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Celina JAGIEŁOWICZ-RYZNAR 

URZĄDZENIE DO POMIARU MASY PORUSZAJĄCEGO SIĘ OBIEKTU  

W ASPEKCIE ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 

 

 W artykule przedstawiono opatentowane urządzenie do określania masy poruszającego się obiektu w znanym środowisku 

w oparciu o drgania generowane przez tą masę, zwłaszcza pojazdów poruszających się po drogach bez wpływu na ich bezpie-

czeństwo. Przedstawiono zalety ww. urządzenia w aspekcie innych istniejących już rozwiązań do pomiaru masy. Przeprowa-

dzono test analityczny określania masy pojazdu na podstawie charakterystyki siły nacisku w funkcji czasu w czasie ruchu po-

jazdu na platformie pomiarowej. 

 

WSTĘP 

W erze bardzo intensywnego rozwoju motoryzacji utrzymanie 
oraz rozbudowa infrastruktury drogowej jest bardzo dużym wyzwa-
niem. Drogi w coraz większym stopniu narażone są  na zniszczenie 
nawierzchni w skutek nadmiernej i nieprzepisowej eksploatacji, 
głównie przez wielotonowe i wieloosiowe pojazdy samochodowe. 
[Rys.1.] 

 
 

 
Rys. 1. Wielotonowe i wieloosiowe pojazdy samochodowe.   

 
Zaistniały problem związany jest  z jednym z ważniejszych za-

gadnień jakim jest pomiar siły nacisku osi na jezdnię [5] Przepisy w 
ruchu drogowym dopuszczają do ruchu pojazdy, których nacisk 
pojedynczej osi na jezdnię nie przekracza wartości dopuszczalnych 
[19], biorąc pod uwagę również rodzaj drogi (krajowa lub wojewódz-
ka). Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej [1] wprowadza odcinki dróg, na których ogranicza naciski 
osi do 8 lub 10 ton.  

W celu sprawdzenia tego warunku przeprowadzane są kontro-
le, które polegają na statycznym pomiarze siły nacisku, czyli za-
trzymaniu pojazdu, następnie przeprowadzeniu pomiaru i innych 
czynności,  co wiąże się z różnymi niedogodnościami min. stratą  
czasu oraz utrudnieniami w ruchu. Innym sposobem kontroli jest 
wmontowanie w pas ruchu stacjonarnych urządzeń pomiarowych, 
co z kolei wiąże się z całkowitym brakiem mobilności, a więc ogra-
niczeniem możliwości pomiarów na innych odcinkach dróg.      

Pomiar statyczny można uzupełnić pomiarem dynamicznym 
wykorzystując do tego celu fakt, że w czasie ruchu pojazdu po-
szczególne jego elementy wykonują drgania na kierunku pionowym. 
Wymuszone kinematycznie drgania zależą głównie od masy pojaz-
du, sztywności zawieszenia, sztywności ogumienia, tłumienia w 
amortyzatorach i ogumieniu, co w głównym stopniu związane jest z  
nierównością drogi.  

1. PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 

1.1. System tonażer   

System tonażer [Rys.2.] jest to urządzenie do bezinwazyjnego 
pomiaru nacisku na oś w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych 
wyposażonych w pneumatyczny układ zawieszenia. Dzięki swojej 
modułowej budowie możliwe jest sprawdzenie nacisku zarówno w 
samym pojeździe jak i całym zestawie, tj. pojeździe ciągnącym i 
pojeździe ciągnionym.  
 

 
Rys. 2. Elementy systemu tonażer [10] 

 
Tonażer mierzy naciski na poszczególne koła, osie, grupy osi i 

cały skład jednostki transportowej. Aktualna waga jest pokazywana 
z dokładnością 0,1 t na wyświetlaczu w kabinie kierowcy, w przy-
padku wersji naczepowej na ramie naczepy. Dokładność pomiarów 
wynosi 1,5 % od maksymalnego załadunku. Tonażer występuje w 
kilku wersjach [Rys.5.]  

 

 
Rys. 3.  Wyświetlacz  systemu  tonażer 

 

Wyświetlacz, na którym pokazuje 
się nam rzeczywisty pomiar osi 
lub grupy osi  

 

Świecące koła sygnalizują oś, która obecnie jest 
mierzona Jeśli w tym samym momencie świecą się dwa 
koła znaczy to, że kontrolowana jest cała oś. 

 
 

Przycisk umożliwiający sekwencyjne 
wybieranie osi lub grupy osi, które 
ma zostać wyświetlone. 

