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1. WSTĘP 

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów 

w ruchu drogowym RAPID L wyprodukowany przez Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. 

z Ostrowi Mazowieckiej. RAPID L jest pierwszym polskim przyrządem, w którym do pomiaru prędkości 

pojazdów wykorzystuje się technikę laserową. Kilkuletnia żmudna praca nad wdrożeniem technologii 

laserowej w naszym zakładzie zaowocowała urządzeniem, które z powodzeniem może być 

wykorzystywane w  codziennej pracy przez służby policyjne. Konstrukcja i funkcjonalność przyrządu 

w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu przyrządom szczegółowo określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 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. nr 225 z 2007 roku, poz. 1663). Przyrząd RAPID L posiada Decyzję w sprawie 

zatwierdzenia typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

Pragniemy Państwu zwrócić uwagę, że ze względów prawnych, przyrząd RAPID L powinien być 

użytkowany zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsługi w sposób zgodny z wersją, w jakiej został wykonany 

i przewidzianym dla niego trybem pracy. RAPID L 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. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji przyrządu w celu polepszenia 

jego jakości. 

 

2. PRZEZNACZENIE 

 
Przyrząd RAPID L jest laserowym miernikiem służącym do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu 

drogowym emitującym promieniowanie laserowe, który mierząc czas powrotu odbitych od pojazdu 

impulsów, dokonuje pomiaru odległości do pojazdu, a następnie na podstawie serii dokonanych pomiarów 

odległości i czasu wyznacza prędkość pojazdu. Przyrząd umożliwia jednoznaczne odróżnienie pomiaru 

prędkości pojazdu najeżdżającego od pomiaru prędkości pojazdu oddalającego się. Przyrząd dokonuje 

pomiarów pod kątem 0-6o do kierunku ruchu pojazdów. 

Dodatkową funkcją przyrządu jest wskazywanie odległości od pojazdu w momencie dokonywania 

pomiaru prędkości pojazdu. 

Przyrząd może być wykorzystywany do kontroli ruchu drogowego, pomiaru prędkości dowolnych 

obiektów oraz pomiaru odległości od przyrządu do dowolnego punktu. 
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3. OPIS PRZYRZĄDU 

3.1.  IDEA DZIAŁANIA 

 
Przyrząd RAPID L jest przyrządem, w którym do wyznaczenia prędkości pojazdu wykorzystuje się 

technikę laserową. Zasada działania przyrządu polega na pomiarze czasu, jaki mija od momentu 

wyemitowania impulsu promieniowania laserowego do jego powrotu do przyrządu po wcześniejszym 

odbiciu od mierzonego pojazdu. Wykonując serię takich pomiarów jesteśmy w stanie wyznaczyć dane 

pośrednie tj. odległość i czas. Mając te dane jesteśmy w stanie wyznaczyć prędkość mierzonego pojazdu. 

Szczegółowy algorytm pomiaru jest następujący.  

W chwili t0=0s emitowany jest impuls w kierunku jadącego pojazdu. Przyrząd czeka na powrót tego 

impulsu i mierzy czas jaki upłynął od momentu wyemitowania tego impulsu.  Dla łatwiejszego zrozumienia 

dalszych wyliczeń zakładamy, że impuls powrócił do przyrządu w momencie  t1=1s. Prędkość poruszania 

się promieniowania laserowego jest równa prędkości światła i wynosi w przybliżeniu c=300000km/s. 

W tym czasie wiązka światła przebyła drogę l równą podwójnej odległości od mierzonego pojazdu l1. 

Wykorzystując podstawowe równanie na drogę w zależności od prędkości i czasu  

 

l=c * t 

wyznaczamy odległość l1 w jakiej znajdował się pojazd po czasie t1=1s  

 

l1=c*(t1/2-t0/2) = 300000 km/s * (0,0000005s - 0s) = 0,15 km = 150 m 

 

Następnie w chwili t2=1000s wysyłany jest drugi impuls. Przyrząd ponownie mierzy czas do jego 

powrotu. Zakładamy, że w chwili t3=1000,7s impuls powrócił do przyrządu. Posługując się podobnym 

wzorem jak dla impulsu pierwszego wyznaczamy odległość l2 w jakiej znajdował się pojazd podczas 

drugiego pomiaru  

 

l2=c*(t3/2-t2/2) = 300000 km/s * (0,0010007/2 s – 0,001/2 s) = 149,955 m 

 

Z powyższych wyliczeń wynika, że w czasie  

 

T=t3/2-t1/2 = 1,0007/2 ms – 0,001/2 ms = 0,00049985s 

 

pojazd przebył drogę  

 

L=l1-l2= 150 m – 149,955 m = 0,045 m 

 

Stąd w łatwy sposób możemy wyliczyć jego prędkość 
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v = L/T = 0,045 m /  0,00049985 s = 90,027 km/h 

 

W rzeczywistości wykonywanych jest wiele podobnych pomiarów cząstkowych, których  uśrednienie daje 

końcową wartość prędkości. 

 

3.2.  BUDOWA 

 
Przyrząd RAPID L został zbudowany w kształcie przenośnej kamery video. Od czoła znajdują się dwie 

soczewki toru nadawczego i toru odbiorczego. Na panelu tylnym znajdują się wyświetlacz OLED 

i klawiatura. Na górnej części korpusu przyrządu umieszczony jest celownik kolimatorowy. Pod korpusem 

umieszczony jest pojemnik na akumulator. 

 

 

 

                            

 

Rys.1. Widok przyrządu RAPID L – przód. 
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Rys.2. Widok przyrządu RAPID L – tył. 

 

Funkcjonalnie możemy wyróżnić następujące podzespoły przyrządu: 

 optyczny zespół nadawczy; 

 optyczny zespół odbiorczy; 

 celownik kolimatorowy z wizjerem i dodatkowym wyświetlaczem; 

 zespół pomiarowy z układami sterowania; 

 wskaźnik (wyświetlacz) OLED; 

 urządzenie (układ) optyczno – elektroniczno - programowy sygnalizujący właściwą zbieżność 

promienia laserowego z  celownikiem kolimatorowym; 

 zespół zasilania.  

Poniżej przedstawiony jest schemat blokowy przyrządu. Szczegółowy opis działania układu optyczno – 

elektronicznego sygnalizującego prawidłową zbieżność nadawczo-odbiorczego toru optycznego z torem 

celowniczym opisany jest w rozdziale omawiającym działanie funkcji „TEST ZBIEŻNOŚCI” (rozdz. 

3.5.5.2). 
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Rys.3. Schemat blokowy przyrządu RAPID L 

W budowie przyrządu RAPID L można wyróżnić następujące bloki: 

 blok sterowania, oraz przetwarzania danych, 

 wyświetlacz OLED - służy do komunikacji z użytkownikiem; wyświetla menu oraz zmierzone 

prędkości i odległości, aktualną datę, czas, poziom naładowania akumulatora oraz czas jaki 

upłynął od ostatniego pomiaru, 

 celownik kolimatorowy z wizjerem - służy do wyświetlenia punktu celowniczego oraz zmierzonych 

prędkości lub odległości, 

 klawiaturę - służy do komunikacji z użytkownikiem; pozwala na poruszanie się po menu, włączenie 

lub wyłączenie urządzenia, rozpoczęcie pomiaru, reset pomiaru, 

 nadajnik laserowy - ustala parametry pracy laserowej diody nadawczej, formuje impulsy sterujące 

diodą oraz generuje promieniowanie laserowe, 

 odbiornik promieniowania laserowego - odbiera impulsy laserowe po rozproszeniu 

promieniowania od obiektu i formuje je do postaci właściwej do dalszego przetwarzania, 

 zasilacz - dostarcza napięć i prądów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia, 

 tor optyczny nadajnika - układ z mniejszą soczewką służący prawidłowemu uformowaniu 

promieniowania laserowego, 

 tor optyczny odbiornika - układ z większą soczewką służący wychwyceniu jak największej ilości 

odbitego promieniowania i skupienia go na diodzie odbiorczej. 

