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LIDAR - Light Detection and Ranging
po polsku - skanowanie laserowe

metoda pomiaru położenia / odwzorowania kształtu badanego obiektu - poprzez 

oświetlanie go światłem laserowym i pomiar odbicia tego światła specjalną kamerą –

fotodetektorem, w efekcie czego uzyskuje się cyfrowy model obiektu 

Metoda ta jest coraz powszechniej stosowana w budownictwie, jako 
narzędzie pozyskiwania informacji o terenie albo obiekcie



• według informacji producenta, urządzenie to dedykowane jest do 
pomiarów profili szyn i rozjazdów w torach kolejowych

• celem naszych badań było rozpoznanie możliwości jego 
wykorzystania do diagnostyki torów tramwajowych

• Politechnika Wrocławska w 
2018 roku dokonała zakupu 
właśnie takiego urządzenia

znalazło się ono na 
wyposażeniu nowopowstałego 
Laboratorium Badań Nano- i 
Mikrostruktur Materiałów 
Kompozytowych i Konstrukcji 
Inżynierskich utworzonego w 
nowym centrum badawczym 
GEO-3EM (ul. Na Grobli 13)

BUDOWNICTWO KOLEJOWE
są już obecnie produkowane urządzenia wykorzystujące technikę LIDAR

- dedykowane do nawierzchni szynowych

mamy nawet krajowego producenta urządzenia tego typu [1]



opis urządzenia

• rama pozycjonująca - ustawiana na torach, stanowiąca sztywną podstawę odniesienia pomiaru

• zawierająca wózek z elementami jego napędu - umożliwiający przejazd głowicy po ramie

• głowica pomiarowa - zawierająca lasery i kamery skanujące (od spodu), mocowania pulpitu 

sterującego i akumulatorów oraz wyjście USB

• pulpit sterujący - z wyświetlaczem, klawiaturą i własnym wbudowanym akumulatorem

• standardowe akumulatory litowo-jonowe (18V, 5Ah, 2 do pracy + 2 zapasowe)

• poprzeczna belka podtrzymująca (stosowana w przypadku braku stabilności ustawienia ramy 

pozycjonującej)

• walizka do transportu: pulpitu sterującego, akumulatorów oraz dwóch ładowarek (do 

akumulatorów oraz do pulpitu sterującego) • oprogramowanie komputerowe



dwa lasery

dwie kamery (fotodetektory)

głowica pomiarowa

od spodu →

lasery nie emitują „plamek” lecz „kreskę”



parametry urządzenia:

• zakres pomiarowy - w jednym przejeździe (dł. x szer. x wys.):
1223 x 160 x 70 mm

• krok pomiarowy: 1 ÷ 10 mm

• dokładność pomiaru: ± 0,1 mm

• maksymalny czas pojedynczego pomiaru: 2 min

• waga: rama - 29 kg, głowica - 13 kg

• wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): rama - 1800 x 610 x 240 mm, 
głowica - 560 x 300 x 320 mm

• temperatura pracy: od -10 do +50°C

• czas pracy na pojedynczym zestawie baterii: 2,5 h (co odpowiada 
pełnym pomiarom około 6 ÷ 8 krzyżownic)

• możliwość wymiany akumulatorów bez wyłączania urządzenia

• pojemność pamięci: 100 pomiarów

• formaty zapisu danych: DXF, CSV, ASC

• oprogramowanie: aplikacje dla systemów Windows XP lub 
nowszych

• obsługa: 2 osoby



• pomiarów nie należy wykonywać na mokrych albo wilgotnych elementach 
oraz przy nadmiernym nasłonecznieniu (obniża to ich dokładność albo 
wręcz powoduje przekłamania)

• powierzchnie połyskujące badanych elementów należy pokryć środkiem 
matowiącym (na przykład wywoływaczem spawalniczym)

• w przypadku nadmiernego nasłonecznienia - należy zastosować namiot 
dający cień

zalecenia dotyczące badań



WYNIKI BADAŃ
(przeprowadzonych we wrocławskich torach 

tramwajowych)

