Детектор транспорту (датчик) - технічний засіб,
призначений для виявлення транспортних засобів,
реєстрації проходження кількості транспортних
засобів через перетин дороги, визначає параметри
транспортних потоків.

Детекція дорожньої
обстановки

дозволяє здійснювати адаптивне керування світлофорами, визначати
швидкість і тип транспортних засобів, а також їх кількість.
Призначення систем детекції:
•
адаптивне керування світлофорами;
•
визначення кількості ТЗ;
•
визначення швидкості ТЗ;
•
класифікація ТЗ;
•
детекція правопорушень;
•
автоматизований контроль оплати проїзду по магістралі;
•
моніторинг паркування;
•
масогабаритний контроль
До складу системи детекції входять:
•
датчики;
•
контролери;
•
модулі відеореєстрації (якщо необхідні);
•
канали передачі даних;
•
програмно-апаратне забезпечення збору, архівування й перегляду
даних.

1

Узагальнена конструкція
детекторів

Чутливий
елемент

• У будь-якому детекторі є кілька функціональних вузлів:
• 1 чутливий елемент, що безпосередньо сприймає факт
Підсилювальнопроходження або присутності транспортного засобу в
контрольованій детектором зоні у вигляді зміни будь-якої перетворювальний
блок
фізичної характеристики і виробляє первинний сигнал. ;
• 2 підсилювально-перетворювальний блок, в якому
первинний сигнал підсилюється, обробляється і первинні
сигнали перетворюються до виду, зручного для реєстрації
Мікропроцесор
вимірюваного параметру. Він може складатися з двох
вузлів: первинного та вторинного перетворювачів.
Первинний перетворювач підсилює і перетворює
первинний сигнал до виду, зручному для подальшої
обробки. Вторинний перетворювач обробляє сигнали для Вихідний
визначення вимірюваних параметрів потоку,
блок
представлення їх у тій чи іншій фізичної форми;
• 3 вихідний блок, який зберігає та передає закодовану
інформацію в контролери та інші пристрої керування
дорожнім рухом.
• 4 мікропроцесор, що забезпечує обробку цифрових
сигналів у складних детекторах (наприклад відео)

2 Класифікація детекторів
Детектори транспорту можна класифікувати за призначенням, принципом дії чутливого
елемента і спеціалізації (вимірюваному ними параметру).
За призначенням детекторні системи поділяють на :
• - Прохідні детектори видають нормовані за тривалості сигнали при появі
транспортного засобу в контрольованій детектором зоні. Параметри сигналу не
залежать від часу перебування у цій зоні транспортного засобу. Таким чином, цей
тип детекторів фіксує тільки факт появи автомобіля, що необхідно для реалізації
алгоритму пошуку розриву в потоці. У силу цього прохідні детектори знайшли
найбільше поширення.
• - Детектори присутності видають сигнал на протязі всього часу перебування
транспортного засобу в зоні, контрольованої детектором. Ці типи детекторів
порівняно з прохідним застосовують рідше, так як вони призначені в основному для
виявлення предзаторових і заторових станів потоку.
• - Детектор стоп лінії, що використовується для визначення наявності автомобіля в
зоні стоп лінії. Призначення - генерація сигналу присутності і проходження по
кожній смузі в реальному масштабі часу, проїзд на червоний сигнал світлофору.
• - Тактичний детектор служить для завдань моніторингу і довгострокового
планування режимів роботи адаптивних систем. Призначення - збір інтервальних
даних про транспортні потоки.
• - Стратегічний детектор призначений для коригування роботи дорожніх
контролерів у реальному масштабі часу. Призначення - отримання в реальному часі
таких параметрів транспортних потоків як: присутність транспортного засобу,
відстані між автомобілями і в особливо складних системах швидкості кожної
проходить одиниці транспорту.
• .

Класифікація детекторів за принципом дії
чутливого елементу
Чутливі елементи контактного типу (перше покоління)
•
Детектори контактного типу - електромеханічні, пневматичні й
п'єзоелектричні. Сигнал про появу автомобіля виникає від безпосереднього
зіткнення його коліс із протяжним чутливим елементом, який розташовується
на дорожньому полотні перпендикулярно руху. Детектори цієї групи дешеві й
прості по конструкції й монтажу. Додатковою якісною характеристикою
подібних детекторів є їхня здатність визначати тиск осей автомобіля на
дорожнє покриття. Однак ці детектори обмежені по своїх можливостях - вони
здійснюють тільки підрахунок числа осей і можуть бути використані лише на
однополосних або двополосних дорогах з низькою інтенсивністю руху. Крім
цього, їх працездатність залежить від кліматичних умов (зледеніння
дорожнього покриття, сніжні замети й т.п. ).
• Електромеханічний ЧЕ складається з двох сталевих смуг, герметично
завулканізованих гумою. При наїзді коліс автомобіля на ЧЕ контакти
замикаються і формується електричний імпульс.
• Пневмоелектричні ЧЕ являють собою гумову трубку, укладену в сталевий
лоток. При наїзді автомобіля на трубку тиск повітря в ній підвищується, діючи
на мембрану пневмореле і замикаючи його електричні контакти.
• П'єзоелектричний ЧЕ являє собою полімерну плівку, що володіє здатністю
поляризувати на поверхні електричний заряд при механічній деформації.
• Істотний недолік детекторів контактного типу - низька зносостійкість.

