
„Prototyp urządzenia informującego o kradzieży pojazdu 
samochodowego wraz z jego lokalizacją” 

Głównym celem projektu jest możliwość zapewnienia właścicielom pojazdów komunikacyjnych pełnej kontroli nad pojazdem. Zapewnienia informacji o 
kradzieży tego pojazdu jak również jego późniejszej lokalizacji. Takie informacje umożliwią organom ścigania szybką interwencję, a lokalizacja pojazdu 
wspomoże możliwość odnalezienia pojazdu.  

Pewnego razu, podróżując z rodzicami pojazdem samochodowym, w warunkach o utrudnionej widoczności 
(noc i silne opady deszczu), w terenie niezabudowanym, tata gwałtownie zwolnił i wykonał ruch omijający. 
Okazało się, że podczas burzy, przestraszony koń uciekł z gospodarstwa domowego i zatrzymał się na środku 
jezdni. Zderzenie z nim mogło wywołać nieprzewidziane konsekwencje. Od tamtego momentu zastanawiałam 
się , czy są jakieś skuteczne metody do wykrywania/ostrzegania przed zagrożeniem ze strony zwierząt? Po 
zapoznaniu się ze z praktykowanymi sposobami stosowanymi do ograniczania wypadków ze zwierzętami 
okazało się, że służą one głównie do próby powstrzymania zwierzyny przed wtargnięciem na jezdnię. 

 

 

Projekt po ukończeniu został poddany weryfikacji poprawności działania.                             
Główny zakres badań obejmował:                                                                                                                                      
1. Sprawdzenie zakresu widzenia mini kamery. 
2. Sprawdzenie powiadamiania na smartfon. 
3. Sprawdzenie podglądu widzenia kamery przedpola pojazdu w trakcie 
przemieszczania się pojazdu. 
4. Sprawdzenie widoku kamery w kabinie pojazdu. 
5. Czas pracy urządzenia w zależności od pojemności baterii i czasu użytkowania 
w trybie online. 
Badania potwierdziły poprawność działania projektu, a wyniki badań zostały przedstawione 
we wnioskach. 
  

Autor pracy: 
Zofia Chrapko 

Szkoła: Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Józefosławiu 

Opiekun naukowy: 
mgr inż. Marian Chrapko  

Realizacja projektu 

Cel projektu 

Realizacja: rozpoznanie rynku w zakresie dostępnych kamer, zakup, instalacja oprorgramowania, 
weryfikacja poprawności działania. Po uruchomieniu kamery należało ustalić lokalizację urządzenia w 
pojeździe samochodowym tak, aby kąt widzenia kamery mógł rejestrować obraz w zakresie dostępnego 
kąta widzenia w zakresie 90 stopni, tj. od twarzy kierowcy do przedpola pojazdu w celu możliwości 
podglądu trasy pokonywanej przez skradziony pojazd lub w celu rejestracji nr rejestracyjnych 
samochodu, na który mógłby zostać zamieszczony. Najbardziej odpowiednim miejscem okazał się przedni 
słupek po stronie pasażera.  

