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1. WSTĘP 

Współczesny szybki rozwój motoryzacji spowodował dynamiczny wzrost liczby użytkowników 

samochodów, a co za tym idzie znaczny wzrost wykroczeń naruszeń przepisów ruchu drogowego. 

Niebezpieczne sytuacje na drogach takie jak nadmierna szybkość jazdy, przekraczanie linii 

ciągłych, parkowanie w niedozwolonych miejscach, powodowane poprzez niefrasobliwe 

zachowanie kierowców, są trudne do udowodnienia i funkcjonariusze napotykają na duże trudności 

przy późniejszej prezentacji wykroczenia. 

Prędkościomierz kontrolny Videorapid 2 (zwany dalej prędkościomierzem) umożliwia rejestrację 

tych zdarzeń oraz zachowania kierowców. 

Zarejestrowanie zdarzenia stanowi niepodważalny dowód w spornych przypadkach, a pokazanie 

wykroczenia kierującemu działa wychowawczo. 

Videorapid 2 jest przeznaczony do pomiaru prędkości pojazdu, w którym jest zainstalowany, oraz 

pośrednio prędkości pojazdu kontrolowanego. 

Prędkościomierz jest sterowany impulsami z przetwornika prędkości pojazdu. Połączenie 

elektryczne przetwornika prędkości z prędkościomierzem jest zabezpieczone przed dostępem osób 

nieuprawnionych. 

Prędkościomierz Videorapid 2 może być eksploatowany wyłącznie z ważnym 

ŚWIADECTWEM LEGALIZACJI. 

Należy pamiętać, aby utrzymywać akumulator samochodu odpowiednio naładowany. Związane jest 

to z tym, iż podczas rozruchu silnika jest duży skok napięciowy, a co za tym idzie jeśli akumulator 

będzie zbyt słaby, to mogą zdarzać się ponowne uruchomienia urządzenia. Więc jeśli rejestrator 

włączamy przy niepracującym silniku, a dopiero potem zapalamy silnik i widać „resetowanie” się 

jednostki centralnej, to należy koniecznie doładować akumulator lub włączać rejestrator  po 

zapaleniu silnika. Niedopuszczalne są częste „resety”, gdyż może to spowodować awarię 

rejestratora. 

Uwaga: 

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w celu poprawy 

parametrów jakościowych przyrządu. 
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2. DANE TECHNICZNE 

2.1. Parametry funkcjonalne 

Prędkościomierz Videorapid 2 jest następcą urządzenia Videorapid 1. Wprowadzono w nim szereg 

istotnych zmian poprawiających funkcjonalność oraz niezawodność urządzenia.  

Jednym z najważniejszych jest wyeliminowanie zewnętrznego urządzenia rejestrującego. 

Do tej pory we wszystkich tego typu urządzeniach stosowano rejestratory analogowe bądź cyfrowe. 

Obecnie funkcje jednostki centralnej i urządzenia rejestrującego pełni komputer, a zdarzenia są 

rejestrowane na twardym dysku . 

Zastosowanie technologii kompresji zapisu MPEG-4 upraszcza obsługę urządzenia i umożliwia 

dokumentowanie zdarzeń z minimum 2 tygodniowego okresu pracy na jednym dysku. 

Kolejną innowacją jest zastosowanie całej gamy kamer firmy SONY w zależności od wymagań 

zamawiającego, a w tym kamery odpornej na oślepianie światłami pojazdu nadjeżdżającego. 

Najważniejsze parametry funkcjonalne:    

- jednoczesne odtwarzanie i nagrywanie 

- podgląd nagrywanego obrazu, 

- rejestracja obrazu i komentarza słownego, 

- odtwarzanie nagranego obrazu (normalna prędkość, podgląd przyspieszony i klatka po 

klatce), 

- sterowanie parametrami kamery przez operatora (zoom, ostrość). 

Zarejestrowany obraz z kamery jest uzupełniany o następujące informacje: 

- datę, 

- czas, 

- dane identyfikacyjne (identyfikator urządzenia), 

- numer ramki rejestrowanego obrazu, 

- czas trwania rejestracji pomiaru, 

- średnią prędkość na odcinku pomiarowym, 

- długość odcinka drogi pomiarowej, 

- chwilową prędkość własna pojazdu, 

- ilość impulsów z przetwornika prędkości pojazdu na sekundę. 

Powyższe informacje  są wyświetlane na ekranie i tym samym można śledzić na bieżąco przebieg 

wydarzeń, oraz jednocześnie w tym samym czasie rejestrować obraz na dysku twardym rejestratora. 
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2.2. Parametry techniczne 

Zasilanie          12  ÷ 13 V DC   (±10%) 

Zakres mierzonych prędkości   1  250 km/h 

Sposób sterowania       impulsy z przetwornika prędkości pojazdu 

Działka elementarna       0,1 km/h 

Błąd graniczny         3% wartości mierzonej, lecz nie mniej niż  3 km/h 

Pobór prądu         max 4 A 

Pojemność dysku        min. 80 GB 

System video         PAL 

Monitor LCD         8” 

Rozdzielczość monitora     800 x 480 

Jasność monitora       350 Cd/m2 

Przetwornik CCD w kamerze   ¼” 

Migawka          1/50  1/120000 s 

Przysłona          1,6 ÷ 28 

Zoom optyczny        min. 10x 

Zakres temperatur pracy     -10  +50oC 

Zakres temperatur przechowywania -30  +70oC 

Masa            8 kg 

Czas gotowości do pracy     max 30 s 

Zakres stałej prędkościomierza   1 – 99999 imp/min. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Zasada działania 

Prędkościomierz Videorapid 2 jest mobilnym systemem wideo przeznaczonym do rejestracji zdarzeń 

w ruchu drogowym z pojazdu patrolowego, a w szczególności do rejestrowania przekroczeń 

dopuszczalnej prędkości.  

Prędkościomierz jest sterowany impulsami z przetwornika prędkości pojazdu. Urządzenie wylicza 

średnią prędkość na podstawie pomiaru drogi i czasu. Droga obliczana jest na podstawie ilości 

obrotów kół pojazdu, w którym jest zainstalowane.  