Чутливі елементи електромагнітних систем
•

•

•

•

•

Чутливі елементи електромагнітних детекторів (друге покоління) - котушка з
магнітним сердечником або індукційна петля - закладаються під дорожнє
покриття на деяку глибину. Автомобіль, що володіє металевою масою,
реєструється завдяки викривленню магнітного поля або зміні індуктивності
рамки в момент його проходження над чутливим елементом детектора.
Різні модифікації таких детекторів призначені для встановлення факту
проходження автомобілем контрольованої зони (виміру інтенсивності руху),
для визначення довжини черги, затримки, затору в русі, для виміру швидкості
руху потоку, складу потоку (вантажні й легкові автомобілі), щільності потоку.
Феромагнітний ЧЕ - Складається з котушки з магнітним осердям. Котушку
поміщають в трубу для захисту від пошкоджень і закладають під дорожнє
покриття на глибину 15-30 см. Автомобіль реєструється завдяки спотворення
магнітного поля в момент його проходження над ЧЕ. Недоліками цього
детектора є низькі завадостійкість і чутливість. Якщо транспортні засоби,
рухаються з малими швидкостями (< 10 км/год.), він не реєструє.
Індуктивний ЧЕ - Являє собою рамку, що складається з одного-двох витків
ізольованого та захищеного від механічних впливів дроту. При проходженні
над рамкою автомобіля, що володіє металевої масою, її індуктивність
змінюється і автомобіль реєструється.
Ультразвуковий ЧЕ - Являє собою прийомовипромінювач імпульсного
спрямованого променя. Він виконаний у вигляді параболічного рефлектора з
розташованим в ньому п'єзоелектричним перетворювачем, що генерує
ультразвукові імпульси. Недоліками ультразвукових ЧЕ є їх чутливість до
акустичних і механічних перешкод і необхідність жорсткого фіксування у
просторі для того, щоб прийомовипромінювач протистояв дії вітрового
навантаження.

Індуктивний детектор транспорту
•

•
•
•
•

•

•

•
•

ДТІ призначений для виявлення в контрольованих зонах на
полотні дороги транспортних одиниць і передачі інформації про
параметри транспортних потоків у дорожній контролер.
Отримані дані використовуються для виміру швидкості руху
транспортних засобів, інтенсивності, щільності потоку, часу
присутності, визначення складу транспортного потоку.
Основні характеристики:
У якості чутливого елемента індуктивного детектора є 1-2
виткова індуктивна рамка, розташовувана під дорожнє покриття
на глибину 50-60мм;
Кількість чутливих елементів, що підключаються до одного
блоку - 16;
Виявлення будь-яких транспортних одиниць (крім двоколісних
мотоциклів і велосипедів), що рухаються зі швидкістю від 3 до
120км/год, при відстані між детектором транспорту й чутливими
елементами від 0 до 500м;
Імовірність невиявлення транспортних одиниці при перетинанні
їй контрольованого перетину (при установці чутливого елемента
на одну смугу) або ймовірність видачі неправильного сигналу
при відсутності транспортних одиниць не перевищує 0,04;
ДТІ призначений для експлуатації на відкритому просторі при
наступних умовах: температура повітря від - 40°С до + 50°С;
відносна вологість повітря до 98% при температурі + 25°С і
більш низьких температурах без конденсації вологи;
Споживана потужність - не більш 25 В•А;
Кількість смуг, контрольованих одним детектором від 1 до 4;

Система спостереження за
проїздом на заборонний сигнал
Опис системи MESTA 3000 : У цій системі застосовуються петлеві
індукційні датчики й фотокамери високого дозволу. Складається з
наступних модулів:
• Індуктивний петлевий детектор, що видає сигнал при перетинанні
стоп-лінії.
• Фото-Бокс який містить камеру високого дозволу (8-16
Мегапікселів) і комп'ютер.
• Один бокс обслуговує від 2 до 4 ліній залежно від модифікації
фотокамери й робить до 2 послідовних світлин порушника.
• Модуль керування передає дані в головний центр.
• Є можливість зберігати до 10 000 даних про порушення.
• При передачі використовується протокол ТСР/ІP.
• Система спостереження за перевищенням швидкості MESTA 3100
використовує 24.125ГГц доплеровський радар
• Радар марки Mesta 210 опромінює простір дороги під кутом до
напрямку руху. Кількість смуг до 2.
• Система MESTA 3100 може оснащуватися лазерним датчиком
швидкості.
•
Датчик стану дорожнього полотна -

Безпетлевий спусковий радар (LTR).
У цих нових системах віртуальна петля проектується на кожну смугу
руху дорожньої поверхні.
• Функціонально робота не відрізняється від індуктивної петлі.
Транспортний засіб, який проїхав на червоне світло й рухається
через зону віртуальної петлі, виїжджаючи з неї, буде зафіксовано
обладнанням, яке видає сигнал на фотокамеру для того щоб та
зробила фото ТЗ порушника.
• Корінна відмінність цієї системи в тому, що радарна петля, що
проектується на дорожню поверхню, розташована точніше, чим
петля, розташована під поверхнею. Зона фіксації (або
фотографування) перебуває посередині відбитка й може бути
посунена при настроюванні залежно від обстановки й правових
вимог у даному місці: на стоп лінію, перед стоп лінією, після стоп
лінії. Коли машина порушує правила, наприклад проїжджає зону
фіксації на червоне світло, запускається фотокамера розроблену.
Додаткова друга фотографія робиться з деяким інтервалом часу
або на деякій відстані.
• Застосовуючи багатокамерну систему, можливо фіксувати до
чотирьох смуг