 
 



I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 911 
 

 
Rys. 4. Miernik naczepowy i przetwornik kabinowy 

 

 
Rys. 5. Wybrane wersje systemu tonażer : a) ciągnik lub pojazd 
skrzyniowy , b)cały skład – ciągnik plus naczepa     

 
Oprócz zalety jaka jest dokładność, system posiada modułową 

budowę ważną przy załadunku (umożliwia optymalne rozłożenie), 
praca  w temperaturach od -30 do +80 st. C. Wadą natomiast jest to 
że jest to urządzenie stacjonarne i tylko dla samochodów o zawie-
szeniu pneumatycznym.  

1.2. Przenośny system ważący WWS 

Kolejnym urządzeniem do ważenia dużych gabarytowo pojaz-
dów jest Wheel Weighing System [Rys.6.] , który może być zasto-
sowany w każdym miejscu, lecz na utwardzonej i równej powierzch-
ni. Urządzenie stosowane jest tam gdzie niedostępna jest stacjo-
narna waga samochodowa lub platformowa. Jest narzędziem do 
kontroli przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś w ładowanych 
pojazdach. System składa się z 1 do 8-miu platform ważących 
podłączonych do przenośnego miernika wagowego umieszczonego 
w walizce. Opcjonalnie do miernika może być podłączona drukarka 
lub PC z oprogramowaniem zapisującym wyniki ważenia. Dostępne 
nośności przy ważeniu kontrolnym są w przedziale od 600 kg do 
20000 kg.  
 

 
Rys. 6.   Przenośny system ważący WWS  

 
Reasumując jest to urządzenie do pomiaru statycznego tylko 

tam gdzie powierzchnia jest równa i utwardzona.  

1.3. Dynamiczna waga samochodowa DW 600 

Waga typu DW 600 przeznaczona jest do dynamicznego po-
miaru obciążenia osi lub zestawu osi pojazdów samochodowych  
w ruchu. Charakteryzuje się zwartą konstrukcją i łatwością obsługi. 
Została zaprojektowana dla różnego rodzaju pojazdów samocho-
dowych. 

Pomiar pojazdów samochodowych odbywa się w ruchu w trak-
cie przejazdu przez pomost wagowy, który jest stacjonarnie zamon-
towany w nawierzchnię. [Rys. 7.] 
 
 

 
Rys.7.  Waga samochodowa DW 600 

 
Po przeprowadzeniu pomiaru istnieje możliwość uzyskania 

podglądu oraz wydruku zawierającego zmierzone obciążenie kolej-
nych osi lub zestawów osi, oraz wyliczoną masę całkowitą pojazdu. 
Obciążenie maksymalne 20 t a minimalne 1 t. Maksymalna pręd-
kość podczas ważenia 1km/h . Temperatura pracy: pomost: -30 do 
+40 st C; terminal: -10 do +40 st C. Ograniczeniem w tym przypad-
ku jest prędkość przejazdowa w czasie ważenia oraz stacjonarność 
urządzenia. 

1.4.   System WIM 

Kolejnym z narzędzi przeznaczonych do pomiaru masy i naci-
sku osi pojazdów oraz detekcji pojazdów przeciążonych są systemy 
ważenia pojazdów będących w ruchu, nazywane systemami WIM 
(Weigh in Motion). Idea działania systemów WIM sprowadza się do 
pomiaru dynamicznych nacisków jakie koła jadącego pojazdu wy-
wierają na nawierzchnię drogi oraz do estymacji na tej podstawie 
poszukiwanych nacisków statycznych, jak również masy całkowitej 
pojazdu. Dokładność wyniku ważenia w systemie WIM determinują 
warunki w jakich się ono odbywa, czyli prędkość pojazdu, stan i 
parametry mechaniczne jego zawieszenia, jakość nawierzchni 
drogi, na której jest zamontowany system WIM [Rys. 8], właściwości 
zastosowanych czujników nacisku, procedura i częstotliwość prze-
prowadzania kalibracji systemu, algorytm estymacji nacisku sta-
tycznego i masy całkowitej oraz warunki klimatyczne. 

