
I 

Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

100 AUTOBUSY 6/2016 
 

Krzysztof BRZOZOWSKI, Artur RYGUŁA 

PROJEKT ARCHITEKTURY POKŁADOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA  

O ZMNIEJSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI NAWIERZCHNI DROGI 

 

W pracy przedstawiono podstawowe założenia funkcjonalne w stosunku do systemu pokładowego, którego zadaniem bę-

dzie ostrzeganie kierowcy o możliwym zmniejszeniu przyczepności nawierzchni drogi. Proponowana architektura systemu 

oparta jest na mikrokomputerze klasy SBC połączonym z systemem OBD pojazdu, dedykowanym akcelerometrem oraz urzą-

dzeniem wyświetlającym ostrzeżenia. Dodatkowo projekt systemu zakłada wykorzystanie komunikacji I2V do pobierania in-

formacji rejestrowanych przez drogowe stacje pogodowe. 

 

WSTĘP 

Systemy drogowej osłony meteorologicznej funkcjonują w prak-
tyce na sieci dróg państw uprzemysłowionych od szeregu lat za-
pewniając informację o warunkach pogodowych dla podróżnych 
oraz wspomagając służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie 
dróg. Rozwój technologii pomiarowych stosowanych obecnie  
w instalacjach drogowych stacji pogodowych (czujniki montowane  
w nawierzchni drogi) a także elementów Inteligentnych Systemów 
Transportowych umożliwia realizowanie algorytmów lokalnego 
sterowania ruchem z uwzględnieniem aktualnych warunków panu-
jących na nawierzchni drogi. Wciąż jest to jednak informacja dys-
kretna, związana z lokalnymi warunkami odnotowywanymi przez 
drogową stację meteorologiczną. Ze względu na dużą zmienność 
przestrzenną warunków panujących na nawierzchni drogi, powodo-
waną między innymi ukształtowaniem terenu, różnicami w natężeniu 
ruchu, nasłonecznieniem jezdni itd. [1÷4], dane pochodzące ze 
stacjonarnych stacji drogowych są często niewystarczające. Popra-
wy bezpieczeństwa ruchu w tym aspekcie można zatem oczekiwać 
po zapewnieniu dostępu do ciągłej informacji o stanie nawierzchni 
drogowej. W tym celu wykorzystać można metody prognozowania 
stanu nawierzchni z zastosowaniem modeli predykcji pogodowej 
o charakterze deterministycznym lub statystycznym. Wadą takiego 
podejścia jest konieczność utrzymywania stałego połączenia syste-
mu osłony meteorologicznej z pojazdem, w tym przekazywania  
z pojazdu danych o jego bieżącej lokalizacji. W związku z powyż-
szym bardziej praktycznym i mniej kosztochłonnym rozwiązaniem 
może być wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowych stacji 
pogodowych i pasywnej lokalnej transmisji danych typu I2V (Infra-
structure-to-Vehicle) bez konieczność utrzymywania stałego połą-
czenia. Oznacza to, że proponowane w pracy rozwiązanie dotyczy 
projektu pokładowego systemu ostrzegania pokładowego, 
z punktowym uaktualnieniem danych zbieranych przez stacje dro-
gowe. 

1. PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTOWANEGO 
SYSTEMU  

Zadanie ostrzeganie kierowcy o możliwym zmniejszeniu przy-
czepności nawierzchni drogi stanowi podstawową funkcjonalność 
projektowanego systemu pokładowego. Do jej realizacji niezbędna 

jest przede wszystkim informacja o charakterze quasi-ciągłym pozy-
skiwana w czasie rzeczywistym, o takich parametrach jak: 
– aktualna temperatura powietrza w obszarze drogi, 
– aktualna prędkość pojazdu, 
– zmiana pochylenia niwelety drogi. 

Ponadto, w ramach punktowego uaktualniania informacji me-
teorologicznych, do systemu powinny zostać przekazane dane 
referencyjne obejmujące następujące parametry: 
– temperatura nawierzchni w obszarze stacji drogowej osłony 

meteorologicznej, 
– wilgotność powietrza, 
– temperatura zamarzania substancji na drodze, 
– wysokość filmu wodnego, 
– temperatura punktu rosy. 