Чутливі елементи випромінювання (третє покоління)
•

До детекторів випромінювання відносяться інфрачервоні, радарні й
відеодетектори. Установка детекторів третього покоління не вимагає
проведення дорожніх робіт
Фотоелектричний ЧЕ - Включає в себе джерело світлового променя і приймач з
фотоелементом. При перериванні променя транспортним засобом змінюється
освітленість фотоелемента, що викликає зміни його електричних параметрів.
Також фотоелектричні датчики можуть працювати на принципі відбиття –
прийому відбитого променю, і тоді і випромінювач, і приймач розміщуються в
одному корпусі. Зазвичай у конструкціях датчиків використовують
інфрачервоне світло. Недоліком фотоелектричних ЧЕ є похибка вимірювань,
що виникає при багаторядному інтенсивному русі автомобілів, а так само той
факт, що на їхню роботу роблять великий вплив пил, бруд, дощ, сніг
Радарний чутливий елемент являє собою спрямовану антену, установлювану
збоку від проїзної частини або над нею. Випромінювання направляється
впоперек дороги й, відбиваючись від автомобіля, що рухається, сприймається
антеною. У випадку спрямованості випромінювання уздовж руху радарний
детектор може фіксувати не тільки факт проїзду автомобілем контрольованої
зони, але і його швидкість (ефект Доплера).
Розвиток мікроелектронної техніки призвів до появи відеодетекторів, чутливими
елементами яких є відеокамера. Використання сучасних мікропроцесорів
дозволяє за допомогою спеціального програмного забезпечення аналізувати
отримане зображення: виділяти автомобілі, що рухаються; визначати
інтенсивність, швидкість і інші необхідні параметри транспортного потоку

Інфрачервоний детектор транспорту
• PІR ДТ (пасивний інфрачервоний детектор)
являє собою детектор з динамічним керуванням і
діапазоном виявлення (з радіусом дії) порядку
20м.
•
Детектор може застосовуватися автономно, а
також разом з дорожніми контролерами.
Отримані за допомогою цього детектора дані
можуть бути використані для оптимізації
транспортних потоків у місцях установки
світлофорів.
Основні характеристики:
• незначне споживання енергії;
• вибірковість смуг руху: кількість контрольованих
смуг руху - 1;
• можливість зміна кута установки - до 75 градусів;
• напруга живлення +12В;
• споживаний струм - не більш 12мА;
• розширений діапазон температур від - 40°С до
+50°С.
• .

Характеристики радарних детекторів
•
•
•
•
•
•
•

•

Радарні детектори у своєму розвитку пройшли декілька етапів (поколінь)
Представниками 1-го покоління радарних детекторів є детектори RTMS
X1, X2, X3 фірми EIS (Канада) і детектор «Спектр 1» (Росія).
Детектор транспорту "Спектр 1" призначений для збору статистичної
інформації про параметри транспортних потоків та управління дорожнім
рухом. Контролює до 8 смуг руху.
Принцип роботи заснований на безконтактному зондуванні проїзної
частини дорожнього полотна сигналом надвисокої частоти з лінійною
частотною модуляцією
Прилад може виявляти і реєструвати транспортні засоби, що знаходяться
як в русі, так і ті, що зупинилися, незалежно від часу доби та в залежності
від заданих умов контролю.
Прилад встановлюється збоку у 3-х метрах від проїжджої частини на
висоті 5 метрів..
Прилад накопичує статистичні дані щодо: інтенсивності руху; зайнятості
зони (процентне співвідношення часу, протягом якого зона контролю була
зайнята транспортом, і загального часу спостереження); середньої
швидкості руху; кількості довгомірного транспорту.
Накопичену інформацію прилад передає зовнішнім пристроям, для чого у
комплекті з детектором встановлюється радіо GPRS-модем, за допомогою
якого передається вся накопичена інформація.

Детектор транспорту "Спектр 1"
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Детектор також може бути використаний для: роботи в автоматизованих
системах управління дорожнім рухом, адаптивного управління рухом
транспорту, контролю на в'їздах - виїздах швидкісних доріг, проведення
транспортних обстежень, автоматичного виявлення дорожньотранспортних пригод та ін.
Основні технічні характеристики:
Ближня межа поля огляду 4 м
Дальня межа поля огляду 60 м
Кут огляду у вертикальній площині від 45о до 50о
Кут огляду в горизонтальній площині від 10 до 15о
Кількість зон контролю - до 8
Ширина зони контролю, м, не менше 2 м
Крок установки меж зон контролю 1 м
Вірогідність реєстрації ТЗ, що рухається через зону контролю,%, не
менше 96%
Робоча частота випромінювання 10525 ± 25 МГц
Напруга живлення (постійний / змінний струм) 15/30 У
Споживана потужність не більше 6 Вт
Габаритні розміри 160x220x230 мм
Вага не більше 3 кг

2-е покоління радарних детекторів
• представлено цифровими радарами із
застосування допплерівського ефекту, що істотно
підвищило точність визначення швидкості руху, в
той час як радарні системи 1-го покоління
визначали швидкість, базуючись на середній
довжині транспортних засобів і часу їх присутності
в зоні детектування.
• Застосування високотехнологічної розподіленої
антени спеціальної конструкції дозволило
позбутися «брязкоту» частоти і залежності якості
показань від впливу температури, а також
забезпечило зростання кута вертикальної
видимості з 50 до 80 градусів і збільшення
дальності корисної дії до 60 метрів.
•
Результати експлуатаційних випробувань
детектора SS105 показали його істотні переваги
перед радіолокаційними детекторами 1-го
покоління, особливо в частині точності і
стабільності вимірювань.
• Аналіз поточних показників детектора дозволив
встановити, що детектори 2-го покоління більш
стійкі до реальних коливань інтенсивності руху,
неминучим у міських умовах.