 

 
Rys.8. Przykłady systemy WIN [11] 

 
System WIM składa się z czujników nacisku umieszczonych w 

jednej, dwóch lub nawet kilku liniach (system wieloczujnikowym), 
prostopadle do kierunku ruchu ważonych pojazdów. Czujniki naci-
sku współpracują z układami kondycjonowania, systemem akwizycji 
danych pomiarowych oraz systemem komputerowym realizującym 
algorytm estymacji nacisków statycznych i masy całkowitej, groma-
dzącym archiwalne wyniki pomiarowe oraz nadzorującym transmisję 
tych wyników do systemu nadrzędnego.[8] 

Głównym źródłem błędów są pionowe wahania pojazdu, pod-
czas jego przejazdu przez stanowisko WIM, wynieść może nawet 
40%. Ze względu na zastosowanie  są stosowane zawsze tzw. 
czujniki wbudowane (czyli czujniki ingerujące w nawierzchnię jezd-
ni).Systemach WIM wykorzystuje się różnego rodzaju detektory. 
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  Pod pojęciem detektora [Rys. 9.], w pomiarach parame-
trów ruchu drogowego, rozumie się urządzenie, które współpracując 
z czujnikiem, pozwala na wykrycie obecności pojazdu w ściśle 
określonym punkcie pomiarowym lub w wyznaczonej strefie i ewen-
tualnie pomiar wybranych jego parametrów. 

 

 
Rys .9. Schemat detektora 

 
W systemach WIM możliwe jest wykorzystanie następujących 

czujników: 
a) światłowodowy [Rys. 10] 

należy do grupy detektorów kontaktowych; wykorzystuje się w 
nim zjawisko zmiany warunków propagacji fali świetlnej 
wewnątrz światłowodu poddanego działaniu siły zewnętrznej, 
czujniki montuje się w wyfrezowanej w szczelinie w 
nawierzchni jezdni, którą następnie wypełnia zalewa 
epoksydowa, bądź montuje się na nawierzchni jezdni w 
przypadku pomiarów doraźnych. [7] 

 

 
Rys.10. Schemat czujnika światłowodowego 
 
b) kwarcowy [Rys. 11] 

pracuje w oparciu o zjawisko piezoelektryczne, posiada dobre 
właściwości metrologiczne, musi być zamontowany w na-
wierzchnię [7] 

 

 
Rys. 11.  Schemat czujnika kwarcowego 

 
c) piezoelektryczny [Rys. 12] 

zasada działania polega na wykorzystaniu tzw. zjawiska piezo-
elektrycznego prostego, które polega na gromadzeniu się ła-
dunków elektrycznych na powierzchni dielektryka pod wpływem 
naprężeń mechanicznych, w granicach jego sprężystości (duża 
wrażliwość na oddziaływanie sił bocznych, co prowadzi do 
zniekształcenia sygnału pomiarowego, posiada duża czułość i  
wrażliwość na zmiany temperatury, możliwość pomiaru jedynie 
nacisków zmiennych w czasie, co oznacza, iż prawidłowy po-
miar jest możliwy w przedziale prędkości pojazdu 20 – 110 
km/h, montuje się go pod nawierzchnią jezdni w szczelinach o 
głębokości kilku centymetrów, które następnie wypełnia się 
specjalną zalewą. Koło pojazdu nie ma bezpośredniego kon-
taktu z czujnikiem, a sygnał pomiarowy przenoszony jest na 
czujnik przez nawierzchnię jezdni, co powoduje, że wyniki wa-
żenia są bardzo wrażliwe na zmiany właściwości samej na-
wierzchni, co wywołuje niestacjonarność systemu i poza pio-

nowymi wahaniami pojazdu jest główną przyczyną niedokład-
ności uzyskiwanych wyników ważenia. [7] 

 

 
Rys. 12. Schemat czujnika piezoelektrycznego : a) na jezdni , b) w 
jezdni 

 
d) pojemnościowy [Rys. 13.] 

podstawowym elementem jest układ dwóch elektrod wykona-
nych z materiału przewodzącego, odizolowanych od siebie die-
lektrykiem , 
nacisk wywierany przez oponę pojazdu na jedną ze ścianek 
profilu aluminiowego powoduje zmianę odległości między okła-
dzinami kondensatora, a tym samym zmianę jego pojemności, 
budowany jest w postaci platform o szerokości od 10 do 50 cm 
montowanych w nawierzchni jezdni lub jako przenośne „maty”, 
które układa się na nawierzchni, brak reakcji na oddziaływanie 
sił bocznych, mała wrażliwość temperaturowa w zakresie od 15 
do 40°C,pomiar zarówno nacisków stałych, jak i zmiennych w 
czasie,  posiada małą wytrzymałość mechaniczną i słabą od-
porność np. na zasolenie w warunkach zimowych, co jest ich 
podstawową wadą montaż wymaga znacznej ingerencji w na-
wierzchnię jezdni oraz poniesienia znacznych kosztów z tym 
związanych. [7] 

 

 
Rys. 13.  Schemat czujnika pojemnościowego 

2. URZĄDZENIE DO POMIARU MASY PORUSZAJĄCE-
GO SIĘ OBIEKTU  

Na rysunku 14 przedstawiono schemat urządzenia do pomiaru 
masy poruszającego się obiektu w postaci platformy pomiarowej 
MMP, która będzie przedmiotem wywołania drgań. Urządzeniu 
został nadany patent o nr 224884. 
 

