาทิ เช่ น การสื่ อสารระยะสั้น (Dedicated Short-Range Communication: DSRC) การสื่ อสารไร้ ส ายแบบแอดฮอกสํ า หรั บ ยานยนต์
(Wireless Ad-hoc Vehicular Environment: WAVE) และการสื่ อสารด้วย
โครงข่ายเซลลูล่าสําหรั บยานยนต์กับทุกสรรพสิ่ ง (Cellular-Vehicles to
Everything: C-V2x) ในปั จจุบนั DSRC และ C-V2x ได้ทดลองใช้งานจริ ง
โดยบริ ษัท Qualcomm Technologies, Inc. [2] เป็ นการสร้ างระบบ C-V2x
เพื่อใช้งานด้านความปลอดภัยต่อเนื่ องไปยังการใช้งานใน 5G NR C-V2x
สําหรับยานยนต์ขบั เคลื่อนอัติโนมัติในอนาคต คาดว่านํามาใช้งานร่ วมกับ
ระบบ DSRC ที่ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11p ซึ่งพัฒนามาจาก IEEE 802.11a
การสื่ อสารด้ ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ (Radio Frequency: RF) มี ย่ า น
ความถี่ ที่ ใช้งานจํากัด และมี ต้น ทุ น ที่ สู ง จึ งได้พ ยายามนํ าเทคโนโลยี
การสื่ อสารด้ ว ยแสงที่ ม องเห็ น (Visible Light Communication : VLC)
ประยุกต์ใช้งานกับ ITS เพื่ อเป็ นทางเลื อก หรื อใช้งานร่ วมกับระบบ RF
ด้วยเทคโนโลยีหลอดแอลอีดี (Light Emitting Diode: LED) [3-4] ที่ให้แสง
สว่างที่มากพอและใช้ส่งข้อมูลข่าวสารได้ คาดว่าหลอดแอลอีดีจะถูกนํามา
แทนหลอดไฟแบบเดิม [3] ซึ่งงานวิจยั ด้าน VLC ในระบการสื่ อสารไร้สาย
ด้วยแสงที่ มองเห็ นภายในอาคาร (Indoor Wireless Visible Light Communication: IWVLC) [5] ถู ก พั ฒ นาให้ ก ารสื่ อสารไร้ ส ายภายในอาคาร
สามารถส่ งข้อมูลระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gb/s) [6]
พัฒ นาไปสู่ ก ารสื่ อสารไร้ ส ายด้วยแสงที่ ม องเห็ น ภายนอกอาคาร
(Outdoor Wireless Visible Light Communication: OWVLC) [7] งานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารไร้สายด้วยแสงที่มองเห็ นเพื่อยานยนต์น้ นั ถือว่ามี
ความท้าทาย จาก [8] ได้จาํ ลองสถานการณ์ระบบ VLC เป็ นการใช้งานบน
ทางหลวง เป็ นการสื่ อสารแบบ V2V ยานยนต์ที่ได้รับข้อมูลการจราจรด้วย
ตัวตรวจจับแสงและส่ งข้อมูลที่ได้รับไปยังยานยนต์ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกัน
ด้ วยไฟหน้ าและไฟท้ าย และมี งานวิ จัย ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ าระบบ VLC
สามารถตอบสนองความต้องการต่อข้อกําหนดในเครื อข่ายการสื่ อสารของ
ยานยนต์ในสภาพการใช้งานจริ ง [9] และ [10] ถู กค้นพบว่ าเป็ นระบบที่
ทํางานร่ วมกันได้กบั การสื่ อสารระหว่างยานยนต์จาก [11] ส่ วนงานวิจยั ใน