3-е покоління радіолокаційних детекторів
• 3-е покоління таких детекторів
мають двопроменеву структуру.
Швидкість в цих детекторах
визначається шляхом виміру часу
проходження від першого променя
до другого, а класифікація ТЗ безпосередньо, а не за непрямими
даними.
• Крім того, в детекторі 3-го покоління
реалізована можливість визначення
транспорту, який проїхав проти
руху, з видачею в реальному часі
його характеристик за швидкістю і
категорії довжини.

Для вирішення завдань адаптивного управління найкращим чином підходять
радіолокаційні і відеодетектори що мають зручну настройку, просту установку,
прийнятні показники надійності, а також дозволяють:
• контролювати багатосмугові траси;
• забезпечувати багатозонні незалежні вимірювання;
• проводити попередню обробку та накопичення даних;
• генерувати команди для світлофорних контролерів

Відеодетектори транспорту
•

•

•

•

•

Відеодетектори мають ряд істотних переваг, серед яких основною перевагою
відеодетекторів є те, що зображення найбільше адекватно людському
сприйняттю навколишнього світу.
Додатковою перевагою відеодетекторів є висока інформативність відео як
джерела інформації, що надає унікальні можливості по подальшому
розвиткові цього напрямку. Це може бути детектування випадків проїзду на
"червоне" світло, виїздів на зустрічну смугу руху, інтелектуального
спостереження паркувань і багато чого іншого.
Розвиток напівпровідникових технологій приводить до постійного зниження
вартості, підвищенню надійності й інших споживчих якостей відеодетекторів,
що робить їх більш доступними й створює передумови для масового
поширення.
Одним з найважливіших напрямків розвитку відеоспостереження є
інтелектуальний аналіз спостережуваної сцени - це визначення по
відеозображенню деяких характеристик спостережуваних об'єктів і їх
взаємодії. Наприклад, це може бути розпізнавання номерів автомобілів,
визначення швидкості об'єктів, що рухаються, їх класифікація по типах
(людей, тварина, транспортний засіб) і багато чого іншого.
Треба відзначити, що майже всі сучасні цифрові системи відеоспостереження
мають хоча б найпростіші засоби аналізу відеозображення - наприклад,
детектор руху. Однак цього недостатньо для розв'язку дуже багатьох
актуальних на сьогоднішній день завдань

4 покоління ТД
•

Сучасні детектори транспортного потоку оснащуються двома або трьома датчиками
різного типу ("подвійна" і "потрійна" технології). Так, в "потрійних" детекторах
мікрохвильовий радар вимірює швидкість, ультразвуковий детектор забезпечує оцінку
габаритів і класифікацію машин по класах, а багатоканальний інфрачервоний детектор
забезпечує підрахунок машин, визначення інтенсивності руху й зайнятості полос.
• Як правило, детектор може контролювати тільки одну смугу. Тому розміщають їх на
опорі по декілька штук відразу, по числу смуг. Відповідно, інтенсивності підсумують, а
швидкості й зайнятість усереднюють. По трьом перерахованим показникам можна
визначити стан потоку на "перетині", тобто на ділянці під детекторами.
• Детектори серії TDC4 є сучасними комплексними детекторами, які використовують
технологію відео, радар Допплера, ультразвук і пасивне інфрачервоне
випромінювання. Детектори дозволяють одержувати дані про категорію, швидкість,
довжину ТЗ, також про час присутності в зоні детекції й інтервалі руху через протокол
RS 485.
Область застосування:
• Детектори серії TDC4 спеціально розроблені для систем керування дорожнім рухом,
де раніше застосовувалися індуктивні петлі:
• індивідуальна швидкість ТЗ.
• підрахунок ТЗ (обсяг)
• детекция присутності, наявності заторів, руху по зустрічній смузі
• детекция знаходження в зоні детекции й тимчасових інтервалів
• відео-контроль дорожніх інцидентів
Датчики 4-го покоління забезпечують функціонування інтелектуальних транспортних
систем