Prędkość można opisać wzorem: 

  
t

d

k

i
v

k

i

•=  

gdzie: 

v – prędkość średnia 

i – ilość impulsów 

dk – długość odcinka kalibracji 

ki – ilość impulsów na odcinku kalibracji dk 

t – czas pomiaru 

 

Należy pamiętać że, zmiana opon z letnich na zimowe i na odwrót, zmiana ciśnienia, zmiana wagi 

pojazdu (w dopuszczalnych granicach),  w żaden sposób nie wpływa na dokładność pomiarową. 

Jedynie po wymianie kół (opon) na inny rozmiar, należy przeprowadzić ponowną legalizację 

prędkościomierza. 
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3.2.  Budowa urządzenia 

Na rys. 3.1 pokazano schemat blokowy urządzenia  w wersji podstawowej. 

Zasilacz Moduł procesora

Moduł

rozszerzenia

RS232

Framegrabber

HDD

IDE

+12÷13 V DC

Kamera

Monitor z

głośnikami

Mikrofon

Pilot

Komputer

PC104

Pakiet współpracy  z

prękościomierzem

Sygnał z przetwornika prędkości

 

Rys. 3.1. Schemat blokowy urządzenia Videorapid 2. 

W skład urządzenia Videorapid 2 wchodzą: 

- jednostka centralna, 

- monitor 8" TFT LCD, 

- kamera PAL, 

- mikrofon, 

- pilot (urządzenie do zdalnego sterowania systemem) 

- okablowanie do połączenia poszczególnych  modułów systemu. 

Opcjonalnie zastosowana może być druga kamera przeznaczona do obserwacji sytuacji z tyłu 

pojazdu. 

Sygnał z przetwornika prędkości w pojeździe podłączony jest do bloku komputera. Dysk HDD 

umieszczony jest w wymiennej kieszeni w komputerze. Po wyjęciu z urządzenia kieszeń wymienna 

może być podłączona do komputera PC. 
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3.2.1.  Blok komputera 

Na  rys.3.2 pokazano wygląd komputera ze szczególnym uwzględnieniem elementów mocujących, 

gniazd połączeniowych oraz przycisków sterujących. 

 

    

 

 

Rys. 3.2. Blok komputera 

Przycisk kalibracji zabezpieczony 

cechą zabezpieczającą 

Włącznik 

główny 

Kieszeń wymienna  

z dyskiem HDD 

Widok z tyłu 

Widok z przodu Stacyjka 

Cecha 

zabezpieczająca 
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3.2.2.  Monitor 

Monitor jest bardzo ważnym elementem prędkościomierza z punktu widzenia  użytkownika. 

Spełnia dwie podstawowe funkcje: 

• Umożliwia obserwację aktualnych zdarzeń na drodze 

• Pozwala przy użyciu pilota na ustawienie parametrów kamery w danych warunkach 

oświetleniowych.   

Parametry monitora 889GL-80NP/C/T: 

Matryca      LCD TFT 8”  

Format      16:9 

Jasność      min. 350 cd/m2 

Kontrast      min. 200:1 

Kąt widzenia    130o (w poziomie) / 150o (w pionie) 

 

Tabela 3.1 przedstawia opis funkcji klawiszy monitora. 

Tabela 3.1 

L.p. Oznaczenie 

przycisku klawiatury 
Funkcja klawisza 

1 Power Załączenie/wyłączenie monitora 

2 AV1, AV2, PC Wybór  źródła sygnału  (powinno być ustawione PC) 

3 < 
Wybór pozycji w ramach OSD albo automatyczne 

centrowanie obrazu 

4 MENU Wejście do ustawień OSD 

5 > Wybór pozycji w ramach OSD albo ustawienie jasności 

6 Vol- 
Zmniejszenie głośności albo ustawienie wartości 

wybranej funkcji 

7 Vol+ 
Zwiększenie głośności albo ustawienie wartości 

wybranej funkcji 
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3.2.3.  Pilot 

Pilot jest elementem urządzenia umożliwiającym sterowanie jego pracą, a więc przygotowanie 

wstępnych parametrów urządzenia oraz bieżącą jego obsługę. 

Na rys. 3.3  pokazano rozmieszczenie przycisków sterujących pilota 

 

 

Rys. 3.3. Widok  pilota. 
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Tabela 3.2 przedstawia opis funkcji klawiszy pilota. 

Tabela 3.2 

L.p. Oznaczenie klawisza 

klawiatury 

Funkcja klawisza 

1 
 

Start pomiaru  

druga funkcja: pokazanie nagrań ciągłych 

2 
 

Zerowanie pomiaru 

3 
 

Zmiana długości odcinka pomiarowego 

4 
 

Zoom (zbliżanie, oddalanie) 

5 

 

Ostrość (zbliżanie, oddalanie) 

6 
 

Ostrość automatyczna 

7 
 

Wybór kamery (przód, tył) 

8 

 

Odtwarzanie 

9 

 

Stop (zatrzymanie odtwarzania) 

10 

 

Pauza 

11 

 

Przewijanie w tył z prędkościami „x2”, „x4”, „x8” 

(przy wciśniętym klawiszu „odtwarzanie”).  

Przewijanie poklatkowe w tył na wciśniętej pauzie 

12 

 

Przewijanie w przód z prędkościami „x2”, „x4”, „x8” 

(przy wciśniętym klawiszu „odtwarzanie”). 

Przewijanie poklatkowe w przód na wciśniętej pauzie 

13 

 

Menu 
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14 

 

Potwierdzenie (enter) 

15 
 

W górę (poruszanie się po menu) 

16 
 

W dół (poruszanie się po menu) 

17 
 

W lewo (poruszanie się po menu) 

18 
 

W prawo (poruszanie się po menu) 

19 

 

Wyszukiwanie nagrań 

20 

 

Nagrywanie nowego rekordu  

(dzielenie nagrań ciągłych) 

21 

 

Klawisz nieaktywny 

22 

 

Wyłącz 
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3.2.4. Kamera 

W urządzeniu zastosowana może być jedna z 3 typów kamer prod. Sony (w zależności od wymagań 

użytkownika). W tabeli 3.3 podano podstawowe parametry kamer. 

