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KRÓTKOTERMINOWA PREDYKCJA TEMPERATURY NAWIERZCHNI DROGI  

DO CELÓW LOKALNEGO STEROWANIA RUCHEM 

 

Prognozowanie  warunków pogodowych odgrywa szczególnie istotną rolę  z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz właściwego utrzymania dróg. Problematyka badawcza związana z przewidywaniem warunków drogo-

wych jest wciąż aktualna ze względu na złożoność zjawisk zachodzących na nawierzchni drogi. W pracy przedstawiono krótką 

charakterystykę deterministycznego modelu METRo oraz przykładowe wyniki predykcji temperatury nawierzchni drogi  z wy-

korzystaniem modułu prognostycznego. 

 

WPROWADZENIE 

Systemy drogowej informacji pogodowej RWIS (ang. Road 
Weather Information System) wykorzystywane są zarówno do 
wspomagania decyzji podejmowanych w zakresie działań związa-
nych z utrzymaniem dróg jak i dostarczania informacji do systemów 
sterowania ruchem drogowym oraz informowania użytkowników 
sieci transportowej [1]. RWIS stanowią złożone struktury wyposażo-
ne w czujniki i urządzenia rejestrujące parametry meteorologiczne, 
systemy transmisji danych, urządzenia służące do przetwarzania 
oraz przechowywania informacji a także systemy generowania 
drogowych prognoz i alarmów pogodowych. Odpowiednia norma 
określa trzy zasadnicze komponenty systemu RWIS [1]: 
– czujniki stacjonarne/mobilne do pomiaru poszczególnych 

parametrów meteorologicznych, 
– modele i inne zaawansowane systemy przetwarzania do gene-

rowania predykcji pogodowej i przekazywania informacji, 
– platformy udostępniania informacji. 

Dodatkowo, w odniesieniu do zagadnienia predykcji warunków 
pogodowych,  wyspecyfikowano dwa horyzonty czasowe prognozy: 
predykcję krótkoterminową (do 4 godzin) oraz długoterminową (do 
tygodnia). Przedmiotem prognozy krótkoterminowej jest temperatu-
ra powietrza oraz nawierzchni, zachmurzenie, opad, kierunek  
i prędkość wiatru oraz stan nawierzchni dla obszarów sieci 
o zróżnicowanej charakterystyce zmienności warunków pogodo-
wych (autostrady, mosty, odcinki zacienione). Co istotne, wyraźnie 
podkreślono, że predykcja nie obejmuje wpływu podejmowanych 
czynności utrzymaniowych oraz oddziaływania ruchu drogowego na 
prognozowany stan nawierzchni drogi. 

Problematyka sporządzania krótkoterminowych prognoz stanu 
nawierzchni drogowej pozostaje wciąż aktualnym tematem badaw-
czym mającym przy tym przy tym duże znaczenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu. Ze względu na złożoność zjawisk zachodzących 
w obszarze nawierzchni drogi w poszczególnych lokalizacjach, jak  
i szeregu czynników oddziaływujących na zmiany temperatury 
nawierzchni, klasyczne modele przewidywania pogody nie znajdują 
bezpośredniego zastosowania do predykcji warunków panujących 
na nawierzchni drogi. Bazują one bowiem na wynikach pomiarów 
realizowanych punktowo w miejscach zazwyczaj znacznie odległych 
od sieci drogowej (stacjach meteorologicznych, masztach pomiaro-
wych) i niekoniecznie odwzorowują zjawiska zachodzące na po-
wierzchni drogi. Z tego powodu do prognozowania warunków panu-

jących na nawierzchni drogi formułowane są osobne modele do 
predykcji temperatury nawierzchni, a ogólnie stanów nawierzchni 
drogi, które można podzielić na modele deterministyczne, staty-
styczne oraz hybrydowe, korzystające zarówno z deterministyczne-
go opisu zjawiska jak i pewnych zależności o charakterze staty-
stycznym. 

