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 W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia do pomiarów 
prędkości dla wybranego odcinka drogi. W urządzeniu wykorzystano 
metodę promieniowania optycznego dwóch nadajników oraz dwóch 
odbiorników podczerwieni. Urządzenie wykorzystuje środowisko 
programowania graficznego LabView.  
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Wprowadzenie 

Istotnym elementem usprawnienia ruchu pojazdów oraz 
poprawienia bezpieczeństwa na drodze spełniają nowoczesne 
systemy telematyczne, które poza rolą prewencyjną zmuszającą 
do redukcji prędkości, umożliwiając również automatyczne 
sterowanie przepływem pojazdów. Układy te pozwalają na 
rozpoznawanie pojazdów, ich liczbę, prędkość, położenie 
i kierunek jazdy, a także pozwalają na sterowanie sygnalizacją 
świetlną tak, aby zwiększyć przepustowość ruchu. Z tego typu 
mechanizmów korzysta się przy zarządzaniu ruchem na 
autostradach. Informacje o liczbie samochodów oraz prędkości 
jazdy pozwalają na przekazywanie informacji takich jak: średni 
czas przejazdu, korki czy propozycje alternatywnej trasy. 

Ilość wykorzystywanych systemów telematycznych 
i teleinformatycznych w Polsce ciągle ulega bezwzględnemu 
wzrostowi. Powodem tego stanu rzeczy jest nie tylko chęć 
udrożnienia ruchu ale również Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/40/EU stanowiąca: konieczność 
wzrostu efektywności, operatywności, usprawnienia planowania 
podróży. Zwiększające się natężenie ruchu drogowego zmusza 
administratorów sieci drogowych do pozyskiwania nowszych 
metod, które mogą zagwarantować płynność oraz komfort 
podróżowania przez uczestników ruchu. 

Współczesne systemy pomiaru odcinkowego prędkości 
rejestrują godzinę wjazdu samochodu na dany odcinek 
pomiarowy oraz czas wyjazdu z niego. Wynik zostaje 
porównany z dozwoloną prędkością jaką można jechać 
w danym miejscu. Odcinki na których dokonywane są pomiary 
prędkości mają od 1 km do przeszło 6 km długości. 

 Kamera na pierwszej bramie rejestruje czas wjazdu 
samochodu. Samochód pokonuje odcinek drogi, którego 
długość jest znana. Stąd wiadomo, że jadąc z dozwoloną 
prędkością samochód pojawi się przy drugiej bramie po upływie 
określonego czasu. Jeśli przyjedzie wcześniej wiadomo, że tę 
prędkość przekroczył. Umieszczona na bramie kamera 
rejestruje moment przyjazdu samochodu co do sekundy i to 
pozwala na bardzo dokładne wyliczenie prędkości z jaką jechał 
pojazd. 

 

1. Analiza odcinkowego pomiaru prędkości  
Zgodnie z rys. 1 i tabelą 1 na każdym z 29 odcinków dróg 

zainstalowano metalowe konstrukcje, a na nich kamery 
odczytujące numery rejestracyjne pojazdów (jeden zestaw na 
początku odcinka, drugi na końcu). Kiedy samochód lub 
motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego 
średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu 
przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca 
zapłaci mandat. Nowy system zatem jest bardziej bezwzględny 
niż fotoradary ustawiane na masztach – chodzi o mierzenie 
prędkości na długich odcinkach drogi, a nie punktowo.  

System do odcinkowego pomiaru prędkości (rys. 2.)  
składa się z kamer (rys. 3) umieszczonych na początku i na 
końcu odcinka drogi, które są względem kierunku ruchu 
pojazdów skierowane na przód albo na tył poruszającego się 
obiektu w taki sposób, aby możliwy był odczyt tablic 
rejestracyjnych. Pomiar rozpoczyna się w momencie, gdy 
pierwsza kamera wychwyci pojazd na początku danego 
odcinka. Gdy pojazd dotrze do drugiej kamery, system 
ponownie go odnotuje i obliczy średnią prędkość, z jaką się 
poruszał. Jeśli okaże się, że średnia prędkość jest większa od 
prędkości dopuszczalnej, zostaną wszczęte procedury, 
dokładnie takie same, jak przy przekroczeniu prędkości 
zarejestrowanej przez fotoradar. Odcinkowy pomiar prędkości 
wymusza na kierowcy jazdę ze stałą nie większą od 
dopuszczalnej, prędkości na danych odcinkach. Kierowcy 
powinni być poinformowani, że gwałtowne hamowanie na końcu 
odcinka pomiarowego stwarza zagrożenie dla innych 
użytkowników ruchu drogowego i nic nie daje, gdyż liczy się 
czas przejazdu, a wszystkie przejeżdżające pojazdy są i tak 
filmowane. Mierzona jest prędkość średnia na całym 
odcinku [7]. 

