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PROJEKT PILOTAŻOWY – KRAJOWY SYSTEM 
AUTOMATYCZNEGO POBORU OPŁAT (KSAPO) 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono założenia oraz wyniki testów projektu pilotażowego KSAPO, realizowa-

nego przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmy: Autoguard SA oraz Fela Management AG. 
Ze względu na brak interoperacyjności systemów elektronicznego pobierania opłat drogowych (EETS) 
w UE, podjęte zostały kroki legislacyjne na szczeblu wspólnotowym. KE zaleciła, aby państwa człon-
kowskie prowadziły badania naukowe i realizowały projekty pilotażowe w tym obszarze. ITS wycho-
dząc naprzeciw wyzwaniom KE, zrealizował projekt KSAPO, który spełnia wymagania legislacyjne 
UE. Jest interoperacyjny, może współpracować z systemami typu DSRC oraz GPS/GSM, które zostały 
wdrożone w innych państwach członkowskich. Testy wykazały także dużą skuteczność i dokładność 
systemu. 

WSTĘP 
Aktualnie w większości państw Unii Europejskiej (Austria, Francja, Hiszpania, Włochy) 

wykorzystywane są systemy elektronicznego pobierania opłat drogowych typu DSRC, które 
funkcjonują w oparciu o wydzieloną łączność radiową krótkiego zasięgu (pasmo mikrofalowe 
– 5,8 GHz). Urządzenie pokładowe OBU, pracujące w systemie DSRC jest mało „inteligent-
ne”, bardzo proste i wykonuje jedynie funkcje potwierdzania (read only), nie posiada wyświe-
tlacza, nie może odbierać ani przekazywać żadnych wiadomości. W systemie DSRC wyma-
gana jest rozbudowa infrastruktury drogowej, na każdym skrzyżowaniu, przy wjazdach na 
odcinki dróg płatnych lub zjazdach muszą być zamontowane bramki. W systemie DSRC wy-
stępują dwa rodzaje bramek: do łączności (Toll Gate) oraz kontrolne, dlatego ich liczba jest 
kilkakrotnie większa niż w systemie GPS/GSM. Nawet w przypadku tego samego dostawcy 
(np. firma Kapsch), każde państwo posiada inny typ urządzenia pokładowego OBU (GoBox, 
Premid, Passengo), urządzenia te nie mogą ze sobą współpracować.  

Innym rozwiązaniem są systemy wykorzystujące technologię telefonii komórkowej GSM 
oraz pozycjonowania satelitarnego GPS. W systemie tym, dzięki pozycjonowaniu satelitar-
nemu GPS, organizowane są wirtualne punkty kontroli i pobierania opłat, system może dzia-
łać bez wykorzystania bram kontrolnych. Dane do centrali systemu przekazywane są bezpo-
średnio z OBU, przy wykorzystaniu łączności GSM. 

Zdaniem Komisji Europejskiej systemy elektronicznego pobierania opłat drogowych, sto-
sowane w państwach Unii Europejskiej, nie są interoperacyjne z powodu braku możliwości 
realizacji elektronicznego pobierania opłat w różnych obszarach EETS na terenie UE, przy 
wykorzystania określonego typu urządzenia OBU. Sytuacja taka powoduje duże utrudnienia 
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dla kierowców, którzy zmuszenie są instalować kilkanaście urządzeń pokładowych OBU 
w pojazdach (rys. 1). 

 
Rys. 1. Urządzenia pokładowe OBU, stosowane aktualnie w pojazdach [4] 

Ze względu na brak interoperacyjności systemów elektronicznego pobierania opłat dro-
gowych w państwach członkowskich UE na szczeblu wspólnotowym zostały przyjęte doku-
menty legislacyjne: dyrektywa 2004/52/WE [2], decyzja Komisji 2009/750/WE [1]. 

Europejska usługa opłaty elektronicznej ma być dostępna za rok (2012) dla wszystkich 
pojazdów o masie powyżej 3,5 tony lub pojazdów przewożących ponad 9 osób łącznie z kie-
rowcą. Usługa ta będzie dostępna dla pozostałych pojazdów za trzy lata (2014). 