Інтелектуальні транспортні системи (ІТС).
Перспективна ІТС - це комплекс інтегрованих засобів обробки інформації й
керування дорожнім рухом і перевезеннями, застосовуваний у реальному
масштабі часу для розв'язку всіх видів транспортних проблем на основі
сучасних інформаційних технологій.
• Впровадження ІТС приводить до підвищення ефективності функціонування
існуючих транспортних мереж, а також позитивним результатам у збереженні
навколишнього середовища й наданні максимальних зручностей
користувачам транспорту. Наприклад, адаптивне керування світлофором
здатне на 20-30% знизити середній час простою транспорту на перехресті,
скорочуючи тим самим витрата пально-мастильних матеріалів і викид
вихлопних газів.
Концепція ІТС передбачає обов'язкове виконання такої функції, як вимір у
реальному масштабі часу характеристик транспортних потоків, наприклад:
• загальна кількість автомобілів, що проїхали у заданий інтервал часу,
• класифікація автомобілів що проїхали по класах або іншим ознаках,
• середня швидкість руху потоку по кожному напрямкові і т.д.
•
Актуальна і якісна інформація про транспортні потоки дозволяє
реалізовувати алгоритми гнучкого регулювання рухом з обліком реальної
шляхово-транспортної обстановки, фіксувати й оперативно реагувати на
ДТП, розраховувати навантаження на дорожнє полотно і його зношення,
планувати місця розташування паркувань і транспортні розв'язки й багато
чого іншого.

Програмне забезпечення ІТС
При створенні інтелектуальних транспортних систем реалізуються наступні принципи:
• Принцип відкритої мережної побудови. Цей принцип полягає в тому, що об'єкт керування
описується у вигляді відкритої мережної моделі, що складається з вузлів і зв'язків між
ними, причому обов'язковими атрибутами кожного зв'язку є статистичні характеристики й
поточне значення параметрів транспортного потоку: інтенсивності, швидкості й
зайнятості;
• Принцип інформаційної достатності опису транспортних потоків. Цей принцип полягає в
тому, що дані, на підставі яких генеруються керуючі сигнали, повинні скласти повну
сукупність, достатню для достовірного опису транспортного потоку в рамках мережної
моделі дорожнього руху;
• Принцип повноти інформування учасників руху. Цей принцип полягає в тому, що за
допомогою відкритих інформаційних засобів ІТС учасникам руху повинна подаватися
повна (тобто достатня за обсягом і своєчасна) інформація, необхідна для прийняття хоча
б одного альтернативного розв'язку;
• Принцип додатковості джерел інформації. Цей принцип полягає в тому, що кожне
джерело інформації (первинний датчик, детектор або інший прилад) аналізується з
погляду можливості використання вступники з нього інформації для перевірки даних, що
поставляються іншим джерелом;
• Принцип спеціалізованості устаткування. Цей принцип вимагає застосування для кожного
призначення саме того типу устаткування, який щонайкраще відповідає критерію цінаякість. При цьому нижня границя якості визначається безумовною відповідністю цілям
проекту й вимогами ТЗ;
• Принцип модульності. Цей принцип полягає в тому, що кожний компонент системи
складається із взаємопов'язаних модулів, причому для всіх модулів виконується умова
незалежності функціонування, діагностики й агрегатного ремонту, а для однотипних
модулів - ще й умова взаємозамінності;
• Принцип секційності. Цей принцип обумовлює можливість виконання функцій окремими
зонами (секціями) системи, навіть при відмові (виході з ладу) інших секцій і/або центру
керування. При цьому допускається обмеження, але не припинення виконання функцій

Автоматизована система фотофіксації
порушень швидкісного режиму
•

Дана система створюється для
забезпечення контролю за дорожньою
ситуацією.
Призначення:
• підвищення ступеня виявляються порушень
під час руху по автомобільних дорогах;
• підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
• скорочення кількості дорожньотранспортних пригод, у тому числі
пов'язаних із загибеллю та травмуванням
людей, пошкодженням транспортних
засобів, вантажів, дорожніх споруд та
іншого майна;
• забезпечення невідворотності покарання за
порушення правил дорожнього руху;
• забезпечення контролю за дотриманням
швидкісного режиму на новому
технологічному рівні (виключення
«людського фактора» - безпосереднього
контакту між порушником і інспектором ДАІ).

•

•

•

•

Радарна система автоматичної фіксації перевищення
швидкості (Dіgіtal Radar Camera System- (DRCS))

призначена для фіксації факту перевищення швидкості ТЗ і автоматичного
фотографування такого ТЗ з наступним розпізнаванням номерного знака
надання фото порушника із супровідною інформацією.
DRCS являє собою високоточну цифрову радарну фото систему, спроектовану
спеціально для фотографування транспорту. З дозволом в 11 мегапікселів,
вона забезпечує найвищий дозвіл зображення й самий широкий горизонтальний
огляд. Можна використовувати або петлеві або радарні датчики.
Сучасна радарна технологія використовує щілинну хвильову антену, що працює
на 24Ггц, що схвалене радіокомітетами в усьому світі. Промінь радара
відхиляється на 20° від осі руху транспортного засобу. Він охоплює весь
транспортний засіб через вертикальну ширину променя в 22°, і тому навіть
допускає деяку погрішність при установці без погіршення роботи системи.
Коли транспортний засіб попадає в промінь радара, центральний процесор
обчислює швидкість. Якщо транспортний засіб перевищує дозволену швидкість,
камера робить його цифрове зображення. DRCS вимірює швидкість транспорту,
легкових автомобілів і/або вантажівок., що наближається або віддаляється.
Одне або два зображення можуть бути зроблені з різними регульованими
інтервалами часу й відстані

Автоматизовані системи стягнення плати на
магістралях
Проектування системи стягнення плати на автодорогах здійснюється
на основі:
•
визначення кількості ділянок доріг зі збором плати, враховуючи
інтенсивність руху й передбачуваний метод стягнення плати;
•
вибір з декількох альтернативних розв'язків, беручи до уваги
реальні умови;
•
вибір оптимального способу оплати, враховуючи місцеві
особливості (плата за допомогою картки, готівкою та ін.).
Попередня схема конфігурації пункту стягнення оплати розробляється,
беручи до уваги такі деталі:
•
тип устаткування для автоматичного або змішаного збору;
•
тип устаткування, необхідний для електронного збору плати;
•
загальна конфігурація пункту збору.

