
O Perfilômetro Laser (RSP) foi cuidadosa-

mente desenvolvido para suprir  as 

necessidades dos engenheiros na obtenção 

de medidas automá�cas, de alta precisão e 

testes de inves�gação rigorosos sobre a 

irregularidade superficial dos pavimentos e 

outros defeitos associados. O RSP obtém 

medidas con�nuas, em velocidade de 

tráfego, dos perfis longitudinais e transver-

sais, incluindo a irregularidade em tempo 

real (Interna�onal Roughness Index – IRI).

O RSP pode ser instalado em uma grande 

variedade de veículos e está disponível em 
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TECNOLOGIA

MEDIDAS CONTÍNUAS, 
EM VELOCIDADE DE 
TRÁFEGO, DOS PERFIS 
LONGITUDINAIS E 
TRANSVERSAIS

Medidas automáticas, de alta precisão e 
testes de investigação rigorosos sobre a 

irregularidade superficial dos pavimentos e 
outros defeitos associados.

diferentes níveis de avaliação – é capaz de 

avaliar desde o perfil longitudinal simples 

até o mais completo, além da medição das 

trilhas de roda (TR) de maneira con�nua. 

Seu sistema é composto por um computa-

dor com processadores de sinais digitais, 

uma unidade de transdutores (Rut Bar) 

equipada com até 21 sensores laser, dois 

acelerômetros e um computador para 

expansão de capacidade.



· Alta precisão das medidas;

· Índices calculados em tempo real;

· Medições em altas velocidades;

· Obtenção de dados em áreas 

urbanas com o disposi�vo “Stop & 

Go”;

· Avaliação con�nua da textura do 

pavimento;

· Processo preciso de calibração;

· Suporte técnico mundial da Dynatest.

VANTAGENS

Os sensores e acelerômetros do RSP são 

interligados a uma unidade central de 

processamento, que armazenam os dados 

levantados em um computador dentro do 

veículo. Os parâmetros de medição da 

irregularidade longitudinal são calculados 

em tempo real, em intervalos mínimos de 

25 mm até um máximo de 1,6 km, através 

da soma das duas acelerações medidas 

integradas com seus deslocamentos.

O perfil transversal e a trilha de roda podem 

ser definidos com no mínimo três sensores 

laser e podem medir a curvatura, o gradi-

ente ou a declividade da faixa de rolamento. 
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CARACTERÍSTICAS DA
OPERAÇÃO

AVALIAÇÃO PRECISA DE 
PERFIS LONGITUDINAIS 
E MEDIDAS CONTÍNUAS 
DE TRILHAS DE RODA


