ROADSCANNERS

Katalog produktů
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Road Doctor® Survey Van
Road Doctor

RDSV nabízí kompletní nedestruktivní
prüzkumný systém určený pro sběr a analýzu dat dopravní infrastruktury.
RDSV v sobě spojuje unikátní a inovativní balíčky Road Doctor®
určené pro průzkum dopravní infrastruktury v jediném, cenově
dostupném a na použití jednoduchém plug and play high-tech
systému.
RDSV hardware systém vybavení lze sestavit i účelově dle požadavků klienta.

Vybrané komponenty vysoké kvality
Roadscanners nabízí 3 možnosti jak získat svůj vlastní kompletní high-tech systém pro průzkum a analýzu stavu silnic:
1. Objednejte si zcela nové a kompletně zařízené vozidlo.
2. Zašlete do centrály ve Finsku své vlastní vozidlo a náš tým
jej vybaví potřebnou technologií.
3. Nainstalujte si systém sami. Následně s Vámi některý z
našich techniků instalaci dokončí a vyškolí Váš personál k
používání RDSV.

Výhody systému
Road Doctor® Survey Van
Vysoce kvalitní, mnohostranný a nedestruktivní
způsob sběru dat jedním pojezdem

Významné úspory na správu dopravní infrastruktury
Až 40% úspora investičních nákladů
Cílené plánování údržby
Zvýšení životnosti silnic a železnic

Kombinace podpovrchových a povrchových
informací

RDSV lze vybavit následujícími plug and play systémovými
balíčky a odpovídajícími moduly softwaru Road Doctor® 3:

Road Doctor® CamLink (RDCL)
Centrální systém RDSV pro záznam i několika
videí současně a jejich propojení s GPS souřadnicemi. Současně obsahuje i nástroj pro zaznamenání poruch vozovky. Všechny ostatní balíčky v sobě RDCL zahrnují.

Road Doctor® Laser Scanner (RDLS)
Lepší pochopení zkoumané konstrukce

Nejnovější software pro analýzu a ukládání dat

Pomocí GPS údajů lze každé měření lokalizovat a je
možné jej opakovat a porovnávat.

Systém pro cenově efektivní laserové skenování
silnic a železnic a následnou analýzu získaných
dat. Součástí systému je i 3D akcelerometr, jehož pomocí jsou identifikovány případné nerovnosti vozovky.

Ground Penetrating Radar (GPR)
Spolu s údaji o tloušťce a kvalitě konstrukčních
vrstev poskytuje GPR detailní informace o konstrukčních odchylkách a dalších důležitých faktorech jako např. obsahu vlhkosti.

Road Doctor® Thermal Diagnostics (RDTD)
Vybrané komponenty vysoké kvality
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Systém navržený speciálně pro termodynamický IR průzkum dopravní infrastruktury

Road Doctor® CamLink
RDCL nabízí inovativní plug and play průzkumný systém pro nahrávaní několika různých videí propojených s GPS souřadnicemi
a dalšími údaji získanými průzkumem vozovky. Všechna zařízení pro sběr dat jsou řízena
z Road Doctor CamLink rozhraní. Záznam ze
všech měřicích zařízení (laserového skeneru, 3D akcelerometru a termální kamery) je
spuštěn pomocí jediného tlačítka RDCL.

Výhody systému RDCL
Systém k okamžitému použití bez nutnosti instalace
Použití až 3 kamer současně
Snímání několika videozáznamů a jejich propojení
s GPS údaji
Možnost integrace s dalšími daty získanými
průzkumem vozovky

RDCL systém v sobě zahrnuje veškeré potřebné hardware vybavení včetně poslední verze softwaru Road Doctor® 3 a představuje tak kompletní nástroj pro sběr dat, jejich analýzu a hodnocení. Součástí systému je i odolný kryt pro kamery, určený k
instalaci na střechu měřicího vozidla. Takto je systém připraven
k použití i v náročném prostředí za nepříznivých povětrnostních
podmínek.

