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>GIS 2010: 
spotkanie 
w Szczyrku
Firma SHH Sp. z o.o organizuje 
po raz kolejny spotkanie o te-
matyce GIS. Tym razem będzie 
ono poświęcone technologii 
i projektom GIS w zastoso-
waniu do infrastruktury bran-
żowej:
> infrastruktura transportu 
(koleje, drogi, szyny, lotniska),
>branże sieciowe (energety-
ka, ciepłownictwo, gaz, wodo-
ciągi, telekomunikacja),
>administracja rządowa i sa-
morządowa (urzędy wszystkich 
szczebli),
>zakłady przemysłowe  
(kopalnie, huty, elektrownie, 
rafinerie itp),
>biura projektowe (geodezja, 
urbanistyka, drogownictwo, 
kolejnictwo),
>odbiorcy produktów geo-
marketingowych (banki, 
ubezpieczyciele, zarządcy in-
frastruktury).
Uczestnicy wezmą udział 
w sesjach problemowych pro-
wadzonych przez organizato-
rów spotkania oraz partnerów 
i klientów SHH prezentujących 
swoje projekty. Firma SHH ma 
ponad 14-letnie doświadczenie 
na rynku polskim i zagranicz-
nym w zakresie szerokiej gamy 
usług związanych z systemami 
informacji przestrzennej i tech-
nicznej (GIS). Sponsorem i part-
nerem tej konferencji jest firma 
Bentley Systems. Zapraszamy 
do Szczyrku w dniach 7-8 paź-
dziernika 2010 r. Szczegóły na 
stronie: www. shh. pl. n
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o drogach, 
torach i wodzie
P odróżując po Polsce, ob-

serwujemy intensywne 
prace nad budową i moderni-
zacją istniejącej infrastruktury 
dróg i autostrad. I choć narze-
kamy, napotykając związane 
z tym trudności komunikacyj-
ne, to jednak przyszłe korzyści 
dla nas, obywateli, i dla gospo-
darki (a więc także dla nas ) pły-
nące z funkcjonowania spraw-
nego systemu dróg powodują, 
że warto dzisiaj cierpliwie cze-
kać w korkach i później płacić 
za przejazd. System komuni-
kacyjny to także komunikacja 
kolejowa, zarówno w zakresie 
obsługi ruchu pasażerskiego, 
jak i towarowego. Dobrze za-
rządzać tą infrastrukturą to do-
brze utrzymywać jej stan, mo-
dernizować ją oraz rozwijać. 
Dla zapewnienia odpowiedniej 
jakości tych działań niezbęd-
ne są informacja i wiedza, czyli 
dane, w tym dane przestrzen-
ne dotyczące infrastruktury ko-
lejowej. W bieżącym numerze 
„Be GeoMagazynu” prezen-
tujemy system udostępniania 
danych przestrzennych o infra-

strukturze zrealizowany w fir-
mie PKP Linia Hutnicza Szero-
kotorowa z wykorzystaniem 
technologii Bentley Systems. 

W iele napisano, zwłaszcza 
w tym roku, o stratach 

wody w systemach wodocią-
gowych, o stratach spowodo-
wanych awariami infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej, 
a szczególnie o stratach w wy-
niku powodzi. Oprócz oczywi-
stych działań związanych z od-
powiednim opracowaniem 
i realizacją planów zagospo-
darowania przestrzennego, 
prawidłowym funkcjonowa-
niem zespołów wczesnego 
ostrzegania i zespołów kryzy-
sowych niezbędne są długofa-
lowe i konsekwentne inwesty-
cje. Chodzi tu o przedsięwzięcia 
związane z rozwojem i utrzy-
maniem infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, infrastruk-
tury burzowej i melioracyjnej, 
planowaniem i realizacją za-
bezpieczeń przed powodziami 
w postaci wałów, zbiorników 
retencyjnych, rzeczywistych 

terenów zalewowych, na któ-
rych nie będą prowadzone in-
ne inwestycje niż te związane 
z zabezpieczeniem przed po-
wodziami. Już dzisiaj w wielu 
miejscach na świecie problem 
braku wody i jej odpowied-
niej jakości porównywany jest 
z kryzysem paliwowym. Mu-
simy efektywnie gospodaro-
wać tym podstawowym dla 
zrównoważonego rozwoju 
dobrem.

J esień to okres spotkań, se-
minariów i konferencji. My 

także chcemy polecić Pań-
stwa uwadze dwa wydarze-
nia. Pierwsze to spotkanie GIS 
2010 w Szczyrku organizowane 
na początku października przez 
naszego partnera – firmę SHH 
Sp. z o.o. z Wrocławia, a drugie 
to doroczny Bentley GeoDay, 
który odbędzie się w ostatnim 
tygodniu października w War-
szawie. Wszystkich zaintereso-
wanych już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy!