 
 

Blok  
Sterowania 
oraz 
przetwarzania  
danych 

 

Wyświetlacz 
OLED 

Celownik 
kolimatorowy 
z wizjerem 

Klawiatura Nadajnik 

Odbiornik 

Zasilacz Akumulator 

Tor optyczny nadajnika 

Tor optyczny odbiornika 
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3.3.  DANE TECHNICZNE 

 

Przyrząd RAPID L przeznaczony jest do pracy w warunkach określonych w poniższej tabeli. 

 

Parametry znamionowe użytkowania: 

Parametr Wartość 

Napięcie zasilania 7, 4 V DC 

Pobór prądu 

490mA - stan gotowości   

650mA - pomiar 

120 mA - w trybie obniżonego poboru mocy  

Temperatury pracy -30C  +50C 

Temperatury przechowywania -30C  +65C 

Wilgotność względna powietrza 20%  95% 

 

Prawidłowe korzystanie z przyrządu RAPID L pozwoli dokonać pomiarów z dokładnościami podanymi 

w tabeli poniżej. Sposób prawidłowego wykonywania pomiarów jest opisany w rozdziale 4.Technika 

pomiaru.  

 

Parametry metrologiczne: 

Parametr Wartość 

Zakres mierzonych prędkości 0  300 km/h 

Kąt pomiaru 0 ÷ 6o 

Dokładność pomiaru prędkości 

w znamionowych warunkach użytkowania 

3 km/h dla prędkości do 100 km/h; 

3% wartości mierzonej - dla prędkości 

powyżej 100 km/h; 

Czas pomiaru 0,3 s 

Wartość działki elementarnej 1 km/h dla pomiaru prędkości, 

0,1m dla pomiaru odległości do 99,9m, 

1m dla pomiaru odległości od 100m  

Zasięg pomiaru prędkości do 999 m 

Zakres mierzonych odległości 20 m  999 m 

Dokładność pomiaru odległości 0,1 lub 1 m w zależności od odległości; 

zgodnie z wartością działki elementarnej  
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Podstawowe dane techniczne części optycznej przyrządu opisane są w poniższej tabeli.  

 

 

Dane wiązki promieniowania laserowego: 

Parametr Wartość 

Klasa bezpieczeństwa lasera 1 

Długość fali promieniowania lasera 905 nm 

Moc wyjściowa toru optycznego 15 W 

Rozbieżność wiązki promieniowania lasera 3 mrad max 

Czas trwania impulsu 40 ns 

Czas trwania paczki impulsów 14,8 ms 

 

Pozostałe dane techniczne przyrządu RAPID L są podane w poniższej tabeli. 

Parametry techniczne: 

Parametr Wartość 

Wymiary 195 x 90 x 180 

Waga 

1,3 kg z baterią 

1,1 kg bez baterii 

Bateria 
Li-Ion 7,4V 2100mAh, typ NP-F570  

lub 3900 mAh, typ NP-F5500   

Wyjście zewnętrzne USB 

 
 

3.4.  FUNKCJE PRZYCISKÓW ORAZ WŁĄCZANIE PRZYRZĄDU 

 

Do obsługi przyrządu RAPID L służy klawiatura membranowa wraz z wyświetlaczem OLED, które 

umieszczone są na panelu tylnym obudowy. Poniższe zdjęcie przedstawia widok panelu tylnego 

obudowy. 
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Rys.4. Panel tylny przyrządu RAPID L 

 

 

Poszczególne funkcje przycisków są następujące: 

POWER - włączanie/wyłączanie przyrządu. 

RESET  - kasowanie tzw. „zatrzaśniętego” wyniku pomiaru. 

  - (strzałka w dół): pozwala na nawigację (przewijanie w dół) po menu oraz zmniejsza 

wartość nastawy. 

  - (strzałka w górę): pozwala na nawigację (przewijanie w górę) po menu oraz zwiększa 

wartość nastawy. 

MENU  - wywołanie okna menu przyrządu. 

OK  - zatwierdzenie pozycji w menu lub wartości nastawy. 

POMIAR - włączenie promieniowania laserowego i rozpoczęcie procedury pomiarowej. 

 

Przyrząd posiada złącze do komunikacji z  komputerem klasy PC. Szczegóły opisane są w dalszej 

części instrukcji. 

 

Przycisk POWER służy do włączania lub wyłączania przyrządu. Wciśnięcie przycisku POWER 

spowoduje włączenie lub wyłączenie przyrządu. Każdorazowe włączenie przyrządu powoduje 

uruchomienie procedury sprawdzającej stan techniczny wybranych podzespołów przyrządu. W pierwszym 

kroku sprawdzana jest suma kontrolna całego oprogramowania przyrządu.   
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Na wyświetlaczu pojawia się na krótko ekran, który widoczny jest powyżej. Wyświetlona wartość 

sumy kontrolnej porównywana jest z wartością nominalną i w przypadku ich niezgodności na wyświetlaczu 

pojawia się informacja o tej niezgodności i przyrząd zostaje wyłączony. W takim przypadku niemożliwe 

jest wykonywanie pomiarów. Po pojawieniu się takiej informacji przyrząd należy niezwłocznie przekazać 

do naprawy.  

Następnie sprawdzany jest stan zasilania. Jeśli napięcie akumulatora jest zbyt niskie, to 

wyświetlany zostaje komunikat o tym informujący, generowany jest sygnał dźwiękowy i przyrząd sam się 

wyłącza. 

Po sprawdzeniu sumy kontrolnej całego oprogramowania testowane są wyświetlacze przyrządu. Test 

polega na chwilowym wyświetlaniu wszystkich cyfr w formacie „111”, „222”, „333” itd. Operator urządzenia 

w trakcie ich wyświetlania powinien zwrócić uwagę na ich poprawność.  W przypadku, gdy wyświetlane są 

błędne lub niekompletne cyfry należy niezwłocznie przerwać pracę z urządzeniem i przekazać go do 

naprawy. Przykładowy widok testu cyfr pokazany jest na poniższym zdjęciu. 

 

                 

 

W trakcie wykonywania testu cyfr po przekroczeniu „555” przed cyframi powinien się pojawić znak 

„ – ”, który służy do określenia kierunku ruchu pojazdów (w tym przypadku kierunek oddalający od 

operatora przyrządu). Następnie sprawdzana jest część celownicza przyrządu i na ekranie pojawia się 

następujący widok. 

 

 



październik 2012 14

Po pozytywnym teście cyfr na wyświetlaczu OLED i celowniku przyrząd przechodzi w stan 

„gotowości do pomiaru” i na wyświetlaczu pojawia się poniższy widok – tryb podstawowy przyrządu. 

 

 

 

Podczas pracy przyrządu wyróżniamy trzy stany, które wpływają na zużycie energii: 

1. stan „gotowości do pomiaru” - w tym stanie możliwe jest wykonywanie natychmiastowe pomiarów; 

2. „pomiar” - w trakcie wykonywania pomiaru przyrząd zużywa najwięcej energii; 

3. stan „obniżonego poboru mocy” - po upływie 2 minut od momentu, gdy nie zostanie użyty żaden 

przycisk na klawiaturze, przyrząd przechodzi ze stanu „gotowości” w stan „uśpienia”. W takim stanie pobór 

energii zmniejsza się ok. czterokrotnie w porównaniu do stanu „gotowości do pracy”. Po wciśnięciu 

dowolnego przycisku przyrząd przechodzi do stanu „gotowości do pracy”. 

 

Przycisk MENU – wciśnięcie tego przycisku w trybie podstawowym wywoła na wyświetlaczu OLED 

MENU GŁÓWNE przyrządu, którego widok przedstawiony jest poniżej.  

 

 

 

Wciskanie przycisku MENU w trybie nawigacji po Menu powoduje przejście o poziom wyżej 

w strukturze Menu, aż do wyjścia do trybu podstawowego. 

 

Przycisk  (strzałka w dół) - przycisk o dwóch funkcjach. W trybie nawigacji po menu służy do 

przewijania aktywnej pozycji w dół. W trybie wyboru nastawy służy do zmniejszenia wartości nastawy. 

Przycisk  (strzałka w górę) - przycisk o dwóch funkcjach. W trybie nawigacji po menu służy do 

przewijania aktywnej pozycji do góry. W trybie wyboru nastawy służy do zwiększenia wartości nastawy. 

Przycisk OK - w trybie nawigacji po Menu służy do wywołania wybranej pozycji menu. W trybie wyboru 

wartości nastawy służy do zatwierdzenia tej wartości. 