1.
KRZYŻOWNICE



krzyżownica pierwszego rozjazdu na pętli Osobowice (widok przeciwnie do kier. jazdy)

w wieku około 20 lat, szynowa, spawana, prosto-łukowa (R = 50m)

charakterystyczne dla ruchu 

tramwajowego postacie zużyć:

- dwa ślady przejazdu kół w toku 

łukowym

- jeden ślad – w toku prostym

- rozwijające się pęknięcia i ubytki – na 

styku spawanych jej elementów



obiekt rzeczywisty
(fotografia)

digital twin
(cyfrowy bliźniak)



cyfrowy bliźniak – obiekt 3D

przeglądanie: możliwość obrotu, przesuwania, oddaleń i zbliżeń



możliwość wykonania tzw. „wirtualnych spacerów”



dla potrzeb przeprowadzenia analiz wyników pomiarów

w oparciu o nią można następnie generować przekroje poprzeczne oraz profile podłużne

konieczne jest założenie 
linii referencyjnej



wygenerowane przekroje - przeglądanie



wymiarowanie, opisywanie 

eksport do formatów:
png, dxf i csv

po to - aby w innych, bardziej 

zaawansowanych programach 

komputerowych, dokonać 

bardziej szczegółowych analiz



seria kolejnych przekrojów poprzecznych na długości dzioba zjazdowego
(widoki od początku krzyżownicy w stronę jej środka)

eksport do formatu dxf i opracowanie w programie MicroStation

seria kolejnych przekrojów poprzecznych na długości dzioba najazdowego
(widoki od środka krzyżownicy w stronę jej końca)



sposób kaskadowy – lepiej uwidaczniający zmiany kształtu przekroju 

nawiązanie do tzw. diagnostyki 

obrazowo – porównawczej 

(prof. Henryk Bałuch [2])

tu jest podobnie, ale na odwrót (obrazy z tego 

samego momentu, ale z sąsiednich lokalizacji)

widać najdrobniejsze niuanse 

zmian kształtu, analiza staje się 

bardziej dogłębna i szczegółowa

porównuje się obrazy wyników zużyć z tych 

samych lokalizacji, ale w pewnym odstępie 

czasu - a przez to ocenia tempo degradacji



w przypadku analiz profili podłużnych - analogicznie



2.
ZWROTNICE



tory mijankowe na pętli Park Południowy (widok przeciwnie do kierunku jazdy)
zwrotnica „na wyjeździe” - typowa (R=50)  

Dla pojedynczej półzwrotnicy – pomiary należało wykonać 

aż dla sześciu ustawień urządzenia:

• ze względu na długości iglic wynoszące nieco ponad 3 

metry – konieczne były 3 kolejne ustawienia co 110 cm, 

czyli z „zakładkami” po 12 cm, przy czym:

• 3 takie ustawienia – dla iglicy w położeniu do jazdy z 

kierunku zasadniczego (jak na zdjęciu)

• 3 kolejne – dla iglicy w położeniu do jzdy z kierunku 

zwrotnego



obiekt rzeczywisty cyfrowy bliźniak

początek 
iglicy 
przełożonej 
do jazdy z 
kierunku 
zwrotnego



serie wygenerowanych przekrojów poprzecznych - kaskadowo

(początek iglicy w położeniu do jazdy z kierunku zwrotnego)

opornica

iglica

rowek

prowadnica



3.
PRZYRZĄDY 

WYRÓWNAWCZE



ul. Mickiewicza - tor w stronę Sępolna (widok zgodnie z kierunkiem jazdy)
w połowie odcinka pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kopernika i Paderewskiego 

opornica

„niejeżdżona”

„jeżdżona”

„jeżdżona” 
iglica

przyrząd 
wyrów-
nawczy



na „zakładkę” - 12 cm

pierwsze ustawieniedrugie ustawienie

drugie 
ustawienie

drugie 
ustawienie

długość przyrządu wyrównawczego – ponad 2 metry



obiekt rzeczywisty cyfrowy bliźniak

początek iglicy przyrządu 
wyrównawczego



serie wygenerowanych przekrojów poprzecznych - kaskadowo

wyraźnie widoczne granice pomiędzy:

