ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ // ТЕЛЕМАТИКА

RASTREAMENTO GPS DE VEÍCULOS
PARA AUTOMOBILISMO
INTRODUÇÃO
Automobilismo é um evento popular em todo o mundo, incluindo ralis. Os fãs sabem que não há quase nada
mais emocionante que assistir a um carro ou moto competindo em uma pista complicada levantando cascalho
e poeira. Ao mesmo tempo, o rastreamento e monitoramento de dados para garantir a precisão dos resultados,
assistência técnica e médica oportuna e medidas de segurança adequadas são de vital importância.

DESAFIO
Eventos automobilísticos são populares e acontecem na maioria dos países ao redor do Brasil utilizando
veículos motorizados customizados nas competições. Há uma grande variedade de diferentes tipos de veículos
motorizados usados, como automóveis de passageiros, motocicletas, karts, barcos, caminhões, veículos veículos
SxS or SSV veículos utilitários (UTV), veículos off-road, motos de neve, etc.
De acordo com os dados do comunicado de imprensa da KTVN, a receita do mercado de esportes motorizados
foi de US $ 4.957 milhões em 2019 e chegará a US $ 8.792 milhões em 2025. Ao mesmo tempo, a crescente
popularidade causa inevitavelmente um número crescente de acidentes, questões de segurança, desafios para
administradores, gerentes de equipes e assim por diante. Ele pressiona os governos nacionais e organizadores
de eventos a buscar não apenas implementar algumas leis e regulamentos rigorosos, mas também a serem
adotadas soluções atuais.
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Nesse caso, nos concentramos em eventos de automobilismo de formato ponto a ponto, como rally ou Baja
racing. Algumas das principais preocupações são a segurança das pessoas, avarias de veículos, colisões,
congestionamentos e passagem de pontos de referência (também conhecidos como pontos de verificação
ou pontos de controle), rastreamento de eventos, etc. A qualquer momento, os administradores de eventos e
gerentes de equipes de corrida devem saber a localização de cada participante e alguns parâmetros dos veículos,
como status de ignição ligada/desligada e velocidade. Eles precisam dos dados para monitorar o progresso do
evento de corrida em tempo real, para calcular o tempo, pontos e penalidades perfeitamente, para iniciar alertas
oportunos e tomar as ações necessárias.
Considerando os pontos citados acima, há alguma maneira de superar esses desafios utilizando os recursos e
benefícios dos dispositivos GPS de veículos e os dados que eles rastreiam para auxiliar a indústria do automobilismo?
Sim, é, e é aí que os produtos e a experiência de alta qualidade da Teltonika Telematics se tornam muito úteis.

