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8 lutego 2011 r. inwestor, czyli miasto Jelenia Góra, ogłosił przetarg na wykonanie 
zadania pn. „Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra”. Specyfikacja 
przetargowa wymagała, by wykonawca zainstalował łącznie 61 kamer obrotowych 
i cztery centra dozoru.

Mariusz Marciniak
Alphatec Communication

Jelenia Góra
pod okiem 
kamer

Specyfikacja stawiała również wy-
magania co do sposobu transmisji 
sygnałów. Inwestor postawił wymóg, 

by transmisja między kamerami a głównym 
centrum dozoru odbywała się drogą ra-
diową w nielicencjonowanym pasmie 5,8 
GHz, a łączność między głównym centrum 
dozoru a komendą policji miała odbywać 
się z wykorzystaniem włókien światłowodo-
wych, którymi dysponował inwestor. 

Specyfikacja podzieliła zadanie na IV 
etapy:

• I etap – instalacja centrum dozoru CD1 
w straży miejskiej, CD2 w komendzie 
policji, CD3 w Wydziale Zarządzania 
Kryzysowego, zamontowanie dwóch 
stacji radiowych bazowych i 20 kamer 
w rejonie centrum Jeleniej Góry – do 31 
maja 2010 r.

• II etap – instalacja pozostałych 13 
kamer w centrum Jeleniej Góry, a 12 
kamer na osiedlu Zabobrze, dwóch 
kolejnych radiowych stacji bazowych – 
do 30 czerwca 2010 r.

• III etap – instalacja centrum dozoru 
w komisariacie policji w dzielnicy Cie-
plice, pozostałych linków radiowych 

i stacji bazowych, 16 kamer w rejonie 
dzielnicy Cieplice i Sobieszów – do 23 
lipca 2010 r.
W skład zadania wchodziło również 

wykonanie systemu monitoringu mobilne-
go w samochodzie Nissan Pathfinder zaku-
pionego przez inwestora dla potrzeb straży 
miejskiej.

Całość prac tzn. wszystkie etapy oraz 
monitoring mobilny, testy, szkolenia opera-

torów, dokumentacja powykonawcza po-
winna zostać ukończona do 30 lipca 2010.

Inwestor dołączył do SIWZ dokładny 
wykaz lokalizacji kamer, stacji radiowych, 
centrów dozoru. Zapewnił też, że dysponu-
je niezbędnymi uzgodnieniami z właścicie-
lami/administratorami nieruchomości, nie 
ma więc przeszkód w instalacji urządzeń 
systemu monitoringu. 

Z danych wynika, że lokalizacja kamer 
została przez inwestora przygotowana 

Kamera na placu Piastowskim w Cieplicach –  może teraz będzie 
mniej graffiti?

Instalacja kamery w parku 
zdrojowym

Kamera na Trakcie 
Śródmiejskim, ul. 1 Maja
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bardzo rzetelnie. Typowały służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo (straż miejska, 
policja, zarządzanie kryzysowe), komisja 
bezpieczeństwa. Odbyły się też konsultacje 
społeczne. Na koniec radni zatwierdzili 
wykaz lokalizacji. Cały SIWZ sprawiał wra-
żenie dobrze przygotowanego, widać było, 
że inwestor wykonał solidny kawał roboty. 
Termin składania ofert upływał 15 marca 
2010 r. 

Przystępujemy 
do przygotowania oferty
Wbrew pozorom, czasu na przygotowanie 
oferty było niewiele. 5 tygodni trwały obo-
wiązkowe, ale i bardzo pożyteczne wizje 
lokalne w terenie, dobór sprzętu, negocjo-
wanie cen i terminów dostaw oraz płat-
ności, przygotowanie wymaganego przez 
inwestora opisu rozwiązania technicznego, 
dokumentów przetargowych, zaświadczeń, 
oświadczeń, kart katalogowych. Ponieważ 
firma Alphatec nie dysponowała tak dużym 
doświadczeniem w instalacjach radiowych, 
podjęliśmy decyzję o zawiązaniu konsor-
cjum do realizacji zadania. Podpisaliśmy 
umowę konsorcyjną z firmą Wavenet 
z Warszawy. 

