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Introdução
Bem-vindo ao guia do usuário do SmartSensorTM HD da Wavetronix.

Figura 1. SmartSensor HD

Este guia o ajudará a selecionar um local de montagem, instalar e 
configurar um SmartSensor HD. Para localizar as instruções para tarefas 
específicas, consulte o índice. Se suas dúvidas não forem solucionadas 
com este guia, acesse www.wavetronix.com/support para ter acesso 
a materiais adicionais, como documentos técnicos e informações de 
solução de problemas.

O que será necessário
O pacote do sensor inclui o seguinte:

 ˿ Um SmartSensor HD
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 ˿ Um painel posterior de montagem
 ˿ Um guia de início rápido do SmartSensor HD

Os itens a seguir não estão automaticamente inclusos, porém são 
necessários para a instalação:

 ˿ Suporte do sensor
 ˿ Cabo de 8 condutores SmartSensor

Para oferecer suporte à instalação do sensor, talvez você precise adquirir 
dispositivos para conversão de energia, proteção contra picos de energia 
e comunicação, incluindo alguns dos seguintes dispositivos ou todos eles:

 ˿ Dispositivo de fechamento de contato (Click 100, 104, 110 ou 112/114)
 ˿ Protetor contra picos de energia Click 200
 ˿ Conversor de CA para CC Click 201/202
 ˿ Disjuntor Click 210
 ˿ Protetor contra picos de energia de CA Click 230
 ˿ Conversor serial para Ethernet Click 301

Para sua conveniência, você pode obter esses dispositivos pré-montados 
e pré-conectados com a devida fiação em caixas de montagem em poste 
e painéis posteriores de gabinetes, disponibilizados pela Wavetronix.

Informações de manutenção
Não tente realizar a manutenção ou o conserto desta unidade; nenhum de 
seus componentes ou peças pode ser reparado em campo. A tentativa de 
abrir a unidade, a menos que expressamente instruído pela Wavetronix, 
anulará a garantia do cliente, assim como qualquer dano visível nas 
etiquetas dos selos exteriores. A Wavetronix não se responsabiliza por 
quaisquer lesões ou danos causados se pessoas não qualificadas tentarem 
consertar a unidade ou abrir sua tampa traseira. Encaminhe todas as 
perguntas de manutenção à Wavetronix ou a um distribuidor autorizado.

Nota importante
O descumprimento das diretrizes de instalação descritas neste guia 
pode resultar em desempenho reduzido. Se você julgar necessário 
desviar-se destas diretrizes, entre em contato com um engenheiro de 
aplicação ou com o suporte técnico da Wavetronix para obter assistência 
e recomendações.
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1
Escolher um local 

de montagem

Local de montagem, altura e recuo
Escolher o local de montagem

Figura 2. Área de cobertura do radar do HD

 ˿ Para melhor desempenho, confirme que as pistas a serem detectadas 
estejam paralelas umas às outras; evitepistas em rampas de saída e de 
acesso que estejam em um ângulo na direção contrária à via.
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 ˿ Confirme que todas as pistas estejam dentro de 1,8 a 76,2 m (6 a 
250 pés) do sensor. Até 22 pistas podem ser detectadas.

 ˿ Se você estiver instalando um sensor em uma via com semáforos ou 
sinalizações de parada, posicione o sensor em direção ao meio do 
quarteirão para reduzir a probabilidade de ter veículos parados na 
área de cobertura do radar HD.

Figura 3. Instalação no meio do quarteirão

 ˿ Verifique o comprimento dos cabos ao escolher os locais de 
montagem; em relação aos cabos da Wavetronix, eles podem 
ter 182,9 m (600 pés) de comprimento, caso esteja utilizando 
comunicações RS-485 e 24 V CC; para conexões mais longas, 
considere opções alternativas de cabos e conexões sem fio.

 ˿ Considere o sincronismo: após um veículo passar na frente do sensor, 
haverá um pequeno atraso antes de os dados referentes a esse veículo 
serem enviados pelo sensor. Em uma aplicação que depende de 
tempo, por exemplo, para fornecer um sinal de mensagem dinâmica 
com mensagens de advertência por veículo, será necessário assegurar 
que o sensor seja posicionado suficientemente antes do sinal para que 
o sistema tenha tempo de coletar os dados, processá-los e enviá-los ao 
sinal até o momento que os veículos alcançarem a área em questão.

 ˿ Veja se você pode aproveitar as vantagens de alguma infraestrutura 
existente na área. O sensor pode ser montado em postes existentes 
(com exceção de postes de madeira e árvores), desde que estejam 
dentro da faixa de compensação aceitável. Você também pode 
conectar a gabinetes, fontes de energia e redes de comunicação 
existentes. Todas essas opções podem economizar tempo e dinheiro.

Para obter mais 
informações. 

Consulte a seção de 
suporte do HD no 

site da Wavetronix 
para obter mais 

informações sobre 
os comprimentos 

dos cabos.
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Escolher uma altura de montagem e recuo
Orientações de montagem em pés

Recuo Altura (faixa aceitável)
6* 12 (9–19)
7* 12 (9–19)
8* 12 (9–20)
9 12 (9–21)

10 12 (9–22)
11 12 (9–23)
12 13 (10–24)
13 13 (11–25)
14 14 (11–28)
15 15 (12–26)
16 15 (12–27)
17 16 (13–28)
18 17 (14–29)
19 17 (14–30)
20 18 (15–30)
21 19 (15–31)
22 20 (16–31)
23 22 (16–32)
24 24 (16–33)
25 26 (17–33)
26 26 (17–34)
27 27 (18–35)
28 27 (18–35)
29 27 (18–36)
30 29 (19–37)
31 29 (19–37)
32 29 (19–38)
33 30 (19–39)
34 30 (19–39)
35 30 (20–40)
36 30 (20–41)
37 31 (20–41)
38 31 (21–42)
39 33 (21–43)
40 33 (22–43)
41 34 (22–44)
42 34 (22–44)
43 35 (22–45)
44 35 (23–46)
45 36 (23–46)
46 36 (23–47)
47 36 (24–48)
48 38 (24–48)
49 38 (24–49)

50–230 39 (25– <recuo)

Nota. A altura de 
montagem é medida 
a partir da altura 
da via, não da parte 
inferior do poste. 
Ao instalar um novo 
poste, lembre-se de 
que parte do poste 
provavelmente estará 
abaixo do solo.

Definição. O recuo 
é a distância entre 
o poste no qual o 
sensor está montado 
e a extremidade 
da primeira pista 
a ser detectada.

R
ec

om
en

da
do

* redução no 
número de 

velocidades 
relatadas
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Orientações de montagem em metros

Recuo Altura (faixa aceitável)
2,0* 3,5 (2,5–5,5)
2,5* 3,5 (2,5–5,5)
3,0 3,5 (2,5–5,5)
3,5 3,5 (3,0–6,0)
4,0 4,0 (3,0–7,0)
4,5 4,5 (3,5–7,5)
5,0 4,5 (3,5–8,0)
5,5 5,0 (4,0–9,0)
6,0 5,5 (4,5–9,0)
6,5 6,0 (4,5–9,5)
7,0 6,5 (5,0–10,0)
7,5 8,0 (5,0–10,0)
8,0 8,0 (5,0–10,5)
8,5 8,0 (5,5–10,5)
9,0 8,5 (5,5–11,0)
9,5 8,5 (5,5–11,5)

10,0 9,0 (6,0–12,0)
10,5 9,0 (6,0–12,0)
11,0 9,0 (6,0–12,5)
11,5 9,5 (6,5–13,0)
12,0 10,0 (6,5–13,0)
12,5 10,5 (6,5–13,5)
13,0 10,5 (7,0–13,5)
13,5 11,0 (7,0–14,0)
14,0 11,0 (7,0–14,0)
14,5 11,5 (7,5–14,5)
15,0 11,5 (7,5–15,0)

15,5–70 12,0 (7,5– <recuo)

Informações adicionais
 ˿ Se a via for utilizada por veículos altos com frequência, considere 

escolher uma altura maior de montagem para ajudar a evitar a 
oclusão.

 ˿ Não utilize um recuo de menos de 1,8 m (6 pés). Além disso, o 
sensor pode estar até 70,1 m (230 pés) da via, porém faça o possível 
para evitar distanciá-lo dessa forma; isso poderia reduzir a precisão. 

 ˿ Para obter melhores resultados, escolha a altura de montagem na 
coluna Altura da tabela. Caso não seja possível, apenas mantenha-a 
na faixa aceitável.

Nota. Alguns 
países, como o 

Reino Unido, têm 
sua própria variante 
dessas orientações 

de montagem 
devido a diferenças 

nas disposições 
da via e perfis de 
tráfego. Consulte 

seu escritório local 
da Wavetronix para 

garantir a instalação 
em conformidade 

com as orientações 
locais corretas.

* redução no 
número de 

velocidades 
relatadas

R
ec

om
en

da
do

Aviso. Uma altura de 
montagem fora dessa 

faixa poderia afetar 
negativamente a 

precisão dos sensores.
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Oclusão e multipercurso
Estes são dois problemas que você pode enfrentar ao utilizar um 
detector de radar.

Figura 4. Oclusão

A oclusão ocorre quando um objeto bloqueia outro objeto da visão do 
sensor, como mostrado acima. Isso pode acontecer com

 ˿ Veículos altos, como semirreboques
 ˿ Sinalizações
 ˿ Barreiras e contenções acústicas
 ˿ Árvores e outros

Detecção 
normal

O sinal que não 
retorna ao sensor é 

disperso

Sinal rebatendo na 
barreira gera uma 

detecção falsa 

Figura 5. Esquerda: retorno de percurso direto; Direita: retorno multipercurso

O multipercurso ocorre quando uma superfície plana grande próxima 
ao sensor interfere na detecção. Um sinal de radar pode saltar várias 
vezes entre a superfície e os veículos antes de retornar ao sensor. Isso 
pode fazer com que o sensor detecte um veículo onde não há.
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Isso pode acontecer com
 ˿ Edifícios
 ˿ Sinalizações
 ˿ Grades protetoras
 ˿ Contenções acústicas e outros

Corrigir problemas de oclusão
 ˿ Mova o sensor para um ponto mais alto no poste (mantenha-o 

dentro das recomendações da tabela de orientações de montagem).
 ˿ Mova o sensor para outro ponto na via expressa, se possível, longe 

de obstruções.
 ˿ Se houver uma barreira muito grande no canteiro central, você pode 

fazer o seguinte:
 ̀ Utilizar um sensor em ambos os lados da via, apontando para 

dentro (deixe um recuo lateral de 21,3 m/70 pés para os dois 
sensores e coloque-os em diferentes canais de RF).

 ̀ Instalar os dois sensores no mesmo poste no meio do canteiro 
central, com os dois apontando para fora (coloque-os em 
diferentes canais de RF), mas isso faria com que eles fiquem ao 
lado da barreira no canteiro central e poderia causar problemas 
de multipercurso.

Corrigir problemas de multipercurso
 ˿ Mova o sensor se possível; confirme que ele esteja distante de 

sinalizações suspensas, viadutos, túneis, paredes paralelas etc. 
Recomenda-se uma distância lateral de 9,1 m (30 pés), mas mesmo 
poucos pés podem fazer a diferença.

 ˿ Ajuste os limiares de sensibilidade do sensor no SmartSensor 
Manager HD, conforme descrito no capítulo 8.

Nota. Uma boa norma 
prática seria 50% 
de um veículo se 

manter visível acima 
de qualquer barreira 
para ser detectado.
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2
Instalar o 

SmartSensor HD

Fixar o suporte no poste

Figura 6. Fixar o suporte

1 Introduza as presilhas de montagem nos compartimentos do suporte.
2 Posicione o suporte no poste na altura escolhida na tabela de 

montagem no capítulo anterior.
3 Aponte a ponta do suporte para o meio das pistas que você deseja 

detectar.
4 Aperte as presilhas.

Nota. Mantenha as 
presilhas ajustáveis, 
pois uma vez que você 
utilizar a ferramenta 
de alinhamento no 
software, poderá 
precisar ajustar 
em detalhes a 
posição do sensor.
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Fixar o sensor no suporte

Figura 7. Fixar o sensor

1 Alinhe os parafusos no painel posterior do sensor com os orifícios 
no suporte.

2 Confirme que o conector grande de 10 pinos na parte inferior da 
unidade esteja apontado para o solo.

3 Insira os parafusos nos orifícios do suporte.
4 Coloque as arruelas de pressão nos parafusos, passe as porcas e aperte.

Alinhar o sensor com a rodovia

Figura 8. Posicionamento para cima e para baixo

1 Incline o sensor para baixo até que a frente esteja apontada para o 
centro da área de detecção.
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Figura 9. Girar o sensor em uma colina: incorreto (esquerda) e correto (direita)

2 Se o sensor estiver instalado em uma rodovia com aclive/declive, gire 
o sensor para que a extremidade inferior corresponda à inclinação da 
via (isso exigirá a compra de um painel posterior de sensor giratório). 

Figura 10. Posicionamento lateral

3 Ajuste o ângulo horizontal de forma que ele fique perpendicular ao 
fluxo do tráfego.

Aplicar composto dielétrico de silicone

Figura 11. Aplicar o composto
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1 Retire a lingueta do tubo de composto dielétrico de silicone 
fornecido com o sensor.