• iglicą a opornicą

• powierzchniami zużytymi i nie



4.
SZYNY W ŁUKACH

O MAŁYCH 
PROMIENIACH



tor wyjazdowy z pętli Park Południowy (widok zgodnie z kierunkiem jazdy)
w łuku o promieniu 27 m 

• pomiary wykonywaliśmy dla obu toków szynowych 

(wewnętrznego i zewnętrznego) - dla pojedynczych 

ustawień urządzenia pomiarowego

• w lewym (wewnętrznym) toku szynowym - na długości 

badanej szyny znalazła się spoina termitowa



obiekt rzeczywisty cyfrowy bliźniak

lewy (wewnętrzny) tok szynowy

spoina

znacznie większe 
zużycie boczne 
prowadnicy - tuż za 
tą spoiną

będące 
najprawdopodobniej 
efektem braku styczności 
krzywizn łuku w tym 
miejscu

spoina



obiekt rzeczywisty cyfrowy bliźniak

prawy (zewnętrzny) tok szynowy

znacznie większe zużycie 
boczne główki szyny

- niejako korespondujące ze 
zużyciem skomentowanym 
na poprzednim slajdzie



serie wygenerowanych przekrojów poprzecznych - kaskadowo

prowadnicy  

szyny 

wewnętrznej

główki szyny 

zewnętrznej

lewy (wewnętrzny) 
tok szynowy

prawy (zewnętrzny) 
tok szynowy

wyraźnie widoczne 
zużycia boczne:



5.
ZUŻYCIE FALISTE



ul. Ślężna - tor w stronę centrum (widok przeciwnie do kierunku jazdy)
około 100 m za skrzyżowaniem z ul. Pułtuską

badania były przeprowadzone, 
miesiąc po wstrzymaniu ruchu 

tramwajowego - dlatego na główce 
szyny widoczne są już rdzawe 
ślady (które w sumie ułatwiają 

zidentyfikowanie falistego zużycia)

pomiary - dla sześciu 
kolejnych ustawień urządzenia 

co 110 cm (czyli znowu z 
„zakładkami” po 12 cm)

tym razem nie pokażę cyfrowych bliźniaków

- zużycia są na tyle małe, że praktycznie 

niezauważalne w widokach modeli 3D



pierwsza połowa czwartego ustawienia

wygenerowane profile podłużne:

obiekt rzeczywisty:

widać wyraźnie - że „piki” na wykresie pokrywają się z rdzawymi miejscami



druga połowa czwartego ustawienia



w celu weryfikacji 
pomiarów, 

przeprowadzonych 
urządzeniem typu 

LIDAR

wykonaliśmy analogiczne 
pomiary – prostomierzem

z funkcją falistomierza

wyniki pomiarów okazały 
się być zbieżne



pierwsze ustawienie



drugie ustawienie



trzecie ustawienie



czwarte ustawienie



piąte ustawienie



szóste ustawienie



6.
PĘKNIĘTE SPOINY



ul. Ślężna - tor w stronę pętli Park Pd. (widok przeciwnie do kierunku jazdy)
około 50 m przed przystankiem Pułtuska

pęknięta 
spoina



obiekt rzeczywisty cyfrowy bliźniak



obniżenie niwelety główki szyny

ubytki w miejscu pęknięcia

wygenerowane profile podłużne:

skanowanie – nie tylko w miejscu spoiny, ale na całej długości ramy pozycjonującej



dla odcinka linii referencyjnej

z przedziału od 520 do 620

seria jedenastu wygenerowanych 

przekrojów poprzecznych:

ubytki



7.
WADLIWE 

POŁĄCZENIA
SZYN



ul. Mickiewicza - tor w stronę centrum (widok zgodnie z kierunkiem jazdy)
w połowie odcinka pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Paderewskiego i Kopernika 

spawane 
połącznie 
szyn

wykonane  niepoprawnie

brak osiowości toku 
szynowego przed i za 
połączeniem

w efekcie występuje duże zużycie boczne 
główki szyny - przed połączeniem



obiekt rzeczywisty cyfrowy bliźniak



seria wygenerowanych przekrojów poprzecznych - kaskadowo

wyraźnie 

widoczne 

miejsce zmiany 

osiowości toku 

szynowego



PODSUMOWANIE
Zaprezentowana technologia – wpisuje się w obecne trendy:

