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االكتشاف والرصد 24 ساعة في اليوم لمدة 7 أيام في األسبوع

حلول ُمخصصة الستخدامات حركة المرور والنقل العام



تعزيز السالمة والكفاءة في حركة المرور على الطرق والنقل العام
يستخدم المسؤولون عن إدارة المرور في جميع أنحاء العالم تقنية نظم النقل الذكية من FLIR لجعل حركة المركبات 

على الطرق آمنة وسلسة.وتساعد حلول االكتشاف والرصد التي تقدمها FLIR وكاالت حركة المرور والنقل العام على 
إدارة حركة المرور بفعالية وعلى نحو يضمن السالمة.وبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي أثبتت نفسها على مدار أكثر 

من 25 عاًما، تساعدك حلول األجهزة والبرمجيات المقدمة من FLIR على مراقبة سائقي السيارات والمشاة في البيئات 
الحضرية، والكشف عن الحوادث التي تقع على الطرق السريعة وفي األنفاق، وتجميع بيانات حركة المرور، وضمان 

السالمة على السكك الحديدية العامة لدينا.

التقاطعات الحضرية
تمكن أجهزة استشعار حركة المرور من FLIR المسؤولين من التحكم في إشارات المرور عند التقاطعات للسماح بسالسة حركة المرور في 

المناطق الحضرية.وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تساعد على تحسين السير للمشاة وراكبي الدراجات، وتحسين مستوى سالمتهم في بيئات المرور 
المزدحمة.وتساهم أجهزة االستشعار التي تقدمها FLIR أيًضا في تجميع البيانات القيمة حول حركة المرور بالنسبة لمهندسي المرور القائمين 

على دراسة أنماط السير على شبكات الطرق بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسين تدفق حركة المرور في الوقت الحقيقي.

الطرق السريعة، واألنفاق و الجسور 
تساعد حلول االكتشاف التلقائي للحوادث التي تقدمها شركة FLIR على إنقاذ األرواح في األنفاق وعلى الطرق السريعة والجسور من خالل 

اكتشاف الدخان والحرائق والمركبات المتوقفة والبضائع المفقودة والمشاة والمركبات التي تخطئ في اتجاه السير وغيرها من األحداث 
المرورية.ومما ال شك فيه أن االكتشاف المبكر لمخالفات الطرق يمكن المستجيبين األوائل من التدخل بسرعة وتجنب الحوادث الثانوية. 

خطوط السكك الحديدية، واألرصفة، وعلى متن المركبات 
تمنع كاميرات التصوير الحراري من FLIR وقوع حوادث خطيرة وأضرار في البنية التحتية من خالل اكتشاف المركبات التي تسد المعابر 

األرضية واألشخاص الذين يدخلون أنفاق المترو أو يسقطون من األرصفة على المسارات.وتستطيع تكنولوجيا FLIR اكتشاف النشاط الخطر 
في الحال، ما يتيح فرصة تجنب الحوادث بشكل أفضل.وكذلك يساهم التصوير الحراري في تحديد الحرائق منذ اللحظة األولى التي تندلع فيها 

على متن قطارات الركاب، ومساعدة المسؤولين عن التشغيل من خالل رصد األماكن التي يشغلها الركاب. 

.FLIR ويمكن دمج كاميرات الفيديو التقليدية، وكذلك الكاميرات الحرارية، مع برامج تحليل تصوير المرور باستخدام كاميرات الفيديو من



حلول االكتشاف والمراقبة الُمخصصة الستخدامات حركة المرور والنقل العام 
تُقدّم نظم النقل الذكية )ITS( من FLIR حلوالً ثبتت فعاليتها ميدانيًا من خالل الجمع بين كاميرات الفيديو والكاميرات الحرارية مع برامج تحليل الفيديو الذكية، وأجهزة الرادار، وتقنية 

االتصال بين المركبات واألشياء )V2X( مع برمجيات تحليل البيانات وإدارة حركة المرور، حيث تحتاج إلى ذلك كله من أجل الحفاظ على جميع أوضاع النقل آمنة وتعمل بقمة كفاءتها.

التحليل في الوقت الحقيقي
يسمح التحليل في الوقت الحقيقي لصور الفيديو أو الكاميرا الحرارية بمزيد من الفعالية في إدارة 

حركة المرور داخل األنفاق، وعلى الطرق السريعة، وفي المناطق الحضرية.ويمكن تهيئة 
إشارات المرور في الوقت الحقيقي، وفقًا لحركة السير الحالية.وفي حالة وقوع الحوادث، فإن 
االكتشاف المبكر يمكن فرق اإلنقاذ من التدخل السريع، ما يحول دون وقوع حوادث ثانوية. 

تكلفة مقبولة اقتصاديًا 
تتسم أنظمة االكتشاف بالفيديو لمراقبة حركة السير بأنها اقتصادية إلى حد كبير من حيث 

التكلفة.ويمكن تركيب الكاميرات بسهولة فوق سطح األرض على البنية التحتية القائمة 
مثل أعمدة اإلشارات أو المصابيح أو األعمدة األخرى الموجودة، بحيث تحد من الحاجة 
إلى إغالق الطرق أو االضطرابات األخرى.ويمكنأيًضا نقل مناطق االكتشاف بسهولة أو 

تكييفها عندما تتغير حاالت المرور. 

