VCOP WIM
System waŜenia pojazdów
w ruchu przy duŜej prędkości

Preselekcja przeciąŜonych pojazdów

Charakterystyka systemu VCOP WIM
Pojazd przejeŜdŜający przez punkt pomiarowy zostaje odnotowany w systemie VCOP WIM wraz z danymi o jego parametrach. PrzeciąŜony pojazd zostaje wykryty w trakcie przejazdu przez wagi selekcyjne, powodując
wygenerowanie alarmu widocznego w aplikacji uŜytkownika. Dane w postaci wyników pomiarów i alarmów wraz ze zdjęciem pojazdu zapisywane są w systemie dla potrzeb dowodowych. Aplikacja VCOP WIM współpracuje
z urządzeniami mobilnymi ( GSM , PALM TOP, itp.), a takŜe jest w pełni zintegrowana z pozostałymi systemami VCOP.
Waga selekcyjna DAW 100
Zakres waŜenia na oś
Zakres prędkości pomiarowych
Zakres temperatur pracy czujników
Zakres temperatury pracy elektroniki
Wymiary/waga platformy
Oprogramowanie VCOP WIM
System Bazodanowy
Serwer danych i aplikacji
System operacyjny FreeBSD
Moduł aplikacji uŜytkownika
VCOP DROGOWIEC, VCOP POLICJA
Podstawowe elementy składowe systemu VCOP WIM:
System bazodanowy VCOP
Aplikacje: VCOP POLICJA, VCOP DROGOWIEC
Megapikselowe kamery ARTR VCOP HI_RES_DUAL_CAM
Waga selekcyjna DAW 100
Licznik ruchu AVC 100
Licznik ruchu AVC 100
Modułowy system 19'’ z 8-mio lub 16-to bitowymi płytami CPU
Elementy składowe
Moduły interfejsów i moduły gromadzenia danych pomiarowych, dla sygnałów z pętli indukcyjnych, czujników, płyt waŜących, czujników kwarcowych i mikrofalowych.
Obróbka i transmisja danych
Rejestracja danych z pomiarów ruchu drogowego dla 12 pasów ruchu.
Transmisja danych
Ethernet/RS/OPTO
Zakres prędkości pomiarowych
Zakres temperatur pracy czujników i elektroniki
System VCOP WIM posiada moŜliwość rozbudowy przy wykorzystaniu tej samej platformy urządzeń i systemu transmisji o:
VCOP POLICJA – system ewidencji ruchu pojazdów dla celów bezpieczeństwa
VCOP DROGOWIEC – system wizualizacji danych o ruchu drogowym dla potrzeb sterowania, zarządzania i planowania
VCOP HIM - system pomiaru wysokości pojazdów w czasie jazdy i alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów
VCOP STOP RED LIGHT - system identyfikacji pojazdów przejeŜdŜających na czerwonym świetle
VCOP SOR – system zarządzania i nadzoru stref ograniczonego ruchu pojazdów (BUS PASS, wydzielone obszary miasta)
Wszystkie systemy umoŜliwiają pracę z danymi uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym.

Analiza indywidualnych obciąŜeń osi - co miesiąc
D001D, pas (y) ruchu1,2, ..03.2002

Dane o nacisku, masie całkowitej
i prędkości pojazdu
Wsparcie projektowania dróg

Monitorowanie i statystyki ruchu
Automatyczna identyfikacja
pojazdów przeciąŜonych

Występowanie ruchu drogowego wg. typu poj. - co dzień
D001D, pas (y) ruchu1, 24.09.2003

Analiza ładowności pojazdów
dla potrzeb nadzoru ruchu
Dedykowana aplikacja WWW
do odczytu danych
Narzędzia do eksportu danych
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Opis działania

Typowa instalacja platformy:

