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1.

UŻYWANE ZNAKI
Wskazówka
Informacje dotyczące warunków technicznych. Niedokładne
zastosowanie może prowadzić do zakłóceń aparatu.
Uwaga
Informacje dotyczące niebezpieczeństw które prowadzą do lekkich
lub średnich obrażeń ciała i do uszkodzeń aparatu.
Ostrzeżenie
Informacje dotyczące niebezpieczeństw które prowadzą do stałych
obrażeń ciała i do poważnych uszkodzeń aparatu.
Ostrzeżenie
Informacje dotyczące niebezpieczeństw które prowadzą do
śmiertelnych wypadków i do nadzwyczajnych uszkodzeń aparatu.
Wskazówka
Informacje które są zgodne z zastosowaniu aparatu i konieczne do
uwzględnienia.

6
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2.

OGÓLNE

Zastosowanie.
Urządzenie radarowe Multanova 6F służy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.
Urządzeniem tym mogą być rejestrowane pojazdy przyjeżdżające, odjeżdżające lub obydwa
kierunki równocześnie. Instrukcja obsługi informuje o budowie i działaniu urządzenia Multanova
6F.
Instrukcja obsługi jest podzielona na rozdziały, których zawartośc uzależniona jest od
specyficznych konfiguracji urządzenia. Dlatego też nie wszystkie instrukcje znajdują zastosowanie
i nie muszą byc brane pod uwage.
Urządzenia, które służą do pomiaru w ruchu drogowym, podlegają legalizacji w Urzędzie Miar i
Wag.
Urządzenie do pomiaru prędkości Multanova 6F mogą obsługiwać tylko
osoby przeszkolone (przez Producenta, upoważnione osoby przez
Producenta oraz Szkołę Policyjną).

Radar.
Słowo „radar“ oznacza „ Radio Detecion And Ranging“ (wyznaczenie położenia za pomocą
fal radiowych i pomiar zasięgu)
Urządzenie Multanova 6F pracuje na zasadzie systemu Dopplera. tzn.z anteny radarowej
wysyłane są promienie z wysoką częstotliwością ze znaną długością fal, które po odbiciu się od
poruszającego pojazdu są ponownie wychwytywane. Przez ruchy reflektora następuje zmiana
częstotliwości, która w swojej wielkości jest proporcjonalna do prędkości pojazdu.
Poniższy rysunek przedstawia radarowy pomiar na zasadzie systemu Dopplera.
7

Częstotliwość fal wynosi 34,3 GHz (+/-100MHz). Antena radarowa ustawiona jest pod kątem 22°
w kierunku mierzonych pojazdów.
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Objaśnianie haseł.

Przenośny stacjonarny

Pomiar przenośnym urządzeniem radarowym ustawionym pod
określonym kątem. Antena radarowa podczas pomiarów nie jest w
ruchu własnym.

Pomiar ruchomy

Pomiar z pojazdu, przy którym antena radarowa podczas pomiarów
z określoną prędkością się porusza.

Pomiar z mostu

Pomiar urządzeniem przenośno-stacjonarnym na specjalnym
statywie, z podwyższonych obiektów (mostu), radar zabudowany
jest pod odpowiednim kątem, ustawionym do wybranego pasa
ruchu.
Pomiar urządzeniem radarowym zamontowanym w oprawie na
stałe, ustawionym pod odpowiednim kątem. Możliwe jest ustawienie
predkości granicznej zależnej od stałego oznakowania lub
pokazanej predkości zmienionego znaku ruchu.

Pomiar stacjonarnny

Pomiar prawostronny Pomiar, przy którym określony kąt radaru prawostronnie od środka
osi promieni radarowych do najbliższej krawedzi jezdni wynosi (22°)
. Ma to znaczenie przy dalszej analizie zrobionych zdjęć.
Pomiar lewostronny Pomiar, przy którym określony kąt radaru lewostronnie od środka
osi promieni radarowych do najbliższej krawędzi jezdni wynosi (22°)
Ma to znaczenie przy dalszej analizie zrobionych zdjęć
Ruch odjeżdżający
Pojazdy, które oddalają sie od radaru
Ruch przyjeżdżający

Pojazdy, które zbliżają się do radaru
8

Oba kierunki
równocześnie
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Pomiary.
Ważne pozycje podczas pomiaru predkości pojazdu przejeżdzającego przez promienie radarowe dla obu kierunków
ruchu przedstawione na poniższym rysunku.

9

Cykl pomiaru trwa przez całą długość przejeżdżającego pojazdu w promieniach radarowych, przy czym ciągle
analizowane są częstotliwości sygnałów Dopplera. Jeden z pojazdów (poz 1) wjeżdża w promienie radarowe, w tym
momencie antena radarowa przekazuje sygnał Dopplera. Kiedy pojazd przejechał pewien odcinek drogi w
promieniach radarowych do mniej więcej (poz. 2) jest jego obecność rozpoznana i rozpoczęte są właściwe pomiary.
W pierwszej kolejności rozpoznawany jest kierunek jadącego pojazdu. Jeżeli jest on zgodny z kierunkiem
zaprogramowanym, przekazywane są sygnały Dopplera tego pojazdu do analizy. Jeżeli urządzenie jest
zaprogramowane do mierzenia w obu kierunkach, mierzony jest pojazd, który jako pierwszy wjechał w promienie
radaru. Pojazd jadący w drugim kierunku nie jest brany pod uwagę.
Po przejechaniu odcinka (odcinek stały poz. 2-4) uzyskane pomiary są wyświetlane na pilocie i na dalszym odcinku
(odcinek weryfikacyjny poz. 3-5) kontrolowane. Jeżeli pomiary nie są zgodne, prędkość pokazana na pilocie będzie
anulowana.
Weryfikacja może być wcześniej zakończona przez:
-

Wyjazd mierzonego pojazdu (poz. 6)

-

Sygnały Dopplera ze zróżnicowanymi częstotliwościami.

Po zatwierdzeniu weryfikacji urządzenie radarowe przeprowadza ponownie pomiar (odcinek kontrolny poz. 5-7). Z
reguły nie zostaje nowa wartość pomiarów znaleziona, ponieważ mierzony pojazd znajduje się już poza zasięgiem
mierzenia. W przypadku, kiedy zostanie znaleziony pomiar, który znajduje się w tolerancji, zostaje on uznawany jako
ważny , w innym przypadku będzie anulowany.
Zdjęcie będzie robione wtedy, kiedy ustawiona prędkość graniczna jest przekroczona. Prędkość z jaką pojazd się
poruszał lub anulowanie pomiarów, jest naniesiona na zdjęcie. Czas robienia zdjęcia dla pojazdów
przyjeżdżających i odjeżdżających jest różny (zobacz pkt 4.1.-4.2)
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Pojazdy nadjeżdżające.
Pojazdy, które nadjeżdżają w kierunku przyrządu pomiarowego.

10

Zdjęcie robione jest zaraz po przecięciu przez pojazd wiązki radarowej dlatego, aby widoczny był przód mierzonego
pojazdu, Naniesienie danych następuje po weryfikacji i kontroli. Jeżeli weryfikacja i kontrola nie potwierdzą
prawidłowych pomiarów po przejechaniu pierwszego odcinka, na zdjęciu będą naniesione znaki anulacji ( v --km/h ).

Pojazdy odjeżdżające.
Pojazdy, które oddalają się od przyrządu pomiarowego.
W tej pozycji zdjęcie robione jest zaraz po opuszczeniu wiązki radarowej (poz. 6) Za pomocą długości pojazdów
można rozpoznać różnicę między pojazdami ciężarowymi, a osobowymi. Dozwolone prędkości graniczne można
ustawić dla różnego rodzaju pojazdów.

Uwidoczniony znak „ ^ ” przy kilometrach oznacza pojazd odjeżdżający.
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Multanova 6F to fotoradar najnowszej generacji przystosowany wyłącznie do pomiarów prędkości pojazdów
samochodowych. Przyrząd ten pracuje w różnych konfiguracjach ale zasadą podstawową to jego umieszczenie
zawsze na poboczu drogi. Dla dokonania pomiaru prędkości samochodów wykorzystywane jest zjawisko Dopplera –
wysyłanie wiązki elektromagnetycznej przez przyrząd w kierunku jadącego samochodu, następnie jej wychwycenie po
odbiciu od poruszającego się celu. Różnice częstotliwości wiązki przy jej wysłaniu i odbiciem są analizowane w
jednostce centralnej w wyniku czego jest określona prędkość pojazdu i porównywana z ustawioną wartością progową
prędkości pojazdu. W przypadku przekroczenia przez pojazd prędkości progowej (zadanej) następuje przekazanie
informacji do aparatu cyfrowego, który w tym momencie wykonuje i utrwala zdjęcie pojazdu. Po wykonaniu opisanych
działań przyrząd jest ponownie przygotowany do wykonania pomiaru prędkości. Przyrząd Multanova 6F we
wszystkich występujących konfiguracjach składa się z tych samych podzespołów:
- blok antenowy DRS-2;
- panel sterowania BG/6F;
- centralny moduł sterowania i przetwarzania wyników pomiarów ZSE/6F;
- blok fotograficzny z aparatem cyfrowym M1.3;
- lampa błyskowa;
- urządzenia zasilające : akumulatory, sieć zewnętrzna 230V/AC 50Hz;

7
Urządzenie do pomiaru prędkości Multanova 6F
Nr.
Opis
1 Blok anteny DRS-2
2 Panel sterowania BG/6F
3 Centralny moduł
sterowania i przetwarzania
wyników pomiarów
ZSE/6F
4 Statyw-obudowa
5 Blok fotograficzny z
aparatem cyfrowym M1.3
6 Lampa błyskowa
7 Urządzenia zasilające

Dopuszczalna jest wymiana elementów różnych innych legalizowanych urządzen bez ponownej ich
legalizacji. Należy zwrócić jedynie uwagę na ich ważność.
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Blok antenowy DRS-2.
Blok antenowy DRS-2 wysyła fale radarowe i po ich odbiciu od jadącego pojazdu, odbiera je z powrotem. Sygnały
przesyłane są dalej do analizy, do Centralnego Modułu Sterowania i przetwarzania wyników pomiaru.