เชิ งปฏิ บัติ เป็ นการสื่ อสารระหว่ างไฟจราจรกับ ยานยนต์ [12] และการ
สื่ อสารแบบ VLC-I2V สามารถทํางานร่ วมกันได้กบั ไฟส่ องสว่างบนถนน
กับยานยนต์ [13] และ [14] ซึ่ งแสดงเป็ นระยะทางสั้นแบบคงที่ระหว่างไฟ
ส่องสว่างบนถนนกับยานยนต์ที่ใช้กาํ ลังงานที่สูงทําให้ช่วยเพิ่มอัตรการส่ ง
ข้อ มู ล ได้ ทําให้ มี เสถี ย รภาพการสื่ อ สารที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทําให้ VLC-I2V มี
ศักยภาพที่สูงในการพัฒนาต่อในอนาคต
งานวิจัยฉบับ นี้ นําเสนอแบบจําลองการสื่ อสารไร้ส ายด้วยแสงที่
มองเห็นภายนอกอาคารเพื่อประยุกต์ใช้งานระหว่างไฟส่ องสว่างบนถนน
กัน ยานยนต์ (OWVLC-I2V) จํา ลองตัว ส่ ง เป็ นไฟส่ อ งสว่ างบนถนน
(Street Light) เป็ นหลอดแอลอี ดี แ บบอาเรย์ (Array LED) ทํ า การส่ ง
สั ญ ญาณข้อ มู ล การจราจรผ่ านช่ อ งสั ญ ญาณทางแสง เพื่ อ ศึ ก ษาการ
แพร่ กระจายแสงของความสว่าง และการแพร่ กระจายกําลังงานแสงที่ ได้
ของระนาบตัวรับสัญญาณแสง กําหนดให้ ภาครับเป็ นโฟโตดี เทคเตอร์
(Photodetector) ทําหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า ส่ งไป
ยังภาคถอดรหัสให้ได้สัญญาณข้อมูลข่าวสารกลับคืน

รู ปที่ 1 จําลองระบบการสื่ อสาร OWVLC-I2V

งานวิจยั ประกอบด้วย อธิ บายแบบจําลองระบบการสื่ อสารไร้ สาย
ด้วยแสงที่ มองเห็ น ภายนอกอาคารเพื่ อประยุกต์ใช้งานระหว่างไฟส่ อง
สว่างบนถนนกับ ยานยนต์ ช่ องสั ญ ญาณการสื่ อสารของระบบรวมถึ ง
สัญญาณผลตอบสนองของช่องสัญญาณการสื่ อสาร สัญญาณรบกวนของ
ระบบ การทํางานของภาครับ ในหัวข้อที่สอง หัวข้อที่สามอภิปรายผลการ
ทดลองเชิงตัวเลข และหัวข้อที่สี่สรุ ปผลการทดลอง

2. แบบจําลองระบบการสื่ อสารไร้ สายด้วยแสงที่มองเห็นเพื่อ

ประยุกต์ใช้ งานระหว่างไฟส่ องสว่ างบนถนนกับยานยนต์
นักวิจยั ได้ทาํ การออกแบบจําลองระบบการสื่ อสารไร้สายด้วยแสงที่
มองเห็นภายนอกอาคารเพื่อประยุกต์ใช้งานระหว่างไฟส่องสว่างบนถนน
กับยานยนต์ (A modelling of OWVLC-I2V system) แสดงดังรู ป ที่ 1 ให้
ตัวส่ งสัญญาณเป็ นไฟส่ องสว่างบนถนน (Street Light) คือหลอดแอลอีดี
อาเรย์ (Array LED) ขนาด 5 x 5 กําหนดแต่ล ะหลอดมีก ําลัง 1 วัตต์ ตัว
สถานี ก ระจายสั ญ ญาณข้างถนน (RSU) ที่ รั บ สั ญ ญาณการจราจรจาก
ศูนย์กลางการควบคุมจราจร (Traffic Control Center) เชื่ อมต่อกับตัวส่ ง

เพื่อให้ไฟส่ องสว่างทําหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังยานยนต์ที่กาํ ลัง
เคลื่อนที่ อยู่บนถนน ดังตารางที่ 1 แสดงค่าตัวแปรของระบบ OWVLCI2V ที่ได้ทาํ การออกแบบซึ่งประยุกต์จากระบบ IWVLC [5] และ [15] ที่
มีการพัฒนาใช้งานภายในอาคาร รู ปที่ 2 เป็ นตําแหน่งและขนาดของพื้นที่
สําหรับวิเคราะห์แบบจําลอง