Uživatelsky přívětivé SW rozhraní

Komponenty RDCL
•

CamLink kryt na kameru

•

GigE propojená průmyslová kamera

•

Vysoce kvalitní IMU s GPS přijímačem

•

Měřič délek (DMI)

•

Upravený průmyslový počítač

•

Dotykový monitor

•

Obal pro přepravu a skladování

•

Montážní sada

•

Mikrofon

•

Road Doctor software produkty

CamLink kryt na kamery

Výhody inventarizace pomocí RDCL
•

Inventarizace poruch, silničního příslušenství a systému
odvodnění

•

Definice až 10 parametrů a kategorizace do 4 tříd

•

Při inventorizaci/kategorizaci poruch lze využívat kontinuální vstupy (např. pro odvodnění, trhliny), případně
lze určit přesné místo (propustky, dopravní značení)

•

Výstupy mohou být zaznamenány v různých intervalech
dle nastavení uživatele (např. 10 m, 100 m)

•

S RDCL lze inventarizaci provádět při měření přímo v
terénu nebo v kanceláři za pomoci pořízeného
videozáznamu v HD kvalitě
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Road Doctor® Laser Scanner
RDLS nabízí cenově výhodný systém umožňující laserové skenování, průzkum nerovností a poruch asfaltové vozovky a integrovanou analýzu dat ze zaměření silnic a uliční
zástavby.

Získejte podrobné informace o
povrchových vlastnostech silnice

RDLS se skládá z Road Doctor® CamLink zařízení s integrovaným
laserovým skenerem a 3D akcelerometrem. RDLS systém umožňuje modelování povrchu vozovky a jejího okolí.
Systém používá RD Surface Analysis modul (modul pro analýzu
povrchu) ke zpracování a přenosu dat z RDSV laserového skeneru a akcelerometru.
Modul RD Surface Analysis zároveň umožňuje propojení a
analýzu všech zaměřených dat v jediném zobrazení. Software
lze dále použít pro přípravu map, statistik a plánů údržby založených na výsledcích provedené diagnostiky.

Příčný sklon vozovky

Hloubka vyjetých kolejí

Komponenty RDLS
•

Laserový skener

•

Střešní montážní systém

•

3D akcelerometr

•

Kryt na CamLink kameru

•

GigE propojená průmyslová kamera

•

Vysoce kvalitní IMU s GPS přijímačem

•

Měřič délek (DMI)

•

Upravený průmyslový počítač

•

Dotykový monitor

•

Obal pro přepravu a skladování

•

Montážní sada

•

Mikrofon

•

Road Doctor software produkty

Výška krajnic
Pokles krajnic

Riziko rozhoupání

Detekce problémů pomocí RDLS
Všechny silnice

Štěrkové silnice

• podélná nerovnost

• nerovnost

• příčná nerovnost

• odvodnění

• příčný sklon

• prašnost

(riziko rozhoupání)

Nerovnosti
Hloubka příkop

• pevnost/tuhost

• vyjeté koleje
• široké trhliny
• odvodnění
• zobrazení příčného řezu
• horizontální prostorové poměry
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Šířka vozovky a silnice

Zařízení pro georadarový (GPR) průzkum
Roadscanners nabízí služby pro výběr nejvhodnějšího balíčku zařízení podle potřeb
každého zákazníka.

Hlavní charakteristiky

Roadscanners zajišťuje prodej a distribuci GPR systémů od
těchto výrobců:

Průzkumy na síťové úrovni
• Průzkumy na síťové úrovni

GSSI (USA)

Průzkumy na projektové úrovni

• Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI) vyrábí špičkové produkty pro širokou škálu aplikací, značka GSSI je synonymem
pro nepřekonatelnou kvalitu dat a spolehlivost osvědčenou
v terénu.