Centralny moduł sterowania i przetwarzania wyników
ZSE/6F.

pomiarów

Centralna jednostka sterująca nie posiada żadnych elementów do obsługi, ani dyspleja Może być eksploatowana
w połączeniu ze statywu lub inną specjalną oprawą. Do niej podłączone są: antena radarowa, pilot, aparat
cyfrowy, lampa błyskowa.
W jednostce centralnego sterowania odbywają się różne procesy w odpowiednich ustawieniach. Na podstawie
analizy sygnału Dopplera i zaprogramowanych wartościach granicznych zrobione jest zdjecie i otrzymane
parametry pomiarów przekazane zostają do dalszej analizy

Panel sterowania BG/6F
Są w nim wszystkie elementy i funkcje potrzebne do obsługi całego
urządzenia. Przez jedno seryjne podłączenie odbywa się ciągła wymiana
danych pomiędzy pilotem a jednostką sterującą. Mogą byc ustawione data,
godzina i inne parametry. Parametry ustawione na pilocie dla anteny radarowej
centralnej jednostki sterującej i kamery są przez centralną jednostkę sterujacą
przejęte i przekazywane do innych podzespołów. Odwrotnie, wszystkie
meldunki tych podzespołów są w jednostce centralnego sterowania
zgromadzone, przesłane do pilota i wyświetlone.

Aparat cyfrowy M 1.3
Aparat cyfrowy służy do dokumentacji kompletnego pomiaru. Jest sterowany przez centralną jednostkę sterującą.
Parametry do ustawienia (przysłona, czas naświetlania) umożliwiają optymalne dopasowanie różnicy światła
Do przyrządu Multanova 6F mogą być dołączone inne aparaty, obiektywy.

2006
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Lampa błyskowa.
Lampa błyskowa wspomaga rejestrację pomiaru przy różnym naświetleniu. Może być zamontowana na stałe w
samochodzie lub eksploatowana przenośnie.
Lampa błyskowa musi być zasilana niezależne od urządzenia pomiarowego

Otwierane urządzenia błyskowego może nastąpić wyłącznie przez montera.
wysokie napięcie, niebezpieczeństwo porażenia!

Lampa błyskowa Speedophot
Lampa błyskowa Speedophot jest dostosowana do montażu przy urządzeniu do
pomiaru prędkości Multanova 6F i specjalnie przystosowana do eksploatacji na
statywie. Przy eksploatacji z pojazdu musi być od pojazdu oddalona lub ustawiona
wewnątrz. Lampa błyskowa zasilana jest przez oddzielny akumulator.

14
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4.

POMIARY RUCHOME I STACJONARNE.

Wybór miejsca pomiaru.
Przy wyborze miejsca pomiaru trzeba wziąć po uwagę, aby miejsce w okolicy
urządzenia radarowego aż do jezdni, było wolne od przeszkód. Powinno byc
sprawdzone na ewentualność załamania promieni radarowych. (zob. Pkt..
6.6.1 i 6.6.2)

4.1.1.

Pomiary na drodze prostej.

Kierunek pomiarów urządzeniem radarowym Multanova 6F powinień być zgodny z kierunkiem . kontrolowanej jezdni
Mierzone odległości pod kątem prostym do kontrolowanej jezdni, wynoszą:

Odleglosc do jezdni (m)
Dlugosc prostego odcinka
2
14
5
21
8
28
12
38
Przy pomiarach większej ilości pasów ruchu brana jest pod uwagę odległość do najdalszego pasa ruchu.
Odcinek drogi uważany jest za prosty wtedy, kiedy promień krzywej jezdni jest większy niż 1600 m. W danym
przypadku odchylenie właściwej linii odniesienia (Krawędź jezdni- rys.295) od środkowej prostej na mierzonym
odcinku o długości 35m jest mniejszy niż 10cm

4.1.2.

Pomiary na zakręcie.

Pomiary po zewnętrznej krawędzi zakrętu są niedozwolone
Przy wewnętrznym zakręcie promien R tego krzywego odcinka jezdni powinien być mniejszy niż 1600 m, lecz
większy niż 100 m. Zachowana musi być max. odległość B między pasami ruchu mierzonego pojazd, a środkiem
anteny radarowej. Max. odległość B nie może wynosić więcej jak 3% promienia skrętu. (zob. Rys.) Ustawienie
powinno nastąpić przynajmniej 10 m na linii kierunku (cięciwy).
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1

B  0,03  R

B = odległość środka anteny do jezdni
R = promień zakrętu
Promień krzywizny zakrętu można otrzymać w urzędzie katastralnym lub wyliczyć przy pomocy następującego wzoru
R = promień zakrętu
2

S2
R
8 A

S = długość linii wizualnej przy zakręcie, min. 10 m
A = max. odległość linii wizualnej do łuku

Przykład: linia wizualna S = 35 m, odległość A = 0,5 m

R

35m  35m 1225m

 306,25m
8  0,5m
4

Z wyliczonego promienia zakrętu, który wynosi 306,25 m można wyliczyć max. odległość boczną.

B  0,03  306,25m  9,2m
Urządzenie pomiarowe ustawione w odległości 2,5 m od krawędzi jezdni (środek anteny) i 3,5 m szerokości pasa
ruchu Środek drugiego pasa ruchu jest 2,5 m + 3,5 m + 1,75 m = 7,75 m oddalony od anteny, odległość jest mniejsza
niż 9,2 m i w dozwolonym zakresie. Dla pojazdów na pierwszym i drugim pasie mogą pod tym warunkiem
przeprowadzane pomiary.
Przy tych samych warunkach trzeci pas ruchu jest o 3,5 m oddalony, zatem 7,5 m + 3,5 m = 11,25 m. odległości
wynosi 9,2 m i jest poza zasięgiem dozwolonego zakresu.

16
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DANE TECHNICZNE.

17

Urządzenie radarowe
Częstotliwość

34,3 GHz +/- 100 MHz

Moc przesyłania
Właściwości anteny

typowy 0,5 mW
30 dB

Półwartość szerokości wiązki radarowej

pozioma 5°;

Kąt mierzenia w kierunku jazdy

22 °

Zakres pomiarowy przyrządu

25 - 250 km/h

Dokładność pomiaru przyrządu w warunkach
laboratoryjnych i użytkowania
Zakres działki elementarnej

– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.01.2004r.§22
1 km/h

Zasięg/odległość pomiarów

Stopień

Kierunek pomiaru
Zasilanie nominalne z akumulatorów dla konfiguracji
przyrządu :
- ze statywu ustawionego na poboczu drogi
- z pojazdu stojącego na poboczu drogi w którym
jest w sposób trwały zamontowany, albo
ustawiony na statywie w tylnej jego części przy
zamkniętej tylnej klapie (pomiar prędkości
pojazdów przez szybę),albo przy otwartej klapie
tylnej
- z kontenera MultaGuard ustawionego na poboczu
drogi, który może być umieszczony w Obudowie
Ochronnej Stałej

lub
Zasilanie nominalne z sieci lub akumulatorów dla
konfiguracji przyrządu na maszcie

pionowa 5°

daleki
średni
bliski
Do wyboru: odjeżdżający, przyjeżdżający, lub razem

11-14,5 V DC prąd 2,5 A
(żelowy akumulator o pojemnosci 36 Ah)

-

230 V/AC
11-14.5 V/DC prąd 2,5 A

Aparat cyfrowy
Model
Przysłona
Obiektyw (Standard,zmiany możliwe)
Ilość zdjęć /s

Robot Typ: M 1.3
2-16
Schneider 2.0/28 mm
max. 2 zdjęcia/s

Lampa błyskowa Speedophot
Energia błysku

Wyposażenie ogólne

300 Ws

Czas ładowania

max 0,5 s

Źródło zasilania

akumulatory o pojemności 36 Ah,
sieć miejska 230V/AC 50Hz

Temperatury otoczenia
*


Ogólnie dla przyrządu:
Dla przyrządu pracującego stacjonarnie –
- na maszcie

-10° C do + 50° C
-25° C do + 60° C

2006
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6. MOŻLIWE KONFIGURACJE PRZYRZĄDU DO POMIARU
PRĘDKOŚCI – MULTANOVA 6F

MULTANOVA 6F W
OBUDOWIE OCHRONNEJ STAŁEJ

MULTANOVA 6F
W KONTENERZE

MULTANOVA 6F NA TRÓJNOGU

MULTANOVA 6F W SAMOCHODZIE

- KLAPA OTWARTA lub ZAMKNIĘTA
MULTANOVA 6F NA MASZCIE

19
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6.1.

Prowadzenie pomiarów – różne ustawienia.
1 – Pomiary ze statywu ustawionego na poboczu drogi.
2 – Pomiary z pojazdu stojącego na poboczu drogi w którym jest na trwale
zamontowany lub ustawiany ręcznie fotoradar w tylnej części pojazdu z otwartą
lub zamkniętą klapą.
3 – Pomiary z kontenera MultaGuard ustawionego na poboczu drogi, który może być
umieszczony w „Obudowie Ochronnej Stałej”.
4 – Z masztu zabudowanego na trwale na poboczu drogi.


W przypadku konfiguracji :1-3, pomiar prędkości pojazdów w ruchu drogowym
powinien być wykonywany w obecności osoby obsługującej przyrząd.



W przypadku konfiguracji: 4, przyrząd pracuje samodzielnie.



Dla wykonania prawidłowych pomiarów prędkości samochodów i uzyskania
dokładnej dokumentacji zdarzenia na drodze, przyrząd musi być ustawiony
równolegle do drogi oraz pracować w warunkach ustalonych w niniejszej
instrukcji.



Przyrząd Multanova 6F wykonujący pomiary ze statywu (trójnogu) w trudnych
warunkach atmosferycznych, należy osłonić specjalnym płaszczem.



Przyrząd Multanova 6F wykonujący pomiary ze statywu, z samochodu lub z
kontenera wykonuje je w trybie przenośnym – mobilnym. Przyrząd wykonujący
pomiary z masztu, w obudowie ochronnej stałej - to tryb stacjonarny.



Przyrząd Multanova 6F wykonujący pomiary z samochodu przy zamkniętej
klapie nie może ich wykonywać przez szybę metalizowaną.

20
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USTAWIANIE PRZYRZĄDU POMIAROWEGO.

