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باسمه تعالی

گزارش نصب و آزمون عملکرد دهمين  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 دهمین RSUدر محل ساختمان راهدارخانه گردنه كوهین در
آزادراه قزوین  -رشت پرداخته شده است .شکل  1موقعیت مکانی نصب این  RSUرا نشان میدهد.

شکل  - 1موقعیت مکانی ساختمان راهدارخانه گردنه كوهین در آزادراه قزوین -رشت
Road Side Unit
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این  RSUكاربردهای تعریف شده زیر را اجرا میكند:
 كاربرد شماره  : 3ردیابی خودروهای عبوری و جمعآوری دادههای ترافیکی، كاربرد شماره  : 6اعالم وضعیت جاده به لحاظ محدودیتهای ترافیکی و پدیدههای هواشناسی، كاربرد ویژه :هشداردهی ایمنی پویا، .2موقعيت نصب RSU
با توجه به در نظر گرفته شدن كاربرد شمار  6برای  RSUنصب شده در محل فوقالذكر ،این  RSUباید در مکانی
نصب شود كه از دید و پوشش كافی نسبت به دو سمت آزادراه برای تشخیص خودروها و ارسال پیامهای مربوط
به محدودیتهای ترافیکی و پدیدههای هواشناسی بویژه برای خودرهای در حال حركت به سمت رشت برخوردار
باشد .از اینرو با بررسی انجام شده ،پایه كناری سوله ساختمان راهدارخانه برای نصب  RSUمناسب تشخیص داده
شد .پس از هماهنگیهای الزم با اداره كل راهوشهرسازی استان قزوین و با همکاری مسئولین محترم ذیربط در این
اداره كل ،شرایط و تمهیدات الزم برای نصب  RSUدر محل مورد نظر فراهم گردید .در تصاویر شکل  2نحوه
استقرار و موقعیت نصب  RSUدر این محل نشان داده شده است.

شکل  - 2نحوه نصب  RSUدر محل ساختمان راهدارخانه گردنه كوهین در آزادراه قزوین -رشت
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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  CCRاز طریق یک شبکه اختصاصی بر روی شبکه  ،GPRSبه این مركز منتقل شده و از طریق
واسط كاربری آن قابل مشاهده خواهد بود .متقابالً اطالعات قابل انتشار برای خودروها ،شامل اطالعات هواشناسی
جادهای و یا اطالعاتی در خصوص محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای پیشِرو از مركز  CCRدریافت و به
خودروهای مزبور رسانیده میشود .این اطالعات توسط واحد  OBUو از طریق پیامهای صوتی به اطالع رانندگان
خودروها میرسد .به این ترتیب و برای مثال ،خودرویی كه به سمت رشت در حال حركت است ،قبل از ورود به
محدوده كوهستانی بزرگراه از وضعیت جاده و محدودیتهای ترافیکی آن مطلع شده و حسب مورد نسبت به
كاهش و كنترل سرعت خود اقدام خواهد نمود .بدیهی است این اطالعرسانی در فصول بارندگی و شرایط زمستانی
جاده از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
 .3آزمون عملکرد RSU
پس از نصب  RSUبه ترتیب تشریح شده در بخش قبل ،عملکرد آن در كاربرد شماره  3مورد آزمون قرار گرفت.
در نتیجه اجرای این كاربرد از زمان نصب  RSUدر ساعت  13:31روز  ،22/16/23اطالعات تعدادی از خودروهای
عبوری به ترتیبی كه در شکل  3مشاهده میشود در پایگاه داده سامانه ثبت شده است كه صحت عملکرد آن را
نشان میدهد .در این شکل كه نمایی از واسط گرافیکی نرمافزار كنترل و مانیتورینگ مركز  CCRسامانه ارتباطات
هوشمند خودرویی میباشد ،اطالعات پنج دستگاه از اتوبوسهای شركت رویال سفر ایرانیان كه به واحدهای
درونخودرویی  OBUمجهز هستند قابل مشاهده میباشد .این اطالعات شامل سرعت ،جهت و موقعیت مکانی
خودر در زمان شناسایی توسط  RSUمیباشد كه به صورت تجمعی در بازههای زمانی مورد نظر ،تصویری از
وضعیت ترافیکی در محدوده دو سمت گردنه را نشان میدهد .عالوه بر این اطالعات ،فاصله مکانی خودرو از
محل نصب  RSUنیز در زمان شناسایی توسط سامانه محاسبه و نمایش داده میشود .در ستون جهت ،اعداد  1و 2
به ترتیب جهت حركت خودروها را به ترتیب به سمت رشت و قزوین نشان میدهند .به طوری كه در این شکل
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مشاهده میشود ،خودروها به طور متوسط در زمان حركت به سمت رشت در فاصله  611متری از محل نصب
 RSUشناسایی میشوند و در زمان برگشت این فاصله حدود  311متر میباشد .قابل ذكر است فاصله  611متری
برای ارسال پیامهای ایمنی به خودروها قبل از ورود به پیچ جاده واقع در  251متری بعد از ساختمان راهدارخانه
كفایت میكند.

