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Z nanych jest wiele przykładów
użycia cyfrowych metod na eta-
pie koncepcji, projektowania
i realizacji obiektu, natomiast

wciąż mało mówi się w Polsce o cyfry-
zacji procesów utrzymania albo zarzą-
dzania infrastrukturą. Prof. Jan Bień [1]
już wiele lat temu wskazywał na takie
możliwości, ale w jednostkach admini-
stracji drogowo-kolejowej nadal stosuje
się tylko papierowe książki i karty obiek-
tów zamiast modeli informatycznych.
Wyniki inspekcji zapisywane są tylko
na papierowych formularzach zamiast
cyfrowego opisu monitorowanych zmian
stanu technicznego, który mógłby być
powiązany z modelem informatycznym.
Tymczasem to właśnie w tej najdłuższej
fazie życia obiektu wykorzystanie mo-
deli i metody BIM (Building Informa-
tion Management) przynosi najwięcej
korzyści [2]. W najbardziej rozwiniętych
krajach świata coraz częściej jest to reali-
zowane przez tworzenie wirtualnych od-
powiedników prawdziwych obiektów,
które nazwano cyfrowymi bliźniakami
(Digital Twins).

Cyfrowe bliźniaki obiektów
infrastruktury

Idea cyfrowego bliźniaka polega
na utworzeniu repliki fizycznego
obiektu w postaci informatycznego
modelu z uwzględnieniem jego cyklu
życia. Potrzebna jest do tego dokładna
specyfikacja fizycznego pierwowzoru
z udokumentowanymi jego zmianami
oraz zachodzącymi w nim procesami.
Wykorzystuje się więc dane z historii
systemu lub urządzenia (bazy wiedzy)
oraz informacje od pracujących przy
nich ekspertów (inspektorzy i diagności).
Cyfrowe bliźniaki pomagają w zarzą-
dzaniu zasobami infrastruktury. Integra-
cja elektronicznych rejestrów tych zaso-
bów, która wynika z potrzeb filozofii
i znormalizowanych procedur Asset
Management, pozwala na obserwację
i monitorowanie zachodzących w nich
procesów degradacji czy poprawy stanu
technicznego. W ten sposób stale rozwi-
ja się baza wiedzy o posiadanych zaso-
bach i jest ona uzupełniana danymi gro-
madzonymi podczas inspekcji lub z sys-
temów elektronicznego monitoringu ty-
pu SHM (Structural Health Monitoring).
Dane te po przetworzeniu służą do do-
skonalenia funkcjonalności cyfrowego

bliźniaka. W ten sposób można symulo-
wać działanie i przewidywać zagrożenia
w przypadku pojedynczych obiektów
infrastruktury lub fragmentów sieci dro-
gowo-kolejowej. W miarę „dojrzewania”
takiego bliźniaka będziemy w stanie zop-
tymalizować działanie sieci, dostosowu-
jąc się do różnych scenariuszy. Ułatwi to
zarządcom infrastruktury podejmowanie
decyzji dotyczących planowania działań
utrzymaniowych oraz ustalenia budżetu
przeznaczonego na eksploatację, remon-
ty czy wymianę obiektów.

W przypadku obiektów mostowych,
koncepcja cyfrowego bliźniaka może
najlepiej się sprawdzić podczas symula-
cji zmian jego stanu technicznego oraz
odwzorowania zachodzących w nim pro-
cesów. Autorzy publikacji [4] zapropo-
nowali dwa powiązane ze sobą modele
cyfrowego bliźniaka. Jeden w postaci
informatycznego modelu BIM, który
nazwany został Digital Twin Model
(DTM), a drugi w postaci modelu utwo-
rzonego z wykorzystaniem narzędzi in-
żynierii odwrotnej (Reverse Engine-
ering). W tym przypadku była to rekon-
strukcja metodami fotogrametrii i ska-
nowania laserowego. Ten model nazwa-
no Reality Twin Model (RTM). Dzięki
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cyklicznemu powtarzaniu procedury re-
konstrukcji istnieje możliwość uchwy-
cenia aktualnej geometrii 3D obiektu
i właściwości struktury powierzchnio-
wej elementów składowych.