Pomiar ze statywu (trójnóg).
Multanova 6F wykonująca pomiary ze statywu to podstawowy wariant konfiguracyjny w jakim występuje przyrząd.
Może być ustawiony w skrajnych warunkach terenowych dzięki teleskopowej budowie trójnogu. Może również
pracować w różnych warunkach pogodowych dzięki zastosowaniu odpowiedniego płaszcza chroniącego przyrząd
przed deszczem, śniegiem, kurzem itp. Przyrząd łatwo się ustawia, łatwo demontuje i jest bardzo poręczny w
transporcie. Zasilany jest dwoma bateriami akumulatorowymi i może być zdalnie sterowany przy pomocy
założenia kabla sieciowego lub zainstalowania układu do bezprzewodowego sterowania Wi-Fi. W trakcie
wykonywania pomiarów jest ciągły podgląd na poprawność wykonywania pomiarów i ich rejestrację oraz
wizualizację dzięki podłączeniu do dodatkowego urządzenia - laptopa. Przyrząd pracuje zawsze z lampą
błyskową. Dla przygotowania przyrządu do wykonywania pomiarów należy wykonać następujące czynności:

-

Przyrząd na statywie należy ustawić równolegle do drogi, aby wykonać powyższe należy:
 w odległości ok.1m od krawędzi jezdni ustawiamy przyrząd tak, aby aparat cyfrowy
oraz antena radarowa skierowane były w kierunku dokonywanego pomiaru;
 przy pomocy miary zwijanej odmierzamy odległość od krawędzi jezdni do środka
urządzenia;
 od zmierzonej wartości należy odjąć odcinek, który stanowi odległość od środka
obudowy (chassis) do celownika (muszka szczerbinka) – tj.12,5cm;
 końcową wartość miary należy odwzorować w odległości co najmniej 10m przed
stojącym przyrządem; w uzyskanym punkcie ustawić i wyregulować miernik
pomiarowy (pachołek);
 po dokonaniu przygotowań jak wyżej należy tak ustawiać urządzenie, aby przyrządy
celownicze (muszka szczerbinka) pokrywały się ze słupkiem pomocniczym;
 jeżeli powyższy warunek zostanie spełniony urządzenie jest ustawione prawidłowo
względem drogi;
UWAGA:
PRZYRZĄD NA TRÓJNOGU MOŻNA USTAWIAĆ W ODLEGŁOŚCI OD DROGI DO 3
m.
TYLKO PRAWIDŁOWE USTAWIENIE PRZYRZĄDU W STOSUNKU DO DROGI DAJE
PEŁNĄ GWARANCJĘ PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU POMIARU PRĘDKOŚCI
POJAZDÓW.
- USTAWIENIE FOTORADARU NA TRÓJNOGU JEST USTAWIENIEM
PRZENOŚNYM (MOBILNYM).
- PRZYRZĄD PRACUJE POD NADZOREM OBSŁUGUJĄCEGO.
- DO POMIARÓW ODLEGŁOŚCI PRZY USTAWIENIU PRZYRZĄDÓW NA POBOCZU
DROGI MA ZASTOSOWANIE PRZYMIAR ZWIJANY DOSTARCZONY PRZEZ
PRODUCENTA DO KAŻDEGO EGZEMPLARZA PRZYRZĄDU

21
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7.1.1.

Ustawienie przyrządu Multanova 6F (trójnóg)
równolegle do drogi

22

PRZYMIAR ZWIJANY
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7.1.2. Ustawienie przyrządu Multanova 6F (trójnóg) równolegle do drogi
CHASSIS – WIDOK Z GÓRY

23
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Ustawienie przyrządu Multanova 6F trójnóg – lewostronne

Multanova 6F powinna być tak ustawiona, żeby promień radaru przecinał pas jezdni
pod kątem 22°

„a” – odległość przyrządu oraz tyczki do krawędzi jezdni

7.1.4.

Ustawienie przyrządu Multanova 6F trójnóg – prawostronne

Multanova 6F powinna być tak ustawiona, żeby promień radaru przecinał pas jezdni
pod kątem 22°
24

„a” – odległość przyrządu oraz tyczki od krawędzi jezdni
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POMIAR MULTANOVA 6F Z KONTENERA MULTAGUARD.

Fotoradaru Multanova 6F wykonujący pomiary prędkości samochodów z kontenera MultaGuard to następny
wariant w jakim może to urządzenie występować. Wszystkie podzespoły pomiarowe oraz rejestrujące występują
kompaktowo w jednej zabudowie. Dzięki takiej konfiguracji przyrząd jest bardzo mobilny, szybki do ustawienia,
zapakowania po wykonaniu pomiarów i transporcie. Dodatkową – najważniejszą zaletą tego przyrządu jest
możliwość jego stosowania we wszystkich „skrajnych” warunkach pogodowych. Może być również sterowany
zdalnie przy pomocy kabla sieciowego lub systemu zdalnej transmisji Wi-Fi.
Aby prawidłowo ustawić urządzenie do pomiarów prędkości pojazdów należy wiedzieć , że blok antenowy DRS –
2 jest zabudowany w kontenerze lub statywie w taki sposób, że promień radarowy skierowany jest w stosunku do
obudowy fotoradaru pod kątem 22° , a aparat cyfrowy wraz z lampą błyskową ustawiony jest pod kątem 19°.
Gniazdo bloku antenowego oraz płyta montażowa aparatu wraz z lampą błyskową są tak skonstruowane, że ich
kąty są na stałe ustalone i nie podlegają regulacji.
Zatem do prawidłowej pracy urządzenia należy ustawić je ( obudowę ) równolegle do osi jezdni.
Przy ustawianiu przyrządu powinny być brane pod uwagę reguły
dotyczące statywu dla Multanova 6F, które są odpowiednikiem dla
eksploatacji kontenera. Przednia obudowa kontenera MultaGuard nie
powinna być oklejana folią metalizowaną oraz zastawiana częściami
metalowymi.
Obsługa urządzenia Multanova 6F w kontenerze MultaGuard jest
identyczna jak na statywie.
Aby przygotować przyrząd do pomiarów należy wykonać następujące czynności.
 kontener należy ustawić równolegle do drogi i w tym celu należy wykonać:
- ustawić przyrząd w odległości ok.1m od krawędzi jezdni w kierunku dokonywania pomiarów;
- przy pomocy przymiaru zwijanego zmierzyć odległość od krawędzi jezdni do trzpienia umocowanego w tylnej
dolnej części obudowy MultaGuard;
- tę samą odległość należy odwzorować minimum 10m przed urządzeniem wykorzystując do tego celu słupek
pomocniczy (odległość należy mierzyć od krawędzi jezdni do środka słupka);
- na obudowę fotoradaru należy założyć (w specjalnym do tego przygotowanym miejscu) – lunetę;

25

-

obserwując obraz przez lunetę należy obracać tak przyrządem pomiarowym, aby cecha celownicza (w
lunecie) pokrywała się środkiem słupka pomocniczego;
tak ustawiony przyrząd gotowy jest do wykonywania pomiaru;
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UWAGA
Ustawienie fotoradaru Multanova 6F w kontenerze jest ustawieniem przenośnym
(mobilnym).

8.1.

26

- KONTENER

Ustawienie równolegle do kierunku jazdy przy pomocy słupka i wizjera.
Prosty odcinek drogi min. 14 m

„a”

„a”

Ustawienie równolegle do kierunku jazdy
Min. 10 m. odległości
„a”- odległość tyczki oraz wierzchołka bloku antenowego od krawędzi jezdni

16
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Ustawienia M 6F
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8.2.

27

Kąt anteny jest fabrycznie ustawiony na stałe, aby uzyskać
właściwą do pomiarów wartość 22° ustawiamy urządzenie
równolegle do kierunku jazdy za pomocą tyczki oraz wizjera.
Ustawienie przedstawia poniższa ilustracja.

22°Kąt pomiaru

Ustawienie równolegle
Ustawienie
równoległe
do kierunku jazdy
do kierunku jazdy

4
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Ustawienia M 6F

UWAGA
MULTANOVA 6F W KONTENERZE MOŻE BYĆ USTAWIANY W STOSUNKU
DO DROGI LEWOSTRONNIE I PRAWOSTRONNIE

TRZPIEŃ

8.3.

Multanova 6F kontener – trzpień do ustawiania przyrządu
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8.4.

Ustawienie Multanova 6F w Kontenerze.

PACHOŁEK

LUNETA
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8.5. Ustawienie Multanova 6F w Kontenerze.

PACHOŁEK
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POMIAR Z SAMOCHODU.

Przyrządem Multanova 6F można dokonywać pomiarów prędkości pojazdów z samochodu. W tym celu przyrząd
pomiarowy ustawia się w tylnej części samochodu. Ustawienie może być wykonane w wersji stacjonarnej na
specjalnie zabudowanym na trwale stelażu lub przez ustawienie przyrządu ręcznie za każdym razem kiedy
chcemy dokonywać pomiarów.
Pomiary można wykonywać przy otwartej lub zamkniętej klapie tylnej.
Generalną i podstawową zasadą jest, aby samochód był ustawiony równolegle do drogi. W tym celu należy wykorzystując domiary zwijane – odmierzyć jednakowe odległości od krawędzi drogi do kół przednich i tylnich
samochodu. W przypadku różnego rozstawu osi kół przednich i tylnich należy powyższe uwzględnić przy
prawidłowym ustawieniu samochodu. Przyrząd pomiarowy zainstalowany na stelażu w momencie ustawienia
samochodu jest przygotowany do pracy.
W przypadku ustawienia przyrządu w samochodzie ręcznie po prawidłowym ustawieniu samochodu należy
przyrząd Multanova 6F ustawić wg zasad obowiązujących przy ustawianiu na trójnogu.

UWAGA
Ustawienie fotoradaru w samochodzie jest ustawieniem mobilnym.
9.1. Urządzenie Multanova 6F zamontowane w samochodzie na trwale
– na stelażu.
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W przedstawionym powyżej przypadku zaleca się montowanie przedstawionego zespołu bezpośrednio w fabryce.
Podczas montażu głowica bloku antenowego , aparat cyfrowy oraz lampa błyskowa są ustawiane pod odpowiednimi
kątami względem osi pojazdu i wynoszą odpowiednio:
- dla bloku antenowego 22°
- dla aparatu cyfrowego 19°
- dla lampy błyskowej 19°
Przy ustawieniu fotoradaru Multanova 6F w konfiguracji na stelażu operator fotoradaru przed rozpoczęciem pomiaru
musi jedynie ustawić pojazd równolegle do osi jezdni.

9.2. Ustawienie fotoradaru Multanova 6F trójnóg w samochodzie –„ręcznie”.

W przedstawionym powyżej przypadku należy przyrząd ustawić równolegle do osi pojazdu , a następnie pojazd
ustawić równolegle do osi jezdni. W takiej konfiguracji blok antenowy oraz aparat cyfrowy ustawione są pod
odpowiednimi kątami i są gotowe do pracy.
Lampa błyskowa powinna być ustawiona jak najbliżej szyby tylnej w celu zmniejszenia efektu odbicia światła, lub
może znajdować się na zewnątrz samochodu.