Problem badawczy jaki podjęto w ramach realizacji niniejszej 
pracy obejmuje wstępną ocenę możliwości krótkoterminowej pre-
dykcji temperatury nawierzchni w kontekście zapewnienia zoptyma-
lizowanego algorytmu lokalnego sterowania ruchem. Obecnie reali-
zowane algorytmy sterowania znakami zmiennej treści w rozwiąza-
niach krajowych korzystają wyłącznie z danych bezpośrednio reje-
strowanych przez drogowe stacje meteorologiczne. Przykładem 
implementacji takiego algorytmu może być system ostrzegania 
przed śliską nawierzchnią z ograniczaniem dopuszczalnej prędkości 
opisany w pracy [2].  

Zdaniem autorów, jakość sterowania z wykorzystaniem drogo-
wych stacji meteorologicznych jak i wydajność całego systemu 
osłony meteorologicznej można podnieść poprzez stosowanie 
krótkoterminowej, kilkugodzinnej prognozy temperatury nawierzchni 
w celu uzupełnienia informacji pomiarowej gromadzonej w przekroju 
drogi oraz wykorzystanie algorytmów sterowania ruchem uwzględ-
niających zarówno aktualną sytuację na nawierzchni drogi jak  
i wyniki prognozy krótkoterminowej. 

1. MODELE PREDYKCJI WARUNKÓW PANUJĄCYCH 
NA NAWIERZCHNI DROGI 

Modele deterministyczne bazujące na opisie fizyki zjawisk za-
chodzących na nawierzchni drogi umożliwiają predykcję temperatu-
ry nawierzchni na podstawie bilansu energii. Ich stosowanie wyma-
ga precyzyjnego określania zarówno warunków początkowych jak  
i odpowiednich warunków brzegowych. W związku z powyższym 
możliwość przeprowadzenia obliczeń warunkowana jest posiada-
niem informacji o wartościach szeregu parametrów opisujących 
warstwę powierzchniową oraz warstwę nośną (podbudowę na-
wierzchni). Od lat 80-tych XX. wieku w wielu krajach Europy, ale 
również w USA i Japonii, formułowano i testowano szereg modeli 
deterministycznych. Jednym z pierwszych modeli tego typu był 
model zaproponowany przez Saasa [3], który umożliwiał trzygo-
dzinną prognozę temperatury nawierzchni, bazując jednocześnie na 
informacji dla analogicznego okresu czasu poprzedzającego pro-
gnozę. Wartości takich parametrów jak przewodność i pojemność 
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cieplna nawierzchni były dobierane tak, aby zmniejszyć obserwo-
wany błąd predykcji. Zaproponowany model nie uwzględniał efek-
tów zacienienia oraz wpływu natężenia ruchu. Obecnie jednym  
z najpopularniejszych modeli tej klasy jest model METRo [4], pier-
wotnie zastosowany w Kanadzie, umożliwiający typową prognozę 
24-godzinną. W podstawowej koncepcji powiela on podejście przy-
jęte przez Saasa. Zastosowanie tego modelu wymaga informacji  
z drogowych stacji pogodowych oraz danych o przewidywanych 
parametrach meteorologicznych ośrodka (powietrza) z makroskalo-
wego modelu pogody. Model METRo składa się z trzech modułów: 
– modułu obejmującego rozwiązanie jednowymiarowego równa-

nia dyfuzji ciepła w celu określenia zmian profilu temperatury  
w podbudowie drogi, wymagającego znajomości parametrów 
konstrukcyjnych, 

– modułu obejmującego równanie bilansu strumieni ciepła od-
działywujących na nawierzchnię drogi, których poprawna pa-
rametryzacja w największym stopniu determinuje jakość pro-
gnozy, 

– modułu obejmującego rozwiązanie modelu akumulacji wo-
dy/lodu na nawierzchni drogi. 
Uzyskanie prognozy temperatury nawierzchni przy zastosowa-

niu modelu METRo w pierwotnej wersji wymagało dostarczenia 
danych o temperaturze nawierzchni i podbudowy drogi dla okresu 
co najmniej dwóch poprzedzających dni. Wyniki przedstawione 
przez autorów modelu wskazywały, że w około 50% prognoz błąd 
prognozy temperatury nawierzchni nie przekraczał 2 stopni Celsju-
sza.  