 
Rys. 1. Mapa lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości [4] 



   nowe konstrukcje  
 

50     AUTOBUSY   11/2016 

Tab. 1. Mapa lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości [4] 

 
 

 
Rys. 2. Interpretacja odcinkowego pomiaru prędkości [5] 
 

 
Rys. 3. Rozmieszczenie kamer do odcinkowego pomiaru 
prędkości [7] 

2. Metoda badawcza 
Zwiększając bezpieczeństwo na drogach, które jest jednym 

z kluczowych elementów, powstają nowe urządzenia rejestrujące 
prędkość w celach prewencyjnych. Stawiając pytanie: czy 
urządzenia przystosowane przede wszystkim do sterowania 
ruchem drogowym są w stanie spełnić funkcję radaru?, czy 
urządzenia wykorzystujące czujniki promieniowania optycznego 
są w stanie spełnić wymogi urządzenia pomiarowego prędkości? 

Głównym celem budowy nowego urządzenia do pomiaru 
prędkości było znalezienie nowych rozwiązań, które 
uwzględniałyby dokładność pomiaru, niski koszt oraz jego prostą 
konstrukcję. Obecnie można znaleźć urządzenia wykorzystujące 
przeróżne metody pomiaru. 

Z powodu dużej ilości wymaganych do określenia 
czynników, niezbędny jest odpowiedni dobór metody pomiaru 
prędkości. Głównymi założeniami, którymi  w takim wypadku 
należy się kierować są: 

• Koszty zastosowania odpowiedniej metody, 
• Czas wykonania, 
• Ilość wymaganych informacji oraz łatwość ich 

przetwarzania, 
• Dokładność pomiarów, 
• Postać otrzymywanych danych.[3] 

W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia do 
pomiarów prędkości dla wybranego odcinka drogi. W urządzeniu 
wykorzystano metodę promieniowania optycznego dwóch 
nadajników oraz dwóch odbiorników podczerwieni. Urządzenie 
wykorzystuje środowisko programowania graficznego LabView. 

Czujnik promieniowania optycznego działa na zasadzie 
odbicia się oraz załamania fal od pojazdów. Do budowy nadajnika 
stosuje się diody laserowe, diody elektroluminescencyjne LED 
bądź żarówki. W trakcie emitowania fali o długości λ poprzez 
źródło promieniowania z nadajnika odbija się lub załamuje, gdy 
minie go pojazd. Odbita fala trafia do przetwornika 
fotoelektrycznego, który przechodzi w stan przewodzenia oraz 
zwiera zestyki przekaźnika. Urządzenie wykorzystujące to 
zjawisko jest w stanie rozpoznać ilość pojazdów, odległość od 
nich jak również ich długości. Zastosowanie detektorów 
promieniowania optycznego zapewnia wysoką sprawność 
pomiarów. 

W celu zlikwidowania błędów pojawiających się przy 
odróżnianiu pieszych oraz pojazdów stosuje się dwa czujniki 
rozmieszczone w odległości minimum 2 metrów od siebie. Ze 
względu na ustaloną odległość pomiędzy czujnikami, 
w momencie gdy oba odbijają lub załamują fale oznacza to, że  
pojazd przecina sygnał między czujnikami (nadajnikiem 
a odbiornikiem). W przypadku, gdy w danym momencie zadziała 
czujnik (rys. 4), program rozpozna obiekt. Aby źródło 
promieniowania optycznego mogło być odpowiednio trwałe, 
używa się elementów półprzewodnikowych tj. diody 
elektroluminescencyjne LED lub diody laserowe. Aby urządzenie 
umożliwiało detekcję kierunku jazdy pojazdów stosuje się dwa 
czujniki z diodami w obwodach zestyków przekaźnika. 

Połączenia nadajnika czujnika radarowego z elementami 
sterownika powinny być połączone za pomocą przewodu 
koncentrycznego. Jego dobór odbywa się przy uwzględnieniu jak 
najmniejszego tłumienia dla wysokich częstotliwości. Aby 
zapewnić minimalne zakłócenia systemu, pozostałe elementy 
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czujnika montuje się w pobliżu drogi, nie dalej niż 30 metrów od 
nadajnika. 

