
OSTRÓW MAZOWIECKA 2018

IU-5808-8022-P zmiana G z 28.04.2020 r.

Fotorapid CF

Instrukcja obsługi





3

1. WSTĘP
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce nowoczesny przyrząd radarowy do pomiaru prędkości

pojazdów w ruchu drogowym Fotorapid CF wyprodukowany przez ZURAD Sp. z o.o.

Fotorapid CF jest kolejnym przyrządem z serii Fotorapid. Jego konstrukcja i funkcjonalność w pełni

odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu przyrządom szczegółowo określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy
do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2014 roku,
poz. 281). Przyrząd Fotorapid CF posiada Decyzję w sprawie zatwierdzenia typu wydaną przez Prezesa

Głównego Urzędu Miar.

Pragniemy Państwu zwrócić uwagę, że ze względów prawnych, przyrząd Fotorapid CF powinien być

użytkowany zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi w sposób zgodny z wersją w jakiej został wykonany.
Fotorapid CF może być użytkowany wyłącznie z ważnym Świadectwem legalizacji. Dostarczony przyrząd objęty

jest gwarancją producenta. Dokonywanie napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupoważnione
unieważnia roszczenia z tytułu gwarancji.
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2. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy od 15 km/h do 320 km/h
Błąd graniczny dopuszczalny w warunkach ±3 km/h dla prędkości do 100 km/h
drogowych ±3% wartości mierzonej, powyżej 100 km/h
Wartość elementarnej działki 1 km/h
Praca na pasach ruchu maksymalnie 4 pasy ruchu
Kąt pomiaru 22° do kierunku ruchu pojazdów
Moc promieniowana < 100 mW EIRP
Stabilność długoterminowa głowicy radarowej
dla okresu 2 lat

±10 ppm

Zasięg wykrycia pojazdu do 50 m
Wersja oprogramowania Fotoradar 1.11
Suma kontrolna oprogramowania Fotoradar 8415935336e5c4f951bd2dbd7b6378bdf1500a99
Wersja oprogramowania DSP 1.46
Suma kontrolna oprogramowania DSP aa2439bab6a690cd7484d09ecafcacc9b38d7560
Zasilanie znamionowe 230 V AC 50 Hz
Pobór prądu maksymalnie 3 A dla napięcia 230 V AC
Zakres temperatur pracy od -30°C do +60°C
Wilgotność względna pracy od 20% do 95%
Ochrona IP 54
Masa maksymalnie 210 kg

3. WYKAZ UKOMPLETOWANIA

Fotorapid CF dostarczany jest wg specyfikacji:

Blok fotoradaru 1 szt. Filtr polaryzacyjny 1 szt.
Maszt z Instrukcją montażu 1 szt. Filtr pryzmatyczny 1 szt.
Lampa błyskowa na światło widzialne 1 szt. Ołówek dotykowy 1 szt.
Lampa błyskowa na podczerwień 1 szt. Instrukcja obsługi Fotorapid CF 1 szt.
Zintegrowany zespół zasilania 1 szt. Karta gwarancyjna 1 szt.
Akumulator 12 V 12 Ah 1 szt. Świadectwo legalizacji 1 szt.

Wyposażenie opcjonalne:

Pamięć USB 1 szt. Komplet opakowań 1 szt.
Przeglądarka zdjęć
Trafic P od wersji 1.1.53a

1 szt. Fundament betonowy B-71 1 szt.
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4. PRZEZNACZENIE

Przyrząd radarowy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym Fotorapid CF przeznaczony jest

do:

· pomiaru i wskazywania prędkości pojazdów przy ustawieniu przyrządu pod kątem 22° do kierunku ruchu
pojazdów, z odróżnianiem:

o pomiaru prędkości pojazdów zbliżających się,

o pomiaru prędkości pojazdów oddalających się,

o pasa ruchu pojazdów,

· wykonywania zdjęć pojazdom przekraczającym ustawioną przez operatora prędkość progową i zapisu
wykonanych zdjęć na nośniku elektronicznym,

· współpracy z komputerem PC w celu obróbki zarejestrowanych zdjęć.

W wersji stacjonarnej przyrządu Fotorapid CF, pomiary prędkości mogą być wykonywane

po zainstalowaniu bloku fotoradaru, zwanego w skrócie fotoradarem, na stałe w maszcie. Miejsce lokalizacji
powinno znajdować się w pasie drogowym i po dokładnym ustawieniu kąta pomiaru (pozycjonowaniu).

Fotorapid CF oprócz funkcji, które są wymagane przepisami prawa, posiada wiele innych funkcji

użytkowych. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

· rozróżnianie samochodów osobowych od ciężarowych i w związku z tym możliwość ustawiania różnych
prędkości dozwolonych dla tych typów pojazdów,

· rozpoznanie kierunku poruszania się pojazdów,

· identyfikacja pasa ruchu oraz pomiar odległości do mierzonego pojazdu,

· możliwość automatycznej korekty limitów dozwolonych prędkości w godzinach nocnych,

· możliwość wykonywania rejestracji w dzień i w nocy (przy zastosowaniu lampy błyskowej),

· obsługa dwóch niezależnych lamp błyskowych (światło widzialne i podczerwień) o szybko powtarzalnym
czasie pojedynczego błysku,

· możliwość dokonywania rejestracji z częstotliwością dwóch zdjęć na sekundę,

· obsługa dwóch typów kamer: kolorowa oraz na podczerwień,

· możliwość zdalnej konfiguracji parametrów kamery i obiektywu,

· dwa zdjęcia podczas rejestracji oddalających się pojazdów ciężarowych (ciągnika siodłowego i naczepy),

· powiększanie zdjęcia głównego i pomocniczych stuknięciem w ekran,

· podgląd wideo aktualnej sytuacji drogowej z możliwością rejestracji,

· możliwość rejestrowania danych statystycznych, a w szczególności liczby pojazdów przejeżdżających,
liczby pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość,

· automatyczne sprawdzenie prawidłowości działania fotoradaru przy każdym uruchomieniu,

· zaawansowana analiza sygnału zapewniająca odporność urządzenia na zakłócenia pracy przez
antyradary,

· automatyczny restart urządzenia po zaniku napięcia zasilającego i automatyczny powrót do ostatnich
ustawień,

· ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do: programu, wyników, parametrów konfiguracji,

· transmisja danych poprzez interfejsy komunikacyjne Ethernet RJ45 i USB 2.0, odbywa się w postaci
zaszyfrowanej w sposób zapewniający weryfikację poprawności transmisji,

· posiada program do przeglądania i obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego.
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5. ZASADA DZIAŁANIA

Blok radarowy przyrządu Fotorapid CF mierzy prędkość używając efektu Dopplera stale wysyłając fale

elektromagnetyczne o częstotliwości 24,15 GHz (CW – fala ciągła) i analizuje różnicę częstotliwości fali odbitej
od pojazdu. Różnica częstotliwości fali odpowiada prędkości obiektu znajdującego się w wiązce.

W przypadku wykrycia przez układ DSP więcej niż jednej prędkości pomiar jest rejestrowany
z odpowiednią adnotacją o kilku pojazdach znajdujących się w wiązce w trakcie pomiaru.

Pomiar odległości pojazdu odbywa się w centralnej części wiązki przy wykorzystaniu modulacji FMCW.
Pomiar ten wykorzystywany jest do oszacowania pasu ruchu, na którym znajduje się mierzony pojazd.
Pomaga także stwierdzić czy w wiązce nie znajdują się inne pojazdy poruszające się ze zbliżoną prędkością.
W przypadku detekcji dwóch lub większej ilości pojazdów, pomiar jest rejestrowany ze stosowną adnotacją
(patrz p. 14). Powyższy pomiar odległości i analiza widma sygnału oraz sygnału Dopplera stosowana jest
przez algorytm klasyfikacji typu pojazdu.

Blok radarowy ustala kierunek poruszania się pojazdu na podstawie różnicy faz sygnału Dopplera
na mikserach IQ oraz na podstawie śledzenia odległości poruszającego się pojazdu znajdującego się
w wiązce.

W momencie, gdy przyrząd wyselekcjonował spośród odebranych sygnałów dostatecznie silny sygnał
odbity, zostaje wyliczona prędkość pojazdu, która następnie jest porównywana z ustawioną wartością
prędkości progowej. W przypadku, gdy prędkość pojazdu przekroczy ten próg, pomiar prędkości uznaje się
za dokonany i natychmiast udokumentowany w postaci zdjęcia głównego oraz sekwencji zdjęć pomocniczych.
Na zdjęciu rejestrowana jest także odległość do zmierzonego pojazdu. Konstrukcja przyrządu oraz jego
oprogramowanie dbają o to, aby na zarejestrowanym materiale w wiązce radarowej był widoczny jeden pojazd
z przypisaną mu prędkością poruszania się. W p. 13 opisano szczegółowo metody oceny wykonanych zdjęć
pod kątem jednoznacznej identyfikacji mierzonych pojazdów.

