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Streszczenie: W pracy przedstawiono dwa wątki związane z pomiarami parametrów pojazdów
w ruchu drogowym. Pierwszy z nich dotyczy zastosowania i rozwoju systemów współpracujących
z czujnikami indukcyjnymi pętlowymi pozwalającymi na wykrywanie obecności pojazdu, pomiar
jego prędkości i liczby osi oraz na minimalizację zakłóceń elektromagnetycznych typowych dla
poruszających się pojazdów. Drugi wątek związany jest z dynamicznym ważeniem pojazdów (systemy WIM – Weigh-in-Motion). Omówiono budowę takich systemów, stosowane czujniki nacisku
i ich właściwości oraz systemy wieloczujnikowe WIM. Przedstawiono metody minimalizacji niepewności pomiaru nacisków osi i metody określania tej niepewności. Analizowano również wpływ
czynników środowiskowych na wyniki pomiarów, a także rozważono możliwość stosowania systemów WIM jako systemów administracyjnych.
Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, systemy WIM, MS-WIM, kalibracja, autokalibracja, niepewność pomiaru
MEASUREMENTS OF ROAD TRAFFIC PARAMETERS
Abstract: The paper presents two topics related to the measurement of vehicle parameters in
road traffic. The first one concerns the application and development of systems cooperating
with inductive loop sensors that allow to detect the presence of a vehicle, measure its speed and
the number of axles, and minimize electromagnetic disturbances typical for moving vehicles.
The second topic is related to the dynamic weighing of vehicles (WIM systems). The structure of
such systems, applied load sensors and their properties as well as multi-sensor WIM systems are
discussed. The methods of minimizing the uncertainty of axle load measurement and the methods of determining this uncertainty are presented. The influence of environmental factors on
the measurement results was also analyzed, and the possibility of using WIM systems as administrative systems was also considered.
Keywords: inductive loop detector, systems WIM, MS-WIM, calibration, autocalibration, uncertainty of measurements
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1. Wstęp
Badania związane z szeroko rozumianymi pomiarami parametrów ruchu drogowego zostały zapoczątkowane w Katedrze Metrologii i Elektroniki na początku XXI wieku.
Prowadzone prace koncentrowały się na dwóch wątkach.
Pierwszym, chronologicznie rzecz ujmując, wątkiem było wykorzystanie pętli indukcyjnych do pomiaru podstawowych parametrów pojazdów i parametrów ruchu,
takich jak: liczba pojazdów przekraczających określony przekrój drogi, prędkość, długość pojazdu, detekcja i zliczanie osi, detekcja przyczepy oraz selektywna klasyfikacja
pojazdów. Zagadnienia te nadal są aktualne, a podmioty rządowe zobligowane do
przeprowadzania okresowych pomiarów ruchu w krajowej sieci drogowej, zgłaszają
zapotrzebowanie na systemy do automatycznych pomiarów takich parametrów. Systemy klasyfikacji stawiają szereg niełatwych do spełnienia wymagań związanych z właściwościami metrologicznymi, odpornością na zakłócenia oraz technologią wykonania
i instalacji. Ma to kluczowe znaczenie w punktach pomiarowych znajdujących się na
odcinkach, na których pomiar jest realizowany w całości w sposób automatyczny, ciągły
i całoroczny (GDDKiA 2020). Prowadzenie pomiarów w ciągu miesięcy i lat wymaga
od systemu pomiarowego długoterminowej, bezawaryjnej i bezobsługowej pracy. Jednocześnie ze względu na całoroczne użytkowanie system cechować musi odporność na
zmienne warunki atmosferyczne. Liczne prace dowodzą, że czujniki indukcyjne pętlowe spełniają powyższe wymagania. Wykazują one w porównaniu z innymi rodzajami
czujników szereg zalet (Marszałek i in. 2015). Wykonuje się je z miedzianego izolowanego przewodu zatopionego w nawierzchni jezdni, co zapewnia ochronę przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi i czyni
je trwałym oraz efektywnym rozwiązaniem. Pozwala to na bezawaryjną pracę tego typu
czujników nawet przez kilkanaście lat. Sama instalacja jest nieskomplikowana oraz
szybka, co w porównaniu z niską ceną czujnika stanowi kluczową zaletę decydującą
o jego popularności. Prace w tym zakresie są kontynuowane i dotyczą przede wszystkim
systemów zasilanych wieloczęstotliwościowo.
Drugim wątkiem, który został zapoczątkowany w roku 2005, jest dynamiczne ważenie pojazdów samochodowych. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na
wdrażaniu tzw. systemów administracyjnych.
Obserwowany rozwój systemów dynamicznego ważenia pojazdów samochodowych (WIM – Weigh-in-Motion) dotyczy dwóch aspektów. Następuje rozwój technologii stosowanych czujników nacisku, a równocześnie są prowadzone prace badawcze
w poszukiwaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych systemów WIM (np. systemy wieloczujnikowe – MS-WIM) oraz prace nad rozwojem algorytmów estymacji masy pojaz-
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dów i nacisku statycznego osi, algorytmów kalibracji, kryteriów oceny dokładności wyników ważenia, zwiększeniem odporności systemów WIM na czynniki zakłócające oraz
zwiększeniem wiarygodności wyników ważenia otrzymywanych przy użyciu takich systemów. Obserwowany obecnie w skali światowej kierunek rozwoju systemów WIM prowadzi do wykorzystania wyników ważenia pozyskiwanych za ich pomocą do działań administracyjnych, mających na celu egzekwowanie przepisów obowiązujących w zakresie
transportu drogowego. Takie systemy nazywa się administracyjnymi systemami WIM.
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej opisano kierunki i wyniki
badań prowadzonych w obszarze systemów WIM ze szczególnym uwzględnieniem prac
mających na celu ich administracyjne zastosowanie. W części drugiej zostały przedstawione aktualnie realizowane prace badawcze dotyczące zastosowania pętli indukcyjnych w procesie klasyfikacji pojazdów samochodowych.