Przycisk RESET - przycisk jest aktywny tylko w trybie zatrzaśnięcia pomiaru na wyświetlaczu. 

Naciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie pomiaru i przejście przyrządu w tryb podstawowy. 
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3.5.  OBSŁUGA PRZYRZĄDU 

 
W tym rozdziale zostaną szczegółowo przedstawione funkcje przycisków i opcje menu. 

Po włączeniu urządzenia i wstępnym teście sprowadzającym poprawność funkcjonowania 

oprogramowania przyrządu oraz wybranych podzespołów przyrząd jest gotowy do użytkowania. Aby 

przystąpić do pomiarów operator przyrządu powinien wprowadzić ustawienia, według których będą 

wykonywane pomiary. 

Wszelkie ustawienia przyrządu dokonuje się po wciśnięciu przycisku MENU i wybraniu z wyświetlonego 

na ekranie MENU GŁÓWNEGO odpowiedniej opcji. 

Poniżej zostaną przedstawione wszystkie możliwości wyboru. 

 

3.5.1. RODZAJ POMIARU 

 
Po wciśnięciu przycisku MENU przyrząd domyślnie ustawia się na opcji RODZ POM oznaczający wybór 

rodzaju pomiaru. Wyświetla się nam następujący ekran. 

 

 

Kolejne wciśnięcie podświetlanego pola RODZ POM spowoduje wyświetlenie następującego ekranu: 

 

 

Mamy tu do wyboru dwie opcje: 

 pomiar prędkości – poprzez podświetlenie (przy pomocy przycisków strzałek) pola 

PREDKOSC i zaakceptowanie przy pomocy przycisku OK. Przy wyborze tej opcji przyrząd 

dokonuje równolegle dwóch pomiarów tj. prędkości i odległości. 

 pomiar odległości - poprzez podświetlenie (przy pomocy przycisków - strzałek) pola 

ODLEGLOSC i zaakceptowanie przy pomocy przycisku OK. Przy wyborze tej opcji przyrząd 

dokonuje jedynie pomiaru odległości.  

Wyniki pomiarów (prędkości i odległości) są wyświetlane na wyświetlaczu OLED oraz dodatkowo 

poprzez wizjer wrzutowane na celownik kolimatorowy. 
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3.5.2. PRĘDKOŚĆ PROGOWA 

 

Po wciśnięciu przycisku MENU przy pomocy „strzałek” podświetlamy pole V PROG, oznaczające wybór 

ustawienia prędkości progowej. Wyświetla się nam następujący ekran. 

 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK pojawia się nam okno, w którym mamy możliwość ustawienia prędkości, 

przy przekroczeniu której wynik pomiaru zostanie zatrzaśnięty automatycznie (bez konieczności 

zwolnienia wciśniętego palcem przycisku POMIAR. W przypadku, gdy zmierzona prędkość będzie wyższa 

od prędkości progowej wynik pomiaru zostanie zatrzaśnięty po zwolnieniu przycisku POMIAR. Na ekranie 

wyświetlacza będzie widoczna zmierzona prędkość pojazdu oraz odległość od miejsca pomiarowego, na 

której tę prędkość zmierzono oraz wyświetlany będzie czas, jaki upływa od dokonania pomiaru. 

W przypadku, gdy zmierzona prędkość będzie niższa od prędkości progowej wynik pomiaru nie zostanie 

zapisany w pamięci przyrządu i nie będzie wyświetlany na wyświetlaczach. O przekroczeniu prędkości 

progowej informuje nieruchomy prostokąt celownika. Jeżeli zmierzona prędkość jest poniżej prędkości 

progowej, lub nie upłynął jeszcze minimalny czas potrzebny na dokonanie pomiaru, prostokąt celownika 

wykonuje ruch obrotowy, tzw. „wiatraczek”.  

 

 

Prędkość progową ustawiamy przy pomocy przycisków – strzałek, a następnie zatwierdzamy przy 

pomocy przycisku OK.. Przyrząd umożliwia wybór prędkości progowej ze skokiem wynoszącym 5km/h. 

Na przedstawionym ekranie została wybrana prędkość progowa wynosząca 65 km/h.  

 

3.5.3. BRAMA POMIAROWA 

 

Ta opcja przyrządu pozwala ograniczyć zakres odległości w jakich będziemy wykonywać pomiary 

prędkości. Wybór tej opcji następuje poprzez podświetlenie pola BRAMA POM i zatwierdzenie 

przyciskiem OK.  
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Po wykonaniu tych czynności ukazuje się nam następujący ekran. 

 

 

 

Zatwierdzenie podświetlonego pola NIE spowoduje opuszczenie tej opcji i przejście do MENU 

GŁÓWNEGO. Zatwierdzenie podświetlonego pola TAK spowoduje wejście w ustawienia minimalnej 

i maksymalnej wartości odległości w jakiej będą wykonywane pomiary prędkości. Ustawienie 

poszczególnych wartości zakresu pomiarowego dokonujemy w następujący sposób: 

1. po wejściu w opcję odległości maksymalnej - ODLEGLOSC MAKSYM podświetlana jest pierwsza 

z trzech cyfr składających się na ustawianą odległość; przy pomocy przycisków - strzałek wybieramy 

żądaną cyfrę; 

 

 

 

2. zatwierdzamy przyciskiem „OK.” i automatycznie zostaje podświetlona druga cyfra składająca się na 

ustawiana odległość; 

3. przy użyciu przycisków - strzałek wybieramy żądaną cyfrę; 

4. zatwierdzamy przyciskiem OK i automatycznie zostaje podświetlona trzecia cyfra składająca się na 

ustawianą odległość; 

5. przy użyciu przycisków - strzałek wybieramy żądaną trzecią cyfrę; 

6. zatwierdzamy przyciskiem OK i automatycznie przechodzimy do ustawiania odległości minimalnej 

ODLEGLOSC MINIM. 

7. Postępując w sposób podobny do ustawiania odległości maksymalnej ustawiamy odległość minimalną.  
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Praca w trybie BRAMA POMIAROWA powoduje, że na wyświetlaczach przyrządu wyświetlana jest 

prędkość mierzonego pojazdu, natomiast wynik zostanie „zatrzaśnięty” tylko w przypadku, gdy pomiar był 

dokonany w wybranym zakresie odległości. Jeśli pomiar dokonywany jest w wybranym zakresie odległości 

i prędkość pojazdu jest wyższa od prędkości progowej to prostokąt celownika jest nieruchomy (oznacza 

to, że po puszczeniu przycisku POMIAR wynik zostanie zatrzaśnięty). Jeśli natomiast któryś z tych 

warunków nie jest spełniony, to prostokąt celownika wykonuje ruch obrotowy (po zwolnieniu przycisku 

POMIAR wynik nie będzie wyświetlony na wyświetlaczach i nie zostanie zapisany w pamięci przyrządu). 

 

3.5.4. WYŚWIETLANIE WYNIKU POMIARU 

 

Opcja ta służy do wyświetlenia zapisanych w pamięci wyników pomiarów. Przyrząd umożliwia zapisanie 

i późniejsze przeglądanie 65535 pomiarów. Wejście do tej opcji następuje po podświetleniu na ekranie 

napisu WYN POM i zatwierdzenie przyciskiem OK. 

 

 

Po wykonaniu tych czynności pojawia się ekran, na którym w pięciu liniach wyświetlone są informacje: 

- „N” – numer przeglądanego pomiaru (od 0 do 65565), 

- „V” – prędkość pomiaru, 

- „S: - odległość od zmierzonego obiektu, 

- „t” – czas wykonania pomiaru, 

- data wykonania pomiaru. 
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Po wejściu z poziomu MENU do funkcji przeglądania zapisanych pomiarów domyślnie wyświetlany jest 

ostatnio zapisany pomiar. Strzałkami (góra, dół) można przeglądać następne z dostępnych zapisanych 

pomiarów. Wciśnięcie przycisku OK powoduje powrót do MENU GŁÓWNEGO. 