Niekiedy w trakcie dokonywania pomiarów prędkości występują pewne zjawiska fizyczne, które mogą
przyczynić się do wykonywania pomiarów oznaczonych przez urządzenie jako nieprawidłowe (z naniesionym
kodem błędu). Zjawiska te oraz ich interpretacja są opisane w p. 14.

5.1. Sposób zapewnienia poziomu ufności
Zapewnienie odpowiedniego poziom ufności na poziomie 99,8% oraz błędy pomiarowe w zakresie

±3 km/h dla prędkości do 100 km/h oraz ±3% dla prędkości powyżej 100 km/h w warunkach drogowych
realizowane jest poprzez zastosowanie poniższych metod przetwarzania i analizy sygnału.

Częstotliwość nośna bloku radarowego dla modulacji CW (ang. Constant Wave – fala ciągła) używanej
dla pomiaru prędkości na podstawie częstotliwości Dopplera wynosi Rf = 24,15 GHz. W całym zakresie
temperaturowym i znamionowych warunkach użytkowania odchylenie od tej częstotliwości w skrajnych
przypadkach nie przekracza ±2 MHz. Częstotliwość referencyjna 8 MHz dla bloku radarowego generowana
jest przy użyciu kwarcu o stabilności temperaturowej 10 ppm = 0,001%. Tolerancja częstotliwości 10 ppm,
natomiast starzenie (stabilność długoterminowa) wynosi maksymalnie ±3 ppm rocznie. W związku z tym
zmiana częstotliwości Dopplera wynikająca ze zmiany częstotliwości nośnej ma znikomy wpływ na dokładność
pomiaru prędkości.

Urządzenie podczas każdego uruchomienia wykonuje autotest głowicy radarowej oraz pakietu DSP.
W szczególności testowana jest częstotliwość nośna, tor analogowy, przetworniki ADC oraz sumy kontrolne.
Jakakolwiek nieprawidłowości wstrzymują dalszą pracę przyrządu z odpowiednim komunikatem błędu.
Częstotliwość nośna kontrolowana jest w trybie ciągłym także w trakcie pracy w trybie rejestracji. Jakiekolwiek
nieprawidłowości wstrzymują rejestrację i rejestrowane są w dzienniku błędów.

Stosowane są modulacje sygnału CW oraz FMCW. Szerokość wiązki anten wynosi ~9,5°. Poziom
tłumienia listków bocznych anteny poniżej 20 dB zapewnia odpowiednią detekcję sygnałów prędkości
pod zdefiniowanym dla przyrządu kątem. Kąt osi wiązki radarowej względem osi drogi wynosi 22°. Zmierzona
częstotliwość Dopplera (prędkość) korygowana jest o współczynnik cos(22°).
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Poszczególne cykle przetwarzania danych, faz sygnału oraz analizy częstotliwości FFT są wykonywane
przez układ DSP dokładnie co 1 ms na podstawie danych pozyskanych z przetworników ADC z przesunięciem
wskaźnika okna przetwarzania danych kolejno o 26 próbek. Pojazd przesuwa się za każdym razem w czasie
1 ms w wiązce o maksymalnie 0,09 m. Zapewnia to odpowiednio szybką wstępną reakcję oraz ustalenie
prędkości wstępnej, kluczowej dla dalszego pomiaru oraz uśrednianie kolejnych pomiarów częstotliwości.

Gdy pojazd zaczyna pojawiać się w wiązce i przekroczona zostanie graniczna amplituda detekcji
następuje wstępny pomiar częstotliwości (prędkości). Wstępnie ustalona częstotliwość (prędkość) i faza
sygnału jest śledzona, wartości skrajne i zbyt odbiegające od wartości wstępnej ustalonej na wejściu w wiązkę
nie są wliczane do średniej wartości pomiaru prędkości (ale są rejestrowane na potrzeby klasyfikatora detekcji
błędnych pomiarów). Wyzwolenie migawki kamery następuje w momencie, który urządzenie na podstawie
dotychczasowych pomiarów oszacowało, że pojazd znajduje się w centrum wiązki i porusza się
w odpowiednim kierunku (tj. zbliżanie lub oddalanie). Opóźnienie wyzwolenia migawki kamery jest bardzo
małe i wynosi zaledwie ~1 µs. Kamera skierowana jest względem osi drogi pod takim samym kątem jak blok
radarowy. Kąt kamery względem osi wiązki jest regulowany wyłącznie w pionie. W czasie ustalonym
na podstawie pomiaru wstępnego wykonywane są pomiary główne oraz pomiar wyjścia z wiązki. Kierunek
poruszania się pojazdu (zbliżanie lub oddalanie) ustalany jest na podstawie różnicy w fazie sygnałów
częstotliwości z mikserów I/Q. W przypadku konfiguracji urządzenia na jeden kierunek pomiaru (tylko zbliżanie
lub tylko oddalanie) częstotliwości o innej niż ustawiony kierunek fazie sygnału nie są analizowane.

W przypadku detekcji przez klasyfikator 2 lub więcej częstotliwości w sygnale (np. 2 lub więcej pojazdów
jednocześnie w wiązce lub zjawisko podwójnego odbicia wiązki) lub zbyt dużej lub nieprawidłowej (ze względu
na kierunek poruszania się pojazdu: zbliżanie-spadek/oddalanie-wzrost prędkości wynikający z kąta 22°)
zmiany prędkości (np. podczas nagłego hamowania ponad przyjęty próg dopuszczalny) w czasie procedury
pomiaru, pomiar prędkości oznaczany jest jako błędny. Detekcja odległości (w metrach) oraz szacowanie typu
pojazdu (osobowy lub ciężarowy) następuje na postawie widma sygnału po zastosowaniu modulacji FMCW.
W przypadku detekcji prędkości i braku lub nieprawidłowej detekcji odległości (np. zbyt mała lub zbyt duża
odległość według zdefiniowanych pasów ruchu, odbicie wiązki od metalowego elementu – dużej tablicy
drogowej, metalowych barier, płotów, itp.) lub jej nieprawidłowej zmiany w czasie pomiar również oznaczany
jest jako błędny.

Mierzone w momencie przejścia pojazdu przez wiązkę, poszczególne wartości śledzonej częstotliwości
Dopplera (histogram prędkości), na początku, w szczególności w środku (pomiar główny) oraz na końcu wiązki
wartości częstotliwości (prędkości) są porównywane i uśredniane w celu uzyskania odpowiedniej dokładności
i poprawności pomiaru.

Rozpoczęcie cyklu kolejnego pomiaru jest możliwe tylko gdy w wiązce nie znajduje się już żaden pojazd,
tzn. występuje brak detekcji sygnału przez ustalony na podstawie ostatnio przeprowadzonego pomiaru czas.
Zapewnia to jednoznaczne ustalenie kolejnego pomiaru wstępnego.
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6. BUDOWA

Przyrząd składa się z masztu i zamontowanych w nim
bloków urządzeń.

Blok fotoradaru wraz z lampami błyskowymi podnosi się do góry używając systemu przeciwwagi:
wózek, uchwyt, blokada wózka. Po zluzowaniu blokad należy całość wypchnąć aż do samej góry. Operacja
odwrotna: ściągnąć całość za uchwyt i w dolnej pozycji dokręcić blokady wózka. W przypadku usterki
blokady należy zgłosić się do serwisu.

Producent dostarcza dwie zapasowe szyby z poliwęglanu, które chronią blok fotoradaru i zespół lamp
przed dostępem z zewnątrz. W przypadku uszkodzenia lub porysowania zamontowanej szyby należy
wymienić ją na nową.

UWAGA: drzwi masztu zamykają się bez użycia klucza – nie zostawiać klucza wewnątrz
masztu!

6.1. Blok fotoradaru

Blok fotoradaru jest głównym blokiem przyrządu. Jego zadaniem jest wypracowanie informacji
o prędkościach pojazdów, wskazywanie zmierzonej prędkości, wykonanie zdjęcia pojazdom
przekraczającym ustawioną prędkość progową, zarejestrowanie zdjęć.



9

6.1.1. Blok radarowy
Blok ten ma za zadanie wyemitowanie

fali elektromagnetycznej i odbiór sygnału
odbitego od pojazdu, wyliczenie prędkości
pojazdu, określenie kierunku poruszania się
i wyliczenie odległości do pojazdu. Zawiera
również układ włączania mocy mikrofalowej.
Taka ilość funkcji powoduje, że na blok
radarowy składa się kilka zespołów:

· głowica nadawczo-odbiorcza wraz
z anteną,

· pakiet części cyfrowej i analogowej (DSP),

· pakiet zasilacza.

Całość jest zamknięta w obudowie
metalowej. Na zewnątrz są dostępne złącza,
którymi przesyła się sygnały sterujące oraz
zasilanie.
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6.1.2. Blok optyczny
W skład tego bloku wchodzą następujące podzespoły: kamera kolorowa lub na podczerwień,

obiektyw i filtry optyczne.