Zapewnienie interoperacyjności ma polegać na tym, że użytkownik, zawierający umowę 
z pojedynczym dostawcą EETS, powinien mieć możliwość dokonywania opłat drogowych na 
wszystkich obszarach EETS, w ramach europejskiej sieci drogowej, za pomocą jednego urzą-
dzenia pokładowego OBU. 

Potwierdzeniem powyższych działań jest także zmiana w 2010 roku standardu EN ISO 
12855 [5], który dotyczy interoperacyjności w zakresie wymiany radiowej między dostawcą 
usług a operatorem opłat.  

Najlepszym uniwersalnym rozwiązaniem w UE w zaistniałej sytuacji, jest wdrożenie sys-
temu hybrydowego (DSRC, GSM, GPS), w Czechach aktualnie trwają prace nad takim sys-
temem, KSAPO jest takim rozwiązaniem. 

1. STRUKTURA FUNKCJONALNA KSAPO 
Szkieletowe struktury nośne autobusów to przeważnie spawane przestrzenne ramy kra-

townicowe w obszarze podłogi integralnie związane ze współpracującą nadbudową. Szkielet 
nadbudowy składający się ze słupków i poprzeczek wykonany jest ze stalowych profili za-
mkniętych (np. o przekroju 40×60×2,5 mm) spawanych ze sobą i do ramy podłogi (rys. 1) lub 
z profili wykonanych ze stopów aluminium skręcanych ze sobą i z ramą podłogi (rys. 2). 
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Rys. 2. Struktura funkcjonalna KSAPO 

Zespół badawczy określił strukturę funkcjonalną KSAPO, w skład której wchodzą nastę-
pujące elementy (rys. 2): 
– inteligentne” urządzenie pokładowe o nazwie TRIPON-EU, które zostało zainstalowane 

w pojazdach testowych,  
– system instalowania OBU z użyciem karty chipowej,  
– dwie bramki kontrolne (z modemem DSRC i systemem wizyjnym pobierania opłat drogo-

wych),  
– laboratoryjny model krajowej centrali automatycznego poboru opłat KCAPO, 
– serwer proxy do wymiany danych między centralą system a OBU poprzez GPRS, 
– centrum sterowania OBU pozwalające na zarządzanie OBU i wykonywanie analiz danych 

dotyczących poboru opłat, 
– narzędzia analityczne dla DSRC, analizy obrazów i klasyfikacji pojazdów. 

W projekcie systemu uwzględniono następujące technologie: 
– pozycjonowanie satelitarne GPS, w przyszłości system Galileo, 
– łączność bezprzewodową GSM (TS 03.60 / 23.060), 
– wydzieloną łączność krótkiego zasięgu DSRC (5.8 GHz).  

Urządzenie pokładowe TRIPON-EU (rys. 3) jest dostępne w dwóch różnych wersjach. 
W systemie testowym została użyta wersja montowana w jednej obudowie gromadzącej 
wszystkie komponenty łącznie z antenami GPS i GSM. To wykonanie zostało zaprojektowane 
z myślą o instalacji na przedniej szybie pojazdu.  

W urządzeniu OBU są zapamiętywane następujące dane: klasa pojazdu, masa pojazdu, 
liczba osi lub klasa emisji spalin, numer rejestracyjny, dane umowne. Dane mogą być wpro-
wadzane do urządzenia przy użyciu karty chipowej.  

Zastosowany moduł GPS w OBU obsługuje nawigację obliczeniową (DR, dead reckoning) 
dla polepszenia dokładności pozycji. 
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Rys. 3. Urządzenie pokładowe OBU z uchwytami montażowymi [3] 

Dane GPS (z satelitów) uzupełnione o wyniki z nawigacji obliczeniowej są używane jako 
dane wejściowe do detekcji obiektów naziemnych. Wykryte zdarzenia są rejestrowane w pliku 
zdarzeń. Europejski system EGNOS może być włączony lub wyłączony poprzez uruchamiany 
podczas rozruchu plik konfiguracyjny. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z syste-
mem Galileo.  

