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ANALIZA DOKŁADNOŚCI OSZACOWANIA PRĘDKOŚCI POJAZDU  

NA PODSTAWIE ZAPISU MONITORINGU 

 

W artykule poruszono tematykę związaną z określeniem prędkości pojazdu na podstawie zapisu z monitoringu. Omówiono 

wyniki badań, podczas których rejestracja ruchu prowadzona była w różnych warunkach oświetlenia, a także przy różnych pa-

rametrach rejestracji urządzenia. Określając prędkość pojazdu wykorzystano metodykę stosowaną w Pracowni Rekonstrukcji 

Wypadków Drogowych Politechniki Lubelskiej.   

 

WSTĘP 

Jednym z kluczowych zagadnień analizowanych podczas rekon-
strukcji wypadków drogowych jest prędkość z jaką poruszali się 
uczestnicy zdarzenia w chwili wypadku i przed nim. Jej wartość jest 
niezbędna dla przeprowadzenia analizy przestrzenno-czasowej, 
oceny taktyki i techniki jazdy oraz możliwości uniknięcia zdarzenia. 
Metoda wyznaczania prędkości determinowana jest przez rodzaj do-
stępnych dowodów i śladów. Najbardziej popularne metody wyzna-
czania jej oparte są na analizie długości śladów hamowania, odległo-
ściach odrzutu odłamków szkła (stłuczonej szyby czołowej, szkła roz-
bitego reflektora) oraz odrzutu pieszego [3]. Stosowanie w budowie 
pojazdów nowoczesnych rozwiązań wpływających na zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ogranicza jednak możliwość wy-
korzystania tych metod w procesie rekonstrukcji przebiegu wypadku. 
Zastosowanie układów przeciwblokujących koła podczas hamowania 
(ABS), lub kloszy reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych itp. 
powodują, że w rejonie miejsca wypadku lub kolizji dostępnych jest 
coraz mniejsza ilość śladów mających - jeszcze niedawno - kluczowe 
znaczenie dla analizy problemu. Na szczęście coraz częściej do ma-
teriału dowodowego udostępnianego specjalistom włączane są do-
wody w postaci plików filmowych, w których udokumentowane są 
fragmenty przebiegu sytuacji kolizyjnej, lub zarejestrowane jest całe 
zdarzenie. Powołując się na dane pochodzące z Zespołu Rzeczo-
znawców i Biegłych Sadowych Pomorza, w latach 2014 – 2015 na 
100 wykonanych rekonstrukcji zdarzeń drogowych do 10 z nich zo-
stały wykorzystane nagrania z kamer video [5]. Podobny odsetek 
spraw, w których w materiale dowodowym znajdował się zapis video 
odnotowano w Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Drogowych Poli-
techniki Lubelskiej. Dostępność dowodów tego rodzaju wynika z 
faktu, że monitoring wizyjny jest coraz bardziej popularną (i dostępną 
cenowo) metodą wykorzystywaną w nadzorze bezpieczeństwa 
obiektów. Również coraz większa liczba uczestników ruchu wykorzy-
stuje rejestratory ruchu – po to by dokumentować przebieg sytuacji 
drogowej - na wypadek wystąpienia sytuacji zagrażających bezpie-
czeństwu.  

1. OPIS PROBLEMU 

Właściwa ocena i interpretacja udokumentowanego na nagraniu 
wideo przebiegu wypadku nie jest jednak łatwa [5], [7], [8]. Należy 
zaznaczyć, że z uwagi na przydatność procesową opinii opracowanej 