االتصال
يتصل نظام الكشف الخاص بأنظمة النقل الذكية من FLIR بشكل آمن بجميع أنواع حلول 

البرمجيات اإلدارية.تتيح منتجات FLIR ITS، التي تجمع تسجيل الفيديو، والقيادة والتحكم، 
وتخزين األحداث المرورية وتحليالت البيانات السحابية، مع تقنية االتصال بين المركبات 

واألشياء )V2X(، فرصة القيام بما هو أكثر من االكتشاف فحسب. 

االكتشاف بالفيديو - ما يُرى بالعين هو ما يُصدَّق 
يؤدي الجمع بين البيانات العددية والصور المرئية إلى تمييز عملية االكتشاف باستخدام 
الفيديو عن جميع أنظمة االكتشاف األخرى.وتعد التغذية المرئية الفورية الصادرة من 
جهاز العرض ذات قيمة كبرى بالنسبة لمسؤولي إدارة المرور أو التشغيل لمعرفة ما 

يحدث بدقة واإلجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها. 

الكفاءة والموثوقية 
تستخدم نظم االكتشاف والرصد باستخدام الفيديو من FLIR ITS )نظم النقل الذكية من 

FLIR( في جميع أنحاء العالم.ويثّمن مديرو حركة المرور ارتفاع معدالت اكتشاف 
 )MTTD( الحوادث وسرعة ذلك.وهذا يؤدي إلى انخفاض الزمن المتوسط للكشف

 .)FAF( وانخفاض تكرار اإلنذار الكاذب

تكنولوجيا أثبتت جدارتها
يعمل أكثر من 250,000 جهاز اكتشاف بالفيديو من FLIR ITS في أكثر من 80 دولة في 
جميع أنحاء العالم.وتضم أنظمة النقل الذكية )ITS( من FLIR تركيبات الكشف التلقائي عن 

الحوادث )AID( في أكثر من 1,500 نفق. كما تستخدم حلول أنظمة النقل الذكية )ITS( من 
FLIR في إدارة إشارات المرور في أكثر من 50,000 تقاطع في جميع أنحاء العالم. 
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مرئي حراري

مرئي حراري

مرئي حراري

وهج الشمس
يتسبب الوهج الصادر من الشمس في تعتيم 
كاميرات الفيديو التقليدية، ما يسبب إخفاء 

المركبات، والناس، والحيوانات بصورة فعلية.على 
الجانب اآلخر، ال تتأثر أجهزة االستشعار الحرارية 
بهذا الوهج، وتستجيب فقط للتمثيل الحراري الذي 

تكشفه.

المصابيح األمامية 
تتسبب المصابيح األمامية في تشويش كاميرات 

الفيديو، ما يجعل مراقبة حركة المرور على 
الطرق السريعة في الليل بدقة أمًرا صعبًا.ومع 
ذلك، فإن أجهزة االستشعار الحرارية ال تتأثر 
بوهج إضاءة المصابيح األمامية، ومن ثم فهي 

ترى بوضوح.

الرؤية في الظالل
قد ال تتمكن كاميرات الفيديو من اكتشاف المشاة 

وراكبي الدراجات والحيوانات والسيارات التي تكون 
محجوبة بسبب الظالل أو في أثناء الليل، عندما 

يسود الظالم.ومع ذلك، ونظًرا ألن أجهزة االستشعار 
الحرارية تحس بالحرارة، وليس الضوء، فإنها يمكن 
أن ترى في الظالل أو الظالم الدامس، مما يوفر حالً 

لالكتشاف يتسم بالمزيد من الموثوقية.

التصوير الحراري الستخدامات المرور
في حين تستخدم كاميرات الفيديو تقليديًا لتحليل المرور باستخدام الفيديو، فإنها تحتاج إلى لوغاريتمات إضافية للتغلب على قابليتها 

للعطب المتأصل في ظروف انخفاض اإلضاءة )ليالً(، والضوء الزائد عن الالزم )وهج الشمس(، والظالل التي يمكن أن تخفي 
المركبات أو المشاة.وال تواجه أجهزة االستشعار الحرارية أيا من هذه المشكالت، ألنها تعرض صورة واضحة على أساس الفروق 

الدقيقة في التمثيل الحراري داخل المشهد.وال تحتاج أجهزة االستشعار الحرارية إلى ضوء لكي تعمل، كما أن أشعة الشمس 
المباشرة ال تتسبب في تعتيمها، وتوفر خاصية اكتشاف المركبات والمشاة وراكبي الدراجات دون انقطاع على مدار 24 ساعة، 

بغض النظر عن مقدار الضوء المتاح.



مرئي حراري

(مضّمن)

ATTENTION

اكتشاف

اكتشاف وتحلیل

تحلیل
إدارة

VMS لوحات

دخول النفق

أضواء إشارات المرور

الرؤية الليلة طويلة المدى
في الليل، يبدو الطريق السريع وكأنه صف غير واضح من األضواء بالنسبة لكاميرا الفيديو، مما يجعل جمع 

البيانات المهمة وتقييم الحوادث تقريبًا أمًرا مستحيالً.ولكن الكاميرات الحرارية ترى التمثيالت الحرارية الصادرة 
من المركبات بوضوح على بُعد أميال بعيدة، في حين توفر أيًضا رؤية واضحة لجوانب الطرق، مما يظهر 

المركبات المتوقفة.