2 Aplique aproximadamente metade do composto no conector na base 
do sensor.

Conectar o cabo

Figura 12. O cabo passa pelo poste (esquerda) e pelo conduíte (direita)

1 Insira o conector do cabo no conector do sensor. Observe que esse é 
um conector com encaixe.

2 Gire o conector de cabo no sentido horário até ouvir que ele se 
encaixou no lugar.

3 Passe o cabo pelo poste. Deixe uma pequena quantidade excedente na 
parte superior; isso reduz a tensão, permite fazer uma volta no cabo 
conforme mostrado, para que você tenha algo para trabalhar caso, um 
dia, precise mover o sensor para um local diferente no poste.

4 Se houver excesso de cabo, não corte-o, pois você pode precisar dele 
no futuro; deixe o excesso de cabo no poste.

Nota. O sensor HD 
utiliza um cabo de 
8 condutores que 

pode ser adquirido da 
Wavetronix. Também 

é possível adquirir 
um HD remodelado 

com um conector 
preexistente; ele 
usaria o cabo de 

9 condutores antigo 
do SmartSensor.

Nota. Se você passar 
o cabo por dentro 

do poste, não faça 
o furo através do 

suporte do sensor, 
pois futuramente 

pode ser necessário 
ajustar o sensor e o 
suporte do sensor.
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3
Instalar alimentação, 

proteção contra picos de 
energia e comunicações

A instalação de módulos de alimentação, proteção contra picos de 
energia e comunicação varia de acordo com o gabinete escolhido e o 
local em que são instalados.

Instalações apenas com uma 
caixa de montagem no poste
Conforme mostrado abaixo, esta é uma instalação em que o cabo do sensor 
desce pelo poste até a caixa de montagem no poste e mais nenhum outro 
lugar. A alimentação vem de energia solar, bateria ou cabo de alimentação 
que passa diretamente para o poste; as comunicações são sem fio ou 
utilizam uma linha de comunicação que passa diretamente para o poste.

Aviso. É altamente 
recomendável 
que você siga 
as orientações 
deste capítulo, 
principalmente 
porque tratam da 
proteção contra picos 
de energia. Casos 
seus sensores não 
sejam protegidos 
adequadamente 
contra picos de 
energia, a garantia 
do sensor será 
anulada. Para obter 
mais informações, 
entre em contato 
pelo email support@
wavetronix.com.
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Figura 13. Instalação com caixa de montagem no poste e sem gabinete

Configurar a caixa de montagem no poste
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Figura 14. Gabinete padrão pré-montado (caixa de montagem no poste)

Nota. Esta seção 
é para caso esteja 

utilizando o gabinete 
padrão pré-montado 

da Wavetronix. Se você 
comprou módulos Click 

individuais, consulte 
o Guia do Usuário do 

Click série 100–400 e o 
documento de suporte 

295, Como instalar 
a Central Elétrica. 

Se você não estiver 
usando os dispositivos 

Wavetronix, entre 
em contato com 
o revendedor ou 

acesse a base de 
conhecimento em 

www.wavetronix.com.
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Figura 15. Fixar a caixa de montagem no poste

1 Encontre os suportes de montagem inclusos no pacote e fixe-os na 
parte traseira do gabinete padrão pré-montado.

2 Use um sistema de fixação Band-It ou similar para fixar o gabinete 
padrão pré-montado no poste.
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Figura 16. Conectar o cabo de alimentação nos blocos de terminais

3 Insira o cabo de alimentação no passador de cabos na extrema 
esquerda no fundo da caixa. Gire o passador de cabos para apertar.

4 Insira o condutor preto no orifício redondo na parte do plugue do 
bloco de terminais L. Insira uma pequena chave de fenda no orifício 
quadrado acima e balance para cima para fixar o condutor no lugar.

5 Repita a etapa 4 com o condutor branco no bloco de terminais N e com 
o condutor verde no bloco de terminais G, conforme mostrado acima.
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Figura 17. Conectar o cabo do sensor nos blocos de terminais

6 Insira o cabo do sensor (cabo pigtail que sai do sensor) no passador 
do meio no fundo da caixa; Gire o passador de cabos para apertar.

7 Siga as instruções da etapa 4 para aterrar cada condutor no bloco de 
terminais correto. Para facilitar o processo, os blocos são codificados 
por cores: aterre o condutor vermelho no bloco com a etiqueta 
vermelha e assim por diante.
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Figura 18. Conectar o aterramento
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8 Conecte um fio de 12 AWG do bloco do terminal do aterramento ao 
borne de aterramento no fundo do armário.

9 Conecte o borne de aterramento no aterramento.

Informações adicionais sobre essa configuração
Este gabinete é projetado para ser montado em postes e para fornecer 
tudo o que o seu sensor precisa:

 ˿ A central elétrica Click, composta por um disjuntor, protetor contra 
picos de energia de CA e conversor de CA para CC.

 ˿ O Click 200, que é um protetor contra picos de energia em caso de 
relâmpagos. Este dispositivo é onde o cabo do sensor é aterrado 
(através dos blocos de terminais). Protege o resto da caixa de 
montagem no poste contra picos de energia provenientes do cabo do 
sensor. Também é onde você pode conectar para se comunicar com 
o sensor e configurá-lo.

Não há nenhuma opção de comunicação além da RS-232 e RS-485  
no Click 200. Um dispositivo de comunicação adicional pode 
ser adicionado facilmente para se comunicar com a instalação 
remotamente.

Instalações com uma caixa de 
montagem no poste e armário de tráfego
Conforme mostrado abaixo, esta é uma instalação em que o cabo do 
sensor desce pelo poste até a caixa de montagem no poste e, em seguida, 
ao nível do solo, onde corre por baixo da terra até um armário de 
tráfego. Os módulos de alimentação e comunicação estão localizados no 
gabinete e a energia é enviada ao sensor através do cabo do sensor.

Figura 19. Instalação com caixa de montagem no poste e armário de tráfego

Aviso. Para 
instalações apenas 
com a caixa de 
montagem no 
poste (sem armário 
de tráfego), você 
precisará de um 
único Click 200 no 
gabinete padrão pré-
montado. Caso não 
utilize o Click 200, a 
garantia do sensor 
poderá ser anulada. 
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Configurar a caixa de montagem no poste
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Figura 20. Gabinete pré-montado contra picos de energia  
(caixa de montagem no poste)

Figura 21. Fixar a caixa de montagem no poste

1 Encontre os suportes de montagem inclusos no pacote e fixe-os na 
parte traseira do gabinete pré-montado contra picos de energia.

2 Use um sistema de fixação Band-It ou similar para fixar o gabinete 
pré-montado contra picos de energia no poste.

Nota. Esta seção 
é para caso esteja 

utilizando o gabinete 
padrão pré-montado 

da Wavetronix. Se você 
comprou módulos Click 

individuais, consulte 
o Guia do Usuário do 

Click série 100–400 e o 
documento de suporte 

295, Como instalar 
a Central Elétrica. 

Se você não estiver 
usando os dispositivos 

Wavetronix, entre 
em contato com 
o revendedor ou 

acesse a base de 
conhecimento em 

www.wavetronix.com.
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Figura 22. Conectar o cabo do sensor nos blocos de terminais

3 Insira o cabo do sensor (cabo pigtail que sai do sensor) no último 
passador de cabos à direita no fundo da caixa; Gire o passador de 
cabos para apertar.

4 Inicie conectando os condutores nos blocos de terminais marcados 
com “Para o SmartSensor”: insira o condutor vermelho no orifício 
redondo na parte do plugue do bloco de terminais +DC. Insira uma 
pequena chave de fenda no orifício quadrado acima e balance para 
cima para fixar o condutor no lugar.

5 Repita a etapa 4 para aterrar cada condutor no bloco de terminais 
correto. Para facilitar o processo, os blocos são codificados por 
cores: aterre o condutor preto no bloco com a etiqueta preta e assim 
por diante.
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Figura 23. Conectar o cabo radial nos blocos de terminais

6 Insira uma extremidade do cabo do sensor central (o cabo que vai 
até o armário de tráfego) no passador da extrema esquerda no fundo 
da caixa. Gire o passador de cabos para apertar.

7 Siga as instruções das etapas 4 e 5 para aterrar cada condutor nos 
pontos corretos no conjunto de blocos de terminais marcados com 
“Para o armário de tráfego”, e lembre-se de seguir as etiquetas com 
códigos de cores.
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Figura 24. Conectar o aterramento

8 Conecte o borne de aterramento no aterramento.
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Instalar o armário de tráfego
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Figura 25. Painel posterior padrão pré-montado (do armário de tráfego)
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Figura 26. Montar o painel posterior no gabinete

1 Se ainda não tiver feito isso, passe o cabo central de volta ao armário 
de tráfego.

2 Use os parafusos incluídos para montar o painel posterior pré-
montado padrão no armário de tráfego.

Nota. Esta seção 
é para caso esteja 
utilizando o painel 
posterior padrão 
pré-montado da 
Wavetronix; Se você 
comprou módulos Click 
individuais, consulte 
o Guia do Usuário do 
Click série 100–400 
e o documento 
de apoio 295, 
Como instalar a 
Central Elétrica.
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Figura 27. Conectar o cabo de alimentação nos blocos de terminais

3 Comece conectando o cabo de alimentação. Esta placa de apoio é 
enviada da Wavetronix com os condutores no cabo já com terminação 
instalada, em um plugue do bloco de terminais. Insira esse plugue nos 
blocos de terminais de alimentação. 

4 Se, por algum motivo, os condutores não estiverem com terminação 
no plugue do terminal, instale a terminação inserindo cada condutor 
no orifício redondo correspondente no plugue (corresponda cada 
condutor ao rótulo da mesma cor no plugue). Insira uma pequena 
chave de fenda no orifício quadrado acima e balance para cima para 
fixar o condutor no lugar. Repita com cada condutor.



Capítulo 3:  Instalar alimentação, proteção contra picos de energia e comunicações • 29

Lightning
Surge

Protection

Wavetronix

Pr
ot

ec
te

d
Pr

ot
ec

te
d

Click!
200

RS
-4

85
RS

-2
32

 D
CE

110 VAC

Sm
artSensor GNDGNDRDTDCTSRTSGND485+485-GND-DC+DC

L N GGL
GNDGNDRDTDCTSRTSGND485+485-GND-DC+DC

Figura 28. Conectar o cabo do sensor nos blocos de terminais

5 Agora conecte o cabo do sensor (o cabo central que vem da caixa de 
montagem no poste): siga as instruções da etapa 4 para aterrar cada 
condutor no bloco de terminais correto. Para facilitar o processo, 
os blocos são codificados por cores: aterre o condutor vermelho no 
bloco com a etiqueta vermelha e assim por diante.

6 Confirme se o painel posterior está conectado ao aterramento.

Informações adicionais sobre essa configuração
Esta seção a seguir fornece tudo o que o seu sensor precisa:

 ˿ A central elétrica Click, composta por um disjuntor, protetor contra 
picos de energia de CA e conversor de CA para CC, localizada no 
armário de tráfego.

 ˿ Dois módulos Click 200, que são protetores contra picos de energia 
em caso de relâmpago, um em cada extremidade da passagem do cabo 
de aterramento. Isto protege todos os equipamentos, especialmente 
o sensor, contra picos de energia no cabo, como aqueles causados 
quando um raio atinge o solo próximo de onde está enterrado, o que 
torna isso muito importante! Também é onde você pode conectar 
para se comunicar com o sensor e configurá-lo.

Não há nenhuma opção de comunicação nessa configuração além da  
RS-232 e RS-485 no Click 200. Um dispositivo de comunicação 
adicional pode ser adicionado facilmente para se comunicar com a 
instalação remotamente.

Nota. Todos os 
componentes 
eletrônicos devem 
ser aterrados.

Aviso. O uso de 
dois Click 200 é o 
procedimento padrão 
da Wavetronix para 
passagem de cabos 
de aterramento. Caso 
essas orientações 
não sejam seguidas, 
a garantia do sensor 
será anulada. 
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4
Instalar e executar o 

SmartSensor Manager HD

Download e instalação
O SmartSensor Manager HD (SSMHD) é um software que permite 
configurar e interagir com o HD sensor. Ele pode ser instalado apenas 
em computadores.

Fazer o download do SSMHD

Figura 29. Encontrar o download do SSMHD no site da Wavetronix

1 Em um navegador, acesse www.wavetronix.com/en/support.
2 No menu suspenso Iniciar por, selecione SmartSensor HD.
3 Será exibida a página do HD. Na seção Software, clique em 

Configuração do SmartSensor Manager HD vX.X.X. Quando 
aparecer a caixa de aviso, clique no botão Download.
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Instalar o SSMHD

Figura 30. Assistente de instalação do SSMHD

1 Clique duas vezes no arquivo de instalação.
2 Siga as instruções na tela para selecionar o local de instalação e, em 

seguida, selecione quais atalhos deseja criar.
3 Clique em Concluir quando terminar.

Tela principal do SSMHD
Abra o SSMHD para ver a tela abaixo. 

Figura 31. Tela principal do SSMHD

Nota. Você deve 
ter direitos de 
administrador para 
instalar o programa 
e o Microsoft .NET 
Framework versão 3.5.
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Mudar o idioma do software

Figura 32. Seleção de idioma

1 Clique no ícone de globo no canto inferior esquerdo.
2 Será exibida uma janela. Selecione o idioma desejado no menu 

suspenso.
3 Clique em OK.