Wybraliśmy architekturę systemu mo-
nitoringu i sieci transmisyjnej – radiowej 
i światłowodowej. Na trzy dni przed wy-
znaczonym terminem oferta była gotowa. 
Brakowało tylko… ceny! Cena to sprawa 
nie finansowa, lecz strategiczna. Dla nas 
zadanie to było strategiczne (jesteśmy z Je-
leniej Góry). Nie mogliśmy do jego realizacji 
dołożyć (bo nie było z czego), ale i nie liczy-
liśmy na duże zyski, bo w budżetach widać, 
ile środków ma inwestor. 

Na godzinę przed wyznaczonym termi-
nem złożyliśmy ofertę. Pomińmy nerwówkę 
oczekiwania. Po otwarciu ofert okazało się, 
że nasza jest najtańsza. Uff! Wygraliśmy 
o włos – różnica między najniższą a następ-
ną wyniosła mniej niż 1%.

Wybór i podpisanie umowy
Przez trzy tygodnie od złożenia oferty nie-
wiele mogliśmy zrobić. Przygotowaliśmy  
dokładny harmonogram działań i robót , 
uzgodniliśmy go z konsorcjantem i czekali-
śmy na oficjalny wynik przetargu. Po trzech 
tygodniach, 7 kwietnia 2010 r., przyszedł 
czas na podpisanie umowy.

Architektura systemu
Przetarg rozstrzygnięto, umowa podpisana. 
Teraz trochę o architekturze systemu, czyli 
w co się wpakowaliśmy. Jelenia Góra jest 
bardzo rozciągniętym miastem, od pół-
nocy do południa ma ponad 22 km, teren 
jest mocno pofałdowany. Nawet wysokie 
obiekty w części południowej nie widzą się 

z wysokimi obiektami w części północnej. 
W obszarze projektu skrajne kamery są od-
dalone o blisko 14 km. Naturalnie, obszar 
objęty systemem jest podzielony na dwie 
strefy: centrum i Zabobrze oraz Cieplice 
i Sobieszów. Inwestor nie dysponował 
włóknami światłowodowymi łączącymi je 
obie. Odległość od CD1 w straży miejskiej 
w centrum do CD4 w komisariacie policji 
w Cieplicach to około 8 km. Ta relacja zo-
stała zaprojektowana jako radiowa SR1-SR5 
(ratusz-kościół) z zapasowym linkiem przez 
stację radiową SR8 zaprojektowaną jak 
najbardziej w bok od tego linku. Ponieważ 
system był w specyfikacji określony jako IP, 
przepływności radiowe były tu ważące, by 
uzyskać odpowiednią jakość obrazu oglą-
danego na żywo i zapisywanego na ma-
cierzach dyskowych (radio zostało opisane 
w osobnym rozdziale). 

Przy tak dużym systemie (61 kamer, 
cztery centra dozoru) ważące były urządze-
nia sieciowe – switche. Tutaj inwestor nie 
zostawił pola manewru. Zostały zastosowa-
ne przełączniki Cisco serii 3560. Jako serce 
systemu oraz kamery wybraliśmy sprzęt 
firmy Bosch. Przy tak dużym systemie eks-
peryment z urządzeniami najnowszej gene-
racji innych firm wydawał się nam ryzykow-
ny: nie znaliśmy ich tak dobrze, jak systemu 
Bosch, a poza tym ta niezawodność... Ar-
chitekturę systemu schematycznie pokazuje 
rysunek. Wymogi co do parametrów kamer 
narzucone przez inwestora spełniły kamery 
Bosch serii VG-4.

Do dzieła!
Od 8 kwietnia do 31 maja pozostało nie-
wiele ponad 7 tygodni. Ponieważ czas 
oczekiwania na część urządzeń wynosi do 6 

tygodni – rozpoczęliśmy od zamówień. 
Następnie przystąpiliśmy do wykonania 
szafek teletechnicznych zasilających kame-
ry i urządzenia transmisyjne. Zostały one 
wyposażone w zasilacze awaryjne z baterią 
8 Ah, transformatory 230/24 do zasilania 
kamer, zabezpieczenia elektryczne, przekaź-
niki kontroli obecności napięcia sieci, alarm 
otwarcia szafki itp. urządzenia pomocnicze. 
Wszystko to udało się zainstalować w szaf-
ce o wymiarach 25 x 30 x 40 cm. Zgodnie 
z wymaganiami inwestora, każda szafka 
została wyposażona w zamek o innym 
numerze klucza. 