2. Dynamiczne ważenie pojazdów samochodowych –
systemy WIM
Ideę dynamicznego ważenia pojazdów samochodowych ilustrują schematy przedstawione na rysunku 1.
a)

b)

Rys. 1. Schemat stanowiska WIM: a) stanowisko dwuczujnikowe;
b) stanowisko wieloczujnikowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sroka i in. (2019)

Idea dynamicznego ważenia pojazdu jest względnie prosta. Na drodze jadącego pojazdu umieszcza się czujniki reagujące na nacisk jego osi lub kół, a następnie na podstawie
zarejestrowanych sygnałów pomiarowych dokonuje się estymacji nacisku statycznego
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poszczególnych osi oraz masy całkowitej pojazdu. Problemy pojawiają się, gdy dąży się
do wysokiej dokładności uzyskanego w ten sposób wyniku ważenia. Przyczyn ograniczających tę dokładność jest wiele i w zależności od źródła ich pochodzenia można je
podzielić na trzy grupy:
1) czynniki związane z ważonym pojazdem:
– pionowe wahania pojazdu,
– prędkość i zmiana prędkości pojazdu podczas przejazdu przez stanowisko WIM,
– efekt windy powietrznej zależny od względnej prędkości i kierunku wiatru,
2) czynniki związane z nawierzchnią drogi:
– szeroko rozumiana jakość drogi,
– przestrzenna powtarzalność nacisku osi,
– zmiana parametrów nawierzchni pod wpływem zmian temperatury, czasu trwania i wartości nacisku osi,
3) czynniki związane z systemem WIM:
– liczba i technologia zastosowanych czujników nacisku,
– sposób montażu czujników i ich rozmieszczenia wzdłuż stanowiska WIM,
– błąd pomiaru prędkości,
– dokładność i częstotliwość kalibracji systemu.
Starania podejmowane w celu zwiększenia dokładności wyników ważenia obejmują zarówno działania o charakterze konstrukcyjnym (opracowywanie nowych technologii wykonywania czujników nacisku, konstrukcja wieloczujnikowych systemów WIM),
jak i działania w sferze zarządzania systemem WIM oraz algorytmów przetwarzania sygnałów pomiarowych (nowe procedury kalibracji i autokalibracji systemów, algorytmy estymacji nacisku statycznego, nowe kryteria oceny dokładności ważenia,
zwiększenie odporności na czynniki zakłócające, metody oceny wiarygodności wyników ważenia).