Alterar o tamanho do software
Clique em uma das três caixas na parte inferior da tela para selecionar 
entre os tamanhos de exibição pequeno, médio e grande.
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5
Conectar a um sensor

Conceitos básicos de 
comunicação do SSMHD

Figura 33. Botão Conectar, tela principal

O SmartSensor Manager pode se conectar a seus sensores via conexão 
serial (RS-232 ou RS-485) ou conexão de Internet (endereço IP); Isso 
pode exigir equipamentos adicionais. Há também uma opção virtual 
para fins de teste ou demonstração. 
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Realizar uma conexão serial

Figura 34. Tela de conexão serial

1 Clique no ícone do conector serial no botão Conectar da tela principal.
2 No menu suspenso Porta, selecione a porta COM em seu 

computador em que o sensor está conectado.
3 No menu suspenso Velocidade, selecione 9600 bps (a taxa padrão 

para o SmartSensor HD), a menos que você tenha alterado 
anteriormente a taxa de baud do sensor.

4 Clique em Conectar.

Configurações adicionais de conexão serial
 ˿ Controle de fluxo – Essa opção deve ser configurada como Nenhum. 

É desejável alterá-la para Hardware se você estiver se conectando 
por meio de um dispositivo que usa a saudação de hardware RS-232 
(alguns dispositivos mais antigos exigem a saudação de controle 
de fluxo, porque não conseguem acompanhar as taxas de dados de 
dispositivos de desempenho mais alto).

 ˿ Tempo esgotado – Quanto tempo o software tenta se conectar ao 
sensor antes da última tentativa. Você pode aumentar esse tempo 
caso esteja tendo problemas de conexão com o sensor.

 ˿ Tipo de instalação – se houver apenas um sensor no barramento, 
deixe essa opção como Sensor isolado. Se sua conexão tiver vários 
sensores (todos em um único barramento, por exemplo), deixe esta 
opção como Rede multi-drop e insira o ID do sensor que você 
deseja se conectar.

Nota. Se você não 
tiver certeza de sua 

porta ou velocidade, 
use a opção Buscar 

para percorrer 
todas as portas 

COM disponíveis ou 
taxas de baud.

Nota. Você pode 
precisar de um 

adaptador USB para 
serial para conectar 
ao seu computador.
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Fazer uma conexão de internet

Figura 35. Tela de conexão de internet

1 Clique no ícone de nuvem no botão Conectar da tela principal.
2 Em Endereço de rede, insira o endereço IP do servidor do terminal 

(como o conversor de serial para Ethernet ou um modem de celular) 
em que o sensor estiver conectado. Faça o mesmo com o número da 
porta no campo Porta.

3 Clique em Conectar.

Configurações avançadas de conexão de internet
 ˿ Tempo esgotado – Quanto tempo o software tenta se conectar ao 

sensor antes da última tentativa. Você pode aumentar esse tempo 
caso esteja tendo problemas de conexão com o sensor.

 ˿ Tipo de instalação – se houver apenas um sensor conectado no 
servidor do terminal, deixe essa opção como Sensor isolado. Se o 
servidor do terminal tiver vários sensores, deixe esta opção como 
Rede multi-drop e insira o ID do sensor que você deseja se conectar.

Nota. O SmartSensor 
HD não é um 
dispositivo IP nativo. 
Portanto, a conexão 
via Internet requer um 
servidor de terminal, 
como um conversor 
serial Click 301 para 
Ethernet no gabinete 
ou um modem externo 
para colocá-lo em 
uma rede de celular.
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Fazer uma conexão virtual

Figura 36. Tela de conexão virtual

1 Clique no ícone de pasta no botão Conectar da tela principal.
2 Em Arquivo do sensor virtual, clique no ícone de lupa para navegar 

até o arquivo de sensor virtual que você deseja no seu disco rígido. 
Você também pode criar um novo arquivo de sensor virtual na janela 
que é exibida, navegando até o local desejado para salvar, digitando 
um novo nome do arquivo e, em seguida, clicando em OK.

3 Se você deseja alterar o tráfego simulado, use as três configurações 
em Propriedades do tráfego: para alterar o estilo, o fluxo e a 
velocidade média do tráfego.

4 Clique em Conectar.

Sobre arquivos de sensor virtual
Se você fizer alterações de configuração do sensor enquanto estiver 
usando uma conexão virtual, essas alterações serão salvas no arquivo 
de sensor virtual que, por padrão, será salvo em C://ProgramFiles/
Wavetronix/SmartSensorManagerHD vX.X.X/bin/. 

Se quiser, você pode fazer o backup dessas configurações do sensor 
virtual; Será gerado um arquivo de configuração do sensor que 
poderá ser restaurado em um sensor real. Mais informações sobre as 
ferramentas de backup e restauração no capítulo 10.

Definição. Uma 
conexão de sensor 

virtual permite que 
você veja o tráfego 

simulado no SSMHD 
sem na verdade estar 

conectado a um 
sensor. Isso é ótimo 

para demonstrações!
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Solucionar problemas de conexão
Alguns dos itens a seguir ou todos eles podem ajudá-lo a solucionar 
problemas:

 ˿ Confirme que toda fiação de alimentação e de comunicação 
está correta.

 ˿ Verifique as configurações da porta (taxa de baud, ID da porta).
 ˿ Confirme que o ID do sensor está correto.
 ˿ Confirme que o servidor do terminal está configurado 

adequadamente.
 ˿ Se ocorrer uma falha repetidamente, entre em contato pelo email 

support@wavetronix.com.

Ferramentas avançadas de comunicação
Uma vez que você fez uma conexão, será ativada a animação do botão 
Conectar da tela principal, com as setas passando umas pelas outras, 
e agora deverá ser exibido como “Conectado”.

Visualizar as informações de conexão

Figura 37. Janela de informações de conexão

1 Clique em Conectado.
2 Será aberta uma janela de informações de conexão, com informações 

sobre status da conexão, dispositivo (ID de sub-rede e sensor), 
velocidade em bps e duração.

Desconectar de um sensor
1 Clique em Conectado.
2 Será aberta uma janela de informações de conexão. Clique em 

Desconectar.
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Utilizar o livro de endereços
Filtra os livros de endereços
Exclui um livro de endereços
Importa um livro de endereços
Exporta um livro de endereços

Edita o dispositivo 
selecionado

Exclui o dispositivo 
selecionado
Adiciona o 

dispositivo ao livro 
de endereços

Figura 38. Tela do livro de endereços

1 Clique no ícone do livro na parte inferior da tela de conexão (serial, 
Internet ou virtual).

2 Será exibida a tela do livro de endereços; use as configurações 
indicadas para adicionar, editar e excluir as configurações de 
conexão do dispositivo.

Visualizar log de erros

Figura 39. Log de erros

1 Clique no ícone do bloco de notas na parte inferior da tela de 
conexão (serial, Internet ou virtual).

2 O log de erro será salvo em C://ProgramFiles/Wavetronix/
SmartSensor Manager HD vX.X.X/bin. Ele também será aberto no 
seu editor de .txt padrão. Se você precisa salvar uma cópia para fins 
de solução de problemas, clique em Salvar como, pois o arquivo será 
substituído na próxima vez que você visualizar um log de erro.

Nota. O livro de 
endereços permite 

que você salve as 
configurações de 

conexão do dispositivo 
para uso futuro.

Nota. O log de erros 
pode ser útil na 

solução de problemas 
ou você pode precisar 

salvá-lo e enviá-lo 
para support@

wavetronix.com.
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Proteger o sensor com senha

Figura 40. Definir uma senha para o sensor

1 Clique no ícone de chave na parte inferior da tela de conexão (serial, 
Internet ou virtual). O ícone aparece apenas quando você estiver 
conectado.

2 Marque Habilitado para confirmar que você deseja proteger o 
sensor com senha.

3 Digite a nova senha no campo Senha.
4 Clique em OK.

Se você esquecer sua senha

Figura 41. Janela A senha foi esquecida

Quando for solicitado para que você digite a senha, você verá um link 
para clicar caso tenha esquecido a senha escolhida. Ele o instruirá 
a entrar com contato com o suporte técnico da Wavetronix e quais 
informações você deverá fornecer.

Nota. Se fizer isso, 
você precisará inserir 
a senha sempre que 
tentar se conectar 
ao sensor, portanto, 
defina uma senha 
apenas se tiver 
certeza de que você 
precisa de uma.
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Atualizar o sensor

Figura 42. Tela básica de controle de versão e tela detalhada

1 Se a versão do SSMHD não corresponder à versão do firmware 
integrado do sensor, após clicar em Conectar, a tela Controle de 
versão será exibida.

2 Se desejar obter detalhes sobre a incompatibilidade, clique no botão 
Detalhes >>.

3 Clique em Instalar upgrade ou, se preferir não realizar o upgrade 
nesse momento, clique em Fechar. 

Ler o código de data

20016505

Ano 
(2016)

Mês 
(maio)

Dia 
(5)

Figura 43. Código de data

Os números de firmware podem ser interpretados de acordo com esta 
imagem de código de data. O número do mês é escrito em hexadecimal, 
significando que outubro será escrito como A, novembro como B e 
dezembro C.
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Realizar o downgrade do sensor

Figura 44. Mensagem de aviso de downgrade

Se a mensagem de downgrade for mostrada, ela simplesmente indica 
que o firmware do sensor é mais recente que a versão do SSMHD usada. 
Para obter informações sobre a versão mais recente do SSMHD, acesse 
www.wavetronix.com.
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6
Definir as configurações 

do sensor

Figura 45. Botão de configurações, tela principal

Acesse as configurações do sensor clicando em Configurações na tela 
principal. Alterar essas configurações é opcional; se você deixá-las 
definidas com seus valores padrão, o sensor ainda funcionará.
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Alterar as configurações da guia Geral

Figura 46. Guia Geral

Configuração Descrição Detalhes
Número de série Mostra o número de 

identificação atribuído ao 
sensor pela Wavetronix.

Não pode ser alterado.

Sub-rede/ID Sub-rede: configurada 
como 000.
ID: configurada para os 
últimos cinco dígitos do 
número de série do sensor. 
Nenhum dos dois sensores 
deve ter o mesmo ID.

Sub-rede: altere se você 
deseja criar grupamentos 
de sensores.
ID: em geral você não 
precisa alterar esta 
opção.

Descrição Permite criar uma 
descrição do sensor. Limite 
de 32 caracteres.

Altere esta opção se você 
achar que pode ser útil 
para identificar o sensor 
posteriormente.

Local Permite que você digite o 
local do sensor. Limite de 
32 caracteres. 

Altere esta opção se você 
achar que pode ser útil 
para identificar o sensor 
posteriormente.

Orientação Permite marcar para qual 
direção o sensor está 
apontando.

Altere esta opção se você 
achar que pode ser útil 
para identificar o sensor 
posteriormente.
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Configuração Descrição Detalhes
Unidades Define se o software exibe 

as distâncias em padrão 
(mph/pés), métrica 
(km/h/m) ou Reino Unido 
(mph/metros).

Apenas para sua 
conveniência (não 
afeta o desempenho do 
sensor).

Data e hora Mostra a data e a hora 
armazenada no relógio 
interno do sensor. O sensor 
armazena a hora em Hora 
universal coordenada 
(UTC) e não considera 
o horário de verão. O 
software usa a configuração 
local do computador para 
mostrar a data e hora em 
unidades locais.

Você pode alterá-los ou 
sincronizar o sensor com 
o seu computador.

Alterar as configurações da guia Portas

Figura 47. Guia Portas
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Configuração Descrição Detalhes
RS-485

Limite Mostra a qual link de 
comunicação o SSMHD 
está conectado.

Se houver uma borda verde ao 
redor dessa seção, o SSMHD 
está se comunicando pela linha 
RS-485.

Velocidade Permite alterar a taxa 
de baud desse link de 
comunicação.

A configuração padrão 
de todos os dispositivos 
Wavetronix é 9600 bps.

Retardo na 
resposta

Permite configurar quanto 
tempo o sensor espera 
antes de responder a 
uma mensagem recebida, 
exibida em milissegundos. 
O padrão é 10 ms.

Altere esta opção se você 
estiver usando um dispositivo 
de comunicação que não pode 
mudar rapidamente a direção 
da transmissão.

Término Ativa ou desativa 
eletronicamente 
o barramento de 
comunicação RS-485.

Você não precisa alterar 
esta opção a menos que 
um barramento esteja 
sobrecarregado.

RS-232

Limite Mostra a qual link de 
comunicação o SSMHD 
está conectado.

Se houver uma borda verde ao 
redor dessa seção, o SSMHD 
está se comunicando pela linha 
RS-232.

Velocidade Permite alterar a taxa 
de baud desse link de 
comunicação.

A configuração padrão 
de todos os dispositivos 
Wavetronix é 9600 bps.

Retardo na 
resposta

Permite configurar quanto 
tempo o sensor espera 
antes de responder a 
uma mensagem recebida, 
exibida em milissegundos. 
O padrão é 10 ms.

Altere esta opção se você 
estiver usando um dispositivo 
de comunicação que não pode 
mudar rapidamente a direção 
da transmissão.