Dane zarejestrowane przez urządzenie pokładowe OBU są transmitowane do wewnętrz-
nych elementów systemu EETS techniką GPRS (stosowana w sieciach GSM technologia pa-
kietowego przesyłania danych). Transmisja danych między urządzeniami pokładowymi a we-
wnętrznymi elementami systemu odbywa się przez serwer pośredniczący (Proxy), który działa 
całkowicie niezależnie od systemu bilingowego i księgowego. Dane są transferowane partiami, 
co oznacza, że nie trzeba utrzymywać stałego połączenia między urządzeniami pokładowymi 
a wewnętrznymi elementami systemu. Jest to jedna z największych zalet koncepcji inteligent-
nych klientów. GPRS pozwala jeszcze bardziej obniżyć koszty łączności. 

Tripon EU analizuje dane samodzielnie (dane lokalizacyjne GPS, zdefiniowane dane po-
jazdu, dane dotyczące taryf – ustalony schemat taryfikacji i inne dane), które są przesyłane 
zdalnie, na bieżąco, do serwera. Dane o zdarzeniach związanych z naliczaniem opłat i zdarze-
niach dotyczących kontroli i nadzoru, są ograniczone do minimum, co istotnie zwiększa prze-
pustowość systemu i zmniejsza koszty użytkowania. 

W zależności od wymaganej precyzji i dodatkowej kontroli, Tripon EU może pracować 
w dwóch trybach ustalania pozycji: przy wykorzystaniu sygnału z GPS oraz wspomaganym 
przez sygnał przebiegu z innych urządzeń pokładowych. Dla sprawdzenia możliwości systemu 
w obu pojazdach OBU zostało sprawdzone przy wykorzystaniu sygnału tylko z GPS oraz 
w powiązaniu z urządzeniem dodatkowym, z którego otrzymano sygnał przebiegu. Porówna-
nie wskazywało niewielkie rozbieżności między pozycjonowaniem satelitarnym a sygnałem 
przebiegu, sygnalizując je komunikatami „Delta Tacho +-x%”. 

Urządzenia pokładowe TRIPON-EU korzystają z wbudowanych anten GSM, nie ma po-
trzeby stosowania anten zewnętrznych. Zainstalowana wewnątrz urządzenia karta SIM nie 
może być wymieniona przez użytkownika. Dla wygody testowania, przyciskiem S (send, wy-
ślij) można w każdej chwili wyzwolić sesję łączności GPRS bez konieczności czekania na 
nadejście następnej sesji inicjowanej automatycznie. Urządzenie pokładowe TRIPON-EU mo-
że odbierać krótkie wiadomości tekstowe.  

Każda z otrzymanych wiadomości może być przez kierowcę: potwierdzona, zaprzeczona, 
skwitowana ustaloną wiadomością zwrotną, skasowana. 

Do tego celu przewidziano stosowne opcje w menu. Ta funkcjonalność została uwzględ-
niona w celu prostego zademonstrowania potencjalnie dostępnych usług wnoszących wartość 
dodaną, które mogą być implementowane na platformie TRIPON - EU.  

Urządzenie pokładowe TRIPON – EU jest wyposażone w moduł DSRC (5,8 GHz, IR). 
DSRC (Dedicated Short-Range Communications). W ruchu transgranicznym urządzenie OBU 
umożliwia współpracę z systemami poboru myta typu GPS/GSM (Niemcy, Słowacja) lub 
DSRC stosowanymi w innych krajach (Austria, Czechy, Włochy, Hiszpania, Francja). Pod-
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stawowym, wykorzystywanym standardem w tego typu systemach (DSRC) jest standard ISO 
EN 15509 (Media Transactions). Urządzenia pokładowe TRIPON-EU wykorzystują takie 
transakcje w celu zademonstrowania możliwości pobierania opłat przy współpracy z systemem 
wizyjnym ANPR. 

Transakcje można konfigurować tak, aby obsługiwały atrybuty DSRC niezbędne w okre-
ślonej implementacji systemu poboru myta.  

Każde urządzenie pokładowe TRIPON-EU jest wyposażone w interfejs kart Smart Card, 
który może być użyty do celów kalibracji i inicjowania. Podczas konfigurowania systemu te-
stowego karty Smart Cards będą stosowane do: zainicjowania urządzeń pokładowych danymi 
wynikającymi z kontraktu, skonfigurowania parametrów urządzeń pokładowych, wszystkie 
operacje z udziałem kart można również inicjować przez łącze GSM. 