32

W konfiguracji Multanova 6F w samochodzie, pomiary mogą być prowadzone przy otwartej tylnej klapie samochodu,
lub zamkniętej. Przy zamkniętej klapie należy tak wyregulować wysokość całego urządzenia, aby blok antenowy
znajdował się ponad krawędzią tylnej szyby, oraz wysokość anteny od ziemi nie powinna przekraczać 1400mm.

UWAGA

W przypadku prowadzenia pomiarów z samochodu przy zamkniętej klapie, nie należy
stosować szyb metalizowanych oraz przyciemnianych folią.
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9.3. Sposób ustawienia przyrządu Multanova 6F równolegle do osi pojazdu.
Poniższe zdjęcie przedstawia jeden ze sposobów ustawienia przyrządu równolegle do osi pojazdu, wykorzystując do
tego celu prosty przymiar kątowy, a jako punkt odniesienia - kratę lub ścianę grodziową pojazdu. Ten sposób
gwarantuje równoległe ustawienie fotoradaru w samochodzie.

33
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9.4. Pomiary Multanova 6F z samochodu
– zestrojenie muszki szczerbinki i pachołka.

9.5. Ustawienie pojazdu równolegle do drogi.

34
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10. MULTANOVA 6F MULTAGUARD W
„OBUDOWIE OCHRONNEJ STAŁEJ”.
-

Fotoradar Multanova 6F w kontenerze MultaGuard może być umiejscowiony w „obudowie ochronnej stałej”
na stale umocowanej na poboczu drogi . Ta konfiguracja umożliwia ochronę urządzenia pomiarowego przed
zniszczeniem przez uderzenie, najechanie, pomalowanie itp. Również umożliwia ustawienie fotoradarów w
miejscach niebezpiecznych gdzie nie ma możliwości ustawienia samochodu patrolowego. Opisaną wyżej
obudowę przedstawiają zamieszczone wyżej rysunki. Wykonywanie pomiarów prędkości samochodów przez
fotoradar w wymienionej konfiguracji jest nadzorowana bezpośrednio przez obsługującego, a jakość i
poprawność wykonywanego pomiaru monitorowane przy pomocy kabla lub bezprzewodowej sieci Wi-Fi na
monitorze LCD laptopa.

UWAGA

Obudowa
Ochronna
Stała
Multanova 6F MultaGuard

przystosowana

jest

wyłącznie

dla

fotoradaru

10.1. Opis techniczny „Obudowy Ochronnej Stałej” dla
fotoradaru Multanova 6F MultaGuard:
-

Obudowa Ochronna Stała zbudowana jest z blachy St3S o grubości 2mm

-

Wymiary obudowy : 1304 mm x 970 mm x 834 mm

-

Strona frontowa Obudowy Ochronnej Stałej wyposażona jest w układ 3 wzierników umiejscowionych na
wysokościach odpowiadających umieszczeniu anteny DRS-2 , lampy błyskowej SpeedoPhot i aparatu
cyfrowego M1.3 przyrządu Multanova 6F MultaGuard

35

-

Wzierniki uzbrojone są w przeźroczyste antywłamaniowe szyby o grubości 5mm wykonane z poliwęglanu
litego

-

W czasie gdy przyrząd Multanova 6F MultaGuard umieszczony wewnątrz „Obudowy Ochronnej Stałej” nie
prowadzi pomiarów prędkości pojazdów, strona frontowa zamykana jest dwudzielnymi drzwiczkami
uzbrojonymi w zamek Gerda

-

Stronę tylną (wjazdową) stanowią drzwi jednolite wzmocnione zastrzałami od wewnątrz i są wykonane z
odpowiedniego profilu stalowego oraz uzbrojone w zamek typu Gerda

-

Wewnątrz Obudowy Ochronnej Stałej na wysokości podłogi przymocowane są odpowiednie prowadnice oraz
kielich przy ścianie frontowej pozwalające na dokładne równoległe do drogi umieszczenie przyrządu
Multanova 6F MultaGuard

-

Całość Obudowy Ochronnej Stałej jest na trwale usadowiona na płycie żelbetowej i fundamencie wykonanym
na poboczu drogi oraz w taki sposób, aby jej ścianka boczna była równoległa do krawędzi drogi.
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10.2. Instrukcja ustawienia Obudowy Ochronnej Stałej
Multanova 6F MultaGuard:
-

Obudowa Ochronna Stała powinna być na trwale skonfigurowana w stosunku do ukształtowania drogi przy
której będzie usytuowana

-

W tym celu obudowa jest mocowana jest przy pomocy odpowiednich kotwi do przygotowanej płyty żelbetowej
o wymiarach 850mm x 970mm

-

Obudowa wraz z płytą żelbetową jest układana na przygotowany fundament złożony z różnej granulacji
tłucznia oraz piasku

-

Po wykonaniu powyższego należy do obudowy wprowadzić fotoradar Multanova 6F MultaGuard i wykonać
kalibrację całego układu w taki sposób, aby wykonane pomiary próbne oraz otrzymane zdjęcia odpowiadały
wymaganiom przyrządu

-

Jeżeli kalibracja wykazała prawidłowość ustawienia całości układu wykonany fundament zalewa się na trwale
mocną zaprawą cementową

-

Po związaniu zaprawy uznaje się iż obudowa jest przygotowana do wprowadzenia do niej fotoradaru
Multanova 6F MultaGuard
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-

Po wprowadzeniu fotoradaru i wykonaniu odpowiednich korekt przy pomocy pokręteł umiejscowionych na
kontenerze, wykonaniu zdjęć tekstowych można przystąpić do właściwych pomiarów prędkości pojazdów

-

Obsługujący fotoradar Multanova 6F MultaGuard w powyższej konfiguracji powinien bezpośrednio
obserwować pracę przyrządu monitorując wykonane pomiary i zdjęcia przy pomocy kabla sieciowego lub
sieci bezprzewodowej w systemie Wi-Fi na monitorze laptopa

-

Po zakończeniu pomiarów wyprowadza się fotoradar z Obudowy Ochronnej Stałej lub można go pozostawić
wewnątrz zabezpieczając go przez zamknięcie drzwiczek od strony przedniej i tylnej Obudowy Ochronnej
Stałej

-

Wszelkie prace związane z ustawieniem Obudowy Ochronnej Stałej oraz prace związane z kalibracją układu
kontener MultaGuard – Obudowa Ochronna, powinna być wykonana lub nadzorowana przez specjalistów
producenta
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10.3. Pomiar – Multanova 6F z kontenera MultaGuard usytuowanego
w „Obudowie Ochronnej Stałej”.
Dla wykonania pomiarów prędkości pojazdów przy pomocy Multanova 6F MultaGuard z Obudowy Ochronnej
Stałej, należy w pierwszej kolejności ustawić Obudowę Ochronną Stałą na specjalnym fundamencie na poboczu
drogi, następnie skalibrować ten układ w ten sposób, że gdy przyrząd Multanova 6F MultaGuard zostanie
wprowadzony do obudowy jest gotowy do wykonywania pomiarów. Wszystkie czynności związane z ustawieniem
Obudowy Ochronnej Stałej oraz jej kalibracji z przyrządem Multanova 6F MultaGuard powinny być wykonywane
przez kwalifikowanych specjalistów z firmy producenta lub uprawnionych przez producenta pracowników.

UWAGA:
Ustawienie fotoradaru MultaGuard w Obudowie Ochronnej Stałej jest ustawieniem
stacjonarnym.

10.3.1. Ogólny widok „Obudowy Ochronnej Stałej” – przód.
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10.3.2. Fotoradar Multanova 6F MultaGuard
podczas wprowadzania do „Obudowy Ochronnej Stałej”:
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10.3.3.

multanova

Fotoradar Multanova 6F MultaGuard w
39

„Obudowie Ochronnej Stałej”:
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10.3.4.

Fotoradar Multanova 6F MultaGuard
w „Obudowie Ochronnej Stałej”
– podczas wykonywania pomiarów:
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10.3.5.

Obudowa Ochronna Stała
- rysunek techniczny
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10.3.6. Schemat Obudowy Ochronnej Stałej na fundamencie
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11. MULTANOVA 6F NA MASZCIE - WIDOK OGÓLNY
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BLOK
FOTOGRAFICZNY
LAMPA BŁYSKOWA
GENERATOR BŁYSKU
- 230V/AC
OBUDOWA

ŁĄCZNIK

PODSTAWA
Centr. moduł sterowania i
przetwarzania wyników ZSE/6F

Blok antenowy DRS-2
Panel sterowania BG/6F
Rozdzielka 230V
przetwornica
Bezpiecznik +wył.
przeciwporażeniowy
AKUMULATORY

Generator błysku

Wejście na kabel zasilający
Drzwiczki
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11.1. Multanova 6F na maszcie.
Multanova 6F na maszcie to wariant przyrządu do pomiarów prędkości pojazdów przeznaczony dla stacjonarnej
zabudowy umieszczonej na poboczu drogi w miejscach występującego ciągłego zagrożenia bezpieczeństwa
drogowego spowodowanego nadmierną prędkością przejeżdżających pojazdów. W tak niebezpiecznym miejscu
ustawia się odpowiedni maszt wewnątrz którego instaluje się wszystkie podzespoły zasilające jak również
przyrządy zespołu metrologicznego i rejestrującego zdarzenia w ruchu drogowym pojazdów.
Maszt służy również jak ochrona przed dewastacją drogich urządzeń, zniszczeniem, najechaniem,
zamalowaniem, podpaleniem oraz działaniem warunków atmosferycznych.

Dużą zaletą urządzenia jest fakt, że urządzenie to może być zasilane z baterii (akumulatory) jak również
przez sieć zewnętrzną 230V/AC 50Hz, co stwarza możliwość ustawiania przyrządu w dowolnych
miejscach. Dodatkową zaletą przyrządu jest to, że podzespoły pomiarowe (centralny moduł sterowania i
przetwarzania wyników ZSE/6F, blok antenowy DRS-2, panel sterowania BG/6F) oraz aparat cyfrowy
M1.3 można używać również w konfiguracji przyrządu na trójnogu. Inne elementy niezbędne do
funkcjonowania słupa są w jego wnętrzu umocowane na stałe.

