
 

 

 
 

Сензори за засичане на превозни средства. 
 
Технологии: 
Способността за надеждно откриване на превозни средства предлага значителни 
предимства за управление на активи, разпределение на ресурсите, безопасност и 
контрол на движението.  
 
Определянето на правилната технология за приложението ви за откриване на 
превозно средство може да бъде предизвикателство и трябва да се вземат предвид 
много фактори, включително задача, размер на целта, обхват на измерване, 
монтиране на сензори и дали приложението е предимно на закрито или на открито. 

Безжичен магнитометър (M-GAGE). 
Магнитометър работи с помощта на пасивна технология за откриване на големи 
феритни предмети (например камион, автомобил или железопътен вагон) чрез 
измерване на промяната в околното магнитно поле. Когато превозното средство 
променя това магнитно поле, сензорът открива тези промени. Обхватът на 
магнитометъра ще зависи от целта. 



Безжичен ултразвуков сензор. 
Безжичен ултразвуков сензор често е идеално решение за приложения на закрит 
паркинг. Използвайки звукови вълни за откриване на обекти, ултразвуков сензор може 
да бъде монтиран директно на тавана на закрит паркинг, за да идентифицира 
присъствието на превозно средство в паркомястото отдолу. Сензорът се обучава на 
отдалечена точка в измервателния си обхват (напр. Земята) и ще открие всеки обект, 
независимо от формата, размера или отразяващия ъгъл, който се пресича между 
лицето на сензора и точката на обучение. 

 

Радарен сензор. 
Радарните сензори са идеални за далечни приложения на открито. За разлика от 
фотоелектрическите или ултразвукови сензори, радарните сензори не се влияят от 
условия като вятър, дъжд, мъгла, светлина, влажност и температура на въздуха. Това 
води до точно откриване във външна среда. Много сензори също могат да бъдат 
конфигурирани да откриват обекти до определено разстояние, игнорирайки обекти 
извън зададената точка, което води до по-висока точност. Освен това, докато 
индуктивните и капацитивни сензори могат да откриват само движещи се цели, 
радарните сензори могат да откриват превозни средства, които са неподвижни или в 
движение. 



Оптичен сензор (инфрачервен). 
В сравнение с други технологии, оптичните сензори не се използват толкова често за 
откриване на превозни средства, но те могат да бъдат добра опция за някои 
приложения. Оптичният сензор на бариерен принцип използва прекъсването на 
светлинен лъч между излъчвателя и приемника за откриване на обекти. Например, 
наличието на превозно средство, преминаващо между излъчвателя и приемника, 
прекъсва светлинния лъч. Тази технология може да се използва за откриване дали 
превозно средство е напълно излязло от автомивка. 

 

Измерваща светлинна решетка. 
Измервателните светлинни решетки често се използват за откриване на превозно 
средство за стартиране и спиране на транзакция (напр. заплащане на пътна такса на 
пътна кабина). Излъчвател и приемник са инсталирани от двете страни на платното за 
плащане, простиращи масив от светлинни лъчи през лентата. Когато превозно 
средство влезе в зоната за засичане, данните от всеки лъч могат да бъдат използвани 
за определяне на класа на превозното средство и броя на осите с високо ниво на 
точност. 

 

 



Сравняване на технилогиите за засична на превозни средства. 

  
Максимален 

измервателен 
обхват 

Размер на целта  Монтаж  

Безжичен 
магнитометър 

Зависи от 
размера на целта Всички размери 

Може да се 
инсталира над 
или под обекта 

Безжичен ултразвуков 
сензор 4 метра Всички размери Трябва да се 

монтира отгоре 

Радар сензор 40 метра 

Големи, 
предвидими цели 

(например 
влакове) 

Минимум 6 фута 
от целта 

Оптичен сензор 
(инфрачервен) 200 метра 5 милиметра или 

по-голяма 

Изисква монтаж 
както за 

излъчвателя, така 
и за приемника 

Измервателна 
светлинна решетка 2 метра Всички размери 

Изисква монтаж 
както за 

излъчвателя, така 
и за приемника 
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