Informacja obejmująca wymienione parametry będzie dostar-
czana i przetwarzana przez poszczególne dedykowane elementy 
systemu. Schemat ideowy przepływu informacji w obrębie systemu 
pokładowego przedstawiono  na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat ideowy przepływu informacji w ramach projekto-
wanego pokładowego systemu ostrzegania  

 
Propozycję rozwiązania sprzętowo programowego umożliwia-

jącego realizację poszczególnych elementów systemu, odpowie-
dzialnych zarówno za pozyskiwanie jak i przetwarzanie informacji, 
przedstawiono  w kolejnym rozdziale.  



I 

Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 101 
 

2. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWO-
PROGRAMOWEGO 

W ramach rozwiązań sprzętowo-programowych umożliwiają-
cych realizację projektowanej funkcjonalności pokładowego syste-
mu ostrzegania wyróżnić należy następujące układy: 
– układ rejestracji aktualnej temperatury powietrza bezpośrednio 

w obszarze jezdni oraz prędkości pojazdu z wykorzystaniem 
systemu OBD pojazdu, 

– układ wyznaczający zmiany pochylenia niwelety drogi na pod-
stawie wartości przyspieszeń rejestrowanych przy zastosowaniu 
akcelerometru trójosiowego z uwzględnieniem obliczanego 
przyspieszenia pojazdu na podstawie odczytu prędkości pojaz-
du z systemu OBD, 

– układ odczytu informacji o aktualnych parametrach meteorolo-
gicznych oraz temperaturze nawierzchni z drogowych stacji 
osłony meteorologicznej poprzez komunikacje typu I2V (Infra-
structure to Vehicle), 

– układ wnioskujący o stanie nawierzchni drogi na podstawie 
zaimplementowanej w systemie bazy wiedzy oraz danych gro-
madzonych zarówno w sposób ciągły jak i punktowy, 

– układ ostrzegający kierowcę o możliwości zmiany warunków 
panujących na nawierzchni drogi. 
Jako jądro systemu można wykorzystać sterownik centralny 

realizowany w postaci mikrokomputera klasy SBC (single-board 
computer), np. Raspberry Pi. Takie rozwiązanie wymagać będzie 
implementacji odpowiedniego dedykowanego oprogramowania do 
obsługi protokołów komunikacyjnych oraz mechanizmów pobierania 
danych pochodzących z poszczególnych układów pomiarowych. 
Schemat ideowy warstwy sprzętowej systemu przedstawiono na 
rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat ideowy warstwy sprzętowej systemu  

 
Do realizacji pełnej założonej funkcjonalności systemu nie-

zbędne będzie opracowanie odpowiedniego oprogramowania uru-
chamianego z poziomu jednostki centralnej. Wyróżnić tutaj można 
cztery podstawowe biblioteki, zawierające oprogramowanie odpo-
wiedzialne za: 
1. obsługę procesu rejestracji danych na poziomie pojazdu i prze-

twarzanie tych danych w dane wejściowe do modułu wnioskują-
cego, 

2. obsługę rejestracji danych uzyskiwanych z drogowych stacji 
osłony meteorologicznej,  

3. przetwarzanie danych w module wnioskującym, 

4. algorytm ostrzegania kierowcy o niekorzystnych warunkach 
drogowych a także wyprzedzająco o możliwym pogorszeniu wa-
runków.  
W ramach biblioteki oprogramowania odpowiedzialnej za reje-

strację danych pomiarowych istnieje konieczność zaimplementowa-
nia szeregu pojedynczych skryptów do obsługi następujących urzą-
dzeń: 
– magistrali CAN pojazdu z wykorzystaniem bezprzewodowego 

interfejsu przesyłania danych Bluetooth; oprogramowanie po-
winno umożliwić odczyt danych systemu diagnostycznego silni-
ka pojazdu OBD i wyselekcjonowanie w czasie rzeczywistym in-
formacji obejmującej chwilową prędkość pojazdu oraz dodatko-
wo temperaturę powietrza w otoczeniu pojazdu, 

– akcelerometru trójosiowego, komunikującego się z jednostką 
centralną poprzez transmisję szeregową z jednoczesnym za-
pewnieniem wyższej częstotliwości odczytu niż w przypadku 
magistrali CAN. 
 