Blok optyczny jest odpowiedzialny za prawidłowe zobrazowanie sytuacji istniejącej w sektorze
nadzorowanym przez blok radarowy fotoradaru. Zastosowana kamera zapewnia automatyczne ustawienie
parametrów naświetlania. Użytkownik poprzez zastosowanie wymienionych niżej obiektywów, ma wpływ na
parametr powiększenia obrazu.

Należy wspomnieć, że każdy z zastosowanych obiektywów, ma możliwość ustawienia automatycznej
ostrości AF. Jednak aby uzyskać ostry obraz, należy oprócz ustawienia na obiektywie przełącznika
suwakowego na AF, wywołać funkcję AF w menu Kamera. Zaleca się wykonanie próbnych zdjęć, by wybrać
optymalne ustawienie opcji pracy obiektywu.

Standardowo zamontowany jest obiektyw stałoogniskowy Canon 24 mm. Jako opcjonalne
przewidziane są obiektywy stałoogniskowe Canon 40 mm i 50 mm. W wyżej wymienionych obiektywach
przełączniki suwakowe powinny być ustawione w pozycji AF i STABILLIZER OFF.

Producent zastrzega sobie prawo zastosowania innego obiektywu innej firmy o parametrach
zbliżonych do przedstawionych powyżej.

Do obiektywów dołączamy dwa rodzaje filtrów:

· filtr pryzmatyczny służący do poprawy widzenia tablicy rejestracyjnej podczas wykonywania zdjęć
z lampą błyskową,

· filtr polaryzacyjny służący do eliminacji refleksów słonecznych powstających na szybie i karoserii
pojazdu.

6.1.2.1. Filtr pryzmatyczny

Przy wykonywaniu pomiarów z użyciem
lampy błyskowej mogą powstać problemy
z prześwietlaniem tablicy rejestracyjnej.
W celu wyeliminowania tego zjawiska należy
zastosować filtr pryzmatyczny. Filtr nakręca
się na obiektyw kamery. Po założeniu filtru
należy jeszcze raz ustawić ostrość obrazu.

W wyniku zastosowania filtru
uzyskujemy podwójny obraz części
samochodu, które charakteryzują się
największą refleksyjnością m.in. tablice
rejestracyjne, światła, refleksy na karoserii.
Drugi, przesunięty obraz, pozwala bez
problemu odczytać napisy na tablicy
rejestracyjnej.

6.1.2.2. Filtr polaryzacyjny

Filtr polaryzujący, w pewnym jego położeniu, ogranicza odblaski słońca i świateł ulicznych
lub samochodowych. Przy zastosowaniu tego rodzaju filtru możliwe jest wyeliminowanie odblasków
z przedniej szyby i uwidocznienie twarzy kierującego. Filtr wkręca się na obiektyw i obracając częścią
ruchomą zmienia się efekt polaryzacji. Należy wybrać położenie najskuteczniej likwidujące wszelkie
odblaski.
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6.1.3. Blok komputera
Jest to blok decyzyjny, sterowania

i komunikacji z użytkownikiem
(za pośrednictwem bloku monitora lub sieci
LAN). Składa się z czterech zasadniczych
części: zasilacz, płyta główna komputera
przemysłowego, dysk wewnętrzny i dysk
SSD.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego
oprogramowania, blok komputera realizuje
bardzo wiele funkcji. Najważniejsze z punktu
widzenia użytkownika to:

· sterowanie, odbiór sygnałów i danych pomiarowych z bloku radarowego,

· obsługa kamery i obiektywu,

· zapis zdjęć na dysku SSD,

· komunikacja z użytkownikiem oraz obsługa monitora,

· komunikacja z zintegrowanym zespołem zasilania.

6.1.4. Blok monitora
Blok monitora służy do bezpośredniej

komunikacji bloku fotoradaru
z użytkownikiem. Za pomocą wbudowanego
ekranu dotykowego możemy sterować
funkcjami fotoradaru.

Producent nie przewiduje zmian
parametrów monitora przez użytkownika.
Parametry te dobrane są optymalnie
w momencie uruchamiania i kontroli, więc nie
ma potrzeby późniejszych ich korekcji.

6.1.5. Blok sieci LAN
Blok sieci LAN służy do komunikacji bloku komputera z kamerą. Jest on również wykorzystywany

przy zdalnym sterowaniu fotoradaru opisanym w p. 11.

6.2. Zespół lamp

Standardowo w maszcie znajdują się
dwie lapy błyskowe: jedna na światło
widzialne, druga na podczerwień.
Zamontowane są na wspólnym wsporniku
oraz posiadają regulację ustawienia góra-dół
i lewo-prawo.



12

6.3. Układ nadzoru temperatur i napięcia

Układ nadzoru temperatur i napięcia składa się z zespołu ZZZ-1, wentylatora, dmuchawy grzewczej
i dwóch czujników temperatury (zewnętrznej i wewnętrznej). ZZZ-1 ma za zadanie zasilać fotoradar oraz
lampy błyskowe, nadzorować temperaturę w maszcie, zasilać blok WO (wentylacji i ogrzewania).
Wyposażony jest w wyświetlacz, który sygnalizuje stan jego pracy.

Ikona Znaczenie

Sygnalizacja prawidłowej pracy
zintegrowanego zespołu zasilania

Komunikacja USB z fotoradaru

Warunki spełnione do rejestracji
pojazdów

Włączone ogrzewanie
lub wentylację

Temperatura wewnętrzna
i zewnętrzna

Napięcie AC i DC

Komunikaty o wystąpieniu błędu

Przy założonych parametrach temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, napięciu zasilania
mieszczącym się w dopuszczalnych granicach, ZZZ-1 podaje napięcie 12 V DC do zasilania bloku
fotoradaru. Przez cały czas trwa monitorowanie napięć i temperatur. W przypadku przekroczenia któregoś
z parametrów następuje wstrzymanie rejestracji w bloku fotoradaru i oczekiwanie na ponowny powrót
do warunków znamionowych. Komunikaty błędów przedstawia tabela poniżej. W przypadku wystąpienia
kilku błędów jednocześnie, komunikaty wyświetlają się po kolei.

Komunikat Znaczenie Komunikat Znaczenie

Napięcie AC = 0V Brak napięcia AC na złączu 230 V ZA NISKA TEMP. Temperatura wewnętrzna niższa
niż -10°C

Złe napięcie AC! Napięcie AC poza zakresem ZA WYSOKA
TEMP.

Temperatura wewnętrzna wyższa
niż 60°C

BRAK CZUJNIKA
WEW.

Nie wykryto czujnika temperatury
wewnętrznej

ZA NISKA
TEMP.Z.

Temperatura zewnętrzna niższa
niż -30°C

BRAK CZUJNIKA
ZEW.

Nie wykryto czujnika temperatury
zewnętrznej

ZA WYSOKA
TEMP.Z.

Temperatura zewnętrzna wyższa
niż 60°C
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6.4. Zespół zasilania sieciowego 230V AC

Maszt zasilany jest napięciem 230 V AC. We wnętrzu masztu zamontowane są następujące
podzespoły elektryczne:

· skrzynka elektryczna z zabezpieczeniem różnicowo nadprądowym masztu (K1), zabezpieczeniem
nadprądowym (K2) z kontrolką akumulatora podtrzymującego zasilanie (L1),

·  serwisowe gniazdka elektryczne 230 V AC.

6.5. Zespół akumulatorowego zasilania awaryjnego 12 V DC
Zespół akumulatorowego zasilania awaryjnego 12 V DC składa się z bezobsługowego akumulatora

kwasowego. Służy on do podtrzymania zasilania bloku fotoradaru w przypadku braku napięcia 230 V AC
lub jego nagłych skoków. W przypadku pracy z zasilania awaryjnego, fotoradar wstrzymuje rejestrację
pojazdów dopóty, dopóki nie wróci główne zasilanie 230 V AC.
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7. WYTYCZNE WYBORU MIEJSCA I USTAWIANIA

7.1. Wytyczne wyboru miejsca

· Dolna część podstawy masztu nie powinna znajdować się 0,5 m powyżej lub 0,3 m poniżej poziomu
jezdni.

· Przyrządu nie można montować na skarpach ani w nieckach terenowych; w szczególnych przypadkach
jest możliwość instalacji w ww. miejscach pod warunkiem zbudowania podestu umożliwiającego
podejście do masztu min. dwóm osobom.

· Maszt powinien być zainstalowany w taki sposób, żeby obsługa mogła swobodnie wykonywać wszystkie
czynności serwisowe zarówno od strony drzwi jak i tylnej osłony.

· Ze względu na wymaganą dokładność pomiaru prędkości, przyrząd musi być postawiony tak, aby pomiar
prędkości był przeprowadzany na prostoliniowym odcinku jezdni o długości minimalnej 30 m.

· Pochyłość jezdni z zakresu 0° ÷ 5° (0% ÷ 9%).

· W polu wiązki radarowej (do 40 m od przyrządu) nie powinno być dużych metalowych ekranów, reklam
i budowli.

