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Budowa polskich autostrad nieustan-
nie wzbudza emocje. Przez kilka 
ostatnich lat prace zdecydowanie ru-
szyły do przodu, ale ciągle brakuje 
pełnej sieci łączącej północ z połu-
dniem i zachód ze wschodem. 

Aby stworzyć odpowiedni system auto-
stradowy, nie wystarczy wytyczyć drogę 
i wylać asfalt. Ważne jest także zaprojek-
towanie i wykonanie infrastruktury, która 
zapewni bezpieczeństwo użytkowników. 

Autostrada A1 jest częścią transeuropej-
skiego korytarza transportowego prowa-
dzącego z Norwegii aż po kraje basenu 
Morza Śródziemnego. 
Fragment drogi przebiegający przez te-
ren naszego kraju będzie miał strategicz-
ne znaczenie, bo połączy porty morskie 
Trójmiasta z Górnym Śląskiem i dalej 
krajami Europy Południowej. Obecnie do 
dyspozycji kierowców oddany jest pół-
nocny odcinek: od Rusocina koło Prusz-
cza Gdańskiego do Czerniawic koło 
Torunia. Dalej trasa będzie wiodła przez 
Łódź, Częstochowę do granicy państwa 
w Goryczkach.

WAGO w punktach  
poboru opłat

„Ważnym aspektem realizacji było za-
pewnienie bezpieczeństwa użytkowni-
ków autostrady, nad czym czuwają liczne 
systemy kontrolno-pomiarowe połączone 
z Centrum Kontroli Ruchu w Pelplinie”, 
tłumaczy Mateusz Żebrowski, inżynier z 
firmy CPC Engineering, przygotowującej 
projekt systemu monitoringu i sterowania. 
To, co się dzieje na autostradzie (między 
innymi natężenie ruchu, wypadki, warun-

ki atmosferyczne) musi być ściśle kontro-
lowane i udokumentowane, a ewentual-
ne awarie czy nieprawidłowości w pracy 
poszczególnych urządzeń jak najszybciej 
usuwane. 
Newralgicznym punktem każdej auto-
strady są punkty poboru opłat, gdzie 
spotyka się w jednym momencie wiele 
samochodów. Odpowiednio dobrane i 
sprawne oświetlenie ułatwia manewry 
i eliminuje niebezpieczeństwo stłuczki. 
Za monitoring oświetlenia w punktach 
poboru opłat i obwodach utrzymania 
ruchu odpowiadają sterowniki WAGO-
I/O-SYSTEM zintegrowane z centralnym 
systemem IGSS. 
Sterowniki WAGO komunikują się z sys-
temem, przesyłając informacje o pracy 
urządzeń i ewentualnych usterkach do 
operatora w Centrum Kontroli Ruchu. 
Przy tak rozległej geograficznie instalacji 
(ponad 150-kilometrowy odcinek z 14 
węzłami sterowniczymi) ważne jest, aby 
informacja docierała w trybie on-line, czy-
li na bieżąco, bez żadnego przesunięcia 
czasowego. Dzięki temu zarządzający 
autostradą ma możliwość szybkiego re-
agowania na każde nieprawidłowości. 
Jeśli np. dojdzie do awarii generatora 

prądotwórczego, natychmiast zostaje 
wysłana obsługa techniczna. Poza tym 
dane pomiarowe są rejestrowane i archi-
wizowane przez 5 lat na potrzeby (np. 
audytu) zewnętrznego koncesjonariusza 
autostrady A1.

Oświetlenie zdalnie sterowane

„Dodatkową funkcjonalnością zrealizo-
waną w ramach projektu na komponen-
tach WAGO było umożliwienie operato-
rowi zdalnego załączania oświetlenia w 
poszczególnych węzłach drogowych”, 
wyjaśnia Mateusz Żebrowski. W taki 
sposób uruchamiane są światła przeciw-
mgielne w punktach poboru opłat, ostrze-
gające kierowców przed niebezpieczeń-
stwem kolizji w trudnych warunkach 
atmosferycznych. Oświetlenie zmierzcho-
we monitorowanych obiektów załączane 
jest automatycznie z wykorzystaniem 
fotokomórek oraz zegarów astronomicz-
nych. To system wymusza załączanie ze 
względu na panujące warunki, a opera-
tor nie jest w stanie wyłączyć już działa-
jącego oświetlenia. 

Najpierw ćwiczenia  
– potem praktyka

Mateusz Żebrowski podkreśla, że wybór 
komponentów WAGO do projektu moni-
toringu infrastruktury autostradowej nie 
był przypadkowy. „Brałem udział w szko-
leniach i warsztatach przeprowadzanych 
przez firmę WAGO ELWAG, podczas 
których nie tylko zapoznałem się z moż-
liwościami sterowników WAGO, ale 
także miałem okazję poćwiczyć konfigu-
rowanie i programowanie pojedynczych 
urządzeń i kompletnych systemów”. Duże 
znaczenie miała również modularność 
systemu pozwalająca w przyszłości na 
ewentualną rozbudowę i rozszerzenie 
funkcjonalności, a dla inwestora – atrak-
cyjna cena.Sterowniki WAGO komunikują się z systemem 

IGSS, przesyłając informacje o pracy urządzeń Operator ma możliwość zdalnego sterowania oświetleniem

Za monitoring oświetlenia w punktach poboru opłat odpowiadają sterowniki WAGO-I/O-SYSTEM

WAGO czuwa nad bezpieczeństwem użytkowników A1