W ramach biblioteki oprogramowania odpowiedzialnej za ob-

sługę rejestracji danych uzyskiwanych z drogowych stacji osłony 
meteorologicznej zakłada się implementacje protokołów i standar-
dów komunikacyjnych wykorzystywanych w procesach wymiany 
informacji w systemach transportowych. Warstwę aplikacji może 
stanowić protokół  DATEX 2 oparty o strukturę języka XML. Propo-
nowane podejście jest zgodne z założeniami Krajowego Systemu 
Zarządzania Ruchem [5]. Przykładowa struktura pliku wymiany 
danych meteorologicznych została przedstawiona poniżej: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <d2LogicalModel modelBaseVersion="1.0" 
 xmlns="http://datex2.eu/schema/1_0/1_0" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/1_0/1_0 
http://datex2.eu/schema/1_0/1_0/DATEXIISchema_1_0_1_0.xsd"> 
<exchange> 
 <supplierIdentification> 
 <country>pl</country> 
 <nationalIdentifier>ath</nationalIdentifier> 
 </supplierIdentification> 
</exchange> 
<payloadPublication xsi:type="MeasuredDataPublication" 
lang="eng"> 
 <publicationTime>2016-03-13T14:55:01+01:00</publicationTime> 
 <publicationCreator> 
 <country>pl</country> 
 <nationalIdentifier>ath</nationalIdentifier> 
 </publicationCreator> 
<measurementSiteTableRefer-
ence>WeatherSites</measurementSiteTableReference> 
<headerInformation> 
 <confidentiality>noRestriction</confidentiality> 
 <informationStatus>real</informationStatus> 
 </headerInformation> 
<siteMeasurements> 
 <measurementSiteRefer-
ence>ath01</measurementSiteReference> 
 <measurementTimeDefault>2016-03-
13T14:50:01+01:00</measurementTimeDefault> 
 <measuredValue index="1"> 
   <basicDataValue xsi:type="TemperatureInformation"> 
    <period>600</period> 
    <temperature> 
     <airTemperature>10.1</airTemperature> 
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     <dewPointTemperature>9.0</dewPointTemperature> 
    </temperature> 
  </basicDataValue> 
 </measuredValue> 
 <measuredValue index="2"> 
   <basicDataValue xsi:type="RoadSurfaceConditionInformation"> 
    <period>600</period> 
    <roadSurfaceConditionMeasurements> 
     <protectionTemperature>0</protectionTemperature> 
     <roadSurfaceTemperature>9.0</roadSurfaceTemperature> 
     <waterFilmThickness>0</waterFilmThickness> 
    </roadSurfaceConditionMeasurements> 
   </basicDataValue> 
 </measuredValue> 
 <measuredValue index="3"> 
   <basicDataValue xsi:type="HumidityInformation"> 
    <period>600</period> 
    <humidity> 
     <relativeHumidity>95</relativeHumidity> 
    </humidity> 
   </basicDataValue> 
 </measuredValue> 
</siteMeasurements> 
</payloadPublication> 
</d2LogicalModel> 

 
Biblioteka oprogramowania odpowiedzialna za przetwarzanie 

danych przez moduł wnioskujący obejmować będzie przede 
wszystkim skrypty przygotowujące w odpowiednich interwałach 
czasowych dane wejściowe do procesu wnioskowania oraz skrypty 
implementujące sztuczną sieć neuronową, która będzie pełnić rolę 
układu wnioskującego. Zakłada się zastosowanie sieci neuronowej 
w postaci perceptronu wielowarstwowego z pojedynczą warstwą 
ukrytą. Zadaniem modułu wnioskującego będzie prognozowanie 
warunków panujących na nawierzchni drogowej. 

 
Ostatnia z bibliotek zawierać będzie skrypty umożliwiające rea-

lizację algorytmu ostrzegania o wykrytych niekorzystnych warun-
kach panujących na nawierzchni drogi jak i skrypty przetwarzające 
gromadzone dane oraz gradienty poszczególnych wielkości, w celu 
zapewnienia informacji o możliwym pogorszeniu się warunków. 

3. NARZĘDZIE DO REALIZACJI BAZY WIEDZY 

Do zgromadzenia rzeczywistych danych dotyczących zmienno-
ści warunków panujących na nawierzchni drogi niezbędnych do 
realizacji modułu wnioskującego zastosowany zostanie system 
mobilnej rejestracji drogowych warunków pogodowych opracowany 
w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku – Białej [6]. System ten pozwala na 
zbieranie informacji o warunkach pogodowych wzdłuż trasy prze-
jazdu pojazdu wyposażonego w odpowiednie czujniki. Urządzenia 
pomiarowe systemu mogą być montowane między innymi na spe-
cjalnych pojazdach serwisowych (np. patrolujących dany odcinek 
drogi), pojazdach komunikacji pasażerskiej lub pojazdach utrzyma-
nia ruchu, np. pługach lub solarkach. Podstawowe elementy syste-
mu stanowią: mobilny czujnik stanu nawierzchni MARWIS firmy 
Lufft, odbiornik GPS oraz akcelerometr. Na rysunku 3 przedstawio-
no prototyp jednostki centralnej opracowanego systemu wraz  
z podstawowymi peryferiami, natomiast na rysunku 4 pojazd testo-
wy z zamontowanym zewnętrznym czujnikiem stanu nawierzchni.  

