
G e o M a G a z y n

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 9 (232) wrZesień 2014

   35

Dodatek redaguje 
Bentley Systems
Polska Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68  
02-014 Warszawa
tel. (22) 50-40-750
http://www.bentley.pl

Dodatek 
miesięcznika 
Geodeta

09 n 2014

G e o M a G a z y n

Powakacyjnie

G reat Western Electrifica-
tion Programme to warta 

1,5 miliarda funtów inwesty-
cja, która pozwoli na szybsze, 
a równocześnie  cichsze po-
dróżowanie, a także zapewni 
większą liczbę miejsc dla pa-

Skalowalny model
danych 3d

Rozwiązaniem okazała się 
aplikacja Bentley Descartes 
V8i (SELECTseries 4). Umożli-
wiła ona zastosowanie kodek-
su dobrych praktyk uwzględ-
nionych w obowiązującym 
w Wielkiej Brytanii standardzie 
BS 1192 (w tym zapewnienie 
zgodności z kryteriami BIM). 
Standard ten określa metodę 
zarządzania produkcją, dystry-
bucją i iloś cią danych konstruk-
cyjnych, w tym wygenerowa-
nych przez oprogramowanie 
do modelowania informacji 
przy użyciu metodycznego 

procesu współpracy i przyję-
tych zasad nazewnictwa. Doty-
czy przy tym wszystkich stron 
odpowiedzialnych za przygo-
towywanie i wykorzys tywanie 
informacji podczas projekto-
wania, konstruowania, użyt-
kowania, a także wycofywania 
z eksploatacji infrastruktury.
Pozwoliło to na wspólne opra-
cowanie informacji architekto-
nicznych, inżynieryjnych i bu-
dowlanych, a tym samym 
zwiększenie produktywności. 

sażerów i niezawodność jed-
nej z najstarszych i najczęściej 
użytkowanych linii kolejowych 
w Wielkiej Brytanii łączącej 
Londyn, Oksford, Newbury, 
Bristol i Cardiff.
Odpowiedzialna za realizację 
tej inwestycji firma Network 
Rail potrzebowała odpowied-
nich narzędzi, aby wykorzystać 
olbrzymią ilość danych pomia-
rowych zawartych w wielu pro-
jektach  przygotowanych przez 
konsultantów, a także wspomóc 
wydajną współpracę między 
projektantami a wykonawcami. 

n Aplikacja Bentley 
Descartes umoż-
liwia zespołom 

projektowym zachowanie 
zgodności z obowiązujący-
mi standardami. Dostarcza 
też narzędzia pozwalające 
wykorzystać dane w posta-
ci chmury punktów w pro-
jektach inżynieryjnych.

S kończyły się ciepłe, letnie 
dni i czas wakacyjnych wy-

praw. Na kolejny rok pozostają 
wspomnienia. Podczas wyjaz-
dów, zwłaszcza zagranicznych, 
przyglądamy się, jak żyją inni, 
obcujemy z ich kulturą i jakże 
często porównujemy standardy 
życiowe mieszkańców innych 
krajów z naszym, np. długość 
oczekiwania w korkach przed 
bramkami na autostradach. Nie 
będę tu przytaczał określeń, 
które tego lata padały w Polsce 
i które z pewnością wejdą do 
słownika politycznego. Ale po-

równanie krajowej infrastruk-
tury z południowoeuropejską 
wcale nie wypada najgorzej! 
Wprawdzie tam, bardziej niż 
u nas, popularny jest wygod-
ny system viaTOLL, ale z dru-
giej strony to nasze autostrady 
są w znacznie lepszym stanie. 
Może dlatego, że są… młod-
sze. Dbajmy zatem o nie, by jak 
najdłużej nam służyły. Stąd nie-
zbędne są odpowiednie nakła-
dy na utrzymanie infrastruktury, 
a także narzędzia, w tym infor-
matyczne, umożliwiające mię-
dzy innymi zdalne pobieranie 

i przesyłanie danych 
oraz dokonywanie 
niezbędnych analiz 
w terenie.