รู ปที่ 2 ตําแหน่งตัวส่งและแสดงขนาดของพื้นที่ถนนในระนาบ (x,y)
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์สาํ หรับจําลองระบบ OWVLC-I2V
พารามิเตอร์ (Parameter)
ขนาด (Value)
หลอดแอลอีดีอาเรย์
5 x 5 หลอด
กําลังงานหลอดแอลอีดี 1 หลอด
1 วัตต์
ความสว่างศูนย์กลาง (center luminous)
2500 ลูเมน
มุมการกระจายแสงของหลอดแอลอีดี
70 องศา
ขนาดพื้นทีถ่ นน (กว้าง x ยาว)
10 x 10 เมตร
ความสูงของตัวส่งจากพื้นถนน
5 เมตร
ความสูงของตัวรับจากพื้นถนน
1.10 เมตร
มุม Field of View (FOV) ของตัวรับ
120 องศา
สัมประสิ ทธิ์การสะท้อนของเลนน์ตวั รับ
1.0
ระยะทางจากตัวส่งไปยังตัวรับ (แนวตั้ง)
3.9 เมตร

2.1 การกระจายความแสงสว่ างและกําลังงานแสงของไฟส่ องสว่ างบน
ถนน
ในอุ ตสาหกรรมไฟส่ องสว่ างบนถนน (Street Light) พบว่าได้นํา
หลอดแอลอีดีมาใช้งานแทนหลอดไฟแบบเดิมอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งหลอดแอลอี ดี แ สงสี ข าว (White LED) จากแบบจําลองระบบ
OWVLC-I2V กําหนดให้ ตาํ แหน่ งไฟส่ องสว่างบนถนนได้จดั วางไว้จุด
ศู น ย์ก ลางของถนนขนาด 10 x 10 x 5 เมตร คื อ ที่ ต ํา แหน่ ง (x,y,z) =
(5,5,5) สมมติให้แอลอีดีอาเรย์เป็ นหลอดไฟส่ องสว่างบนถนนหนึ่งดวง ที่
มีล ัก ษณะการแพร่ ก ระความเข้มแสงในแนวนอนแบบแลมเบอร์ เซี ยน
(Lambertian radiation) [15] แสดงดังสมการที่ (1)
Ehor ( x, y, z ) = I (φ ) d 2 .cos (ψ )

(1)

เมื่อ I (φ ) = I ( 0 ) cosm (φ ) คือเป็ นค่าความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีที่
มุม φ คือมุมที่แสงแพร่ ออกมาจากหลอดแอลอีดี เป็ นฟั งก์ชนั โคไซน์ยก
กําลังด้วยค่าคงที่ d คือระยะทางระหว่างตัวส่ งกับตัวรับ I ( 0 ) คือความ
เข้มแสงศูน ย์ก ลางของหลอดไฟแอลอีดี m คื อตัวเลขแลมเบอร์ เซี ยน
แสดงตามสมการที่ (2) [15]
m = − ln ( 2 ) ln ( cos φ1 2 )

(2)
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The image of received optical power LOS 1 lamp(dBm)
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รู ปที่ 3 ผลการทดลองเชิงตัวเลขของระบบการสื่ อสาร OWVLC-I2V (ก) การกระจายค่าความสว่างแสง (lux ลักซ์) (ข) การกระจายค่ากําลังงานแสง ของหลอดไฟส่องสว่างบนถนน
(ค) สัญญาณผลตอบสนองช่องการสื่ อสาร ณ ตําแหน่งที่ 1

โดย φ1 2 คือมุมครึ่ งหนึ่งของมุมที่แสงแพร่ จากตัวส่ ง ψ คือมุมที่แสงตก
กระทบที่ ตัว รั บ ซึ่ งต้อ งมี ค่ าน้ อ ยกว่ามุ ม มองของตัว รั บ FOV จากการ
คํานวณทางตัวเลขสามารถแสดงการกระจายความเข้มแสงบริ เวณพื้นที่ที่
ได้กาํ หนดตามที่ แสดงในรู ปที่ 3 (ก) และค่าการกระจายกําลังงานแสงที่
รับ ได้ใ นรู ปที่ 3 (ข) จุด ที่ 1 2 และ 3 เป็ นตําแหน่ งสําหรั บหาสั ญ ญาณ
ผลตอบสนองของช่องสัญญาณในขณะที่ยานยนต์กาํ ลังเคลื่อนที่ผ่าน ซึ่ ง
คํานวณได้จากสมการที่ (3) และ (4) [14] [15]
Pr = PH
t LOS ( 0 )