w oparciu o taki dowód wymagane jest precyzyjne i dokładne odtwo-
rzenie poszczególnych parametrów ruchu uczestników zdarzenia. 
Należy więc w sposób nie budzący wątpliwości i zastrzeżeń zinter-
pretować dołączony materiał, określając liczbami poszczególne – 
kluczowe dla sprawy – wartości. Tylko pozornie jest to zadanie łatwe. 
Istnieje bowiem duża liczba czynników, które mogą wpływać na do-
kładność i wiarygodność opracowanych analiz. Zapis z kamery prze-
mysłowej zwykle obejmuje zwykle jedynie małą część drogi, na której 
miało miejsce analizowane zdarzenie, występują problemy z identy-
fikacją położenia kamery (kamer) w polu widzenia których poruszały 
się obiekty, kierunku toru ruchu obiektu względem osi optycznej 
obiektywu, oraz trudności z prawidłowym określeniem długości od-
cinka na którym ten obiekt przemieścił się. Wynika to z nieprawidło-
wej interpretacji dwuwymiarowego obrazu przedstawionego w mate-
riale, bez uwzględnienia jego głębi, a także z ewentualnych znie-
kształceń generowanych przez układ optyczny.  

Istotna dla problemu kwestią jest również właściwe określenie 
podstawy czasu, która stanowi odwrotność częstotliwości próbkowa-
nia obrazu. Okazuje się jednak, że sama wiedza na temat częstotli-
wości próbkowania obrazu może okazać się niewystarczająca. Zda-
rzają się bowiem przypadki, w których podczas szczegółowej analizy 
stwierdza się, że w analizowanym materiale „brakuje” pojedynczych 
klatek. Takie „wypadanie” może wpłynąć na wartość określanej pod-
stawy czasu – jeżeli jest ona określana jako iloczyn liczby ujawnio-
nych klatek i odwrotności częstotliwości próbkowania (tj. czasu jaki 
upływa pomiędzy ich rejestracją).  

Kolejnym problemem może być ograniczona możliwość precy-
zyjnego określenia krawędzi analizowanego obiektu – która jest 
istotną dla określenia długości odcinka na którym się on przemieścił. 
„Rozmywanie” obrazu wynika z przemieszczania się obiektu w czasie 
naświetlania elementu światłoczułego (matrycy). Należy pamiętać, 
że w trakcie rejestracji wideo (elektronicznej) wykorzystywane są al-
gorytmy podobne do tych, które stosowane są w „konwencjonalnej” 
technice fotografii analogowej, przy czym zamiast tradycyjnej mi-
gawki wykorzystywana jest technika zwana elektroniczną migawką. 

2. PODSTAWOWE POJĘCIA Z DZIEDZINY CYFROWEJ 
REJESTRACJI OBRAZU 

Podstawowym elementem wchodzącym w skład elektronicz-
nego monitoringu wizyjnego są kamery, w których jakość zapisywa-
nego obrazu jest zależna od przetwornika CCD (ang. Charge-Cou-
pled Device). Jego zadaniem jest zmiana sygnału świetlnego na elek-
tryczny (stanowi on element światłoczuły). Przetwornik zbudowany 
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jest z licznych elementów światłoczułych (pikseli), rozmieszczonych  
liniowo, obok siebie. Obraz „widziany” przez obiektyw jest za pomocą 
układu optycznego kamery skupiony na powierzchni przetwornika. 
Każdy z pikseli „odczytuje” chwilowe wartości sygnału świetlnego w 
swojej części przetwornika.  

Kamery CCTV są wyposażone w funkcję tzw. elektronicznej mi-
gawki (AES), która reguluje czasem naświetlania przetwornika. Przy 
migawce elektronicznej, światłoczuła matryca nie jest przysłaniana – 
tak jak w przypadku technik konwencjonalnych (analogowych). Elek-
troniczna migawka steruje czasem w jakim naświetlany jest element 
światłoczuły przed rozpoczęciem zapisu chwilowego stanu naświe-
tlenia poszczególnych pikseli. Zaleta AES jest umożliwienie rejestra-
cji video z czasem naświetlania o bardzo małej wartości, przez co 
znajduje zastosowanie przy nagrywaniu dynamicznych akcji oraz 
tworzeniu filmów w trybie slow motion. Problemem spotykanym przy 
stosowaniu opisywanego rozwiązania staje się rozmazanie obiektów 
ruchomych na obrazie. Jest to konsekwencja przemieszczenia 
obiektu w czasie trwania naświetlania klatki [1], [2], [3] i algorytmu 
zapisu danych z matrycy. Istnieją dwa sposoby zapisu obrazu zare-
jestrowanego przez przetwornik: tzw. skanowanie z przeplotem (ang. 
interlaced scanning) oraz skanowanie progresywne (ang. pro-
gressive scanning). Przy określaniu parametrów urządzeń rejestrują-
cych w technologii HD (np. 1080i bądź 720p), końcowe litery i oraz p 
określają  odpowiednio o skanowaniu z przeplotem lub progresyw-
nym. Wartościami 1080 oraz 720 wyrażana jest liczba pikseli znajdu-
jąca się w przetworniku w liniach poziomych i pionowych. 