7.2. Wytyczne ustawiania Masztu

· Maszt powinien być ustawiony
w odległości 2,5 m ± 1 m od krawędzi
jezdni.

· W przypadku jezdni dwupasmowej
dopuszcza się ustawienie masztu
w odległości do 10 m od krawędzi jezdni;
ograniczenie to jest ważne, ponieważ
w odległości większej niż 10 m
od masztu, mierzonej prostopadle
do krawędzi jezdni, trudno będzie
uchwycić wyraźnie twarz kierującego
pojazdem.

· W przypadku jezdni oddzielonych
pasami zieleni maszt ustawiamy
drzwiami do jezdni będącej dalej
od masztu.

· Maszt musi być postawiony w taki
sposób, aby fotoradar na terenie
pagórkowatym mierzył prędkości
pojazdów zbliżających się zjeżdżających
z góry i pojazdów oddalających się
podjeżdżających pod górę.
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8. MONTAŻ MASZTU

8.1. Wstęp
Montaż opisany w niniejszej instrukcji jest montażem wstępnym. Firma dokonująca montażu

wykonuje podłączenie zasilania do puszki połączeniowej według p. 8.6.5. Przed przystąpieniem
do eksploatacji masztu, serwis dokonuje weryfikacji jego ustawienia względem jezdni.

Standardowo maszt przeznaczony jest do montażu na fundamencie B-71 firmy ROSA, numer
katalogowy: 311171. Fundament nie jest dostarczany razem z masztem, dlatego kupujący maszt powinien
we własnym zakresie nabyć fundament u lokalnego dealera.

Klucze do drzwi oznaczone są numerem masztu znajdującym się na tabliczce znamionowej.

8.2. Montaż fundamentu B-71

Pod fundament zaleca się
wykonanie wykopu wąsko przestrzennego
ręcznie lub wiertnicą. Wykop powinien być
wykonany bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-B-06050. Ze względu na wagę
ok. 255 kg, fundament powinien być
ustawiony przy pomocy dźwigu, na 10 cm
warstwie betonu C8/10 lub zagęszczonego
żwiru spełniającego wymagania
BN-66/6774-01. Przed zasypaniem należy
sprawdzić poziom górnej powierzchni
fundamentu przy użyciu poziomnicy
w dwóch miejscach. Odchyłka od poziomu
dla obu pomiarów nie powinna przekroczyć
1 mm na długości 1 m.

Należy również zmierzyć
równoległość linii wyznaczonej przez dwie
sąsiednie śruby w stosunku do krawędzi
jezdni.

Zasypanie fundamentu należy
dokonać gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczeń (np. korzeni, trawy,
śmieci). Zasypywać warstwami 10 cm ÷ 20
cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub
zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien wynosić
0,95 według BN-77/8931-12. Podczas tych
prac należy uważać żeby nie spowodować
uszkodzeń fundamentu ani przewodu
zasilającego.
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8.3. Mocowanie podstawy do fundamentu

Na fundament założyć przekładkę
dolną i ustawić podstawę tak, aby 4 śruby
fundamentu, weszły w otwory w podstawie.
Kabel zasilający przeciągnąć przez otwór
w podstawie. Dla ochrony przed
wandalizmem zastosowano 2 nakrętki
zrywalne, które należy zastosować
po przekątnej podstawy. Podczas montażu
dokręcać je do momentu urwania części
o przekroju sześciokąta. Dzięki temu
na śrubie podstawy zostanie tylko część
walcowa nakrętki. Jeżeli gwint szpilki przy
fundamencie jest uszkodzony lub zasłonięty
tulejką plastikową można zwiększyć ilość
podkładek.

8.4. Przygotowanie korpusu masztu do podniesienia dźwigiem

Stawianie korpusu masztu do pozycji
pracy w związku z tym, iż jest on najcięższym
elementem powinno odbywać się za pomocą
dźwigu. Przed wykonaniem tej operacji należy
w pierwszej kolejności wykręcić cztery śruby
M4x12 i zdemontować dwie zaślepki wraz
z uszczelkami.

Dzięki temu uzyskujemy dostęp
do gniazd montażowych, w które należy
wkręcić ucha transportowe M16x2. Każde
ucho transportowe musi być wkręcone
do oporu. Zabrania się podnoszenia korpusu
na uchach transportowych wkręconych tylko
częściowo.
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8.5. Montaż korpusu masztu do podstawy

Przez ucha transportowe należy przełożyć zawiesie pasowe o nośności nie mniejszej niż 300 kg.
Dopuszcza się również stosowanie zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego zakończonego metalowymi
hakami. Przed docelowym podniesieniem korpusu należy sprawdzić czy ucha transportowe są jednakowo
obciążone. Zabrania się wieszania korpusu tylko na jednym uchu co może spowodować znaczne jego
przechylenie podczas podnoszenia.

Podnoszenie i ustawianie korpusu na podstawie powinno odbywać się przy udziale min. dwóch osób,
które nakierują właściwie korpus na kołnierz podstawy podczas jego opuszczania oraz zabezpieczą
go przed przewróceniem się dopóty, dopóki nie zostaną wkręcone śruby łączące dostarczone z wyrobem.
Aby mieć dostęp do otworów montażowych w korpusie, należy otworzyć drzwi, które zabezpieczone
są zamkiem. Klucz do otwarcia znajduje się w wyposażeniu masztu.

Po ustawieniu masztu należy sprawdzić
jego odchyłkę od pionu w dwóch miejscach.

Dopuszczalna odchyłka masztu
od pionu wynosi 1 cm na długości 100 cm,
co można sprawdzić przy użyciu
poziomnicy. Aby spełnić ten warunek
dopuszcza się stosowanie podkładek
metalowych między podstawą
a fundamentem.

Po skończonej operacji należy wykręcić
ucha transportowe i zamontować zaślepki
wraz z uszczelkami zgodnie z rysunkiem.
Podczas montażu sprawdzić wzrokowo stan
uszczelek, w razie potrzeby należy
je wymienić na nowe.

8.6. Instalacja elektryczna
Maszt przystosowany jest do zasilania przyłączem kablowym. Kabel zasilający powinien spełniać

wymagania normy IEC 60502-1:2004.

Podstawowe elektryczne parametry masztu:

· napięcie zasilania Uz = 230 V AC,

· max pobór mocy Pmax = 0,7 kW,

· max pobór prądu Imax = 3 A.
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8.6.1. Kabel zasilający

Do zasilania obiektu należy stosować
3-żyłowy kabel typu YKYżo lub równorzędny.
Przekrój żył należy dobrać tak, aby spełnione
zostały poniższe wymagania:

· dopuszczalne, długotrwałe obciążenie
prądem roboczym nie powodowało
nadmiernego nagrzewania kabla,

· dopuszczalny spadek napięcia < 5%,

· impedancja pętli zwarcia powinna mieć
wartość zapewniającą skuteczne działanie
ochrony przeciwporażeniowej.

Dla przyłącza krótszego niż 100 m spełnienie powyższych warunków zapewnia zastosowanie kabla
typu YKYżo 3x2,5 mm2. Dla przyłącza powyżej 100 m należy stosować kabel YKYżo 3x4 mm2.

Przyłącze w miejscu zasilania należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym S301 B10.
Przyłącze kablowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-E-05125.

8.6.2. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako podstawowa ochrona przeciwporażeniowa zastosowany jest na wejściu zasilania skrzynki

sterowniczej wyłącznik różnicowo-nadprądowy typu B312 B6 30 AC oznaczony K1.

8.6.3. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej należy stosować szybkie samoczynne

wyłączenie zasilania, realizowane w zależności od układu sieciowego (TN, TT) poprzez ZEROWANIE
lub UZIEMIENIE OCHRONNE.

Rodzaj układu sieciowego i ochrony przeciwporażeniowej będzie określony w technicznych
warunkach przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.

Dodatkowo maszt należy uziemić poprzez wykonanie sztucznego uziomu pionowego, który należy
podłączyć do głównego zacisku ochronnego masztu. Wartość rezystancji uziomu musi spełniać warunek
Ru ≤ 30 Ω.

Uziom pionowy – szpilki stalowe ocynkowane lub miedziowane, wykonane z prętów Ø16 mm
÷ 20 mm składające się z segmentów skręcanych (połączenia gwintowe), co ułatwia wbicie na dużą
głębokość w ziemię w celu osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia. Materiały do wykonania
ww. uziomów są dostępne w hurtowniach elektrotechnicznych.

8.6.4. Pomiary powykonawcze
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać następujące prace pomiarowe:

· pomiar rezystancji izolacji przyłącza kablowego (wykonać przed zasypaniem),

· sprawdzenie ciągłości żył przyłącza kablowego (wykonać przed zasypaniem),

· pomiar rezystancji uziomu,

· pomiar skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej.