 
 Rys. 14. Schemat platformy pomiarowej MMP do wyznaczenia 
masy pojazdu w czasie ruchu [5],[6] 
Legenda do rysunku 1: 
1 - płyta najazdowa 
2 - płyta podporowa 
3 - elementy sprężyste 
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4 - krawędź zjazdowa płyty najazdowej 
5 - strefa wystająca płyty podporowej 
6 - dolna powierzchnia płyty podporowej 
7 - sondy drgań 
8 - płaszczyzna płyty najazdowej 
9 - sondy pomiarowe 
10 - sonda pomiarowa 
11,12,13 - mierniki 
14 - oprogramowany procesor 
15 - monitor 
16 - czujnik poziomej prędkości nadjeżdżającego pojazdu 
17 – pojazd samochodowy PS 

 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do określania masy 

poruszającego się obiektu, zwłaszcza pojazdów poruszających się 
po drogach bez wpływu na ich bezpieczeństwo. Urządzenie zawiera 
jednostkę pomiarową w postaci osadzonej zawiasowo płyty pomia-
rowej oraz czujniki pomiarowe. Płyta pomiarowa ma postać skośnej 
płyty najazdowej połączonej przegubowo z płytą podporową, sko-
śnie względem niej usytuowanej oraz wspartej na niej poprzez 
elementy sprężyste. Płyta podporowa ma część wystającą poza 
krawędź zjazdową płyty najazdowej w postaci tylnej płyty zjazdowej. 
Do spodniej płaszczyzny płyty najazdowej, od strony płyty podporo-
wej, zamontowane są spodnie sondy drgań, korzystnie cztery roz-
stawione parami w jej strefie środkowej i w strefie jej krawędzi zjaz-
dowej. Sondy te mierzą częstotliwość, amplitudę, prędkość i przy-
śpieszenie drgań płyty najazdowej. Na płycie podporowej naprzeciw 
krawędzi zjazdowej zamontowana jest dolna sonda położenia tej 
krawędzi. Sonda ta mierzy odległość pomiędzy płytą najazdową i 
płytą podporową. Do dolnej powierzchni tylnej płyty zjazdowej za-
montowane są tylne sondy drgań tej płyty, które mierzą częstotli-
wość, amplitudę, prędkość i przyśpieszenie drgań. Wszystkie son-
dy, odpowiednio przez pierwszy i drugi miernik drgań oraz trzeci 
miernik położenia są połączone przewodowo z oprogramowanym 
procesorem wyposażonym w monitor, z którym również połączony 
jest bezstykowy czujnik poziomej prędkości mierzonego obiektu.  

3. WSTĘPNE BADANIA  

 
Do analizy przyjęto najprostszy model nadwozia pojazdu jako 

układ o jednym stopniu swobody wraz z uwzględnieniem sztywności 
zastępczej i tłumienia zastępczego poruszający się po platformie 
MMP (Rys. 14). Wykorzystano zasadę względności ruchu przyjmu-
jąc, że nadwozie wykonuje drgania pionowe, natomiast platforma 
MMP porusza się ze stałą prędkością równą prędkości pojazdu.  

Drgania nadwozia można zarejestrować w postaci charaktery-

styki czasowej siły nacisku ( )N t na platformie MMP za pomocą 

odpowiedniego systemu pomiarowego.  
 

 
Rys. 15.  Uproszczony model dynamiczny pojazdu [4] 
Legenda do rysunku 2: 
1- platforma pomiarowa (MMP) 
2- masa nadwozia  

Równanie dynamiczne drgań nadwozia pojazdu poruszającego 
się po platformie (MMP) ma postać : 

. .( ) ( ) 0zast zastmz z u k z u       (1) 

 
gdzie wymuszenie kinematyczne: 

 ( )
h

u t v t
L

      (2) 

 
L – długość platformy MMP 
h – wysokość platformy MMP 

v - stała prędkość pojazdu,   0;
L

t
v

   

Wprowadzając przemieszczenie względne otrzymamy 

. . 0zast zastmw w k w     (4) 

 
lub w postaci [2] 

 2

02 0w w w      (5) 

 
gdzie 

 .2 zast

m


  ; 0    [3]  (6) 

 

2 .