شکل  - 3نمایی از نرمافزار مركز  CCRدر بخش ردیابی خودروهای عبوری و ارائه دادههای ترافیکی
البته در بعضی مواقع به دلیل شرایط خاص محیطی برای انتشار امواج رادیویی ،ممکن است خودروهای عبوری به
سمت رشت از فاصله دورتری شناسایی شوند .برای مثال ،به طوری كه در شکل  3دیده میشود ،اتوبوس شماره
 413ع 23ایران 22 /از فاصله  1161متری شناسایی شده است.
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شکل  - 3نمای دیگری از نرمافزار مركز  CCRدر بخش ردیابی خودروهای عبوری و ارائه دادههای ترافیکی
موقعیت مکانی این خودرو و فاصله آن از ساختمان راهدارخانه در زمان شناسایی توسط  RSUدر شکل  5قابل
مشاهده میباشد

شکل  - 5موقعیت مکانی و فاصله اتوبوس شماره  413ع 23ایران 22 /از محل نصب  RSUدر زمان شناسایی
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آزمون اجرای كاربرد  6در خصوص این  RSUبرمبنای پیامهای تولید شده مرتبط با محدودیتهای ترافیکی (نواحی
كارگاهی) در مسیرهای عبوری از محل ساختمان راهدارخانه قابل انجام میباشد .امکان تولید این نوع پیامها به
طوری كه در شکل  6دیده میشود در نرمافزار مركز  CCRفراهم شده است.

شکل  - 6نمایی از واسط كاربری پیشبینی شده برای اعالم محدودیتهای ترافیکی به RSUهای مورد نظر
در اینجا به دلیل عدم وجود ایستگاه هواشناسی جادهای در مسیرهای طرفینی محل نصب  ، RSUامکان اطالعرسانی
به خودروهای عبوری در باره وضعیت آبوهوایی و لغزندگی سطح جاده وجود ندارد ،اما این اطالعات را میتوان
از دستگاههای ذیربط و مأمورین گشت راهداری دریافت و از طریق مركز كنترل و مانیتورینگ سامانه برای RSU

ارسال نمود تا به آگاهی رانندگان خودروهای عبوری رسانیده شود .در این ارتباط و به عنوان یک كاربرد ویژه،
پیشبینی شده است كه از طریق این  RSUپیامهای هشدار ایمنی بر اساس شرایط محیطی به صورت پویا منتشر
شوند تا خودروهای عبوری آنها را دریافت و حسب مورد از پدیدههای ترافیکی و مخاطرات رانندگی در مسیرهای
پیشِرو مطلع شوند .این پیامها میتوانند در مواقع الزم از طریق مراجع ذیربط تولید و با استفاده از واسط كاربری
خاص مركز كنترل و مانیتورینگ سامانه به آن منتقل شوند تا از طریق شبکه ارتباطی بین RSUها و  ، CCRبرای
این  RSUارسال شوند .این نوع پیامها توسط  OBUخودروهای عبوری دریافت و به صورت صوتی به اطالع
رانندگان میرسند .قابل ذكر است كه پیامهایی از این نوع به دلیل اهمیتی كه دارند توسط تمام RSUهای قبلی در
مسیرهای منتهی به محل وقوع پدیده مورد نظر قابل دریافت و انتشار خواهند بود.

