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باسمه تعالی

گزارش نصب و آزمون عملکرد هشتمين  RSUدر مسير اجراي آزمايشي پروژه

سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
 .1مقدمه
تجهیزات مورد نظر برای نصب در كنار مسیر اجرای پروژه موسوم به  RSUدر نقاطی نصب میشوند كه از
استعداد اجرای كاربردهای تعریف شده در پروژه برخوردار باشند .در تمام RSUهای پروژه پیشبینی شده است كه
كاربرد شماره ( 3ردیابی خودروهای عبوری و جمعآوری دادههای ترافیکی) اجرا گردد .در كنار این كاربرد مشترک،
هر  RSUیک یا چند كاربرد دیگر را نیز اجرا میكند كه بستگی به محل انتخاب شده برای نصب آن دارد .در این
گزارش به اختصار به نحوه نصب و آزمون عملکرد هشتمین RSUدر محل ایستگاه اخذ عوارض امامزاده هاشم در
آزادراه قزوین  -رشت پرداخته شده است .تصاویر شکل  1محل نصب این  RSUرا نشان میدهند:

شکل  - 1موقعیت مکانی نصب  RSUدر محل ایستگاه اخذ عوارض امامزاده هاشم در آزادراه قزوین -رشت
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این  RSUكاربردهای تعریف شده زیر را اجرا میكند:
 كاربرد شماره  : 1پرداخت الکترونیکی عوارض كاربرد شماره  : 3ردیابی خودروهای عبوری و جمعآوری دادههای ترافیکی، .2موقعيت نصب RSU
با توجه به در نظر گرفته شدن كاربرد شمار  1برای  RSUنصب شده در محل فوقالذكر ،این  RSUباید در مکانی
نصب شود كه از دید و پوشش كافی نسبت به دو سمت بزرگراه برای تشخیص خودروها و ارسال پیامهای مربوط
به اخذ عوارض برخوردار باشد .از اینرو با بررسی انجام شده ،یکی از ستونهای سازه فلزی موجود در محل كه
پوشش كلی باجههای اخذ عوارض را انجام میدهد برای این كار مناسب تشخیص داده شد .پس از هماهنگیهای
الزم با مدیریت محترم شركت آزادراه قزوین  -رشت و با همکاری مسئولین محترم ایستگاه امامزاده هاشم ،شرایط
و تمهیدات الزم برای نصب  RSUبر روی سازه مزبور فراهم گردید .در تصاویر شکل  2نحوه استقرار و موقعیت
نصب  RSUبر روی این دكل نشان داده شده است.