UWAGA 

Po zarejestrowaniu 65000 pomiarów, w momencie włączania przyrządu, będzie się pojawiać na ekranie 

przyrządu informacja PAMIEC PELNA. Od tego momentu będzie możliwe wykonanie jedynie 565 

pomiarów do zablokowania całkowitego przyrządu. Aby można było dalej bez przeszkód użytkować 

przyrząd należy wykasować zarejestrowane pomiary przy użyciu programu PC Rapid L. 

 

3.5.5. TESTY 

 

W tej części MENU zostały umieszczone funkcję, które służą do  przeprowadzenia przez 

użytkownika przyrządu kilku testów sprawdzających poprawność jego pracy oraz dwie funkcje serwisowe, 

do których dostęp mają tylko uprawnione osoby i są chronione hasłem. 

 

 

 
Funkcje, które znajdziemy w podmenu TESTY to: 

 test wyświetlacza przyrządu – służący do sprawdzenia poprawności wyświetlania poszczególnych 

cyfr, 

 test zbieżności wiązki laserowej – służący do sprawdzenia toru optycznego wiązki laserowej z 

torem celowniczym, 

 kalibrację przyrządu – funkcja serwisowa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania przyrządu; 

funkcja niedostępna dla użytkownika przyrządu, 

 funkcję KOM.KLIM – funkcja pomocna do przeprowadzenia badań wytrzymałościowych i 

odpornościowych przyrządu w komorze klimatycznej; funkcja niedostępna dla użytkownika 

przyrządu. 

 

3.5.5.1. TEST WYŚWIETLACZA 

 

 

W tej opcji mamy możliwość przeprowadzenia testu wyświetlacza głównego i wyświetlacza ukazującego 

się w celowniku.  
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Jest to podobny test jak w przypadku uruchamiania się przyrządu. Po zatwierdzeniu opcji TEST 

WYSW przyrząd wyświetla kolejne cyfry na wyświetlaczu głównym, następnie w celowniku 

i automatycznie wychodzi do MENU GŁÓWNEGO. 

Test przebiega następująco: 

1. test wyświetlanej prędkości na wyświetlaczu głównym - w odstępach czasowych ok. 0.5-1s, 

następuje wyświetlanie kolejno wartości „111”, „222”, „333”, „444”, „-555”, „-666”, „-777”, „-888”, ”-

999”; operator przyrządu wzrokowo dokonuje sprawdzenia wyświetlanych wartości 

z wymienionym wyżej wzorcem, 

2. test wyświetlanej odległości na wyświetlaczu głównym - sposób sprawdzenia zgodny z podanym 

w punkcie pierwszym (test odbywa się równolegle z testem wyświetlania prędkości na 

wyświetlaczu głównym), 

3. test wyświetlanej prędkości na wyświetlaczu celownika - sposób sprawdzenia zgodny z podanym 

w punkcie pierwszym; dodatkowo operator dalmierza sprawdza czy wyświetlany w celowniku 

punkt celowania dalmierza ma kształt kwadratu. 

 

 

3.5.5.2. TEST ZBIEŻNOŚCI 

 

Jest to bardzo ważna funkcja przyrządu, której zadaniem jest sprawdzenie zbieżności toru celownika 

z torami nadajnika i odbiornika przyrządu. 

 

 

Funkcja uruchamiana jest z MENU przyrządu z pozycji TEST ZB. W funkcji tej po naciśnięciu 

i przytrzymaniu przycisku POMIAR dokonywany jest pomiar odległości (w celowniku wyświetlana jest 

odległość) oraz generowany jest sygnał dźwiękowy o zmiennej częstotliwości powtarzania impulsów. 

Podczas mierzenia odległości powyżej 200 metrów generowany jest sygnał dźwiękowy o najmniejszej 

częstotliwości powtarzania impulsów. Dla wartości mierzonej odległości z zakresu 100-200m 

częstotliwość impulsów wzrasta dwukrotnie. Dla wartości mierzonej odległości z zakresu 50-100m 
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częstotliwość impulsów ponownie wzrasta dwukrotnie a dla wartości mierzonej odległości poniżej 50 

metrów generowany jest ciągły sygnał dźwiękowy.  

Pomiar zbieżności należy wykonać wg następujących punktów: 

1. wybrać z istniejącej wokół infrastruktury terenowej obiekt o regularnych kształtach i rozmiarach ok. 

1m/1m, w odległości do 200 metrów, 

2. dokonać pomiaru odległości celując celownikiem na ww. obiekt. Jeżeli tory są zbieżne na 

wyświetlaczu celownika zostanie wyświetlona wartość odległości do wybranego obiektu (obiekt nr 

1) oraz generowany będzie sygnał dźwiękowy wg przedstawionej wyżej zasady, 

3. wycelować celownikiem w kolejny obiekt znajdujący się bezpośrednio w linii za wybranym 

wcześniej obiektem (obiekt nr 2), lub jeśli za wybranym obiektem nie znajduje się inny obiekt 

należy celować w wolną przestrzeń bezpośrednio za granicą obrysu obiektu nr 1. Przyrząd 

powinien wyświetlać inną wartość odległości (jeśli celujemy w wolną przestrzeń to powinien 

wyświetlić znaki „----”) i powinna ulec zmianie częstotliwość sygnału dźwiękowego (jeżeli obiekt 

nr 2 będzie znajdował się w innym zakresie odległości generowanego sygnału dźwiękowego), 

4. powtórnie wycelować w zarys obiektu nr 1 – powinna nastąpić zmiana wartości wyświetlanej 

odległości i częstotliwości sygnału dźwiękowego,   

5. kilkukrotnie zmieniać punkt celowania na obiekt nr 1 i obiekt nr 2; w trakcie tej czynności 

analizować czy zmiana obiektu, do którego wykonywany jest pomiar powoduje zmianę 

wyświetlanej odległości i zmianę częstotliwości powtarzania impulsów sygnału dźwiękowego. 

Jeżeli ze zmianą obiektu, do którego dokonywany był pomiar, następowała zmiana wyświetlanej 

odległości i zmieniał się sygnał dźwiękowy (przy zachowaniu przedstawionych wyżej warunków) to tor 

celownika zbieżny jest z torami nadawczym i odbiorczym. 

Naciśnięcie przycisku OK powoduje wyjście z funkcji testu zbieżności torów. Naciśnięcie i trzymanie 

przycisku POMIAR powoduje powtórne badanie zbieżności torów. 

 

3.5.6.  USTAWIENIA PRZYRZĄDU 

Po wybraniu z MENU głównego podmenu USTAW mamy możliwość dokonania kilku ustawień 

parametrów pracy przyrządu. Ustawienia te nie mają bezpośredniego wpływu na jakość dokonywanych 

pomiarów.  

 

 

 

W tej części menu mamy możliwość dokonania ustawień następujących parametrów: 

 ustawienie dokładnego czasu, 

 ustawienie daty, 
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 ustawienie jasności celownika i wyświetlacza, 

 wybór koloru czcionek. 

 

3.5.6.1. USTAWIENIE CZASU 

 

W tej opcji mamy możliwość skorygowania wskazań czasu. Pomimo tego, że przyrząd jest w stanie 

odmierzać bieżący czas, przy długotrwałym rozładowaniu baterii zasilających, może się zdarzyć, że 

będzie konieczne dokonanie jego korekty. Do tego celu służy opcja CZAS.  

 

 

Po wejściu do tej opcji pojawia się nam poniższy ekran Czas wskazywany jest w formacie „godzina - 

minuta – sekunda”.  

 

Ustawienia właściwego czasu dokonujemy przy pomocy przycisków – strzałek. Sposób 

postępowania jest podobny jak opisany w rozdziale poprzednim. Wybieramy kolejno cyfry składające się 

na godziny, minuty i sekundy, a przejście pomiędzy kolejnymi cyframi odbywa się automatycznie po 

zatwierdzeniu cyfry poprzedniej przyciskiem OK. 

 

3.5.6.2. USTAWIENIE DATY 

 

Kolejną opcją, którą mamy możliwość wybrać z MENU GŁÓWNEGO jest opcja DATA. 
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Data jest wskazywana w formacie „rok – miesiąc – dzień”. 

 

 

 

Ustawienia właściwej daty dokonujemy przy pomocy przycisków – strzałek. Sposób postępowania 

jest podobny jak opisany w rozdziale 3.4.5. Wybieramy kolejno cyfry składające się na rok, miesiąc 

i dzień, a przejście pomiędzy kolejnymi cyframi odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu cyfry 

poprzedniej przyciskiem OK. 