Przeprowadzono próby zasilania. Ka-
mera i moduł radiowy działały bez napięcia 

Kamera na Baszcie Grodzkiej

Architektura systemu
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sieci przez około 3 godziny. Oczywiście był 
to sezon letni, więc UPS nie zasilał grzałek. 
Obecnie, po sezonie zimowym, możemy 
stwierdzić, że mimo zimna kamera działała 
bez sieci NN przez około 1 godzinę. Szaf-
ki w miejscach instalacji zostały zasilone 
napięciem sieci NN z istniejących tablic RG 
w budynkach. Inwestor zawierał umowy 
z właścicielami na dostawę energii do sza-
fek. 

Każda szafka została włączona do RG 
za podlicznikiem (wymóg inwestora). Dzięki 
podlicznikom energii elektrycznej inwestor 
rozwiązał trzy problemy:

• rozliczanie za energię nie jest przybli-
żeniem, ale jest wyliczane z odczytów 
kwartalnych, a więc żadna ze stron nie 
przepłaca 

• dzięki systematycznym odczytom z 50 
liczników można porównać pobory 
energii przez każdą kamerę i w sta-
tystyczny sposób wykryć ewentualne 
przypadki kradzieży energii 

• umowy na dostawę energii z zakładami 
energetycznymi są obciążone znaczny-
mi kosztami abonamentu oraz licznymi 
formalnościami i opłatami z tytułu do-
stępu do sieci NN.

Aby włączyć którąkolwiek kamerę, 
potrzebny jest system, który natychmiast 
po jej instalacji przejmie obsługę i będzie 
jej strzegł. Dlatego jeszcze przed dostawą 
sprzętu przygotowano instalacje w cen-
trach dozoru CD1, CD2, CD3, zainstalowa-
no szafy, okablowanie, zasilanie. W tym sa-
mym czasie instalowane były stacje bazowe 
systemu radiowego oraz przygotowywano 
w mieście kompletne instalacje punktów 
kamerowych jeszcze bez kamer i z pustymi 
szafkami. Przygotowywane były switche 
Cisco, odbywały się szkolenia instalatorów. 

W kilka dni po dostawie sprzętu Bosch 
udało się zainstalować, połączyć i urucho-
mić centra dozoru CD1, CD2, CD3. Na-
tychmiast też zainstalowano i przyłączono 
pierwsze kamery. Odbyło się również pierw-
sze szkolenie operatorów systemu.

24 maja, a więc tydzień przed termi-
nem dokonano odbioru I etapu zadania. 
Przyspieszenie wynikło z tego, że wszyscy 
pracowali w dobrym tempie i bez opóź-
nień. Również dostawcy stanęli na wysoko-
ści zadania. Zaoszczędziliśmy więc tydzień, 
który w harmonogramie był właśnie rezer-
wą.

Drugi etap rozpoczął się jeszcze przed 
odbiorem pierwszego, po prostu dalej 
instalowaliśmy kamery do gotowego syste-
mu. Jedynie radiowcy mieli nowe problemy, 
bo w osiedlu Zabobrze radio w wolnym 
pasmie 5,8 GHz sprawiało wiele kłopotu. 
Problemem było utrzymanie stałej transmi-
sji o niskiej stopie błędów. Uzyskiwano do-
bre przepływności, jednak raz na godzinę 
radio odmawiało posłuszeństwa. Jak gdyby 
co godzinę ktoś coś włączał i zakłócał. 

Transmisja radiowa w wolnym pasmie 
do przesyłania sygnałów wideo na żywo 
to duże wyzwanie. Każdy może w tym 
pasmie włączyć cokolwiek i nawet nie 
zauważy, że ktoś go zakłóca i on kogoś 
zakłóca – po prostu transmisje pakietów 
i tak dotrą, no, może kilka sekund później. 
Ale tych kilka sekund dla kilku klatek obrazu 
to klęska.