Charakterystyka systemu VCOP WIM
Pojazd przejeŜdŜający przez punkt pomiarowy zostaje odnotowany
w systemie VCOP WIM wraz z danymi o jego parametrach. PrzeciąŜony
pojazd zostaje wykryty w trakcie przejazdu przez wagi selekcyjne,
powodując wygenerowanie alarmu widocznego w aplikacji uŜytkownika.
Dane w postaci wyników pomiarów i alarmów wraz ze zdjęciem pojazdu
zapisywane są w systemie dla potrzeb dowodowych. Aplikacja VCOP WIM
współpracuje z urządzeniami mobilnymi ( GSM , PALM TOP, itp.), a takŜe
jest w pełni zintegrowana z pozostałymi systemami VCOP.

System pomiaru
nacisku i masy
SAW

Kamera ARTR
Dual Hi_Res

Parametry techniczne

Rozwiązanie techniczne firmy partnerskiej CAT TRAFFIC

Licznik ruchu AVC 100
Budowa

Modułowy system 19'’ z 8-mio lub
16-to bitowymi płytami CPU

Elementy składowe

Moduły
interfejsów
i
moduły
gromadzenia danych pomiarowych,
dla sygnałów z pętli indukcyjnych,
czujników, płyt waŜących, czujników
kwarcowych i mikrofalowych.

Obróbka i transmisja danych

Rejestracja danych z pomiarów
ruchu drogowego dla 12 pasów
ruchu.

Transmisja danych

Ethernet/RS/OPTO

Gwarancja/certyfikaty

12 miesięcy standard – opcjonalnie
48 miesięcy / Certyfikat CE, kontrola
jakości produkcji zgodna z ISO 9001

Zakres prędkości
pomiarowych

0 – 250 km/h

Zakres temperatur pracy
czujników i elektroniki

-40°C do ÷ 70°C

Zasilanie

230 V AC lub 12 V DC

Waga selekcyjna DAW 100
Zakres waŜenia na oś
Zakres prędkości
pomiarowych
Zakres temperatur pracy
czujników
Zakres temperatury pracy
elektroniki

500 – 20 000 kg
0 – 160 km/h
-45°C do ÷ 80°C
-40°C do ÷ 70°C

Wymiary/waga platformy

1750 x 408 x 23 mm / 114 kg
1250 x 508 x 23 mm / 81 kg

Zasilanie

Zmienne: 230 V
Stałe: 12 V (akumulator)

Oprogramowanie VCOP WIM

System VCOP WIM posiada moŜliwość rozbudowy przy
wykorzystaniu tej samej platformy urządzeń i systemu
transmisji o:

System Bazodanowy

SQL

Serwer danych i aplikacji

System operacyjny FreeBSD

Moduł aplikacji uŜytkownika

VCOP DROGOWIEC, VCOP POLICJA

» VCOP POLICJA – system ewidencji ruchu pojazdów dla celów
bezpieczeństwa

» VCOP DROGOWIEC – system wizualizacji danych o ruchu drogowym
Podstawowe elementy składowe systemu VCOP WIM:
•
•
•
•

•

System bazodanowy VCOP
Aplikacje: VCOP POLICJA, VCOP DROGOWIEC
Megapikselowe kamery ARTR VCOP HI_RES_DUAL_CAM
Waga selekcyjna DAW 100
Licznik ruchu AVC 100

dla potrzeb sterowania, zarządzania i planowania

» VCOP HIM - system pomiaru wysokości pojazdów w czasie jazdy i
alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów

» VCOP STOP RED LIGHT - system identyfikacji pojazdów
przejeŜdŜających na czerwonym świetle

» VCOP SOR – system zarządzania i nadzoru stref ograniczonego ruchu
pojazdów (BUS PASS, wydzielone obszary miasta)
Wszystkie systemy umoŜliwiają pracę z danymi uzyskiwanymi w czasie
rzeczywistym.
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Ciągle doskonalimy nasze produkty, zastrzegamy więc prawo do zmian danych technicznych prezentowanego urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
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