Cyfrowy bliźniak obiektu mostowe-
go może odwzorowywać zachowanie
swojego fizycznego odpowiednika pod
warunkiem zapewnienia użytkowni-
kowi (właścicielowi lub zarządcy) moż-
liwości modyfikacji danych gromadzo-
nych w cyklu życia, dotyczących historii
obciążenia, zdarzeń klimatycznych, prze-
jazdów ponadnormatywnych, wypad-
ków, procesów degradacji oraz zrealizo-
wanych napraw i modernizacji. W ten
sposób staje się on repozytorium danych
i bazą wiedzy, stanowiąc integralną część
kompleksowej strategii inspekcji i moni-
torowania stanu technicznego, a także
wsparcie przy podejmowaniu decyzji ad-
ministracyjnych.

Poligon doświadczalny
na estakadzie w Knurowie

Do przetestowania koncepcji cyfro-
wego bliźniaka obiektu mostowego au-
torzy wykorzystali dwujezdniową esta-
kadę w ciągu autostrady A1 w Knurowie
długości ponad 800 m (fotografia 1).
Znajduje się ona blisko kampusu Poli-
techniki Śląskiej, co bardzo ułatwiło ze-
społowi mostowemu prowadzenie eks-
perymentów. Obiekt składa się z 19
przęseł o konstrukcji zespolonej. Ze
względu na występujące w tym obsza-
rze wpływy deformacji górniczej, więk-
szość przęseł jest swobodnie podpartych
(od nr 1 do nr 15), co spowodowało ko-
nieczność montażu aż 34 wielomoduło-
wych urządzeń dylatacyjnych oraz dwu-
stu osiemdziesięciu łożysk. Jest to uni-
katowy pod tym względem obiekt
w skali całego świata. W związku z tym,
że autostrada pokonuje w tym miejscu
rozległy zbiornik wodny, drogę woje-

wódzką oraz kilkanaście torów stacji
kolejowej, inspekcje obiektu należą do
bardzo trudnych, niebezpiecznych i cza-
sochłonnych. Natomiast duże nagroma-
dzenie wrażliwych i szybko zużywają-
cych się elementów, jakimi są urządze-
nia dylatacyjne i łożyska, generuje kosz-
ty i problemy utrzymaniowe zarządcy,
którym jest GDDKiA w Katowicach.
Do najważniejszych należą: znacznie
krótszy cykl życia tych elementów niż
całej estakady; konieczność prowadze-
nia trudnych i częstych prac diagno-
stycznych i utrzymaniowych oraz wal-
ka z hałasem i obniżonym komfortem
użytkowania, jaki powodują liczne i sze-
rokie przerwy dylatacyjne. A wszystko
odbywa się w rejonie, który zaklasyfiko-
wany został jako teren górniczy. Trzeba
więc dodatkowo monitorować zmianę
geometrii konstrukcji i otoczenia.

Zintegrowane techniki
rekonstrukcji 3D

Jeśli mamy do czynienia z nowym
obiektem, model BIM powstaje i roz-
wija się w trakcie tworzenia projek-
tu, a potem jest sukcesywnie aktuali-
zowany i uzupełniany podczas budo-

wy oraz użytkowania. W przypadku
estakady w Knurowie konieczne było
użycie technik inżynierii odwrot-
nej, które pozwalają pozyskać dane po-
trzebne do rekonstrukcji cyfrowego
modelu obiektu. Do reprezentacji od-
twarzanego obiektu wykorzystano
chmurę punktów, która została po-
zyskana dwiema metodami – techni-
ką skanowania laserowego oraz fo-
togrametrii niskopułapowej (foto-
grafia 2). Dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom gromadzenia i transmisji da-
nych, skanowane obszary mogą być
znacznie większe, co ma istotne zna-
czenie w przypadku rozległych obiek-
tów infrastruktury. Rozwój technologii
skanowania wiąże się również z więk-
szą elastycznością i swobodą prze-
strzennej organizacji całego procesu.
Chodzi o mobilność przyrządów, za-
sięg pracy, rozdzielczość i możliwość
łączenia wyników pomiarów z wielu
stanowisk.