Tabela 3.3 

 FCB-EX1000P FCB-EX980SP FCB-IX11AP 

Przetwornik ¼” EXview  ¼” EXview  ¼” EXview  

Ilość pikseli 440000 740000 440000 

Zoom optyczny 36x 26x 10x  

Zoom cyfrowy 12x  12x  4x  

Ogniskowa 3,4 ÷ 122,4mm  2,5 ÷ 91mm  4,2 ÷ 42mm  

Jasność F1,6 ÷ F4,5 F1,6 ÷ F3,8 F1,4 ÷ F2,9 

Kąt widzenia 57,8o  - 1,7o 55o  - 2,3o 46o  - 5o 

Migawka 1/1 ÷ 1/10000s 1/1 ÷ 1/10000s 1/1 ÷ 1/10000s  

„Nocne widzenie” Auto ICR Auto ICR NIE 

Stabilizacja obrazu NIE TAK NIE 

 

Zmianę ustawień kamery (zoom, ostrość) można dokonać z klawiatury pilota. 

Kamera nie posiada żadnych elementów regulacyjnych dostępnych dla użytkownika.  
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4. MENU PRĘDKOŚCIOMIERZA 

Na ekranie monitora Videorapid 2 wyróżniamy dwie główne grupy okien: 

- okna pracy zobrazowujące sytuację na drodze z wpisanymi i stale uaktualnianymi 

danymi oraz z polami informacyjnymi 

- okna menu, które służą do ustawiania parametrów urządzenia. 

4.1. Okno pracy 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.1 Widok okna pracy

1 2 3 5 
4 

8 6 7 10 9 

12 
11 
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Opis poszczególnych pól okna pracy wyświetlanych na ekranie monitora: 

1. Data 

Data jest wyświetlana w górnym lewym rogu w pierwszym rzędzie. Data jest ustawiana 

podczas kalibracji urządzenia. 

2. Identyfikator 

Identyfikator wyświetlany jest w górnym lewym rogu w drugim rzędzie. Wprowadzany jest 

w czasie kalibracji. 

3. Odległość 

Odległość wyświetlana  pośrodku górnego rzędu, określa  na jakim odcinku drogi mierzona 

jest prędkość średnia. Odległość można zmienić z pilota klawiszem  . 

4. Czas 

Bieżący czas jest wyświetlany w prawym górnym rogu w pierwszym rzędzie. Czas jest 

ustawiany podczas kalibracji systemu. 

5. Licznik klatek  

Licznik wyświetlany jest w prawym górnym rogu w drugim rzędzie. Zaczyna on działać w 

momencie włączenia systemu i zsynchronizowania z sygnałem video z kamery.  

6. Prędkość średnia 

Prędkość ta jest wyświetlona w lewym dolnym rogu w pierwszym rzędzie. Obliczenia 

prędkości są opierane na podstawie pomiaru odległości i czasu. Prędkość ta oznaczona jest 

literą v. 

7. Czas pomiaru 

Czas ten jest wyświetlany w lewym dolnym rogu w drugim rzędzie. Wyświetlana wartość 

oznacza czas, jaki upłynął od chwili aktywacji przycisku  . Czas ten jest oznaczony 

literą t. 

8. Odległość pomiaru 

Odległość ta jest wyświetlana w lewym dolnym rogu ekranu w pierwszym rzędzie od dołu. 

Wyświetlana wartość oznacza odległość, jaką przebył pojazd od momentu aktywacji 

przycisku . Odległość ta oznaczona jest literą s. 
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9. Informacja o poziomie zapełnienia dysku twardego 

Informacja o poziomie zapełnienia dysku twardego (w procentach) jest wyświetlana 

pośrodku dolnego rzędu. 

10.  Współczynnik zoom 

Informacja o wartości zoom (zbliżanie, oddalanie)  wyświetlana w dolnym rzędzie. 

11.  Chwilowa prędkość własna 

Chwilowa prędkość własna pojazdu wyświetlana jest w prawym dolnym rogu w drugim 

rzędzie. 

12.  Chwilowa liczba impulsów z przetwornika prędkości pojazdu 

Chwilowa liczba impulsów z układu przetwornika prędkości pojazdu na sekundę jest 

wyświetlana w prawym dolnym rogu w pierwszym rzędzie. Wartość modyfikowana jest co 

sekundę.  
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4.2. Okna menu 

Naciśnięcie klawisza     umożliwia wejście do okna ”Menu główne” służącego do zmiany 

parametrów prędkościomierza, które nie wpływają na dokładność pomiarów urządzenia, a ułatwiają 

użytkownikowi wykonanie pomiarów poprzez dostosowanie parametrów do indywidualnych 

potrzeb. 

Powrót do poprzedniego okna następuje po ponownym naciśnięciu  klawisza . 

Opis funkcji klawiszy  znajduje się w tabeli 3.1. 

Wybranie określonego okna powoduje podświetlenie opisów aktywnych dla danego okna klawiszy. 

Każde naciśnięcie aktywnego przycisku na pilocie  generuje sygnał akustyczny. 

 

Rys. 4.2. Widok okna menu – "Menu główne" 
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4.2.1. Ustawienia 

Na rys.4.3 pokazano widok okna menu „Ustawienia”  

 

Rys. 4.3. Widok okna menu – "Ustawienia". 

Okno „Ustawienia” umożliwia: 

- Odległość - wybór odległości pomiaru z zakresu: 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m, 

2000m. 

- Wybór kamery: PRZÓD, TYŁ 

- Kolor OSD – umożliwia wybór koloru OSD (opisy na ekranie) : biały, żółty, czerwony, 

niebieski  

- Przeprowadzenie testów: 

➢ Test matrycy – wyświetlany jest ekran w kolorach: biały, żółty, czerwony, niebieski, 

czarny 

➢ Test cyfr – wyświetlane są cyfry od 0 do 9 w miejscach gdzie podczas pracy 

urządzenia wyświetlane są cyfry. 

➢ Wyciszenie mikrofonu – aktywacja mikrofonu, bądź też jego wyciszenie. 
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4.2.2. Kamery przednia i tylna 

Na rys.4.4 pokazano widok okna menu „Kamera przednia”  

 

Rys. 4.4. Widok okna menu – "Kamera przednia". 