Системи паркування
•

Сучасні парковочні відеосистеми призначені для підвищення
пропускної здатності вулично- дорожньої мережі, забезпечення
моніторингу окремих паркувань у режимі реального часу, організації
автоматизованого контролю в'їзду/виїзду транспортних засобів і
підвищення збирання коштів .
Призначення:
• підвищення пропускної здатності вулично - дорожньої мережі;
• зниження порушень правил стоянки;
• забезпечення моніторингу окремих паркувань у режимі реального часу;
• організація автоматизованого контролю в'їзду(виїзду) транспортних;
засобів;
• підвищення якості збору коштів .
У Великобританії розроблена нова система, здатна за допомогою
супутників стежити за дотриманням правил паркування. Якщо один з
датчиків системи зафіксує автомобіль, припаркований у неналежному
місці, він автоматично сповістить про це поліції за допомогою
текстового повідомлення.
• Датчики будуть працювати за допомогою супутникових систем GPS або
нової європейської системи Galіleo. Сигнал від супутників постійно
сприймається сенсором, розташованим безпосередньо на дорозі. Якщо
поруч паркуєтся автомашина - сигнал слабшає, після чого датчик
автоматично інформує дорожню поліцію.

Система масогабаритних комплексів
Система призначена для визначення перевищення дозволеної
межі маси автотранспорту, визначення перевищення габаритів
автотранспорту, розпізнавання реєстраційного знака
автотранспорту й автоматизації процесу обліку.
Функціональні можливості:
• Використання систем масогабаритних комплексів дозволяє
максимально автоматизувати процес одержання
масогабаритних характеристик транспортного засобу й обліку, а
також скоротити час підготовки товарно-транспортних
документів і, як наслідок, скоротити час обробки вантажів.
Призначення:
•
визначення ліміту маси автотранспорту;
•
визначення перевищення габаритів автотранспорту;
•
розпізнавання реєстраційного знака автотранспорту;
•
автоматизацію процесу обліку.

Автоматичні дорожні метеостанції
(АДМС)
На магістралях іноді можна побачити високі щогли, на
яких установлена така бочка, (варіант - металева
коробка), флюгери, антени й об'єктиви. Це
автоматична метеостанція. Вона збирає інформацію
про погодні умови й стані дорожнього покриття.
Наприклад, інформацію про наявність на асфальті
"чорного льоду", який на магістралі може привести до
дуже негарних наслідків.
Список вимірюваних параметрів може досягати трьох
десятків позицій і виглядає досить утомливо, щоб
його отут приводити.
Метеостанції періодично передають інформацію про
погодні умови у вигляді текстового або XML файлу
зацікавленим сторонам. Наприклад, в АСУДД.
Погодна інформація може вплинути на введення певних
швидкісних обмежень, а також на запуск специфічних
керуючих сценаріїв у зоні "катаклізму"

Система екологічного моніторингу
Комплект апаратури детекторів хімічного забруднення РЕ2007 забезпечує збір
інформації для визначення концентрацій викидів забруднюючих речовин у
контрольованій зоні
• Обробка сигналів детекторів хімічного забруднення, виконаних в
індустріальному стандарті двухпроводній струмової петлі 4 - 20 мА
• Можливість побудови систем екологічного моніторингу навколишнього
середовища (автомагістралі, житлова зона, стоки, ґрунт, промислові
викиди)
Основні технічні характеристики:
• обробка сигналів детекторів хімічного забруднення з вихідними сигналами
постійного струму з межами зміни сили струму від 4 до 20 мА, виконаних за
схемою із зовнішнім живленням і передачею живлення й вхідного сигналу
по двухпровідному контуру
• число каналів для детекторів хімічного забруднення, шт -до 8
• період опитування детекторів, не більш, с. - 10
• інтервал усереднення миттєвих значень концентрацій забруднюючих
речовин по кожному каналу, хв -20
• час виконання перетворення по одному каналу, не більш, мс -20
• погрішність визначення миттєвих і осредненных ( максимально-разових)
значень концентрацій, не більш, %- 1
• максимальна довжина лінії зв'язку між кожним детектором і контролером,
не більш, м -1000

Відеоспостереження
• Відеоспостереження й контроль стаціонарних об'єктів
• Відеоконтроль рухливих об'єктів із протоколюванням подій і
передачею зображення в режимі реального часу