Mirosław Pawelec

D oroczne światowe spot-
kanie uży tkowników 

technologii Bentley Systems 
Be Inspired 2010 odbędzie 
się w Holandii. W dniach 
19- 20 października 2010 r. do 
Amsterdamu zjadą z całego 
świata inżynierowie i projek-
tanci, aby podzielić się swo-
imi doświadczeniami w wy-
korzystaniu aplikacji Bentley 
oraz zapoznać z kierunkami 

Be Inspired znowu w europie

rozwoju technologii, którą 
wybrali. Tradycyjnie najbar-
dziej innowacyjne projekty 
zostaną wyróżnione nagrodą 

BeAward. Jesteśmy przekona-
ni, że wśród uczestników nie 
zabraknie użytkowników z Pol-
ski. Zapraszamy!n
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GIS wzdłuż  
torów

D oświadczenie z innych 
branż wskazuje, że sys-

tem informacji geograficznej  
może być z powodzeniem 
wykorzystany do zbierania 
szczegółowych danych i mo-
nitorowania stanu infrastruk-
tury. Bez wiarygodnej inwen-
taryzacji zasobów prawidłowe 
kształtowanie i nadzorowanie 
procesów związanych z trwa-
jącymi inwestycjami czy opra-

System udostępniania danych przestrzennych 
w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa

n Od zarządcy infrastruktury kolejowej wymagane jest utrzymanie linii na okreś
lonym poziomie technicznym oraz przeprowadzanie procesu ich moderniza
cji. W związku z powyższym każdy zarządca powinien wykorzystać dostępne 

instrumenty oraz metody analizy sieci kolejowej do przygotowywania i podejmowa
nia strategicznych decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych. Jednym z takich instru
mentów może być oparty na danych przestrzennych system informatyczny obejmujący 
obiekty infrastruktury kolejowej. 

cowaniem planu modernizacji 
i rozwoju jest utrudnione.
Szerokie możliwości analitycz-
ne systemów typu GIS, któ-
rych efektem jest także obraz 
przestrzenny, a nie tylko zesta-
wienia tabelaryczne i rapor-
ty, pozwalają użytkownikom 
precyzyjnie określić miejsca 
(obszary), gdzie np. należy 
wykonywać inwestycje mo-
dernizacyjne.

>LRS – podstawa
ewidencji 
infrastruktury 
liniowej
Praktyka dowodzi, że zarząd-
cy infrastruktury szynowej (ko-
lej, tramwaje), dróg kołowych, 
dróg wodnych często z różnym 
powodzeniem wdrażają roz-
wiązania oparte na schema-
tach oderwanych w pewnym 
sensie od faktycznej sytuacji 

geograficznej na obszarach 
pasów torowych i drogo-
wych. Nasz pomysł na zbu-
dowanie ewidencji obiektów 
tworzących majątek jest in-
ny. Nie chcemy ograniczać się 
do schematów, lecz budować 
ewidencję, wykorzystując li-
niowy system odniesienia re-
ferencyjnego (LRS – Linear Re-
ferencing Systems) stworzony 
na bazie mapy zasadniczej  
i/lub ewidencyjnej oraz ortofo-
tomapy. Tylko wówczas otrzy-
mamy faktyczny obraz terenu 
w pasie szlaku (drogi), a mo-
del referencyjny, stanowiący 
zasadniczy element ewiden-
cji, będzie miał właściwe od-
niesienie przestrzenne.

Przegląd informacji dla wybranego rozjazdu na linii LHS
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Praktyka wskazuje, że aby sku-
tecznie i prawidłowo wdrożyć 
GIS, przydatne jest wcześniej-
sze wdrożenie Linear Reference 
System. Winien on udostępniać 
funkcjonalność dynamicznej 
segmentacji sieci kolejowej/dro-
gowej i wraz z modułem wizu-
alizacyjnym stanowić odniesie-
nie przestrzenne dla informacji 
o obiektach infrastrukturalnych 
i innych systemów. 
Docelowo funkcjonalność dy-
namicznej segmentacji powin-
na zawierać zbiór usług oraz 
interfejsów umożliwiających 
bezpośrednie lub pośrednie 
korzystanie z modelu i danych 
LRS przez inne systemy eksplo-
atacyjne przedsiębiorstw. Idea 
LRS budowana jest według za-
sady „od ogółu do szczegółu”. 
Połączone punkty eksploata-
cyjne muszą tworzyć podsta-
wy sieci (kolejowej, drogowej, 
rzecznej). Elastyczność LRS 
powinna zapewniać uszcze-
góławianie systemu referen-
cyjnego na podstawie map 
sporządzanych do celów pro-
jektowych oraz inwentaryzacji 
powykonawczej, dając równo-
cześnie możliwość modyfiko-
wania współrzędnych węzłów 
sieci oraz stałej poprawy do-
kładności jej odwzorowania 
geometrycznego. System ta-
ki powinien być podstawą do 
określenia:
>numeru odcinka (linii, dro-
gi, rzeki),
>kilometrażu (jednoznaczne 
przyporządkowanie kilometra 