قياس درجة الحرارة 
يمكن للكاميرات الحرارية قياس درجة حرارة أي جسم في مجال الرؤية.وتسمح هذه القدرة الفريدة بالكشف عن 

الحرائق في مراحلها المبكرة على مدى االكتشاف الكامل. 

الرؤية خالل الدخان
يمكن للكاميرات الحرارية أن تخترق الدخان، وعلى هذا النحو، فهي توفر رؤية أفضل في حالة نشوب حريق، 

مقارنة بالكاميرات البصرية.ويمكن لهذه الرؤية المعززة أن تساعد في توجيه موظفي الطوارئ لتحديد مكان 
األشخاص داخل األنفاق وإنقاذ األرواح في الحاالت الحرجة.

كيفية عمل تحليالت الفيديو
ترسل كاميرا الفيديو أو كاميرات التصوير الحرارية المثبتة إشارة إدخال إلى وحدة االكتشاف، سواء الموجودة على متن الكاميرا أو المدمجة في رف 

قياسي بحجم 19 بوصة.بمجرد ضبط وحدات معالجة صور الكاميرا أو الفيديو، تضاف مناطق االكتشاف على صورة الفيديو. 

وعندما تدخل إحدى المركبات أو يدخل أحد المشاة ضمن نطاق منطقة االكتشاف، تنتج اللوغاريتمات المخصصة أنواًعا مختلفة من بيانات حركة المرور.
ويشمل ذلك البيانات ذات الصلة بالحوادث والتواجد، والمعلومات الالزمة للمعالجة اإلحصائية، والبيانات المتعلقة بتحليل ما قبل وقوع الحادث وبعده.ويتم 

إرسال الصور المضغوطة واإلنذارات إلى غرفة التحكم التقنية.ويمكن تثبيت النظام بحيث يقوم معالج صور الفيديو بتشغيل نظام من طرف ثالث، مثل 
إشارة المرور، أو عالمة المرور اإللكترونية، أو أي لوح من ألواح عالمات المرور األخرى من نوع VMS.وعند صدور إنذار، سيحصل المسؤول عن 

إدارة المرور في غرفة التحكم على صورة مرئية للمشهد، حتى يتمكن من اتخاذ اإلجراءات المناسبة.

تحليالت دقيقة لسهولة اكتشاف المركبات والتعرف عليها. يمكن تعيين مناطق كشف دقيقة باستخدام التحليالت. 
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رحالت أكثر أمانًا، وحركة سير أكثر سالسة
تقدم أنظمة النقل الذكية )ITS( من FLIR مجموعة من األدوات، تضم االكتشاف عن طريق 

الفيديو الحراري والتحكم في حركة المرور والتحليالت عالية الدقة، لتضمن بصورة أفضل 
حركة المركبات وراكبي الدراجات والمشاة في المناطق الحضرية بأمان وكفاءة.ونظًرا ألن 
أجهزة االستشعار لدينا تعمل فوق سطح األرض، فهي متوفرة أيًضا بأسعار اقتصادية بشكل 

أكبر من تكنولوجيا االكتشاف التقليدي تحت األرض. 

اكتشاف المركبات 
تعد أجهزة االستشعار في كاميرات الفيديو والكاميرات الحرارية والرادار التي تنتجها FLIR تقنيات اكتشاف موثوقة ودقيقة وغير 

تدخلية، ومصممة خصيًصا للتحكم في اإلشارات وإدارة حركة المرور.ومن خالل الكشف عن المركبات بكفاءة عالية، تتيح 
أجهزة االستشعار من FLIR التحكم الذكي في التقاطعات لضمان المزيد من السالمة، تماًما مثلما هو الحال في عدد كبير من المدن 

التي طبقت بالفعل تكنولوجيا FLIR عند التقاطعات.

• تحسين حركة السير في المدينة

• الحد من حاالت التأخير غير الضرورية

• تعزيز السالمة لجميع مستخدمي الطرق



سالمة المشاة وحركتهم  
تتيح لك أجهزة االستشعار من FLIR فرصة تضمين حركة المشاة ضمن استراتيجيات مراقبة حركة المرور وجعلها أكثر وضوًحا لحركة 

المرور.ومن خالل التحكم الديناميكي في حركة المرور وتفعيل عالمة التحذير، يستطيع مسؤولو التشغيل جعل التقاطعات ومعابر المشاة أكثر 
أمنًا، وذلك أثناء العمل أيًضا على منع التأخير غير الضروري لكل من المشاة وسائقي السيارات.

•  استبدال األزرار االنضغاطية غير الفعالة

•  تعزيز سالمة المشاة

•  الحد من حاالت التأخير غير الضرورية

اكتشاف الدراجات  
من خالل النظر في التمثيالت الحرارية، يمكن للكاميرات الحرارية التمييز بصورة موثوقة بين سائقي الدراجات والمركبات.ويمكن تهيئة إشارات 

المرور إلعطاء راكبي الدراجات زمنا للعبور قبل حركة مرور المركبات لتوفير مزيد من الرؤية.وسيوفر اكتشاف الدراجات وقتًا مطوالً لالنتهاء من 
مرور راكبي الدراجات، ما يتيح لهم مزيدًا من الوقت لعبور التقاطع دون التسبب في تأخيرات ال لزوم لها.