Okna "KAMERA PRZEDNIA" i "KAMERA TYLNA" służą do zmiany następujących parametrów 

kamer: 

✓  Wzmocnienie – możliwość ustawienia 256 wartości (standardowo ustawione jest 128) 

✓  Antyoślepianie – regulacja funkcji „antyoślepiania” (dotyczy tylko kamer FCB-1000P) 

✓  Tryb nocny – włączenie pracy w podczerwieni (dotyczy kamer FCB-980SP i FCB-1000P) 

✓  Automatyczny tryb nocny – kamera przełącza się w tryb nocny w zależności od warunków 

oświetlenia (dotyczy kamer FCB-980SP i FCB-1000P) 

✓  Negatyw – włączenie negatywu obrazu 

✓  Metody ekspozycji – możliwość pracy  w następujących trybach:  
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tryb automatyczny (migawka, przysłona i jasność ustawiane automatycznie) albo ręczne 

ustawianie poszczególnych parametrów 

- migawka - priorytet migawki (można ręcznie  ustawiać migawkę w zakresie 1/10000 ÷ 

1/1s) 

- przysłona - priorytet przysłony (można ręcznie ustawiać przysłonę w zakresie F1,6 ÷ 

F28) 

- jasność  - (można ręcznie ustawiać jasność) 

✓ Balans bieli – można wybrać ustawienia automatyczne, oraz dostosowanie do pracy w 

wewnątrz lub na zewnątrz. 

✓  Prędkość zoom-u i prędkość ust. ostrości – użytkownik ma możliwość ustawienia 

prędkości z jaką może zmieniać ustawienia zoom-u i ostrości 

✓  Stabilizacja obrazu  - włączenie funkcji stabilizacji obrazu (dotyczy kamery FCB-980SP) 

✓  Kompensacja oświetlenia – gdy tło jest zbyt jasne albo zbyt ciemne w stosunku do obiektu 

to włączenie tej funkcji redukuje te różnice 

✓  Ustawienia fabryczne – wywołanie tej funkcji umożliwia powrót do ustawień fabrycznych 

kamery.  

 

Uwaga – na kamerę wkręcany jest filtr polaryzacyjny oraz gumowa osłona przeciwsłoneczna. 

Filtr polaryzacyjny przydatny jest w przypadku dużego nasłonecznienia (np. w lato) i niweluje 

on refleksy świetlne tylnej szyby, samochodu jadącego przed samochodem patrolowym. Należy 

pamiętać, że filtr ten przyciemnia trochę obraz widziany przez kamerę, tj. w porze słabego 

oświetlenia (w porze jesiennej), lub też w porze nocnej. Jeśli nagrania nocne wychodzą 

rozmyte, lub słabej jakości, to zalecane jest wykręcenie tego filtru i założenie samej gumowej 

osłony przeciwsłonecznej. 
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4.2.3. Data i czas 

Na rys.4.5 pokazano widok okna ustawienia daty i czasu  

                   

 

Rys. 4.5. Widoki okien związanych z ustawianiem daty i czasu 

Korzystając z przycisków: , , , ,  ,   ,     można 

ustawić: rok, miesiąc, dzień, godzinę i minuty. 
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4.2.4. Kalibrowanie 

UWAGA: 

Kalibrowanie urządzenia może przeprowadzać tylko pracownik Okręgowego Urzędu 

Miar podczas legalizacji urządzenia. 

Po wywołaniu okna „Kalibracja” ukazuje się komunikat: 

 

Rys. 4.6. Widok okna menu – "Kalibracja" 

Okno "Kalibracja" zawiera informację jak należy przejść do okna kalibracji. Ponadto podana jest 

data następnej  legalizacji. 

Aby przejść do okna kalibracji "Kalibrowanie systemu" należy zerwać naklejkę zabezpieczającą z 

cechami urzędu i nacisnąć przycisk kalibracji w bloku komputera (rys. 3.2). 

UWAGA: 

Zerwanie naklejki zabezpieczającej powoduje konieczność przeprowadzenia legalizacji 

urządzenia. 

 

Rys. 4.7. Widok okna kalibracji – "Kalibrowanie systemu" 
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Okno to umożliwia  zmiany istotnych parametrów urządzenia, które wpływają na dokładność 

pomiarów. Można ustawić datę i czas , identyfikację systemu wykonującego pomiar stałą kalibracji, 

datę legalizacji. 

 

 

Rys. 4.8. Widok okna kalibracji  związanych ze stałą kalibracji 

Okno "Odległość kalibrowania" służy do ustawienia odległości, na jakiej przeprowadzana będzie 

kalibracja. Do wyboru mamy trzy odległości: 500m, 1000m, 2000m. 

 



- 24 – 

 

marzec 2009 Videorapid 2 – Instrukcja Obsługi 

4.2.5. Ustawienia rejestracji 

Na rys.4.9  pokazano widok okna menu „Ustawienia rejestracji”  

 

Rys. 4.9. Widok okna menu – "Ustawienia rejestracji". 

Użytkownik może ustawiać parametry rejestracji zdarzeń (czyli nagrywania podczas pomiaru 

średniej prędkości) oraz parametry ciągłego nagrywania. 

W obu tych przypadkach można ustawiać stopień kompresji i ilość klatek na sekundę.  

W zależności od ustawienia parametrów ciągłego nagrywania podana jest informacja ile godzin 

nagrania można zapisać na dysku. 

W oknie tym podana jest także informacja o zapełnieniu dysku. 

 

Funkcja „Kasowanie dysku” jest nieaktywna, wiec nie jest możliwe skasowanie dysku z nagraniami 

z poziomu Videorapida2. Kasowanie dysku jest możliwe dopiero po włożeniu go do czytnika USB, 

lub w wersji SATA po włożeniu dysku do kieszeni komputera. 
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5.  PRACA PRĘDKOŚCIOMIERZA 

5.1. Rozpoczęcie pracy z prędkościomierzem 

Aby rozpocząć pracę urządzenia należy włączyć blok komputera przyciskiem ON i monitor 

przyciskiem Power. Najpierw na ekranie monitora ukazują się komunikaty związane z 

uruchamianiem sytemu Linux, a następnie pojawi się okno pracy (rys. 4.1). 