Aperto de 
mãos do HW

Liga e desliga o aperto 
de mãos de hardware do 
controle de fluxo

Se poderá precisar disso se 
você conectar seu sensor em 
determinados dispositivos 
RS-232 (como alguns 
modems) que não conseguem 
acompanhar as taxas de 
dados de dispositivos de alto 
desempenho.
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Alterar as configurações da guia Saídas

Figura 48. Guia Saídas

Configuração Descrição Detalhes
Fonte Permite escolher de onde o 

SSMHD obtém os dados de 
tráfego informados.

Selecione Antena para uso 
padrão (relata os dados 
conforme são detectados 
pelo sensor). Selecione 
Diagnóstico para testar 
e treinar (cria tráfego 
simulado).

Canal de RF Permite alterar o canal de 
frequência de rádio em que o 
sensor está transmitindo.

Se você estiver usando 
vários sensores dentro 
de 70 pés uns dos outros, 
defina cada um com seu 
próprio canal de RF.

Emulação de loop

Tamanho e
Espaçamento

Faz com que seu sistema 
emule um sistema com loops 
indutivos. Essas configurações 
são lidas por um dispositivo 
de fechamento de contato 
Click, que usa essa informação 
para enviar fechamos de 
contato que são devidamente 
cronometrados para emular 
um determinado tamanho e 
espaçamento de loop.

Use isto se você usou o 
SmartSensor HD para 
substituir loops e o resto 
do seu sistema ainda 
estiver configurado para 
lidar com loops. Dessa 
forma, o sistema obtém 
o tipo de dados que ele 
espera ver.

Nota. Alterar o 
tamanho do loop 

afetará os números 
de ocupação nos 

dados de intervalo, 
porém ajustar 

essas configurações 
não modificará a 

velocidade ou o 
comprimento dos 

veículos relatados.
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Configuração Descrição Detalhes
Protocolos existentes

SS105 Define o sensor para usar o 
protocolo de comunicação 
SS105.

Não desativa o protocolo 
nativo do SSHD.

Clique nesta caixa de 
seleção se o seu sistema 
de backend tiver sido 
originalmente configurado 
para um SmartSensor 105 
e ainda esperar dados no 
protocolo SS105.

RTMS (X3) Define o sensor para usar o 
protocolo de comunicação 
RTMS (embora apenas uma 
parte dos comandos RTMS 
sejam emulados).

Não desativa o protocolo 
nativo do SSHD.

Clique nesta caixa 
de seleção se o seu 
controlador ou o sistema 
de backend tiver sido 
originalmente configurado 
para um sensor de modelo 
X3 RTMS e ainda esperar 
dados no protocolo RTMS.

Alterar as configurações da guia Dados

Figura 49. Guia Dados

Configuração Descrição Detalhes
Comprimento 
máximo de 
veículo

Permite configurar o 
comprimento máximo do 
veículo; qualquer veículo 
detectado que exceder esse 
comprimento é relatado 
como sendo apenas desse 
comprimento.

Altere esta opção se as 
suas vias tiverem um 
comprimento máximo de 
veículo.

Nota. Para um 
SmartSensor HD em 
um sistema baseado 
em RTMS: se seu 
sistema estiver 
configurado para 
verificar o sensor, ative 
o protocolo RTMS 
para que o sensor 
possa responder aos 
comandos RTMS. 
Se o seu sistema 
estiver simplesmente 
aguardando o envio 
de dados, não ative 
o protocolo RTMS.
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7
Configurar pistas

Figura 50. Botão Pistas, tela principal

Clique no botão Pistas na tela principal para abrir a tela Pistas e, em 
seguida, clique no botão Configuração para abrir a tela Configuração.
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Figura 51. Tela Pistas

Alinhamento

Barra lateral

Botão da barra 
lateral

Menu Exibir

Setas de alinhamento

Figura 52. Ferramentas de alinhamento
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Verificar alinhamento do sensor

Figura 53. Alinhamento bom, fraco, ruim e muito ruim (esquerda para direita)

1 Confirme que o tráfego esteja fluindo livremente na via para que 
essa ferramenta funcione melhor.

2 Se você não vir a seta de alinhamento, abra o menu Exibir clicando 
no ícone de lupa, em seguida, selecione Mostrar alinhamento.

Figura 54. Menu Exibir

3 Se você não estiver visualizando as barras laterais de alinhamento, 
clique no botão >> em ambos os lados da tela até que o número 1 
seja exibido. 

4 Observe as setas para identificar onde o alinhamento do sensor se 
encontra.

5 Mova o sensor manualmente para fixá-lo. Aguarde alguns 
momentos para que o software realize os ajustes após cada 
movimento do sensor; é necessário que alguns veículos cruzem a 
pista antes que o aparelho possa informar o novo alinhamento.

6 Se desejar, oculte a seta novamente utilizando o menu Exibir.

Solucionar problemas da ferramenta de alinhamento
 ˿ O software precisa que alguns veículos passem antes de iniciar a leitura 

do alinhamento. Se estiver tendo problemas, pode não haver tráfego 
suficiente na via; aguarde até que mais veículos passem ou entre em 
seu próprio veículo e passe em frente ao sensor algumas vezes.

Nota. A configuração 
da pista não 

funcionará tão bem 
como deveria se 
o sensor estiver 

desalinhado, então 
não ignore esta etapa! 

Nota. A seta grande 
no centro mostra 

o alinhamento 
médio de todas 

as pistas; as setas 
pequenas em barras 

laterais mostram 
o alinhamento 
em cada pista.  
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 ˿ Você poderá precisar reiniciar o alinhamento, se tiver havido uma 
mudança drástica de posição do sensor.

 ˿ Pode ser difícil alinhar se não houver pistas paralelas de tráfego 
(como rampas de via expressa) na frente do sensor. Marque as pistas 
que não estão paralelas como Inativa ou Excluída (abordado na 
próxima seção) até que o alinhamento seja concluído.

Configuração de pistas

Barra lateral

Botão da barra 
lateral

Menu Exibir 
Menu Ferramentas

Via

Área de acostamento

Figura 55. Tela Configuração

Capturar pistas

Figura 56. Janela de pista automática

Nota. Deve haver 
tráfego na via 
para o processo 
de configuração 
automática funcionar. 
Se não houver trânsito 
na via, poderá ser 
necessário dirigir seu 
próprio veículo para 
frente e para trás 
na frente do sensor 
algumas vezes.
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1 Abra o menu Ferramentas clicando no ícone do martelo e chave e, 
em seguida, selecione Limpar área de edição.

2 Clique no botão da barra lateral até que apareça a barra lateral 1.
3 Abra novamente o menu Ferramentas e selecione Reinicializar 

configuração automática.
4 Deixe o processo de configuração ser executado (isso pode demorar 

alguns segundos ou minutos) até que todas as pistas sejam encontradas 
pelo SSMHD; elas aparecerão como barras azuis na barra lateral e se a 
opção Mostrar pistas automáticas estiver ativada, na área de edição.

5 Se o software estiver definido para Mostrar pistas automáticas, 
altere-o: abra o menu de exibição clicando no ícone de lupa 
e selecione Ocultar pistas automáticas; as pistas detectadas 
automaticamente desaparecerão da área de edição.

6 Se deseja capturar todas as pistas que aparecem na barra lateral, clique 
em qualquer lugar na barra lateral; na janela Pista automática que será 
exibida, clique em Copiar barra lateral. Se você apenas deseja capturar 
algumas pistas, clique sobre essas pistas na barra lateral; na janela Pista 
automática que será exibida, clique em Copiar pista. Repita conforme 
necessário. As pistas capturadas aparecerão na cor preta.

Excluir ou incluir uma pista ou área

Figura 57. Janela Pista

1 Clique na pista ou área de acostamento que deseja excluir. A janela 
Área de acostamento ou a janela Pista será exibida, com base em 
qual você clicou.

2 Clique no botão Excluir. 

Nota. Excluir uma 
pista ou área é útil 
quando você está 

alinhando o sensor 
e existirem pistas 
não paralelas que 

estejam dificultando 
o alinhamento. 

Isso também pode 
interromper a geração 

de eventos em áreas 
fora da pista.
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3 Para incluir uma área que foi anteriormente excluída, clique sobre 
ela para abrir essa janela novamente e clique em Incluir.

Adicionar uma pista

Figura 58. Janela Área de acostamento

1 Clique no local onde você deseja adicionar uma pista. A janela Área 
de acostamento será exibida.

2 Clique em Adicionar pista. A nova pista aparecerá na cor preta, ao 
contrário de uma pista azul configurada automaticamente.

Editar o nome de uma pista 

Figura 59. Janela Pista

Nota. Outras opções 
encontradas na janela 
Pista serão abordadas 
posteriormente 
neste capítulo.
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1 Clique na pista que deseja editar. A janela Pista será exibida.
2 Altere o campo Nome na parte superior.
3 Clique no X no canto superior direito para salvar e fechar a janela.

Excluir uma pista
1 Clique na pista que deseja excluir. A janela Pista será exibida.
2 Clique em Apagar. Esteja ciente de que, se a pista foi configurada 

automaticamente e a opção Mostrar pistas automáticas estiver 
ativada, assim que ela for excluída, ainda aparecerá como uma pista 
azul automática. 

Salvar a configuração
Qualquer um dos seguintes itens salvará a configuração:

 ˿ Clique em OK.
 ˿ Clique sobre o ponto cinza sob o sensor para um atalho para a tela 

Verificação.

Qualquer um desses ativará uma janela perguntando se você deseja 
salvar. Clique em Sim.

Barras laterais, menus e janelas

Barra lateral

Botão da barra lateral Botão da barra lateral
Menu Exibir
Menu Exibir

Menu de Exibição 
dos veículos

Menu Ferramentas

Figura 60. Ferramentas para acessar menus e janelas

A seção a seguir descreve todas as opções disponíveis nas várias 
barras laterais, menus e janelas acessível a partir da tela Configuração. 

Nota. O software 
não deixa você usar 

“LANE_xx” como 
formato (uma vez 

que é o formato que 
ele usa), mas você 
pode usar a versão 

em minúsculas, 
“Lane_xx”, se quiser.
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Algumas delas alteram a funcionalidade do software, enquanto outras 
simplesmente alteram a forma como as coisas são exibidas.

Exibir barras laterais

Figura 61. Opções da barra lateral

As barras laterais aparecem em ambos os lados da tela e fornecem 
informações sobre as pistas e o acostamento. Clique no botão da barra 
lateral para navegar entre as seis opções de barra lateral.

Configuração Descrição Detalhes
>>
(desativado)

Nenhuma barra lateral 
mostrada.

N/A

1
(Configuração 
automática)

Mostra as pistas que 
foram configuradas 
automaticamente pelo 
sensor, em azul.

Use isso para salvar apenas 
algumas pistas configuradas 
automaticamente para 
o sensor, conforme 
discutido em Configuração 
automática. Ou use 
as pistas configuradas 
automaticamente como 
referência, para ver onde 
o software calculou que 
as pistas se encontram, 
enquanto configura 
ou ajustas as pistas 
manualmente.
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Configuração Descrição Detalhes
2
(Configuração 
salva)

Exibe as pistas que foram 
salvas, em preto.

Use as pistas atualmente 
salvas no sensor como 
referência, para ver onde as 
pistas foram previamente 
salvas, enquanto configura 
ou ajusta as pistas 
manualmente.

3
(Escala)

Mostra uma régua 
indicando distâncias, em 
pés ou metros, do sensor. 
Você pode clicar sobre essa 
barra lateral para ver uma 
janela pop-up mostrando a 
distância do lugar que você 
clicou com o sensor.

Use isso para medir a 
distâncias das pistas ou 
eventos do sensor ou para 
determinar onde colocar 
pistas manuais.

4
(Centros)

Mostra o centro relativo 
de uma pista, com base na 
ocorrência de detecções; 
quanto mais veículos 
forem detectados em uma 
determinada faixa, maior 
ficam os indicadores em 
forma de seta. Para obter 
melhores resultados, você 
precisará deixar isso ser 
executado por alguns 
minutos.

Use isso para ter uma 
noção de onde os veículos 
estão sendo detectados 
mais frequentemente, o 
que pode ser útil para 
verificar o posicionamento 
da pista ou adicionar pistas 
manualmente.

5
(Faixas)

Mostra uma linha fina 
para cada veículo que 
passa; conforme os 
veículos passam ou um 
determinado ponto, as 
linhas se acumulam para 
fazer linhas mais grossas. 
Você pode clicar sobre essa 
barra lateral para limpar 
todas as faixas e recomeçar 
a acumulá-las.

Use isso para ter uma 
noção de onde os veículos 
estão sendo detectados 
mais frequentemente, o 
que pode ser útil para 
verificar o posicionamento 
da pista ou adicionar pistas 
manualmente.

Nota. A diferença 
entre centros e 

faixas é que faixas 
se acumulam mais 
rapidamente, mas 

também se tornam 
barras sólidas 

mais rapidamente, 
mostrando apenas 
o posicionamento 

da pista. Os centros 
se acumulam mais 

lentamente, mas 
você pode obter 

informações mais 
precisas sobre a 

frequência de detecção 
do veículo em um 

determinado intervalo 
por mais tempo.
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Usar a janela da barra lateral Pista automática

Figura 62. Janela da barra lateral 1 (configuração automática)

Quando a barra lateral 1 (configuração automática) for aberta, clique 
em uma das pistas na barra lateral para abrir essa janela.