(3)

เมื่อ Pt คือค่ากําลังงานแสงที่ ตวั ส่ ง H LOS ( 0 ) คือค่าผลตอบสนองของ
ช่องสัญญาณทางความถีฮ่ าร์โมนิคที่ศูนย์ (Channel DC gain)
2.2 ช่ องสั ญญาณของระบบ OWVLC-I2V
โดยปกติรูปแบบการแพร่ กระจายของแสงแบ่งเป็ นสองรู ปหลัก ๆ คือ
การแพร่ แ บบทางตรง (Line of Sight: LOS) และการแพร่ แ บบสะท้ อ น
(Diffuse or Non-Line of Sight: NLOS) รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่ มเติ ม
จาก [5] สําหรับงานวิจยั นี้กาํ หนดให้การการแพร่ ของแสงจากไฟถนน (ตัว
ส่ ง) ไปยังยานยนต์ (ตัวรั บ) มี รูปแบบการแพร่ แบบ LOS แสดงได้ตาม
สมการที่ (4)
 Ar ( m + 1) m
cos (φ ) Ts (ψ ) g (ψ ) cos (ψ ) ,

H LOS ( 0 ) =  2π d 2
0, eleswhere

The distribution of bit error rate 1 lamp

10

0 ≤ψ ≤ψ c

(5)

y ( t ) = Rx ( t ) ⊗ h ( t ) + n ( t )

เมื่อ R คือผลตอบสนองของตัวรับสัญญาณ x ( t ) คือสัญญาณทางไฟฟ้า
ที่ ถู ก ส่ ง มาจากตั ว ส่ ง หลอดแอลอี ดี ซ่ ึ งสั ญ ญาณผลตอบสนองของ
หลอดแอลอี ดี เป็ น h ( t ) = e ω [15] h ( t ) คื อ ผลตอบสนองของ
ช่ องสั ญ ญาณการสื่ อ สารทางแสง และ n ( t ) คื อ สั ญ ญาณรบกวนใน
ระบบการสื่ อสารแสดงด้วยสมการที่ (6) [5] ซึ่งทําให้สามารถคํานวณหา
บิตผิดพลาดที่เกิดขึ้น BER = Q ( SNR )
−

ct

LED

(6)

2
SNR = ( RPr ) σ total
2

(4)

The Performance of I2V number LOS=3 of Each Data Rate

-11

10
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เมื่อ Ar คือพื้นที่รับแสงของโฟโตไดโอด d คือระยะทางจากตัวส่ งไปยัง
ตัวรับ m คือเลขแลมเบอร์ เซี ยน φ คือมุมการแผ่กระจายแสงจากหลอด
แอลอีดี ψ คือมุมที่แสงตกกระทบที่พ้ืนที่ของตัวรับ cos (φ ) คือฟั งก์ชนั
โคไซน์ ข องมุ ม การแผ่ ก ระจายแสงของหลอดแอลอี ดี Ts (ψ ) คื อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนของแสงที่ มุมตกกระทบที่ ตัวรั บ g (ψ ) คื อค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การทะลุ ผ่านของแสงที่ มุมตกกระทบที่ ตวั รั บ cos (ψ ) คื อ
ฟั งก์ชันโคไซน์ มุมของแสงตกกระทบที่ ตวั รั บ สั ญญาณที่ ได้รับสามารถ
แสดงด้วยสมการที่ (5)