Koncepcja bramek kontrolnych pobierania opłat dla systemu testowego w Polsce opiera 
się na doświadczeniach firmy Fela, zebranych w trakcie działania systemu szwajcarskiego. Na 
bramce kontrolnej zainstalowane zostały następujące urządzenia (rys. 4):  
– lokalizator DSRC do przeprowadzania transakcji z kontrolerem pasma ruchu (zgodnie ze 

standardem EN 15509), 
– system wizyjny ANPR (automatyczne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych 

i sporządzania dokumentacji fotograficznej (ANPR, tylko z przodu), 
– lokalny sterownik do rejestracji pobierania opłat. 

 
Rys. 4. Bramka kontrolna w rejonie ITS w Warszawie  

Lokalizator DSRC przeprowadza standardowe transakcje DSRC (zgodnie z CEN 
TC278/EN155509) wykrywając każdy pojazd przejeżdżający przez bramkę.  

Zasadniczo rejestrowane są dane kontraktowe, numery rejestracyjne i charakterystyka po-
jazdu. Gromadzone dane powinny obejmować przede wszystkim: numer rejestracyjny i cha-
rakterystykę pojazdu. Dane te są niezbędne w procesie egzekwowania opłat w celu porówna-
nia ich z danymi pochodzącymi z systemu ANPR (automatycznego rozpoznawania tablic reje-
stracyjnych). Lokalizator DSRC jest montowany na szczycie bramy, około 5-6 m nad pozio-
mem drogi. Oprócz radiolatarni na bramownicy powinien być zainstalowany tzw. „sterownik 
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pasa ruchu”, który będzie przetwarzał dane pochodzące z lokalizatora i sterował jego pracą 
podczas transakcji. Dane powinny być okresowo przesłane przez Ethernet do centrali systemu. 

Zależnie od usytuowania bramki i/lub warunków ruchu można zastosować różne inne sy-
gnały wyzwalające. Monochromatyczna kamera ANPR będzie wyposażona w przetwornik 
obrazu o rozdzielczości 1620×1220 pikseli i interfejsem Gig-E. Sterownik zabudowany 
w obudowie kamery: przekazuje sygnały wyzwalające do kamery/impulsowego źródła pro-
mieniowania podczerwonego, przetwarza sygnały z czujnika oświetlenia, w oparciu o sygnały 
z czujnika oświetlenia wypracowuje nastawy parametrów zestawu kamera/impulsowe źródło, 
kontroluje temperaturę w obudowie kamery (załączał/wyłączał ogrzewanie/chłodzenie). 

Zdjęcie pojazdu zostaje przetransmitowane do serwera pobierania opłat z danego pasa ru-
chu do dalszego przetworzenia i zanalizowane w celu odczytania numerów rejestracyjnych. 
Równocześnie posłuży ono jako dokumentacja w razie konieczności uruchomienia procedur 
pobierania opłat.  

Aby umożliwić w pełni automatyczną pracę bramki, stosowany jest czujnik natężenia 
oświetlenia w otoczeniu, którego sygnał jest podstawą kontroli parametrów kamery i impulso-
wego źródła promieniowania podczerwonego. Czujnik jest skierowany na obszar wykrywania 
pojazdów i ma zakres dynamiczny od 3 do 30 000 luksów. 

Wszystkie dane zebrane na bramkach kontrolnych pobierania opłat są przesyłane do ser-
werów systemu poboru i udostępniane w oprogramowaniu do kontroli pobranych opłat. 

Oprogramowanie to umożliwia przejrzenie wszystkich zebranych obrazów, wyni-
ków/szczegółów działania algorytmów ANPR i wyników DSRC. 

Laboratoryjny model Krajowej Centrali Automatycznego Poboru Opłat (KCAPO) składa 
się z następujących elementów: 
– trzech komputerów klasy PC – jeden dedykowany jako serwer baz danych, drugi serwer 

dla oprogramowania aplikacyjnego, trzeci jako terminal użytkownika, 
– oprogramowania aplikacyjnego i systemowego, 
– baz danych,  
– interfejsów programowych i fizycznych (pomiędzy KCAPO a OBU, pomiędzy KCAPO 

a bramkami kontrolnymi), 
– interfejsów użytkownika (internetowy serwis WWW).  