2.1. Czujniki nacisku stosowane w systemach WIM
Stosowane obecnie czujniki nacisku są wykonywane w czterech różnych technologiach. Są to czujniki: polimerowe, kwarcowe, pojemnościowe i tensometryczne (nazywane dalej płytowymi) (Sroka i in. 2019). Wymienione czujniki różnią się zarówno
ceną, jak i właściwościami metrologicznymi. Najlepsze wydają się obecnie czujniki
płytowe (tensometryczne), są one jednak bardzo kosztowne. Podstawowe cechy czujników WIM zestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Podstawowe cechy czujników WIM

Dok³adnoæ

Zakres prêdkoci
[km/h]

Cena

Koszt
instalacji

Koszt obs³ugi

niska

20–110

niska

niski

wysoki

Czujniki
kwarcowe

wysoka

2–150

wysoka

redni

redni

Czujniki
p³ytowe

wysoka

0–120

wysoka

wysoki

niski

Czujniki
pojemnociowe

rednia

0–120

rednia

wysoki

redni

Technologia
Czujniki
polimerowe

2.2. Wieloczujnikowe systemy ważenia pojazdów – MS-WIM
Jedną z podstawowych przyczyn ograniczających dokładność ważenia, tj. dokładność wyznaczonych ocen nacisku statycznego poszczególnych osi pojazdu oraz jego
masy całkowitej, są pionowe wahania ważonego pojazdu. Pod wpływem nierówności
nawierzchni pojazd nie tylko porusza się wzdłuż stanowiska WIM, ale dodatkowo podlega pionowym wahaniom. Czujniki nacisku zainstalowane w nawierzchni drogi, po której porusza się ważony pojazd, reagują na ten nacisk dynamiczny. Wielkością mierzoną
bezpośrednio jest więc nacisk dynamiczny, a celem pomiaru jest estymacja nacisku
statycznego i masy. Im większe są pionowe wahania pojazdu, tym silniejszy jest ich
zakłócający wpływ na wyniki ważenia. Intensywność takich zakłóceń zależy od stanu
nawierzchni, ale również od prędkości pojazdu i jego parametrów konstrukcyjnych
(rodzaj i stan zawieszenia, liczba osi, odległości pomiędzy osiami, masa).
Konstrukcja wieloczujnikowych systemów WIM (MS-WIM – Multi Sensor WIM)
została opracowana w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu tego zjawiska. Na rysunku 2 przedstawiono system MS-WIM wyposażony w 16 polimerowych czujników nacisku. Stanowisko zostało zbudowane w celach badawczych, na drodze krajowej DK81,
w miejscowości Gardawice.
Eksperymenty przeprowadzone na tym stanowisku dały możliwość określenia
wpływu czynników środowiskowych na wynik ważenia w systemach WIM wyposażonych w czujniki polimerowe, pozwoliły opracować nowe algorytmy estymacji nacisku
statycznego oraz masy całkowitej, umożliwiły również porównanie i ocenę właściwości
różnych algorytmów kalibracji systemu, a także poddanie analizie nowych kryteriów
oceny dokładności systemów WIM.
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Rys. 2. Wieloczujnikowy system WIM
Źródło: Gajda i in. (2015)

2.3. Wpływ czynników środowiskowych na dokładność wyników ważenia
w systemach WIM
Drugą istotną przyczyną błędów ważenia jest duża wrażliwość systemów WIM na
wpływ czynników środowiskowych. Wynika to w dużej mierze z faktu, że czujniki nacisku zainstalowane w nawierzchni drogi tworzą wraz z tym fragmentem nawierzchni
układ pomiarowy. Elementy tego układu, a więc również nawierzchnia, determinują
metrologiczne właściwości systemu WIM. Szczególnie mocno uwidacznia się to zjawisko w przypadku wpływu temperatury nawierzchni i prędkości pojazdu na wyniki jego
ważenia. Intensywność tego wpływu zależy od technologii wykonania czujników oraz
od składu nawierzchni i technologii jej wykonania (Burnos i Rys 2017).
Wpływ temperatury jest spowodowany zarówno zmianami wewnętrznych parametrów czujników, jak i zmianami parametrów mechanicznych nawierzchni następującymi pod wpływem temperatury. Ilościowe opisanie tego wpływu, zwłaszcza w odniesieniu do nawierzchni, wymaga długotrwałych badań prowadzonych na stanowisku, po
zainstalowaniu na nim wybranych czujników WIM.
Na rysunku 3 przedstawiono charakterystyki ilustrujące temperaturowe zmiany
wewnętrznych parametrów piezoelektrycznego czujnika nacisku, wyznaczone w komorze klimatycznej.
Łączny wpływ temperaturowych zmian właściwości czujnika i nawierzchni, w której jest on zainstalowany, powoduje w efekcie znaczne ograniczenie dokładności ważenia. Skalę problemu ilustrują charakterystyki przedstawione na rysunku 4. Dotyczą one
czujników nacisku wykonanych w różnych technologiach i zainstalowanych w nawierzchni bitumicznej.
Z charakterystyk przedstawionych na rysunku 4 wynika, że w warunkach klimatycznych panujących w Polsce zmiana wyniku ważenia w zakresie 10 może zostać zaobserwowana w trakcie jednego dnia. Jest to zdecydowanie zbyt duża zmiana.
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b)