11.2. Budowa masztu:

Maszt składa się z następujących elementów:
- podstawa masztu,
- łącznik,
- obudowa.
Całość masztu posadowiona jest na zbrojonym betonowym fundamencie.
We wnętrzu masztu zabudowane są:
 zespoły pomiarowe,
 zespoły rejestrujące,
 zespoły instalacyjne,
 zespoły zasilające.
W dolnej części masztu (podstawa) zabudowywane są:
- przetwornica,
- blok antenowy DRS-2,
- centralny moduł sterowania i przetwarzania wyników pomiarowych ZSE/6F,
- panel sterowniczy BG/6F,
- bezpieczniki + układ przeciwporażeniowy,
- generator błysku,
- uziom,
- wejście na kabel zasilający 230V/AC 50Hz
- rozdzielka elektryczna,
- baterie zasilające.
„Podstawa” wyposażona jest w drzwi osadzone na trzech zawiasach zamykane przy pomocy zamków typu
„Gerda”.
W łączniku zabudowane są kable zasilające oraz kable do komunikacji wewnętrznej między zespołami
pomiarowymi, zasilającymi, rejestrującymi i lampą błyskową.
W górnej części masztu usytuowana jest ”Obudowa” - wewnątrz której zainstalowane są:
- lampa błyskowa,
- aparat cyfrowy M1.3,
- generator lampy błyskowej (w układzie zasilania 230V/AC).
Obudowa wyposażona jest w drzwiczki zamontowana na dwóch zawiasach uzbrojona w dwa zamki typu „Gerda”.
Całość masztu zbudowana jest z mocnej twardej blachy o grubości do 4mm.
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11.3. Pomiar z masztu.

Dla prawidłowego wykonania pomiarów przez Multanova 6F z masztu należy wykonać:


Ustawić dolną część masztu – „podstawę” – na odpowiednio mocnym fundamencie betonowym.



Ustawienie „podstawy” masztu powinno być tak wykonane, aby jej boczna ścianka była równoległa do drogi.



Odległość „ podstawy” masztu od krawędzi drogi powinna się znajdować w odległości nie większej niż 3m.



Po trwałym posadowieniu „podstawy” masztu nakłada się na nią „łącznik masztu”, a na samym końcu
„obudowę”.



Po skręceniu poszczególnych części masztu jego trwałego ustawienia przystępuje się do odpowiedniej
kalibracji „obudowy”.



Przy pomocy dostosowanych szablonów „obudowa” jest ustawiana w ten sposób, aby jej boczna ścianka w
stosunku do drogi tworzyła kąt 19° (+/- 3°).



Odpowiednie, optymalne ustawienie aparatu cyfrowego odbywa się na zasadzie porównania jakości
kolejnych próbnych zdjęć.



Całość prac związanych z ustawieniem masztu dla Multanova 6F powinna być wykonana przez
kwalifikowanych pracowników producenta lub uprawnionych przez producenta pracowników.



Ustawienie masztu przy poboczu drogi może być ustawieniem lewostronnym lub prawostronnym.

Po ustawieniu masztu na trwale na poboczu drogi, wykonaniu kalibracji „Obudowy”, można przystąpić do
wykonywania pomiarów. Wykonywanie pomiarów prędkości samochodów oraz rejestrację zdarzeń na drodze w
konfiguracji na maszcie odbywa się tak samo jak w przypadku stosowania przyrządu na trójnogu czy w
kontenerze tzn. można wykonywać pomiary prędkości pojazdów w trybie nadjeżdżającym, odjeżdżającym oraz
obydwu kierunków równocześnie (w tym samym przedziale czasu). Wszystkie inne funkcje operacyjne przyrządu
są identyczne jak w konfiguracji na trójnogu, w kontenerze MultaGuard lub w pojeździe samochodowym.
UWAGA!
Konfiguracja przyrządu Multanova 6F na maszcie jest ustawieniem stacjonarnym:

Multanova 6F
Pomiar

Pomiar
lewostronny
lewostronny

Pomiar
Pomiar
prawostronny
prawostronny

USTAWIENIE MASZTU NA POBOCZU DROGI
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11.3.1. Schemat ustawienia „Obudowy” na maszcie.
UWAGA

Wykonywanie pomiarów Fotoradaru Multanova 6F na maszcie – jest ustawieniem
stacjonarnym:
Obszar wiązki
radarowej

α=19°
Pole widzenia aparatu
cyfrowego

Max 3m

Podstawa masztu
Obudowa

„Max 3m” – jest to maksymalna odległość w jakiej może zostać ustawiona podstawa
masztu od krawędzi jezdni.
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11.4. Instrukcja przygotowania Multanova 6F do pracy na maszcie.
11.4.1.

Zasilanie przy pomocy baterii 11-14.5V/DC

* Uruchomienie przyrządu do pracy * :
-

Umieścić wszystkie podzespoły pomiarowe rejestrujące i zasilające wewnątrz masztu. W tym celu należy:


w podstawie:

# otworzyć drzwiczki w podstawie masztu,
# w odpowiednio przygotowane nisze umieścić:
- centralny moduł sterowania i przetwarzania wyników pomiarów ZSE/6F,
- blok antenowy DRS-2
- baterię (akumulatory)
- generator błysku
# podłączyć kable do odpowiednich poznakowanych gniazd,
# zamknąć drzwiczki.


w obudowie:

# otworzyć drzwiczki obudowy,
# w odpowiednio przygotowane miejsca umieścić:
- lampę błyskową,
- aparat cyfrowy M1.3,
# podłączyć kable do odpowiednich gniazd,
Po uzbrojeniu podstawy masztu i obudowy w podzespoły pomiarowo-rejestrująco-zasilające, należy:
# załączyć przyrząd
# wykonać zdjęcia testowe
# dokonać korekty ustawienia aparatu cyfrowego (przysłona, czas, filtry)
# zamknąć drzwiczki
Przyrząd Multanova 6F jest w tym momencie przygotowany do wykonania pomiarów.
Dla sprawdzenia prawidłowości wykonywania pomiarów należy połączyć się z przyrządem przez sieć
bezprzewodową lub kabel i dokonać sprawdzenia na monitorze laptopa.
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11.4.2. Zasilanie Multanova 6F przez sieć zewnętrzną 230V/AC 50Hz.
W celu uruchomienia fotoradaru należy: umieścić wymagane podzespoły
- pomiarowy, rejestracyjny,
w tym celu należy:
W PODSTAWIE:





otworzyć drzwiczki podstawy masztu,
w odpowiednie przygotowane nisze umieścić – centralny moduł sterowania i przetwarzania
wyników pomiarów ZSE/6F,
- blok antenowy DRS-2
podłączyć kable do odpowiednich poznakowanych gniazd,
zamknąć drzwiczki.

W OBUDOWIE:



otworzyć drzwiczki obudowy,
w odpowiednie przygotowane miejsca umieścić – lampę błyskową
- aparat cyfrowy M1.3



podłączyć kable do odpowiednich gniazd,

Po uzbrojeniu podstawy masztu i obudowy, przyrządy rejestrujące należy:
 załączyć przyrząd,
 wykonać zdjęcia testowe,
 dokonać korekty ustawienia aparatu cyfrowego ( przysłona, czas, filtry),
 zamknąć drzwiczki
 przyrząd Multanova 6F jest przygotowany do wykonywania pomiarów.
Dla sprawdzenia prawidłowości wykonywania pomiarów i dokumentacji fotograficznej należy połączyć się z
przyrządem Multanova 6F przez sieć bezprzewodową Wi-Fi lub kablową i dokonać sprawdzenia na monitorze
laptopa.

11.4.2.
Zasilanie z sieci zewnętrznej 230V/AC 50Hz przez
doładowywanie baterii wewnętrznych 11-14.5V/AC
W celu uruchomienia fotoradaru Multanova 6F należy umieścić wymagane podzespoły :
- pomiarowy, rejestracyjny, zasilający wewnątrz masztu.
Dalsze czynności należy wykonać jak opisano w punkcie 1.

UWAGA
Przyrząd Multanova 6F umieszczony na maszcie pracuje jako urządzenie samodzielne.
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12. ELEMENTY MOCUJĄCE MASZT DLA MULTANOVA 6F

Płyta mocująca maszt Multanova 6F

51

Płyta fundamentu
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13. ANALIZA ZDJĘĆ
Wykonując pomiary prędkości pojazdów przy pomocy przyrządu Multanova 6F należy wiedzieć, że otrzymany
pomiar musi być przypisany tylko jednemu pojazdowi uwidocznionemu na zdjęciu. W przypadku uwidocznienia na
zdjęciu dwóch lub więcej pojazdów należy taką sytuację przeanalizować.
Przyrząd posiada możliwość automatycznego anulowania takiego pomiaru sygnalizując powyższe zapisem na
pasku zdjęcia „V……km/h”.
Również w przypadku braku prawidłowej komunikacji między jednostką centralną, a aparatem cyfrowym zdjęcie
nie jest wykonane, a na wyświetlaczu pilota pojawia się zapis „ERROR”.
Może również wystąpić jeszcze inny przypadek: dwa lub grupa samochodów/pojazdów, zostaje sfotografowana, a
na pasku zdjęcia zostaje zapisana prędkość pojazdu. W tej sytuacji zdjęcie takie nie nadaje się do dalszej analizy
lub można przeprowadzić analizę zapisanej sytuacji na poziomie obróbki zdjęć. W tym celu wykorzystuje się
odpowiedni program. Przy pomocy ukazującego się w kadrze zdjęcia/ szablonu (dwa pionowe kursory w pewnej
odległości od siebie) , można ustalić pewnie któremu pojazdowi została zmierzona prędkość. Pojazd znajdujący
się w obszarze szablonu jest tym pojazdem od którego odbiła się wiązka radarowa i tylko jemu została zmierzona
prędkość.
Jeżeli jeden z wyżej wymienionych sposobów określania pojazdów któremu została zmierzona prędkość nie
spełni warunku jednoznaczności, zdjęcie takie nie nadaje się do dalszej analizy i należy je odrzucić.
Analizy zdjęć dokonuje się zawsze w taki sposób niezależnie od konfiguracji w jakiej fotoradar Multanova 6F
wykonał pomiary.
Poniżej przedstawione są szczegółowe przykłady analizy zdjęć pozwalające na zapoznanie się z prawidłową
oceną pomiaru prędkości właściwemu pojazdowi. Wskazane poniżej przykłady prawidłowej oceny, który
samochód ma jednoznacznie zmierzoną prędkość dotyczą zarówno samochodów nadjeżdżających jak i
odjeżdżających.
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Na zdjęciu znajdują się dwa pojazdy. Obydwa pojazdy znajdują się blisko siebie w strefie analizy ( czyli pomiędzy
dwiema pionowymi liniami naniesionymi na zdjęcie ) W tej konkretnej sytuacji urządzenie anulowało
pomiar i na pasku zdjęcia zamiast wskazania prędkości znajduje się znak anulacji ( v--- km/h )
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Na zdjęciu znajduje się tylko jeden pojazd , prędkość została wskazana przez urządzenie.
Zdjęcie jest poprawne .Potwierdza to również widoczny szablon w przestrzeni którego jest tylko jeden pojazd.