W proponowanym rozwiązaniu serwer proxy jest głównym elementem interfejsu usługo-
dawcy. Obsługuje on i steruje wysyłaniem i odbieraniem przez OBU wszystkich danych. Sys-
tem pracuje z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux i zapewnia stabilność działania.  

Zadaniem serwera proxy powinna być tylko obsługa łączności, ale także zapewnianie ak-
tualizacji SW urządzeń OBU. Tabele taryfowe stawek opłat drogowych i obiekty geograficzne 
wyświetlane na ekranie OBU powinny być przesyłane z serwera proxy do urządzenia OBU. 
Dane odbierane z OBU powinny być sprawdzane pod względem spójności, a następnie udo-
stępniane dla celów analizy. 

Bazy danych w KCAPO dzielą się na następujące grupy: 
– dane o użytkownikach, pojazdach i taryfach, 
– fizyczny opis zasobów przestrzennych (Physical Inventory), 
– dynamiczna baza informacji lokalizacyjnych (Dynamic Inventory). 

W projekcie zdefiniowano łącznie 6 istotnych interfejsów, które zostały uwzględnione 
w proponowanym systemie testowym z urządzeniem pokładowym OBU: 
– instalacja i kontrakt na obsługę urządzeń pokładowych; OBU są konfigurowane za pomocą 

kart Smartcard;  
– podłączenie do pojazdu; OBU połączone zostało z następującymi punktami w instalacji 

pojazdu: zasilanie, masa, zapłon, tachograf;  
– interfejs użytkownika OBU; na ekranie zobrazowane są następujące informacje: symbol 

kontekstu (obszaru poboru) myta (P dla Polski), graficzna reprezentacja polskiego kontek-
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stu myta (np. zarys granic kraju), deklarowana liczba osi pojazdu, łączna wartość myta na-
liczonego w danym kursie pojazdu, kwota należna za przejazd aktualnego segmentu, go-
dzina i suma kilometrów przejechanych od chwili zainstalowania;  

– interfejs DSRC (5,8 GHZ, IR) służy do przeprowadzania standardowych transakcji DSRC 
z urządzeniami zainstalowanymi na testowej bramce kontrolnej pobierania opłat.  

– interfejs danych (od operatora opłat do dostawcy systemu); jest to interfejs „wewnętrzny”, 
ponieważ w systemie testowym nie wyodrębniono miejsc poborcy myta i dostawcy systemu; 

– procedura pobierania opłat została zademonstrowana z użyciem anten DSRC i kamer 
ANPR (Automatic Number Plate Recognition – automatyczne rozpoznawanie numerów 
tablic rejestracyjnych) na testowej bramce ustawionej na jednym pasie ruchu. 

2. WYNIKI TESTÓW KSAPO 
Testy działania KSAPO, dotyczące kontroli urządzeń OBU, segmentów poboru opłat na 

wybranych odcinkach dróg oraz bramek kontrolnych przeprowadzono w lipcu i sierpniu, na-
tomiast rejestrację przejeżdżających pojazdów przez bramki kontrolne prowadzono od 1 lipca 
do 30 listopada 2010 r. Testy systemu przeprowadził zespół badawczy w składzie:  
– Instytut Transportu Samochodowego (Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczyńska), 
– FELA Management AG (Thomas Kallweit), 
– Autoguard SA (Krzysztof Pusłowski). 

Architektura systemu jest zgodna z Dyrektywą 2004/52/EC oraz decyzją KE z dnia 6 paź-
dziernika 2009 roku, standardami CE oraz ISO. 

W trakcie testu zbadano cztery urządzenia OBU Tripon EU, których zadaniem było wy-
krywanie wszystkich zdarzeń związanych z poborem opłat bezpośrednio w OBU, a także 
w pliku dziennika oraz prezentowanie ich na wyświetlaczu. OBU ma również za zadanie prze-
syłać pliki dziennika do serwera proxy i odbierać dane z tego serwera (parametry, informacje 
o statusie oraz aktualizacje oprogramowania). Do celów testowych do bazy danych dodano 
cztery pojazdy. 

