
 

 

Zasada działania lasera 
 

LTI TruCAM jest przyrządem do pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów w ruchu 

drogowym, obliczającym prędkość na podstawie pomiaru czasu przelotu bardzo krótkich 

impulsów światła pomiędzy nim a celem. Jego podstawowym komponentem, który jest 

odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów prędkości pojazdów w ruchu, jest laserowy 

miernik prędkości LTI 20-20 TruSpeed.  

Słowo LIDAR jest skrótem od Light Detection And Ranging (w wolnym tłumaczeniu 

z ang. Detekcja Światła i Pomiar Odległości). W uproszczeniu LIDAR jest urządzeniem 

podobnym jeśli chodzi o funkcjonalność i zastosowania do radaru tyle, że wykorzystuje do 

wykrywania obiektów wąską wiązkę światła laserowego zamiast mikrofal. 

Pomiar prędkości przez urządzenie typu LIDAR dokonywany jest w następujący 

sposób: po wykonaniu pomiaru przez urządzenie emituje ono impuls światła laserowego w 

kierunku celu, którego prędkość/odległość jest mierzona. W trybie AUTOMATYCZNYM 

(tylko w taki sposób wykonywany jest pomiar przez Straż Gminną w Dobrej) odbita porcja 

energii powracająca w kierunku urządzenia zostaje przetworzona w urządzeniu na sygnał 

elektryczny, podlegający dalszej obróbce. Po przetworzeniu informacji o pierwszym odbitym 

impulsie, urządzenie emituje drugi impuls światła laserowego i ponownie analizuje 

informacje związane z odbiciem tego impulsu. 

Jako że prędkość światła jest stała, czas potrzebny na przebycie drogi poprzez impuls 

światła od LIDAR-u do mierzonego obiektu i z powrotem jest proporcjonalny do podwojonej 

odległości obiektu. Wykorzystując tę zależność, urządzenie przelicza odległość do celu w 

momencie wystrzelenia pierwszej wiązki oraz drugiej wiązki. Różnica pomiędzy dwoma 

pomiarami odległość jest równa drodze, którą pojazd pokonał pomiędzy dwoma impulsami. 

Ta odległość, podzielona przez czas pomiędzy emisją obu impulsów jest równa prędkości z 

jaką porusza się pojazd. 

 Teoretycznie można dokonać pomiaru prędkości wykorzystując tylko dwa impulsy 

światła; w praktyce taki pomiar może być błędny. Aby wyeliminować te błędy, TruCAM 

wykorzystuje emisję wielu impulsów (60), aby obliczyć prędkość mierzonego celu oraz 

wykonuje kilka niezależnych testów danych pomiarowych dla odbitych impulsów 

laserowych. Jeżeli którykolwiek z tych testów zawiedzie, wyświetlany jest komunikat błędu. 

Dodatkowo, urządzenie nie wykorzystuje prostej operacji „podziału odległości przez czas”. 

Zamiast tego oblicza prędkość celu na podstawie całego zestawu danych pomiarowych 



impulsów laserowych stosując metodę regresji kwadratowej. Ten algorytm pomiarowy daje 

najlepsze możliwe wyniki, przy najmniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia błędu. 

 

Przewaga lasera nad radarem 

 

Proces pomiaru impulsowego wykorzystywany przez LIDAR jest dużo lepszy od 

pomiaru bazującego na efekcie Dopplera, wykorzystywanego w radarowych miernikach 

prędkości. LIDAR mierzy prędkość bezpośrednio na podstawie zmiany pozycji konkretnego 

obiektu, a nie przez przekalkulowanie prędkości w oparciu o zmianę częstotliwości 

odbieranej częstotliwości. LIDAR, w przeciwieństwie do konwencjonalnych radarów, nie 

może być oszukany poprzez obracające się lub wibrujące obiekty. LIDAR daje też dokładny 

pomiar zerowej prędkości dla obiektów nieruchomych, czego nie jest w stanie obliczyć radar. 

Dodatkowo, LIDAR wykorzystuje promień podczerwieni a nie wiązkę mikrofalową. 