Configuração Descrição Detalhes
Faixa e
Largura

Mostra o tamanho e o 
posicionamento das pistas 
(Faixa refere-se à distância 
do sensor).

Não pode ser alterado.

Copiar pista Salva a pista que você clicou 
na área de edição.

Uma pista automática será 
exibida na cor azul; uma 
pista salva fica preta.

Copiar a barra 
lateral

Salva todas as pistas 
atualmente mostradas na 
barra lateral na área de 
edição.

Este é o método 
recomendado para salvar 
pistas configuradas 
automaticamente na sua 
configuração.

Pausar 
configuração 
automática

Isso interrompe 
temporariamente o 
processo de configuração 
automática; nenhuma nova 
pista será colocada até que 
você clique novamente para 
continuar.

Use isso se, durante o 
processo de configuração, 
existirem eventos de tráfego 
que você não queira incluir 
nos cálculos do sensor.
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Janela da área de acostamento da barra lateral 1
Se você clicar na área de acostamento, em vez de uma pista, abrirá uma 
janela com apenas a faixa/largura do acostamento e a opção Copiar 
barra lateral.

Usar a janela da barra lateral Pista salva

Figura 63. Janela da barra lateral 2 (configuração salva)

Quando a barra lateral 2 (configuração salva) for aberta, clique em uma 
das pistas na barra lateral para abrir essa janela.

Configuração Descrição Detalhes
Direção Mostra a direção do 

tráfego, conforme 
detectada pelo sensor. 

Não pode ser alterada aqui, mas 
pode ser alterada na janela Pista.

Faixa e
Largura

Mostra o tamanho e 
o posicionamento das 
pistas (Faixa refere-se à 
distância do sensor).

Não pode ser alterada aqui, mas 
pode ser alterada na janela Pista.

Copiar pista Salva a pista que você 
clicou na área de 
edição.

Uma pista automática será 
exibida na cor azul; uma pista 
salva fica preta.

Copiar barra 
lateral

Salva todas as pistas 
atualmente mostradas 
na barra lateral na área 
de edição.

Este é o método recomendado 
para salvar pistas configuradas 
automaticamente na sua 
configuração.
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Janela da área de acostamento da barra lateral 2
Se você clicar na área de acostamento, em vez de uma pista, abrirá uma 
janela com apenas a faixa/largura do acostamento e a opção Copiar 
barra lateral.

Usar o menu Exibição dos veículos

Figura 64. Escolher as opções de exibição dos veículos

Clique no botão de exibição dos veículos (carro azul escuro no fundo verde-
azulado) para alterar a forma como os veículos detectados são exibidos.

Configuração Descrição Detalhes
Mostrar 
veículos por:

Determina onde os veículos 
detectados são exibidos:
Faixa (o padrão) significa 
que os veículos são exibidos 
exatamente onde são 
detectados. Pista significa 
que os veículos são exibidos 
no centro da sua pista, 
mesmo se eles estiverem 
realmente mais próximos 
da beira da pista do que o 
indicado.

A Faixa é mais útil como 
uma descrição exata do que 
está sendo detectado e para 
a detecção de anomalias, 
tais como multipercurso. 
Pista é mais útil para fins 
de demonstração, para 
mostrar a funcionalidade 
do sensor.
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Configuração Descrição Detalhes
Mostrar 
veículo:

Permite que você escolha 
qual número é exibido no 
topo das caixas de cor verde-
azulado representando uma 
detecção: a velocidade do 
veículo, seu comprimento 
ou o bin de classe de 
comprimento em que se 
encontra (a classe ficará 
esmaecida se nenhum bin 
de classe estiver atualmente 
configurado; saiba como 
configurá-los no capítulo 9). 
Velocidade é o padrão.

Se você estiver comparando 
as detecções de veículos 
com veículos observados 
fora na via, para verificar 
a exatidão, pode ser útil 
visualizar os diferentes 
tipos de informações sobre 
as detecções, com base no 
que você está observando 
atualmente na via.

Usar o menu Ferramentas

Figura 65. Menu Ferramentas

Clique no ícone do martelo e chave para abrir o menu Ferramentas.

Configuração Descrição Detalhes
Desfazer 
última edição

Desfaz a última edição 
realizada na área de 
edição.

N/A

Nota. Você deve ter 
bins de classificação 

de comprimento 
configurados para 
selecionar a opção 
de classe aqui. Se 

eles não estiverem 
configurados, a classe 

ficará esmaecida 
neste menu. Consulte 

o capítulo 9 para 
configurar esses bins.
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Configuração Descrição Detalhes
Limpar área 
de edição

Limpa todas as pistas 
capturadas e criadas 
manualmente da área 
de edição. Não limpa 
as pistas configuradas 
automaticamente.

As pistas configuradas 
automaticamente desaparecem 
apenas se você selecionar 
a opção Ocultar pistas 
automáticas no menu de 
exibição ou janela de pista 
automática. Mesmo assim, 
elas não são excluídas, apenas 
ocultadas.

Salvar em 
arquivo e 
Carregar do 
arquivo

Permite salvar as 
informações de 
configuração de pista 
em um arquivo no 
seu computador e, em 
seguida, carregar a 
partir do arquivo no 
SSMHD.

Use isso se você estiver 
substituindo um HD antigo por 
um novo e não deseja fazer o 
processo de configuração inteiro 
novamente. Você pode salvar a 
partir do sensor antigo, colocar 
um novo e carregá-lo com as 
informações da pista.

Reinicializar 
configuração 
automática

Inicia o processo 
de configuração 
automática.

N/A

Reinicializar o 
alinhamento

Inicia o processo 
de verificação de 
alinhamento.

N/A

Nota. Isso salva 
apenas as definições 
de configuração de 
pista no arquivo. O 
capítulo Ferramentas 
deste guia aborda a 
gravação de todas 
as configurações 
em arquivo.
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Usar o menu Exibir

Figura 66. Opções do menu Exibir

Clique no ícone de lupa para mostrar o menu Exibir.

Configuração Descrição Detalhes
Mostrar/
Ocultar pistas 
automáticas

Mostra ou oculta as 
pistas azuis configuradas 
automaticamente (aquelas 
que ainda não foram 
salvas).

Esta é uma etapa no processo 
de salvar apenas uma parte 
das pistas configuradas 
automaticamente; consulte 
a seção de configuração de 
pistas deste capítulo para 
obter detalhes. Ocultar pistas 
automáticas também pode 
ser feito através da janela de 
pista automática.

Mostrar/
Ocultar 
nomes das 
pistas

Altera a exibição do texto 
nas pistas.

Esta configuração é para sua 
conveniência e não afeta o 
funcionamento do sensor.

Mostrar/
Ocultar 
direção

Altera a exibição das setas 
nas pistas.

Esta configuração é para sua 
conveniência e não afeta o 
funcionamento do sensor.
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Configuração Descrição Detalhes
Mostrar/
Ocultar 
bússola

Mostra ou oculta uma 
bússola que mostra 
para qual direção o 
sensor está apontando. 
Isso é completamente 
definido pelo usuário; 
as informações vêm do 
campo Orientação em 
configurações. Portanto, 
se você não alterar 
essa configuração, a 
configuração padrão 
desta opção será para o 
norte. Você pode alterar 
a orientação clicando na 
bússola. 

Esta configuração é para sua 
informação e não afeta o 
funcionamento do sensor.

Mostrar/
Ocultar 
alinhamento

Mostra ou oculta a seta 
utilizada para indicar o 
alinhamento do sensor.

Consulte a seção 
Alinhamento neste capítulo 
para obter mais informações.

Usar a janela Pista automática

Figura 67. Janela Pista automática

Clique em uma faixa automática na área de edição para abrir esta janela.
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Configuração Descrição Detalhes
Faixa e
Largura

Mostra o tamanho e o 
posicionamento das pistas 
(Faixa refere-se à distância 
do sensor).

Não pode ser alterado.

Ocultar pistas 
automáticas

Oculta (mas não exclui) 
as pistas configuradas 
automaticamente da área 
de edição.

Isso também pode ser feito 
através do menu Exibir.

Capturar Salva a pista que você 
clicou na configuração do 
sensor.

Quando capturada, a pista 
mudará de azul para preto. 
Isso também pode ser feito 
clicando na barra lateral de 
configuração automática.

Excluir Indica ao sensor para 
ignorar a pista; as 
detecções na pista não 
afetarão o alinhamento ou 
a configuração. Para incluir 
a área novamente, clique 
nela para abrir a janela 
Área excluída e clique em 
Incluir.

Uma pista excluída se 
comporta como uma pista 
apagada. a diferença é que 
uma pista excluída pode 
ser facilmente incluída 
novamente, enquanto uma 
pista apagada precisará ser 
reconfigurada. Uma área 
excluída ficará vermelha.

Usar a janela Pista

Figura 68. Janela Pista

Clique em uma pista (preta) salva na área de edição para abrir esta janela.
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Configuração Descrição Detalhes
Nome Permite digitar um 

novo nome da pista.
O SSMHD usa “LANE_xx” como 
padrão (“xx” é o número do nome, 
com a LANE_01 mais próxima do 
sensor). Quando você adiciona 
uma nova pista, todas as pistas 
com este formato de nome serão 
atualizadas.

Para envio de dados RTMS e Z4, 
o mapeamento de pistas pode ser 
alterado usando a notação
#xx (sendo “xx” o número de uma 
pista). Todas as faixas devem usar 
esse formato para o mapeamento 
de novas pistas.

Ativo Permite definir um 
status de pista como 
ativo ou inativo.

Você pode definir uma pista inativa 
quando ela tiver sido corretamente 
configurada e sintonizada, mas 
você não precisa de relato de dados 
para isso agora. Ao torná-la inativa 
em vez de excluí-la, você pode 
facilmente ativá-la mais tarde se 
necessário.

Direção Define a direção da 
pista. Selecione entre 
Esquerda, Direita 
e Bidirecional. 
Esquerda e Direita 
referem-se à direção 
em que o tráfego 
está se movendo em 
relação ao sensor.

(Se você selecionar 
Bidirecional, a 
Proteção de direção, 
uma configuração 
encontrada na tela 
Verificação, será 
desativada.)

Selecione Esquerda ou Direita 
dependendo da direção em que 
o tráfego está se movendo. (Se a 
Proteção de direção estiver ativada, 
selecionar Esquerda ou Direita 
ajudará o sensor a detectar veículos 
na contramão e eles não serão 
contados pelo sensor, embora ainda 
apareçam.)

Se você configurá-lo para 
Bidirecional, os dados serão 
relatados para o tráfego indo em 
ambas as direções (útil para pistas 
que mudam de direção em certos 
períodos do dia, tais como aquelas 
que mudam para atender trânsito 
pendular no início e no final do dia 
de trabalho).

Nota. Se você decidir 
renumerar as pistas 
manualmente, o 
software não deixará 
usar “LANE_xx” como 
formato, mas você 
pode usar a versão 
em minúsculas, 
“Lane_xx”, se quiser.

Nota. As detecções 
de contramão são 
relatadas como 
velocidades negativas. 
Se uma pista for 
definida como 
bidirecional, tráfego 
nos dois sentidos 
é relatado como 
velocidades positivas.
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Configuração Descrição Detalhes
Faixa e
Largura

Mostra e altera 
o tamanho e o 
posicionamento 
da pista (Faixa 
refere-se à distância 
do sensor).

Altere esses valores com as 
setas ou digitando para ajustar 
manualmente o posicionamento 
das pistas. Ao realizar essa 
alteração, outras pistas poderão 
sofrer mudança no tamanho ou até 
mesmo desaparecer.

Apagar Apaga a pista 
selecionada.

Se desejar apenas que a 
pista selecionada desapareça 
temporariamente ou seja ignorada, 
considere excluir ou desativar 
a pista; Isso tornará possível 
recuperar facilmente a pista sem 
precisar reconfigurá-la. 

Excluir Indica ao sensor 
para ignorar a pista; 
as detecções na 
pista não afetarão 
o alinhamento ou 
a configuração. 
Para incluir a 
área novamente, 
clique nela para 
abrir a janela Área 
excluída e clique 
em Incluir. (A pista 
pode reaparecer 
como uma faixa 
automática; 
clique nela para 
capturá-la.)

Uma pista excluída se comporta 
como uma pista apagada. a 
diferença é que uma pista 
excluída pode ser facilmente 
incluída novamente, enquanto 
uma pista apagada precisará ser 
reconfigurada. Uma área excluída 
ficará vermelha.
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Usar a janela Área de acostamento

Figura 69. Janela Área de acostamento

Clique na área do acostamento (bege) para abrir esta janela.

Configuração Descrição Detalhes
Faixa e
Largura

Mostra o tamanho e o 
posicionamento das pistas (Faixa 
refere-se à distância do sensor).

Não pode ser alterado.

Ocultar pistas 
automáticas

Oculta (mas não exclui) as pistas 
configuradas automaticamente 
da área de edição.

Isso também pode ser 
feito através do menu 
Exibir.

Adicionar 
pista

Cria uma nova pista no lugar que 
você clicou.

Ao contrário de 
pistas configuradas 
automaticamente, que são 
azuis quando aparecem 
pela primeira vez, as 
pistas criadas pelo usuário 
aparecerão pretas.

Excluir Indica ao sensor para ignorar 
a área em que você clicou; 
as detecções não afetarão o 
alinhamento ou a configuração. 
Para incluir a área novamente, 
clique nela para abrir a janela 
Área excluída e clique em Incluir.