Na zdjęciu znajdują się dwa pojazdy , ale tylko jeden znajduje się w obszarze analizy . Zatem zdjęcie jest prawidłowe
i nadaje się do dalszej obróbki. A na pasku pokazana jest prędkość samochodu jadącego z przodu.
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Na zdjęciu znajdują się dwa pojazdy , ale tylko jeden znajduje się w obszarze szablonu . Zatem zdjęcie jest
prawidłowe i nadaje się do dalszej obróbki, a prędkość została zmierzona samochodowi jadącemu z przodu.

Na zdjęciu znajdują się dwa pojazdy. Obydwa znajdują się w strefie szablonu .Urządzenie w tym przypadku
anulowało pomiar, więc taki przypadek należy odrzucić .
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W kadrze zdjęcia znajdują się dwa pojazdy.
Przyrząd dokonał pomiaru prędkości. W ocenie obiektywnej trudno ustalić do którego pojazdu należy pomiar
prędkości. Zdjęcie należy odrzucić.
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W kadrze zdjęcia znajdują się dwa pojazdy. Przyrząd dokonał pomiaru prędkości, a przez zastosowanie szablonu
wskazana prędkość należy do pojazdu znajdującego się w obszarze szablonu.
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W kadrze zdjęcia znajdują się dwa pojazdy. Przyrząd dokonał pomiaru prędkości. Bez użycia szablonu trudno
jednoznacznie określić do którego pojazdu przypisać wskazaną prędkość. Zdjęcie należy odrzucić.
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Na zdjęciu znajdują się dwa pojazdy. Przy użyciu szablonu możemy precyzyjnie określić któremu z nich urządzenie
zmierzyło prędkość. W strefie analizy znajduję się tylko pojazd jadący z przodu i jemu zmierzono prędkość.
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W kadrze pokazane są dwa pojazdy. Przyrząd dokonał pomiaru prędkości, ale trudno ocenić bez użycia szablonu do
którego pojazdu należy zmierzona prędkość. Zdjęcie należy odrzucić .

W kadrze zdjęcia znajdują się dwa samochody. Przyrząd dokonał pomiaru prędkości. W przestrzeni szablonu
znajdują się dwa pojazdy. Zdjęcie należy odrzucić.
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14. CECHY ZABEZPIECZAJĄCE PRZYRZĄDU MULTANOVA 6F.

Miejsca na cechy zabezpieczające określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób
nieuprawnionych umieszczone są tak samo jak opisano w decyzji zatwierdzenia typu nr ZT232/2006 z dnia
18.09.2006r. tzn. występują na plombach ołowianych nałożonych na druty przewleczone przez otwory w :
- śrubie mocującej i trzpieniu na dolnej płycie panelu sterowania BG/6F
- trzpieniu i radiatorze na dolnej płycie centralnego modułu ZSE/6F
- śrubie mocującej i trzpieniu na tylnej płycie bloku antenowego DRS-2
Opisane powyżej miejsca umieszczenia plomb z cechami zabezpieczającymi występują tak samo we
wszystkich wersjach Multanova 6F ( na trójnogu, w kontenerze MultaGuard, na maszcie ).
Przykłady umieszczenia cech zabezpieczających przyrządu Multanova 6F przedstawiają zamieszczone
rysunki:

14.1.

Plomba - tylna płyta bloku antenowego DRS-2
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14.2.

multanova

Plomba - dolna płyta panelu sterowania BG/6F
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14.3.

Plomba - dolna płyta centralnego modułu ZSE/6F
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15.

PRZYGOTOWANIE FOTORADARU MULTANOVA 6F DO
ROZPOCZĘCIA POMIARÓW.

1. Wybierz do pomiarów prosty odcinek drogi.
2. Ustaw urządzenie w odległości minimum 2 metry od krawędzi jezdni, zwracając uwagę na wypoziomowanie
statywu lub kontenera. W urządzeniu na statywie podłącz wszystkie kable. Połącz kamerę z komputerem za
pomocą kabla sieciowego.
3. Ustaw odpowiedni kąt pomiarów (22 do kierunku jazdy) za pomocą słupka i miary.
4. Załącz kamerę. Będzie ona gotowa do pracy w momencie zaświecenia się zielonej diody „READY” i
„ONLINE” (górna i dolna- obie koloru zielonego). Trwa to około 50 s. Dopiero w tej chwili przejdź do dalszych
czynności.
5. Załącz pilota. Przechodząc strzałką w dół przez kolejne opcje menu ustaw(kolejne pola opisane od
myślników):


Czas- nowy czas zatwierdzamy przez naciśniecie równocześnie prawych klawiszy + i – Kiedy sekundy się
wyzerują nowa godzina jest zapamiętana.



Ustaw datę.



Wyzeruj nr zdjęć (FotoNr) naciskając równocześnie prawy + i -.Pojawi się napis „testfoto” Ustaw flesz na
100% jeśli jest „off”



Pole z kodem, numerem radaru zmień jedynie w przypadku gdy urządzenie wyłączy się po pierwszym
zdjęciu.



Pole FotoNr



W następnym polu Counter wyzeruj licznik pojazdów przez naciśnięcie równocześnie prawych + i -.



Pole Radar mode jest ustawione na tryb automatyczny „auto”, strzałka jest skierowana w dół - oznacza to,
że mierzymy pojazdy nadjeżdżające. Pole middle oznacza średni zasięg radaru. Far daleki, a near bliski.



Pole „Lim Foto-Lim lor” zostaw bez zmian. Jest to ustawienie prędkości dla pojazdów ciężarowych jednak
tylko w przypadku kiedy mierzymy pojazdy odjeżdżające.



Następne pole zostaw bez zmian.



W następnym polu „Lim Foto-Lim car” ustaw prędkość dozwoloną i prędkość od jakiej będziesz rejestrować
wykroczenia.



Przejdź do ostatniego pola, jeśli wyzerowano licznik zdjęć zobaczysz polecenie „Testfoto”, wykonaj zdjęcie
testowe za pomocą przycisku z aparatem znajdującego się na pilocie. Informacja „Testfoto” zmieni się na
„Foto Nr 1”



Przełącz pilota o jedno pole do góry aby zatrzymać pomiary.

*1000 pozostaw bez zmian
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6. Uruchom program Smart Camera Control. Połącz się z kamerą za pomocą poniższej ikony:

7. Wpisz lokalizację pomiarów w polu lokalizacja, oraz dozwoloną w danym miejscu prędkość w polu
komentarz!!! D ustawień kamery dostaniesz się przez ikonę (ustawienia kamery):

8.

Zatwierdź OK, po pojawieniu się okna „Ustawienia kamery” z pytaniem o potwierdzenie wprowadzonych
zmian wybierz ikonę „Tak”. Nastąpi zamknięcie połączenia z kamerą.

9. Po około 20 sekundach ponownie połącz się z kamerą za pomocą ikony:

Na górnym pasku programu Smart Camera Control pojawi się nowa lokalizacja.
10. Zmień opcję wyświetlania obrazu na jasny obraz, i za pomocą ikony pojedyncze wykonaj zdjęcie testowe w
celu ustawienia odpowiednich parametrów naświetlenia zdjęcia, zmieniając migawkę lub regulując jasność za
pomocą zwiększenia lub zmniejszenia wartości przesłony obiektywu. Możesz wykonać dowolną ilość zdjęć za
pomocą ikony Pojedyncze, do momentu uzyskania zadowalającej jakości zdjęcia ponieważ te zdjęcia nie są
zapisywane.

11. Ostatnią najważniejszą czynnością jest wyłączenie i ponowne załączenie pilota. WYŁĄCZ
PILOTA I PONOWNIE GO ZAŁĄCZ PRZECHODZĄC KOLEJNO WSZYSTKIE OPISANE
POWYŻEJ POLA POZOSTAJĄC TYM RAZEM NA POLU OSTATNIM – POZYCJA W
KTÓREJ MIERZONA JEST PRĘDKOŚĆ PRZEJEŻDŻAJĄCYCH POJAZDÓW I
REJESTROWANE SĄ WYKROCZENIA.

12. SPRAWDŹ CZY NA PIERWSZYM ZAREJESTROWANYM ZDJĘCIU ZNAJDUJĄ SIĘ
WSZYSTKIE DANE: DATA, GODZINA, PRĘDKOŚĆ ITP. JEŚLI CZEGOKOLWIEK
BRAKUJE WYŁĄCZ URZĄDZENIE, ODŁĄCZ ZASILANIE KAMERY NA OK. 10s. I
POWTÓRZ CAŁĄ PROCEDURĘ OD POCZĄTKU.
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15.1.

multanova

Aparat cyfrowy SmartCamera.

Część fotograficzna SmartCamera. Dokładny opis działania umieszczony jest w osobnej
instrukcji obsługi dla SmartCam.

Zdjęcie pokazuje naniesioną prędkość, miejsce zdarzenia, datę, godzinę.

Zdjęcie czarno-białe zrobione Aparatem SmartCam.
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15.2.

Ustawienia aparatu cyfrowego.

Do przyrządu Multanova 6F może być podłączony aparat cyfrowy produkcji Robot Visual Systems GmbH –
SmartCam z obiektywami.

zastosowanie

obiektyw

kat

W
samochodzie

75 mm; 90 mm

16°

Na statywie

75 mm; 90 mm; 100
mm

19°

150 mm

22°
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15.3. Konfiguracja i przygotowanie przyrządu do pracy poprzez menu panelu
sterowania.
Funkcję konfiguracji można osiągnąć przez załączenie urządzenia (panelu sterowania) naciskając przycisk I/O a
następnie przyciśnięcie przycisku Halt(STOP)
Tym przyciskiem
można przechodzić do następnej pozycji
tym do poprzedniej.
Po zmianie parametrów, zapamiętanie nowych danych następi dopiero po zmianie pozycji w menu.
Na poniższych rysunkach pokazane są poszczególne ustawienia, przyciski do ustawienia funkcji są zabarwione na
szaro. Funkcje poszczególnych przycisków są w poniższym tekście wyjaśnione .