Światło ma około 13-krotnie wyższą częstotliwość niż radar z zakresu K, co pozwala na 

stworzenie bardzo wąskiej wiązki i w związku z tym wyeliminowanie efektów ugięcia lub 

niechcianego odbicia fali jak zdarza się to w przypadku radaru. Przykładowo: w odległości 

300 metrów od punktu pomiarowego wiązka lasera jest ponad 100-krotnie węższa od wiązki 

radaru. 

Ze względu na parametry wiązki oraz sposób prowadzenia pomiaru została 

praktycznie wyeliminowana możliwość wcześniejszego wykrycia LIDAR-u przez urządzenie 

wykrywające radarowe przyrządy do pomiaru prędkości (popularnie zwanymi 

„antyradarami”). 

TruCAM emituje około 60 impulsów podczas jednego pomiaru o łącznym czasie 

trwania około 1/3 sekundy, co oznacza w praktyce wykonanie 60 pomiarów w jednym cyklu 

(przy klasycznym radarze mamy tylko jeden pomiar). Gwarantuje to niepodważalną 

wiarygodność pomiaru w każdych warunkach, panujących na drodze.  

Dioda laserowa, wykorzystywana w przyrządzie TruCAM emituje światło 

podczerwone. Światło podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka i dzięki temu nie 

przeszkadza ani kierowcom ani operatorom. W zakresie bezpieczeństwa wzroku TruSpeed, 

odpowiadający za pomiar prędkości w przyrządzie TruCAM, posiada Laserową Klasę I, 

zgodną z surową normą europejską EN 60825-1: 2007. 

Po włączeniu TruCAM zostają wykonane automatyczne testy wewnętrzne. Podczas 

ich wykonywania podświetlane są wszystkie segmenty wyświetlacza i emitowane dźwięki. Po 



pozytywnym zakończeniu testów pojawia się na krótko ekran wyników samo testowania, po 

czym urządzenie jest gotowe do użycia. Jeżeli któryś z testów da rezultat negatywny,  

wyświetlony zostanie komunikat błędu i urządzenie nie będzie działało. 

 

PODSUMOWANIE 

 

1. Pomiar urządzeniem laserowym LTI 20/20 TruCAM jest pomiarem bardzo 

dokładnym.  

2. Pomiar możliwy jest także przez szybę pojazdu. 

3. Wiązka lasera jest bardzo mała, nie ma możliwości zakłóceń jej jak w innych radarach 

przez np. elementy metalowe znajdujące się przy drodze.  

4. Nie występuje zjawisko ,,podwójnego odbicia”, które możliwe jest w urządzeniach 

wykorzystujących do pomiaru fale radiowe. 

5. Urządzenie na wykonanym zdjęciu wskazuje dokładny punkt, gdzie ,,trafiła” wiązka 

lasera. 

6. Urządzenie samoczynnie przed każdym użyciem przeprowadza wewnętrzny test, 

dodatkowo strażnik gminny przeprowadza test ,, „stała odległość zerowa prędkość”. 

Gwarantuje to 100% pewność bezbłędnego działania urządzenia.   

7. Urządzenie ma wbudowany odbiornik GPS. W każdym wykonanym zdjęciu przy 

pomocy specjalistycznego oprogramowania TruCAM Image Viewer możliwe jest 

ustalenie dokładnych współrzędnych geograficznych punktu, gdzie ustawione było 

urządzenie w trakcie wykonywania zdjęcia. Danych tych w żaden sposób nie można 

zmienić. Z tego powodu niemożliwym jest wykonywanie pomiarów w innym  

miejscu, niż to, które zostało zatwierdzone prze Komendanta Komendy Powiatowej 

Policji w Policach.  

8. Poniżej przykładowy obraz w przeglądarce TruCAM Image Viewer oryginalnie 

zapisanego zdjęcia.  



 

Na powyższym zrzucie ekranu przeglądarki TruCAM Image Viewer uwidocznione są 

dwa pojazdy. Na mniejszych zdjęciach widoczny jest ,,krzyżyk” – jest to punkt, w który 

dokładnie trafiła wiązka lasera. Nie ma żadnej wątpliwości, który pojazd przekroczył 

prędkość. Poniżej widoczne są współrzędne geograficzne: 52° 29' 06. 52”N; 14° 24' 05. 85”E.  

Przy wątpliwościach, gdy osoba neguje fakt, że zdjęcie zostało wykonane w danym punkcie 

jest możliwość weryfikacji miejsca pomiaru.   
 

 