Isso pode ser útil para 
ignorar detecções 
fantasmas de 
multipercurso. Uma área 
excluída ficará vermelha.
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Usar a janela Área excluída

Figura 70. Janela Área excluída

Clique em qualquer área (vermelha) excluída, acostamento ou pista, 
para abrir esta janela.

Configuração Descrição Detalhes
Faixa e
Largura

Mostra e altera 
o tamanho e o 
posicionamento da 
área excluída (Faixa 
refere-se à distância do 
sensor).

Altere esses valores com 
as setas ou digitando para 
ajustar manualmente o 
posicionamento das pistas. 
Ao realizar essa alteração, 
outras pistas poderão sofrer 
mudança no tamanho ou 
até mesmo desaparecer.

Incluir área Restaura a área ou a 
pista que foi excluída 
anteriormente.

Quando você incluir uma 
pista que foi excluída 
anteriormente, ela pode 
reaparecer como uma pista 
automática; clique nela para 
capturá-la.
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8
Verificar pistas

Figura 71. Botão Pistas, tela principal

Clique no botão Pistas na tela principal para abrir a tela Pistas e, em 
seguida, clique no botão Verificação para abrir a tela Verificação.
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Figura 72. Tela Verificação

Opções de verificação

Botão da barra lateral

Botões reproduzir/
pausar/parar

Barra lateralMenu de Exibição 
dos veículos

Dados por veículo

Menu de Exibição 
dos veículos

Figura 73. Ferramentas de verificação de pistas

Verificar as pistas significa comparar a detecção dos dados no software 
SSMHD com o tráfego real na via; você mesmo pode observar o tráfego 
da via ou registrá-lo usando um dispositivo separado. Se o tráfego real 
coincidir com o tráfego do software, suas pistas estão configuradas 
corretamente.
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Verificar pistas utilizando opções 
de exibição dos veículos
1 Definir um modo de observar o tráfego na via: sente-se em um lugar 

onde você consiga ver a via e o computador ou peça para alguém 
observar o tráfego para você enquanto você monitora seu computador.

2 Clique no ícone de exibição dos veículos (carro azul escuro no fundo 
verde-azulado). O menu Mostrar veículo: aparecerá.

3 Selecione a velocidade, o comprimento ou a classe para escolher qual 
dessas opções será exibida na parte superior das detecções (as detecções 
aparecem como retângulos verde-azulados, movendo-se pela tela).

4 Compare as detecções do software com suas informações de 
velocidade, comprimento ou classe, com o que se observa na via. Se 
eles coincidirem, as pistas estão configuradas corretamente.

Se as detecções não coincidirem com o tráfego
Você pode ser capaz de melhorar a precisão, ajustando as propriedades 
da pista e os limiares (abordados adiante neste capítulo), confirmando 
o alinhamento (abordado no capítulo anterior) ou alterando os locais 
de montagem. Se tudo falhar, entre em contato com seu revendedor ou 
pelo email support@wavetronix.com.

Verificar pistas usando barras laterais
1 Definir um modo de observar o tráfego na via: sente-se em um lugar 

onde você consiga ver a via e o computador ou peça para alguém 
observar o tráfego para você enquanto você monitora seu computador.

2 Clique no botão da barra lateral até que apareça a barra lateral 
desejada. as definições de opção de barra lateral são as seguintes:

Configuração Descrição Detalhes
>>
(desativado)

Nenhuma barra lateral 
mostrada.

N/A

Pré
(Presença)

Exibe um botão que 
acende na cor vermelha 
quando um veículo é 
detectado cruzando o 
sensor.

Escolha esta opção se você 
deseja confirmar que o sensor 
está detectando os veículos. 

Vol.
(Volume)

Exibe uma contagem 
crescente de quantos 
veículos foram 
detectados em cada pista.

Selecione esta opção para 
verificar se o sensor está 
detectando veículos durante 
um longo período de tempo.

Definição. “Classe” 
refere-se a bins 
de classificação 
de comprimento. 
Você deve ter bins 
de classificação 
de comprimento 
configurados para 
selecionar a opção 
de classe aqui. Se 
eles não estiverem 
configurados, a classe 
ficará esmaecida 
neste menu. Consulte 
o capítulo 9 para 
configurar esses bins.
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Configuração Descrição Detalhes
Vel.
(Velocidade)

Exibe a velocidade 
média dos veículos 
detectados em cada 
pista, constantemente 
atualizada.

Selecione esta opção para 
verificar se o sensor está 
detectando velocidades 
corretamente. Se preferir uma 
velocidade por veículo, em vez 
de uma média, use o menu de 
exibição dos veículos.

C
(Classe)

Exibe uma contagem 
crescente de quantos 
veículos de uma 
determinada classe de 
comprimento foram 
detectados em cada pista.

Essas barras laterais só 
aparecem se as classes tiverem 
sido criadas na tela Definições. 
Haverá uma barra lateral para 
cada classe (C1, C2 etc.).

3 Compare as informações na barra lateral com o que está sendo 
detectado na via. É mais fácil fazer uma pista de cada vez. Por exemplo, 
você poderia contar manualmente todos os veículos que passam na 
pista 1 em um determinado período de tempo e, em seguida, verificar 
se a contagem do volume coincide com a sua contagem. Se eles 
coincidirem, as pistas estão configuradas corretamente.

4 Repita com todas as pistas e, se desejado, outras opções de barra lateral.

Se as detecções não coincidirem com o tráfego
Você pode ser capaz de melhorar a precisão, ajustando as propriedades 
da pista e os limiares (abordados adiante neste capítulo), confirmando 
o alinhamento (abordado no capítulo anterior) ou alterando os locais 
de montagem. Se tudo falhar, entre em contato com seu revendedor ou 
pelo email support@wavetronix.com.

Usar os botões reproduzir/pausar/parar
Pode ser muito útil usar esses botões para pausar ou reiniciar a 
contagem de velocidade e volume nas barras laterais. Por exemplo, 
usando o exemplo da etapa 3 acima, você pode fazer o seguinte:
1 Abra a barra lateral de volume e, em seguida, clique no botão Parar 

para parar a contagem.
2 Quando houver uma grande lacuna no tráfego da pista 1, clique no 

botão Reproduzir. A contagem será reiniciada a partir do 0.
3 Conte os veículos da pista 1 manualmente até que haja outra grande 

lacuna no tráfego.

Nota. Para que esse 
seja um modo útil de 

verificar as detecções, 
você precisa de uma 
maneira de medir ou 

estimar as velocidades 
dos veículos na via.
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4 Clique no botão Pausar. Agora você sabe que a contagem de volume 
na barra lateral reflete precisamente o tráfego que passou entre 
essas duas lacunas, e você não precisa se apressar para comparar sua 
contagem antes que outro veículo passe e atrapalhe.

Verificar faixas usando dados por veículo

Figura 74. Tela Dados por veículo

1 Definir um modo de observar o tráfego na via: sente-se em um lugar 
onde você consiga ver a via e o computador ou peça para alguém 
observar o tráfego para você enquanto você monitora seu computador.

2 Clique no ícone de papel para abrir a tela Dados por veículo. Será 
exibida uma tela de tamanho normal que cobre a tela Verificação de 
pistas, mas você pode arrastá-la para o lado se desejar observar os 
dois ao mesmo tempo.

3 Compare as informações nesta tela com o que está sendo detectado 
na via. É mais fácil fazer uma pista de cada vez. Por exemplo, você 
poderia usar uma pistola de radar para controlar a velocidade dos 
veículos na pista 1 e verificar nesta tela para ver se as velocidades 
detectadas coincidem com as velocidades reais dos veículos. Se eles 
coincidirem, as pistas estão configuradas corretamente.

4 Repita com outras pistas e outros critérios, conforme necessário.

Se as detecções não coincidirem com o tráfego
Você pode ser capaz de melhorar a precisão, ajustando as propriedades 
da pista e os limiares (abordados adiante neste capítulo), confirmando 
o alinhamento (abordado no capítulo anterior) ou alterando os locais 
de montagem. Se tudo falhar, entre em contato com seu revendedor ou 
pelo email support@wavetronix.com.

Nota. Esta opção é 
semelhante a usar 
a barra lateral ou o 
menu de exibição 
dos veículos; a maior 
diferença é que você 
consegue obter 
informações muito 
mais detalhadas, e 
esta é a única maneira 
de ver as marcações 
de tempo e as faixas 
de detecções.
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Usar os botões reproduzir/pausar/parar
Pode ser muito útil usar esses botões para pausar ou reiniciar os dados 
por veículo constantemente atualizados na tela.

 ˿ O botão de pausa fará com que a tela pare de ser atualizada; ao 
apertar para reproduzir novamente, ela será reiniciada.

 ˿ O botão parar também faz com que a tela pare de ser atualizada, 
mas ao apertar para reproduzir, todas as detecções anteriores serão 
apagadas.

Verificar pistas usando armazenamento em log

Figura 75. Janela de arquivo de log

1 Configure uma maneira de registrar o que está acontecendo na 
via, como uma câmera de vídeo ou alguém com uma pistola de 
velocidade registrando manualmente a passagem de veículos.

2 No canto inferior direito da tela Verificação, ao lado da palavra 
“Armazenamento em log”, clique na seta apontando para cima. A área 
de Armazenamento em log será exibida, conforme observado acima.

3 Escolha onde armazenar o arquivo de log clicando no ícone de pasta. 
Se você deseja alterar a localização mostrada na janela que se abre, 
clique no ícone de lupa ao lado do nome do arquivo. (Se você criar 
um novo arquivo, adicione a extensão de arquivo .csv no final do 
nome do arquivo.)

4 Clique em OK ao finalizar.
5 Para iniciar o armazenamento em log, clique no ícone do 

interruptor. Ao terminar, clique novamente para parar. Registre o 
tráfego que passa na via durante o mesmo intervalo.

Nota. Essa ferramenta 
registra dados por 

veículo e salva em um 
arquivo. É útil para 

a verificação após o 
fato; você registra o 
tráfego, registra os 

dados por veículo para 
o mesmo intervalo de 
tempo e, depois, pode 

comparar os dois.
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6 Para visualizar o arquivo, clique no ícone da pasta e depois no 
ícone da lupa na parte inferior da janela que se abrir. Você também 
pode navegar até o arquivo no seu computador: C://ProgramFiles/
Wavetronix/SmartSensor Manager HD vX.X.X/bin. O arquivo criado 
será uma planilha .csv que pode ser aberta no Microsoft Excel.

7 Compare os dados registrados com o que foi detectado na via. Se 
eles coincidirem, as pistas estão configuradas corretamente. 

Se as detecções não coincidirem com o tráfego
Você pode ser capaz de melhorar a precisão, ajustando as propriedades 
da pista e os limiares (abordados adiante neste capítulo), confirmando 
o alinhamento (abordado no capítulo anterior) ou alterando os locais 
de montagem. Se tudo falhar, entre em contato com seu revendedor ou 
pelo email support@wavetronix.com.

Ajuste de pistas

Janela Ajuste da pista

Figura 76. Outras ferramentas

Ajustar as propriedades e os limiares das pistas
1 Clique na pista que deseja ajustar (você somente poderá ajustar uma 

de cada vez.) A janela de ajuste de pistas será exibida.
2 Escolha a propriedade desejada no menu suspenso.

Nota. Essas 
configurações 
permitem que 
você tente corrigir 
problemas observados 
durante o processo 
de verificação. Se 
ajustar essas opções 
não resolver o seu 
problema, entre em 
contato com o seu 
revendedor ou pelo 
email support@
wavetronix.com.
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Configuração Descrição Detalhes
Volume Ajusta a agressividade de 

algoritmos específicos de 
radar de tráfego.

Ajuste essa configuração se 
você observar um problema 
de precisão de contagem. 
Ajuste a porcentagem para 
cima para aumentar o 
número de detecções e para 
baixo para diminuir.

Você provavelmente 
precisará ajustar pelo menos 
10 a 15% em qualquer 
direção (possivelmente 
mais); ajustar para menos 
pode não impactar as 
detecções. Recomendamos 
que mantenha o controle 
deslizante entre 20% e 190%. 

Detecção Aumenta ou diminui os 
limiares para a detecção 
de veículos. Permite 
determinar o quão grande 
um retorno de radar deve 
ser para que o software 
defina-o como uma 
detecção de veículo.

Ajuste essa configuração 
se você estiver tendo 
um problema com 
multipercurso. Ao 
aumentá-la um pouco, 
você poderá eliminar 
falsas detecções. Porém, se 
aumentá-la muito, poderá 
eliminar detecções reais 
também.

Aumentar os decibéis 
aumenta o limiar e resulta 
em menos detecções; 
diminuir reduz o limiar e 
resulta em mais detecções. 

Velocidade Aumenta ou diminui a 
velocidade calculada de 
todos os veículos em cada 
pista.

Ajuste essa configuração 
se as velocidades estiverem 
consistentemente muito 
altas ou muito baixas. 
Depois de inserir um 
valor, o sensor calcula a 
velocidade de cada detecção 
e a multiplica pelo valor 
inserido.

Nota. Cada uma 
dessas configurações 
afeta apenas a pista 

que você clicou.
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Configuração Descrição Detalhes
Comprimento Aumenta ou diminui o 

comprimento calculado 
para todos os veículos em 
cada pista.