Sygnał elektryczny pochodzący z przetwornika CCD jest prze-
twarzany na postać cyfrową, a następnie przetwarzany przez proce-
sor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor) [9]. Zachodzą w 
nim procesy, które zwiększają jakość obrazu, m. in.: 
– automatyczna regulacja wzmocnienia, 
– cyfrowa redukcja szumów, 
– wyostrzenie obrazu, 
– zwiększenie czułości kamery, 
– przeprowadzenie operacji włączających detekcje ruchu oraz za-

pewnienie stref prywatności. 
 
Podstawowym parametrem rejestrowanego obrazu video jest 

częstotliwość próbkowania obrazu, która odpowiada liczbie zapisy-
wanych obrazów przypadających na 1 sekundę. Przyjmuje się, że 
przy szybkości rejestracji powyżej 8 klatek na sekundę (fps), człowiek 
zaczyna odbierać te sekwencje jako stosunkowo płynny ruch. Przy 
takiej częstotliwości można jednak jeszcze zaobserwować tzw. „klat-
kowanie” i nieregularne odtwarzanie. W celu uniknięcia migotania  
obrazu i klatkowania częstotliwość zapisu powinna wynosić nie mniej 
niż 16 klatek na sekundę. Wraz ze zwiększaniem wartości tego para-
metru uzyskuje się polepszenia wrażenia płynności ruchu. W syste-
mach CCTV szybkosc klatek jest dobierana ze względu na rodzaj 
monitorowanych zdarzeń, przykładowo do kontroli tłumu stosowane 
sa małe szybkości klatek na sekundę, a najwyższe do rejestracji 
szybkozmiennych procesów np. crashtestu [2]. W Polsce oraz innych 
krajach, które uywaja standardu telewizyjnego PAL (ang. Phase Al-
ternating Line) opisana częstotliwość rejestracji wynosi 25 fps.  

Kolejnym parametrem kamer CCTV jest rozdzielczość rejestra-
cji, która determinuje możliwość rozróżniania najdrobniejszych 
szczegółów na widzianym obrazie. Im większa rozdzielczość, tym 
lepsza możliwość do zidentyfikowania najdrobniejszych elementów. 
Rozdzielczość określa liczbę aktywnych w przetworniku pikseli (lub 
pół pikseli), które odbierają i przetwarzają sygnał świetlny „odbierany” 
przez układ optyczny. Rozdzielczość pozioma i pionowa maja zaw-
sze mniejsze wartości niż łączna liczba pikseli przetwornika. Kolej-
nym parametrem kamery jest czułość, która rozumiana jest jako jej 

zdolność „widzenia” przy słabym oświetleniu. Najczęściej jest wyra-
żana w luksach (lx), przy zdefiniowanym względnym rozmiarze przy-
słony obiektywu (F). W przypadku kamer CCTV dzień/noc, które pra-
cują w trybie monochromatycznym, ich czułość jest wyższa niż pod-
czas pracy w trybie kolorowym. Jednym z rozwiązań stosowanym do 
niwelowania szumów jest tzw. cyfrowa redukcja szumów (DNR). 
Działanie opiera się na porównaniu pikseli w kolejnych klatkach oraz 
wykrycie losowych zmian, którymi cechują się szumy. Rozwinięciem 
funkcji DNR jest możliwość nastawienia jej natężenia w trybie wyłą-
czonym, małym, średnim oraz wysokim. Wraz ze wzrostem redukcji 
szumów zmniejszeniu ulega wyrazistość szczegółowa obrazu oraz 
zachodzi zjawisko rozmycia obiektów szybko przemieszczających 
się w polu widzenia kamery. Na  rys. 1 przedstawiono przykład re-
dukcji szumów [9]. 
 