Rys. 3. Zmiana zastępczej pojemności (a) i współczynnika stratności (b)
czujnika piezoelektrycznego w funkcji temperatury
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gajda i in. (2013)

Rys. 4. Wpływ temperatury na błąd ważenia pojazdów samochodowych w systemach WIM
wyposażonych w polimerowe, kwarcowe oraz tensometryczne czujniki nacisku.
Charakterystyki zostały wyznaczone dla prędkości ważonych pojazdów
zawartej w przedziale 70–80 km/h
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sroka i in. (2019)

Na dokładność ważenia ma również wpływ prędkość, z jaką ważony pojazd przejeżdża przez stanowisko WIM. Wpływ ten jest dwojaki. Po pierwsze wzrost prędkości
przekłada się bezpośrednio na wzmocnienie składowej dynamicznej w sygnale nacisku, jaki koła pojazdu wywierają na podłoże (ten problem był sygnalizowany w podrozdziale 2.2). Po drugie prędkość ważonego pojazdu wpływa bezpośrednio na czas
trwania nacisku koła na określony fragment nawierzchni i tym samym na jej odkształcenie. Podatność nawierzchni zależy zaś od temperatury. W efekcie odpowiedź czujnika jest wrażliwa łącznie zarówno na temperaturę nawierzchni, jak i na prędkość pojazdu.
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Dodatkowo te wpływy są skorelowane. Zjawisko to ilustrują charakterystyki przedstawione na rysunku 5. Przebieg charakterystyk jest różny w zależności od temperatury
nawierzchni, dla której został wyznaczony wpływ prędkości.
a)

b)

c)

Rys. 5. Łączny wpływ temperatury nawierzchni i prędkości ważonego pojazdu na wynik
ważenia w systemach WIM wyposażonych w polimerowe (a),
kwarcowe (b) oraz tensometryczne (c) czujniki nacisku
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sroka i in. (2019)

2.4. Administracyjne systemy WIM
Obserwowany obecnie kierunek rozwoju systemów WIM ma na celu doprowadzenie do stanu, w którym będzie możliwe bezpośrednie wykorzystanie wyników ważenia
do działań administracyjnych mających na celu egzekwowanie przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego. Takie systemy są nazywane administracyjnymi
systemami WIM.
Zaletą wdrożenia do praktycznego stosowania administracyjnych systemów WIM
byłaby ciągła kontrola masy wszystkich pojazdów przejeżdżających przez stanowisko WIM, ważenie odbywałoby się w systemie 24/7, niezależnie od pory roku i pogody,
proces ważenia nie powodowałby zakłóceń w ruchu drogowym ani niepotrzebnych postojów dla użytkowników ruchu
Praktyczne wdrożenie administracyjnych systemów WIM wymaga rozwiązania
problemów z trzech obszarów:
1) zapewnienie stabilnej, znanej i możliwie wysokiej dokładności ważenia (masa całkowita, statyczny nacisk osi),
2) wprowadzenie stosownych regulacji prawnych umożliwiających administracyjne
stosowanie WIM,
3) opracowanie dokumentów dotyczących metrologicznej legalizacji systemów WIM.
Wymagana dokładność administracyjnych systemów WIM zapewniająca skuteczne eliminowanie przeciążonych pojazdów jest oceniana na ±2 w odniesieniu do masy
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całkowitej. Zapewnienie tak wysokiej i stabilnej dokładności nie jest zadaniem łatwym
i wymaga rozwiązania wielu problemów z obszaru metrologii. Do najważniejszych należy zaliczyć: opracowanie metody kalibracji i legalizacji systemów administracyjnych,
opracowanie metody kompensacji wpływu czynników środowiskowych, opracowanie
konstrukcji administracyjnego systemu WIM, opracowanie algorytmów estymacji masy
całkowitej pojazdu oraz nacisku statycznego osi, opracowanie kryteriów oceny dokładności ważenia w systemach administracyjnych, opracowanie metodyki i narzędzi umożliwiających ciągłe monitorowanie dokładności wyników ważenia w zmieniających się
warunkach eksploatacji systemów WIM.
Jakkolwiek nie są to zagadnienia proste do rozwiązania, to jednak wydaje się, że
obecny stan wiedzy i techniki umożliwia budowę systemów administracyjnych. Trzeba
również podkreślić, że prace są prowadzone w tym kierunku nie tylko w Polsce, ale
również w innych krajach Europy i świata.
Najważniejszym zadaniem do rozwiązania w kontekście administracyjnych systemów WIM wydaje się zminimalizowanie ryzyka uznania pojazdu normatywnego za
przeciążony, co mogłoby nastąpić w przypadku niekontrolowanej zmiany dokładności
wyników ważenia pod wpływem jakiegokolwiek czynnika zakłócającego. Minimalizacja
prawdopodobieństwa zaistnienia takiego zdarzenia może być osiągnięta w efekcie:
– stosowania „bezpiecznych” kryteriów oceny dokładności systemów WIM na etapie ich kalibracji i legalizacji pierwotnej lub ponownej,
– konstrukcyjnego ograniczenia wrażliwości systemów WIM na czynniki zakłócające,
– wyznaczenia dla każdego systemu WIM dopuszczalnego zakresu zmienności czynników zakłócających, wewnątrz którego jest zachowana deklarowana dokładność
ważenia.
Zagadnienia te omówiono w trzech kolejnych podrozdziałach.
Kryteria oceny dokładności administracyjnych systemów WIM
W literaturze przedmiotu prezentowane są różne metody i kryteria służące do oceny dokładności systemów WIM (Jacob i in. 2002, Slavik 2008, ASTM E1318-09, 2017).
Żadna z tych propozycji nie odnosi się jednak do specyfiki wynikającej z administracyjnego wykorzystania takich systemów.
W pracy Burnosa i in. (2018) zaproponowano kryterium oparte na przedziałach
tolerancji. Jak pokazały badania, kryterium takie prowadzi wprawdzie do bardziej pesymistycznej oceny dokładności systemu WIM, ale w zamian minimalizuje prawdopodobieństwo uznania pojazdu normatywnego za przeciążony.
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Granice przedziału tolerancji opisuje równanie (1) (Wilks 1941, Proschan 1953):

