
 

Technologia zdalnej detekcji zanieczyszczeń 
emitowanych z silników samochodów. 

1. OPIS 

Opus AccuScan™ RSDs zdalnie mierzy emisje spalin na ulicach oraz autostradach z pojazdów 

silnikowych, gdy te przejeżdżają obok urządzenia wykonującego pomiary. Emisje są mierzone 

spektroskopowo poprzez wysyłanie wąskiej wiązki światła podczerwonego (IR) i 

ultrafioletowego (UV) w obszar ponad jezdnią i mierzenie wydobywających się z pojazdów 

spalin. Lustro – znajdujące się po drugiej stronie drogi - odbija z powrotem światło 

podczerwone (IR) / ultrafioletowe (UV) do szeregu detektorów, mierzących ilość światła - o 

charakterystycznych długościach fal - pochłanianego przez zanieczyszczenia. 

Poprzez odjęcie wszelkich zanieczyszczeń obecnych już w 

powietrzu (wywołanych przez inne pojazdy oraz ogólnie 

pojęte warunki drogowe) z ilości światła IR/UV 

pobranego z próby danego pojazdu system określa ilość 

zanieczyszczeń wydobywających się z rury wydechowej 

konkretnego, mierzonego pojazdu. W momencie 

pobierania próby emisji spalin, kamera wideo wykonuje 

cyfrowe zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Równocześnie 

sensory do pomiaru prędkości i przyspieszenia pojazdu 

wykonują pomiar sposobu poruszania się pojazdu.  

Emisja spalin, warunki pogodowe, nachylenie, prędkość 

oraz przyspieszenie pojazdu wraz z numerem 

rejestracyjnym są łączone w pakiet danych w mniej niż 

jedną sekundę. Tak zachowane dane trafiają do systemu 

komputerowego aby posłużyć do późniejszej analizy, raportowania oraz porównywania 

wyników. 

System RSD jest w stanie mierzyć emisje samochodowe wytwarzane podczas normalnych, 

regularnych warunków drogowych. Ze względu na to, że cała procedura pomiaru oraz analizy 

i zachowania danych trwa mniej niż sekundę, urządzenie jest w stanie wykonać bardzo dużą 

ilość pomiarów w bardzo krótkim czasie. Ponadto, jako że jest to urządzenie całkowicie 

nieinwazyjne, pomiary są wykonywane bez ingerencji w regularny ruch uliczny (a mierzone 

mogą być emisje nawet z kolejno przejeżdżających pojazdów). Urządzenie AccuScan™ RSDs 

zmierzyło do tej pory setki milionów pojazdów na całym świecie, wielokrotnie więcej niż 

jakakolwiek inna technologia. 

 



 

2. ELEMENTY ZESTAWU 

RSDs składa się z 3 głównych systemów, z których każdy może być ustawiony bezpiecznie 

poza jezdnią: 

1. Analizator Emisji z pojazdów 

2. Kamera zapisująca tablice rejestracyjne 

3. System pomiaru prędkości i przyspieszenia pojazdu 

Powyższe systemy, współpracujące ze sobą zbierają wszystkie niezbędne informacje 

wymagane do oceny spalin emitowanych przez pojazd. Typowa instalacja elementów 

urządzenia RSD została pokazana poniżej (Schemat 2-1): 

 

 

Główne elementy systemu RSD5000 zostały opisane poniżej: 

Analizator Gazu 

Urządzenie RSD składa się ze źródła światła, lustra i modułu 
detektora. Aparatura jest zabezpieczona trwałą, odporną na 
uszkodzenia obudową, więc elektronika i optyka wewnątrz nie 
jest narażona na uszkodzenia, pomimo tego, czyszczenie 
przyrządu jest bardzo łatwe. System jest wyposażony w 
zautomatyzowany układ autokalibracji, który eliminuje 
konieczność używania butli z gazami wzorcującymi. Urządzenie 
kalibruje się podczas normalnego ruchu drogowego. 

 



 

Specjalne sześcienne zwierciadło 

Zwierciadło odbija wiązkę światła emitowanego ze źródła. Zwraca 
ono wiązkę z powrotem do detektora. Zwierciadło składa się z 3 
stacjonarnych luster ustawionych pod kątem 90° względem siebie 
(tak jak w rogu sześcianu). 