 
Rys. 1. Przykład działania funkcji DNR [9]  
 

Rozwiązaniem służącym do niwelowania niekorzystnego od-
działywania wpływu silnych źródeł światła jest funkcja kompensacji 
silnego światła HLC (ang. High Light Compensation). Działanie po-
lega na wykrywaniu zbyt silnych źródeł oświetlenia (np. reflektorów 
samochodowych) oraz zmniejszania jasności tych miejsc na rejestro-
wanym obrazie. Istnieją przypadki całkowitego zasłonięcia w przy-
padku zbyt mocnego naświetlenia – co pokazano na rys 2. Funkcja 
ta zabezpiecza przed całkowitym zaciemnieniem obrazu, stwarzając 
ponadto wiele możliwości, np.: rozpoznawania numerów rejestracyj-
nych pojazdów [9]. 
 

 
Rys. 2. Przykład działania funkcji HLC [9] 
 

Wraz w postępem technicznym do systemów kamer CCTV za-
częto wprowadzać tzw. funkcję sterowania światłem wstecznym BLC 
(ang. Back Light Control). Jej celem jest eliminacja efektu, który po-
wstaje w przypadku gdy kamera jest skierowana w stronę źródła 
światła o większej wartości. Efektem sterowania światłem wstecznym 
jest rozjaśnienie zacienionego obrazu, przez co możliwa staje się do-
kładniejsza analiza pierwszego planu. Następstwem opisanego pro-
cesu jest jednak rozjaśnienie tła, które jest działaniem niepożąda-
nym. Przykład korekcji obrazu przy wykorzystaniu funkcji BLC przed-
stawiono na rys. 3 [9].  
 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 1359 
 

 
Rys. 3. Przykład działania funkcji BLC [9] 
 

Rozszerzeniem funkcji BLC jest funkcja rozszerzonego zakresu 
dynamiki (WDR). Jej działanie  polega na analizie naświetlenia jed-
nostkowych pikseli i jej korekcji, przez co stwarza się możliwość roz-
jaśnienia ciemniejszych obiektów oraz przyciemnienia zbyt jasnych. 
Wynikiem procesu jest znalezienie optymalnego zakresu, w którym 
na rejestrowanym obrazie wyraźnie widocznym jest pierwszy i drugi 
plan (rys.4) [9]. 
 

 
Rys. 4. Przykład działania funkcji WDR [9] 
 

Automatyczne sterowanie wzmocnieniem (AGC) jest kolejną 
funkcja stosowaną w kamerach CCTV. Jej głównym zadaniem jest 
potęgowanie czułości, co umożliwia pracę w ciemniejszych warun-
kach. Istnieje zależność pomiędzy wzmocnieniem a poziomem szu-
mów. Kalibracja kamery CCTV polega na znalezieniu optymalnej 
wartości wzmocnienia. Na rys. 5 przedstawiono obraz z kamery z 
różnymi wartościami funkcji AGC [9]. 
 

 
Rys. 5. Przykład działania funkcji AGC [9] 