Elementem wysyłającym sygnał z nadajnika jest dioda 
nadawcza podczerwieni IR. Nadajnik został umieszczony w 
plastikowej obudowie przytwierdzonej do słupka o średnicy Φ40 
mm. Rozwiązanie to  powoduje, że urządzenie nadające sygnał 
staje się bardziej mobilne. Zastosowanie korekcji wysokości 
umożliwia regulację w zakresie do 15 mm oraz zmianę 
horyzontalną. 

 

 
Rys. 4. Instalacja nadajnika i odbiornika [8] 
 

 
Rys. 5. Widok nadajnika 

 
Odbiornik składa się z układu scalonego TFMS5360 (rys. 6), 

na którego wyjściu podczas odbierania impulsów o częstotliwości 
36 kHz z nadajnika (rys. 5) pojawia się sygnał z diody nadawczej 
IR.  

Układ scalony TFMS5360 został dobrany tak, aby 
charakteryzował się najmniejszym poborem mocy. Fotodetektor 
posiada wysoką odporność na światło słoneczne. Zaprojektowany 
układ pomiarowy posiada zasięg do 10 metrów, w zależności od 
warunków atmosferycznych. 

 
Rys. 6. Widok odbiornika 

W dolnej części wspornika odbiornika O1 umieszczono 
płytkę mikrokontrolera Arduino UNO. Jest ona zabezpieczona 
przed wypadnięciem i przykręcona za pomocą wkrętów.  
W pierwszym wsporniku odbiornika znajdują się trzy wejścia. 
Pierwsze z nich, wejście USB A/B służy do komunikacji 
z komputerem. Dwa kolejne gniazda łączą ze sobą dwa 
odbiorniki za pomocą przewodu. Identyczne dwa wejścia zostały 
umieszczone w drugim odbiorniku i pełnią funkcję przesyłu 
danych do płytki mikrokontrolera Arduino UNO (rys. 7.). 

 
Rys. 7. Schemat blokowy urządzenia pomiarowego 
 

Urządzenie instaluję się na wybranym odcinku drogi. Ustala 
się dokładne położenie nadajników i odbiorników, które 
monitorują prędkość między dwoma punktami. 

Pierwszy zestaw odbiornik/nadajnik rozpoznaje pojazd 
i zapisuje w pamięci dokładny czas przejazdu przez bramkę. Po 
przejeździe przez drugą bramkę urządzenie zapisuje drugi czas 
przejazdu, po czym urządzenie oblicza prędkość dla 
mierzonego odcinka. 

Urządzenie nie jest w stanie rozpoznawać konkretnych 
pojazdów, więc obie bramki powinny być oddalone w ustalonej 
odległości od siebie. Aby mieć stuprocentową pewność czy 
dana prędkość należy do konkretnego pojazdu należy 
rozbudować system o dwie kamery rejestrujące tablice 
rejestracyjne pojazdów.  

Wymagania, które powinien spełnić czujnik optyczny: 
• Czujniki powinny mieć możliwość ich instalacji na 

poboczu drogi lub nad nawierzchnią. 
• Ze względu na rodzaj montażu nadajnika, konieczna 

jest możliwość regulacji kierunku działania czujnika. 
• Umieszczenie kierunku wiązki promieniowania na 

obudowie nadajnika. 
• Wymagana jest stabilność częstotliwości wysyłanych 

fal. 
• Elementy czujnika powinny mieć połączenia, które 

można w łatwy sposób zdemontować. 
• Przekaźnik czujnika musi mieć jedną parę rozwartych 

zestyków, które zwierają się w trakcie przejazdu 
pojazdu.[8] 

Po odpowiedniej analizie uznano, że wsporniki na których 
umieszczono nadajniki oraz odbiorniki powinny znajdować się 
na wysokości 80 centymetrów nad nawierzchnią drogi.  