do współrzędnych przestrzen-
nych),
>kilometrażu początkowego 
i końcowego linii, 
>rodzaju linii (np. jedno-, dwu-, 
wielotorowa/pasmowa),
>stanu eksploatacyjnego linii 
(czynna, nieczynna, w budo-
wie, w modernizacji itd.),
>maksymalnych prędkości 
przejazdowych (dla pociągów 
pasażerskich/towarowych, 
transportu kołowego).

>o LHS i projekcie 
Spółka PKP Linia Hutnicza Sze-
rokotorowa (LHS) pełni funkcję 
przewoźnika i zarządcy kolei na 
szerokotorowej linii 1520 mm 
od polsko-ukraińskiego przejś-
cia granicznego Hrubieszów–
Izov do stacji Sławków poło-
żonej 30 km od Katowic. Na 
stacjach zarządzanych przez 
spółkę znajdują się rampy i pla-
ce ładunkowe, terminale prze-
ładunkowe, hale magazynowe, 
składy celne, wagi wagonowe. 
Stacje LHS są stacjami styczny-
mi z liniami kolejowymi o sze-
rokości 1435 mm. 
PKP LHS jest firmą transpor-
tową, stale wzbogacającą po-
siadaną wiedzę, intensywnie 
wykorzystującą dostępne na-
rzędzia informatyczne do wpro-
wadzania nowoczesnych tech-
nologii. W ramach omawianego 
projektu został stworzony sys-
tem dostępu do danych prze-
strzennych, który jest elemen-
tem procesu wspomagającego 
zarządzanie infrastrukturą tech-

niczną spółki. W środowisku 
graficznym Bentley użytkowni-
cy w szybki i elastyczny sposób 
mogą wyszukiwać, przeglądać 
i nawigować po hybrydowym 
zasobie mapowym według 
przyjętego w przedsiębiorstwie 
liniowego układu odniesienia. 
Zasób mapowy wzbogacony 
o setki aktualnych zdjęć lotni-
czych pokazuje obszar w pasie 
o szerokości 1600 m na długoś-
ci 400 km linii nr 65 zarządza-
nej przez PKP LHS.
System jest jednolitym źródłem 
informacji dla poszczególnych 
działów i jednostek terenowych 
spółki, a w pełni jednorodna 
struktura danych daje wszyst-
kim użytkownikom możliwość 
natychmiastowego wglądu do 
aktualizowanej dokumentacji.

>Efekty wdrożenia
System umożliwia zasilanie 
oraz wielostanowiskowe prze-
glądanie zasobu, zaspokajając 
główne potrzeby w zakresie:
> ewidencji przestrzenno- 
-technicznej infrastruktury,
>uporządkowania i zarządza-
nia pomocniczą dokumenta-
cją dotyczącą obiektów infra-
struktury,
> lokalizacji planowanych prac 
eksploatacyjnych i utrzymania 
infrastruktury,
>przygotowywania doku-
mentacji do prac budowla-
nych,
> lokalizacji planowanych prac 
konserwacyjnych, remonto-
wych i modernizacyjnych,

Widok torowiska na wybranej stacji LHS  

>ujednolicenia postaci gra-
ficznej zasobu,
>nawigacji opartej na syste-
mie kilometrażowym (hekto-
metrowym).
Specjalny moduł do sporzą-
dzania dokumentacji cyfrowej 
i analogowej oprogramowa-
nia rozwijanego w środowi-
sku Bentley PowerMap po-
zwala na tworzenie wydruków 
w pożądanej skali oraz genero-
wanie dokumentów w jednym 
z wielu popularnych formatów 
cyfrowych. W celu przygoto-
wania projektu przetworzono 
za pomocą skanowania i kali-
bracji 960 map zasadniczych 
oraz ponad 1000 ortofotomap. 
Dodatkowo na podstawie po-
miarów GPS wygenerowano 
(automatyczna digitalizacja) 
przebiegi torów i rozjazdów 
na stacjach i mijankach. Prze-
glądarka szybko wyszukuje 
charakterystyczny punkt po 
zadanym parametrze (układ 
odniesienia – słupek kilome-
trażowy) lub po nazwie sta-
cji albo mijanki. Po odnalezie-
niu punktu istnieje możliwość 
przeczytania informacji o nim 
oraz obejrzenia go na różne 
sposoby (z rastrem/ortofoto-
mapą w tle lub bez). System 
bazuje na platformie graficz-
nej firmy Bentley – PowerMap 
oraz Bent ley Redline. 

SHH Sp. z o.o.
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