W zorcowy przy-
k ład dba -

łości o  istniejącą 
infrastrukturę znajdujemy w ar-
tykule o poprawie jakości po-
dróżowania koleją w Wielkiej 
Brytanii. Tu, poprzez zastoso-
wanie programu Bentley Des-
cartes, uzyskano skalowalny 
model trójwymiarowych da-
nych. Posłużył on między in-

nymi do oceny stanu 
linii trakcyjnej i symu-
lacji konstrukcji wraz 
z animacjami 4D.
Jeśli chodzi o nasze 
podwórko, to już 
wkrót ce ukaże się ko-
lejna wersja Bent ley 

Map w języku polskim oferują-
ca zgodność z krajowymi stan-
dardami określonymi w najnow-
szych rozporządzeniach GUGiK. 
All you need is Bent ley Map! 
Przyjemnej lektury.

Mirosław Pawelec

dokończenie na s. 37
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R ozwiązania te umożliwiają 
tym samym podejmowa-

nie lepszych decyzji, ale także 
ograniczają konieczność kosz-
townych zmian w projektach, 
zwiększają wydajność oraz 
zapewniają zwrot z inwesty-
cji w dane infrastrukturalne 
związane z pracami w tere-
nie. Dlatego znajdują szero-
kie zastosowanie w budow-
nictwie, geodezji, wszelkiego 
rodzaju inspekcjach tereno-
wych, a także podczas dzia-
łań w sytuacjach kryzysowych.

>Bentley Map Mobile
W lipcu 2013 r. swoją premie-
rę miała aplikacja Bentley Map 
Mobile. Umożliwia ona publi-
kowanie map firmy Bentley na 

n Zasadniczym celem aplikacji mobil-
nych firmy Bentley jest dostarczenie 
istotnych korzyści dla przedsiębiorstw 

zajmujących się projektami infrastruktural-
nymi. Specjalistom pracującym w terenie za-
pewniają one wydajne narzędzia do zbierania 
danych oraz bezpieczny dostęp do plików i 
danych projektowych z zakresu architektury, 
inżynierii i budownictwa. Gwarantują aktual-
ne informacje geoprzestrzenne i modele 3D 
obiektów. A wszystko za pośrednictwem np. 
wygodnego tabletu. 

tabletach, by specjaliści ds. in-
frastruktury mogli współdzie-
lić te same dane niezależnie 
od tego, czy używają kompu-
terów stacjonarnych czy prze-
nośnych. Pierwsze wydanie 
było przeznaczone dla urzą-
dzeń z  systemem Android. 
Obecnie dostępna jest także 
wersja dla systemu iOS, a za-
tem z aplikacji mogą już ko-
rzystać użytkownicy iPadów 
i iPadów mini.
Rozwiązanie to maksymal-
nie zwiększa mobilność in-
formacji pomiędzy działami 
stacjonarnymi i terenowymi 
pracującymi przy tym samym 
projekcie. Również specjalis
tom niekorzys tającym z GIS 
zapewnia ciągły dostęp do 

najbardziej aktual-
nej informacji geo-
przestrzennej do-
tyczącej obiektów 
i n f r a s t r uk tu ra l -
nych zarządzanych 
w tym systemie.

W pierwszej poło-
wie tego roku firma 

Bentley opublikowała nową, 
usprawnioną wersję tej apli-
kacji. Pozwala ona na  aktu-
alizację danych w terenie, 
a  w  konsekwencji poprawę 
jakości bazy przy jednocze-
snym ograniczeniu kosztów 
z tym związanych.

>Navigator Mobile
Wydana w marcu 2013 r. 
aplikacja Navigator Mobile 
pozwala pracownikom tere-
nowym na intuicyjne prze-
glądanie modeli 3D z zakresu 
architektury, inżynierii i bu-
downictwa z wykorzystaniem 
imodeli, a także przeglądanie 
informacji dotyczących obiek-
tów w celu identyfikowania 
i usuwania konfliktów oraz za-