Przeprowadzone wstępne badania wykazały znaczną 
podatność na światło słoneczne, które powodowało zakłócenia 
podczas dokonywania pomiarów. Aby zapobiec błędnemu 
działaniu urządzenia wykonano osłonę fotodiody odbiornika, 
przed promieniami słonecznymi. Osłona została przedstawiona 
na rysunku 8. 
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Rys. 8. Zamocowanie osłony odbiornika przed zakłóceniami 
promieniowania słonecznego 
 
3. Wyniki pomiarów 

Aby program mógł poprawnie obliczać prędkość 
przejeżdżających pojazdów między odbiornikami odległość nie 
powinna być mniejsza niż 1,5 metra. Im większa będzie 
odległość tym wyniki pomiarów będą bardziej dokładne. 
Jednocześnie zbyt duża odległość może spowodować zliczanie 
kilku pojazdów jednocześnie. Panel użytkownika, który służy do 
obsługi radaru został przedstawiony na rysunku 9. Wyniki 
pomiarów można eksportować do programu Microsoft Excel. 

 
Rys. 9. Panel użytkownika programu zliczającego  

Tab. 2. Zestawienie prędkości według urządzenia GPS oraz 
badanego urządzenia pomiarowego w celu weryfikacji 
dokładności 

 

 
Rys. 10. Zdjęcie przedstawia rozmieszczenie wsporników do 
rejestracji prędkości 

 
Rys. 11. Zarejestrowane prędkości przejazdu poszczególnych 
pojazdów 
 
4. Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na potwierdzenie 
poprawności działania systemu pomiarowego. Pomiary 
przeprowadzono w dobrych warunkach atmosferycznych przy 
słonecznej pogodzie. W czasie pomiarów  urządzenie 
zarejestrowało 53 pojazdy, z których 17% przekroczyło 
dozwoloną prędkość. Wyniki pomiarów zostały zarejestrowane 
na komputerze. 

Wyniki porównawcze z urządzeniem pomiarowym GPS 
pozwoliły na określenie błędu pomiarowego, który wyniósł  
+/- 6%. 

W zależności od ustawienia wysokości czujników ruchu 
może występować podwójne zliczanie pojazdów. Może mieć to 
miejsce przede wszystkim, w przypadku pojazdów np. 
z przyczepą. 

Urządzenie nie jest w stanie rozróżniać konkretnych 
pojazdów. Urządzenie można rozbudować o rejestrator wideo, 
który dodatkowo rozpoznawałby tablice rejestracyjne pojazdów. 
 
 



                                                         nowe konstrukcje 
 

AUTOBUSY   11/2016     53 

Bibliografia 
 
1. Budgol M., S. Z.: Detekcja pojazdów z wykorzystaniem 

czujników magnetycznych. Zabrze 2014. 
2. Dyr T, Europejska polityka transportowa na pierwszą 

połowę XXI wieku. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe 2011, nr 10. 

3. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu 
drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa 2014. 

4. http://8.s.dziennik.pl/pliki/7868000/7868705-mapa-
lokalizacji-odcinkowego-pomiaru-900-647.jpg 

5. http://bezpiecznapodroz.org/odcinkowy-pomiar-predkosci-
lista-miejsc 

6. http://www.motofakty.pl/artykul/odcinkowy-pomiar-
predkosci-gdzie-juz-dziala.html 

7. Jonaszek D.: Odcinkowy pomiar prędkości. Metrologia  
i Probiernictwo – Biuletyn Głównego Urzędu Miar, nr 4 (7), 
2014. 

8. Leśko M., Guzik J.: Sterowanie ruchem drogowym. 
Sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdu. 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000. 

9. Matuszak Z., Witorzeńć W., Jaśkiewicz M,, Stokłosa J., 
Zielonka K., Praca Inspekcji Transportu Drogowego na 
przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 
AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy 
Transportowe 2016, nr 10. 

10. Nowotyńska I, Systemy wspomagające bezpieczeństwo w 
transporcie drogowym, AUTOBUSY – Technika, 
Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3. 

11. Siegierejczyk M.,  Szmigiel A.: Automatyczna identyfikacja 
pojazdów w telematyce transportu. WKŁ, Warszawa 2008. 

12. Skrobacki Z., Pawelczyk M.: Model multiplikatywny 
natężenia ruchu pojazdów w mieście. Logistyka, 2014. 

 
Autorzy:  
Dr inż. Mieczysław Dziubiński – Politechnika Lubelska 
Mgr inż. Artur Drozd – Politechnika Lubelska 
Mgr inż. Piotr Majka – Politechnika Lubelska 
Mgr inż. Krzysztof Toborek – Politechnika Lubelska 
 

Conception of device for automatic section speed control 
This article presents the concept of a device for automatic section 
speed control. The device uses a method of optical radiation, two 
transmitters and two receivers IR. The device uses LabView graphical 
programming environment. 
 
Key words: automatic section speed control, road safety, 
telematic systems 

 


