Mobileye®
Shield+™

Onnettomuuksia ehkäisevä järjestelmä
isoille ajoneuvoille kaupunkiliikenteeseen
Mobileye Shield+™ turvalaitejärjestelmä on suunniteltu kuljettajien tueksi
kaupunkiliikenteeseen, jossa isolla ajoneuvolla ruuhkat luovat haasteita
isojen kääntösäteiden ja kuolleiden kulmien kautta.

Vältä onnettomuuksia ajoneuvojen, jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden kanssa
Kuljettajan katse ei riitä jokapuolelle yhtä aikaa. Teknologiamme pystyy auttamaan.
Mobileye Shield+ koostuu useista kameroista, jotka havainnoivat edellä menevää liikennettä ja kuolleita kulmia ajoneuvon
sivuilla.

"Yksikään Shield+
linja-auto ei
ollut mukana
kolareissa kevyen
liikenteen
kanssa."
Onnettomuuksia ehkäisevän järjestelmän
pilotti Washingtonissa(Washinton State
Transit Insurance Pool)1

Mobileyen turvallisuusteknologia koostuu hienostuneesta
koneoppimisesta ja tietokonepohjaisesta objektien
havainnoinnista, jotka jatkuvasti analysoivat ajo-olosuhteita
tunnistaakseen vaaratilanteita muiden objektien kanssa.
Mahdollisessa vaaratilanteessa järjestelmä antaa ääni- ja
näyttöhälytyksen kuljettajalle estääkseen onnettomuuden.

Ehkäise onnettomuuksia

Rohkaise turvallisempaan ajotapaan

Tunnista jalankulkijat ja pyöräilijät
niin edessä kuin kuolleissa
kulmissakin

Jälkiasennuta nykyinen kalustosi

Hillitse kustannuksia

Kartoita kaupunkisi vaarapaikat

Vähentäkää kolhuja ja peräänajoja ruuhkaisissa
kaupungeissa asentamalla ajoneuvoihinne
edistyksellinen kuljettajaa auttava teknologiamme.

Auttakaa vähentämään onnettomuuksia
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssayliajo- ja
kuolleenkulman varoittimilla.

Turvajärjestelmä auttaa vähentämään
vahingoista aiheutuvia suoria ja epäsuoria
kustannuksia sekä huolto- ja polttoainekustannuksia
taloudellisemman ajotavan myötä.

Auttakaa kuljettajianne pitämään riittävä
turvaväli järjestelmän kautta tulevien ääni- ja
näyttövaroituksien avulla. Turvaväli voidaan säätää
vastaamaan yrityksenne tarpeita.

Älä turhaan odota uusien ajoneuvojen
hankintaa, vaan asenna Mobileye Shield+
teknologia nykyiseen ajoneuvokalustoosi jo tänään.

Pohjatkaa päätöksenne koskien inframuutoksia
tietoon. Mobileye Shield+ pystyy kartoittamaan
kaupunkinne vaarapaikat hälytystietojen pohjalta.

Mobileye Shield+ ominaisuudet
Kuolleenkulman tunnistus ja törmäysvaroitus
Mobileye Shield+ järjestelmässä on useita kameroita ympäri ajoneuvon jatkuvasti tarkkailemassa ympäristöä ja mm.
kuolleita kulmia. Tunnistaessaan objektin Järjestelmä varoittaa kuljettajaa tarvittaessa.
Keltainen näyttövaroitus tarkoittaa, että
kuolleessa kulmassa on havaittu jalankulkija
tai pyöräilijä, joten kuljettajan kannattaa olla
varovainen.

Punainen näyttövaroitus + varoitusääni
varoittaa törmäyksestä ja kuljettaja pystyy
reagoimalla ehkäisemään onnettomuuden.

Yliajovaroitin

Turvavälin tarkkailu

Mobileye varoittaa kuljettajaa, jos yliajoon
jalankulkijan tai polkupyöräilijän kanssa on
alle 2 sekuntia. Varoitus toimii alle 50 km/t
ajonopeuksilla.

Mobileye auttaa kuljettajaa pitämään
riittävän turvavälin edellä ajavaan
ajoneuvoon ja antaa ääni- ja
näyttöhälytyksen, mikäli turvaväli lyhenee
asetetun raja-arvon alle.

Törmäysvaroitus

Kaistavahti

Mobileye varoittaa kuljettajaa, jos
peräänajoon ajoneuvon tai moottoripyörän
kanssa on alle 2.7 sekuntia antaen riittävästi
aikaa reagointia varten.

Mobileye varoittaa kuljettajaa ääni- ja
näyttöhälytyksellä, jos ajoneuvo tahattomasti
(ilman vilkkua) ohjautuu kaistaviivojen yli.

Vaarapaikkojen kartoitus
Mobileye Shield+ tarjoaa hälytystietojen avulla
kuntien liikennevastaaville mahdollisuuden kartoittaa3
liikenteen vaarapaikat ja hyödyntää tätä dataa
tulevassa infrasuunnittelussa.

"30% onnettomuuksista
voitaisiin välttää kuljettajaa
auttavilla järjestelmillä
kuten törmäysvaroitin,
kuolleenkulman tunnistus
ja kaistavahti."
(Boston Consulting Group, 2015)2

1 Onnettomuuksia

ehkäisevän järjestelmän pilotin koko tutkimustulokset luettavissa tämän linkin kautta: https://goo.gl/QzYUqK.

2 Boston Consulting Group, “A Roadmap to Safer Driving Through Advanced Driver Assistance Systems”, 2015. https://goo.gl/QiupQn
3 Online -karttapalvelu tarjotaan 3. osapuolen kautta

Mobileyesta
Intelin omistuksessa oleva Mobileye on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja tietokonepohjaisen havainnoinnin,
koneoppimisen, data-analytiikan, paikannuksen ja kartoituksen osalta koskien kuljettavaa auttavia järjestelmiä (ADAS)
ja autonomisen ajon ratkaisuja. Turvallisuusteknologiamme on integroitu satoihin uusiin ajoneuvoihin isoimpien
autovalmistajien toimesta kuten BMW, Audi, Volkswagen, Volvo, Nissan, Ford, Honda, General Motors jne.
Mobileyen onnettomuuksia ehkäisevä järjestelmä on saatavilla yhden eteenpäin kuvaavan kameran järjestelmänä tai
useamman kameran järjestelmänä erityisesti raskaalle kalustolle suunniteltuna kuolleiden kulmien havainnointia varten.
Kuljetusyritykset maailmanlaajuisesti ovat pystyneet vähentämään onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia
Mobileyen avulla. Voimme auttaa sinun yritystäsi saavuttamaan saman tuloksen.

25+ globaalia autovalmistajaa
luottaa Mobileyen
teknologiaan tehdäkseen
ajoneuvoistaan turvallisempia

20+ miljoonaa ajoneuvoa
on varustettu Mobileyen
teknologialla

13 autovalmistajaa
työskentelee Mobileyen
kanssa kehittääkseen
autonomisesti ajavia
ajoneuvoja

Jälleenmyyjän yhteystiedot:

www.mobileye.com/fleets
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