 

3.5.6.3. USTAWIENIE JASNOŚCI  

W celu dostosowania jasności wyświetlanych informacji na wyświetlaczu i celowniku do warunków 

pogodowych służą funkcje JASN CEL I JASN WYSW.   

    

 

Po wyborze jednej z powyższych dwóch funkcji pokazuje się, w zależności od wyboru, jeden z poniższych 

ekranów. 

 

           

 

Posługując się przyciskami-strzałkami ustawiamy żądaną wartość jasności i zatwierdzamy 

przyciskiem OK. Wyjście z opcji ustawiania jasności następuje poprzez naciśnięcie przycisku MENU. 
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3.5.6.4. KOLORY CZCIONEK WYSWIETLANYCH INFORMACJI 

 
Przyrząd daje nam możliwość zmiany koloru czcionki wyświetlanych informacji zgodnie z naszymi 

upodobaniami. Wyboru koloru czcionki dokonujemy w opcji KOLOR w MENU GŁÓWNYM. Zmianę koloru 

dokonuje się poprzez naciskanie przycisku - strzałki i zatwierdzenie przyciskiem OK. 

 

 

 

 

Po wejściu do tej opcji mamy do dyspozycji cztery kolory: 

 żółty   

, 

 czerwony 

 

 zielony 

 

 niebieski 

 

 

 

 

 

  

3.5.7. SUMA KONTROLNA I WERSJA OPROGRAMOWANIA 

 

Po wybraniu z MENU opcji SUMA KON wyświetlana jest 32 bitowa suma kontrolna 

oprogramowania mikrokontrolera sterującego pracą urządzenia oraz wyświetlany jest numer wersji 

oprogramowania. Wciśnięcie przycisku OK. powoduje powrót do MENU głównego. 
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3.5.8.  DATA LEGALIZACJI 

Po wybraniu opcji DATA LEG mamy możliwość wyświetlenia daty ważności świadectwa legalizacji 

dla tego egzemplarza przyrządu. Wciśnięcie przycisku OK. powoduje powrót do MENU głównego. 

  

 

 

 

 

3.6.  ZŁĄCZE WYJŚCIOWE 

 

Przyrząd RAPID L posiada złącze do komunikacji z komputerem klasy PC. Komunikacja odbywa się 

zgodnie z protokołem USB. 

Specjalne oprogramowanie PC RAPID L pozwala na odczytanie wyników pomiarów z przyrządu 

i zapisanie ich na komputerze. Mogą one być poddane np. obróbce statystycznej. Szczegółowy opis 

programu PC RAPID L znajduje się w rozdziale  Instrukcja programu PC RAPID L. 

 

 

3.7.  ZASTOSOWANE W PRZYRZĄDZIE ZABEZPIECZENIA 

W celu zabezpieczenia przyrządu przed ingerencją nieupoważnionych osób w oprogramowanie 

przyrządu oraz próbę zakłócenia prawidłowego jego działania zostało zastosowanych szereg 

zabezpieczeń. Poniżej zostaną one pokrótce opisane. 

 

1. Weryfikacja sumy kontrolnej 

Zaimplementowane w oprogramowaniu przyrządu funkcje zapewniają identyfikację wersji 

oprogramowania przyrządu poprzez wartość nominalnej sumy kontrolnej. Każdy egzemplarz posiada 

swoją unikatową sumę kontrolną CRC32 (liczba 32-bitowa), która jest stała dla danej wersji 
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oprogramowania przyrządów RAPID L. Najmniejsza zmiana w oprogramowaniu powoduję niezgodność 

danej sumy kontrolnej.. 

Uruchomienie przyrządu następuje przez wciśnięcie przycisku POWER. Każdorazowe włączenie 

przyrządu powoduje uruchomienie procedury sprawdzającej stan techniczny wybranych podzespołów 

przyrządu. W pierwszym kroku sprawdzana jest suma kontrolna całego oprogramowania przyrządu. 

Funkcja testująca wylicza sumę kontrolną całego oprogramowania, 4 bajtowy wynik w postaci 

szesnastkowej wyświetlany jest na wyświetlaczu przyrządu. 

 

 

 

Wyliczona wartość porównywana jest z wartością nominalną zapisaną w pamięci przyrządu. Wynik 

porównania również zostaje wyświetlony jest na wyświetlaczu przyrządu.  

 

                            

 

Jeżeli wynik jest zgodny, przyrząd przechodzi do wykonywania następnych auto testów, jeżeli wynik nie 

jest zgodny, przyrząd wyłącza się (nie ma możliwości uruchomienia przyrządu i wykonania nim 

jakichkolwiek czynności - nawet tych niezwiązanych z pomiarem). Powyższe zabezpieczenie uniemożliwia 

wykonywanie pomiaru przyrządem o naruszonej integralności danych.  

 

2. Sposób programowania przyrządu 

Oprócz zabezpieczenia programowego istnieją dodatkowo zabezpieczenia sprzętowe utrudniające 

naruszenie integralności danych i fizyczne umożliwiające zaobserwowanie próby uszkodzenia przyrządu. 

Oprogramowanie laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów RAPID L oparte jest na kodach 

źródłowych napisanych w języku C. W wyniku kompilacji tych źródeł powstaje plik wykonywalny 

„predkosciomierz.hex”, który jest fizycznie wgrywany do pamięci mikrokontrolera sterującego pracą całego 

przyrządu pomiarowego, za pomocą specjalistycznego programatora, współpracującego z dedykowaną 

do programowania danej rodziny mikrokontrolerów aplikacją. Złącze służące do podłączenia programatora 

jest umieszczone wewnątrz przyrządu, chronione obudową, która jest zabezpieczona przed 

nieuprawnionym odkręceniem plombami zabezpieczającymi. Nienaruszone plomby na śrubach 
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mocujących obudowę prędkościomierza świadczą o tym, że nie miała miejsca próba uszkodzenia 

przyrządu i/lub naruszenia integralności oprogramowania przyrządu (jeśli osoba która tego dokonuje ma 

odpowiednie oprogramowanie i programator).  

  

3. Wykorzystanie złącza wyjściowego 

Na zewnątrz obudowy przyrządu zostało wyprowadzone złącze służące jedynie do wymiany danych z 

aplikacją PC RAPID L uruchamianą na komputerach PC. Przy pomocy tego złącza nie ma żadnej 

możliwości naruszenia integralności oprogramowania przyrządu.  

Komunikacja pomiędzy mikrokontrolerem przyrządu a aplikacją pracującą na PC odbywa się za pomocą 

interfejsu USB. Na interfejs USB nałożony jest protokół zaimplementowany w oprogramowaniu aplikacji i 

oprogramowaniu mikrokontrolera, zgodnie z którym komunikacja odbywa się według modelu „pytanie – 

odpowiedź” (aplikacja pyta, prędkościomierz odpowiada), dane są transmitowane w ramkach o określonej 

budowie (flagi, pole długości, komendy, CRC8, pola danych), poprawność transmitowanych danych jest 

sprawdzana za pomocą sumy kontrolnej CRC8 (nadajnik wylicza sumę kontrolną wysyłanych w ramce 

danych, wyliczona wartość również jest transmitowana w ramce, odbiornik odbiera ramkę, wylicza sumę 

kontrolną i porównuje ją z wartością przesłaną w ramce). Transmisja danych możliwa jest dopiero po 

zalogowaniu się użytkownika lub administratora poprzez aplikację do przyrządu. Logowanie odbywa się 

poprzez podanie 8-znakowego hasła i porównanie wpisanej wartości z wartością zapisaną w pamięci 

przyrządu. Trzykrotne podanie błędnego hasła dostępu powoduje czasowe zablokowanie możliwości 

logowania (zabezpiecza przed możliwością złamania hasła poprzez szybkie podawanie kolejnych 

wartości). Ponadto rozdzielone zostały funkcje użytkownika systemu i administratora systemu. 

 
 

3.8.  OBSŁUGA AKUMULATORA 

Przyrząd RAPID L zasilany jest z wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2200mAh. 

Przy normalnej pracy przyrządu pojemność akumulatorów powinna wystarczyć na ok. 8 godzin pracy. 