Radiowcy długo walczyli z problemami, 
nie zawsze wszystko szło gładko. Bardzo 
pomocne okazało się wykonanie połączeń 
skrośnych między stacjami bazowymi, dzię-
ki czemu można było zmieniać drogi trans-
misji. W czasie realizacji tego etapu okazało 
się, że rozpoczęto remont wieży ratuszowej 
i praktycznie zdemontowano całą kon-

strukcję kopuły, pod którą była instalowana 
główna stacja radiowa SR1. Przez pewien 
czas anteny wisiały na sznurkach. Niemniej 
musiały działać, by móc instalować i uru-
chamiać kolejne kamery. 

W tym etapie problemy były też z kil-
koma instalacjami kamer. W pierwszym 
etapie wykonano 20 instalacji najłatwiej-
szych, te trudne zostały właśnie na II etap. 
A to wspólnota nie mogła dojść do porozu-
mienia, w którym konkretnie miejscu na być 
zainstalowana antena (bardziej w prawo 
czy bardziej w lewo, czy ma widzieć mój 
samochód na parkingu, czy sąsiada itp.). 
W kilku przypadkach zmieniano z tego 
powodu lokalizację kamer, na szczęście 
inwestor miał wytypowane lokalizacje za-
pasowe. 

Drugi etap zakończył się 28 czerwca, 
trwał więc nieco dłużej niż zakładano, ale 
zapas z I etapu pozwolił dotrzymać termin.

Trzeci etap to łączność radiowa 
z dzielnicą Cieplice i instalacja centrum do-
zoru CD4 Cieplice i kamer z rejonu Cieplic 
oraz Sobieszowa. Tak jak poprzednio, etap 
ten rozpoczął się już w trakcie II etapu. 
Stacja radiowa SR5 na wieży kościoła zosta-
ła zainstalowana, uruchomiona i na końcu 
tak pomalowana, by nie było jej widać. 
Centrum dozoru też udało się uruchomić 
gładko, w końcu to czwarte centrum, więc 
już rutyna. Kamery także zainstalowano 
bez większych problemów. Etap łatwy, 
gdyby nie to, że kończył się wykonaniem 
pełnej dokumentacji, wszystkich testów, 
pomiarów oraz trudniejszym szkoleniem 
operatorów systemu. Trudniejszym dlatego, 
że po dwóch miesiącach pracy operatorzy 
mieli już jakieś doświadczenie i zadawali 
bardzo dużo pytań oraz zgłaszali swoje 
uwagi.
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Łączność radiową dla systemu wy-
konał nasz partner w konsorcjum – firma 
Wavenet. Założenia były bardzo trudne 
do zrealizowania ze względu na wymóg 
inwestora, by transmisja odbywała się wol-
nym pasmie 5 GHz. System został zbudo-
wany na platformie Mikrotik, jest to jeden 
z bardziej popularnych i sprawdzonych 
systemów wykorzystywanych do przesyła-
nia informacji w pasmach 2,4 i 5 GHz. 

Nasza koncepcja zakładała budowę 
sześciu stacji retransmisyjnych wyposażo-
nych w stacje bazowe zbierające sygnał 
wizyjny z poszczególnych kamer. Sporym 
wyzwaniem okazało się odpowiednie 
zaprojektowanie sektorów, kamery były 
rozmieszczone w różnych odległościach 
– od 100 do 2000 m w tej samej linii wi-
dzenia ze stacją bazową, jednak kilkunasto-
letnie doświadczenie radiowców pozwoliło 
zaprojektować i wybudować odpowiednią 
sieć radiową. 

Kolejnym wyzwaniem okazało się po-
łączenie stacji retransmisyjnych z centrami 
dozoru. Odległości nie były znaczne, jednak 
duża liczba kamer postawiła spore wyma-
gania co do łączy: przykładowo w Ciepli-

cach zainstalowano 16 kamer, co oznacza 
około 50 Mbit/s transmisji w wolnym pa-
śmie 5 GHz! Technologia multicast i spora 
liczba pakietów zwiększyły znacznie wyma-
gania stawiane urządzeniom. Inżynierowie 
przez kilka dni konfigurowali parametry 
systemu, aby zapewnić ciągłość transmisji 
sygnału wizyjnego. W celu zapewnienia 
bezprzerwowej łączności zastosowano 
topologię „mesh” – w przypadku przerwa-

nia transmisji z jednej ze stacji przesyłanie 
informacji przejmuje trzecia stacja retrans-
misyjna. 