Ajuste essa configuração 
se os comprimentos 
forem consistentemente 
muito grandes ou muito 
pequenos. Após inserir 
um comprimento, o sensor 
calcula o comprimento de 
cada detecção e adiciona ou 
subtrai o valor inserido.

Tempo de 
extensão

Aumenta ou diminui o 
tempo de extensão, que o 
sensor usa para impedir 
que veículos com reboques 
sejam divididos em várias 
detecções.

Ajuste essa configuração se 
o sensor estiver tratando 
incorretamente as detecções 
de veículos com reboques. 
Aumentar o tempo de 
extensão ajudará a garantir 
que esses veículos não 
sejam contados como várias 
detecções, mas, se aumentar 
muito, poderá fazer com 
que vários veículos sejam 
detectados como um só.

Após inserir um valor, 
o sensor determina 
automaticamente o tempo 
de extensão e, em seguida, 
multiplica-o pelo valor 
inserido.

Nota. Uma vez 
que a métrica de 
ocupação relatada nos 
dados de intervalo 
é calculada usando 
o comprimento, 
uma mudança 
neste parâmetro 
também mudará a 
ocupação relatada.

Nota. É necessária 
uma distância mínima 
de 1,7 m (5,5 pés) entre 
os veículos para que 
eles sejam detectados 
como veículos 
distintos. este mínimo 
pode aumentar 
conforme a velocidade 
dos veículos aumenta.
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Configuração Descrição Detalhes
Proteção de 
direção

Determina se o software 
informa ou ignora 
quaisquer veículos que 
estiverem se deslocando 
na direção oposta em 
uma determinada pista. 
Por exemplo, se esta 
opção estiver ativada e a 
pista estiver configurada 
como da esquerda para 
direita, qualquer tráfego 
da direita para a esquerda 
será ignorado (ele não 
será mostrado na tela 
Verificação, embora 
será mostrado na tela 
Configuração, e não será 
contado).

Por padrão, a Proteção 
de direção é ativada para 
cada pista (embora se 
você definir uma pista 
como bidirecional, essa 
configuração é desativada 
e não pode ser ativada 
novamente daqui, você 
precisará voltar para a tela 
Configuração).

Mantê-la ativada pode 
ser útil se, por exemplo, o 
sensor estiver em uma área 
onde veículos de trabalho, 
muitas vezes, se deslocam 
na direção errada na via. 
Você precisará desativá-la, 
no entanto, para fazer a 
detecção de contramão.

Definir 
padrões

Retorna todas as 
configurações dessa pista 
para os valores padrão.

N/A

3 Use o controle deslizante ou a caixa de texto para alterar o valor 
dessa propriedade.

4 Clique em OK.

Nota. Se a Proteção 
de direção estiver 
ativada, veículos 

na contramão não 
serão mostrados em 
movimento através 
da tela Verificação. 

No entanto, eles 
ainda aparecerão na 

tela Configuração.
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9
Configurar e fazer o download 

dos dados do sensor 

Figura 77. Botão de dados, tela principal

Clique no botão Dados na tela principal para abrir a tela Dados.
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Figura 78. Tela Dados

Definições

Figura 79. Tela Definições

Esta tela permite que você defina o comprimento do intervalo, os bins 
(classe, velocidade e direção) e as abordagens. Você pode definir todas, 
algumas ou nenhuma destas definições simultaneamente.

A forma como você define essas opções afeta o armazenamento 
integrado do seu sensor. Quanto mais definições você configurar, 
maiores serão os registros e mais rápida a memória integrada vai encher.
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Ajustar o intervalo de dados
1 Determine o intervalo de que você precisa para sua aplicação em 

particular. Por exemplo, para aplicações em tempo real, convém 
agregar os dados durante curtos períodos de tempo para reduzir a 
latência de geração de relatórios. Por outro lado, para um local de 
teste em longo prazo, intervalos longos poderiam ser suficientes 
para suas necessidades e significaria que você não precisaria fazer o 
download dos dados com tanta frequência.

2 Digite o tempo de intervalo desejado no campo de texto Intervalo 
ou use as setas para cima e para baixo para alterá-lo.

Criar, ajustar e excluir os bins de velocidade

Figura 80. Ajustar um bin de velocidade

1 Para criar um bin de velocidade, pressione o botão + na parte 
inferior da área de velocidade. Cada linha é um bin.

2 Para ajustar os parâmetros de um bin, clique nele e use os botões 
+ e - para alterar o valor ou digite um novo valor. O número que 
você observa é a velocidade máxima para esse bin. Por exemplo, na 
imagem acima, o bin realçado é para veículos viajando entre 66 e 
85 milhas por hora.

3 Para excluir um bin, realce-o e clique no botão - na parte superior da 
área de velocidade.

Definição. Os dados de 
intervalo são coletados 
para todos os veículos 
que passam pelo sensor 
em uma quantidade 
de tempo (chamada 
de “intervalo”). 
Um intervalo mais 
curto significa que 
o sensor registra 
dados com mais 
frequência, portanto, 
o armazenamento 
integrado enche mais 
rápido. Um intervalo 
mais longo significa 
que você pode deixar 
o sensor sozinho 
por períodos mais 
longos de tempo.

Definição. Um bin 
de velocidade é uma 
classificação de um 
veículo com base 
em sua velocidade 
(geralmente uma 
faixa de velocidades); 
o bin de velocidade 
em que a detecção 
estiver é parte dos 
dados coletados 
sobre ela. Para o 
intervalo de dados, 
o sensor registra 
quantas detecções 
estão em cada bin ao 
longo do intervalo.

Nota. O primeiro bin 
de velocidade criado 
tem 145 como valor 
padrão; é o valor de 
velocidade máxima e 
não pode ser alterado. 
Este bin não pode 
ser excluído até que 
todos os outros sejam 
excluídos primeiro.
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Criar, ajustar e excluir os bins de classe

Figura 81. Ajustar um bin de classe

1 Para criar um bin de classe, pressione o botão + na parte inferior da 
área de classe. Cada linha é um bin.

2 Para ajustar os parâmetros de um bin, clique nele e use os botões + 
e - para alterar o valor ou digite um novo valor. O número que 
você observa é o comprimento máximo desse bin. Por exemplo, na 
imagem acima, o bin realçado é para veículos que possuem entre 31 
e 50 pés de comprimento.

3 Para excluir um bin, realce-o e clique no botão - na parte superior da 
área de classe.

Criar, ajustar e excluir as abordagens

Figura 82. Janela Abordagens

1 Para criar uma nova abordagem, clique no botão + na parte inferior 
da área Abordagens. A janela Abordagens é mostrada.

2 Digite um nome para a nova abordagem no campo Nome, na parte 
superior.

3 Na lista de pistas à esquerda, selecione uma faixa que você deseja na 
sua nova abordagem.

Definição. Um bin 
de classe é uma 

classificação de um 
veículo com base em 

seu comprimento 
(geralmente uma faixa 

de comprimentos); o 
bin de comprimento 

em que a detecção 
estiver é parte dos 

dados coletados 
sobre ela. Para o 

intervalo de dados, 
o sensor registra 

quantas detecções 
estão em cada bin ao 

longo do intervalo.

Nota. O primeiro 
bin de classe criado 
tem 120 como valor 

padrão; é o valor 
de comprimento 

máximo e não pode 
ser alterado. Este 
bin não pode ser 
excluído até que 

todos os outros sejam 
excluídos primeiro.

Definição. Uma 
abordagem é um 
agrupamento de 
pistas utilizadas 

na coleta de dados; 
permite coletar 
estatísticas por 

veículo que você 
não conseguiria de 

outra forma, como o 
85º percentil. Esteja 

ciente de que a 
adição de abordagens 

aumentará o tamanho 
dos dados de relatório, 

ou seja, que o sensor 
pode armazenar 

menos intervalos 
no armazenamento 

integrado.
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4 Clique na seta direita para movê-la para a lista de abordagem à direita.
5 Repita em todas as faixas desejadas.
6 Para remover uma faixa de sua abordagem, realce-a na lista de 

abordagens e clique na seta esquerda para mover a pista de volta 
para a lista de faixas.

7 Ao terminar, clique em OK. Repita as etapas 1 a 6, conforme necessário.
8 Para remover uma abordagem, realce-a e clique no botão - na parte 

superior da área de abordagens.

Usar os bins de direção

Figura 83. Caixa de seleção de Direção

Para habilitar o uso de bins de direção, clique na caixa de seleção 
Direção no canto inferior direito da tela Definições.

Usar a opção Velocidade = 0
Se durante um intervalo, o volume for zero (o que significa que 
nenhum carro foi detectado), o SSMHD reportará a velocidade média 
do intervalo anterior. Se quiser que os intervalos com volume zero 
reportem velocidade zero, simplesmente marque a caixa de seleção 
Se volume = 0, velocidade = 0.

Nota. Uma pista pode 
pertencer a mais de 
uma abordagem.

Definição. Existem 
dois bins de direção: 
Correta e Contramão. 
Os veículos são 
classificados 
dependendo se eles 
estão viajando na 
direção em que a pista 
foi configurada. Para 
pistas bidirecionais, o 
tráfego movendo-se 
da esquerda para a 
direita será colocado 
no bin Correta e o 
tráfego movendo-se 
da direita para a 
esquerda será colocado 
no bin Contramão.
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Dados de intervalo

Figura 84. Tela Dados de intervalo, guia Pistas

Acesse a tela Dados de intervalo clicando no botão Dados de intervalo 
na tela Dados. Essa tela permite que você registre os dados de intervalo 
(dados coletados sobre todas as detecções em um determinado intervalo 
de tempo) para pistas e abordagens.

Figura 85. Tela Dados de intervalo, guia Abordagens

Nota. Registrar dados 
de intervalo é útil para 

verificar a configuração 
do sensor. Registre 

apenas alguns 
intervalos e, em 

seguida, compare 
com o vídeo ou outros 

dados registrados. 
Ou você pode usar 

o recurso em locais 
de teste, onde você 

precisa examinar 
somente o valor de 

alguns intervalos 
de detecções.

Nota. As guias 
Pistas e Abordagens 

permitem que 
você veja os dados 

detectados em tempo 
real. No entanto, 

a guia que você 
abrir não afetará 

o armazenamento 
em log.
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Registrar dados de intervalo
1 No canto inferior direito da tela Dados de intervalo, ao lado da palavra 

“Armazenamento em log”, clique na seta apontando para cima. A área 
de Armazenamento em log será exibida, conforme observado acima.

2 Escolha onde armazenar o arquivo de log clicando no ícone de pasta. 
a janela de arquivo de log será exibida. Se quiser alterar a localização 
mostrada, clique no ícone de lupa ao lado do nome do arquivo.

3 Clique em OK ao finalizar.
4 Clique nas caixas de seleção do que você quer registrar: Pistas, 

Abordagens ou ambas. Se você não clicar em nenhuma opção, o 
arquivo de log resultante ficará em branco.

5 Para iniciar o armazenamento em log, clique no ícone do 
interruptor. Quando terminar, clique novamente para parar.

6 Para visualizar o arquivo, navegue até ele no seu computador. O arquivo 
criado será um arquivo .log que pode ser aberto em um editor de texto.

Dados de intervalo
As telas Pistas e Abordagens mostram os seguintes dados sobre cada 
intervalo que passa (eles não cabem todos na tela, então, clique e arraste 
de um lado para o outro para mostrar mais dados):

 ˿ Nome – de cada pista ou abordagem.
 ˿ Volume – Número de veículos detectados durante o intervalo.
 ˿ Ocupação – Porcentagem de tempo durante o intervalo que a zona 

de detecção permaneceu ocupada.
 ˿ Velocidade – Velocidade média da pista durante o intervalo. 

Observe que se a Proteção de direção estiver ativada, as velocidades 
de quaisquer detecções de contramão não serão levadas em conta 
nessa velocidade média. Se a Proteção de direção estiver desativada, 
detecções de contramão são contabilizadas na velocidade média. 
Consulte o capítulo 7 para obter mais detalhes.)

 ˿ 85% – velocidade do 85º percentil, significando que 85% dos 
veículos no intervalo estavam viajando nessa velocidade ou mais 
lenta.

 ˿ Progresso – separação de tempo médio entre os veículos no 
intervalo, medida do para-choque dianteiro até o para-choque 
dianteiro.

 ˿ Lacuna – separação de tempo médio entre veículos no intervalo, 
medida do para-choque traseiro do carro da frente até o para-
choque dianteiro do carro de trás.

 ˿ Classes – quantos veículos estão em cada bin com base na direção, 
comprimento e velocidade definido na tela Definições.

Nota. Mantenha 
esta tela aberta 
enquanto você realiza 
o armazenamento em 
log. Se você fechá-la, 
o armazenamento em 
log será interrompido!

Para obter mais 
informações. Consulte 
o documento de 
apoio 299, Como 
o SmartSensor HD 
mede a Ocupação? 
para obter mais 
informações sobre 
como é calculada 
a ocupação. 
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Armazenamento

Figura 86. Tela Armazenamento

Acesse a tela Armazenamento clicando no botão Armazenamento na 
tela Dados.

Compreender ferramentas de 
armazenamento de dados

Configuração Descrição Detalhes
Interruptor 
ativado/
desativado

Ativa ou desativa o 
armazenamento de dados do 
intervalo.