Akumulator umieszczony jest w dolnej części przyrządu. Na wyświetlaczu OLED mamy ciągły podgląd 

stanu jego naładowania. W przypadku rozładowania akumulatora zostaniemy o tym fakcie poinformowani 

odpowiednim komunikatem alarmowym, który pojawi się na wyświetlaczu OLED (migający wskaźnik 

pustej baterii i trzy sygnały dźwiękowe w odstępie kilku sekund, następnie przyrząd sam się wyłączy). Aby 

naładować akumulator należy wykonać następujące czynności: 
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1. odkręcić wkręt znajdujący się w dolnej części przyrządu, którym przykręcona jest osłonka 

pojemnika akumulatora (na poniższym zdjęciu wkręt zaznaczony jest czerwoną obwódką). 

 

Rys.5. Miejsce umieszczenia wkręta osłonki pojemnika akumulatora 

 

 

 

2. po odkręceniu wkręta i zdjęciu osłonki ukaże się nam widok akumulatora, który należy wyjąć 

z pojemnika. 

 

 

 

Rys.6. Wnętrze pojemnika na akumulator 

 

3. włożyć wyjęty akumulator do ładowarki akumulatorów. 

4. do pojemnika w przyrządzie włożyć zapasowy naładowany akumulator. 

5. zakręcić osłonkę pojemnika akumulatora. 
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4. TECHNIKA POMIARU 

Stosowanie się do wytycznych zawartych w tym paragrafie zapewni wykonanie prawidłowego 

i wiarygodnego pomiaru. 

4.1.  BEZPIECZEŃSTWO 

 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i osób postronnych ZABRANIA SIĘ: 

 celować przyrządem laserowym w kierunku osób znajdujących się w bliskiej odległości! 

 patrzeć w okulary soczewek podczas emitowania promieniowania laserowego! 

4.2.  PROCEDURA POMIAROWA 

4.2.1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

 
Kolejność czynności wstępnych: 

 

 włączyć przyrząd przez naciśnięcie przycisku POWER, 

 kontrolować przebieg uruchamiania się przyrządu oraz testu cyfr, 

 po przejściu przyrządu w stan gotowości do pracy wykonujemy test zbieżności układów 

nadawczego, odbiorczego i celowniczego. W tym celu wchodzimy do MENU GŁÓWNEGO 

przyrządu (przycisk MENU) i wykonujemy czynności opisane w punkcie 3.4.2. 

 po pozytywnym teście zbieżności przyrząd jest gotowy do wykonywania pomiarów. 

 

4.2.2. POMIAR WŁAŚCIWY 

 

Po ustawieniu odpowiednich parametrów pomiaru przyrząd jest gotowy do pracy. Pomiar właściwy 

polega na skierowaniu przyrządu wzdłuż jezdni, jak najbardziej równolegle do kierunku ruchu pojazdów. 

W górnej części przyrządu zamontowane są elementy kolimatorowego układu celowniczego. Wyświetlany 

na celowniku czerwony kwadracik pokazuje nam kierunek, w którym wysyłane jest promieniowanie 

laserowe. Patrząc przez celownik (czerwony kwadracik) wybieramy pojazd, którego prędkość chcemy 

zmierzyć.  Po wybraniu naciskamy na czerwony przycisk POMIAR znajdujący się na panelu tylnym 

przyrządu. Prostokąt celownika zaczyna „wirować” (dokonywany jest pomiar). W momencie uzyskania 

wyniku prędkości pojazdu w celowniku wyświetlona zostanie jej wartość. Namierzanie pojazdu będzie 

powodowało aktualizację wyświetlanej prędkości. Jeśli prostokąt celownika przestał wirować to oznacza, 

że wyświetlany wynik spełnia wszystkie założone warunki pomiaru tzn. upłynął minimalny czas potrzebny 

na dokonanie pomiaru, zmierzona prędkość jest powyżej prędkości progowej i pomiar dokonany był 

w założonym zakresie odległości (jeśli ustawiona była opcja BRAMA POMIAROWA). Puszczenie 

przycisku POMIAR spowoduje „zatrzaśnięcie wyniku” tzn. wyświetlenie wyniku na wyświetlaczach oraz 

zapisanie wyniku w pamięci przyrządu. Puszczenie przycisku POMIAR w momencie, gdy prostokąt 

celownika nie przestał wirować spowoduje, że wynik nie zostanie „zatrzaśnięty”. Przyrząd przechodzi 

automatycznie do trybu gotowości do pomiaru. Do końca pomiaru należy celować w ten sam element 



październik 2012 30

pojazdu. Jeśli wynik pomiaru został „zatrzaśnięty” to następny pomiar może być dokonany dopiero po 

wciśnięciu przycisku RESET powodującego przejście przyrządu w tryb gotowości do pomiaru. W trakcie 

pomiaru generowany jest sygnał dźwiękowy: 

- o mniejszej częstotliwości, gdy jest niski poziom sygnału odbieranego (pomiar poza zasięgiem lub 

w trudnych warunkach atmosferycznych, lub przyrząd jest źle wycelowany w mierzony obiekt), 

- sygnał o większej częstotliwości, gdy jest poprawny sygnał pomiarowy, 

- sygnał ciągły, gdy przyrząd wykonał wystarczającą ilość pomiarów do wyświetlenia dokładnego 

wyniku pomiaru.  

Po puszczeniu przycisku POMIAR i zatrzaśnięciu wyniku pomiarowego na ekranie wyświetlacza 

OLED uwidocznione są wyniki pomiaru. 

 

 

 

W centralnym miejscu ekranu widoczna jest zmierzona prędkość. W tym przypadku wskazywana 

jest prędkość wynosząca 46 km/h, a wyświetlany znak „-” przed liczbą oznacza, że zmierzona prędkość 

dotyczy pojazdu oddalającego się od miejsca pomiarowego. Poniżej zmierzonej prędkości znajduje się 

informacja o odległości w jakiej został ten pomiar wykonany. W tym przypadku jest to odległość 110 

metrów. W najniższym wierszu wyświetlacza znajdują się następujące informacje: 

- po lewej stronie wskazywany jest czas jaki upływa od dokonania pomiaru;  

- po prawej stronie wskazywany jest bieżący czas. 

Wyjście z tej opcji możliwe jest po wciśnięciu przycisku RESET. Po wykonaniu tej czynności przyrząd 

przechodzi w stan gotowości do kolejnego pomiaru. 

W przypadku, gdy wynik pomiaru nie zostanie „zatrzaśnięty” przyrząd przechodzi automatycznie w tryb 

gotowości do pomiaru. Na wyświetlaczu zamiast mierzonych wartości wyświetlane są pola „----”, tak jak 

pokazano poniżej. 

 

 

 

 
 



październik 2012 31

4.2.3. UWAGI DO POMIARÓW 

 
W trakcie wykonywania pomiarów należy uwzględnić następujące czynniki, które mają wpływ na 

skuteczność pomiaru. Najważniejsze z nich to: 

1. Najlepiej odbijającymi promieniowanie laserowe elementami pojazdu są te, które tworzą płaszczyznę 

prostopadłą do jezdni np. tablica rejestracyjna, maska przednia lub tylna pojazdu pomiędzy reflektorami. 

W związku z tym, wykonując pomiar należy starać się celować w te elementy pojazdu. 

2. Wykonując pomiary przyrządem RAPID L należy stać w stabilnej pozycji i nie wykonywać zbędnych 

ruchów. Należy skupić się na dokładnym celowaniu i starać się nie zmieniać miejsca, w które celujemy. 

Celowanie raz w maskę pojazdu, a raz w szybę pojazdu wydłuża czas wykonania poprawnego pomiaru.  

3. Nie wyklucza się celowania w kierowcę ale nie jest to zalecane z dwóch powodów: 

 pomimo to, że moc promieniowania laserowego wykorzystywana w przyrządzie jest 

określana jako bezpieczna to zabraniamy kierowania przyrządu z włączonym 

promieniowaniem laserowym w osoby znajdujące się blisko przyrządu (przejeżdżające w 

bezpośredniej bliskości przyrządu), 

 szyba znajdująca się między przyrządem a kierowcą powoduje tłumienie i rozpraszanie 

promieniowania laserowego w związku z czym zasięg pomiarowy ulega znacznemu 

zmniejszeniu. 

