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 کاربرد

دیگر از سنسورهای آلتراسونیک برای تشخیص فضاهای خالی  ،(PMS)ت پارکینگ جدید یهای مدیر در سامانه

از دوربین برای  (ANPR)اجرای عملیات پالک خوانی  منظوربه PMSهای جدید در سامانه کنند.پارک استفاده نمی

قادر به تشخیص عوامل دیگر  ،های خالی پارکاین سامانه عالوه بر تشخیص مکانکنند. این هدف استفاده می

رزرو فضای پارک در روزی  منظوربهتوانند ها همچنین میخرابکاری و ... است. این سامانه ،زدی ماشیند مانند

هایی توان برای پیدا کردن ماشیناز این سامانه می چندطبقههای مورد استفاده قرار بگیرند. در پارکینگ ،معین

 اند؛ استفاده نمود.ها مکان پارک کردن را فراموش کردهکه صاحبان آن

 

 
 )ب(

 
 )آ(

آلتراسونیک تشخیص داده  موجطولهای مدیریت پارکینگ. آ( حضور خودروها بر اساس های متفاوت برای سامانهروش

در  شدهنصبهای است و نه بیشتر! ب( خودروها بر اساس دوربین صیتشخقابلشوند. در این روش تنها حضور خودرو می



شوند. این سامانه همچنین قادر به تشخیص مدل خودرو، پالک و بررسی اختالل تشخیص داده می ANPRو بر اساس  راهرو

 در نظم عمومی است.

 و مزایا حلراه

جایگاه  3است که هر دوربین مسئولیت بررسی  daA2500-14ucنکت شامل دو دوربین اسنسور پارکینگ شریف ک

اند. متصل شده embeddedموجود بر روی برد  ARMها هر دو به پردازنده خودرو را بر عهده دارد. این دوربین

خودروهای در حال حرکت را  ANPRها که وظیفه ها و خیابانکاربردهایی نظیر پالک خوانی در بزرگراه برخالف

تر است. در فضای پارکینگ، خودروها حداقل برای چند ساعت در پارکینگ امری بسیار ساده یپالک خواندارند: 

 (rolling)تر از شاتر پلکانی که گران (global)هایی با شاتر سراسری نیازی به دوربین جهیدرنتاند. پارک شده

تر در این روش به حذف اثر شاتر پلکانی برای تشخیص افراد عبوری در جلوی هستند؛ نیست. زمان اکسپوژر کوتاه

 شدهنوشتههای قوی شود. الگوریتمعکس برای تشخیص خودرو گرفته می 1در هر ثانیه  کند.خودرو کمک می

 یفه تشخیص خودرو را بر عهده دارند. اگر تنها یکی از شش جای پارک خالی باشد؛وظ ،مبتنی بر یادگیری عمیق

تمامی  قرمز روشن خواهد شد. شود. در غیر این صورت چراغن میعالمتی برای رانندگان روش عنوانبهچراغ سبز 

عملیات  بارکینیه ثا 1۰در این سامانه هر نامیده شده است.  PVSYS (Parking Vision System)افزاری بسته نرم

ANPR شود.برای خواندن شماره پالک به کار گرفته می 

 

 
 رابط وب سامانه با امکان تنظیم تمامی پارامترهای مورد نیاز

 

 



 فناوری مورد استفاده

  دوربین سریdart ( باسلرdaA2500-14uc bare-board) 

  لینوکس سرور سفارشی تحت معماریA64 ARM 

 جهت تشخیص ماشین و اشخاص شدهنوشتهافزار سفارشی نرم، 

 لینوکستحت 

 وجود موتور دقیق تشخیص خودکار پالک 
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