Система контролю й керування доступом
(СККД)
- Сукупність технічних засобів, для забезпечення контролю доступу всіх
категорій відвідувачів у певні приміщення (зони) на охоронюваному об'єкті,
шляхом збору, обробки, передачі, представлення в заданому виді
інформації від спеціальних обладнань (пропусків) відвідувачів.
• СКУД дозволяє здійснювати прохід на охоронюваний об'єкт через турнікети,
ворота й шлагбауми. Можливе впровадження систем з використанням
кодонабирачів, біометричних зчитувачів, безконтактних карт, електронних
ключів (іbutton).
• У СКУД, контроль доступу здійснюється за допомогою технічних засобів,
вплив людини мінімальний, що практично виключає ймовірність помилок.
• СКУД дозволяє відображати на моніторі поэтажний план, оператор має
можливість закривати й блокувати двері, включати сигнал тривоги й робити
інші дії.
• Система дозволяє здійснювати облік робочого часу, контролювати дату й
час проходу співробітників у приміщення, здійснювати ідентифікацію
співробітника, здійснювати контроль над переміщенням співробітників по
охоронюваному об'єкту, недопущення повторного входу співробітника, що
вже перебуває на охоронюваній території, дозволяє заборонити прохід
співробітників у святкові, вихідні дні й у неробочий час. Усі події, позаштатні
ситуації, тривоги, постановка й зняття з охорони фіксуються й зберігаються
в системі.

Комплекси відеофіксації порушень
Лазерний вимірник швидкості й дальності з фотофіксацією й ідентифікацією
ТС ЛИСД-2Ф, призначений для виміру швидкості руху ТЗ і фотофіксації
факту порушення правил дорожнього руху й швидкісного режиму
Основними перевагами ЛИСД-2Ф є:
• використання вузьконаправленого лазерного випромінювання, яке
дозволяє виділити в щільному потоці машин будь-який ТЗ;
• наявність на екрані монітора мітки, що вказує на границі лазерного
випромінювання, що дозволяє однозначно ідентифікувати ТЗ, що
порушило швидкісний режим;
• наявність протоколу порушення швидкісного режиму;
• можливість дистанційної покадрової зйомки порушення ПДД
• у щільному потоці машин при слабкому снігу, дощі, тумані; по ТЗ, що
віддаляються або наближаються із вказівкою знака швидкості
У протоколі виводиться наступна інформація:
• а) відстань до ТЗ - порушника;
• б) швидкість транспортного засобу із вказівкою знака швидкості;
• в) значення швидкості дозволеної на даній ділянці;
• г) дата (число, місяць, рік);
• д) час проведення виміру (години, хвилини);
• е) порядковий номер стоп - кадра (ім'я файлу);
• ж) положення області лазерного променя на ТС..

Вимірник швидкості "ВІЗИР"
- це радар, кольорова відеокамера й дисплей у єдиному малогабаритному
корпусі.
• Вимірник швидкості "ВІЗИР" - це прилад нового покоління. Він не тільки
вимірює швидкість транспортних засобів, але й дозволяє робити фото
й відеозапис порушників, що є незаперечним доказом при розв'язку
конфліктних ситуацій.
• "ВІЗИР" може працювати у двох режимах: контроль із виміром
швидкості й контроль без виміру швидкості. У першому випадку, за
допомогою функції "Радар", інспектором задається поріг швидкості.
Якщо обмірювана швидкість більше встановленого порога, прилад
зробить знімок одного кадру або почне відеозапис. Прилад забезпечує
внесення в кадр інформацію про дату, час і швидкості ТС.
• У другому випадку, прилад може бути використаний як фотоапарат або
відеокамера, наприклад для фотографування місця ДТП. Зроблені
кадри зберігаються в енергонезалежному архіві.
• Прилад також можна легко підключити до
ноутбука або зовнішнього монітора, для
перегляду зроблених кадрів на великому
екрані.

Пересувний фоторадарний комплекс
"КРИС"П
є оперативно-технічним засобом контролю швидкісного режиму й призначений
для фото- і відеофіксації порушень ПДР із можливістю передачі по
радіоканалу даних і кадрів на вилучений мобільний пост.
Основні функціональні можливості
• - Автоматичне фотографування ТЗ у зоні контролю й внесення в кадр
швидкості руху, дати й часу порушення.
• - Дистанційний візуальний контроль і запис сюжетів дорожньої обстановки
для відеофіксації різних порушень ПДР.
• - Передача в режимі реального часу зафіксованих кадрів і даних на ноутбук
мобільного поста по бездротовому каналу зв'язку на відстань до 1,5 км.
• - Можливість роботи в нічний час при відсутності штучного висвітлення
завдяки вбудованому інфрачервоному підсвічуванню.

Новини
•

•

•

•
•

•

Британська компанія Astucіa розробила "транспортні відеокамери", які повинні
підвищити безпеку на дорогах, насамперед , за рахунок регулювання швидкості руху.
Нові обладнання - це вмонтовані в дорожнє полотно світні маячки, які за допомогою
відеокамери визначають швидкість проїжджаючих автомобілів, зношування їх
покришок і ідентифікує номерні знаки. Пов'язана з комп'ютером камера діаметром 13
см піднімається над асфальтом менше, чим на 4 мм.
Коли швидкість транспортного засобу, що наближається, визначена, обладнання
починає працювати подібно світлофору - світлодіоди подають автомобілістам світлові
сигнали від червоного до зеленого. Використовувати маячки планується на залізничних
переїздах і пішохідних переходах.
Дані, отримані завдяки маячкам, не будуть використовуватися для стягнення штрафу це система попередження учасників руху, а не покарання.
У цей час уже створені технології, що з'єднують комп'ютерні чіпи в транспортних
засобах і на автомобільних дорогах. Розроблені спеціальні радари й прилади
радіопередженя, за допомогою яких можна уникнути зіткнення на дорозі.
З початку 2006 р. у Японії на автомобілях з'явилися "розумні" номери, оснащені
вбудованим мікрочіпом, що запам'ятовують і передають інформацію про номер
автомобіля, його розміри, місце реєстрації й власника. Ціль заходу- обмежити за
допомогою сучасних технологій скупчення автомобілів у годинни пік на центральних
магістралях японських міст.
Бажаючим проїхати в центральну частину міста в "заборонені" години у перспективі
прийдеться платити спеціальні збори, розмір яких і буде розраховуватися за
допомогою вбудованого в автомобільний номер мікрочіпа.