 
Podczas wykonywania pomiarów przyrządem RAPID L należy unikać następujących sytuacji: 

 pomiar z wnętrza pojazdu przez szyby powoduje zmniejszenie zasięgu pomiaru, 

 pomiar przez gałęzie drzew i krzewów może uniemożliwić uzyskanie wyniku, 

 ustawienie przyrządu pod kątem do kierunku ruchu zmniejszy zmierzoną prędkość. 

 

5. DBAŁOŚĆ O PRZYRZĄD 

Przyrząd RAPID L jest tak skonstruowany, aby wymagał minimalnej dbałości. Konieczne jest 

jedynie czyszczenie zewnętrznych powierzchni elementów optyki. Powinno to być wykonywane jak 

najrzadziej, w przypadku ewidentnego spadku zasięgu pomiarowego lub widocznych gołym okiem 

zabrudzeń. 

Powierzchnie, które mogą być czyszczone to: zewnętrzne powierzchnie soczewek, okienko wyświetlacza 

OLED, okienka celownika. Do czyszczenia najlepiej jest użyć środków zalecanych przez producenta 

i znajdujących się wśród akcesoriów dodatkowych. Środkiem czyszczącym należy lekko zwilżyć 

zabrudzone powierzchnie oraz ściereczkę, a następnie ruchami kolistymi delikatnie zetrzeć zabrudzenia 

do uzyskania suchej powierzchni. W razie potrzeby można procedurę powtórzyć. 

W całym okresie użytkowania przyrządu RAPID L na powierzchniach optyki mogą pojawić się zadrapania, 

rysy, odbarwienia, których nie można wyczyścić. Nie należy stosować ani silniejszych środków 

czyszczących, ani większej siły tarcia, gdyż może to doprowadzić do większych szkód. Przyrząd RAPID L 

będzie pracował zadowalająco z pewną liczbą defektów na optyce. 

Zachowanie dobrego stanu przyrządu RAPID L oraz parametrów metrologicznych przez cały cykl życia 

wymaga zastosowania pewnych reguł: 
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 w przypadku, gdy przyrząd jest nieużywany powinien mieć zawsze założone osłony na 

soczewkach (nawet jeśli znajduje się w swojej walizce), 

 przy odkładaniu przyrządu na bok należy wykonać to tak, aby do niczego nie dotykać soczewkami 

np. siedzenia, pasów bezpieczeństwa, karoserii, blatu stołu itp., uniknie się w ten sposób 

przypadkowych zadrapań i zabrudzeń, 

 unikać celowania przyrządem w kierunku słońca lub innych silnych źródeł światła, gdyż może to 

spowodować uszkodzenie odbiornika, 

 zalecane są okresowe (raz do roku) przeglądy w celu sprawdzenia parametrów metrologicznych. 

 

6. INSTRUKCJA PROGRAMU PC RAPID L 

6.1.  PRZEZNACZENIE 

 

Program PC Rapid L ver. 1.0 jest przeznaczony do współpracy z przyrządem RAPID L. Dzięki tej aplikacji 

rozszerzamy możliwości użytkowe przyrządu o dodatkowe funkcje. Do najważniejszych funkcji należą: 

 funkcja odczytywania zapisanych w pamięci przyrządu wyników pomiarów prędkości, 

 funkcja kasowania zapisanych w pamięci przyrządu wyników pomiarów prędkości, 

 odczyt sumy kontrolnej, wersji oprogramowania przyrządu, 

 odczyt/zmiana parametrów przyrządu -data, czas, prędkość progowa, ilość zapisanych wyników 

pomiarów prędkości, daty legalizacji, numeru seryjnego, 

  dokonywania zdalnych pomiarów. 

 

 

6.2. INSTALACJA APLIKACJI 

UWAGA 

Instalację programu przeprowadzamy bez podłączonego przyrządu RAPID L. 

Po włożeniu płyty CD z programem instalacyjnym aplikacji otworzy się nam poniższy ekran. 
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Wciskamy przycisk „Next” i ukazuje się nam ekran z warunkami licencyjnymi. 

 

 

Po zaakceptowaniu warunków licencyjnych rozpocznie się właściwa instalacja programu. Należy 

postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Kolejno powinny pojawiać się poniższe 

ekrany. 

 

  

    

 

Po zakończeniu instalacji na pulpicie komputera utworzy się nam ikona ze skrótem do programu  . 

Program jest gotowy do pierwszego uruchomienia. Następnie należy podłączyć przyrząd do komputera 

przy użyciu dołączonego kabla. Jeden koniec kabla podłączamy do złącza wyjściowego przyrządu a drugi 
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koniec do złącza USB komputera zewnętrznego. Zainstalowany na komputerze system operacyjny 

powinien wykryć nowe urządzenie i zainstalować odpowiednie sterowniki. Ponieważ zastosowane 

sterowniki nie są podpisane przez Microsoft, system WINDOWS będzie nas o tym ostrzegał. W związku z 

tym należy za każdym razem, po wyświetleniu takiego ostrzeżenia, potwierdzić „zaufanie” dla dostawcy 

danego oprogramowania.    

 

 

6.3.  URUCHOMIENIE PROGRAMU 

Po uruchomieniu programu ukazuje się nam poniższy ekran. Pole główne wypełnia się kolejno 

wykonywanymi pomiarami. Pomiary są szeregowane w odwrotnej kolejności tzn. najnowsze pomiary mają 

nadany najwyższy numer i są widoczne na początku wykazu pomiarów. W poszczególnych kolumnach 

wykazu pomiarów widzimy kolejno: numer pomiaru, zmierzoną prędkość pojazdu, odległość od miejsca 

pomiarowego, na jakiej ta prędkość została zmierzona, datę wykonania pomiaru oraz godzinę pomiaru. 

Po przyłączeniu przyrządu do komputera przyciski w przyrządzie zostają zablokowane i pozostają w takim 

stanie do momentu wyłączenia programu. 

W dolnej linijce (na poniższym rysunku przykładowe dane) mamy możliwość odczytania informacji o: 

 wersji programu przyrządu, 

 dacie ważności legalizacji, 

 ustawień bramy pomiarowej, 

 numeru seryjnego przyrządu, 

 wartości sumy kontrolnej przyrządu. 
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Aby móc wykonywać jakiekolwiek czynności edycyjne należy połączyć się z przyrządem. Z przyrządem 

możemy połączyć się na trzech poziomach – serwisu. administratora i użytkownika.   Aby połączyć się 

z przyrządem w dowolnym trybie należy podświetlić pole „Połącz” i w polu, które nam się ukaże wpisać 

odpowiednie hasło. Na poziomie użytkownika domyślnym hasłem jest „33333333”.  

 

Zmiana hasła jest możliwa w zakładce Ustawienia/Administracja. 

 

 

 

 

6.4.  OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

 

W otwartym oknie programu widzimy (patrząc od góry zrzutu) kolejno: trzy zakładki, linijkę poleceń, 

pole z wynikami pomiarów, linijkę z danymi przyrządu. 

W zakładce Plik mamy możliwość wyeksportowania danych z dokonanych pomiarów do programu EXCEL 

w postaci pliku *.csv. Po przeniesieniu danych do tego programu mamy dodatkowe możliwości obrobienia 

zapamiętanych danych np. wykonanie dowolnych statystyk..   
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W zakładce Edycja mamy do dyspozycji dwa polecenia: 

- Wyczyść – służące do wykasowania wszystkich dokonanych pomiarów, 

- Ustawienia – służące do zmiany ustawień w programie oraz niektórych ustawień w przyrządzie. 

 

Po wciśnięciu przycisku Ustawienia mamy do wyboru, w zależności od poziomu zalogowania, dwie lub 

trzy zakładki: Połączenie, Ustawienia, Administracja (tylko dla poziomu Użytkownik i Administrator). 
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Pole Połączenie służy do określenia portu, przez który będziemy się komunikować z przyrządem. 

Domyślnie ustawiona jest opcja „wykryj automatycznie”. W przypadku problemów z automatycznym 

połączeniem należy ręcznie wskazać port, przez który będziemy przesyłać dane pomiędzy komputerem a 

przyrządem.  