0

zastk

m
     (7) 

 
Równanie dynamiczne (5) opisuje drgania swobodne tłumione 

wymuszone warunkami początkowymi. 
Tłumienie wewnętrzne w ogumieniu kół w porównaniu do tłu-

mienia w amortyzatorze jest małe i zostało pominięte w oblicze-
niach. Natomiast tłumienie w amortyzatorach pojazdów o dużej 
masie można przyjąć na poziomie 4   [kNs/m] [6], a  częstotli-

wość własną nietłumioną [6] 

0 2,5f  [Hz], 0 02 f  , 0 15,7   [rad/s] 

 
stąd  

2 2

0     

 
przy czym 

27,0   [1/s] 

 
Przyjmując 7500m   [kg] 

7,15  [1/s] 

 
a więc nie ma praktycznie różnicy pomiędzy częstością własną 
tłumioną a nietłumioną.  
 

Na tej podstawie przyjęto, że drgania nadwozia w czasie jazdy 
na platformie (MPP) w początkowej fazie ruchu można opisać rów-
naniem 

( ) sin( )
h v

w t t
L





 


; 0;

L
t

v
    (8) 

 
Dynamiczna siła nacisku  

.( ) ( )zastN t k w t     (9) 

 
stąd 

 
max.

m h
N v

L



      (10) 
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wzór (10) wykorzystano do wyznaczenia masy całkowitej pojazdu 

 max.NL
m

h v
 


    (11) 

 
Ze wzoru (11) wynika, że do wyznaczenia masy m potrzebne 

są następujące wartości: 
 

max. , ,N v . 

 
Wielkości te wyznacza się na podstawie charakterystyki cza-

sowej ( )N t (Rys.16). 

 

 
Rys. 15.  Charakterystyka czasowa siły dynamicznej ( )N t  

 
0t  - wjazd na platformę PP 

1t - czas potrzebny do obliczenia częstości własnej z warunku 

1( ) 0N t   

 2t - czas, w którym nastąpił zjazd z platformy MMP 

 

max.N  - maksymalna siła nacisku wyznaczona na podstawie cha-

rakterystyki.  
 

Czas 2t wykorzystuje się do pomiaru prędkości pojazdu 

                    
2

L
v

t
           (12) 

 

 
min.

1

2
L v T     (13) 

 
Przyjmując dane j.w. 

 

 0,4T   [s] 

 

 
. 50dopv  [m/s] (180[km/h], 

  

 min . 10L  [m] 

 
Przy mniejszych prędkościach pojazdu długość platformy MMP 

będzie mniejsza. 

PODSUMOWANIE 

Wszystkie istniejące urządzenia do pomiaru masy pojazdów 
wielotonowych są urządzeniami posiadającym różne ograniczenia. 
Jednym z nich jest brak mobilności, gdzie urządzenia są wmonto-
wywane w jezdnię. Tu z kolei zastosowane elementy pomiarowe 
posiadają kolejne ograniczenia wynikające np. z wrażliwości pomia-
ru na czynnik temperatury. Innym pomiarem jest pomiar statyczny 
nacisku na oś gdzie pojawia się problem np. czasy. Ponieważ po-

jazd musi zostać zatrzymany, wtedy dokonywany jest pomiar co jest 
dużym utrudnieniem przy transporcie towarowym.  

Platforma pomiarowa niesie za sobą wiele korzyści dla użyt-
kowników dróg, jak również organów zajmujących się sprawdza-
niem przestrzegania zasad ruchu drogowego i ochrony wszystkich 
użytkowników dróg.  

Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązania są następują-
ce:  
– kontrola masy pojazdów przemieszczających się po drogach 

bez dodatkowej rozbudowy ich infrastruktury o stałe punkty po-
miarowe;  

– niewielki ciężar i łatwość montażu na jezdni;  
– mobilność urządzenia stwarza możliwość jego lokalizacji na 

drogach w miejscach dotychczas pomijanych w uwagi na duże 
koszty montowania dotychczas stosowanych wagowych urzą-
dzeń kontrolnych.  
Wstępna analiza wykazała, że jest możliwe obliczenie masy 

nadwozia w warunkach normalnego ruchu pojazdu .  . 
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The device to measure the weight of the object while moving, 
in the aspect of existing solutions 

The patented device to measure the weight of objects in 

moving is presented. The object moves in known environ-

ment, and the base is the wibrations that are generated by 

this weight, especially of vehicles moving on the road without 

affecting their safety. There are presented the advantages of 

foregoing devices, in the aspect of other existing solutions for 

mass measurement. An analytical tests were carried out to 

determine the weight of the vehicle, basing on the force pres-

sure in the time function in the motion of the vehicle being on 

the measuring platform.  
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