SOLUÇÃO
Para enfrentar esses desafios, a variedade de modelos fabricados pela Teltonika pode ser utilizada com sucesso,
dependendo das especificidades do automobilismo, do terreno e das condições meteorológicas. A título de
exemplo, escolhemos aqui o rastreador GPS de veículos da categoria ESPECIAL FMB204. Suas características
distintivas - um invólucro de classificação IP67 compacto, robusto, à prova d’água e à prova de poeira com antenas
GNSS/GSM internas de alto ganho e uma bateria interna de íon de lítio de alta capacidade.
Essas propriedades garantirão que o dispositivo resista a elementos que se dirigem no asfalto, cascalho, lama,
areia, água, encostas, fossos, lombadas, galhos de árvores, folhas, grama, etc. em qualquer padrão climático - do
sol escaldante à chuva torrencial . Além disso, a bateria interna é muito útil se o rastreador for desconectado da
fonte de alimentação principal durante uma corrida.
Como funciona - em algum ponto antes do início da competição, todos os rastreadores GPS devem ser instalados
nos carros de corrida, configurados e testados. Os tipos de veículos podem variar e uma ampla gama de diferentes
tipos de veículos motorizados pode ser usada - de automóveis de passageiros e motocicletas a veículos off-road.
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Graças à extensa funcionalidade, acelerômetro integrado, memória Flash interna e cenários de uso, o FMB204 rastreia
em tempo real cada veículo, coordenadas GNSS, sua velocidade, nível de tensão da bateria, leituras do acelerômetro,
eventos de ignição liga/desliga, velocidade excessiva, tempo ocioso, acidente, etc. Todos os dados relevantes serão
enviados para os servidores principal e de backup através da rede GSM para monitoramento, análise, decisão baseada
em dados, ações e relatórios usando a plataforma de software dedicado de administração de corrida.
Como resultado, os administradores e responsáveis do evento de corrida podem rastrear de maneira conveniente,
precisa e oportuna a localização de cada participante no mapa, congestionamentos e desvios da rota da corrida;
eventos e notificações de pontos de passagem atingidos/perdidos, respectivamente; monitoramento do regime
de velocidade de cada piloto nas seções da estrada onde é restringido pelos organizadores do evento; cálculos e
deduções de pontos de penalização (ou minutos); colisões de veículos, incêndio no motor e quebras garantindo
assistência oportuna da equipe de suporte técnico no local e, se necessário, paramédicos e outras coisas, dependendo
dos requisitos específicos do evento.
Continuando, graças à coleta de dados e software de terceiros dedicado, os dispositivos GPS permitem não apenas
rastrear precisamente eventos relacionados, mas também gerar notificações importantes de mensagens de segurança
através de consoles dedicados montados no painel para garantir que seja bem organizado, seguro tanto quanto
possível e em conformidade com as leis e regulamentos, ter uma boa reputação, trazer alegria aos fãs e permanecer
competitivo.
Além disso, atualizações de software e alterações de configuração para rastreadores de veículos Teltonika podem ser
feitas usando a ferramenta FOTA WEB recentemente atualizada. Esta é uma solução de software poderosa para o
gerenciamento rápido e eficiente de dispositivos GPS
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BENEFÍCIOS
• Rastreamento preciso de veículos de corrida a qualquer hora e em qualquer lugar ao longo da rota - competindo,
até mesmo os administradores podem rastrear de forma conveniente, precisa e oportuna a localização de cada
participante, congestionamentos, desvios da rota da corrida, pontos de destino atingidos, eventos perdidos, etc.
• Assistência oportuna e segurança aprimorada - graças a cada regime de velocidade do veículo de corrida,
falhas, monitoramento de colisões e notificações de segurança instantâneas, a assistência necessária pode ser
fornecida quando e onde for necessário.
• Serviços de valor agregado sob demanda - graças aos dados telemáticos do veículo e software dedicado
de administração de corrida, serviços extras podem ser fornecidos, como road books, arquivos GPX e seu
gerenciamento, mapas pessoais de eventos, etc.
• Melhor gestão, administração e reputação de eventos de corrida ajudando a economizar recursos preciosos,
manter os eventos de corrida bem organizados e compatíveis, atrair mais equipes de corrida, fãs, apoiadores
e investidores.

POR QUE TELTONIKA?
Para auxiliar e lidar com os desafios de rastreamento, monitoramento e administração de eventos do tipo
rally e esportes motorizados, oferecemos uma ampla gama de rastreadores GPS de veículos de alto nível.
Administradores e equipes de corrida podem contar com conjuntos de recursos extensos e práticos de dados
confiáveis. Vários cenários de uso trazem muitos benefícios e ajudam a otimizar essas operações, garantindo a
precisão dos resultados, assistência técnica e médica oportuna, melhorando a segurança e o gerenciamento de
eventos em geral.
Somos o lugar certo para obter tudo o que você precisa para ter sucesso - a mais abundante variedade de
rastreadores GPS certificados de alta qualidade, acessórios e soluções para qualquer caso de uso imaginável em
telemática de veículos. Desde o início da empresa, há 23 anos, até hoje, a equipe forte e crescente da Teltonika
fabricou 16 milhões de dispositivos IoT, ajudando a ter sucesso com milhares de clientes e parceiros em mais de
160 países em todo o mundo.

PRODUTO EM DESTAQUE
FMB204

PRODUTOS RECOMENDADOS
FMC125, FMC130, FMM125, FMM130, FMU125, FMU126, FMU130, FMB122, FMB125, FMB202, FMB110, FMB120,
FMB130, FMB140
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