Korzystając z klawiszy pilota użytkownik może ustawić właściwe zbliżenie 

obiektu. Informacja o aktualnej wartości zoom-u jest wyświetlana na ekranie przez 5 sekund. 

Po włączeniu urządzenia ostrość ustawiona w trybie automatycznym, aby przejść do ustawiania 

ręcznego należy nacisnąć jeden z przycisków  i  wtedy można tymi przyciskami 

ustawić ostrość zobrazowania. Powrót do trybu automatycznego ustawiania ostrości następuje po 

naciśnięciu przycisku .         

5.2. Pomiar prędkości 

Najpierw należy wybrać długość odcinka pomiarowego ( za pomocą przycisku  ) na którym 

dokonywany będzie pomiar średniej prędkości.  Uruchomienie rozpoczęcia pomiaru drogi i czasu 

dokonywane jest za pomocą przycisku .  W lewym dolnym rogu ekranu pojawia się 

komunikat: 

 

Po przejechaniu odcinka pomiarowego obliczana jest i wyświetlana na ekranie średnia prędkość 

naszego samochodu na tym odcinku drogi.  

Jeżeli w trakcie dokonywania pomiaru użytkownik ponownie naciśnie przycisk  

to pojawi się komunikat 

 

 

Aby wyliczona prędkość odpowiadała prędkości samochodu za którym jedziemy należy 

zachować tą samą odległość między pojazdami na początku i na końcu odcinka pomiarowego. 

 

REC - zdarzenie 

Poczekaj, trwa nagrywanie  zdarzenia … 
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Wyniki pomiaru (prędkość średnia, czas pomiaru na danym odcinku pomiarowym) można 

skasować przyciskiem  . Domyślnie wynik pomiaru jest kasowany po 5 sekundach. 

Przebieg pomiaru zapisywany jest w grupie „zdarzenia”. 

Pozostałe sytuacje „nagrania ciągłe” są rejestrowane w plikach o maksymalnym czasie trwania 

równym 1 godzinie. Użytkownik może za pomocą klawisza wymusić zakończenie obecnego 

„nagrania ciągłego” i rozpocząć nowe „nagranie ciągłe”. Dzielimy w ten sposób nagrania na krótsze 

fragmenty. 
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5.3. Dodatkowe komunikaty 

Komunikaty informujące o problemach z pracą urządzenia: 

✓ W przypadku, gdy napięcie zasilające jest niższe od 10,8 V albo wyższe od 14,3 V to 

prędkościomierz przestaje dokonywać pomiarów i na ekranie ukazuje się następujący 

komunikat: 

 

 

 

✓ Urządzenie sprawdza datę ważności legalizacji urządzenia i gdy zbliża się termin jego 

upływu pojawia się ostrzegawczy komunikat: 

 

 

Natomiast gdy minął termin legalizacji prędkościomierz przestaje dokonywać pomiarów i na 

ekranie ukazuje się następujący komunikat: 

 

 

 

✓ Gdy dysk twardy komputera zostanie zapełniony to prędkościomierz przestaje dokonywać 

pomiarów i na ekranie ukazuje się następujący komunikat: 

 

 

 

 

✓ Gdy występują błędy zapisu na dysku twardym urządzenia (np. z powodu niewłaściwego 

sformatowania dysku, to pojawia się następujący komunikat: 

 

 

✓ Gdy występują kłopoty z komunikacją kamerą to na ekranie ukazuje się następujący 

komunikat: 

 

 

 

 

Komunikaty informujące o ustawieniach kamery: 

14 dni do terminu ważności  legalizacji 

Minęła data legalizacji  

rejestracja wstrzymana 

Dysk zapełniony 

rejestracja wstrzymana 

Napięcie poza zakresem 

rejestracja wstrzymana 

Brak komunikacji z kamerą 

Błąd zapisu na dysku 
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➢ Zmiana ustawień zoom-u za pomocą przycisków  powoduje pojawienie się 

na ekranie przez 5 sekund komunikatu o aktualnej wartości zoom-u np.: 

 

 

➢ Zmiana ustawień ostrości za pomocą przycisków powoduje przejście do 

trybu ręcznego ustawiania ostrości i pojawienia się na 5 sekund komunikatu: 

 

 

➢ Aby powrócić do trybu automatycznego ustawiania ostrości należy nacisnąć przycisk 

i wtedy na ekranie pojawi się na 5 sekund komunikat: 

 

 

 

: 

Zoom: 10x 

Ręczna regulacja ostrości 

Automatyczna regulacja ostrości 
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5.4. Przeglądanie zarejestrowanego materiału 

Aby rozpocząć przeglądanie zarejestrowanego materiału należy nacisnąć przycisk . 

Na ekranie monitora z prawej strony pojawi się okno przeglądania (rys.5.1) 

 

Rys. 5.1. Widok okna przeglądania z nagranymi zdarzeniami 

Widoczne są daty i czas nagranych sekwencji z grupy „zdarzenia” (czyli sytuacje, gdy dokonywany 

był pomiar prędkości średniej).  

Wybranie za pomocą przycisków  i  konkretnego zdarzenia z pomiarów średniej 

prędkości  i naciśnięcie przycisku  umożliwia odtworzenie tego nagrania. 
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Naciśnięcie przycisku rozszerza ilość nagrań widocznych w oknie przeglądania (rys. 5.2). 

Teraz widoczne są wszystkie pliki z nagraniami. Pliki z nagraniami zdarzeń oznakowane są 

symbolem  . 

 

Rys. 5.2. Widok okna przeglądania ze wszystkimi nagraniami 

Poniższa procedura umożliwia wyszukiwanie rekordów po dacie/godzinie/minucie:  

1. Wciśnij klawisz . 

2. Po wciśnięciu klawisza  rozwija się dodatkowa lista z ciągłymi nagraniami. 

3. Wciśnij klawisz . 
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4. Domyślnie linią przerywaną zaznaczona jest obramówka pola daty. Wciskamy klawisz   

i pojawia się kalendarzyk. Po kalendarzyku poruszamy się strzałkami lewo/prawo.  

Datę zatwierdzamy klawiszem . 