N +1
( N −1)
(1)
ˆ ± t(1−α / 2)
ˆ
δ±1−α = μ
σ
( )
N
gdzie:
( N −1)
t(1−α / 2) – zmienna losowa o rozkładzie Studenta, o (N – 1) stopniach swobody,
określona dla prawdopodobieństwa (1 – α/2),
N – liczność próby, tj. liczba wyników pomiarowych (błędów) uzyskanych
podczas testowania systemu WIM,
μ̂ – ocena wartości oczekiwanej względnego błędu ważenia wyznaczona
N
ˆ = 1/N ∑ δ i,
na podstawie wyników testów systemu WIM, μ
i =1
σ̂ – ocena odchylenia standardowego zbioru błędów względnych,

∑

N

ˆ = (1/N − 1)
σ
(δ − μˆ ) ,
i =1 i
δi – zbiór realizacji względnego błędu ważenia wyznaczonych podczas
testowania systemu WIM (i = 1, 2, …, N).
2

Jako miarę niepewności wyników ważenia pojazdów można przyjąć maksymalną
wartość spośród dwóch granic przedziału tolerancji:
δmax
= max δ±1−α
(1−α )
( )

(2)

Biorąc jednak pod uwagę niepewność ocen wartości oczekiwanej oraz odchylenia
standardowego, a także wprowadzając współczynnik rozszerzenia przedziału tolerancji, otrzymamy rozszerzony przedział tolerancji opisany zależnością (3). Wprowadzenie współczynnika rozszerzenia ma na celu dodatkowe zabezpieczenie przed błędnym
zakwalifikowaniem pojazdu normatywnego. Przyjęta wartość współczynnika rozszerzalności k zależy od poziomu ostrożności:

N +1
( N −1)
±
ˆ ± kΔμ
ˆ ± t(1−α / 2)
δ Ext
=μ
(σˆ + kΔσˆ )
(1−α )
N

(3)

gdzie:
k – arbitralnie przyjmowany współczynnik rozszerzenia,
ˆ
Δμ – niepewność estymacji wartości oczekiwanej na podstawie próby o licznoˆ=σ
ˆ/ N ,
ści N, Δμ
ˆ – niepewność estymacji odchylenia standardowego na podstawie próby
Δσ
ˆ=σ
ˆ/ 2 N .
o liczności N, Δσ
Niepewność wyników ważenia może być oceniana za pomocą maksymalnej wartości modułu z obu granic rozszerzonego przedziału tolerancji:
max
δ Ext
= max δ Ext±
(1−α )
(1−α )

(4)
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Wzajemne relacje pomiędzy błędami (2) i (4) oraz błędem δ0,95, któremu odpowiada prawdopodobieństwo P = 0,05, można ocenić na podstawie charakterystyk przedstawionych na rysunku 6.