Z kilku zaproponowanych wariantów tras testowych wybrano trasę Płońsk – Garwolin, 
Garwolin – Płońsk, jako najbardziej zróżnicowaną, tj. pozwalającą na sprawdzenie największej 
liczby elementów systemu, zawierającą w bezpośrednim sąsiedztwie trasy obie bramy kontrol-
ne oraz pozwalającą na wykorzystanie aż trzech rzeczywistych odcinków dróg ekspresowych: 
– dwa odcinki drogi ekspresowej S7: wschodnia obwodnica Płońska (odcinek 4,7 km), za-

chodnia obwodnica Nowego Dworu Mazowieckiego (odcinek 14,6 km, Zakroczym – 
Ostrzykowizna – Czosnów), 

– jeden odcinek drogi ekspresowej S17, obwodnica Garwolina o długości 12,8 km z dwoma 
jezdniami,  

– dwa fragmenty dróg krajowych. 
Na podstawie zarejestrowanych danych, przesyłanych przez pojazd w postaci komunika-

tów, możliwe było dokładne odtworzenie trasy przejazdu pojazdu z urządzeniem OBU.  
Jednym z istotniejszych parametrów określającym dokładność pomiaru i przesyłanym 

w komunikatach lokalizacyjnych jest PDOP (Position Dilution of Precision) – defekt precyzji 
wyznaczenia pozycji. PDOP to współczynnik opisujący stosunek między błędem pozycji 
użytkownika a błędem pozycji satelity.  

Wartość któregoś z parametrów równa 0 oznacza, że w danej chwili pomiar pozycji jest 
niemożliwy ze względu na zakłócenia, słaby sygnał z satelitów, zbyt małą liczbę widocznych 
satelitów itp. Im mniejsza jest wartość tego parametru, (ale większa od zera) tym pomiar jest 
dokładniejszy. Przyjmuje się następujące umowne opisy jakości sygnału w zależności od war-
tości PDOP: 1 (idealny), 2-3 (znakomity), 4-6 (dobry), 7-8 (umiarkowany), 9-20 (słaby),  
> 20 (zły). 
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Na rys. 5 przedstawiono rozkład parametru PDOP uzyskanego w testach. Na osi pozio-
mej (X) znajdują się wartości parametru PDOP. Na osi pionowej (Y) podano odsetek pomia-
rów (w procentach), podczas których uzyskano daną wartości PDOP. Statystyki zostały wy-
konane dla 4627 pomiarów pozycji. Wartości współczynnika PDOP dla wszystkich OBU 
wyniosły: 90% wartości idealnych i 8% znakomitych.  

Liczbę satelitów wykorzystywanych do pomiarów przez wszystkie OBU przedstawiono 
na rysunku 6. Na potrzeby systemu KSAPO przyjęto, że odbiornik GPS w OBU powinien 
śledzić co najmniej 5 satelitów, dla większej dokładności obliczeń i na wypadek utraty sygna-
łu od jednego z nich. 

 
Rys. 5. Wyniki PDOP 

 
Rys. 6. Liczba dostępnych satelitów do lokalizacji 

Z przedstawionych danych wynika, że maksymalna liczba satelitów używanych podczas 
lokalizacji wyniosła 11, a dla 99% pomiarów wykorzystywano minimum 5 satelitów (5 – 10%, 
6 – 17%, 7 – 25%, 8 – 22%, 9 – 16%, 10 – 7%, 11 – 2%). 

W ramach projektu przygotowano dwie bramki DSRC z systemem wizyjnym pobierania 
opłat. Umożliwiło to m.in. testowanie następujących funkcji: 
– działanie mikrofalowych urządzeń DSRC,  
– działanie systemu wizyjnego ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). 

Dane uzyskane z przejazdu pojazdów poprzez bramki zostały zapisane w osobnej bazie 
danych. Bramki użyte do testów zostały opisane w następujący sposób: 
– ITS Demo (UID =1000, 2), 
– Autoguard Demo (UID = 1001,3). 

Od 1 lipca do 30 listopada 2010 roku w bazie danych systemu zostały zarejestrowane 
2964 pojazdy, które przejechały przez bramki kontrolne. Nie wszystkie pojazdy były wyposa-
żone w OBU. 

Podczas testów na bramce ITS Demo oraz Autoguard Demo przy wykorzystaniu systemu 
DSRC zidentyfikowano 24-krotny przejazd pojazdów testowych. Podczas testów na bramce 
ITS Demo wykonano 667 fotografii przejeżdżających pojazdów.  

