
Autoscope Video

Produtos e soluções para vídeo detecção e análise de tráfego com tecnologia não intrusiva



Interseções de tráfego

Interseções em vias rápidas

Interseções com rotatorias

Interseções reguladas por

semáforos



Autoscope Video

Objetivo: Controlar interseções de tráfego com 
tecnologia de processamento de vídeo

• Dotar de inteligência a gestão do tráfego

• Propiciar sistemas reativos ao estado da via

• Oferecer um serviço adaptado às necessidades

DETECTAR

CONTROLAR

INFORMAR



Autoscope Video

Por que vídeo?
• Sistema de detecção não intrusivo: A instalação não afeta o tráfego

o O poste de montagem fica fora da estrada

• Baixo custo de manutenção: Independente do estado das vias
o Obras na pista de rolamento ou deterioração do asfalto não influem na detecção

• Confirmação Visual: As imagens permitem comprovar o estado real
o A possibilidade de ver a imagem ao vivo oferece confiança e uma forma adicional de 

controle ao operador

• Flexibilidade: No caso de qualquer mudança ou alteração temporária da 
via ( obras ) pode-se atualizar a configuração de detecção fácil e 
rapidamente.
o A conexão remota permite a operação a distância



Controle de vídeo

Análise de vídeo para controle de interseções em ambientes 
urbanos:

• Detecção de Presença

• Controle de parada de veículos

• Contagem, Velocidade e Classificação de veículos

• Detecção de incidentes



Controle de vídeo

Processo de detecção

VISUALIZAR PROCESSAR COMUNICAR ATUAR



Autoscope Standard (Sn 510)

Detecção de presença e detecção 
avançada

Placa de 4 canais para montagem em 
trilhos DIN e câmara CMOS com 2 
módulos focais diferentes

 Fácil de configurar

Solução simples e efetiva

Sn-500 
Câmara

Sn-510 
Detector



Autoscope Profissional (Pn 500)

Detecção de presença, detecção 
avançada com alto desempenho

Placa de 2 canais com formato Europeu 
para rack e câmara com Zoom 10x

H.264 Vídeo Streaming. Alta qualidade de 
visualização

Cyclescope® Detecção e diferenciação 
de bicicletas

Pn-500 
Câmara

Pn-500 
Detector



Autoscope Profissional (Pn-520) 

Sistemas de obtenção de dados de 
tráfego. Volume, Velocidade e
Classificação

Detector de 1 canal em formato europeu 
(VME)

Câmara CCD com Zoom óptico 10X

Pn500
Câmara

Pn-520 
Detector



Autoscope: ZDT

1. Selecionar câmara

2. Desenhar zona de detecção

3. Selecionar tipo de detecção

4. Alocar saída



Autoscope: Funcionamento

Processo de configuração avançado

Definição sobre o plano Criação de zonas de 

controle

Aplicação de lógica de cálculo

Alocação de Saídas



Autoscope Network Browser

Software de gestão de placas de processamento de vídeo
• Identificação automática das placas na rede ( seja conexão TCP, cabo ou 

USB)

• Gestão e configuração remota de qualquer placa

• Armazenagem de diferentes esquemas de detecção 

• Guia do usuário passo a passo incluído no software



Aplicações do Autoscope video

Controle das fases semafóricas
• Interseções reativas a situação real do tráfego

• Alteração de tempos de passagem em operações de saída ou retorno em 
feriados, Natal. Fim de Ano etc....

• Adaptação da rede de semáforos durante um evento (concertos, partidas de 
futebol, etc....)

• Gestão de acessos a determinadas zonas: autoestradas, zonas críticas da 
cidade, vias rápidas,…

• Gestão de entradas e saídas de autoestradas: evitar engavetamentos em 
zonas perigosas

• Sistemas adaptativos de gestão de tráfego

Coleta de dados de tráfego



Autoscope Video

Perguntas?



Autoscope Video

Aguardamos seu contato


