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چكيده طرح:
سامانه سرعت سنج و پالک خوان خودرو، خدمات ويژه سرعت سنجى، پالک خوانى و ثبت تخلفات رانندگى را به صورت 
خودكار و دستى ارايه مى كند. اين سامانه كه بر روی خودروهای پلیس نصب مى شود با استفاده از فناوری پردازش تصوير، 
عملیات سرعت سنجى را در خودروی پلیس در حال حركت يا متوقف در كنار مسیر فراهم مى سازد. رهگیری و سرعت 
سنجى چند وسیله نقلیه به صورت همزمان و توانايى تطبیق با شرايط مختلف نوری و جوی از مزايای جانبى طرح در 
زمان برگزيده شدن بود. نسل بعدی محصول تولید شده مبتنى بر دانش تولید شده در اين مجموعه، سامانه سرعت سنج 
و پالک  خوان استقراری سه بعدی است كه تمامى خودروها را با هر رنگ، شكل، پالک در هر دو حالت ترافیك باال و 
سرعت های باال تشخیص داده و از همه خودروها در تمامى ساعات شبانه روز عكس رنگى تهیه مى نمايد. اين سامانه با 
تشخیص سه بعدی و ابعاد سنجى خودروها را به دو دسته سبك و سنگین با دقت چشمگیری تفكیك مى نمايد. انطباق با 
ويژگى های خاص پالک های ايران و دقت باال در قرائت آن، تركیب فناوری های پردازش تصوير و رادار، مصرف انرژی 
بسیار پايین )قابل تامین با سوالر( و پوشش دهى تمامى كاركردهای ثبت پالک و طرح ترافیك، ثبت تخلف چراغ قرمز و 

سرعت سنجى تركیبى رادار و پردازش تصوير از ويژگى های برجسته دوربین "كارابین" است.

شركت پويا فناوران كوثر موفق در توليد ملى:
● فعالیت شركت بر پايه كارگروهى، فعال و پیشرو با تولید محصوالت مختلفى بر اساس پردازش تصوير به خصوص در زمینه 

فناوری اطالعات است.
● دستاوردهای اين شركت نتیجه يك دهه تحقیق و توسعه در فناوری های هوشمند ترافیكى، تولید طیف گسترده ای از 

محصوالت مبتنى بر فناوری های پیشرو با كاربردهای متنوع مى باشد. 
● تبديل ايده به محصول، نوآوری، سرمايه گذاری شخصى، رعايت روش های علمى و واحد تحقیق و توسعه فعال كه موجب 

توسعه نرم افزاری و سخت افزاری محصول دانش بنیان شده است.
● مستند سازی و ارايه راهنمای مناسب برای محصول.

● شناسايى بازار هدف، موفقیت در تولید انبوه، تثبیت جايگاه نشان تجاری با توجه به 
رقبای داخلى و خارجى و در اختیار داشتن سهم مناسبى از بازار داخلى، صرفه جويى ارزی  
و برنامه برای صادرات و پايداری  از ويژگى های كارآفرينى دانش بنیان اين شركت است.
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