Wavetronix
SmartSensor HD

Pomiar natê¿enia ruchu drogowego
Obszar wykrywania do 22 pasów ruchu
Ci¹g³a, d³ugookresowa rejestracja i transmisja danych do systemu monitoringu
Detekcja stoj¹cych w korku i wolno poruszaj¹cych siê pojazdów.
CHARAKTERYSTYKA
TM

SmartSensor HD to radar typu 24 GHz Radar z Modulowan¹ Czêstotliwoœciowo Fal¹ Ci¹g³¹ - Frequency Modulated
Continuous Wave. Wykorzystuje najnowsz¹ technologiê HD by, w sposób ci¹g³y, gromadziæ dane dotycz¹ce ruchu drogowego
z przeznaczeniem do d³ugotrwa³ego monitoringu ITS - Intelligent Transportation Systems. Opatentowany Cyfrowy Radar
TM
TM
Falowy II - Digital Wave Radar II dokonuje pomiarów wielu ró¿norodnych parametrów zwi¹zanych z ruchem pojazdów.
Do mierzonych wielkoœci nale¿¹:
?
natê¿enie ruchu

?
œrednie odstêpy pomiêdzy samochodami

?
œrednia i chwilowa prêdkoœæ pojazdów

?
zajêtoœæ poszczególnych pasów ruchu

?
85 procentowy percentyl prêdkoœci

?
klasyfikacja pojazdów.

?
œrednie zmiany w prêdkoœciach
TM

Obszar wykrywalnoœci obejmuje 76 metrów. Mo¿liwoœæ detekcji: do 22 pasów ruchu równoczeœnie. SmartSensor HD
dostarcza dok³adnych danych o prêdkoœciach poszczególnych pojazdów z dok³adnoœci¹ do 5 km/h oraz bardzo precyzyjnie
klasyfikuje pojazdy. Pracuje pomimo barier zabezpieczaj¹cych i pasów rozdzielaj¹cych kierunki ruchu. Obserwuje wszystkie
pojazdy bêd¹ce w zasiêgu jego pola widzenia. Dok³adnie wykrywa czêœciowo niewidoczne obiekty. W przeciwieñstwie do
innych czujników radarowych oraz innych technologii pomiarowych SmartSensor HDTM wykrywa i prawid³owo klasyfikuje
pojazdy zmieniaj¹ce pas ruchu. Nie zachodzi tu efekt "gubienia" lub zdublowanego naliczania. Dla wiêkszej dok³adnoœci
pomiarów zastosowano podwójny radar. Ustala on prêdkoœæ pojazdu poprzez pomiar opóŸnienia pomiêdzy jednym a drugim
promieniem. Ta sama metoda wykorzystywana jest do okreœlania kierunku jazdy.
TM

SmartSensor HD jest prosty w instalacji i zawiera przejrzysty interfejs u³atwiaj¹cy precyzyjne dostrojenie. Konfiguracja
czujnika pomiarowego nie wp³ywa na detekcjê, dotyczy jedynie zakresu raportowania. Unikalna metoda autokonfiguracji
TM
i proste w obs³udze oprogramowanie HD Manager , umo¿liwia automatyczne wykrywanie pasów ruchu oraz
natychmiastowo dostarcza wizualne potwierdzenie prawid³owych ustawieñ. Oprogramowanie dostosowane jest do
wspó³pracy z dowolnym komputerem PC, laptopem, palmtopem i Pocket PC®.

www.fardata.pl

ZALETY
Prosty w obs³udze:

opatentowany proces autokonfiguracji dla komputera PC , palmtopa i pocket PC,
prosty w instalacji i u¿ytkowaniu,
zintegrowany z innymi produktami Wavetronix Click!TM.

Dok³adny:

opatentowana technologia radarowa Cyfrowy Radar Falowy IITM (Digital Wave Radar IITM),
obszar wykrywania do 22 pasów ruchu,
raporty prêdkoœci i klasy poszczególnych pojazdów (mo¿liwoœæ zdefiniowania dowolnych 8 klas),
praca pomimo barier zabezpieczaj¹cych i pasów oddzielaj¹cych kierunki ruchu,
precyzyjny sposób wykrywania pojazdów zmieniaj¹cych pas ruchu.

Niezawodny:

nie wymaga strojenia,
pracuje w ka¿dym otoczeniu i w ka¿dych warunkach pogodowych,
pracuje w szerokim zakresie temperatur - brak wp³ywu temperatury na wyniki pomiarowe,
posiada pamiêæ Flash chroni¹c¹ zapisane dane.

Prosty w utrzymaniu i konserwacji:

mo¿liwoœæ zdalnego dostêpu,
³atwoœæ wgrywania nowego oprogramowania.

Po zainstalowaniu, SmartSensor HDTM nie wymaga konserwacji. Dane dotycz¹ce ruchu ulicznego oraz ustawienia parametrów gromadzone s¹ w pamiêci
Flash. Ewentualne zmiany konfiguracyjne oraz aktualizacja oprogramowania mo¿e odbywaæ siê zdalnie. Urz¹dzenie produkowane jest z wykorzystaniem
technologii SMD i zintegrowanych anten, co gwarantuje doskona³¹ jakoœæ.
Wyj¹tkowa precyzja, bezinwazyjna instalacja i atrakcyjna cena, czyni¹ SmartSensor HDTM najefektywniejszym rozwi¹zaniem w zakresie monitoringu
ruchu drogowego.

DANE TECHNICZNE
Mierzone wielkoœci:

Strefy wykrywania:
Zakres wykrywania:
Rozdzielczoœæ strefy:
Rozdzielczoœæ czasowa:
Wysokoœæ 3 dB wi¹zki:
Azymut 3 dB wi¹zki:
Czêstotliwoœæ pracy:
Szerokoœæ pasma:
Komunikacja:
Zasilanie:
Zakres temperatur pracy:
Wilgotnoœæ:
Odpornoœæ na uderzenia:
Wymiary (HxWxD):
Waga:

iloœæ, prêdkoœæ i 8 klas pojazdów, 85 procentowy percentyl prêdkoœci,
œrednie zmiany w prêdkoœci, œrednie odstêpy pomiêdzy pojazdami,
wskaŸnik zajêcia poszczególnych pasów
do 22 pasów ruchu jednoczeœnie
1.8 m do 76.2 m.
0.3 m.
2 msec
65°
7°
24.0 do 24.25 GHz (K-band)
245 MHz (wysoka rozdzielczoœæ)
po³¹czenia RS-232 i RS-485
8,1 W przy 9-28 VDC
-40°C do 75°C
do 95% RH
10 g przez 10 ms
33.5 cm x 26,9 cm x 8.4 cm
1,9 kg

Dok³adnoœæ zliczania pojazdów:
98 %
Dok³adnoœæ klasyfikacji pojazdów:
90 %
Dok³adnoœæ pomiaru prêdkoœci pojazdów: 5 km/h
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