5. Strzałką  przechodzimy na pole godzin i wciskamy  a pole podświetli się na 

czerwono. Strzałkami lewo/prawo wybieramy godzinę. Akceptujemy klawiszem . 

6. Strzałką  przechodzimy na pole minut i wciskamy  a pole podświetli się na 

czerwono.  

   Strzałkami lewo/prawo wybieramy minutę. Akceptujemy klawiszem  

7. Ponownie wciskamy klawisz  i wychodzimy z pól wyboru daty/godziny/minuty. 

8. Wciskamy  i odtwarzanie zaczyna się od tego momentu który sobie wybraliśmy. 

Aby wyłączyć rejestrator, należy najpierw przyciskiem  zamknąć system operacyjny i 

poczekać aż ukaże się komunikat o możliwości wyłączenia urządzenia.  

Następnie wyłącznikiem głównym (rys. 3.2) wyłączyć zasilanie urządzenia. 

 

Gdy dysk jest bliski zapełnienia, to należy wyjąć go z rejestratora, a następnie włożyć do czytnika 

USB, lub w wersji SATA do kieszeni komputera stacjonarnego celem przegrania materiału na dysk 

twardy komputera.  

Wyciągnięcie dysku z rejestratora, jest możliwe dopiero po włożeniu kluczyka do „stacyjki” 

(rys.3.2). Następnie należy pociągnąć za rączkę i wysunąć dysk. Wkładanie dysku wykonuje się w 

odwrotnej kolejności, tzn. po włożeniu dysku należy przekręcić kluczyk w „stacyjce” blokując go. 

Uwaga: 

Wszelkie operacje wyciągania (wkładania) kieszeni należy wykonywać przy wyłączonym 

zasilaniu urządzenia. 
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6. OBSŁUGA PRZEGLĄDARKI 

Ponieważ urządzenie zapisuje nagrania w zaszyfrowanym formacie  *.avi , to można je odtworzyć 

tylko za pomocą Przeglądarki ZURAD. 

Minimalne wymagania sprzętowe komputera: 

- procesor Intel Pentium 4  -  2GHz, 

- pamięć RAM 512MB (zalecane 1GB), 

- jeden wolny port SATA na płycie głównej komputera, 

- 50MB wolnego miejsca na dysku do instalacji programu, 

- dysk o pojemności min. 80GB do archiwizacji  

-  karta graficzna obsługująca DirectX 9.0x 

- system Windows XP z zainstalowanym SP2 

 

Razem z urządzeniem Videorapid2, producent dostarcza w zestawie w zależności od wykonania 

czytnik dysków USB, lub w wersji SATA dodatkową kieszeń, którą należy zamontować w 

komputerze przy pomocy czterech wkrętów.  

W przypadku kieszeni SATA, należy podłączyć do niej zasilanie z zasilacza oraz taśmę SATA, 

którą należy również włożyć do płyty głównej komputera.  

System Windows XP rozpozna dysk, jako normalny dodatkowy dysk formatowany w NTFS.  

 

Następnie trzeba zainstalować oprogramowanie Przeglądarka ZURAD. Po zainstalowaniu 

programu na pulpicie pojawi się ikona: 

 

Rys. 6.1. Ikona programu  

Wtedy należy uruchomić przeglądarkę, a na ekranie pojawi się główne okno programu  (rys.6.2).  
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Rys. 6.2. Główne okno przeglądarki 

 

W pierwszej kolejności należy ustalić w którym miejscu na dysku będą trzymane nagrania.  

W tym celu najpierw należy stworzyć katalog do którego program będzie kopiował dane. 

Przykładowy katalog mieści się na dysku E: i ma nazwę „filmy przeglądarki”. 

Następnie w menu „Narzędzia” wybieramy opcję „Preferencje” (rys. 6.3). 
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Rys. 6.3 Opcja „Preferencje” 

 

Klikamy na „Dodaj” i wskazujemy ścieżkę dostępu do tego katalogu który wcześniej stworzyliśmy 

w celu archiwizacji materiału. 

 

 

Rys. 6.4.  Wskazanie ścieżki repozytorium 
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Po wskazaniu ścieżki do repozytorium, można już dokonać kopiowania bądź całego dysku, lub też 

wybranego zdarzenia.  

 

Importowanie zdarzeń 

Przed importem zdarzeń, należy zorientować się pod jaką literką jest dysk źródłowy Videorapida. 

Odnaleźć to można wchodząc np. z poziomu „Pulpitu” na „Mój komputer”. 

Aby zaimportować całość dysku celem archiwizacji, należy wybrać zakładkę „Importuj z dysku” 

(rys. 6.5), a następnie wskazać dysk źródłowy Videorapida. 

Aby zaimportować tylko jedno zdarzenie lub kilka zdarzeń, to należy z menu „Plik” wybrać opcję 

„Importuj plik”. Pojawi się okno i będzie można wybrać zdarzenie które nas interesuje. 

By wybrać kilka zdarzeń, to należy wcisnąć klawisz Ctrl i myszką zaznaczać zdarzenia. 

Po kliknięciu na „Ok” program będzie kopiował nagrania z dysku czytnika na dysk twardy 

komputera. 

 

Kopiowany materiał będzie się mieścił w utworzonym wcześniej katalogu np.: 

E:\filmy przeglądarki. Należy pamiętać, że katalog ten jest tylko miejscem trzymania materiału 

źródłowego, natomiast pełen dostęp do niego jest z poziomu przeglądarki i tylko przy jej pomocy 

należy wyszukiwać i eksportować nagrania dla sądu.  

 

 

Rys. 6.5. Zakładki programu 

 

Podczas kopiowania program dokonuje podziału nagrań wg roku/miesiąca/dnia. 

Przeglądając katalog główny i przechodząc przez poszczególne katalogi można zobaczyć 

posegregowane nagrania. 

Po skopiowaniu całości dysku, w prawym górnym polu okna przeglądarki będzie widoczna nazwa 

urządzenia  z którego skopiowaliśmy dane.  