Modele deterministyczne mogą zawierać ponadto również inne 
dodatkowe moduły np. do określania warunków przyczepności 
nawierzchni drogi, tak jak w modelu RoadSurf [5]. Czasem modele 
tego typu definiowane są tylko dla wybranych lokalizacji, np. model 
BridgeT pozwalający prognozować temperaturę nawierzchni drogi 
na mostach [6]. Do grupy modeli deterministycznych należy również 
model dwustrefowy przedstawiony w pracy Yanga i współautorów 
[7] umożliwiający również prognozę 24 godzinną. Pierwsza strefa 
obejmuje podbudowę, druga nawierzchnię drogi. Do zalet modelu 
zaliczyć należy zredukowaną liczbę niezbędnych do zdefiniowania 
wejściowych parametrów meteorologicznych przy jednoczesnym 
zapewnieniu uzyskania akceptowalnej dokładności prognozy tempe-
ratury nawierzchni. Wyniki walidacji modelu dla danych historycz-
nych wskazują, że zarówno dla średniej jednogodzinnej jak i 24-
godzinnej różnice między prognozą a rzeczywiście odnotowywaną 
temperaturą nawierzchni nie przekraczają 2 stopni Celsjusza.  

Drugą grupę modeli stanowią modele statystyczne, które 
umożliwiają prognozowanie temperatury nawierzchni lub stanów 
nawierzchni na podstawie uogólnionych wyników lokalnych pomia-
rów. Tym samym modele tej grupy wymagają odpowiednio obszer-
nej i reprezentatywnej bazy danych obejmującej pomiary z drogo-
wych stacji meteorologicznych. Typowe modele tej grupy wykorzy-
stują modele regresyjne. Standardowe podejście polega na zasto-
sowaniu modelu regresji liniowej wieloczynnikowej [8]. Jako para-
metry modelu przyjmuje się te spośród parametrów meteorologicz-
nych, dla których uzyskane współczynniki korelacji spełniają zało-
żone kryterium istotności. Na przykład w pracy [9] uzyskano akcep-
towalną predykcję temperatury nawierzchni przy użyciu modelu 
regresji, w którym parametrami niezależnymi była temperatura 
powietrza oraz temperatura punktu rosy. Jeden z najnowszych 
modeli tego typu został przedstawiony w pracy Krsmanca i współau-
torów [10]. W modelu tym zastosowano procedurę stopniowej anali-
zy regresyjnej z odpowiednim doborem parametrów wejściowych.  
W rezultacie autorzy zaproponowali dedykowane modele staty-
styczne dla poszczególnych przedziałów czasu. Porównanie wyni-
ków otrzymanych według proponowanego rozwiązania z wynikami 

uzyskanymi dla modelu METRo pozwoliło wykazać, że prognozy 
uzyskiwane przy zastosowaniu modelu statystycznego są porówny-
walne, a czasem nawet dokładniejsze niż te uzyskiwane dla modelu 
deterministycznego.  

W grupie modeli niekorzystających z podejścia deterministycz-
nego do predykcji temperatury nawierzchni reprezentowane są 
także modele bazujące na sieciach neuronowych. Nieliniowe zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi parametrami meteorologicznymi  
a temperaturą nawierzchni w przypadku modeli wykorzystujących 
sieci neuronowe odwzorowywane są w procesie uczenia sieci. 
Najczęściej w tym celu wykorzystywany jest algorytm wstecznej 
propagacji błędu – jest to więc proces uczenia z nauczycielem. 
Struktura stosowanych sieci jest wielowarstwowa, z jedną lub kilko-
ma warstwami ukrytymi. Taki typ modelu niedeterministycznego 
przedstawiono w pracy [11] . 