Podczas testów na bramce Autoguard Demo wykonano 2297 fotografii przejeżdżających 
pojazdów. Przykładowe zdjęcie pojazdu przedstawiono na rysunku 7. 
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Legenda: Data (ANPR): 28.09.2010 09:25:53. Nr rej. (ANPR): WWY 07512. Dokładność: 0.980. ID bramki: 3. 
Nazwa bramki: Autoguard Demo. Data (DSRC): 28.09.2010 09:25:54. Kod kraju: F, D. Nr rej (DSRC): WWY 
07512. Dane kontekstowe: WWY 07512. ID OBU:1103467888. ID pojazdu: 2147483647. Klasa emisji: 1. Ka-
tegoria pojazdu:1. Waga pojazdu: 18000. Waga całkowita: 40000. Liczba osi: 5. Środek płatności: 2147483647. 

Rys. 7. Zdjęcie pojazdu nr rej. WWY 07512, PTM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 07-200 Wyszków 

Zarejestrowany pojazd posiadał francuskie urządzenie OBU – Passango (DSRC) oraz 
niemieckie Toll Collect (GPS/GSM), został całkowicie zidentyfikowany w systemie jako 
użytkownik, co oznacza, że system KSAPO jest interoperacyjny, może współpracować za-
równo z systemami typu DSRC, jak i GPS/GSM. 

Podczas każdego przejazdu badano działanie bram kontrolnych oraz zgodność danych 
DSRC z odczytem ANPR (automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych). 
W drugim etapie testów dokonano wymiany urządzeń pokładowych OBU na nowe. Przez 
pomyłkę urządzenia zostały zainstalowane odwrotnie z ich przeznaczeniem, jednak system 
natychmiast wykrył błędy. 

Badano również działanie bram kontrolnych w zakresie wykrywania różnych prędkości 
pojazdu. Dzięki temu możliwe było dopasowanie oprogramowania oraz późniejsze sprawdze-
nie nowych, wymienionych jednostek pokładowych OBU w zakresie poprawności detekcji 
pojazdów zbliżających się do bramy kontrolnej ze specjalnie dobranymi małymi prędkościa-
mi. System wykrywa pojazdy jadące z prędkością od 1 do 200 km/h. 

Oprócz jazd testowych i sprawdzania funkcjonalności urządzeń dodatkowo sprawdzano 
skuteczność bramek, rejestrując wszystkie pojazdy przejeżdżające na terenie ITS i firmy Au-
toGuard w różnych warunkach pogodowych i porach dnia. Skuteczność automatycznego wy-
krywania tablic rejestracyjnych wyniosła 98%. Błędy w rozpoznawaniu dotyczyły tylko liter 
niewidocznych („zgubionych”), a nieprzekłamanych (tj. źle rozpoznanych). Było to spowo-
dowane głównie odbłyskami Słońca, co wskazuje, że korekta parametrów mogłaby wyelimi-
nować ten problem praktycznie całkowicie. W centrum kontroli systemu znajduje się stano-
wisko do analizy numerów rejestracyjnych nierozpoznanych, które dokładnie rozpoznaje nu-
mery rejestracyjne pojazdu, dzięki temu skuteczność systemu wzrasta do 99,9%.  

W trakcie testu wykorzystano rzeczywiste fragmenty dróg ekspresowych S7 oraz 17. Po-
nadto fragmenty dróg nr 637 i nr 61 zawarte w trasie na terenie Warszawy zostały sklasyfiko-
wane jako płatna autostrada. Możliwość definiowania dowolnej klasyfikacji dla wirtualnych 
segmentów to kolejny element pokazujący elastyczność systemu, potencjalnie także w zakresie 
definiowania identycznych opłat dla tras podstawowych oraz tras alternatywnych. Ponadto 
segmenty były definiowane w zależności od poszczególnych kierunków (różna ilość segmen-
tów, punkty poboru opłat w innych lokalizacjach).  

Wszystkie segmenty zostały rozpoznane właściwie przez urządzenia pokładowe, nie odno-
towano żadnych problemów w tym zakresie. Każdy segment składał się z trzech punktów, aby 
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dany odcinek został zaliczony, wszystkie trzy segmenty musiały zostać wykryte przez OBU. 
Taka sytuacja powoduję, że kierowcy, którzy będą przecinać drogi płatne, lub korzystać tylko 
z przejazdów, nie zostaną zarejestrowani w systemie. 