Teraz należy kliknąć na tą nazwę a rozwinie się nam lista nagrań ciągłych oraz zdarzeń.  
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Rys. 6.6. Lista zdarzeń 

 

Zaznaczając w kalendarzyku (rys.6.7) opcję „Tylko zdarzenia” będziemy mieć dostęp tylko do 

zarejestrowanych zdarzeń z pomiarem prędkości pojazdu kontrolowanego. Natomiast jeśli 

odznaczymy te opcję, to dostępne będą również nagrania ciągłe. Zdarzenia z pomiarem prędkości 

oznaczone są znakiem  a puste pola pomiędzy zdarzeniami to nagrania ciągłe. 

Pogrubioną czcionką w kalendarzyku widoczne są miejsca w których są nagrania i klikając w te 

miejsca przechodzimy pomiędzy poszczególnymi dniami w których urządzenie pracowało.   

 

 

Rys. 6.7. Kalendarzyk 

 

Gdy chcemy odtworzyć nagranie, należy kliknąć na klawisz „Start” . 
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Rys. 6.8.  Przyciski odtwarzacza 

 

Nagranie można w każdej chwili zatrzymać w miejscu i odtwarzać poklatkowo do przodu lub tyłu 

klawiszami „naprzód” i „wstecz”. Można również przewijać do przodu, oraz cofać do tyłu regulując 

prędkość odtwarzania suwakiem z napisem 1x. W chwili gdy mamy wciśniętą pauzę nagrania, to z 

menu „Plik” (rys. 6.5) wybierając opcję „Zapisz stop-klatkę” możemy zapisać klatkę zdarzenia w 

postaci pliku. Można też bezpośrednio wydrukować klatkę zdarzenia, wybierając „Drukuj klatkę”. 

Zaznaczając białe pole nad suwakiem odtwarzacza, można dokonać wycięcia części (fragmentu) 

nagrania z długiego objętościowo filmu (rys. 6.9). Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy na 

suwaku, można zaznaczyć nagranie z podglądem. 

 

 

Rys. 6.9.  Zaznaczony fragment nagrania 

 

Następnie klikając na  przeglądarka wytnie nam tą część nagrania która jest zaznaczona i 

automatycznie zostanie pokazany podgląd tego fragmentu. Wycięte fragmenty nagrań mieszczą się 

w katalogu „Wycinki” 

 

Kasowanie archiwum przeglądarki 

Jeśli archiwizowany materiał należy już skasować, to można to zrobić zaznaczając nagranie, a 

następnie prawym klawiszem myszy należy wybrać „Usuń”. Można kasować plik po pliku, lub 

wpierw zaznaczyć jeden plik, a następnie wcisnąć klawisz „Ctrl” + „A”. Wtedy zaznacza się cała 

lista plików i można usunąć wszystko, co jest przeznaczone do usunięcia. 
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Jeśli dokonuje się gruntownego kasowania archiwum, to można też dla pewności usuwać wszystkie 

podkatalogi z katalogu głównego. Przykładowo, jeśli katalog główny mieści się na dysku E i ma 

nazwę „filmy przeglądarki”, to należy zostawić sam katalog główny, a wszystkie inne podkatalogi 

skasować.  

 

Sprawdzenie wiarygodności nagrań 

Do każdego pliku .avi dołączany jest plik podpisu cyfrowego. Dzięki niemu, jest możliwość 

stwierdzenia czy dane nagranie jest oryginalne i nie przerabiane. 

W tym celu, należy podczas odtwarzania materiału kliknąć w zakładkę  (rys. 6.5), aby 

stwierdzić oryginalność materiału. Jeśli dany plik jest poprawny, to na tle filmu pojawi się napis 

ZURAD. 

 

Przygotowanie materiału dla sądu 

Jeśli zachodzi potrzeba przygotowania materiału dla sprawy sądowej, to należy np.: na „Pulpicie” 

stworzyć „nowy folder” nazywając go np.: „sprawa sądowa”. Następnie wybrać te zdarzenie które 

chcemy eksportować. Z zakładki „Plik” należy wybrać opcję „Eksportuj plik” i wskazać „Pulpit” 

a następnie ten katalog na pulpicie który został wcześniej utworzony (Rys. 7.0.). 

Zdarzenie te można dowolnie nazwać np.: Mercedes DW12345, z tym że w nazwie powinno być 

też rozszerzenie .avi. Przykład poprawnej nazwy to: Mercedes DW12345.avi 

Można też zostawić oryginalną cyfrową nazwę pliku.  

W oknie eksportu pliku, jest też możliwość wybrania, czy chcemy by materiał mógł być 

odtwarzany przy pomocy standardowego odtwarzacza Windows’owego, czy też tylko przy pomocy 

przeglądarki Videorapida. Wybierając opcję  dokonamy eksportu pliku 

możliwego do odtworzenia tylko przy pomocy przeglądarki, natomiast wybierając opcję 

 dokonamy eksportu materiału możliwego do odtworzenia przy 

pomocy standardowego odtwarzacza Windows’owego. 
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Rys. 7.0. Eksport materiału sądowego 

 

 

Kasowanie dysku Videorapida 

Po zgraniu całości materiału na dysk twardy komputera, można skasować dysk Videorapida. 

Odbywa się to w taki sposób, że z poziomu „Pulpitu” należy wejść do „Mój komputer”, i odszukać 

dysk Videorapida. Następnie należy wejść na ten dysk, potem zaznaczyć wszystkie pliki i usunąć. 

Należy pamiętać, aby po usunięciu plików opróżnić „Kosz” na „Pulpicie”. Czysty dysk powinien 

zawierać TYLKO DWA foldery systemowe o nazwie „System Volume Information” i „Recycler”. 

Tych folderów nie da się usunąć.  
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UWAGA! 

Jeśli Videorapid jest w wersji z czytnikiem dysków USB, to takiej stacji nie można 

bezpośrednio wyłączać wyłącznikiem umieszczonym z tyłu. Można to zrobić dopiero po 

wcześniejszym bezpiecznym usunięciu stacji dysków USB. Należy to zrobić klikając na zieloną 

ikonę w dolnym prawym rogu „Paska zadań”   , a następnie 

bezpiecznie usunąć właściwy dysk USB, aż pojawi się komunikat że sprzęt można już 

wyłączyć. 

 

Zaleca się też, po każdym zgrywaniu/kasowaniu dysku sprawdzenie go w poszukiwaniu 

błędów.  