Modele deterministyczne wciąż cechują się niewystarczającą  
dokładnością dla tych lokalizacji, w których zachodzą procesy fi-
zyczne zbyt złożone aby odwzorowywać je z wykorzystaniem pro-
stych modeli jednowymiarowych. W związku z powyższym, w celu 
podniesienia jakości uzyskiwanych obliczeń prognostycznych stosu-
je się dodatkową parametryzację zjawisk lub łączy się podejście 
deterministyczne z modelem statystycznym jak w pracy [12]. Tego 
typu modele stanowią trzecią grupę modeli, którą można określić 
mianem modeli hybrydowych. Dla przykładu w pracy [13] zapropo-
nowano modyfikację modelu deterministycznego poprzez zastoso-
wanie autoregresji do wyznaczenia wielkości wpływających na 
poszczególne składowe strumienie energii rozpatrywane w ramach 
bilansu. W kolejnym etapie zaproponowano zastosowanie sztucznej 
sieci neuronowej do zwiększenia dokładności krótkookresowej  
(w perspektywie 3 i 6 godzin) predykcji warunków panujących na 
nawierzchni drogi [14]. 

W kolejnym rozdziale przedstawiono uzupełniającą charaktery-
stykę modelu deterministycznego zastosowanego do uzyskania 
prognozy krótkoterminowej.  

2. CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU NIEZBĘDNYCH 
DANYCH WEJŚCIOWYCH DO MODELU METRO 

W ramach pracy wykorzystano model METRo zaimplemento-
wany w aplikacji udostępnionej przez firmę Lufft. W wyniku działania 
aplikacji uzyskuje się informację na temat prognozowanej tempera-
tura nawierzchni i stanu nawierzchni na okres 6 kolejnych godzin.  

Uruchomienie procesu predykcji wymaga zdefiniowania zbioru 
danych wejściowych zawierających następujące parametry: 
– data i czas w formie znacznika UnixTimeStamp, 
– temperatura powietrza, 
– temperatura nawierzchni, 
– temperatura podbudowy (gruntu), 
– wilgotność względna, 
– intensywność opadu, 
– rodzaj opadu (brak/deszcz/śnieg), 
– prędkość wiatru, 
– ciśnienie atmosferyczne, 
– logiczny stan nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra etc.). 

Dodatkowo zaimplementowany model wymaga zdefiniowania 
między innymi następujących wielkości charakteryzujących miejsce 
pomiarowe: 
– rodzaj obiektu (droga/most), 
– współrzędne geograficzne, 
– długość czasu obserwacji, 
– rodzaj podbudowy z definicją materiału typ (asfalt, tłuczeń, 

betonowa, piaszczysta etc.) 
– grubość poszczególnych warstw. 
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W odniesieniu do standardowego zestawu parametrów wej-
ściowych modelu METRo wykorzystany moduł nie wymaga definicji 
niektórych wielkości, takich jak: 
– zachmurzenie, 
– widoczny kąt azymutu słońca, 
– widoczny kąt elewacji słońca, 
– głębokość położenia czujnika temperatury podbudowy (domyśl-

nie 0,4 m). 

3. PRZYKŁADOWE WYNIKI PREDYKCJI TEMPERATURY 
NAWIERZCHNI  

W ramach pracy dokonano porównania danych na temat tem-
peratury nawierzchni estymowanej z wykorzystaniem modelu pre-
dykcji z rzeczywistymi danymi zarejestrowanymi przez stację pogo-
dową zlokalizowaną jako element systemu osłony meteorologicznej 
na jednej z dróg krajowych w terenie otwartym. Przeprowadzona 
prognoza ma charakter prognozy ad-hoc, co w analizowanym przy-
padku oznacza zastosowanie standardowego interfejsu aplikacji 
firmy Lufft i danych bezpośrednio dostępnych ze stacji pogodowej 
w analizowanej lokalizacji. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany 
rejestrowanej pomiarowo temperatury nawierzchni dla dnia 17. 
marca oraz wynik prognozy sześciogodzinnej przeprowadzonej  
w tym samym dniu o godzinie 15. Z kolei na rysunku 2 przedstawio-
no zestawienie prognozowanych oraz zarejestrowanych pomiarowo 
temperatur nawierzchni drogi dla tych samych momentów czasu.  