• průzkum na místě stavby, určení tloušťky vrstev,
rozměrových parametrů, příčin vzniku poruch
Nezávislá kontrola a zajištění kvality
• tloušťka a umístění, kaverny (mezerovitost asfaltu),
speciální konstrukce

3D-Radar (Norway)
• 3D-Radar byl průkopníkem nové generace 3D GPR systémů
za použití GPR technologie s odstupňovanou frekvencí a inovativní multikanálovou konstrukcí antény. 3D-Radar používá
několik antén v jedné linii pro efektivní sběr dat na velkých
plochách. Tento způsob sběru dat umožňuje následně vytvořit 3D obraz podpovrchových objektů.

Forenzní měření
• tloušťka, náchylnost k vlhkosti, konstrukce
přechodových částí atd.
Kontrola stavu komunikace
• poruchy asfaltové vrstvy, vlhkost, atd.
Výhody

IDS (Italy)
• IDS navrhuje a vyrábí georadarové systémy (GPR), nabízející
nejpokročilejší multi-kanálové a multi-frekvenční systémy
dostupné na trhu.

• data poskytují kontinuální a detailní profil
měřeného úseku

2D laserový skener
Videokamera, termální kamera

Možnosti GPR zařízení

GPS
GSSI

3D-Radar

3D akcelerometr

IDS
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Road Doctor® Thermal Diagnostics
RDTD představuje termální průzkum dopravní infrastruktury.
RDTD v sobě zahrnuje kompletní Road Doctor® CamLink systém
a navíc i sofistikovaný systém pro sběr a analýzu dat pořízených
termální kamerou.
RDTD je excelentním nástrojem pro různé projekty výzkumu a
vývoje související s měřením teploty a s výzkumem, jak teplota
souvisí s jinými druhy měření.
Průzkum termální kamerou taktéž patří k nedestruktivním
metodám měření úzce souvisejícím s EM fyzikou. V současnosti
lze díky vysoce přesným termálním kamerám změřit i minimální změny v teplotě povrchu, a to i v rozmezí 0,05ºC z jedoucího
vozidla.

Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky měření termální kamerou jsou ovlivněny slunečním zářením se doporučuje využívat
tento systém během nočního měření v období jaro/podzim,
kdy jsou značné rozdíly mezi denními a nočními teplotami.

Komponenty RDTD

6

•

Termální kamera

•

Kryt termální kamery

•

GigE propojená průmyslová kamera

•

CamLink obal na kameru

•

Vysoce kvalitní IMU s GPS přijímačem

•

Měřič délek (DMI)