Z poziomu „Pulpitu” należy wejść do „Mój komputer” i odszukać dysk Videorapida. Następnie 

należy kliknąć na ten dysk prawym klawiszem myszy i wybrać „Właściwości”. Potem kliknąć 

w zakładkę „Narzędzia” i wybrać opcję „Sprawdzanie błędów”.  

Pokaże się okno z dwiema opcjami: „Automatycznie napraw błędy systemu plików” oraz 

„Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory”. Obie opcje trzeba zaznaczyć i poczekać aż 

system przeskanuje dysk. 
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7. KONSERWACJA 

 

Okresowo należy przeprowadzać czyszczenie: obiektywu, monitora i klawiatury pilota 

Obiektyw należy czyścić czystą, miękką, suchą ściereczką. 

Do czyszczenia klawiatury monitora LCD można użyć czystej, miękkiej ściereczki zamoczonej w 

letniej wodzie z mydłem. 

Powyższe zabiegi należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest wyłączone 

 

 

8. INSTALACJA 

 

Prędkościomierz przeznaczony jest do instalowania w samochodach wyposażonych w 

elektroniczny przetwornik prędkości. Podłączenie prędkościomierza do instalacji elektrycznej 

samochodu następuję poprzez puszkę połączeniową. Puszkę najlepiej umieścić tak, aby wiązka 

przewodów, z której pobierane będą impulsy prędkości przechodziła przez wykonane w puszce 

otwory. Połączenie elektryczne przetwornika prędkości z prędkościomierzem kontrolnym jest 

osłonięte pancerzem ochronnym. Puszka połączeniowa posiada ołowiane cechy zabezpieczające. 

Prędkościomierz jest zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. 

Miejsce zainstalowania poszczególnych bloków urządzenia zależy od typu i modelu pojazdu. 

 Sygnał z przetw ornika

prędkości

Do

jednostki

centralnej 1

2

3

4

Opis połączeń:

1 - 12V

2 - GND

4 - IMPULSY

Zasilanianie

12V DC

Wyjście sygnału

z przetw ornika prędkości

 

Rys. 8.1. Połączenia wewnątrz puszki połączeniowej. 
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8.1. Blok komputera 

Blok komputera zazwyczaj umieszczony jest w bagażniku pojazdu. 

Na Rys. 8.2. przedstawiono usytuowanie złącz na tylnej ściance bloku komputera. 

 

Rys. 8.2. Rozmieszczenie złącz z tyłu bloku komputera 

Do złącza oznaczonego Tacho dochodzą: zasilanie oraz sygnał z przetwornika prędkości pojazdu. 

8.2. Kamera 

Kamera przednia zamontowana jest z przodu samochodu do sufitu albo do deski rozdzielczej przy 

pomocy specjalnego uchwytu umożliwiającego regulację ustawienia kamery w dwóch 

płaszczyznach. Uchwyt jest częścią standardowego wyposażenia.  

Podłączenie: 

Kabel wychodzący z kamery w obudowie podłączony jest do złącza w jednostce oznaczonego 

Kam.1. 

Możliwe jest zastosowanie dodatkowej kamery montowanej z tyłu pojazdu. 
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8.3. Pilot 

Pilot zamontowany jest w pojeździe przy pomocy specjalnego uchwytu dostarczanego z 

urządzeniem.  

Kabel wychodzący z pilota podłączony jest do złącza  oznaczonego Pilot. 

8.4. Monitor 

Monitor zamontowany jest w pojeździe przy pomocy specjalnego uchwytu umożliwiającego 

regulację ustawienia monitora w dwóch płaszczyznach. Uchwyt jest częścią standardowego 

wyposażenia.  

Kabel wychodzący z monitora podłączony jest do złącz oznaczonych  Monitor i  Zas. Mon. 

8.5. Mikrofon 

Mikrofon przewodowy z klipsem połączony jest kablem do złącza Mikr. 1 . 
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9. UKOMPLETOWANIE 

Wyposażenie standardowe (dla wersji SATA): 

1. Blok komputera                     szt. 1 

2. Kamera w obudowie                    szt. 1 

3. Wspornik do mocowania kamery               szt. 1 

4. Pilot z kablem                     szt. 1 

5. Uchwyt do pilota                    szt. 1 

6. Monitor ze wspornikiem                  szt. 1 

7. Kabel do podłączenia monitora                szt. 1 

8. Mikrofon z kablem                    szt. 1 

9. Kieszeń wymienna SATA z dyskiem twardym min. 80GB       szt. 1 

10. Kabel SATA do podłączenia kieszeni z komputerem stacjonarnym    szt. 1 

11. Puszka połączeniowa                   szt. 1 

12. Kabel do połączenia prędkościomierza z puszką połączeniową     szt. 1 

13. Instrukcja Obsługi                    szt. 1 

14. Płyta CD Przeglądarka ZURAD               szt. 1 

15. Karta Gwarancyjna                    szt. 1 

16. Świadectwo Legalizacji                  szt. 1 
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Wyposażenie standardowe (dla wersji z czytnikiem dysków USB): 

1. Blok komputera                     szt. 1 

2. Kamera w obudowie                    szt. 1 

3. Wspornik do mocowania kamery               szt. 1 

4. Pilot z kablem                     szt. 1 

5. Uchwyt do pilota                    szt. 1 

6. Monitor ze wspornikiem                  szt. 1 

7. Kabel do podłączenia monitora                szt. 1 

8. Mikrofon z kablem                    szt. 1 

9. Kieszeń wymienna z dyskiem twardym min. 80GB         szt. 1 

10. Czytnik dysków USB                   szt. 1 

11. Puszka połączeniowa                   szt. 1 

12. Kabel do połączenia prędkościomierza z puszką połączeniową     szt. 1 

13. Instrukcja Obsługi                    szt. 1 

14. Płyta CD Przeglądarka ZURAD               szt. 1 

15. Karta Gwarancyjna                    szt. 1 

16. Świadectwo Legalizacji                  szt. 1 

 

 

 

 

Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych 

„ZURAD“ Sp. z o.o. 

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Stacyjna 14 

tel. 0 29 6442610, 0 29 6442608, fax 0 29 7462531 

www.zurad.com.pl      marketing@zurad.com.pl 

 