•  تقوم أجهزة االستشعار الحرارية  فوق سطح األرض بالكشف بثقة عن راكبي الدراجات في بيئات 
حركة المرور المختلطة 

إطالق إشارات تحذير للدراجة بصورة ديناميكية  •

تهيئة إشارات المرور لتعزيز سالمة الدراجات  •

تحليل البيانات عالية الدقة   
توفر تحليالت أجهزة FLIR الحرارية والمرئية التحكم في إشارات المرور في الوقت الحقيقي من خالل اكتشاف وجود المركبات وراكبي الدراجات 
والمشاة عند التقاطعات.ويوفر هذا بيانات قيّمة حول حركة المرور، بما في ذلك عدد حاالت المرور، واإلشغال، والتصنيف عند مصد التوقف وبين 

التقاطعات.ومن خالل استخدام تقنية االتصال الالسلكي )Wi-Fi( بدون هوية لتتبع كيفية تحرك الناس والمركبات في التقاطعات، تستطيع أجهزة 
االستشعار من FLIR قياس أوقات الحركة وحاالت التأخير ونقاط بداية الرحلة والوجهات.وتعمل أجهزة FLIR على دمج بيانات التواجد وبيانات حركة 

المرور في مصدر واحد في السحابة، ما يؤدي إلى توفر بيانات على درجة عالية من الدقة والجودة عن التقاطعات. 

التقاط الصور وتخزينها وإدماج البيانات المهمة حول حركة المرور  •

قياس األداء عند التقاطعات  •

تعيين مواضع االزدحام في الوقت الحقيقي  •

•  رؤى أفضل، وقرارات أحسن
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أجهزة االكتشاف واالستشعار التي تنتجها FLIR للتحكم في إشارات المرور

FLIR من TrafiCam جهاز
جهاز استشعار وجود المركبات 

تضم سلسلة أجهزة استشعار وجود المركبات من نوع 
TrafiCam كاميرا من نوع CMOS وجهاز اكتشاف 

باستخدام الفيديو في وحدة واحدة.ويسمحلك جهاز 
TrafiCam  بالتحكم في إشارات المرور بشكل حيوي، 

استنادًا إلى معلومات تواجد المركبة.وتشمل سلسلة 
TrafiCam جهاز استشعار وجود المركبات من نوع 

TrafiCam لالستخدام المستقل، وجهاز استشعار وجود 
المركبات TrafiCam x-stream، وجهاز جمع البيانات 

مع تدفق البيانات المرئية عبر الفيديو.

FLIR من TrafiOne جهاز
Smart City Sensor جهاز استشعار

جهاز االستشعار TrafiOne من FLIR هو جهاز استشعار 
شامل يستطيع تتبع المشاة في حالتي االنتظار والعبور وراكبي 
الدراجات في البيئات الحضرية.ويستخدم جهاز TrafiOne تقنية 
التصوير الحراري في عملية االكتشاف بصورة موثوق فيها في 

جميع الظروف المناخية وحتى في الظالم الدامس.وتوفر تقنية 
التتبع عبر الشبكة الالسلكية )Wi-Fi( المتكاملة لمهندسي حركة 

المرور بيانات عالية الدقة عن المركبات والدراجات والمشاة 
 C-MOS عند التقاطعات.ويضم جهاز االستشعار كاميرا من نوع

بنظام رؤية عالية الدقة لتدفق البيانات المرئية عبر الفيديو.



/ThermiCam جهاز 
FLIR من TrafiSense 

جهاز اكتشاف حركة المرور المختلطة 

جهاز TrafiSense/ThermiCam هو جهاز اكتشاف 
حركة المرور باستخدام تقنية التصوير الحراري عالية 

الدقة، ويستخدم للكشف عن المركبات والدراجات في حركة 
المرور المختلطة، والتحكم في إشارة المرور في الوقت 

الحقيقي وإدارة حركة المرور وجمع البيانات.

TrafiRadar جهاز
وحدة تضم جهاز استشعار عن طريق الفيديو وجهاز رادار 

جهاز TrafiRadar من FLIR هو وحدة تضم جهاز استشعار عن 
طريق الفيديو وجهاز رادار، مما يوفر معلومات حول موقع 

وسرعة المركبات التي تقترب أو تنتظر عند التقاطعات.يرسل 
جهاز TrafiRadar تحذيًرا إلى وحدة التحكم في حركة المرور 
حينما تكون المركبة موجودة في المنطقة المعضلة، إما بتمديد 

وقت الضوء األخضر أو تمديد وقت جميع األضواء الحمراء من 
أجل تحسين السالمة اإلجمالية عند تقاطعات اإلشارات.ونتيجة 

لذلك، يمكن اتخاذ قرارات أفضل للسيطرة على إشارات المرور 
بطريقة أكثر مثالية.

ITS-IQ
منصة تحليالت عبر اإلنترنت

تجمع أجهزة شركة FLIR بين بيانات التواجد وبيانات تدفق 
حركة المرور في حل واحد متكامل، حيث يتم إدماج مصادر 

كال النوعين من البيانات في السحابة، مما يؤدي إلى توفر 
بيانات حول التقاطع في الوقت الحقيقي تتسم بدرجة عالية 

من الدقة والجودة.ITS-IQ من شركة FLIR عبارة عن منصة 
تحليالت للبيانات على شبكة اإلنترنت توفر تجربة مثالية في 

فهم االزدحام.وال تستضيف منصة ITS-IQ اللوغاريتمات 
المعقدة وعوامل التصفية لمعالجة المدخالت فحسب، بل إنها 