W celu zarządzania siecią radiową, 
na platformie NMS wykonaliśmy aplikację 
do jej nadzoru. Wszystkie węzły radiowe 
są ciągle nadzorowane zdalnie, możliwa 
jest również zdalna rekonfiguracja para-
metrów, co znacznie przyspiesza usuwanie 
awarii.

Kamera na placu Ratuszowym
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Przepływności sygnałów w sieci: 
do podglądu na żywo używane są obrazy 
przekazywane z jakością 1 CIF z szybkością 
25 obrazów/sekundę. Rejestrujemy 5-8 
obrazów na sekundę w jakości 2 CIF lub 4 
CIF, w zależności od ważności miejsca, po-
tencjalnej możliwości zaistnienia zdarzenia. 
Zakres i jakość rejestrowanego materiału 
ma decydujący wpływ ilość zajmowanego 
miejsca na dyskach, więc do rejestracji 
trzeba podchodzić z rozsądkiem. Nie warto 
rejestrować 25 klatek/sekundę w jakości 4 
CIF, bo to nic nie wnosi. Czas archiwizacji 
skraca się przy takich parametrach znacz-
nie. W naszym systemie macierz 26 TB 
wystarcza obecnie do zapisu około 45 dni 
obrazów ze wszystkich zdarzeń z 45 kamer 
i taki okres jest dla strażników i policjantów 
zadowalający. Odpowiednio w centrum 
dozoru CD4 macierz 12 TB zapewnia na-
granie z 18 kamer przez 90 dni, ale tutaj 
lada dzień będą instalowane kolejne ka-
mery (z Parku Zdrojowego). Trzy tygodnie 
to według nich za krótki czas. 

Zakres danych, które system rejestruje 
z poszczególnych kamer, jest bardzo różny. 
Maksymalnie wynosi około 1200 kb/s dla 
kamer przekazujących obraz w jakości 4 
CIF. Minimalnie jest to około 420 kb/s dla 
kamer przekazujących obraz w jakości 2 
CIF zainstalowanych w miejscach o małym 
ruchu. Prawie wszystkie kamery stosują 
kompresję MPEG-4, dwie instalowane 
w tym roku stosują kompresję H.264. Nie 
jest oczywiste, że kompresja H-264 pozwa-
la uzyskać lepszą jakość i węższe pasmo. 
Pierwszą kamerę z kompresją H.264 za-
instalowaliśmy w tym roku w Parku Zdro-
jowym. Kamera rejestruje dużo obrazów 
z licznymi drzewami z poruszającymi się 
gałęziami. Dla takich obrazów kompresja 
H.264 nie nadaje się. Obraz jest gorszej 
jakości, a pasmo niewiele mniejsze. W par-
kach i terenach zalesionych kompresja 
MPEG-4 jest lepsza. 

Monitoring mobilny, który był zawar-
ty w umowie, został wykonany po drodze. 
Ponieważ wykonaliśmy już wiele takich 
instalacji w samochodach egzaminacyj-
nych na prawo jazdy, wydawało się, że nie 
będziemy mieli z tym kłopotów. Jednak 
wymagania inwestora, a szczególnie straży 
miejskiej, która miała z tego systemu ko-
rzystać, były trudne do spełnienia. Typowe 
rozwiązanie to kamera wewnętrzna w sa-
mochodzie patrząca do przodu i do tyłu 
oraz rejestrator i zasilanie tego minisys-
temu. Nietypowe części systemu to dwie 
kamery przenośne z własnym zasilaniem 
na 8 godzin pracy oraz kamera noktowizyj-
na na 5-metrowym maszcie teleskopowym. 
Kamery przenośne można zainstalować 

w odległości do 100 m od samochodu 
i z kabiny samochodu monitorować impre-
zę masową, widząc ją z różnych miejsc.