 
Rys. 3. Prototyp jednostki centralnej wraz z peryferiami 

 

 
Rys. 4. Pojazd testowy z zamontowanym zewnętrznym czujnikiem 
stanu nawierzchni 
 

System mobilnej rejestracji posiada już zaimplementowane 
oprogramowanie przydatne z punktu widzenia zadania tworzenia 
bazy wiedzy dla modułu wnioskującego. Biblioteki odpowiednich 
skryptów programowych obejmują: 
a) oprogramowanie realizujące uśrednianie wyników pomiaru 

przyspieszenia rejestrowanego przez akcelerometr dla każdej  
z osi w ramach analizowanych okien czasowych rejestracji sta-
nu nawierzchni jezdni, wyznaczonych przez częstotliwość od-
czytu tego stanu, 

b) oprogramowanie realizujące algorytmy korekcji – zaimplemen-
towany system pomiarowy korzystając z danych z magistrali 
CAN oraz danych pozyskiwanych z akcelerometru pozwala na 
zwiększenie rozdzielczości oraz dokładności pozycjonowania 
pomiarów wykonywanych przez mobilny czujnik stanu na-
wierzchni. Algorytmy korekcji położenia obejmują trzy podsta-
wowe przypadki: 
– korekcję położenia pojazdu uzyskiwanego z GPS w przy-

padku postoju pojazdu, 
– zwiększenie rozdzielczości przestrzennej lokalizacji wyniku 

pomiaru parametrów charakteryzujących stan nawierzchni 
jezdni w przypadku ciągłości sygnału z GPS w warunkach 
ruchu pojazdu, w tym pozyskiwanie informacji o nachyleniu 
niwelety drogi, różnicy wysokości pomiędzy kolejnymi po-
miarami oraz temperaturze powietrza,  

– zapewnienie informacji o względnej lokalizacji przestrzennej 
wyniku pomiaru parametrów charakteryzujących stan na-
wierzchni jezdni w warunkach utraty sygnału z GPS. 
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Scharakteryzowany pokrótce system mobilnej rejestracji sta-
nowić będzie również narzędzie do bezpośredniej weryfikacji do-
kładności wyników uzyskiwanych bezpośrednio z modułu wniosku-
jącego projektowanego systemu.  

PODSUMOWANIE  

Przedstawione w pracy rozważania stanowią kolejny krok w 
kierunku budowy prototypu systemu. Dotychczas, w ramach prac 
przygotowawczych analizowano zagadnienie wyznaczania pochyle-
nia niwelety na podstawie danych rejestrowanych przez akcelero-
metr [7] oraz jak już wspomniano wykonano prototyp systemu mo-
bilnej rejestracji drogowych warunków pogodowych [6]. Kolejne 
prace badawcze dotyczyć będą opracowania metodologii budowy 
bazy wiedzy oraz jej praktycznej realizacji.  Tworzenie reprezenta-
tywnej bazy wiedzy wymaga w pierwszej kolejności zrealizowania 
odpowiednio licznej serii przejazdów zarówno w zróżnicowanych 
warunkach pogodowych jak i trasowych (zróżnicowane trasy ze 
względu na pochylenia niwelety i umiejscowienie przestrzenne 
drogi) wraz z rejestracją warunków meteorologicznych w miejscach 
lokalizacji stacji pogodowych. Z praktycznego punktu widzenia 
równocześnie powinien zostać rozwiązany problem komunikacji 
pojazdu z drogową stacją meteorologiczną.  
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Project of architecture of on-board warning system  
for adverse road condition 

Paper presents basic functionality of proposed on-board 

warning system. The system assist driver by displaying alerts 

when road conditions become less safety. In presented archi-

tecture a single board computer is applied as the core of the 

system. The SBC is connected with the OBD, accelerometer 

and device for displaying alerts. In order to read necessary 

meteorological data from road weather station the authors 

propose to use the I2V communication protocol. 
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