Testy zakończyły się sukcesem i potwierdziły skuteczność wybranych rozwiązań zgodnie 
z założonymi celami projektu. 

PODSUMOWANIE 
W trakcie prowadzonych testów KSAPO, od 1 lipca do 30 listopada 2010 r., zostało zare-

jestrowanych 2964 pojazdów w bazie danych. Dodatkowo została skontrolowana efektyw-
ność rozpoznawania tablic rejestracyjnych przez urządzenia ANPR, zamontowane na bram-
kach kontrolnych w rejonie Instytutu Transportu Samochodowego oraz firmy Autoguard SA, 
w różnych warunkach atmosferycznych i dobowych. Skuteczność automatycznego rozpozna-
wania tablic rejestracyjnych wyniosła 99,9%.  

W trakcie testów system rozpoznał szwajcarskie urządzenia pokładowe Tripon EU, fran-
cuskie – Passango typu DSRC oraz niemieckie Toll Collect typu GPS/GSM. Przeprowadzone 
testy pozwoliły wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków. Proponowane przez ITS, AutoGu-
ard oraz firmę FELA rozwiązanie spełnia warunki systemu hybrydowego.  

System jest interoperacyjny, może współpracować z systemami typu GPS/GSM (np. wdro-
żonymi w Niemczech, Słowacji), jak również z systemami DSRC (wdrożonymi np. w Austrii, 
Czechach, Hiszpanii, Francji oraz we Włoszech).  

Skuteczność rozpoznawania pojazdów (ANPR oraz DSRC) wyniosła 99,9%. Dane PDOP 
wyniosły 90% wartości idealnych (poniżej 1) oraz i 8% znakomitych (poniżej 3). Podczas 
lokalizacji w systemie GPS dostępnych było od 5 do 11 satelitów, co stanowiło 99% wszyst-
kich pomiarów.  

Testy wykazały, że KSAPO jest systemem bardzo elastycznym. Może być stosowany dla 
praktycznie każdej kategorii dróg (ekspresowe, krajowe) oraz każdego rodzaju pojazdów. 
Istnieje możliwość definiowania opłat drogowych, przy pomocy narzędzi „wirtualnych”. 
Oznacza to łatwą i szybką zdolność adoptowania zmian parametrów opłat drogowych (klasy-
fikacja dróg, typy pojazdów, klasy emisji spalin, naliczanie czasowe – godziny szczytu, inna 
pora dnia, niedziele i święta). Istotną zaletą systemów nowej generacji GPS/GSM jest mała 
liczba bramek kontrolnych. System pracuje bez dodatkowych punktów kontrolnych i innych 
elementów infrastruktury budowanych wzdłuż dróg. Kolejnym atutem jest możliwość wspar-
cia innych systemów, służb i usług transportowych, wykorzystujących podobną platformę 
technologiczną. 

Testy wykazały także wysoką skuteczność i dokładność systemu. KSAPO spełnia wyma-
gania legislacyjne UE, jest interoperacyjny, może współpracować z systemami typu DSRC 
oraz GPS/GSM, które zostały wdrożone w innych państwach członkowskich.  

Artykuł został opracowany w ramach projektu – Struktura funkcjonalna KSAPO, 
N R10 0001 04. 
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PILOT PROJECT – NATIONAL AUTOMATIC 
TOLL COLLECTION SYSTEM (NATCS) 

Abstract  
The paper discussed assumptions and test results of NATCS Pilot Project developed by Motor 

Transport Institute, Autoguard SA, and Fela Management AG. Legislation steps were taken at the EC 
level because of interoperability problems of European Electronic Tolling Service (EETS) in the EU. 
Commission has urged member states to conduct studies and pilot projects concerning these issues. 
Motor Transport Institute has taken up a challenge by developing and testing the pilot project – the 
functional structure of the NATCS. System has some requirements of EC legislation and it is interop-
erable with other DSRC and GPS/GSM based systems implemented in member states of the European 
Union. Test results have shown a high accuracy and efficacy of the system. 
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