• informatyzacja budownictwa – wdrażanie BIM-u

• modelowanie 3D

• analizy całego cyklu życia obiektu (LCA - Life Cycle Analysis)

• Asset Management (AM) – zarządzanie zasobami

Co prawda - nie jest to ostatnia „nowinka”:

• Data Driven Maintenance (DDM) - utrzymanie w oparciu o dane [3]
‒ monitorowanie na bieżąco przy pomocy Internetu Rzeczy (IoT –

Internet of Things)
‒ analiza przypadków działania niezgodnego z oczekiwaniami
‒ podejmowanie zabiegów utrzymaniowych - jeszcze przed wykonaniem 

kontroli lub zareagowaniem na awarie
‒ cel metody - minimalizacja kosztów utrzymania
‒ przykłady obecnych zastosowań – napędy zwrotnic

• niestety w zakresie przedstawionych przypadków – raczej trudno jest sobie 
coś takiego wyobrazić

• być może kiedyś w przyszłości – autonomiczne drezyny pomiarowe ?



• potrzebujemy:
‒ skaner laserowy (dedykowany do nawierzchni szynowych)
‒ pracowników do jego obsługi
‒ pojazd do jego transportu

• możemy wykonywać skanowania:
‒ w przerwach nocnych
‒ w ciągu dnia (wstrzymania ruchu na torze - nie dłuższe niż 2-3 minuty)

• potrzebujemy również oprogramowanie:
‒ do wygenerowania cyfrowych bliźniaków (to powinien nam zapewnić 

producent urządzenia którego będziemy używać)
‒ z zakresu Asset Management (dużo większy produkt):

‒ coś, co pozwoli nam przekrojowo przeanalizować wykonane badania i zaleci 
zoptymalizowane scenariusze działań utrzymaniowych

‒ wykorzystujące narzędzia sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia 
maszynowego (ML), a nawet głębokiego uczenia (DL) - sieci neuronowe

‒ może to być osobny program, choć lepiej aby był to jeden z modułów całego 
systemu do zarządzania  zasobami

‒ firmy z branży IT są obecnie w stanie zaoferować takie rozwiązanie 
‒ niekoniecznie jako gotowy produkt, ale tworzony na zamówienie - pod 

konkretnego użytkownika

Aby mieć możliwość
realizowania procesu utrzymania elementów infrastruktury

zgodnie z zaleceniami metodologii BIM
w zakresie kontroli zużyć (zmian kształtu) „jezdnych” elementów dróg szynowych



• potrzebujemy jego stan wyjściowy:

‒ model 3D w postaci pliku – uzyskany od producenta obiektu
(choć producenci mogą być temu niechętni - tajemnica handlowa)

‒ nasz pierwszy pomiar – powiązany z odbiorem budowlanym

• potem, w trakcie eksploatacji:

‒ cykliczne pomiary - o częstotliwości zależnej od natężenia ruchu i wieku

‒ analizy postępu degradacji:

‒ w formie wspomnianej już diagnostyki obrazowo-porównawczej [2]

‒ dające możliwość formułowania wniosków dotyczących zakresu 
działań utrzymaniowych

‒ pomiary „ponaprawcze” (po pracach spawalniczych, szlifowaniu):

‒ ocena poprawności wykonanych napraw

‒ określenie kolejnych - nowych stanów wyjściowych

Aby analizować obiekt w całym cyklu jego życia (LCA)
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