•

Upravený průmyslový počítač

•

Dotykový monitor

•

Obal pro přepravu a skladování

•

Montážní sada

•

Mikrofon

•

Road Doctor software produkty

Vizuální prohlídky

RDSV seznam funkcí

Videozáznam

•

•

•

Inventarizace poruch vozovky

•

•

•

Sčítání dopravy

•

•

•

Vysprávky

•

•

Měření šířky vozovky

•

•

Odhad velikosti objektu

•

•

•

Vizuální analýza odvodnění

•

•

•

Kontrola vodorovného dopravního značení

•

•

Silniční inventář

•

•
•

Konstrukce

Příčný profil

Nerovnost

IRI (3. tř.)
Nerovnost

Omezená podpora

•

Příčný náklon, podélný náklon a zatáčení

•

Příčný sklon

•

Riziko rozhoupání

•

Max. hloubka vyjeté koleje

•

Hloubka vyjetých kolejí vpravo a vlevo

•

Hodnota vrcholu mezi dvěma spodními hranami

•

Sedání vozovky

Omezená podpora

•

Deformace

•

Analýza prostorových poměrů

•

Pokles hran

Omezená podpora

•

Výška krajnic

Omezená podpora

•

Hloubka příkop

•

Prašnost

•

•

Analýza kostrukce vozovky

•

Kvalita asfaltové vrstvy

•

Vlhkost v konstrukci

•

Průzkum mostovky

•

Tloušťka asfaltové vrstvy

•

Tloušťka vrstvy

•

Posouzení stavu vozovky

•

Detekce a mapování inženýrských sítí

•

Engineering

•

Speciální konstrukce

•
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RDTD Paver Service

Road Doctor® Thermal Diagnostics
RDTD Paver představuje inovativní nástroj
pro zajištění kvality a eliminaci tepelné segregace asfaltu.
RDTD Paver systém je určen pro monitoring teploty a rychlosti
pokládky asfaltové směsi finišerem v reálném čase i uložení dat
pro pozdější použití. Hlavním účelem sledování těchto informací je minimalizovat problémy způsobené tepelnou segregací,
které vedou k rozvoji vysoké pórovitosti asfaltu.
Měření pomocí termální kamery umístěné přímo za finišerem
probíhá během celého procesu pokládky. Získaná data lze sledovat v reálném čase na dotykové obrazovce v kabině finišera i
vzdáleně prostřednictvím 3G/4G sítě. Uživatelsky přívětivé rozhraní RDTD poskytuje uživatelům detailní informace, umožňuje
sledování případných problémů a jejich okamžitou nápravu.
RDTD technika umožňuje obsluze fnišera zajistit rovnoměrnou teplotu pokládky, která představuje kritický faktor pro zamezení vzniku oblastí tepelné segregace asfaltu, a tím je dosaženo optimální hustoty.

Zákazník

Kontrola kvality

10 cm

Zhotovitel

RDTD systém zahrnuje také webové služby pro monitoring v reálném
čase i uložení výsledků v databázi pro pozdější použití. Využití webových služeb činí celý proces zajišťování kvality transparentním pro
všechny zúčastněné strany.
RDTD Paver systém je inovativním nástrojem pro rychlou a nedestruktivní kontrolu segregace asfaltové směsi na celé šířce komunikace.

Komponenty RDTD Paver
Věděli jste?

•

Termální kamera

•

RDTD Paver s centrální jednotkou

•

Čítač otáček kola - encoder (DMI)

Segregace v asfaltové vrstvě je jedním z nejčastějších a
finančně nejvíce nákladných problémů v oblasti pokládky
asfaltu. Výzkum prokázal, že životnost míst se segregovaným asfaltem je výrazně nižší ve srovnání s místy s
homogenní směsí.

Výhody systému Road Doctor®
Zhotovitel
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Majitel/správce komunikace
Dobrá kvalita vozovky

Měření teploty asfaltové směsi
v reálném čase a sledování dat
prostřednictvím 3G/4G

Problémy s tepelnou segregací,
pórovitostí apod. jsou detekovány
a napraveny v průběhu procesu
pokládky

Nedestruktivní kontrola segregace
a pórovitosti asfaltové směsi

Nižší sankce

Zajištění kvality pokládky v
reálném čase

Uživatelsky přívětivé rozhraní a
databázové úložiště

Zlepšení pracovních metod

Možnost sledovat kvalitu pokládky v
reálném čase "z kanceláře"

Webová služba "Paver Web"

Problémy s tepelnou segregací,
pórovitostí apod. jsou detekovány
a napraveny v průběhu procesu
pokládky

• delší životnost komunikace
• nižší náklady na údržbu
• méně oprav a uzavírek

Data k dispozici pro monitoring a
hodnocení v kanceláři
Uložení dat pro pozdější použití v
průběhu záruční doby

Konzultační služby
Roadscanners nabízí konzultační služby
za pomoci měření zařízením Road Doctor
Survey Van na celém světě.
Současně nabízíme služby zpracování a analýzy dat, která byla
zaměřena Road Doctor Survey Van systémem klienta.
Výsledky lze publikovat a zpřístupnit prostřednictvím webové
služby RD Web, pro maximální pohodlí klienta.

Konzultační služby
•

Průzkumy pomocí 2D a 3D GPR zařízení

•

Diagnostika silnic a návrh rekonstrukce

•

Průzkumy na železnici

•

Průzkumy mostních konstrukcí

•

Průzkumy polních, lesních i soukromých cest

•

Laserové skenování

•

Průzkumy pomocí termální kamery

•

Systém hospodaření s vozovkami (SHV)

•

Řízení sezónních změn

•

Kontrola kvality a zajištění kvality

•

Analýza rizik pro těžká vozidla
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Ukázky RDSV
Když přijde řeč na vozidla, preference a požadavky klientů se různí. Roadscanners již vybavil několik různých typů vozidel systémem Road
Doctor Survey Van. Vozidla jsou různá, avšak
vlastnosti systému RDSV zůstávají stejné.
Zde je několik ukázek různých typů Road Doctor Survey Van z celého světa.