15.3.1 Początek kofiguracji

MULTANOVA 6F

Ta informacja sygnalizuje, że urządzenie Multanova 6F
znajduje się w pozycji konfiguracji

Poczatek
konfiguracji
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O
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15.3.2.

Kodowanie miejsca pomiaru lub wprowadzenie
numeru przyrządu

MULTANOVA 6F

Kod!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Możliwe jest określenie 83 kodów.( czyli zdefiniowanie 83
pól tekstowych )
Do przywołania kodu używane są przyciski (+) (-) z
funkcjami
Lewy (+) (-): wybranie kodu.
Środkowy(+) (-): do pozycjonowania kursora.
Prawy(+) (-): wybieranie poszczególnych znaków

I/O
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15.3.3. Sygnał przekroczenia prędkości

MULTANOVA 6F

Syg.przek.predko
Wla.
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Włączyć - wyłączyć sygnał przekroczenia
prędkości.

I/O

MULTANOVA 6F

Koniec
konfiguracji
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Koniec konfiguracji

I/O
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16.

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI FOTOGRAFICZNEJ



Zamontować aparat cyfrowy SmartCam w uchwycie



Podłączyć kable do jednostki centralnego sterowania



Przy pomiarach z pojazdu, zwrócić uwagę na czystość szyby



Przy złej pogodzie zabezpieczyć przed deszczem (pomiar ze statywu) ewentualnie założyć
osłonę przeciwdeszczową



Ustawić przysłonę obiektywu



Zamontować na obiektywie filtr polaryzacyjny oraz antyrefleksyjny

16.1.

Eksploatacja urządzenia błyskowego
Urządzenie błyskowe musi być zasilane przez osobną baterie

16.1.1. Przygotowanie lampy błyskowej (trójnóg)
-

Podłączenie do akumulatora
podłączenie kabli sterujących do centralnej jednostki sterującej
Ustawić lampę błyskową do pozycji kamery
Sprawdzenie funkcjonalności przez włączenie

17.

GOTOWOŚĆ PILOTA DO EKSPLOATACJI

Pilot podłączyć do jednostki centralnego sterowania i włączyć przyciskiem I/O
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18.

USTAWIENIE PRZYRZĄDU POMIAROWEGO

Przed rozpoczęciem pomiarów, poszczególne ustawienia muszą być wyświetlone na pilocie i żądane parametry
sprawdzone lub na nowo wprowadzone

Przyciski

+

i

-

służą do ustawienia danych pomiędzy pojedynczymi rzędami

Krótkie przyciśnięcie - spowoduje przesuwanie danych o jedną pozycję.
Długie przyciśnięcie – powoduje, że symbole przestawiają się szybko i o więcej pozycji , a zatrzymają się po
puszczeniu przycisku.
Przycisk

i

Służą do poruszania się w obrębie ustawionych danych (poprzednie i następne)

Jeżeli wprowadzone są nowe parametry, będą one przyjęte przez urządzenie dopiero po zmianie wiersza (przejściu
do innej pozycji) (za wyjątkiem zegara)
Na przedstawionych poniżej rysunkach przyciski do ustawiania zabarwione są na kolor szary.

70
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18.1.

Test segmentu

MULTANO
Wer.D2H
VA 6F

+
-

+
-

+
-

stop
dalej
T

I/
O

Po włączeniu pilota następuje automatyczny test segmentu. Czas
zatrzymania testu zależy od długości przyciśniętego przycisku
Wszystkie segmenty wyświetlacza prędkości i
wszystkie punkty alfanumerycznego wyświetlacza
muszą być sprawdzone
Przy wykazanych błędach urządzenie nie może być
używane do pomiarów prędkości.
Wskazówka: w dolnej prawej stronie pilota pokazana jest wersja
programu.
Po zwolnienie przycisku zostaje pokazany wynik testu
kwarcowego, który przy każdym włączeniu jest
automatycznie przeprowadzany.
Jeżeli przeprowadzony test kwarcu jest nie prawidłowy, na
wyświetlaczu wyświetli się Błąd kwarcu

18.2. Test kwarcu
Informacja: test kwarcu jest bez błędu

MULTANO
VA 6F
Kwarc

st:OK
+
+
-

+
-

stop
dalej
T

I/
O
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18.3. Błąd w teście kwarcowym

MULTANOVA 6F

Blad kwarcu
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Informacja: błąd w teście kwarcowym

I/O

18.4. Czas

MULTANOVA 6F

13

Czas
51

35

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Godziny i minuty skontrolować, ewentualnie przez przycisk
(+) (-) ustawić. Po ustawieniu nowych danych przez
przyciśnięcie (+) (-) uruchomić
Zegar po wyłączeniu urządzenia jest dalej aktywny.
Uwaga: Nowo naniesiony czas będzie przyjęty przez
urządzenie dopiero wtedy, kiedy sekundnik zegara zostanie
wyzerowany przez przyciśnięcie przycisków (+ i -)
równocześnie (sekundy ustawić na 00)

I/O

18.5. Data
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Dzień i rok skontrolować, ewentualnie zmiany daty przez
przycisk (+) (-).
Nieprawidłowe naniesienie daty nie będzie przez urządzenie
zaakceptowane.
Data pozostanie zapamietana także po wyłączeniu
urządzenia

MULTANOVA 6F

Dzie
24

Mies
09

Rok
00

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O
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18.6. Brak aparatu cyfrowego

MULTANOVA 6F

Brak aparatu fot
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Przy braku podłączenia aparatu cyfrowego wyświetlona
jest informacja ( brak aparatu fot.). Taki komunikat pojawi
się również w przypadku, gdy zaraz po włączeniu Aparatu
cyfrowego ( kamery) załączymy pilota. Po załączeniu
Aparatu należy poczekać z włączeniem pilota do momentu
aż Aparat cyfrowy będzie gotowy do pracy .

I/O

18.7. Ustawienie lampy błyskowej

MULTANOVA 6F

Lampa
Wyl

Nr.Zdje
12

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Ustawienie błysku
Błysk wyłączony
50%A połowa mocy z regulacją przesłony
100%A pełna moc z regulacją przesłony
50% połowa mocy
100% pełna moc

I/O
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18.8. Zdjęcie testowe

MULTANOVA 6F

Aby wykonać zdjęcie testowe należy przycisnąć przycisk (
kamera ) na pilocie. Urządzenie wykona 1 zdjęcie testowe
i zapisze je na twardym dysku urządzenie. Zdjęcie testowe
służy jedynie do skontrolowania poprawności ustawienia
urządzenia oraz przysłony aparatu.
Po wykonaniu zdjęcia testowego, w rubryce foto pojawi
się Nr. 01
.

Zdje testowe
Wyl
00
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O
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Licznik zdjęć pokazuje stan 01

MULTANOVA 6F

Lampa
Wyl.

Nr.zdje
01

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O

18.9. Kod

MULTANOVA 6F

Kod001

Ul.Koper
nika

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Wybór żądanego kodu przy pomocy przycisków (+ lub - ) powoduje
umieszczenie tej informacji na czarnym pasku informacyjnym na
zdjęciu. Informacje te definiujemy w menu opisanym w punkcie”
Kodowanie miejsca pomiaru lub wprowadzenie numeru
urządzenia”
Jednak , aby na zdjęciu pojawiła się informacja o numerze urządzenia
jakim zostało ono wykonane, należy ją zdefiniować pod jednym z pól
kodu .
Te informacje będą przy zmianie pozycji zapamiętane.

I/O
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18.10. Nr. Sesji zdjęciowej

MULTANOVA 6F

Nr. sesji
01
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Nr. Sesji zdjęciowej – to numer poprzedzający numer zdjęcia,
nadawany jest automatycznie przez oprogramowanie aparatu
cyfrowego .

I/O
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18.11. Licznik pojazdów ( statystyka )

MULTANOVA 6F

Licznik TOT Limi
4002 389
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O

Urządzenie rejestruje wszystkie przejeżdżające pojazdy
z podziałem na :
TOT ( od słowa TOTAL –czyli wszystkie ) – to suma
wszystkich pojazdów , które przejechały przez wiązkę
radarową od momentu uruchomienia urządzenia.
LIMI ( od słowa LIMIT ) – to wszystkie pojazdy, które
jechały z prędkością większą od limitu prędkości
ustawionego na pilocie obowiązującego na danym
odcinku drogi .
.
Aby wyzerować licznik należy równocześnie nacisnąć
przyciski (+/-) przy klawiszach NEXT (dalej ) STOP( stop
)
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18.12. Wybór rodzaju pomiaru

MULTANOVA 6F

Pomiar
auto



sredni

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Ustawienie rodzaju ruchu i zasięgu pomiarów
AUTO - Pomiary automatyczne
Ręczne- pomiary wykonywane ręcznie

= Ruch odjeżdżający

= Ruch przyjeżdżający
 = obydwa kierunki równocześnie
Zasięg ( bliski – średni – daleki )

I/O

18.13.

Prędkości graniczne dla
samochodów ciężarowych

MULTANOVA 6F

Lim Zdje-Lim Cie
80
100
km/h
+

+

stop
+ GRW:

-

-

-

dalej
Foto-GRW
LKW:

LIM- Ustawienie wartości granicznej dla pojazdów
ciężarowych możliwe jest tylko w ruchu odjeżdżającym
(km/h)
Zdje-Lim – to wartość prędkości od której będzie
dokonywany pomiar oraz robione zdjęcie.
Cie – to informacja, mówiąca o tym, że ustawiany jest
zakres pomiarów dla samochodów ciężarowych.
Prędkości ustawiamy w przedziale od 25 do 250 k/h z
możliwością zmiany co 1 km/h

I/O
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18.14. Parametry na zdjęciu

MULTANOVA 6F

Lampa Nr.zdjecia
Wyl.
01
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Lampa – możliwe są następujące wybory:
Wył – lampa błyskowa wyłączona
Wł – lampa błyskowa włączona
Nr. Zdjęcia – informuje nas o ilości zdjęć zrobionych
w danej sesji zdjęciowej. Wartość możemy
wykasować naciskając jednocześnie przyciski (+) (-)
bezpośrednio pod numerem zdjęcia.