pewnienia zgodności obiektu 
ze specyfikacją modelu.
Jeszcze w tym roku aplikacja 
zostanie wzbogacona o funk-
cję oznaczania w celu zsyn-
chronizowania wstecznego 
oznaczeń pętli zamkniętej 
z danymi źródłowymi i udo-
stępnienia ich w celu natych-
miastowego wykorzystania. 
Jest już dostępna wersja apli-
kacji na urządzenia z syste-
mem iOS. Wkrótce pojawi się 
rozwiązanie dla sprzętu z sys-
temem Android. Zapowiada-
ne jest także wprowadzenie 
funkcji hiperłączy. Zapewni 
ona natychmiastowy dostęp 
do dokumentów pomocni-
czych dotyczących konkret-
nych obiektów za pośrednic-
twem hiperłączy osadzonych 
w każdym obiekcie. Drugą no-
wością będzie funkcja dziele-
nia na fragmenty, która umoż-
liwi tworzenie dokładniejszych 
widoków wybranych części 
modelu z wykorzystaniem 
przekroju pionowego, pozio-
mego i modelu skrzynkowego. 

aplikacje 
mobilne 
Bentleya 
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>Inspecttech 
Collector Mobile
Wprowadzona na rynek rów-
nież w marcu 2013 r. aplikacja 
Ins pectTech Collector Mobile 
współpracuje z rozwiązania-
mi InspectTech firmy Bentley 
typu SaaS (oprogramowanie 
jako usługa). Umożliwia wła-
ścicielom obiektów uprosz-
czenie procesu planowania 
inspekcji, gromadzenia da-
nych i zarządzania nimi oraz 
zachowanie zgodności z obo-
wiązującymi wymaganiami 
dotyczącymi sprawozdaw-
czości, co pozwala ograniczyć 
czas inspekcji nawet o 25%. 
Dzięki aplikacji inspektorzy 
ds. transportu i  obiektów 
infrastrukturalnych (od mo-
stów i przepustów do zna-

J ednym z celów tego pro-
jektu jest budowa wie-

lu elementów infrastruktu-
ry, w tym 1000 kilometrów 
nowej napowietrznej infra-
struktury elektrycznej dla 
trasy jednotorowej, 12 tysięcy 
sta lowych słupów trakcyjnych 
wraz z  czterema tysiącami 
wzmocnionych fundamentów 
betonowych. Z kolei 164 kon-
strukcje wymagają przepro-
wadzenia analizy tzw. strefy 
buforowej dla napowietrz-
nej infrastruktury elektrycz-
nej (dotyczy to m.in. prac na 
mostach, obniżania torów, 
przycinania koron drzew). 
Wyzwania, jakie się z tym 
wiążą, to m.in. brak aktual-
nych informacji dotyczących 
istniejącego majątku oraz po-
tencjalne nieścisłości w doku-
mentacji. W celu pozyskania 
informacji na temat stanu 
torów zdecydowano o  za-
stosowaniu lotniczego ska-
ningu laserowego, a w przy-

padku tuneli – naziemnego. 
Wykonano również ortofo-
tografie w wysokiej rozdziel-
czości. Zgromadzone dane 
pomiarowe obejmują łącznie 
950 chmur punktów na całej 
trasie o dokładności ±50 mm 
i gęstości 60 pkt/m, a także 
ok. 30 tys. zdjęć zapisywa-
nych w fromacie ECW i zarzą-
dzanych z poziomu Project-
Wise. Na chmury punktów 
nałożono kolory i wstęp-
nie sklasyfikowano je jako 
„grunt” i „ponad gruntem”.
Aplikacja Descartes firmy 
Bent ley została użyta, aby 
utworzyć skalowalny model 
terenu bezpośrednio z chmur 
punktów sklasyfikowanych ja-
ko grunt. Na ten model na-
łożono zdjęcia, a informacje 
inżynieryjne geometrii wekto-
rowej odwoływały się bezpo-
średnio do danego miejsca. 
Aby ocenić wysokość roś
linności w odniesieniu do 
wspomnianej strefy buforo-
wej, w modelu danych 3D 
zostały uwzględnione dane 

dotyczące chmury punktów 
ponad gruntem. Dzięki te-
mu można było okreś lić roś
linność, która musi zostać 
zredukowana.