Ative esta opção 
para coletar dados 
normalmente.

Interromper 
quando estiver 
CHEIO

Define o sensor para 
parar de armazenar dados 
assim que a capacidade 
de armazenamento for 
alcançada, ou seja, todos os 
novos dados após esse ponto 
não serão salvos na memória.

Use isso se você não quiser 
que os dados antigos sejam 
substituídos pelos dados 
novos, caso a memória do 
sensor esteja cheia.

Mais antigo Mostra a marcação de tempo 
de quando o pacote de dados 
de intervalo mais antigo 
atualmente salvo no sensor 
foi armazenado.

Use isso para ver qual 
intervalo de tempo seu 
armazenamento de dados 
cobre.
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Configuração Descrição Detalhes
Mais recente Mostra a marcação de hora 

e data de quando o pacote 
de dados de intervalo mais 
recente foi armazenado.

Use isso para ver qual 
intervalo de tempo seu 
armazenamento de dados 
cobre.

Total Mostra a quantidade de 
tempo que os dados podem 
ser armazenados, com base 
na configuração atual de pista 
e intervalo.

Use isso para saber quanto 
espaço de armazenamento 
é usado no sensor.

Remanescente Mostra quanto tempo falta 
para o armazenamento do 
sensor atingir a capacidade.

Use isso para saber quanto 
espaço de armazenamento 
resta no sensor.

Barra de 
status e 
porcentagem

Mostra o volume de 
armazenamento do sensor 
e se ainda há capacidade de 
armazenamento.

Use isso para saber quanto 
espaço de armazenamento 
resta no sensor.

Borracha Apaga todos os dados de 
intervalo atualmente salvos 
no sensor. 

Esses dados não podem 
ser recuperados, portanto, 
não clique aqui até que 
tenha feito o download 
dos dados no seu 
computador, se necessário.

Sobre a capacidade de armazenamento
A capacidade de armazenamento, mostrada nesta tela, é medida em 
tempo, ou seja, o tempo restante até o armazenamento ficar cheio. É 
afetada pelo tamanho e frequência dos pacotes de intervalo que são 
salvos.

 ˿ Os pacotes maiores (aqueles com mais abordagens, mais bins, mais 
pistas, etc.) encherão mais rápido o armazenamento do sensor.

 ˿ Ter um intervalo curto significa que haverá pacotes de dados 
de intervalo mais frequentes, então, o armazenamento encherá 
mais rapidamente. Um intervalo longo significa menos pacotes e, 
portanto, você pode deixar o sensor sozinho por períodos mais 
longos entre seus downloads de dados.

Sempre verifique novamente esta tela depois de ter alterado todas as 
outras configurações para obter a informação mais precisa sobre com 
que frequência será necessário fazer o download das informações 
armazenadas no sensor.
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Algumas coisas podem fazer com que esta tela esteja incorreta: se você 
estiver usando uma conexão virtual ou se a instalação do sensor for 
diferente agora do que era quando o sensor começou a armazenar seu 
lote de dados atual. Nesse último caso, a barra de status verde será um 
melhor indicador da capacidade de armazenamento.

Download
Acesse a tela Download clicando no botão Download na tela Dados.

Figura 87. Tela Download

Transferir dados de detecção armazenados
1 Digite um nome para seu download no campo de texto Nome.
2 Se quiser todos os dados atualmente no sensor, mantenha a caixa de 

seleção Fazer download de todos os dados selecionada. Se quiser 
apenas uma parte dos dados, desmarque essa caixa de seleção, 
o que tornará os campos Início: e Fim: editáveis. Defina essas 
configurações para os horários desejados de início e fim do seu 
download.

3 Clique em Iniciar download.

Nota. Você pode 
exibir uma lista 

de downloads de 
dados anteriores 

clicando na seta verde 
Downloads no canto 

inferior direito. Um 
botão semelhante 

pode ser encontrado 
no canto do botão 

de Dados na tela 
principal do SSMHD.
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Figura 88. Progresso do download

4 A janela Progresso do download será exibida para mostrar o status 
do download. Se for necessário, use os botões na parte inferior da 
janela para iniciar, pausar ou parar o download.

Figura 89. Janela Exportar

5 Quando o download for concluído, a janela Exportar será exibida, 
mostrando as seguintes informações sobre o arquivo obtido por 
download: seu nome, a data do download, informações sobre o 
sensor, o número de intervalos baixados e o período de tempo que 
os dados obtidos por download abrangem.
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6 Existem três formatos em que você pode visualizar ou exportar os 
downloads: um arquivo delimitado por vírgulas (.csv), um arquivo 
do Microsoft Excel ou um formato de texto específico da Wavetronix 
que se abre em um editor de texto como o bloco de notas. Para exibir 
os dados obtidos por download, clique no ícone do formato desejado 
na linha Exibir: (escolher formato).

7 Para exportar os dados obtidos por download, clique na caixa 
de seleção ao lado do seu formato desejado na linha Exportar: 
(escolher formato e local). Clique no ícone de lupa para alterar o 
local para salvar o arquivo, se desejado e clique em Exportar.

Transferir

Figura 90. Tela Transferir

Acesse a tela Transferir clicando no botão Transferir na tela Dados.

Esta função permite transferir dados do sensor sem esperar por uma 
solicitação do SSMHD. Você pode transferir dados de evento, intervalo 
ou presença.

Ativar a transferência de dados
1 Escolha qual tipo de dados você quer transferir e, em seguida, clique 

na guia correspondente: Evento, Intervalo ou Presença.
2 Clique na caixa de seleção Habilitado.
3 Escolha qual porta você deseja enviar os dados, RS-485 ou RS-232. 

Esteja ciente de que ambos são half-duplex, significando que eles 

Nota. Você pode 
definir o sensor para 

enviar vários tipos 
de dados ao mesmo 

tempo, mas se 
fizer isso, configure 

para enviar em 
portas diferentes.
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não podem enviar e receber dados ao mesmo tempo. Se você usar 
uma dessas portas para transferir os dados, convém usar uma porta 
diferente ao se conectar ao sensor.

4 Escolha qual formato você deseja que os dados sejam enviados.

Configuração Descrição Detalhes
Todos os três tipos de envio de dados

HD Formato nativo do 
SmartSensor HD (SS125).

Use isso para um sistema de 
SmartSensor HD padrão.

SS105 Simples Emula o formato original 
do SmartSensor (SS105), 
sem um cabeçalho 
multi-drop.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para um SmartSensor 105.

SS105 
Multidrop

Emula o formato original 
do SmartSensor (SS105), 
com um cabeçalho 
multi-drop.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para um SmartSensor 105.

Somente os dados de evento

Z4 2-Loop Emula um sistema dual-
loop. A velocidade e a 
duração são medidas 
usando o tamanho e o 
espaçamento de loop 
definidos nas configurações 
de Emulação de loop.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para loops duplos indutivos.

Z4 1-Loop Emula um sistema de loop 
único. A duração é medida 
usando o tamanho de loop 
definido nas configurações 
de Emulação de loop.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para loops únicos indutivos.

Z4 2-Loop 
pulsado

Emula um sistema de 
loop duplo; as saídas 
serão mantidas ativas por 
125 ms para cada veículo 
detectado, portanto, apenas 
a velocidade será medida.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para loops duplos indutivos 
e tudo o que você precisa 
é a presença e a velocidade 
dos veículos.

Nota. As 
configurações de 
Emulação de loop 
são encontradas na 
tela Configurações e 
cobertas no capítulo 6.

Definição. Z4 é um 
protocolo específico 
da Wavetronix 
que permite que 
os sensores se 
comuniquem com 
outros dispositivos 
Wavetronix, 
principalmente, 
dispositivos de 
fechamento 
de contato.
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Configuração Descrição Detalhes
Z4 1-Loop 
pulsado

Emula um sistema de 
loop único; indica apenas 
a presença de veículo, e 
nenhuma informação de 
velocidade ou duração.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para loops únicos indutivos 
e tudo o que você precisa 
é a presença dos veículos. 
Isso pode ser útil para fazer 
contagens.

Velocidade do 
Z4 1-Loop

Emula um sistema de 
loop único; tem um 
comprimento de veículo 
definido de 15 pés, 
portanto, a ênfase é na 
velocidade.

Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para loops únicos indutivos 
e estiver focado na 
velocidade.

Somente dados de intervalo

HD 
(preexistente)

Emula o intervalo de dados 
de versões mais antigas 
desse sensor; é semelhante 
ao formato HD mas não 
possui bins de velocidade e 
bins de direção e tem menos 
bins de comprimento.

Use esta opção quando 
você estiver usando um 
SmartSensor HD mais 
recente em um sistema 
que foi projetado para um 
SmartSensor HD mais 
antigo.

RTMS Emula o formato RTMS. Use esta opção quando 
você estiver usando o 
SmartSensor HD em um 
sistema que foi projetado 
para um RTMS X3.

Somente dados de presença

Presença Z4 Apresenta os dados de 
presença no formato Z4.

Use isso se seu aplicativo 
precisar do imediatismo 
dos dados de presença e 
você precisar se comunicar 
com outros dispositivos da 
Wavetronix como placas de 
fechamento de contato.

Nota. Os dados de 
presença tem latência 

mais baixa do que 
os dados de evento, 

portanto, isso pode ser 
útil para aplicativos 

que precisam o 
mais rápido possível 

dos relatórios de 
dados. No entanto, 

a compensação tem 
uma precisão mais 

baixa. Para a maioria 
dos aplicativos, os 

dados de evento são 
a melhor opção.
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5 Defina o destino, que é o endereço para o qual o sensor enviará 
os dados (válido apenas para formatos HD e Z4). Para o formato 
HD, que é o ID de sub-rede 8 bits/16 bits e para o formato Z4 é um 
endereço de 24 bits. Confirme que esse endereço de destino seja 
exclusivo para o barramento de comunicação em uso.

6 Se quiser apenas transmitir os dados enviados, clique na caixa 
de seleção Transmitir para enviar os dados para o endereço de 
transmissão (000/65535 para SS125 e 16777215 para Z4).

7 Clique em OK para concluir.

Nota. Se o HD 
estiver enviando 
dados para um 
aplicativo de software 
personalizado, 
defina o destino 
como 000/00000.
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10
Usar as ferramentas

Figura 91. botão Ferramentas, tela principal

Clique no botão Ferramentas na tela principal para abrir a tela 
Ferramentas.
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Figura 92. Tela Ferramentas

Fazer backup e restaurar os arquivos 
de configuração do sensor

Figura 93. Tela Backup-restauração
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Configuração Descrição Detalhes
Arquivo de 
backup

Permite criar um arquivo 
de backup (.ssc) das 
configurações atuais do 
sensor.

Clique na lupa para navegar 
até onde você deseja criar 
o arquivo de backup; digite 
um nome e pressione 
OK. Clique no botão 
Configuração do sensor 
de backup para salvar o 
arquivo de backup no seu 
computador.

Pode ser útil se você 
estiver fazendo alterações 
no sensor e deseja fazer o 
backup de sua configuração 
antes, para que você tenha 
uma configuração que 
sabe que é válida para ser 
recuperada se necessário.

Alternativamente, pode 
ser útil se você estiver 
substituindo um sensor 
em campo e quiser 
aplicar rapidamente as 
configurações do sensor 
antigo no novo. 

Restaurar 
arquivo

Carrega um arquivo de 
backup (.ssc) no sensor, 
substituindo a configuração 
atual do sensor pela 
configuração salva no 
arquivo .ssc.

Clique na lupa para navegar 
até onde o arquivo de 
backup desejado está salvo; 
selecione-o e clique em OK. 
Clique no botão Restaurar 
configuração do sensor 
para aplicar a configuração 
salva do arquivo de backup 
no sensor.

Pode ser útil se você tiver 
feito alterações no sensor 
e precisa restaurar uma 
configuração de backup de 
um arquivo salvo (consulte 
acima). 

Restaurar 
configuração 
de fábrica

Define todas as 
configurações do sensor 
para os padrões de fábrica.

N/A



Capítulo 10:  Usar as ferramentas • 97

Exibir informações de licença

Figura 94. Tela Recursos licenciados

Configuração Descrição Detalhes
Número de 
série

Mostra o número de série 
do sensor.

N/A

Data da 
licença

Mostra a data em que o 
sensor foi licenciado.

N/A

Recurso Mostra uma lista de todos 
os recursos possíveis do 
sensor, juntamente com 
seu status: se está ou não 
habilitado sob a licença 
atual ou, para características 
variáveis tais como o 
número de pistas, o número 
que está atualmente 
permitido conforme a 
licença atual.

Explicações sobre o que é 
cada um desses recursos 
podem ser encontradas em 
todo o restante deste guia.

Arquivo da 
licença

Atualmente não em uso. N/A
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Acessar opções de alimentação

Figura 95. Tela Alimentação

Configuração Descrição Detalhes
Ligado/
Desligado

Mostra a marcação de data 
e hora da última vez em 
que o sensor foi ligado ou 
desligado.

Pode ser útil para fins de 
diagnóstico, para ver se o 
sensor ficou sem energia 
em algum momento.

Reinicializar Mostra a marcação de 
hora e data da última 
vez em que o sensor foi 
reinicializado. Clique no 
botão Reinicializar para 
reinicializar o sensor.

Pode ser útil quando 
você tem uma conexão 
remota ao sensor e precisa 
reinicializar.
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