 

 

W zakładce Ustawienia, niezależnie od poziomu zalogowania, pojawia się poniższy ekran 
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W tej opcji mamy możliwość sprecyzowania niektórych danych niezbędnych do wykonywania 

prawidłowych pomiarów. Podstawowe wielkości, które ustawiamy w tej zakładce to: 

 prędkość progowa, 

 odległość minimalna, 

 odległość maksymalna. 

Dokładny opis działania tych funkcji jest opisany w rozdziałach 4.7.3. Prędkość progowa i 4.7.4. Brama 

pomiarowa. Ustalenie tych danych może być przydatne przy dokonywaniu zdalnych pomiarów opisanych 

w dalszej części.  

 

Po zalogowaniu się w trybie Administrator dochodzi nam możliwość zmiany hasła użytkownika, 

 

a po zalogowaniu się w trybie Serwis mamy możliwość zmiany wszystkich haseł oraz wprowadzenie 

numeru seryjnego urządzenia i daty ważności legalizacji. 
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6.5.  POMIAR ZDALNY 

Warunki, które należy przestrzegać przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów zdalnych: 

1. Pomiarów zdalnych nie należy wykonywać, gdy na drodze pojazdy poruszają się w zwartej 

kolumnie i z pobocza drogi nie widać przerw pomiędzy poszczególnymi pojazdami.  

2. Nie zaleca się dokonywania pomiarów zdalnych w odległościach większych niż 650m i mniejszych 

niż 300m od przyrządu.  

3. Pomiarów zdalnych można dokonywać, gdy w pasie drogowym znajdują się elementy, które w 

jednoznaczny sposób pomogą określić miejsce dokonania pomiarów (znaki drogowe, słupy 

oświetleniowe, słupki kilometrowe itp.) i będą odnośnikiem do określenia bramy pomiarowej.  

4. Ustawienie statywu na poboczu jezdni (w odległości ok.1,5-2 m od krawędzi jezdni) ułatwia  

wybranie planowanego miejsca dokonywania pomiarów i pozwala na jednoznaczną identyfikację 

pojazdu, którego prędkość jest mierzona .  

 

 

Przyrząd RAPID L po podłączeniu do komputera (laptopa) ma możliwość zdalnego wykonywania 

pomiarów prędkości. Zaletą takiego pomiaru jest wyeliminowanie wpływu drżenia rąk podczas 

wykonywania pomiarów i łatwiejszy proces celowania poprzez umieszczenie przyrządu na statywie. Ze 

zdalnego pomiaru możemy korzystać wtedy, gdy chcemy mierzyć pojazdy w określonym miejscu np. 

pojazdy wyjeżdżające z zakrętu, zza wzniesienia lub przejeżdżające obok niebezpiecznego miejsca na 

drodze np. przejście dla pieszych z dodatkowym ograniczeniem prędkości. Sam pomiar, z punktu 

widzenia metrologicznego, nie różni się niczym od normalnego pomiaru, poza sposobem jego 

wyzwolenia. Również takie same sygnały dźwiękowe generowane są podczas pomiaru i są słyszalne 

w dużej odległości od przyrządu. Przy pomiarze zdalnym pomiar uruchamiamy poprzez naciśnięcie 

przycisku Pomiar w komputerze zamiast naciśnięcia przycisku na płycie czołowej przyrządu. Przyrząd 

rozpoczyna emisję wiązki promieniowania laserowego, co sygnalizuje dźwiękiem o niewielkiej 

częstotliwości. Po namierzeniu pojazdu i upływie minimalnego czasu (ok. 0,3s) potrzebnego na dokonanie 
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pomiaru, gdy zmierzona prędkość jest powyżej prędkości progowej i pomiar dokonany był w założonym 

zakresie odległości (w bramie pomiarowej), na ekranie komputera pojawia się wynik pomiaru prędkości 

pojazdu, odległość od pojazdu oraz czas wykonania pomiaru, a potwierdzeniem prawidłowego dokonania 

pomiaru jest sygnał ciągły. Przyrząd automatycznie przechodzi w stan gotowości do następnego pomiaru. 

Aby dokonać zdalnego pomiaru należy: 

 ustawić przyrząd na dołączonym do zestawu statywie,  

 przy pomocy kabla połączeniowego „miernik – PC” o długości ok. 5m połączyć przyrząd 

z komputerem (laptopem), 

 uruchomić zainstalowany na komputerze program do obsługi przyrządu: PC RAPID L, 

 zmierzyć odległość do elementu znajdującego się w pasie drogowym, który w jednoznaczny sposób 

pomoże określić miejsce dokonania pomiarów, 

 ustawić bramę pomiarową w obrębie elementu znajdującego się w pasie drogowym, który 

w jednoznaczny sposób pomoże określić miejsce dokonania pomiarów. Różnica pomiędzy górną 

i dolną granicą bramy nie powinna być zbyt duża i zawierać się w przedziale 50 – 100 m. 

Ustawienie bramy pomiarowej pozwala na jednoznaczną identyfikację pojazdu, którego prędkość 

jest mierzona, 

 aby sprawdzić, czy ustawienie przyrządu jest poprawne, wycelować przyrząd w pojazd 

przejeżdżający w okolicach planowanego miejsca dokonywania pomiaru. Sprawdzeniem czy 

prawidłowo wycelowaliśmy w pojazd będzie porównanie zmierzonej odległości z ustawioną bramą 

pomiarową. Zmierzona, podczas pomiaru prędkości, odległość musi się mieścić  w ustalonej bramie 

pomiarowej, 

 unieruchomić przyrząd na statywie, 

 w chwili, gdy pojazd kontrolowany będzie przejeżdżał w okolicach elementu znajdującego się 

w pasie drogowym, gdzie została określona brama pomiarowa, wcisnąć pole Pomiar na ekranie 

komputera. Gdy usłyszymy ciągły sygnał i na ekranie pojawi się wynik pomiaru prędkości i wynik 

pomiaru odległości mieszczący się w ustalonej bramie pomiarowej, jest pewność, że pomiar ten 

dotyczył pojazdu kontrolowanego. 
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Przy prawidłowo ustawionym przyrządzie powinniśmy otrzymywać pomiary, które widzimy na powyższym 

ekranie, jako pomiary od 62 do 66.  
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7. WYPOSAŻENIE 

Przyrząd RAPID L dostarczany jest w oryginalnej walizce transportowej. W zależności od potrzeb 

użytkownika przyrząd może być dostarczony wraz z dodatkowymi akcesoriami. 

7.1.   WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

Standardowo przyrząd RAPID L dostarczany jest w walizce przenośnej. Zawartość walizki jest 

następująca: 

 przyrząd RAPID L, 

 akumulator zapasowy, 

 instrukcja obsługi przyrządu RAPID L, 

 ładowarka akumulatorów, 

 płyta CD z najnowszą wersją programu PC RAPID L oraz instrukcją obsługi, 

 spray do czyszczenia optyki, 

 ściereczka do czyszczenia optyki, 

 kabel połączeniowy „miernik – PC” – 1,5m, 

 wkrętak. 

 

Rys.7. Wnętrze walizki 

 

7.2.   WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

W zależności od ukompletowania przyrząd RAPID L może być wyposażony w następujące akcesoria: 

 statyw, 

 kabel połączeniowy „miernik – PC” - 5m, 

 laptop. 



październik 2012 43

 
 

8. REKLAMACJE I NAPRAWY 

W przypadku nieprawidłowego działania przyrządu RAPID L należy przeprowadzić procedurę 

testową oraz sprawdzić stan naładowania akumulatorów. Jeśli wszystko wygląda prawidłowo, a przyrząd 

nadal szwankuje, to powinien zostać przesłany do producenta lub najbliższego serwisu w celu 

przeprowadzenia diagnozy i naprawy. Przyrząd należy zapakować w oryginalną walizkę i dołączyć 

notatkę z opisem usterki i okolicznościami jej powstania. 

Przyrząd RAPID L nie posiada części zamiennych, które mogą być wymieniane przez użytkownika. 

Wszystkie naprawy mogą być wykonane tylko przez uprawnione serwisy. Każde zerwanie plomb 

gwarancyjnych i zabezpieczających unieważnia roszczenia z tytułu gwarancji. 
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