D zięki aplikacji Bentley 
Des cartes odpowiedzial-

na za program moderniza-
cji kolei firma Net work Rail 
opracowała skalowalny mo-
del danych trójwymiarowych 
z przypisanymi im współrzęd-
nymi geograficznymi, co po-
zwoliło zgromadzić dane do-
tyczące konstrukcji i projektu, 
w tym skalowalne modele te-
renu, ortofotografie, modele 
Bent ley imodels (pozwalają-
ce na wymianę informacji do-
tyczących otwartej infrastruk-
tury) oraz projekty w postaci 
plików CAD (DGN). 
Model ten ułatwia interakcję 
między zamawiającym a wy-
konawcami poprzez umoż-
liwienie koordynacji w śro-
dowisku 3D dla wszystkich 
projektów. Pozwala też na 
utworzenie symulacji 4D 

prezentującej każdy etap 
konstrukcji, przegląd projek-
tu, wykrywanie kolizji; a tak-
że szkolenie maszynistów 
i  sprawdzanie widoczności 
semaforów. 
Ponadto umożliwi on lokal-
nym władzom i właścicielom 
okolicznych gruntów dokład-
ne sprawdzenie, jaki wpływ 
(jeś li w ogóle) będą miały 
prowadzone prace.
Po zakończeniu inwestycji 
aplikacja Bentley Descartes 
wspomoże firmę Network Ra-
il w realizacji długotermino-
wego programu zarządzania 
majątkiem, oferując genero-
waną na bieżąco mapę 3D, 
która indeksuje i odwołuje się 
do dokumentacji majątku. Fir-
ma, będąc wieloletnim użyt-
kownikiem oprogramowania 
Bent ley, używa Project Wise 
jako platformy zarządzania 
danymi inżynieryjnymi, co 
umożliwia współpracę zespo-
łów i bezpieczną wymianę in-
formacji między wszystkimi 
partnerami i udziałowcami.n

ków, słupów oświetlenio-
wych, wież antenowych czy 
sieci wodociągowych) mogą 
za pośrednictwem urządzeń 
iPad szybko i skutecznie gro-
madzić różnorodne dane, 
w tym zdjęcia i materiały au-
dio (fot.). Rozwiązanie to uła-
twia inspekcje, a co za tym 
idzie, zwiększa wydajność 
inspektorów oraz pozwala 
oszczędzić czas i pieniądze 
właścicielioperatorów. 

>Field Supervisor
Udostępniona obiorcom 
w  lipcu 2013 r. aplikacja 
Field Supervisor rozszerza za-
kres informacji w bezpiecz-
ny sposób zarządzanych za 
pośrednictwem systemów 
Project Wise i eB firmy Ben-

dokończenie ze s. 35

tley, a także danych groma-
dzonych w repozytoriach in-
nych użytkowników, w tym 
SharePoint, obejmując bez-
piecznym dostępem online i 
offline również pracowników 
firm budowlanych w terenie. 
Aplikacja zapewnia szeroki 
dostęp do danych, a pakiet 
SKD umożliwia użytkowni-
kom nawiązywanie połącze-
nia z innymi źródłami danych, 
jak Documentum, Oracle, 
SAP, Dropbox, Aconex, Box.
net, SkyDrive, Google Drive 
i FileNet. Dzięki możliwości 
dostępu do najbardziej istot-
nych, aktualnych i komplet-
nych informacji projektowych 
pracownicy terenowi mogą 
podejmować decyzje pew-
nie i w czasie rzeczywistym.

Wśród nowych już dostępnych 
i planowanych do wdrożenia 
funkcji należy wymienić inter-
fejs geoprzestrzenny z obsłu-
giwanym za pomocą jednego 
kliknięcia dostępem do infor-
macji projektowych podczas 
przeglądania pobliskich pro-
jektów w widoku geoprze-
strzennym, przepływ pracy 
w obie strony umożliwiający 
modyfikowanie zdjęć z róż-
nych urządzeń mobilnych i do-
kumentów za pomocą innych 
aplikacji w celu ich zaimporto-
wania do połączonych źródeł 
danych, a także obsługę urzą-
dzeń z systemem iOS, Android 
i Windows 8.

Oprac. na podstawie 
materiałów Bentley Systems
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