 

 
Rys. 1. Wynik predykcji temperatury nawierzchni drogi z wykorzy-
staniem modułu prognostycznego  

 

 
Rys. 2. Zestawienie prognozowanych oraz zarejestrowanych po-
miarowo temperatur nawierzchni drogi dla tych samych momentów 
czasu  

 

Analiza przedstawionych wyników prognozy prowadzi do 
stwierdzenia mniejszych różnic pomiędzy prognozowaną a zareje-
strowaną w rzeczywistości temperaturą nawierzchni dla okresu 
pierwszych trzech godzin. W tracie kolejnych trzech godzin zaob-
serwowano bowiem stale narastanie rozbieżności pomiędzy obu 

wartościami dochodzące ostatecznie do ponad 4°C. Zestawienie 

temperatur prognozowanych oraz zmierzonych wykazuje przy tym 
wysoką korelację, wartość R2 liczona osobno dla pierwszych i kolej-
nych trzech godzin w obu przypadkach przekracza 0,9.  

Zgodnie z przedstawionymi wynikami obserwacji, zastosowany 
moduł prognostyczny znajduje szczególne uzasadnienie dla pre-
dykcji krótkoterminowych zmian temperatury, które nastąpią  
w okresie kolejnych 3 godzin. Warto również pokreślić istotną 
zmienność mierzonych wartości dla analizowanego dnia. W czasie 
obserwacji amplituda temperatury wyniosła niemal 20 stopni co 
mogło zasadniczo wpłynąć na jakość przeprowadzonej prognozy.  

PODSUMOWANIE 

Realizacja dalszych badań ukierunkowana zostanie w kierunku 
poszerzenia wiedzy w zakresie krótkoterminowej predykcji pogodo-
wej dla nawierzchni drogowej. W szczególności wydaje się zasadne 
podjęcie próby określenia błędów systematycznych zaburzających 
otrzymywane wyniki i wprowadzenia odpowiednich korekt. Korekty 
te mogą dotyczyć szeregu czynników, spośród których do szczegól-
nie istotnych należą warunki ruchu opisywane poprzez odpowiednie 
parametry makroskopowe strumienia ruchu, takie jak natężenie 
ruchu i jego gęstość. Według wiedzy autorów, w pracach poświęco-
nych poprawie dokładności uzyskiwanych prognoz, oba parametry 
nie były dotychczas bezpośrednio i łącznie uwzględniane.  

Na zakończenie warto podkreślić, że rozbudowa krajowego 
systemu RWIS poprzez wprowadzenie modelu prognozy krótkoter-
minowej dla każdej z lokalnych stacji pogodowych mogłaby zwięk-
szyć aplikacyjność zarówno na poziomie lokalnym (lepszy algorytm 
sterowania) jak i na poziomie całego systemu osłony (mniejsze 
koszty zimowego utrzymania, zwiększenie możliwości zarządzania 
ruchem na poziomie sieci drogowej). Koncepcja wyposażenia stacji 
drogowych w moduł predykcji krótkoterminowej temperatury na-
wierzchni ma uzasadnienie aplikacyjne ze względu na: 
– bezpośredni dostęp do odczytu szeregu parametrów determinu-

jących temperaturę nawierzchni drogi, w tym natężenia ruchu, 
– możliwość weryfikacji przewidywanej temperatury w sposób 

ciągły oraz korekcji online wyników prognozy z ustaloną stałą 
częstotliwością, 

– bezpośrednie funkcjonalne powiązanie drogowej stacji meteoro-
logicznej z systemem oznakowania zmiennej treści. 
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Short-term prediction of road surface temperature in order to 
enable local traffic control 

Proper prediction of weather conditions is of great im-

portance to provide road safety and appropriate maintenance 

activities.  The problem of working out short-term predictions 

of road surface conditions is still an actual research issue,  

due to complexity of phenomena referring to the road sur-

face. In paper authors are presenting a short characteristics 

of the METRo model and example results of prediction of 

road surface temperature.  
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