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ 

Badanie polegało na oszacowaniu prędkości pojazdu porusza-
jącego się w polu widzenia kamery monitoringu wizyjnego. Określa-
jąc tą prędkość wykorzystano stosowaną w Pracowni Rekonstrukcji 
Wypadków Drogowych Politechniki Lubelskiej metodę, w której na-
rzędziami analizy były: zapis video i zdjęcia satelitarne znajdujące się 
na stronie internetowej www.google.pl - na podstawie których okre-
ślano długość odcinka drogi przebytej przez pojazd pomiędzy wybra-
nymi punktami charakterystycznymi (punktami odniesienia). W bada-
niu wykorzystano dwie kamery GANZ ZN8-M4NTFN4L (rys.6). Ka-
mery wyposażone były w przetworniki CMOS 1/3” i obiektywy o ogni-
skowej 3,6mm i „kącie widzenia” wynoszącym 750. Elektroniczna mi-
gawka umożliwiała „naświetlanie” elementu światłoczułego w sposób 
odpowiadający czasom naświetlania mieszczącym się w zakresie 
1/5s – 1/20000s. Maksymalna rozdzielczość rejestracji wynosiła 

1920x1080 przy rejestracji z częstotliwością 30 klatek/s. Kamery za-
silane były prądem stałym o napięciu 12V.  

 

 
Rys. 6. Kamera wykorzystana w badaniu [12] 
 

W próbach drogowych wykorzystano samochód Audi A3, który 
poruszał się w polu widzenia kamery ze stałą (utrzymywaną przez 
tempomat) prędkością rzeczywistą (100km/h). Prędkość rzeczywistą 
określono po uprzednim skalibrowaniu prędkościomierza samochodu 
w oparciu o analizę czasu przejazdu na odcinku wyznaczonym przez 
słupki hektometrowe, a także w oparciu o wskazania GPS. Pomiary 
zostały przeprowadzone na odcinku drogi DW809, która stanowi 
drogę dojazdową do obwodnicy do Lublina (w odcinku miejskim ul. 
Bohaterów Września). Odcinek pomiarowy usytuowano pomiędzy 
węzłem Lublin Czechów, a skrzyżowaniem DW809 z ul. Akacjową. 
Składał się on z dwu pasów ruchu. Kamery ustawiono na statywie w 
odległości 11,75m od lewej krawędzi jezdni (rys. 7, 8). 

 

 
Rys. 7. Stanowisko pomiarowe  
 
 

http://www.google.pl/
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Rys. 8. Obszar pomiarowy [10] 
 

W toku analizy związanej z oszacowaniem prędkości jako 
punkty odniesienia wykorzystano oznakowanie poziome jezdni (np. 
punkty 2 i 3 oznaczone na rys. 8). Miejsce w którym znajdował się 
statyw na którym umieszczono kamery oznaczono na rys. 8 jako „1”. 
Kolorowe linie zamieszczone na rys. 5 przedstawiają alternatywne 
tory ruchu po których mógł poruszać się pojazd. Z punktu widzenia 
kamery, pomiędzy punktami charakterystycznymi pojazd poruszał się 
po takim samym odcinku, jednak z uwagi na głębię, w zależności od 
odległości do punktu w którym znajdowały się kamery, odcinki te – 
mierzone wzdłuż toru, po jezdni – miały w rzeczywistości różną dłu-
gość (rys. 8). W toku prowadzonych badań odległości te określano 
przy wykorzystaniu narzędzi znajdujących się na stronie www.goo-
gle.pl i przy wykorzystaniu znajdujących się tam zdjęć satelitarnych 

Badania prowadzono przy różnych ustawieniach dokładności 
zapisu kamer oraz w różnych warunkach oświetleniowych: 
– przejazd 1: realizowany w warunkach dziennych, częstotliwość 

próbkowania obrazu 25 klatek/s (czas pomiędzy kolejnymi klat-
kami 0,04s), rozdzielczość obrazu (szerokość/wysokość) 
1280/720 pikseli, jakość zapisu 5/9; 

– przejazd 2: realizowany w warunkach dziennych, częstotliwość 
próbkowania obrazu 13 klatek/s (czas pomiędzy kolejnymi klat-
kami 0,077s), rozdzielczość obrazu (szerokość/wysokość) 
1280/720 pikseli, jakość zapisu 3/9; 

– przejazd 3: realizowany w warunkach dziennych, częstotliwość 
próbkowania obrazu 10 klatek/s (czas pomiędzy kolejnymi klat-
kami 0,1s), rozdzielczość obrazu (szerokość/wysokość) 640/360 
pikseli, jakość zapisu 2/9; 