 

System pomiaru prędkości i przyspieszenia  

Ta część urządzenia dostarcza operatorowi cennych informacji o 
warunkach jazdy pojazdu w trakcie pomiaru. Niekorzystne 
warunki do pomiarów mogą być niezwłocznie wykryte, gdy 
urządzenie zmierzy zbyt gwałtowne przyspieszenia lub 
spowolnienia pojazdów w danym miejscu pomiaru. Zważając na 
ten fakt, system pomiaru prędkości i przyspieszenia jest 
niezbędny  do pobrania dokładnych i miarodajnych wyników. 

 

Kamera wideo do odczytywania tablicy rejestracyjnej 

Kamera dostarczona wraz z zestawem jest najwyższej klasy 
urządzeniem o wysokiej rozdzielczości. Jest ona w stanie wykonać 
zdjęcie tablicy rejestracyjnej (od tyłu pojazdu) nawet przy bardzo 
wysokich prędkościach. Zdjęcie wykonywane jest równocześnie z 
pomiarem prędkości/przyspieszenia pojazdu. Kamera jest 
sterowana zdalnie poprzez konsolę ze specjalnym 
oprogramowaniem. Oprogramowanie pozwala na kontrolę 
nachylenia, przybliżenia oraz dostosowania soczewki do 
oświetlenia w ciągu dnia. 

System do sterowania i kontrolowania procesu 

Urządzenie bazuje na systemie operacyjnym Windows XP, 
procesorze Intel P4-3.0GHz (lub szybszym) oraz wbudowanym 
module 802.11g Wi-Fi do zdalnej komunikacji z innym 
komputerem. Wbudowany jest też moduł GPS. System zbiera 
dane o emisji spalin, przyspieszeniu/prędkości pojazdu  oraz 
wykonuje zdjęcie tablicy rejestracyjnej (równocześnie zapisując 
wszystkie te dane do późniejszej analizy). System pracuje jako 
połączenie wszystkich elementów z komputerem. 

Stacja pogodowa 

Wykonuje ona pomiary temperatury powietrza oraz ciśnienia 
atmosferycznego. Sensor pomiarowy jest dołączony do zestawu 
wraz z zasilaczem, zestawem baterii, podświetlanym 
wyświetlaczem i kablem do podłączenia do komputera.  



 

3. USTAWIENIE NA DRODZE I DZIAŁANIE 

Dla wygody oraz natychmiastowej, częściowo nienadzorowanej instalacji, zestaw jest zapakowany do 

dwóch, szybko ustawianych w miejscu wykonywania pomiaru zielonych skrzyń (Schemat 3-1). Obok 

systemu ustawiane są ostrzegawcze – pomarańczowe znaki drogowe. 

Wymiary skrzyń: 

Element Długość Szerokość Wysokość 

Analizator Gazu – zielona skrzynia 0.92 metra 0.61 metra 0.46 metra 

Zwierciadło – zielona skrzynia 0.61 metra 0.31 metra 0.31 metra 

 

 

Typowa instalacja na drodze została przestawiona na schemacie poniżej (Schemat 3-2): 

 



 

Proces pomiaru, z odwołaniem do elementów ze schematu 3-2 został przedstawiony poniżej: 

1. System detekcji prędkości i przyspieszenia wykonuje pomiar. 
2. Analizator gazu wykonuje pomiar emisji spalin z pojazdu. 
3. Kamera wideo wykonuje zdjęcie tablicy rejestracyjnej oraz zapisuje dane. 
4. Wszystkie dane i statystyki są natychmiast wysłane do jednostki sterującej. Informacja 

o składzie spalin pojazdu wraz z danymi towarzyszącymi jest zachowywana w 
komputerze i może być również na bieżąco weryfikowana przez operatora urządzenia. 
(Schemat 3-3). 

5. Jest również możliwe ustawienie przy jezdni panelu LED informującego kierowcę na 
bieżąco o stanie spalin wydobywających się z jego pojazdu (Dobre, Złe, Bardzo złe). 

Po wykonaniu wszystkich powyższych punktów, system jest gotowy do pomiaru kolejnego 
pojazdu. Cały proces trwa mniej niż sekundę! 