Rys. 6. Gęstość prawdopodobieństwa względnego błędu ważenia
oraz gęstość prawdopodobieństwa modułu tego błędu z zaznaczonym położeniem błędów
opartych na granicach przedziału tolerancji: δ0,95 – wartość błędu, której prawdopodobieństwo
przekroczenia wynosi 0,05, współczynnik rozszerzenia k = 2
Źródło: opracowanie własne na podstawie Burnos i in. (2018)

Jak można zauważyć, błąd (4) stanowi bezpieczne oszacowanie dokładności ważenia i tym samym minimalizuje prawdopodobieństwo uznania pojazdu normatywnego
za przeciążony. W administracyjnych systemach WIM uzasadnione jest stosowanie
właśnie takiej „ostrożnej” miary niepewności wyników ważenia.
Ograniczenie czynników wpływowych
Metody ograniczenia wpływu czynników środowiskowych na wyniki ważenia w systemach WIM przedstawiono na przykładzie temperatury. Zaproponowane zostały trzy
metody rozwiązania tego problemu:
1) korekta wyników ważenia na podstawie znajomości charakterystyki temperaturowej stanowiska WIM,
2) przeprowadzenie kalibracji systemu WIM dla kilku różnych wartości temperatury
nawierzchni,
3) zaimplementowanie algorytmu autokalibracji.
Wypracowanie korekty wyników ważenia dla aktualnej wartości temperatury nawierzchni drogi wymaga znajomości stosownej charakterystyki. Jej wyznaczenie jest
czasochłonne i wiąże się z koniecznością długotrwałego badania systemu WIM w różnych warunkach jego eksploatacji. Na rysunku 7 przedstawiono wynik tak przeprowadzonej korekty dla systemu WIM wyposażonego w czujniki polimerowe.
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Rys. 7. Charakterystyka błędu temperaturowego systemu WIM wyposażonego
w polimerowe czujniki nacisku po korekcie opartej na modelu temperaturowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gajda i in. (2013)

Porównując charakterystykę przedstawioną na rysunku 7 z charakterystyką czujnika polimerowego z rysunku 4, łatwo ocenić skuteczność takiego podejścia. Temperaturowy błąd ważenia został zredukowany z poziomu około 40 do poziomu ±2, przy
zmianie temperatury w zakresie od –10°C do 30°C.
Wielopunktowa kalibracja systemu WIM oznacza, że proces kalibracji został przeprowadzony dla kilku różnych wartości temperatury nawierzchni drogi, w spodziewanym zakresie zmienności tego parametru, podczas eksploatacji systemu. Należy jednak
pamiętać, że nie można sterować temperaturą nawierzchni. Konieczne jest więc oczekiwanie na jej naturalną zmianę. Skuteczność takiej metody pozwalają ocenić charakterystyki przedstawione na rysunku 8.
Pięciopunktowa kalibracja systemu WIM pozwoliła ograniczyć wpływ temperatury
w stopniu podobnym, jaki uzyskano z wykorzystaniem charakterystyki temperaturowej.
Zaletą metody autokalibracji jest brak konieczności długotrwałej obserwacji i badań systemu WIM (Burnos i in. 2021). Istota tej metody polega na takim przestrajaniu
stałej przetwarzania systemu, aby na bieżąco korygować wpływ temperatury na każdy
wynik ważenia. Realizacja metody wymaga – podobnie jak metody opartej na modelu –
ciągłego pomiaru temperatury nawierzchni drogi. Dodatkowo muszą zostać spełnione
jeszcze dwa warunki:
1) na wejściu systemu WIM okresowo musi występować znana wartość referencyjna,
inaczej mówiąc: przez stanowisko WIM musi okresowo przejeżdżać pojazd o znanej masie całkowitej lub znanym nacisku statycznym wskazanej osi;
2) system WIM musi posiadać zdolność automatycznej detekcji tego stanu.
Jako wartość referencyjną wykorzystano nacisk statyczny pierwszej osi zestawu
zawierającego ciągnik siodłowy i trzyosiową naczepę. Nacisk statyczny pierwszej osi
ciągnika przyjmuje względnie stałą wartość i jest w ograniczonym stopniu skorelowany
z masą całkowitą pojazdu.
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b)

Rys. 8. Charakterystyki temperaturowe systemu WIM kalibrowanego
dla kilku różnych wartości temperatury nawierzchni: a) trzech; b) pięciu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gajda i in. (2013)

W przeprowadzonych badaniach modelowych i eksperymentalnych do przestrajania stałej przetwarzania systemu WIM zastosowano algorytm najmniejszych kwadratów z wykładniczym zapominaniem. O właściwościach tego algorytmu decyduje tzw.
współczynnik zapominania oznaczany jako λ. Wyniki działania tego algorytmu pozwalają ocenić charakterystyki przedstawione na rysunku 9.
Prawidłowe dobranie współczynnika zapominania λ (linia zielona na rysunku 9)
pozwoliło na redukcję błędu ważenia do ±2 przy zakresie zmian temperatury od 5°C
do 15°C.