– przejazd 4: realizowany w warunkach nocnych przy włączonym 
oświetleniu latarni ulicznych, częstotliwość próbkowania obrazu 
15 klatek/s (czas pomiędzy kolejnymi klatkami 0,067s), rozdziel-
czość obrazu (szerokość/wysokość) 1920/1080 pikseli, jakość 
zapisu 5/9; 

– przejazd 5: realizowany w warunkach nocnych i wyłączonych la-
tarniach oświetlenia ulicznego (włączona funkcja doświetlania 
obszaru wiązką promieni podczerwieni), częstotliwość próbkowa-
nia obrazu 10 klatek/s (czas pomiędzy kolejnymi klatkami 0,1s), 
rozdzielczość obrazu (szerokość/wysokość) 640/360 pikseli, ja-
kość zapisu 3/9. 

4. WYNIKI BADAŃ 

Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej na rysunkach 
9-13.  

Na rysunku 9 przedstawiono wybrane klatki zapisu przejazdu 1 
samochodu przez obszar pomiarowy. Samochód poruszał się lewym 
pasem ruchu w pobliżu osi jezdni. Zmierzony odcinek drogi na którym 
pojazd przemieścił się w czasie 12,680-13,280s trwania zapisu (15 
klatek, 0,6s) miał długość 16,8m. Średnia prędkość samochodu osza-
cowana na podstawie przejazdu 1 wynosiła zatem 28m/s (100,8 
km/h). 

 

 
Rys. 9. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 1  

 
Na rysunku 10 przedstawiono wybrane klatki zapisu przejazdu 2 

samochodu przez obszar pomiarowy. Samochód poruszał się środ-
kiem prawego pasa ruchu. Zmierzony odcinek drogi na którym pojazd 
przemieścił się w czasie 4,923-5,615s trwania zapisu (9 klatek, 
0,693s) miał długość 18,9m. Średnia prędkość samochodu oszaco-
wana na podstawie przejazdu 2 wynosiła zatem 27,3m/s (98,1 km/h).  

 
Rys. 10. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 2 

 
Na rysunku 11 przedstawiono wybrane klatki zapisu przejazdu 3 

samochodu przez obszar pomiarowy.  Samochód poruszał się środ-
kiem prawego pasa ruchu. Zmierzony odcinek drogi na którym pojazd 
przemieścił się w czasie 12,500-13,000s trwania zapisu (5 klatek, 
0,5s) miał długość 13,8m. Średnia prędkość samochodu oszaco-
wana na podstawie przejazdu 3 wynosiła zatem 27,6 m/s (99,4 km/h). 

Na rysunku 12 przedstawiono wybrane klatki zapisu przejazdu 4 
samochodu przez obszar pomiarowy. Samochód poruszał się środ-
kiem prawego pasa ruchu. Zmierzony odcinek drogi na którym pojazd 
przemieścił się w czasie 8,466-9,133s trwania zapisu (10 klatek, 
0,667s) miał długość 18,2m. Średnia prędkość samochodu oszaco-
wana na podstawie przejazdu 4 wynosiła zatem 27,3 m/s (98,2 km/h). 
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Rys. 11. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 3 

 

 
Rys. 12. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 4 
 

Na rysunku 13 przedstawiono wybrane klatki zapisu przejazdu 5 
samochodu przez obszar pomiarowy. Samochód poruszał się środ-
kiem prawego pasa ruchu. Zmierzony odcinek drogi na którym pojazd 
przemieścił się w czasie 44,200-44,700s trwania zapisu (5 klatek, 
0,5s) miał długość 14m. Średnia prędkość samochodu oszacowana 
na podstawie przejazdu 4 wynosiła zatem 28 m/s (100,8 km/h). 