 

4. FUNKCJONALNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ 

Firma OPUS kalibruje każde urządzenie oraz oprogramowanie przed jego instalacją. Taka 
kalibracja jest wykonywana na podstawie protokołów zbieranych w czasie rzeczywistym oraz 
przeanalizowanych danych, które zostały opisane poniżej: 

• Certyfikat fabryczny: każde urządzenie RSD otrzymuje certyfikat dokładności i precyzji 
pomiaru różnych gazów, zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

• Certyfikat klienta: niektórzy klienci, tacy jak np. CDPHE, przeprowadzają swoje własne 
testy (Acceptance Test Procedure) zanim urządzenie zostanie zainstalowane. 



 

 

• Kalibracja przed użyciem: urządzenie zostaje skalibrowane po ustawieniu w miejscu 
pomiaru (przed rozpoczęciem pomiarów), a wynik kalibracji zostaje zweryfikowany. 

• Cykliczne audyty: każda jednostka podlega regularnemu audytowi podczas każdej sesji 
pomiarów aby zweryfikować, czy urządzenie pracuje zgodnie z normami i nie 
potrzebuje dodatkowej kalibracji. 

• Dostosowanie wyników w czasie rzeczywistym: w czasie, kiedy dane są zbierane, 
system AccuscanTM (opracowywany przez ponad dwie dekady) rewiduje każdy pomiar 
w czasie rzeczywistym żeby zapewnić adekwatny do siły wydechu pomiar oraz 
oddzielić zanieczyszczenia niezwiązane ze spalinami samochodu. Pomiary są 
automatycznie oceniane przez system i dopiero po walidacji są uznawane za ważne. 

• Sprawdzanie danych po pomiarze: odbywa się od razu po wykonaniu pomiarów i 
wykonywane jest w celu znormalizowania wyników i skalibrowania urządzenia. 
Zarówno ten jak i pozostałe elementy pomiaru zostały wypracowane przez 
wyspecjalizowany zespół na przełomie wielu lat pracy i doświadczeń. 

Certyfikaty fabryczne oraz klienta skoncentrowane są na zapewnieniu dokładności pomiaru 
urządzenia zgodnie z dopuszczalną dokładnością określoną w specyfikacji systemu. Kalibracja 
przed użyciem oraz audyty cykliczne mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej dokładności 
urządzenia oraz usunięcie tła (spalin nieemitowanych przez mierzony pojazd) z pomiaru. Filtry 
dostosowania wyników w czasie rzeczywistym oceniają pomiary które nie są miarodajne dla 
danego, mierzonego pojazdu. Następnie system usuwa te pomiary z wyników. W wyniku 
procesu oceny jakości wyników, wyłącznie najdokładniejsze i najbardziej reprezentatywne 
pomiary emisji pojazdów są brane pod uwagę w analizie. 

Opus RSE jest jedynym laboratorium na świecie akredytowanym zgodnie z normą ISO-17025 
jako dyskretny, zdalny pomiar emisji spalin pojazdów w czasie rzeczywistym. Certyfikat jest 
ratyfikowany corocznie i udowadnia, że Opus RSE wypełnia wymogi do testowania i kalibracji 
jako laboratorium. W związku z tym, system zdalnej detekcji spalin spełnia standardy 
przenośnego laboratorium, zapewniając jakość i precyzję pomiarów. Precyzja pomiarów 
systemu  była wielokrotnie sprawdzana (od lat 90), na podstawie różnych mieszanek gazów 
testowych. 

Poza wymienionymi certyfikatami, system został również oceniony przez inne instytucje: 

• CIEMAT (Centrum Energetycznych, Środowiskowych i Technologicznych badań Hiszpanii ), rok 
2015; 

• IVL (Szwedzki Instytut Badań Środowiskowych), rok 2016; 

• JRC (Centrum Badań Łączonych Komisji Europejskiej), rok 2017; 

• ICCT (Międzynarodowa Rada do spraw Czystego Transportu), rok 2018 

W razie pytań związanych z systemem oraz konkretnych rozwiązań, prosimy o kontakt: 

ECO Monitoring    tel: +48 32 247-01-52   

Kurta Aldera 44    e-mail: ecmpol@ecomonitoring.pl 

41-506, Chorzów    www.ecomonitoring.pl 