Анархія - мати порядку?
•

•

•
•

Сьогодні ведуться дискусії про «засилля дорожніх знаків», які часто
суперечать один одному і відволікають увагу водіїв від ситуації на
дорозі. Для прикладу, в Німеччині дорожній знак зустрічається кожні 28
метрів, а в цілому їх близько 20 мільйонів. При цьому в країні діють
648 різних покажчиків, що дають у сукупності понад тисячі восьмиста
комбінацій.
У щільному транспортному потоці одночасно стежити за дорогою і
аналізувати всі ці покажчики і комбінації досить складно. Виходить, що
водій втрачається не тільки в потоці руху, але і в потоці інформації.
До того ж дослідження фахівців з безпеки дорожнього руху свідчать про
те, що близько 70% дорожніх покажчиків водії просто не помічають.
Якщо водій рухається по знайомому маршруту, то кількість непомічених
знаків тільки збільшується.
Німецький автомобільний клуб ADAC наполягає на зменшенні кількості
дорожніх знаків, як мінімум, на третину.
Восени 2008 року на Міжнародному транспортному форумі в Парижі
країн-членів OECD (ITF-2008) була прийнята декларація «У напрямку
нуля» (Towards Zero), в якій поставлена амбіційна мета - ліквідувати
смертність на дорогах як таку.

•

•

•

У Європі розгорнута кампанія по спрощенню правил дорожнього руху та
ліквідації «зайвих» дорожніх знаків, розмітки і світлофорів. Проект,
придуманий ще чверть століття тому голландцем Хансом Мондерманом
(Hans Monderman), називається «Shared Space» - «простір загального
користування».
Філософія його проекту така: управління дорожнім рухом повинно бути
покладено не на штучне регулювання, а на природне взаємодію між
людьми. У даному випадку взаєморозуміння водіїв і пішоходів, повагу
один до одного стають вирішальним чинником поведінки на дорозі.
Відповідно до концепції «спільного простору», проїжджаючи частина не
повинна відрізнятися від тротуару чи велосипедної доріжки, а
автомобілісти повинні бути позбавлені привілеїв. «Більшість дорожніх
пригод трапляються не через помилки, а через невірну реакції на чужу
помилку, - пояснює Мондерман.
Ідеологи проекту «Shared space» впевнені, що велика частина дорожніх
знаків лише відволікає увагу водіїв, тому знаки слід демонтувати.
Непорушними залишаються тільки головні правила дорожнього руху:
дотримуватися правосторонній рух, не створювати перешкод і
пам'ятати про перевагу того, хто рухається справа.

•

•

•

•

Автор експерименту пропонує замінити систему дорожньої безпеки
системою соціальної відповідальності, яка краще всього дисциплінує будьякого водія. «Водій в загальному просторі стає складовою частиною
соціального і культурного контексту, і його поведінка на дорозі контролюється
повсякденними нормами поведінки», - підсумовують автори проекту.
Революційний приклад заразний. Особливий інтерес до проекту на
батьківщині Мондермана - у Голландії. Там же відзначені найбільш примітні
його досягнення. Зараз в Нідерландах без дорожніх знаків обходяться вже 11
населених пунктів, а кількість нещасних випадків знизилася на 90%. У
федеральному відомстві з планування доріг впевнені, що цей проект повернув
людям право відповідати за себе.
У голландському містечку Драхтен концепція «Shared Space» діє з 2000 року.
На центральному перехресті були ліквідовані всі світлофори і дорожні знаки.
Рух виглядає уповільненим. Однак, на думку експертів, в межах населених
пунктів такий рух куди більш розумно, ніж постійне чергування «газ / гальмо».
У Драхтене з часу старту цього проекту число ДТП знизилося на 70%,
пропускна здатність доріг збільшилася, а пробки залишилися в
минулому.
У Лондоні світлофорів та тротуарів позбулася чотирьохсмугова Kensington
High Street і вулиця Seven Dials в районі Ковент-Гарден (Covent Garden). Рух
став менше гарячковим, пропускна спроможність траси зросла з 2200 машин
на годину до 2800, а число аварій знизилося на 60%.

Питання для самоконтролю
1. Що являють собою інтелектуальні транспортні системи?
2. З яких основних елементів складаються детектори і яка їх
роль?
3. Які особливості детекторів 4 покоління?
4. Чим відрізняються детектори різних поколінь?
5. Які особливості детекторів 2 покоління?
6. Як працюють і які функції систем фотофіксації швидкості?
7. Які особливості детекторів 3 покоління?
8. Яке призначення і класифікація детекторів?
9. Як працюють і які функції радарних детекторів?
10. Які основні принципи створення інтелектуальних транспортних
систем?