Uzyskanie pozytywnych wyników wszystkich ww. pomiarów stanowi podstawę do przekazania
masztu do eksploatacji.
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8.6.5. Podłączenie wewnętrznej linii zasilania

W celu wykonania podłączenia wewnętrznej
linii zasilania do puszki połączeniowej należy
do zacisku L podłączyć przewód fazowy, do zacisku
N podłączyć przewód zerowy, do zacisku
PE podłączyć przewód uziemienia.
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9. USTAWIANIA PRZYRZĄDU WZGLĘDEM DROGI

9.1. Potrzebne przyrządy, narzędzia, elementy do plombowania

Do ustawienia przyrządu względem drogi
potrzebne są następujące przyrządy i narzędzia:

· przyrząd, w skład którego wchodzi:

o tarcza przyrządu,

o wspornik dalmierza,

o dalmierz laserowy,

· drabina o wysokości minimum 2 m,

· pion budowlany ze sznurkiem o długości 3 m,

· taśma miernicza 10 m,

· klucz nasadowy 19 z przedłużką ze sprzęgłem
jednokierunkowym, do odkręcania i przykręcania
śrub mocujących część górną masztu
do podstawy masztu,

· baterie AAA (2 sztuki na komplet) do dalmierza
laserowego,

· elementy do plombowania:

o śruba zabezpieczająca,

o plomba ołowiana Ø8,

o drut do plomb,

o plombownica 170 mm,

· elementy do ustalenia i zapisania parametrów
pasów ruchu:

o cienkopis wodoodporny np. CD MARKER,

o kalkulator lub telefon z funkcją kalkulatora.

9.2. Sprawdzenie prostopadłości masztu w stosunku do podłoża
Sprawdzeniu podlegają dwa sąsiadujące boki masztu. Przystawiamy pion do górnej krawędzi górnej

części masztu. Dopuszczalna odchyłka masztu od pionu wynosi 1 cm na długości 100 cm. Jeżeli jest
większe, świadczy to o montażu masztu niezgodnym z instrukcją. Fakt ten należy zgłosić do serwisu.
Zamiast pionu można użyć poziomnicy.
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9.3. Sprawdzenie ustawienia masztu pod kątem 22° w stosunku do jezdni

W celu sprawdzenia prawidłowości
ustawienia kąta masztu należy:

· opuścić wózek bloku fotoradaru w dolne
położenie i zabezpieczyć przed
samoczynnym podniesieniem do góry
dokręcając blokady,

· wyjąć blok fotoradaru,

· zamocować wspornik dalmierza
w miejscu mocowania bloku fotoradaru
i dokręcić nakrętki aby go unieruchomić,

· włożyć dalmierz do kieszeni wspornika
i unieruchomić dźwignią,

· ustawić tarczę przyrządu w odległości
minimum 8 m od masztu, wzdłuż jezdni,
w odległości takiej samej jak odległość
krawędzi rury podstawy od krawędzi
jezdni,

· jeżeli plamka świetlna dalmierza nie
znajduje się w obrysie skrajnych
czarnych linii namalowanych na tarczy,
należy poluzować 6 śrub mocujących
maszt do podstawy i delikatnie obracać
masztem względem podstawy.

Konstrukcja wspornika dalmierza
zapewnia, że dalmierz wyznacza równoległą
linię wzdłuż jezdni, co odpowiada ustawieniu
masztu pod kątem 22° względem jezdni.
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Tarcza wyposażona jest w 2 poziomice ułatwiające ustawienie jej w pionie. Im odległość tarczy
od masztu jest większa, tym dokładniejszy jest pomiar. Do wyznaczenia odległości można użyć dalmierza.
Odległość między czarnymi liniami namalowanymi na tarczy wynosi 30 mm. Przy odległości tarczy
od masztu 8 m oznacza to wynik 22° ± 0,5%, czyli 22° ± 0,11°. Przy odległości większej niż 8 m dokładność
ustawienia kąta rośnie. Takie ustawienie zapewnia, że wartość względna błędu pomiaru prędkości jest
niższa niż ± 0,5%.

Jeżeli masztu nie można ustawić w prawidłowym położeniu ze względu na zbyt krótkie fasolki,
oznacza to, że podstawa betonowa masztu nie została zamontowana zgodnie z instrukcją. Należy to zgłosić
do serwisu.

9.4. Plombowanie ustawień masztu

Po ustaleniu prawidłowego położenia
masztu, należy:

· dokręcić 5 śrub,

· odkręcić pokrywę podstawy poprzez
odkręcenie śrub,

· wkręcić szóstą śrubę zabezpieczającą
z otworkiem,

· przewlec drut plombowy przez otwór
w śrubie i przez otwór w krawędzi
podstawy masztu, naciągnąć drut żeby nie
był zbyt luźny, nałożyć plombę i zacisnąć
plombownicą ZURAD,

· nałożyć pokrywę podstawy na swoje
miejsce i przykręcić.

9.5. Czynności końcowe ustawiania kąta masztu
Po zakończeniu ustawiania kąta masztu, należy zdemontować wspornik dalmierza, zamontować blok

fotoradaru, trzymając ręką uchwyt wózka wykręcić blokady wózka i ustawić wózek w górnym położeniu.

9.6. Ustalenie odległości początków pasów

Na rysunku pokazano schemat pomiarów pasów. Należy za pomocą taśmy mierniczej lub dalmierza
zmierzyć odległości początków poszczególnych pasów: L1, L2, L3, L4 od krawędzi rury podstawy masztu.
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Odległości w metrach z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku należy wpisać
cienkopisem wodoodpornym do pierwszej
kolumny. Etykieta jest przyklejona w każdym
maszcie na tylnej ścianie wewnątrz masztu.
Następnie należy obliczyć wartości: P1, P2, P3,
P4 według poniższych wzorów: P1=L1/k,
P2=L2/k, P3=L3/k, P4=L4/k, gdzie k=0,3746.

Wyliczone odległości pasów ruchu
należy umieścić w „PROTOKOLE
z przeprowadzonych prac instalacyjnych
masztów radarowego systemu kontroli
prędkości pojazdów typu FOTORAPID CF”.
Jeżeli w maszcie znajduje się fotoradar, należy
te parametry również wpisać w oknie
konfiguracji bloku fotoradaru (patrz p. 10.1).

Przykładowo wypełniona etykieta. Maszt nr 001

Lokalizacja Ostrów Mazowiecka
ul. Stacyjna 14

Wartości odległości masztu od
początku pasów prostopadle (m)

Wartości odległości masztu od
początku pasów pod kątem 22°
(m)

L1= 3,0 P1= 8,0
L2= 5,5 P2= 14,7
L3= 8,0 P3= 21,3
L4= 10,5 P4= 28,0

k=0,3746 P=L/k
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10. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Po włączeniu zasilania urządzenia,
następuje automatyczne uruchomienie
systemu operacyjnego i programu
zarządzającego pracą przyrządu. Przyrząd
zgłasza się poprzez wyświetlenie ekranu
startowego zawierającego podstawowe
informacje o urządzeniu, sprawdza sumy
kontrolne oprogramowania i przeprowadza
autotest bloku radarowego.

W przypadku niezgodności sum
kontrolnych lub niepowodzenia autotestu,
procedura uruchomieniowa jest
zatrzymywana (co jest jednoznaczne
z blokowaniem pomiarów) i pojawia się
komunikat o błędzie. W takim przypadku
należy skontaktować się z serwisem.

Zastosowanie logowania przy
uruchamianiu przyrządu umożliwia kontrolę
jego pracy. Na zdjęciach wykonywanych
przez fotoradar, poza innymi danymi,
zostanie uwidoczniony numer użytkownika,
który dokonał logowania.
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Po podaniu loginu i hasła użytkownika
ukazuje się okno Test cyfr. Cyfry zmieniają
się od 000 do 999. Po pozytywnym przejściu
testu, fotoradar przechodzi do MENU
GŁÓWNEGO.

Na ekranie widoczne są następujące
dane:

· nazwa i numer urządzenia,

· data następnej legalizacji,

· ostatnie ustawienia,

· wersja oprogramowania, aktualne
temperatury i napięcie zasilania,

· status urządzenia (ewentualne błędy),

· login zalogowanego użytkownika,

· bieżąca godzina i data.
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10.1. Ustawienia

Przed przystąpieniem do rejestracji
pojazdów należy ustawić parametry
pomiaru. W kolejnych oknach menu należy
wpisać właściwe informacje związane:

· z miejscem wykonywania pomiarów,

· z prędkościami oddzielnie dla aut
osobowych i ciężarowych oraz wyborem
terenu zabudowanego (wyższe limity
w nocy),

· z opóźnieniem wykonania zdjęcia,

· z wyborem kierunku pomiarowego,

· z bieżącą datą i godziną – można ustawić
ręcznie lub pobrać z serwera NTP,
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· z ustawieniami kamery – zalecane
są ustawienia fabryczne, ale użytkownik
może ustawić parametry tak,
aby w każdych warunkach uzyskać
najlepszą jakość zdjęcia,

· z wyborem rodzaju lampy błyskowej oraz
ilością błyśnięć.