شکل  - 2نحوه نصب  RSUبر روی سازه فلزی محل ایستگاه اخذ عوارض امامزاده هاشم در آزادراه قزوین -رشت
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جعبه سمت چپ كه در تصویر سمت راست در شکل  2مشاهده میشود ،منبع تغذیه برق مصرفی  RSUمیباشد.
این مجموعه با دریافت برق  222ولت  ACاز نزدیکترین باجه اخذ عوارض و با استفاده از یک دستگاه باتری و
یک دستگاه مبدل و شارژر مخصوص ،برق  12ولت  DCمورد نیاز  RSUبه طور دائم تأمین میكند.
با ورود خودروهای مجهز به واحدهای درونخودرویی OBUبه محدوده پوشش آنتن رادیویی  ، RSUاطالعات
ردیابی این خودروها از طریق پروتکل  DSRCبه  RSUمنتقل میشود .این اطالعات در اولین ارتباط برقرار شده
میان  RSUو مركز  ، CCRبه این مركز منتقل شده و از طریق واسط كاربری آن قابل مشاهده خواهد بود.
 .3آزمون عملکرد RSU
پس از نصب  RSUبه ترتیب تشریح شده در بخش قبل ،عملکرد آن در كاربردهای شماره  1و  3پروژه مورد
آزمون قرار گرفت .در كاربرد شماره  ،1از طرف  RSUمبلغ عوارض قابل دریافت از انواع خودروها (شامل سواری،
اتوبوس و كامیون) از طریق انتشار امواج به محیط اطراف اطالعرسانی میشود و خودروهای حامل  ، OBUبسته
به اینکه از چه نوعی باشند ،از مبلغ عوارض مربوطه مطلع میشوند .این آگاهی ممکن است از فاصله دور نسبت به
محل اخذ عوارض حاصل شود ،اما الگوریتم پیادهسازی شده بر روی واحدهای  ،OBUمبلغ متعلقه را در فاصله 02
متری از محل اخذ عوارض از حساب مالک خودرو كسر میكند .این فاصله بسته به شرایط قرارگیری محل ایستگاه
اخذ عوارض قابل تنظیم میباشد .در این كاربرد ،مبلغ عوارض از طریق مركز  CCRبه واحد  RSUاعالم میشود و
لذا امکان تغییر آن در زمانهای مورد نظر و به شکل پویا بر اساس شرایط خاص زمانی وجود خواهد داشت .در
شرایط آزمون به دلیل اینکه هنوز هماهنگی و پیادهسازی سازوكار كسر از حساب بانکی مالکین خودروها به انجام
نرسیده است ،این فرآیند میتواند به صورت مجازی انجام شود .در این روش ،خودروهای حامل  OBUاز طریق
برچسب مخصوصی كه بر روی شیشه جلویی آنها نصب میشود ،توسط مأمورین اخذ عوارض شناسایی شده و
میتوانند بدون توقف و بدون پرداخت وجه عبور نمایند .به دلیل ثبت عبور و جهت حركت این خودروها در
سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ،مبالغ عوارض مربوطه قابل محاسبه بوده و به صورت كنترل شده به حساب
شركت آزادراه قزوین  -رشت واریز خواهد شد.
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قابل ذكر است روش فوقالذكر صرفاً برای پیشبرد مرحله آزمایشی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی پیشنهاد
شده است و به عنوان یک روش اجرایی در مرحله عملیاتی مد نظر نمیباشد .این روش به دلیل دقت عملکرد
سامانه در تشخیص موقعیت مکانی و تعیین جهت حركت خودروها و همچنین با توجه به ظرفیت آن برای پوشش
همزمان تعداد زیاد خودروهایی كه معموالً در صفوف پرداخت عوارض قرار میگیرند ،از قابلیت الزم برای
بکارگیری در این مرحله برخوردار میباشد.
در این آزمون ،صحت عملکرد كاربرد شماره  3نیز مورد بررسی قرار گرفته است .اطالعات ردیابی یکدستگاه
خودرو عبوری به شماره 203 33ع  33از محل نصب  RSUدر شکل  3قابل مشاهده میباشد .در این شکل كه
شماره خودرو ،طول و عرض جغرافیایی آن در زمان ارتباط با  ، RSUسرعت و جهت خودرو مشاهده میشود.

شکل  - 3نمایی از نرمافزار مركز  CCRدر بخش ردیابی خودروهای عبوری و ارائه دادههای ترافیکی
در شکل  ،4موقعیت مکانی خودروی فوقالذكر در زمان شناسایی توسط ( RSUساعت  13:14روز  22آگوست
 - 2213برابر با  32/22/24در مسیر حركت به سمت رشت) نشان داده شده است .فاصله نقطه شناسایی خودرو تا
محل نصب  ، RSUبه طوری كه در شکل  3آمده است ،حدوداً  172متر میباشد و سرعت متوسط آن در زمان
شناسایی  27كیلومتر بر ساعت بوده است .شکل  0موقعیت مکانی همین خودرو را در مسیر بازگشت و در زمان
شناسایی توسط ( RSUساعت  12:12همان روز) نشان میدهد .سرعت متوسط خودرو در این زمان ،برابر با 13
كیلومتر بر ساعت در سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ثبت شده است.
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محل نصب RSU

شکل  - 4موقعیت مکانی خودروی مورد آزمون در زمان شناسایی توسط  ، RSUدر جهت حركت به سمت رشت

شکل  -0موقعیت مکانی خودروی مورد آزمون در زمان شناسایی توسط  ، RSUدر جهت حركت به سمت تهران

