Název:

Stacionární silniční meteorologická stanice s vozovkovými senzory
Lokalizace:
síť stanic po celé ČR, rozmístěných v bezprostřední blízkosti pozemních komunikací
Datum instalace:
různé
Provedl: existuje vícero firem dodávajících meteorologické stanice a zajišťujících jejich
instalaci a provoz; níže jsou uvedeny informace zejména ke stanicím z firmy CROSS Zlín, a.s.
Stručný popis:
Současné silniční meteorologické stanice (dále jen SMS) sledují mimo meteorologických
parametrů (atmosféra, srážky, vítr apod.) také údaje o vozovce (teplota v různých výškových
úrovních, bod mrznutí atd.), které se využívají v rámci silničních meteorologických
informačních systémů a v souvislosti se zajištěním a vyhodnocením zimní údržby.

1. Důvod provádění měření
V ČR je v současné době instalováno více než 600 silničních meteorologických stanic na
pozemních komunikacích a také v řadě měst. Tyto SMS jsou zahrnuty do národního
informačního systému METIS. Systém METIS a návazné moduly (SSWM: dispečerský modul
zimní údržby a WMi: analýza výkonů a nákladů zimní údržby) využívá jak Ředitelství silnic a
dálnic ČR (správce dálnic a silnic I. třídy), tak i řada regionálních subjektů podílejících se na
zimní údržbě v krajích a městech. Tyto informace jsou přístupné v rámci JSDI (jednotného
systému dopravních informací pro ČR).

2. Sledovaná část konstrukce/měřené parametry
SMS se budují v bezprostřední blízkosti pozemních komunikací a dělí do 3 skupin [1]:
▪

referenční – informuje o stavu úseku vozovky v přibližné délce 20 km, v případě dálnic
v délce cca 10 km,

▪

lokální – monitorují kratší úseky, cca do délky 3 km, přesně v místě, které bylo
vyhodnoceno jako rizikové z pohledu častého výskytu nepříznivých povětrnostních
podmínek anebo zde dochází (docházelo) k nehodám zapříčiněným zimními podmínkami,

▪

doplňková – instaluje se na místa, která mají potvrdit hypotézu změny stavu povrchu, ale
nepřísluší jim rozhodovací pozice.
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Na obr. 1 je znázorněno standardní uspořádání silniční meteorologické stanice CrossMet od
firmy CROSS Zlín, včetně popisu měřených veličin. Tab. 1 uvádí data poskytovaná SMS.

Obr. 1: Schéma standardního uspořádání silniční meteorologické stanice CrossMet [2]
Tab. 1: Přehled dat poskytovaných SMS [1]
Základní výbava

Rozšířená výbava

teplota povrchu vozovky

druh srážek (déšť/sníh)

stav povrchu vozovky

úhrn srážek

rosný bod

směr a rychlost větru (cca 1/3 stanic)

bod mrznutí vlhkosti vozovky

tlak vzduchu

teplota vzduchu

radiace (čidla slunečního a odráženého sálání)

relativní vlhkost vzduchu

dohlednost (cca 1/3 stanic)

intenzita srážek

výška vodního sloupce
teplota pod povrchem vozovky
neinvazivní čidla zjištění stavu vozovky
výška sněhu
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Obr. 2: Příklady provozovaných silničních meteorologických stanic využívajících vozovkové
senzory, dodavatel SMS: CROSS Zlín [1]

3. Provádění měření
3.1 Popis zařízení a jeho instalace
Zde je popis zúžen na problematiku vozovkového senzoru užívaného v SMS.
Vozovkový senzor může být pasivní, nebo aktivní v závislosti na metodě stanovení bodu
mrznutí na vozovce [1]:
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▪

pasivní – bod mrznutí počítají, jedná se o základní technologii zjištění bodu mrznutí.
Využívají se zejména v místech, kde nedochází k prudkým změnám teploty, postačuje nižší
přesnost měření a nejedná se o lokalitu nehodově významnou.

▪

aktivní – bod mrznutí nepočítají, ale simulací zimních podmínek ještě před jejich
skutečným vznikem bod mrznutí přesně změří. Jsou instalována tam, kde je vyžadována
vyšší přesnost měření (zejm. u teplot -6 °C), např. na důležitých křižovatkách, mostech,
lesních úsecích, lokalitách potenciálně nebezpečných nebo s výškou nad 500 m n. m.,
lokalitách s jiným posypem než chlorid sodný.