تعد أيًضا واجهة المستخدم بالنسبة لمهندسي المرور لبدء العمل 
باستخدام البيانات المهمة حول حركة المرور.
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وقت أسرع لالستجابة، وموثوقية في حاالت االكتشاف
تُعد القدرة على تحديد الحوادث على الطرق وفي األنفاق واالستجابة لها بسرعة عنصًرا أساسيًا في أي نظام فعال إلدارة 
حركة المرور.وتستطيع كاميرات المرور وأجهزة االستشعار من FLIR الكشف عن الحوادث بصورة موثوق فيها - بما 

في ذلك االصطدامات، والمركبات المتوقفة، والسائقون الذين يسلكون االتجاه الخاطئ- في ظل اإلضاءة والظروف 
الجوية العصيبة.ويمكن ألجهزة التصوير من FLIR أيًضا رصد مستويات مختلفة من تدفقات حركة المرور، وحتى 

الكشف عن اندالع حريق في نفق قبل فترة طويلة حتى من تفعيل أجهزة االستشعار التقليدية. 

مراقبة الطرق السريعة  
تركز كاميرات التصوير الحراري من FLIR على مراقبة الطرق السريعة.وحيث إنها ال تتأثر بسبب ظروف اإلضاءة المنخفضة، أو وهج الشمس المفرط، أو 

َمشاهد التباين العالي )الظالل(، فهي توفر حالً حقيقيًا على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع للمسؤولين عن تشغيل الطرق السريعة.

مراقبة حركة المرور على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع   •

مراقبة حركة المرور حولك بدقة، ليالً ونهاًرا   •

التمتع برؤية واضحة في جميع الظروف الجوية   •



االكتشاف التلقائي للحوادث   
تعتمد اإلدارة الفعالة للحوادث اعتمادًا كليًا على االكتشاف السريع للحوادث والتحقق منها.وتسمحلك حلول االكتشاف من FLIR  باكتشاف المركبات المتوقفة، 

أو السائقين الذين يسلكون االتجاه الخاطئ، أو طوابير السيارات، أو المركبات بطيئة الحركة، أو الكائنات المتساقطة، أو المشاة في ثوان قليلة، حتى يمكن 
الحيلولة دون وقوع الحوادث الثانوية.

الكشف في ثوان قليلة   •

منع الحوادث الثانوية    •

رصد أي حركة غير منتظمة في المرور على الفور   •

اكتشاف الحرائق في األنفاق   
تسمح كاميرات التصوير الحراري من FLIR لمسؤولي التشغيل باكتشاف الحرائق في مراحلها األولى.وفي حالة نشوب حريق، تعزز الكاميرات الحرارية الرؤية 

بالنسبة للمسؤولين عن التشغيل من خالل الرؤية عبر الدخان والكشف عن البقع الساخنة.

الكشف عن الحوادث والحرائق في مرحلة مبكرة   •

مراقبة حركة المرور في األنفاق   •

الرؤية خالل الدخان   •

جمع البيانات ورصد حركة السير   
 FLIR في المحافظة على األمان على الطرق السريعة من خالل مراقبة حركة السير بدقة.وتستطيع حلول FLIR تساهم كاميرات وأجهزة االستشعار من

أن تميز بكفاءة بين عدة مستويات من الخدمة: السير السلس، أو الحركة الكثيفة، أو حاالت االزدحام، أو حاالت التوقف والحركة المتكررة.وتشمل 
االستخدامات األخرى مراقبة طوابير المركبات خالل فترات تنفيذ األعمال على الطرق، وحسابات وقت الحركة على أساس حركة السير.

جمع بيانات مهمة حول حركة المرور   •

مراقبة الطوابير   •

ضمان السالمة أثناء تنفيذ األعمال على الطرق   •
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أجهزة االكتشاف واالستشعار من FLIR للطرق واألنفاق

FLIR من VIP سلسلة أجهزة
لوحات االكتشاف المتكاملة  

توفر لوحات االكتشاف المتكاملة من FLIR إمكانية االكتشاف 
التلقائي للحوادث، وجمع البيانات، وتسجيل تسلسل الصورة قبل 

الحادث وبعده، وتدفق الصورة المرئية عن طريق الفيديو في لوحة 
واحدة.وقد تم تركيب وحدات VIP لمشاريع الطرق واألنفاق في 

 )VIP-T( التعامل مع وحدة VIP جميع أنحاء العالم.تستطيع لوحات
التناظرية وتدفقات الشبكة عالية الدقة )VIP-HD(، بل يمكنها حتى 

.)VIP-TX( االندماج مع ترميز الفيديو

FLIR من TrafiBot HD جهاز
كاميرا صندوقية شبكية 

يجمع جهاز TrafiBot HD بين لوغاريتمات االكتشاف باستخدام 
الفيديو التي أثبتت فعاليتها عمليًا مع بصريات الكاميرا المتقدمة وتقنية 
 TrafiBot HD معالجة قوية في كاميرا صندوقية واحدة.ويوفر جهاز

)بدقة وضوح تبلغ 1920 × 1080( صوًرا ذات جودة فائقة، 
وتحليالت الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( المضمنة، فضالً عن 

الترميز متعدد الدفق.يوفر جهاز TrafiBot HD مجموعة اقتصادية من 
التقنيات وأداء على أعلى مستوى.

الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( في سلسلة 
FLIR من )ITS( نظم النقل الذكية

الكشف التلقائي - الذكي - عن الحوادث

توفر كاميرا الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( في سلسلة نظم النقل 
الذكية )ITS( من FLIR معلومات ضرورية حول حركة المرور، 

مما يدعم مسؤولي تشغيل حركة المرور من خالل التنبيهات حول 
المركبات المتوقفة، والسائقين الذين يسلكون االتجاه الخاطئ ، والمشاة، 

والحموالت المفقودة، وبيانات حول حركة المرور وأكثر من ذلك 
بكثير.وتستطيع كاميرا الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( الحرارية 

في سلسلة نظم النقل الذكية )ITS( من FLIR قياس درجة حرارة أي 
جسم في مجال رؤيتها.تتيح هذه القدرة الفريدة فرصة اكتشاف الحرائق 

في مراحلها المبكرة على النطاق الكامل لعملية الكشف، حتى عبر 
الدخان.



أجهزة االكتشاف واالستشعار من FLIR للطرق واألنفاق )تابع(

الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( بالرؤية 
 )ITS( المزدوجة في سلسلة نظم النقل الذكية

FLIR من
الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( بالرؤية المزدوجة 

تجمع كاميرات الكشف التلقائي عن الحوادث )AID( بالرؤية 
المزدوجة في سلسلة نظم النقل الذكية )ITS( من FLIR بين 
تقنية التصوير الحراري والتصوير المرئي، مع تحليالت 

متقدمة للفيديو، بهدف توفير حل كامل للكشف التلقائي عن 
الحوادث وجمع البيانات واكتشاف الحرائق.وقد أثبتت تحليالت 

فيديو حركة المرور من FLIR فعاليتها في جميع أنحاء العالم 
على طول الطرق السريعة واألنفاق، واآلن يضاف إلى ذلك 

التصوير الحراري الذي يمّكن مسؤولي تشغيل حركة المرور 
من الرؤية بوضوح في الظالم التام، وفي ظل سوء األحوال 

الجوية، وعلى مدى بعيد.

FLIR من FLUX منصة
نظام إدارة حركة المرور  

منصة FLUX هي منصة برمجيات ذكية تستخدم مع نظام 
االكتشاف باستخدام الفيديو من FLIR.ويجمع FLUX بيانات 

حركة المرور، واألحداث، واإلنذارات، وصور الفيديو الناشئة 
عن أجهزة االكتشاف باستخدام الفيديو.كما يوفر FLUX القدرة 

على إدارة الفيديو ويمكنه التحكم في تسجيالت الفيديو عبر 
الشبكة، وجدران الفيديو، والكاميرات النقالة والثابتة.

FLIR من Cameleon ITS
برمجيات القيادة والتحكم

Cameleon ITS هي منصة مركزية للبرمجيات لمراقبة النقل 
وإدارته، بحيث تسمح بالسيطرة على أجهزة تحكم خاصة بأنظمة 

 ،DMS بما في ذلك الكاميرات، وعالمات ،)ITS( النقل الذكية
ومحطات أجهزة الكشف، والبوابات، ورؤوس اإلشارات، 

واكتشاف الحوادث.
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سالمة النقل العام 
تلعب أنظمة النقل الذكية )ITS( من FLIR دوًرا حيويًا في المساعدة على تشغيل أنظمة النقل العام بأمان.

وتستطيع كاميراتنا اكتشاف األنشطة حول األرصفة والمسارات، ورصد شْغل المقاعد والركاب في الحافالت 
والقطارات، بل وأيًضا اكتشاف الحرائق على متن الطائرة - كل ذلك في محاولة للحد من مخاطر الحوادث 

وتحسين الكفاءة.   

مراقبة المحطات   
تستطيع كاميرات التصوير الحراري من FLIR اكتشاف األشخاص الموجودين في المترو أو الترام أو مسارات السكك الحديدية.وسواء كان الشخص قد 

سقط من على الرصيف أو كان يسير عمدًا على المسارات، تضمن كاميرات FLIR اكتشاف ما على المسارات أو في األنفاق على مدار 24 ساعة طوال 
7 أيام في األسبوع، بغض النظر عن عوامل اإلضاءة المحيطة بها.

اكتشاف األشخاص الموجودين على المسارات   •

منع الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية   •

تعزيز السالمة   •



اكتشاف المركبات عند معابر السكك الحديدية   
يمكن لكاميرات التصوير الحراري من FLIR أن تحول دون وقوع االصطدامات بين القطارات والمركبات على مستوى المعابر 

عن طريق اكتشاف توقّف المركبات على المسارات.وبهذه الطريقة، يمكن تحذير مسؤولي تشغيل القطارات والترام مسبقًا.

اكتشاف المركبات على مستوى المعابر  •

منع الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية  •

تعزيز سالمة السكك الحديدية  •

الكشف عن الحرائق على متن المركبات    
توفر أجهزة االستشعار الذكية ضمن نظم النقل الذكي )ITS( من FLIR إمكانية االكتشاف المتقدم للحرائق في قطارات الركاب 

والبضائع.وتوفر هذه األجهزة مواجز الفيديو الحراري والفيديو الملون بدقة عالية الجودة التي تعمل كنظم لمراقبة سالمة الركاب على 
متن المركبات.  

االكتشاف المتقدم الفعال للحرائق   •

رصد متميز لما يحدث على متن المركبات   •

المراقبة على متن المركبات   
باإلضافة إلى السالمة، يمكن ألدوات التصوير الخاصة بنظم النقل الذكي )ITS( من FLIR أن تساعد مسؤولي التشغيل في تحديد 

شغل المقاعد وأقصى سعة في قطارات الركاب.