The Vehicle Speed versus Throughput of VLC-I2V System
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2.3 การทดลองระบบ OWVLC-I2V
จากแบบจําลองระบบ OWVLC-I2V ที่ ไ ด้ อ อกแบบทดลองการ
สื่ อสารระบบด้วยโปรแกรมการคํานวณเชิ งตัวเลข (Matlab) ให้ตัวส่ งทํา
การส่ งสัญญาณดิจิทลั เบสแบนด์แบบ (On-Off Keying: OOK) ด้วยความถี่
1 Mb/s 5 Mb/s 10 Mb/s 15 Mb/s และ 20 Mb/s ตัวรั บที่ ถู ก ติ ดตั้งบนยาน
ยนต์เคลื่อนที่ ด้วยความเร็ ว 90 กม./ชม. กําหนดให้จาํ นวนช่ องสั ญญาณ
แบบ LOS เป็ น 3 ตําแหน่ งในบริ เวณที่ ยานยนต์ เคลื่ อนที่ ผ่ านพื้ น ที่ การ
สื่อสาร เวลาที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลภายในระยะทาง 10 เมตร เท่ากับ 0.4 วินาที
2.4 ผลการทดลอง
สมถรรนะของแบบจําลองการสื่ อสาร OWVLC-I2V จากรู ปที่ 4 (ก)
เป็ นการกระจายของบิ ตผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้น ในพื้นที่ ที่ ทาํ การวิเคราะห์ 10
ตารางเมตร โดยสัมพันธ์กบั การกระจายค่ากําลังงานแสงที่ได้รับของระบบ
ตามสมการที่ (6) และในรู ปที่ 4 (ข) หา BER ของระบบเมื่ออัตราการส่ ง
ข้อมูล จาก 1 Mb/s ถึง 20 Mb/s สุ ดท้ายผลการส่ งผ่านข้อมูล (Throughput)
ด้วยระบบบ OWVLC-I2V มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความเร็ วของยานยนต์ ที่
เคลื่ อ นที่ ผ่ า นพื้ น ที่ ข องการสื่ อสาร ดั ง แสดงในรู ปที่ 4 (ค) ดั ง นั้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของยานยนต์กบั อัตราการส่ งข้อมูลแสดงดัง
รู ปที่ 4 (ค) พบว่าปริ มาณข้อมูลที่ได้รับลดลงเมื่อยานยนต์มคี วามเร็ วเพิ่มขึ้น

3. อภิปราย

ผลการทดลองแบบจําลองการสื่ อสารไร้สายด้วยแสงที่ มองเห็ นเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานไฟส่องสว่างบนถนนกับยานยนต์ จากการจําลองระบบอย่าง
ง่าย แสดงให้เห็นความสามารถประยุกต์ใช้ระบบ VLC กับการสื่ อสารใน
ระบบ ITS เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาต่อเนื่ องด้วยความต้องการ
ข้อมูลการสื่ อสารในยุค 5G และ 6G ที่ตอ้ งการอัตราการส่ งข้อมูลที่ สูงขึ้น
ต่อเนื่องในระดับ Gb/s และ Tb/s ทําให้ระบบ VLC มีส่วนเข้ามารองรับการ
สื่อสารข้อมูลในระดับที่สูงด้วยความสามารถและข้อดีของระบบ VLC

4. สรุป

งานวิจยั ฉบับนี้คือการนําเสนอแบบจําลองการสื่อสารไร้สายด้วยแสง
ที่มองเห็นเพื่อการประยุกต์ใช้งานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานกับยานยนต์
(OWVLC-I2V) เป็ นการปรยุกต์ใช้งานระบบ VLC กับการสื่อสารข้อมูลใน
ระบบขนส่งอัจฉริ ยะ (ITS) จําลองระบบการสื่อสารผ่านรู ปแบบการทํางาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงการแพร่ กระจายความเข้มแสง แสดง
ผลตอบสนองช่องสัญญาณการสื่ อสารด้วยแสงที่มองเห็ น การส่ งสัญญาณ
เบสแบนด์แ บบ OOK และได้แ สดงสมรรถนะของระบบด้วยอัตราบิ ต
ผิดพลาดข้อมูล (Bit Error Rate: BER) และสมรรถนะการส่ งผ่านข้อมูลที่
สัมพันธ์กบั ความเร็วยานยนต์
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