Odbiór końcowy został wykonany 
na kilka dni przed terminem umownym. 
Do końca walczyliśmy z transmisją radio-
wą. W trakcie prac instalacyjnych żadna 
z kamer nie okazała się wadliwa i wszyst-
kie pracują bez zarzutu od dnia instalacji 
do dzisiaj. Nie został wymieniony żaden 
z elementów systemu rejestracji. Jedynie 
kilka zasilaczy radiowych oraz jeden z UPS-
-ów wymagały naprawy 

Rozbudowy 
Kilka miesięcy po zakończeniu prac in-
westor rozbudowuje system o monitoring 
Parku Zdrojowego w Cieplicach. Kolejnych 16 
kamer zostanie przyłączonych do centrum 
dozoru CD4. Planuje się też połączenie syste-
mu monitoringu budowanych obecnie Term 
Cieplickich z systemem monitoringu miasta. 

Działania użytkowników 
po uruchomieniu systemu 
Najwięcej informacji uzyskaliśmy od straży 
miejskiej. Bardzo zmieniła ona swoje spo-
soby pracy po uzbrojeniu w system monito-
ringu miejskiego. Ich oczkiem w głowie jest 
tzw. Trakt Śródmiejski, czyli szlak turystycz-
ny obejmujący ulicę 1 Maja, ul. Konopnic-
kiej, plac Ratuszowy i ul. Długą. 

Wcześniej po tych ulicach poruszały się 
patrole, zaprowadzając porządek swoją 
obecnością, a w razie potrzeby interwenio-
wały. Obecnie na Trakcie Śródmiejskim pa-
troli nie ma! Znajdują się one w bezpośred-
nim sąsiedztwie traktu. Interwencje są im 
zlecane przez dyżurnego centrum dozoru, 
który widzi cały trakt. Dzięki monitoringowi 
uzyskano dwa ciekawe efekty:

• patrole nie straszą turystów swoją 
obecnością – u turystów nie tworzy się 
negatywny wizerunek miasta, w którym 

jest niebezpiecznie, bo kręcą się liczne 
patrole

• interwencje są skuteczne, bo poparte 
nagranym materiałem dowodowym

• liczba wykroczeń w tej strefie zdecydo-
wanie zmalała.

Mimo iż system działa dopiero kilka 
miesięcy, uzyskaliśmy kilka ciekawych da-
nych statystycznych. Od 1 stycznia do 12 
kwietnia br. w rejonie spacerowej ul. 1 
Maja w statystykach straży miejskiej od-
notowano 326 interwencji, w tym 105 
drogowych (głównie parkowanie w niedo-
zwolonych miejscach oraz wjazdy pojaz-
dów do strefy dla pieszych). W tym samym 
okresie roku 2010 było 442 interwencje, 
w tym 246 drogowych.

Dane te są w pierwszym momencie 
niewiarygodne – pierwsza myśl jest taka, 
że po zainstalowaniu systemu liczba in-
terwencji zmalała, a powinna wzrosnąć, 
bo strażnicy widzą więcej. Jednak tak 
właśnie system ma działać: w rejonie mo-
nitorowanym maleje liczba interwencji, 
bo maleje liczba wykroczeń! Zapewne 
przenoszą się one do innych rejonów, ale 
właśnie o to chodzi, by w atrakcyjnych 
turystycznie rejonach miasta było spokojnie 
i bezpiecznie. 

W pewnych miejscach miasta nagminne 
do tej pory procedery żebractwa, wyłudza-
nia oraz drobnych kradzieży kieszonkowych 
ustały zupełnie lub prawie zupełnie. A pa-
troli strażników miejskich tam nie widać! 
Jednak w razie potrzeby możemy być pew-
ni, że dotrą do miejsca zdarzenia w ciągu 
minut, po drodze poinformowani przez 
dyżurnego, o co chodzi.

Zaskoczyło nas to, jak mocno system 
monitoringu zmienił sytuację w mieście. 
Jacek Winiarski, zastępca komendanta 
straży miejskiej, podsumował, iż miasto 
działa obecnie zupełnie inaczej niż w epoce 
sprzed monitoringu.  

Centrum dozoru CD1 w siedzibie straży miejskiej