Lotyšsko

Angola

Mexiko

Bulharsko

Slovensko

Japonsko

USA
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Ukázky výstupů
Existuje několik způsobů, jakými lze zobrazit
zaměřená a zpracovaná data - např. formou
výstupu ze softwaru Road Doctor® 3, obrazových map, 3D videozáznamů, tabulek a obrázků.
Ukázky různých druhů výstupů:

Hloubka vyjetých kolejí zobrazená na mapě.

Obrázek prezentující ovlivnění hloubky vyjetých kolejí přilehlou přístupovou komunikací.

Video

Zobrazení hloubky vyjetých kolejí v pruhu 1 a 2

Zobrazení maximálních hodnot hloubky vyjetých kolejí
Mapa

Napětí v asfaltové vrstvě
Tloušťka asfaltové vrstvy

Obrázek prezentující různé datové výstupy ze softwaru Road Doctor 3.
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Profesionálové v oblasti správy a
plánování dopravní infrastruktury,
geologických věd a IT.
Společnost Roadscanners byla založena roku 1998 a od svého počátku se specializuje na vývoj nástrojů a služeb pro
monitorování stavu a řízení dopravní infrastruktury. Zároveň společnost poskytuje konzultační služby, hardware a software produkty.

Těžištěm aktivit společnosti Roadscanners je monitoring a analýza konstrukcí a funkčních vlastností silnic, železnic, mostů a
letištních ploch. Na základě výsledků monitoringu a analýz společnost následně zpracovává přesné a ekonomicky udržitelné
/efektivní návrhy a plány oprav a rekonstrukcí (rehabilitací). Klíčem k tomuto procesu je neustálý vývoj společnosti Roadscanners a její odborné znalosti v oblasti high-tech nedestruktivních zařízení pro průzkum. Používáme kombinaci technologií georadarového měření, laserového skeneru, akcelerometru, HD a termální kamery propojené s GPS přijímačem,
abychom získali kompletní obraz o zkoumané infrastruktuře.
Hlavní sídlo společnosti Roadscanners se nachází ve finském městě Rovaniemi, konzultační pobočky jsou umístěny v
Tampere a v Helsinkách. V současné době má tato skupina 4 dceřiné společnosti - Roadscanners Sweden AB v Borlänge
ve Švédsku, Roadscanners Central Europe s.r.o. se sídlem v Praze, Roadscanners Norway AS v Kirkenes, Norsko a Roadscanners USA Inc., v Doveru, USA.

ROADSCANNERS OY
Varastotie 2, FI–96100 Rovaniemi
(Head Ofﬁce)
FINLAND
Tel. +358 (0)207 815 660
FAX +358 (0)207 815 662

ROADSCANNERS SWEDEN AB
Alkottsgatan 10, S-78452 Borlänge
SWEDEN
Tel. +46 (0)243 217 960
Fax +46 (0)243 217 961
Org.nr. 556594-8972, Säte: Borlänge

ROADSCANNERS USA INC.
PO Box 228, Williamsburg, MA 01096-0228
the U.S.A
Tel. +358 (0)50 543 0021
TIN: 42-1777740

ROADSCANNERS CENTRAL EUROPE s.r.o
ˇ
ˇ
Cervenanského
2824/15, 155 00 Prague 5
CZECH REPUBLIC
Tel. +420 601 325 131
ˇ CZ24251496
DICO:

ROADSCANNERS NORWAY AS
Kongens Gt. 51, 8514 Narvik
NORWAY
Tel. +358 (0)50 543 0021
Organisasjonsnr. 912 339 637

info@roadscanners.com   •   www.roadscanners.com   