Znaczenie parametrów kamery:

· migawka – im dłuższy czas naświetlania tym zdjęcie będzie jaśniejsze, jednak może dojść do utraty
ostrości w przypadku większych prędkości auta,

· maksymalne wzmocnienie – zwiększenie powoduje rozjaśnienie zdjęcia, jednak pociąga za sobą
możliwość wystąpienia szumów na zdjęciu,

· AF – automatyczna ostrość.

· z odległością pasów ruchu – dane
te znajdują się wewnątrz masztu oraz
w protokole z odbioru masztu.

Kolejne pozycje ustawień
to informacje o działaniu poszczególnych
bloków:

· temperatury i napięcia: wartość
temperatury zewnętrznej i wewnętrznej,
wartość napięcia zasilania AC i DC,
obecność czujników temperatury
zewnętrznej i wewnętrznej, status pracy
działania układu wentylacji i ogrzewania,
tryb konfiguracji,
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· Autotest pozwala na sprawdzenie
poprawności działania bloku radarowego
fotoradaru w zakresie mierzonych
wartości. Po wciśnięciu przycisku
wyświetlane są kolejne wartości
prędkości od 15 km/h do 320 km/h oraz
odpowiadająca temu częstotliwość.
Sprawdzana jest również wersja i suma
kontrolna oprogramowania bloku
radarowego,

· funkcja Generator pozwala
na sprawdzenie poprawności działania
bloku radarowego przy użyciu
generatora. Jest to opcja
wykorzystywana tylko przez producenta
lub serwis,

· w panelu Radar możliwy jest pomiar
i diagnostyka części radarowej
za pomocą symulatora. Prostym
sposobem sprawdzenia czy radar jest
aktywny jest wykonywanie szybkich
ruchów ręką przed blokiem,
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· w oknie Informacje wyświetlane
są podstawowe informacje o fotoradarze,
takie jak: numer fabryczny, termin
ważności legalizacji, adres IP, numer
seryjny bloku radarowego i kamery,
wersje oprogramowania oraz sumy
kontrolne,

· ustawienia monitora: przyciski Wyłącz
i Włącz służą do wyłączenia i włączenia
monitora (fotoradar w dalszym ciągu
będzie pracował). Aby włączyć monitor
należy dotknąć ekran w dowolnym
miejscu.

Kalibracja służy do kalibracji panelu
dotykowego, jeśli stwierdzimy że działa
niepoprawnie. Po wciśnięciu przycisku
Kalibracja otworzy się okno i zostaniemy
poproszeni o precyzyjne wciśnięcie po kolei
trzech punktów na ekranie.

Po zaznaczeniu wszystkich punktów,
ekran powróci do poprzedniego okna.

Jeżeli proces kalibracji zostanie
wykonany nieprawidłowo, panel
dotykowy przestanie działać poprawnie
i należy skontaktować się z serwisem.

· funkcja Test pozwala na przetestowanie
poprawności działania ekranu.
Po wciśnięciu przycisku, podświetlenie
ekranu zaświeci się na pełnej mocy
i po chwili wróci do pierwotnego stanu.
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10.2. Rejestracja pojazdów

Rozpoczęcie właściwej procedury pomiarowej rozpoczyna się po wywołaniu funkcji Rejestracja
pojazdów z MENU GŁÓWNEGO. W tej opcji urządzenie przechodzi do właściwego trybu pracy, czyli
wykonywania zdjęć pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość. Początkowo ekran jest czarny
i pozostaje w takim stanie do momentu, gdy zostanie zmierzony i zarejestrowany pojazd, który przekroczył
ustawione wcześniej progi wyzwolenia zdjęcia. Wykonane zdjęcie jest pokazywane na ekranie monitora
aż do czasu zarejestrowania następnego pojazdu.

W lewym górnym rogu zdjęcia
znajduje się nazwa i numer fabryczny
przyrządu (Fotorapid CF nr 001).
Za numerem fabrycznym umieszczony jest
nr użytkownika zalogowanego
do urządzenia zgodny z bazą użytkowników
(U:03). W linii poniżej znajduje się opis
lokalizacji miejsca pomiaru (np. Ostrów
Mazowiecka ul. Stacyjna 14) wprowadzony
w opcji Ustawienia w menu Położenie.
W prawym górnym rogu znajduje się
wartość temperatury zewnętrznej
i wewnętrznej (T:15/17) oraz czas i data
wykonania zdjęcia.

W wierszu na dole zdjęcia znajdują się następujące informacje:

· numer zdjęcia (29716),

· zmierzona prędkość (70 km/h),

· dopuszczalna prędkość maksymalna odpowiednio dla samochodów osobowych O i ciężarowych C
(Max: O 50 km/h C 50 km/h),

· kierunek poruszania się mierzonych pojazdów względem miejsca pomiarowego (K: Z – zbliżające się,
K: O – oddalające się),

· odległość od mierzonego pojazdu (R: 8 m),

· pas ruchu (P: 1),

· rodzaj samochodu: osobowy C:0 / ciężarowy C:1.

Dodatkowo pokazane są bardzo cienkie przerywane pionowe linie, których zadaniem jest
przedstawienie szerokości wiązki radarowej. Pod zdjęciem wyświetlona jest większą czcionką zmierzona
prędkość (identyczna z prędkością, która znajduje się na zdjęciu).

W lewym dolnym rogu znajduje się aktualny podgląd sytuacji na drodze w momencie pojawienia się
pojazdu w zasięgu wiązki radarowej wraz z jego prędkością. Powyżej jest miejsce na komunikaty na temat
pracy urządzenia. Napis OK świadczy o poprawnej pracy. Lista komunikatów znajduje się w p. 10.4.

Pomiędzy przyciskami Zakończ rejestrację a Wyłącz ekran wyświetlona jest aktualna godzina
i temperatura zewnętrzna i wewnętrzna.
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W prawym dolnym rogu znajduje się wykres sygnału, który odbiera blok radarowy. Na jego podstawie
możemy obserwować jak zmienia się sygnał kiedy w wiązce radarowej porusza się pojazd.

Przyrząd wykonuje jedno zdjęcie główne i sześć dodatkowych. Na właściwie wykonanym zdjęciu
głównym w polu wiązki radarowej powinien być widoczny jeden pojazd z czytelną tablicą rejestracyjną
i twarzą kierującego. Urządzenie automatycznie nadaje kolejny numer wykonanemu zdjęciu. Zdjęcia
pomocnicze mają numer taki, jak zdjęcie główne z dodaną na końcu cyfrą ich kolejności.

Przycisk Test włącza tryb testowy
wykonywania zdjęć, który pozwala ocenić
ich jakość. W tym trybie na wykonanym
zdjęciu dodatkowo umieszczony jest napis
TEST. Wyzwolone w tym trybie zdjęcia nie
są zapisywane w pamięci urządzenia. Opcja
ta służy do weryfikacji ustawień przyrządu.

Przycisk Wykonaj zdjęcie pozwala
na ręczne wykonanie zdjęcia. W tym trybie
przyrząd nie dokonuje pomiaru prędkości.
Na wykonanym zdjęciu zostaje wyświetlony
napis Zdjęcie wykonane przez użytkownika
i prędkość 0 km/h.

Zakończenie pomiarów następuje w momencie uaktywnienia przycisku Zakończ rejestrację.
Następuje wówczas przejście do MENU GŁÓWNEGO.

Przycisk Wyłącz ekran służy do ręcznego wyłączenia ekranu.
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10.3. Kopiowanie zdjęć

Następną opcją z MENU
GŁÓWNEGO są Zdjęcia. W tym trybie
mamy możliwość przeglądania
zarejestrowanych zdjęć i skopiowania ich
na pamięć USB.

Przed każdorazową operacją
kopiowania, urządzenie kasuje zawartość
pamięci USB.

Przegląd zarejestrowanych zdjęć
można dokonać według jednego z kluczy:

· numeru zdjęcia,

· czasu,

· daty.

Na ekranie widać postęp kopiowania
i w zależności od ilości zdjęć, urządzenie
może poprosić o podłączenie następnej
pamięci. Po zakończeniu kopiowania
pojawia się komunikat o końcu operacji
zapisywania zdjęć.
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Komunikaty pojawiające się w trakcie
przegrywania zdjęć dotyczą ilości
kopiowanych zdjęć głównych. W związku
z tym, że urządzenie wykonuje również
zdjęcie pomocnicze oraz zapisuje pliki
z danymi o pomiarze, faktyczna ilość zdjęć
do skopiowania jest 9 razy większa.

10.4. Rejestry

Następna opcja z MENU
GŁÓWNEGO to Rejestry, gdzie możemy
przejrzeć Statystykę, Dziennik i Błędy.

W Statystyce gromadzone
są następujące dane:

· ilość pojazdów, które przekroczyły
prędkość,

· ilość wykonanych pomiarów.