Umístění a počet vozovkových senzorů se liší podle typu pozemní komunikace:
▪

dálnice a komunikace s více jízdními pruhy v jednom směru jízdy – zcela ošetřená je
vozovka tehdy, když má osazené všechny jízdní pruhy.

▪

komunikace s jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy – jeden senzor (nebo dvojice
v případě aktivní technologie) pro oba směry.

▪

mostní konstrukce – v případě sledování pouze stavu na mostní konstrukci se postupuje,
viz výše, v případě kombinované stanice i osazení mimo mostní konstrukci min jeden
senzor (min 5 m od dilatační spáry).

Na obr. 3 je uveden pasivní vozovkový sensor používaný pro meteostanici CrossMet. Jeho
součástí jsou sondy pro měření teploty povrchu, výšky vody a bodu mrznutí. Dále je možné
k senzoru připojit až dva externí teplotní snímače, kdy jeden měří teplotu v 5 cm a druhý v
30 cm pod povrchem vozovky.

Obr. 3: Pasivní vozovkový sensor IRS31Pro-UMB firmy Lufft se 2 podpovrchovými
teplotními čidly a způsob jeho osazení do vozovky [3, 4]
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3.2 Postup měření a přenosu dat
Popis měření, které provádí jednotlivé snímače vozovkového senzoru, je uveden v tab. 2.
Standard pro odečítání hodnot ze silničního senzoru je 1 minuta, přičemž lze nastavit 10 nebo
30 sekund. Napájení senzoru je zajištěno ze SMS, která je napojena na síť nebo má alternativní
zdroj napájení (solární panely, větrná turbína či autonomní napájení pomocí palivových
článků).
Tab. 2: Snímače vozovkového senzoru a jejich charakteristika - příklad
Typ snímače

Základní charakteristika

teplota povrchu
vozovky

rozsah měření: -40 až +70 °C
přesnost měření: ± 0,2 °C (-10 °C až +10 °C), jinak ± 0,5 °C

teplota pod
povrchem vozovky

rozsah měření: -25 až +50 °C
přesnost měření: ± 0,5 °C
vozovka: 5 a 30 cm pod povrchem
vozovka na mostě: 5 cm pod povrchem

teplota bodu
mrznutí roztoku na
vozovce

pasivní vozovkové čidlo:
rozsah měření: -20 °C až 0 °C
přesnost měření: ± 1 °C pro NaCl a CaCl2

výška vodního
filmu na povrchu
vozovky

rozsah měření: 0 až 4 mm
přesnost měření: ± 0,1 mm + 20 % z měření

koncentrace soli

rozsah: 0 až 100 %

Na obr. 4 je uveden příklad zobrazení naměřených dat v informačním systému METIS.

Obr. 4: Zobrazení z online informačního systému METIS určeného pro sledování
meteorologických dat [2]
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4. Výsledky měření a vyhodnocení
Stav vozovky je hodnocen slovním popisem, zpravidla v následujících kategoriích: suchá, vlhká,
mokrá, led/sníh, zbytková sůl.
Na základě naměřených dat je možné zpracovávat různé přehledy a analýzy. Na obr. 5 a 6 jsou
uvedeny příklady zpracování dat, kde je porovnán stav vývoje v období 2007-2017.

Obr. 5: Příklad zpracování naměřených dat: roční vývoj max. teplot povrchu vozovky
v jednotlivých měsících v období 2007-2017 pro jednu SMS umístěnou ve střední výškové
poloze [1]

Obr. 6: Příklad zpracování naměřených dat: vývoj relativních četností rizikových nízkých
teplot v období 2007-2017 pro jednu SMS umístěnou v horské poloze [1]
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5. Závěr
Silniční meteorologické stanice s vozovkovými senzory se staly nepostradatelnou součástí
silničních meteorologických informačních systémů a systémů pro plánování a organizování
zimní údržby.
Zaznamenaná data je možné vyhodnocovat také z hlediska změn klimatických podmínek a
jejich dopadů na dopravní infrastrukturu.
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