شْغل المقاعد  •

السعة القصوى  •
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أجهزة استشعار وكاميرات FLIR الستخدامات سالمة النقل العام

FLIR ITS-Series Rail
أدوات التصوير الحراري لمراقبة السكك

تعد FLIR ITS-Series Rail حالً اقتصاديًا يستخدم لوغاريتمات 
متقدمة للكشف عن المشاة والمركبات التي يحيط بها خطر حول 

 FLIR ITS-Series Rail أنفاق القطارات واألرصفة.ويمكن استخدام
لمنع االصطدامات عن طريق اكتشاف المركبات التي تكون عالقة 

على مستوى المعابر أو تعوق مسار القطارات القريبة.كما يمكن 
لكاميرا FLIR ITS-Series Rail ذات المعايرة الخاصة قياس درجة 

حرارة سطح األجسام داخل مجال الرؤية، مما يسمح باكتشاف 
الحرائق في مراحلها األولى. 

FLIR من RSX-F جهاز
جهاز االستشعار الحراري لعربات السكك الحديدية 

جهاز RSX-F من FLIR هو جهاز استشعار ذكي يوفر إمكانية 
االكتشاف المتقدم وغير المالمس للحرائق في قطارات الركاب 

والبضائع.ونظًرا ألنه يجمع بين أدوات التصوير الحراري، وكاميرا 
بجودة عالية الدقة والتحليالت المتقدمة على متن المركبة، يستطيع 

جهاز RSX-F من FLIR الكشف عن الحرائق بسرعة أكبر من أجهزة 
االستشعار التقليدية، مع عمله بمعدالت منخفضة لإلنذارات الكاذبة.

يستطيع أيضا جهاز RSX-F من FLIR التقاط التمثيل الحراري 
بالنسبة لركاب القطارات لتحديد معدل شْغل المقاعد.ويتيح ذلك 

الفرصة لمسؤولي تشغيل السكك الحديدية لتحسين تدفقات الركاب 
على النحو األمثل.



 FLIR من )ITS( سلسلة نظم النقل الذكي
كاميرات التصوير الحراري لحركة المرور 

توفّر سلسلة نظم النقل الذكي )ITS( من FLIR إمكانية اكتشاف 
حركة المرور بصورة فعالة وموثوقة ورصدها في الظالم 

الدامس، وفي ظل ظروف الطقس القاسية.ويمكن دمجها مع 
مجموعة متنوعة من تحليالت الفيديو من طرف ثالث لتحسين 

األداء.وتتميز الكاميرا بتوفر خيارات العدسة المتعددة، من 7.5 
ملم ووصوالً إلى 35 ملم، باإلضافة الى توصيل ميزة "التوصيل 

 IP والتشغيل" البسيطة على البنية التحتية القائمة، باستخدام
)بروتوكول إنترنت( مختلط وخرج الفيديو التناظري وتصميم يلبي 

.IP66 متطلبات مقاومة عوامل الطقس، ومتطلبات المعيار

D-Series ITS
الكاميرات الحرارية الموجودة في حيّز قبة خارجي 

تعمل الكاميرات المرورية على شكل قبة المزودة بأجهزة استشعار 
 FLIR من D متعددة والخاصة بنظم النقل الذكي ضمن سلسلة

مقرونة بتحليالت االكتشاف عبر الفيديو من FLIR، بمثابة جهاز 
متقدم الكتشاف الحوادث ونظام لتجميع البيانات.وتعرض نظم 

النقل الذكي لسلسة D من FLIR أداة التصوير الحراري بدقة 640 
× 512 بكسل، مع كاميرا CCD ملونة تعمل ليالً ونهاًرا بمعدل 
تكبير وتصغير حتى 36 مرة.ويوفر حيز القبة الخارجي تحكًما 

دقيقًا في تدوير/إمالة الكاميرا، وهو األمر الذي يمكن السيطرة عليه 
 D والشبكات التسلسلية.تعد سلسة )IP( عبر بروتوكول اإلنترنت

من FLIR البديل المثالي لكاميرات القبة النهارية / الليلية، لتصوير 
واضح على مدار اليوم طوال أيام األسبوع في حيّز منفصل.

 PT-Series HD ITS
كاميرا مراقبة حركة المرور القابلة للتدوير-اإلمالة وأجهزة 

االستشعار المتعددة

توفر نظم النقل الذكية عالية الدقة لسلسة PT مقرونة بتحليالت 
االكتشاف عبر الفيديو من FLIR تحكًما دقيقًا في تدوير/إمالة الكاميرا، 
مع توفير أنماط مسح قابلة للبرمجة بشكل كامل.وحيث يمكن التحكم 
والتشغيل من خالل الشبكات الرقمية والتسلسلية، تتوفر الكاميرات 
الحرارية التابعة لنظم النقل الذكي لسلسلة PT بدرجة وضوح عالية 
تبلغ 640 × 512، والتي توفر ما يصل إلى ستة عشر ضعفًا من 

وضوح الصورة وكذلك إمكانية اكتشاف التهديدات طويلة المدى 
بصورة تفوق الكاميرات الحرارية ذات درجة الوضوح المنخفضة.