Rys. 9. Zmienność w czasie błędu ważenia pojazdów dla dwóch różnych wartości
współczynnika zapominania λ oraz dla względnego odchylenia standardowego
wyniku pomiaru od wartości referencyjnej σ1 = 0,02 i σ1 = 0,0. Częstotliwość pojazdów
charakterystycznych wynosi f1 = 100 pojazdów/24 h
Źródło: opracowanie własne na podstawie Burnos i Gajda (2020)
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Mapa dokładności
Opisane powyżej działania, których celem jest zmniejszenie wrażliwości systemu
WIM na czynniki zakłócające (systemy wieloczujnikowe, kalibracja wielopunktowa, implementacja autokalibracji), są narzędziami przeznaczonymi do wykorzystania przez
producentów systemów WIM. Proponowane rozwiązania w zakresie kryteriów dokładności systemów WIM są z kolei przeznaczone dla służb metrologicznych, które zajmują
się legalizacją systemów WIM do administracyjnego stosowania. Jednak również podmioty zarządzające administracyjnymi systemami WIM powinny dysponować narzędziem zapewniającym minimalizację prawdopodobieństwa błędnego zważenia pojazdu
i w efekcie zakwalifikowania pojazdu normatywnego jako przeciążonego. Takim narzędziem jest – jak się wydaje – zaproponowana poniżej mapa dokładności systemu WIM.
Mapa dokładności jest wielowymiarową charakterystyką opisującą wpływ wielu
czynników zakłócających na błąd ważenia pojazdów samochodowych w systemie WIM.
Źródłem takiej charakterystyki są wyniki długotrwałych badań na stanowisku WIM wyposażonym w możliwość pomiaru tych czynników zakłócających, które zostały zidentyfikowane jako najbardziej wpływowe (temperatura, prędkość pojazdu, wiatr i jego
kierunek itd.). Przykładem takiej charakterystyki w przypadku dwuwymiarowym jest
powierzchnia przedstawiona na rysunku 10.
a)

b)

Rys. 10. Mapy dokładności 3D (a) oraz 2D (b)

Idea wykorzystania mapy dokładności jest względnie prosta. Przecięcie mapy dokładności 3D płaszczyzną prostopadłą do osi błędu, na poziomie wynikającym z akceptowalnej wartości błędu ważenia, prowadzi do wyznaczenia mapy dokładności o zredukowanym wymiarze (3D → 2D). Na tej podstawie można określić granice zmienności
czynników zakłócających ważenie, wewnątrz których zapewniona jest akceptowalna
wartość błędu ważenia. Wynika stąd, że administracyjny system WIM powinien być
wyposażony w funkcjonalność pomiaru wszystkich czynników zakłócających, które na
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podstawie badań zostały wskazane jako mające istotny wpływ na dokładność ważenia.
Kontrola natężenia tych czynników w połączeniu z mapą dokładności zapewnia możliwość weryfikacji poprawności ważenia, indywidualnie dla każdego pojazdu. Przekroczenie przez którykolwiek z czynników zakłócających określonych dla niego dopuszczalnych wartości musi skutkować uznaniem wyniku ważenia uzyskanego w takich
warunkach za niewiarygodny. W konsekwencji na podstawie takiego wyniku ważenia
nie może zostać wszczęte postępowanie administracyjne.