 

 
Rys. 13. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 5 
 

Wyniki oszacowania prędkości przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Wyniki zbiorcze oszacowania prędkości na podstawie  
analizy zapisu wideo  

Numer przejazdu Wynik analizy [km/h] 

1 100,8 

2 98,1 

3 99,4 

4 98,2 

5 100,8 

WNIOSKI 

Kluczowym dla wyniku szacowania prędkości w przyjętej meto-
dzie są czas przejazdu pojazdu pomiędzy wybranymi punktami cha-
rakterystycznymi, a także odległość pomiędzy tymi punktami. Odle-
głość ta określana jest w sposób pośredni, przy wykorzystaniu zdjęć 
satelitarnych znajdujących się na stronach internetowych. Taki spo-
sób określania prędkości może budzić obawy dotyczące wiarygodno-
ści i dokładności otrzymanego wyniku. Uzyskane wyniki oszacowania 
prędkości na podstawie zapisu monitoringu wskazują jednak na to, 
że przyjęty sposób analizy dał wynik zbliżony do rzeczywistej pręd-
kości z jaką poruszał się pojazd. Kluczowym dla dokładności wyniku 
jest określenie długości odcinka drogi – w tym celu bardzo istotne jest 
określenie położenia kamery monitoringu i odległości w jakiej znajdo-
wał się od niej tor ruchu pojazdu. Z punktu widzenia wartości dowo-
dowej podczas prowadzonych postępowań przygotowawczych i pro-
cesów sądowych dowód w postaci zapisu monitoringu ma kluczowe 
znaczenie – jeżeli przeprowadzona na jego podstawie analiza zosta-
nie wykonana z uwzględnieniem źródeł potencjalnych błędów. Na 
podstawie przeprowadzonych badań można sformułować dodatkowo 
następujące uwagi i spostrzeżenia: 
1. wraz ze spadkiem jakości zapisu występuje problem z dokładnym 

określeniem pozycji pojazdu na analizie poklatkowej. Jak poka-
zano na rys. 14 w przypadku zapisu gorszej jakości zaobserwo-
wano nakładanie się na siebie pikseli, czego skutkiem jest scale-
nie linii z kolorem nawierzchni jezdni. W przypadku zapisu w wy-
sokiej jakości (rys.15) obraz jest bardziej szczegółowy;  

2. częstotliwość próbkowania obrazu wpływa na stopień trudności 
analizy: im większa tym łatwiejszym jest precyzyjne „ustawienie” 
sylwetki obiektu w pobliżu punktu charakterystycznego będącego 
punktem odniesienia. Dla analizowanego zakresu prędkości przy 
przyjęciu częstotliwości próbkowania 25 klatek/s położenie po-
jazdu pomiędzy poszczególnymi klatkami zmieniało się o 1,1m, 
natomiast przy przyjęciu częstotliwości 10 klatek/s – o 2,8m;  

3. podczas wyznaczania dokładnej pozycji pojazdu na danych klat-
kach może zachodzić potrzeba uwzględnienia wymiarów po-
jazdu; 

4. analizując zapisy video realizowane po zmierzchu zaobserwo-
wano efekt „rozmazania” sylwetki pojazdu, związany z czasem 
działania migawki elektronicznej (ustawianej automatycznie 
przez urządzenie) i częstotliwością próbkowania obrazu (rys. 16). 
W przypadku  zapisu realizowanego z częstotliwością 15 klatek/s 
długość „rozmazanego” światła reflektora była o 11% mniejsza 
od długości „rozmazanego” światła reflektora zarejestrowanego 
na zapisie przy częstotliwości 10 klatek/s. 
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Rys. 14. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 2 
 

 
Rys. 15. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 2 
 

 
Rys. 16. Wybrane klatki zarejestrowane podczas przejazdu 2 
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The accuracy of vehicle speed evaluation  
with using CCTV record 

The article describes the problem of evaluation speed de-

termination based on analysis of the CCTV monitoring. The 

study included recording in various lighting conditions, with 

different parameters of the recording equipment. To evaluate 

vehicle speed was used method used in the Road Accident Re-

construction Laboratory of the Lublin University of Technol-

ogy 
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