W menu Dziennik gromadzone
są dane dotyczące zdarzeń związanych
z pracą urządzenia. W tej opcji możemy
odczytać takie informacje jak:

· kiedy i przez kogo urządzenie było
włączone,

· jak długo urządzenie pracowało,

· ile w trakcie danej sesji urządzenie
zarejestrowało przekroczeń ustalonych
prędkości.
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W menu Błędy gromadzone
są informacje o błędach, które zawierają
datę i godzinę ich wystąpienia, kod wraz
z ich opisem:

Kod Opis Kod Opis
001 Brak miejsca na pamięci masowej 014 Nieprawidłowe dane z radaru
002 Nie działa kamera 015 Nieprawidłowa częstotliwość radaru
003 Nie wykryto pamięci masowej 016 Problem z zapisem do pamięci masowej
005 Nie można zamontować napędu USB 017 Brak komunikacji z radarem
006 Brak komunikacji z ekranem dotykowym 018 Nieprawidłowy autotest radaru
007 Nie uzyskano informacji z radaru 019 Brak monitorowania temperatur i zasilania
008 Niepoprawna suma kontrolna oprogramowania 020 Nieodpowiednia temperatura zewnętrzna
009 Problem z odczytem z pamięci masowej 021 Nieodpowiednia temperatura wewnętrzna
010 Brak synchronizacji czasu 022 Nieodpowiednie napięcie zasilania
011 Błąd komunikacji z obiektywem 023 Brak sumy kontrolnej oprogramowania DSP
012 Nie udało się pobrać zdjęcia 024 Brak aktualnej legalizacji
013 Rejestracja wstrzymana/wygasła legalizacja

10.5. Tryb administratora

W zależności od podanego loginu
i hasła użytkownika urządzenie uruchamia
się w trybie administratora, użytkownika
zaawansowanego lub użytkownika.
Domyślne ustawienia fabryczne
dla użytkownika zaawansowanego to: login
i hasło – litera b, dla użytkownika – litera a.
Tryb administratora uruchamia się
po podaniu loginu admin i hasła a. Zaleca
się zmienić hasła przy pierwszych
uruchomieniach przyrządu w celu
zapobiegnięcia nieuprawnionemu
dostępowi do urządzenia.
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11. INTERFEJS WWW

Fotorapid CF może być zdalnie

sterowany przy pomocy sieci LAN,
poprzez komputer z przeglądarką
internetową. W pasku adresu należy
wpisać https:// i adres IP odpowiadający
naszemu urządzeniu.

W zależności od podania loginu
i hasła mamy możliwość sterowania
fotoradarem w trybie administratora lub
użytkownika. Domyślnie ustawienia
fabryczne dla administratora to: login
i hasło admin, dla użytkownika: zurad.
Zaleca się zmienić hasła przy pierwszym
uruchomieniu przyrządu w celu
zapobiegnięcia nieuprawnionemu
dostępowi do urządzenia.

W oknie Panel mamy możliwość
sterowania przyrządem tak jak w interfejsie
dotykowym opisanym w p. 10.
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11.1. Zdjęcia

W oknie Zdjęcia możemy przeglądać zdjęcia zapisane na fotoradarze. Mamy możliwość przewijania
zdjęć za pomocą strzałek lub użycia wyszukiwarki.

Wizualizacja pomiaru i Meta dane służą szczegółowej analizie pomiaru.
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W oknie Pobieranie zdjęć istnieje możliwość pobrania zdjęć z przyrządu na komputer. Zakres zdjęć
możemy zdefiniować wg daty ich wykonania lub numeracji.

11.2. Ustawienia

Okno Ustawienia pozwala
na zmianę ustawień przyrządu. Zawarte
są tu opcje opisane w p. 10.1.

Nowa opcja znajduje się
w zakładce Harmonogram. Możemy
w niej wpisać harmonogram z jakimi
ustawieniami ma pracować fotoradar.
Taką opcję posiada tylko administrator.
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11.3. Rejestry

Przyrząd posiada rejestry swojej
pracy.

W oknie Statystyka zapisane
są przejazdy samochodów, które
przekroczyły próg wyzwolenia zdjęcia
oraz wszystkie przejechane pojazdy.

W oknie Rejestry zapisany jest
dziennik, rejestr błędów, rejestr głowicy
radarowej oraz temperatury. Użytkownik
z prawami administratora ma dostęp
również do rejestru czynności
użytkowników.

W oknie Informacje zawarte
są podstawowe informacje
o przyrządzie.
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11.4. Tryb administratora

Logując się jako administrator mamy dostęp do funkcji dostępnych dla użytkownika, a także do panelu
kontrolnego kont użytkowników.
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12. ZDALNE STEROWANIE

Fotorapid CF może być zdalnie

sterowany przy pomocy sieci LAN, poprzez
komputer z zainstalowanym programem
do zdalnej kontroli pulpitu np. UltraVNC
Viewer. Programy tego typu umożliwiają
użytkownikom zdalny dostęp do innych
komputerów poprzez Internet lub inne
połączenie sieciowe. Użytkownik widzi pulpit
zdalnej maszyny i kontroluje ją za pomocą
myszy i klawiatury, tak jakby była
to maszyna lokalna.

Gdy mamy uruchomiony fotoradar,
uruchamiamy na komputerze program
UltraVNC Viewer. Ukazuje nam się ekran
logowania taki jak obok.

W wierszu VNC Server wpisujemy
adres IP odpowiadający naszemu
urządzeniu. Po wpisaniu adresu urządzenia
klikamy na przycisk Connect, zostaniemy
poproszeni o Hasło, po jego wpisaniu
przechodzimy do okna zdalnego sterowania
fotoradarem. Gdy wszystko jest połączone
prawidłowo, to po wciśnięciu przycisku
Connect ukazuje nam się okno
przedstawione na rysunku po prawej.

Hasło jest dostarczane na życzenie
klienta.

Gdy fotoradar nie jest włączony lub nie ma połączenia internetowego, na ekranie monitora wyświetli
nam się komunikat informujący o braku nawiązania połączenia.
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13. REGUŁY INTERPRETACJI ZDJĘĆ

W trakcie wykonywania pomiarów przyrząd wykonuje fotografie zmierzonym pojazdom. Konstrukcja,
system detekcji oraz odpowiednie oprogramowanie przyrządu dbają o to, aby rejestrowane były tylko
pojedyncze pojazdy w wiązce radarowej. Takie założenie pozwala na jednoznaczną identyfikację pojazdów,
którym została zmierzona prędkość. W przypadku, gdy w wiązce radaru znajdą się dwa lub więcej pojazdy
jadące z różnymi prędkościami to przyrząd nie wykona zdjęcia. Operator urządzenia obserwujący jego
pracę powinien przyjąć takie zachowanie za normalne. Przyrząd jest dalej w pełni sprawny. Poniżej
przedstawiamy możliwe zdjęcia wykonane przez fotoradar podczas pomiarów oraz wyjaśnienie jak należy
interpretować zarejestrowany materiał.

Rejestracja
prawidłowa umożliwiająca
jednoznaczną identyfikację
pojazdu, któremu została
zmierzona prędkość.
Samochód znajduje się
w polu wiązki radarowej,
porusza się w kierunku
zbliżającym (K:Z), odległość
od przyrządu 5m, znajduje
się na pierwszym pasie
(P:1) i jest to pojazd
osobowy (C:0).

Rejestracja
prawidłowa umożliwiająca
jednoznaczną identyfikację
pojazdu, któremu została
zmierzona prędkość.
Zmierzona prędkość
dotyczy pojazdu
znajdującego się w polu
obserwacji wiązki
radarowej. Potwierdzeniem
tego jest stwierdzony
kierunek poruszania się
pojazdu (K:Z), odległość
14m, detekcja na drugim
pasie (P:2)
i zakwalifikowanie jako
samochód osobowy (C:0).
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Rejestracja
prawidłowa umożliwiająca
jednoznaczną identyfikację
pojazdu, któremu została
zmierzona prędkość.
Zmierzona prędkość
dotyczy pojazdu
znajdującego się w polu
obserwacji wiązki
radarowej. Dodatkową
pomoc w tych sytuacjach
wnosi pomiar odległości
i detekcja pasa ruchu.
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Rejestracja
prawidłowa umożliwiająca
jednoznaczną identyfikację
pojazdu, któremu została
zmierzona prędkość.
Zmierzona prędkość
dotyczy pojazdu
znajdującego się w polu
obserwacji wiązki
radarowej. Jednocześnie
posiłkujemy się zmierzoną
odległością i detekcją pasa
ruchu.
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W sytuacjach
wzbudzających niepewność
przy ocenie identyfikacji
pojazdu, któremu została
zmierzona prędkość
możemy posiłkować się
zdjęciami pomocniczymi.
Przypominamy, że przyrząd
wykonuje i rejestruje siedem
zdjęć pojazdom
przekraczającym prędkość
– zdjęcie główne i sześć
pomocniczych. Porównując
zdjęcia możemy
jednoznacznie stwierdzić,
który pojazd jedzie
z większą prędkością
(przebywa dłuższą drogę).
W związku z tym możemy
jednoznacznie
zidentyfikować pojazd,
któremu została zmierzona
prędkość.