3. Badania z zakresu stosowania pętlowych czujników indukcyjnych
Czujników indukcyjnych pętlowych stosowanych obecnie powszechnie w systemach WIM początkowo używano jedynie jako detektorów obecności pojazdów oczekujących na zielone światło przed skrzyżowaniem (Anderson 1970). Działanie układu
elektronicznego współpracującego z czujnikiem było analogiczne jak w detektorach
metalu z wyjściem dwustanowym. Na przestrzeni lat powszechne stały się dwuczujnikowe systemy pomiaru prędkości (Ki i Baik 2006).
Czujniki pętlowe we współpracy z nieco bardziej zaawansowanymi układami elektronicznymi pozwalają uzyskiwać sygnał, którego wartość rośnie podczas wjazdu pojazdu w pole działania czujnika, a następnie maleje do wartości początkowej podczas
opuszczania przez pojazd tego pola. Zarejestrowane zmiany tego sygnału spowodowane przejazdem jednego konkretnego pojazdu nazywane są profilem magnetycznym
pojazdu. Profil magnetyczny jest charakterystyczny dla danej klasy pojazdów (Gajda
i Stencel 1997). Wynik pomiaru prędkości pojazdu pozwala przedstawiać profil magnetyczny w dziedzinie drogi przebytej przez pojazd. Umożliwia to ocenę długości pojazdu
i jego klasyfikację na podstawie długości. Brak informacji o liczbie osi pojazdu ogranicza możliwość zastosowania tego rozwiązania w niektórych, bardziej selektywnych, systemach klasyfikacji pojazdów.
Zastosowanie wąskiego czujnika współpracującego z układem mostkowym i z torem demodulacji fazoczułej oraz odpowiedni dobór wartości fazy sygnału synchronizującego demodulację umożliwia uzyskiwanie impulsów pochodzących od kół pojazdu
(Gajda i in. 2012). Kolejnym krokiem w rozwoju układu kondycjonowania sygnału
z takich czujników była implementacja odpowiednio czułej metody pomiaru składowych impedancji czujnika (Marszałek i in. 2011, 2016, 2018b, Marszałek 2018). Przetwarzanie profili magnetycznych związanych z rezystancją i reaktancją uzyskiwanych za
pomocą wąskiego czujnika umożliwia detekcję osi pojazdu, a dzięki zmierzonej prędkości pozwala na pomiar odległości między osiami. Lokalizacja osi w bryle pojazdu
umożliwia estymację odległości od zderzaka do osi, czyli tzw. zwisów przedniego i tylnego pojazdu. Wyniki pomiaru tych podstawowych parametrów geometrycznych pojazdu są informacją wejściową dla selektywnego algorytmu klasyfikacji (Burnos 2010).
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Jednostki napędowe samochodów zarówno z silnikami spalinowymi, jak i Diesla
generują silne zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpływać na wiarygodność
rejestrowanego profilu magnetycznego. Rozwiązanie tego problemu prowadzi do kolejnej ewolucji układów kondycjonowania sygnału czujnika pętlowego. Polega ona na
takiej rozbudowie układu, aby możliwe stało się uzyskiwanie jednocześnie kilku profili
pojazdu dla kilku częstotliwości sygnału zasilającego czujnik (Marszałek i in. 2017).
Umożliwia to ocenę wpływu zakłóceń na uzyskiwane profile oraz wybranie do dalszej
analizy profilu lub profili najmniej zakłóconych.
Efekty prac nad systemem do pomiaru wieloczęstotliwościowych profili współpracującym jednocześnie z czterema czujnikami pętlowymi przedstawiają prace Marszałka i in. (2018a, 2021) oraz Marszałka i Dudy (2020). System taki mierzy składowe impedancji czujnika jednocześnie dla trzech częstotliwości sygnału nośnego. System
eksperymentalnie sprawdzono w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego na stanowisku zbudowanym na terenie AGH. Przeanalizowano wpływ zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez silniki samochodów, co pozwoliło na dobór najbardziej
korzystnych częstotliwości pracy. Eksperymentalnie wyznaczono też zależność pozwalającą na dynamiczny, optymalny dobór szerokości pasma przenoszenia filtra dolnoprzepustowego w układzie pomiaru impedancji, w zależności od bieżącej prędkości
przejazdu pojazdu przez stanowisko z wąskim czujnikiem, tj. fk = 0,4V, gdzie fk – częstotliwość graniczna filtra dolnoprzepustowego [Hz], V – prędkość pojazdu [km/h].

4. Podsumowanie
Kilkanaście lat prac badawczych nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi pomiarów
parametrów ruchu drogowego pozwoliło rozwiązać wiele problemów natury technicznej,
jak również teoretycznej. Bez wątpienia prowadzone badania przyczyniły się do rozwoju
nowych metod i układów pomiarowych, algorytmów przetwarzania sygnałów oraz procedur stosowanych w obszarze zarządzania systemami WIM. Aktualnie zostało ukończone nowe, drogowe stanowisko badawcze przeznaczone do eksperymentów związanych
z implementacją i testowaniem procedur zarządzania administracyjnymi systemami WIM.
Prace eksperymentalne i teoretyczne w tym zakresie będą kontynuowane.
Kontynuowane są również prace nad wieloczęstotliwościowymi układami pętlowych czujników indukcyjnych.
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