وتشمل التكوينات ذات أجهزة االستشعار المتعددة أيًضا كاميرا ملونة 
عالية الدقة ليلية ونهارية بنسبة تكبير وتصغير تبلغ 36 مرة.

FLIR كاميرات التصوير الحراري من
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التعّرف على حلول حركة المرور 
تتميّز نظم النقل الذكي )ITS( من FLIR أيًضا بخيارات تقدّمها لك لمعرفة كل شيء عن حلول حركة المرور 

المحيطة بك.وسواء كنت قد اخترت الحل الذي تراه هو الحل المناسب الحتياجاتك، أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 
في تحديد الحل، فإن نظم النقل الذكية )ITS( من FLIR جاهزة لتقديم المساعدة من خالل األدوات التالية:

  FLIR من Traficon أكاديمية
 Traficon وكذلك سوق نظم النقل الذكي بوجه عام إلى التغيير بصفة مستمرة.وهذا ما دفع أكاديمية FLIR تتعرض محفظة منتجات نظم النقل الذكي من

من FLIR إلى أن تقدم لك مجموعة كبيرة من التدريبات لتبقى على علم بصورة متجددة بآخر وأحدث التقنيات.

جداول وفصول التدريب المرنة   •

التدريب الشخصي   •

التدريب عبر اإلنترنت   •

Tra�con Academy



 :FLIR من )ITS(المعالم الستة التي تميز نظم النقل الذكي

حلول المرور الحالية والمستقبلية   
ستؤدي المعالم الستة التي تميز منتجات FLIR ITS إلى إحداث ثورة في كيفية تدفق حركة المرور على الطرق في جميع أنحاء العالم.فنحن نقدّم حلوالً فريدة من 
نوعها ثبتت فعاليتها عمليًا، والتي تساهم في الحفاظ على حركة المركبات والمشاة، والدراجات بسالسة وأمان.ومن خالل الجمع بين كاميرات الفيديو، وأجهزة 
االستشعار الحرارية، وتحليالت الفيديو الذكي، وبرمجيات القيادة والتحكم، تقدم نظم النقل الذكي من FLIR الحل المناسب لوضعك المحدد.ويستخدم المسؤولون 

عن إدارة حركة المرور في جميع أنحاء العالم نظم النقل الذكية)ITS(  من FLIR للحفاظ على الطرق آمنة وجعلها تعمل بكفاءتها العالية.وتساعد حلول نظم النقل 
الذكية من FLIR على حماية المواطنين، وكذلك البنية التحتية الحيوية.وتشعر شركة FLIR بالفخر لمساهمتها في جعل األماكن التي نعيش ونعمل فيها ونسافر إليها 

آمنة قدر اإلمكان.
للحصول على الحل المناسب لك واحتياجات وسائل المواصالت لديك، يمكنك زيارة موقعنا على اإلنترنت عبر الرابط التالي:

 www.flir.com/traffic - أو التواصل معنا واالتصال بأيٍ من مندوبي مبيعات نظم النقل الذكية الموثوق بهم لدينا في جميع أنحاء 
العالم:هاتف 00 22 37 56 )0( 32+ 

يل في الوقت  التحل
الحقيقي

الكفاءة والموثوقية تكنولوجيا أثبتت 
جدارتها

االتصال

تكلفة مقبولة 
ا اقتصاديً

االكتشاف بالفيديو
ى ما تراه العين( )االعتماد عل

إشعار بإخالء المسؤولية القانونية:تخلي نظم شركة FLIR مسؤوليتها تجاه أي خطأ أو حادث ينجم عن استخدام نظم التصوير الحراري، أو األخطاء المتعلقة بتفسير الصورة من قبل المستخدم، وال تجوز مساءلتها عن 
أي مما سبق.تكون المواصفات عرضة للتغيير دون توجيه إشعار بذلك. 

حقوق الطبع والنشر © لعام 2018، محفوظة لصالح شركة  .FLIR Systems, Inc تكون جميع أسماء العالمات التجارية والمنتجات األخرى عالمات تجارية ألصحابها المعنيين.تستخدم جميع الصور ألغراض 
التوضيح فقط.تراخيص التصدير

قد تتطلب المنتجات الموضحة في هذه النشرة إذنًا حكوميًا لتصديرها/إعادة تصديرها أو نقلها.اتصل بشركة FLIR للحصول على مزيد من التفاصيل.
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الشركة
المقرات الرئيسية

FLIR Systems, Inc.  شركة
 27700 SW Parkway Ave. 

Wilsonville, OR 97070
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 866.477.3687 1+  

FLIR من )ITS( نظم النقل الذكية
Hospitaalweg 1 b

B-8510 Marke
بلجيكا

هاتف: 00 22 37 56 )0( 32+ 
فاكس: 96 21 37 56 )0( 32+ 

 

تكون مواصفات المنتج عرضة للتغير دون توجيه إشعار بذلك.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2018، محفوظة لصالح شركة  .FLIR Systems, Inc تكون جميع أسماء العالمات التجارية والمنتجات األخرى عالمات تجارية 
ألصحابها المعنيين.قد ال تمثل الصور المعروضة درجة الوضوح الفعلية للكاميرا المبينة.الصور ألغراض التوضيح فقط.)أنشئ بتاريخ 18/02(

1639-OEM-ITS- 16

www.flir.com
NASDAQ )نظام تحديد األسعار اآللي التابع للمؤسسة 

 FLIR :)القومية لوسطاء األوراق المالية


