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o systemie 

wyposażenie opcjonalne

Wyposażenie opcjonalne

WIM-APM (Weight In Motion APM System) 
jest zaawansowanym technologiczne rozwiązaniem, umożliwiającym ważenie pojazdów 
w ruchu, identyfikację pojazdów oraz wnioskowanie o przekroczeniu dopuszczalnych  
norm drogowych. System umożliwia właściwym służbom drogowym prowadzenie ważenia 
administracyjnego, oraz bieżącą i statystyczną ocenę parametrów ruchu na drogach.  
Prowadzenie statystyk i analiz ułatwia podejmowanie działań w zakresie efektywnej
poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymania pożądanej żywotności nawierzchni 
drogowej. System może być zintegrowany z innymi systemami ITS.

Preselekcyjny system ważenia pojazdów w ruchu  WIM-APM

- Detektor przekroczenia skrajni pionowej
- Czujniki meteo
- Czujniki zanieczyszczenia środowiska 
- System znaków o zmiennej treści VMS
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elementy systemu

Waga preselekcyjna
Zastosowanie czujników polimerowych oraz algorytmów korygujących, umożliwiło stworzenie 
atrakcyjnego cenowo rozwiązania sprzętowego, przy równoczesnym zachowaniu klasy dokładności 
B+(7) wg COST323. Czujniki zainstalowane w nawierzchni jezdni, dokonują pomiaru: nacisku 
osi, nacisku grupy osi, nacisku poszczególnych kół oraz masy całkowitej każdego przejeżdżającego 
pojazdu. Czujniki są bardzo odporne na odkształcenia nawierzchni.

Systemem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR)
Dzięki użyciu wysokojakościowych urządzeń rejestrujących, układów przetwarzania danych 
FPGA, rozbudowanych technik przetwarzania obrazu oraz precyzyjnie dobranych elementów  
doświetlających możliwe jest automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w zmiennych  
warunkach atmosferycznych, dla prędkości do 250km/h. Zastosowane kamery wykonują  
zdjęcia z szybkością 250 kl/s.

Kamery poglądowe 
Dla każdego zarejestrowanego pojazdu generowane są następujące pliki wynikowe: 
- kolorowe zdjęcie podglądowe pojazdu zapisane w formacie JPG, w wybranej rozdzielczości,   
- zdjęcie tablicy rejestracyjnej zapisane w formacie JPG, w dynamicznie zmiennej rozdzielczości, 
- wartość numeryczna znaków tablicy rejestracyjnej zapisana w pliku tekstowym.

Aplikacja programowa iWIM-APM
Autorska aplikacja wyświetla w czasie rzeczywistym dane o masie całkowitej pojazdu, naciskach  
i liczbie osi, długości, kategorii, prędkości przejazdu, pasie ruchu, obraz poglądowy oraz odczytaną 
tablicę rejestracyjną.
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