Źródło: własne  

Kradzież pojazdów samochodowych jest znana od wielu lat. Pomimo nowoczesnych zabezpieczeń 
antykradzieżowych, w dalszym ciągu dochodzi do przestępstw związanych z kradzieżą pojazdów. Słyszałam od 
taty o kradzieży samochodu o wartości około 50.000 zł PLN, z podwórka Jego kolegi z pracy. Również 
przeglądając informację w zakresie wydarzeń usłyszałam o kradzieży pojazdu samochodowego m.in. znanej 
aktorki p. Joanny Liszowskiej, „w nocy z 10 na 11.02.2021 r. sprzed Jej posesji skradziono Bentleya o wartości 
750.000 tys. PLN”. Wówczas zaczęłam się zastanawiać, czy auto o takiej wartości nie powinno mieć 
zabezpieczeń uniemożliwiających kradzieży takiego auta? Rozpoznałam rynek i okazało się, że jedyną formą 
zabezpieczenia jest alarm samochody, z którym złodzieje radzą sobie dosyć dobrze, a lokalizator GPS, jako 
wyposażenie dodatkowe,  działa tylko wtedy, gdy auto nie znajduje się w tzw. „Klatce Faradaya”, czyli nie 
zostało wprowadzone na ciężarówkę zabudowaną metalowymi elementami chroniącymi przed polem 
elektromagnetycznym. Wówczas zaczęłam zastanawiać się, jak można uniknąć kradzieży aut, a przynajmniej 
zostać poinformowanym o takiej sytuacji. Przeglądając programy detektywistyczne w telewizji, moją uwagę 
zwróciły mini kamery szpiegowskie. Zaczęłam przeglądać oferty takich kamer i ich funkcję powiązałam z 
możliwością wykorzystania  do przekazywania informacji właścicielowi pojazdu w momencie Jego kradzieży, 
bądź też zlokalizowania pokonywanej trasy od miejsca kradzieży do miejsca docelowego transportu pojazdu.  

Budowa 
✓ Mini kamera 

Specyfikacja zastosowanej kamery: 

• Funkcja Wi-Fi, 

• Niewielki rozmiar, 

• Podgląd na telefonie, tablecie, 

• Slot na karty pamięci do 64 GB, 

• Detekcja ruchu – powiadomienie, 

• Kąt widzenia 90 stopni, 

• Rozdzielczość podglądu obrazu: 1280x720p, 

• Rozdzielczość zapisu obrazu : 1920x1080p. 

✓ Kabel zasilający 

✓ Power bank 

 Telefon Samsung A5 

Prototyp urządzenia wymagał zapewnienia zasilania mobilnego dla mini kamery oraz 

zsynchronizowaniu jej ze stmartfonem jak również dedykowaną dla danej kamery 

aplikacją. 

 

 

 

1. Prototyp urządzenia służy do: 

✓ rejestracji twarzy kierowcy po otwarciu drzwi i znalezieniu się w polu widoku 

     kamery, 

✓ uzyskania informacji na smartfona o ruchu pojazdu lub ruchu w pojeździe, 

✓ rejestracji przedpola pojazdu (rejestracja trasy pojazdu, innego auta na które 

     mogłoby zostać wprowadzone auto podczas kradzieży), 

✓ rejestracji podczas jazdy pełniąc równoległą funkcję dostępnych na rynku rejestratorów jazdy         

(urządzenia o większych gabarytach, widocznych z zewnątrz o ograniczonych funkcjach wyłącznie      

do rejestracji przedpola pojazdu w czasie jazdy i ewentualnego uruchomienia przy poruszeniu 

autem: szkoda parkingowa, wypadek). Zastosowaną mini kamerę również można wykorzystać do 

zarejestrowania ewentualnych szkód parkingowych lub momentów wypadków w trakcie jazdy. 

2. Kąt widzenia kamery wynosi 90 stopni. 

3. Układ reaguje na poruszenie pojazdem oraz zmianę położenia pojazdu. 

4. Możliwość podglądu pokonywanej trasy przez pojazd. 

5. Możliwość rejestracji tablic rejestracyjnych pojazdu, na który ewentualnie mógłby zostać 

wprowadzony kradziony pojazd.  

Prototyp urządzenia skupia w sobie wiele różnych możliwości, co czyni go urządzeniem eliminującym 

inne urządzenia posiadające wyłącznie pojedyncze funkcje z pakietu możliwości tego prototypu. Źródło: własne  

Instalacja kamery 

Obraz z kamery 

Obraz zmiany widoku kamery z pozycji 

kierowcy na widok z przedpola pojazdu  
Obraz z przedpola pojazdu w 

czasie jego ruchu 

Obraz w aplikacji 

z detekcji ruchu 