Rejestracja
prawidłowa umożliwiająca
jednoznaczną identyfikację
pojazdu, któremu została
zmierzona prędkość.
Zmierzona prędkość
dotyczy pojazdu marki
BMW, który jechał
z większą prędkością
(na zdjęciach widoczna
większa droga jaką przebył
ten pojazd).
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14. ZJAWISKA FIZYCZNE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PRZY POMIARACH

W trakcie wykonywania pomiarów przy użyciu fotoradaru mogą wystąpić pewne zjawiska fizyczne,
które zostaną rozpoznane przez przyrząd jako czynniki uniemożliwiające prawidłową identyfikację pojazdu
lub prawidłowy pomiar jego prędkości. Zarejestrowane zdjęcia będą zawierały wartość prędkości równą
0 km/h oraz zostaną oznakowane w lewej górnej części zdjęcia odpowiednim numerem kodu.

Kod błędu Opis

B001, B009, B018, B022,
B023, B027 Niejednoznaczny pomiar prędkości (wykryto dwie lub więcej prędkości)

B002, B003, B019, B026 Niejednoznaczny pomiar odległości do pojazdu
B004, B005 W wiązce radarowej wykryto pojazdy na co najmniej dwóch pasach ruchu

B006, B007, B010, B011, B012,
B013, B014, B020, B021 Niejednoznaczny pomiar kierunku ruchu pojazdu

B008, B025 Nie udało się zmierzyć odległości i ustalić pasa ruchu pojazdu znajdującego
się w wiązce radarowej

B015, B016, B017 W wiązce radarowej nie wykryto pojazdu lub zbyt słaby sygnał

Występowanie tych zjawisk nie świadczy o uszkodzeniu fotoradaru. Przyrząd jest w dalszym ciągu
sprawny. Prawdopodobieństwo występowania tych zjawisk jest bardzo małe, ale przy zbiegu kilku
sprzyjających okoliczności mogą one wystąpić. Poniżej zostaną przedstawione możliwe przypadki, z którymi
mogą spotkać się obsługujący fotoradar.

Zjawisko załamania się promieni odbitych

Dodatkowe odbicie wiązki od dużych pojazdów. Dodatkowe odbicie wiązki od obiektów
stacjonarnych.
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Efektem opisanego zjawiska może być zdjęcie, na którym nie widać mierzonego pojazdu lub widzimy
tylko jego niewielką część z odpowiednim kodem błędu. Takich zdjęć nie można zakwalifikować jako
materiał dowodowy.

Zjawisko podwójnego odbicia

Podwójne odbicie od obiektu stacjonarnego. Podwójne odbicie od obiektu ruchomego.

Efektem opisanego zjawiska może być zdjęcie, na którym widać pojazd, ale z odpowiednim kodem
błędu. Takich zdjęć nie można zakwalifikować jako materiał dowodowy.

Jeśli użytkownik przyrządu po analizie zarejestrowanych w pewnym okresie czasu zdjęć stwierdzi
zarejestrowanie znacznej liczby zdjęć z ww. kodami błędów i zerowymi wartościami prędkości zmierzonej,
to powinien zgłosić do serwisu konieczność zmiany miejsca ustawienia masztu.
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15. OPIS OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie przyrządu radarowego Fotorapid CF bazuje na kodzie źródłowym napisanym w języku

C oraz C++. W wyniku kompilacji tych źródeł powstaje plik wykonywalny fotoradar, który jest umieszczany
na każdym egzemplarzu przyrządu Fotorapid CF. Plik fotoradar jest plikiem typowo binarnym, co powoduje brak

możliwości wprowadzenia zmiany w oprogramowaniu bez posiadania kodów źródłowych (do których wyłączny
dostęp posiada producent). Przyrząd weryfikuje sumę kontrolną oprogramowania fotoradar przy każdym
uruchomieniu.

Działanie przyrządu Fotorapid CF jest w pełni zautomatyzowane od samego startu oprogramowania,

aż do jego zakończenia. Zabezpieczenia uniemożliwiają dokonania przypadkowych lub nieupoważnionych
zmian oprogramowania przyrządu jak również samego systemu operacyjnego. Po uruchomieniu przyrządu
następuje automatyczne uruchomienie systemu operacyjnego, a następnie uruchomienie oprogramowania
fotoradaru. Po uruchomieniu oprogramowania następuje przejście do głównego ekranu logowania interfejsu
graficznego.

16. OPIS ZABEZPIECZEŃ

16.1. BIOS
Dostęp do BIOS’u i zmiana parametrów komputera sterującego możliwa jest wyłącznie po odblokowaniu

za pomocą hasła, które jest znane wyłącznie producentowi.

16.2. System operacyjny
Ingerencja w oprogramowanie (w tym aktualizacja przez producenta) wewnętrznego dysku możliwa jest

wyłącznie po zerwaniu plomby umieszczonej na komputerze sterującym i odpowiedniej fizycznej rekonfiguracji
urządzenia.

16.3. Interfejs Ethernet
Transmisja danych przez interfejs Ethernet zabezpieczona jest przy wykorzystaniu bezpiecznych

protokołów (wykorzystywany jest protokół TCP/IP IPv4 zabezpieczony odpowiednio przez protokoły SSL, TLS
lub SSH). Protokoły te zapewniają szyfrowanie oraz weryfikację poprawności transmisji danych. Interfejs
Ethernet jest głównie wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych urządzeń komunikacyjnych
np. urządzenia integrującego.

16.4. Interfejs USB
Interfejs USB wykorzystywany jest do komunikacji z blokiem radarowym i zintegrowanym zespołem

zasilania przy pomocy własnych, wewnętrznych protokołów producenta. Transmisja danych zabezpieczona
jest w sposób zapewniający weryfikację poprawności oraz autentyczności transmitowanych danych.

Dodatkowo interfejs USB wykorzystywany jest do komunikacji z dotykowym panelem sterującym.
Do interfejsu USB podłączona może zostać pamięć USB w celu pobrania materiału zdjęciowego.

Nie jest możliwe wykorzystanie klawiatury/myszy w celu sterowania fotoradarem.

16.5. Materiał dowodowy
Pliki dokumentujące pomiar (plik w formacie *.zur zawierający metadane oraz zdjęcie pojazdu) z danymi

pomiarowymi szyfrowane są za pomocą symetrycznego szyfru blokowego. Pliki te posiadają dołączoną sumę
kontrolną oraz podpis cyfrowy.

Pliki *.zur rejestrowane są na dysku SSD przyrządu. Oprócz plików *.zur, zawsze rejestrowane są:
sekwencja zdjęć dokumentująca dodatkowo pomiar, dane statystyczne oraz rejestr pracy radaru.

Kasowanie zdjęć jest możliwe wyłącznie przez producenta oraz jego upoważniony serwis lub przez
uprawnionego przez producenta administratora przyrządu. Informacja o skasowaniu zdjęcia (numer zdjęcia,
data czas, użytkownik) jest rejestrowana na dysku wewnętrznym przyrządu.
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17. RODZAJ I CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Fotorapid CF jest urządzeniem pomiarowym, które podlega przepisom metrologii prawnej. W związku

z tym wymaga się przeprowadzania legalizacji ponownej przyrządu. Okres ważności legalizacji określony jest
w świadectwie legalizacji.

Legalizacja jest ważna przez okres kolejnych 12 miesięcy od daty jej przeprowadzenia (np. legalizacja
dokonana 20.08.2018 r. będzie ważna do 30.09.2019 r.). Na przyrządzie są założone niezrywalne cechy
zabezpieczające, które nie pozwalają na ingerencję do wnętrza przyrządu. Podczas legalizacji ponownej
dokonuje się również przeglądu technicznego fotoradaru.

Użytkownik może wykonywać następujące czynności konserwacyjno-eksploatacyjne dla bloku
fotoradaru:

· sprawdzić stan techniczny połączeń bloku fotoradaru z blokami znajdującymi się w maszcie,

· sprawdzić czystość obiektywu kamery fotoradaru, w przypadku zabrudzenia należy przeczyścić środkami
do czyszczenia obiektywów.

Czynności konserwacyjno-eksploatacyjne dla masztu:

· przynajmniej jeden raz na kwartał sprawdzić stan szyb z poliwęglanu osłaniających blok fotoradaru oraz
zespół lamp, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić na nową,

· przynajmniej jeden raz na kwartał sprawdzić stan uszczelki drzwi,

· przynajmniej jeden raz w roku oczyścić prowadnice wózka bloku fotoradaru i przeciwwagi miękką szmatką,

· przynajmniej jeden raz w roku sprawdzić stan zawiesia od strony przeciwwagi wg. nalepki umieszczonej
na drzwiach masztu,

· przynajmniej jeden raz w roku przesmarować smarem zawiasy drzwi masztu.

UWAGA:
Zabrania się smarowania prowadnic wózka bloku fotoradaru i przeciwwagi oraz rygli drzwi

jakimkolwiek smarem, ponieważ wszystkie łożyska zastosowane w tych układach są bezsmarowne.
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