I/O

18.15. Limit dla pojazdów osobowych

MULTANOVA 6F

Lim Zdje-Lim Oso
120 137 km/h GRW:
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Foto-GRW LKW:

I/O

LIM- Ustawienie wartości granicznej dla pojazdów
ciężarowych możliwe jest tylko w ruchu
odjeżdżającym (km/h)
Zdje-Lim – to wartość prędkości od której będzie
dokonywany pomiar oraz robione zdjęcie.
Oso – to informacja, mówiąca o tym, że ustawiany
jest zakres pomiarów dla samochodów osobowych.
Prędkości ustawiamy w przedziale od 25 do 250 k/h
z możliwością zmiany co 1 km/h
Wartości te będą obowiązywać zarówno dla
pojazdów nadjeżdżających, jak również
odjeżdżających.

18.16. Pomiary

MULTANOVA 6F

a



km/h
Zdjecie 01

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Pomiar prędkości pojazdów rozpoczyna się dopiero
wtedy, kiedy menu pilota zatrzymamy w tej pozycji.
Na wyświetlaczu wyświetlone są następujące
informacje:
a
= tryb automatyczny

= aktywny kierunek pomiaru
Foto = numer ostatniego zdjęcia

I/O
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18.17. Pomiary ręczne (pojedyńcze)

MULTANOVA 6F

108km/h 11.30.09
H  Zdjecie 12
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O

18.18.

Ta funkcja umożliwia wykonanie pomiaru pojedynczym
pojazdom . W takim przypadku po zarejestrowaniu
wykroczenia , urządzenie zatrzyma swoją pracę , a kolejny
pojedynczy pomiar może być dokonany dopiero po
naciśnięciu przycisku NEXT ( dalej )
Przycisnąć przycisk (STOP)
Urządzenie odłączone dla dalszych pomiarów
Przycisnąć przycisk NEXT
Urządzenie aktywne do następnego pomiaru pojazdów
osobowych i ciężarowych. Jeżeli został przekroczony limit
prędkości, urządzenie przestaje pracować aż do
ponownego przyciśnięcia NEXT

Obowiązkowe testy

18.18.1.

Test automatyczny

18.18.2.

Test segmentów Pilota

Po włączeniu, urządzenie Multanova 6F przeprowadza opisane testy automatycznie bez pomocy ze strony
obsługującego.

Wszystkie segmenty wyświetlacza (za wyjątkiem FT2) muszą być wyświetlone.

18.18.3. Test kwarcu

Test kwarcu następuje po włączeniu i pomiędzy pojedynczymi pomiarami. Po włączeniu wyświetlone są na pilocie
wyniki tego testu. Powtórzone testy kwarcu są dla obsługującego niewidoczne.

18.18.4. Test ręczny

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pomiarów, również po zmianie miejsca pomiarów konieczne jest zrobienie
zdjęcia testowego.
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19. SZCZEGÓŁOWE POMIARY
Szczegóły muszą być ujęte w protokole pomiarów.

Obsługujący urządzenie Multanova 6F musi podczas pomiarów kontrolować urządzenie. Ważne jest rozpoznanie
błędów w pomiarach jak: załamanie promieni, odbicia podwójne.
Szczegóły pomiaru np. (pochyłe położenie pojazdu, załamanie promieni lub odbicie podwójne) muszą być przez
obsługującego zanotowane i w późniejszej analizie wzięte pod uwagę.

20. ZAŁAMANIE ODBITYCH PROMIENI
Przy załamaniu promieni, promień radaru odbity zostaje przez rozległe powierzchnie (np. Autobus, samochód
ciężarowy, płotki stalowe, bramy). Powierzchnie metalowe odbijają szczególnie dobrze promienie radarowe. Promień
radaru zostaje załamany na zasadzie odbicia lustrzanego „kąt padania = kątowi odbicia “ (zob. Rys)
((Na rysunku pokazane jest dobicie promieni od autobusu))

Większe znaki drogowe, płotki stalowe które stoją po środku jezdni, mogą załamać promienie radaru w przeciwnym
kierunku jazdy. (zob. Rys.)
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W takich przypadkach można otrzymać zdjęcia na których mierzony pojazd nie znajduje się w strefie analizy lub
pojazd nie jest widoczny na zdjęciu.
Jeżeli na miejscu pomiarów następuje załamanie promieni potrzebne jest przeprowadzenie następujących zmian.
1. Zmienić kąt ustawienia anteny
2. Zredukować zasięg urządzenia
3. Zmienić miejsce pomiarów.
Pomiary z załamaniem odbitych promieni nie podlegają dalszej analizie.

20.1. Odbicie podwójne

Jedno ze szczególnych rodzajów odbicia promieni jest odbicie podwójne. Promienie radaru odbite są od większych
pojazdów. (autubus, samochód ciężarowy) skierowane na odpowiedni reflektor i ponownie odbite. W tym przypadku
może być brany pod uwagę reflektor stały lub pojazd w ruchu. Jeżeli odbicie nastąpi od stojącego reflektora,
zmierzona prędkość będzie jeszcze raz tak wysoka jak prędkość rzeczywista pojazdu.

Przy reflektorze ruchomym, prędkość reflektora i mierzonego pojazdu jest suma prędkości wyświetlonej na zdjęciu
(zob. dolny rys.)
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21. MELDUNKI ALARMOWE I ICH LIKWIDACJA
Urządzenie rozróżnia alarmy główne i uboczne

22. ALARM GŁÓWNY

Przy tym alarmie zakłócona jest główna funkcja urządzenia. Poszczególne funkcje są zablokowane aż do usunięcia
zakłóceń i ponownego włączenia. Podczas alarmu głównego urządzenie reaguje tylko na przycisk I/O
Występują następujące alarmy główne
 Błąd kwarcu
 Alarm kamery
 Niskie napięcie
 Dalsze błędy np: przesunięcie filmu

22.1. Informacja na wyświetlaczu
22.1.1. Błąd w teście kwarcowym

MULTANOVA 6F

Blad w tescie
kwarcowym
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Bieżący pomiar jest anulowany. Urządzenie jest do dalszego
pomiaru zablokowane.
Wyłączyć, poinformowac serwis
.

I/O

22.1.2. Alarm części fotograficznej
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Blad apar fotog
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Błąd w części fotograficznej
Przy ponownym włączeniu ukazuje sie ( błąd części fot.)
Uszkodzona część fotograficzna.
Poinformowac serwis

I/O
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22.1.3. Niskie napięcie

MULTANOVA 6F

Niskie napiecie
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Wyładowana bateria.
Przy ponownym włączeniu można wykonać następne zdjęcie.
Dalszy spadek napięcia doprowadzi do całkowitego wyłączenia
urządzenia.
Baterię naładować lub wymienić

I/O

23. BŁĄD "ERROR ##"
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MULTANOVA 6F

Zakłócenia, które prowadzą do zatrzymania pomiarów prędkości
w ruchu drogowym , mogą być usunięte przez wyłączenie i
ponowne włączenie urządzenia.

Blad 30
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Znaczenie tego błędu jest opisane w następnym rozdziale.

I/O

Błąd "Error ##"
Wyszczególnione usterki występują podczas przenoszenia danych do centralnej jednostki sterującej. Usterki te
występują wtedy, kiedy brak jest komunikacji między jednostką centralną, a kamerą. Urządzenie Multanova 6F nie
zostanie całkowicie zablokowane, może dalej funkcjonować. Błąd ten można usunąć przez wyłączenie urządzenia.
Meldunek występuje jako słowo ERROR + numer, który jest w dalszej części opisany

##
2...52

Opis błędu
Błąd przekazywania danych podczas pomiaru

70...74 Błąd przekazywania danych podczas robienia 6 zdjęć testowych
80...83 Błąd przekazywania danych podczas zdjecia ( start – odcinek drogi)
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24. ALARM UBOCZNY
Przy tym alarmie jest tylko zablokowane robienie zdjęć, inne funkcje (pomiar, programowanie) są aktywne.
W rzędzie (pomiary) i (parametry zdjęcia) wyświetlana jest ta informacja w sposób ciągły, w pozostałych rzędach
ukazuje się krótko po naciśnięciu przycisku KAMERA.
Przy alarmie lampy błyskowej lub rozładowaniu akumulatora błysku można ten alarm usunąć.przez wyłączenie
urządzenia błyskowego.
Występują następujące alarmy uboczne.
- Brak zdjęcia testowego
-

Alarm lampy błyskowej
Akumulator lampy błyskowej wyładowany

24.1. Informacja na wyświetlaczu
24.1.1. Brak zdjęcia testowego
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Bak zdjecia
testowego
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Jeżeli na wyświetlaczu pokazane jest „zdjęcie testowe“, oznacza
to, że po cofnięciu licznika zdjęć nie był przyciśnięty przycisk
KAMERA
Zrobić zdjęcie przez przyciśnięcie przycisku KAMERA

I/O

24.1.2. Alarm lampy błyskowej

MULTANOVA 6F

66km/h 21.33.52
a alarm blysku 1
+

+

+

stop

-

-

-

dalej

Przegrzana lampa błyskowa
Po ostudzeniu ( 90 sek. ) alarm jest automatycznie usunięty.

I/O
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24.1.3. Akumulator lampy błyskowej wyładowany
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MULTANOVA 6F

Bateria
wyladowana

Akumulator jest wyładowany.
Akumulator zmienić lub naładować

+

+

+

stop

-

-

-

dalej

I/O
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25.

KONSERWACJA , NAPRAWY, LEGALIZACJA.

Konserwacje i naprawy Multanova 6F muszą przeprowadzać osoby przeszkolone przez producenta.
Po otwarciu komponentów będących zaplombowanych przez Urząd Miar i Wag, musi być urządzenie ponownie
zalegalizowane.
W trakcie legalizacji urządzenia Multanova 6F z aparatem cyfrowym muszą być dostarczone urzędowi miar i wag
zdjęcia do sprawdzenia prawidłowości naniesionych danych. Zdjęcia nie mogą być starsze jak trzy tygodnie.
-

-

Należy zachować szczególną uwagę gdy przeprowadzamy konserwację lub naprawę przyrządu zasilanego
prądem 230V/AC.
Przyrząd musi być legalizowany co 13 miesięcy.
Legalizację mogą przeprowadzać tylko kompetentni pracownicy Urzędu Miar.
Przyrządy do pomiaru prędkości Multanova 6F mogą być obsługiwane tylko przez osoby przeszkolone (przez
producenta, przez osoby upoważnione przez producenta oraz szkołę policyjną) . Na okoliczności powyższe Firma
Lifor Sp. z o.o. wyda odpowiedni certyfikat.
Konserwacja, naprawa – mogą być przeprowadzone tylko w uprawnionych produktach
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