Nie wszystkie elementy tak dużych
obiektów jak estakada w Knurowie mo-
gą być sprawnie i szybko zeskanowane
laserowo. Szczególnie w sytuacji, gdy
nie ma możliwości ustawienia stano-

wiska pomiarowego, gdyż koli-
dowałoby z ruchem na autostra-
dzie lub pod obiektem. Wówczas
alternatywną metodą pozyskiwa-
nia danych jest fotogrametria
niskopułapowa. Wykorzystuje
się w niej serię zdjęć wykona-
nych pod różnym kątem i z róż-
nych stron. W połączeniu z infor-
macją o dokładnym położeniu
kamery, która wykonuje zdjęcia

Fot. 1. Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie
Photo 1. A flyover on the A1 motorway in Knurów

Fot. 2. Skanowanie laserowe i fotogrametria lotnicza UAV estakady w Knurowie
Photo 2. Laser scanning and UAV photogrammetry of the flyover in Knurów
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pomiarowe, możliwe jest utworzenie
dokładnej przestrzennej reprezentacji
fotografowanego obiektu.

W przypadku poligonu doświadczal-
nego w Knurowie, zintegrowano wyni-
ki rekonstrukcji 3D z obu metod i utwo-
rzono jedną, spójną chmurę punktów,
która posłużyła do budowy wirtualne-
go modelu całej estakady. Będzie on
podstawą do tworzonego obecnie bliź-
niaka cyfrowego i testowania nowych
metod inspekcji.

Nowe techniki inspekcji
Poligon na estakadzie w Knurowie

służy również do testowania nowych
technik inspekcji trudno dostępnych
konstrukcji mostowych. Wykorzystano
różne typy dronów. Prace były możliwe
dzięki współpracy Politechniki Śląskiej
ze spółką 3D Format z Gliwic.

Nowością i to na skalę europejską,
było zastosowanie urządzeń cyber-
-fizycznych do inspekcji. Testowano
kask Trimble XR10 zintegrowany
z goglami mieszanej rzeczywistości
(MR, Mixed Reality) typu HoloLens 2.
Podobne podejście do inspekcji mo-
stów przedstawione zostało w publi-
kacji [3], ale autorzy nie dysponowali
jeszcze wówczas podobnymi urządze-
niami typu MR. Wykorzystywali jedy-
nie gogle wirtualnej rzeczywistości
(VR, Virtual Reality).

Urządzenia cyber-fizyczne typu MR
są niezwykle przydatne w przypadku tak
rozległych i skomplikowanych obiek-
tów, jak estakada w Knurowie. Udało
się je pozyskać dzięki realizacji kolej-
nego projektu badawczego na Politech-
nice Śląskiej i współpracy ze spółką
Arkance Systems. Urządzenie składa
się z platformy sprzętowej (Wearable
Device), która integruje moduły do wy-
świetlania i pozyskiwania danych. Sys-
tem operacyjny zgodny z Windows 10
zarządza wieloma sensorami (żyros-
kopy, mikrofony, kamery itd.), narzę-
dziami pomiarowymi oraz lokalizacją
inercyjną, a także rozpoznawaniem ob-
razów i gestów. Pozwala na sterowanie
głosem oraz rejestrowanie komunika-
tów i scalonych obrazów rzeczywi-
stych lub wirtualnych w postaci zdjęć
bądź materiału wideo również w czasie
rzeczywistym i z bezprzewodową
transmisją. Umożliwia to prowadzenie

konsultacji z innymi ekspertami, którzy
nie muszą znajdować się w pobliżu ba-
danego obiektu.

Podsumowanie
Cyfryzacja utrzymania obiektów in-

frastruktury ma służyć poprawie ich
bezpieczeństwa i niezawodności. Przy-
czynia się też do poprawy jakości no-
wych, planowanych obiektów, obniże-
nia całkowitych kosztów ich eksploata-
cji, które obejmują nie tylko koszt pro-
jektu i budowy, ale też koszty operacyj-
ne w całym cyklu ich życia. Dzięki ta-
kim narzędziom i technikom możliwe
będzie wydłużenie żywotności przy za-
pewnionym bezpieczeństwie i optyma-
lizacji kosztów użytkowania. Wciąż
jednak wdrażanie cyfryzacji wiąże się
z nierozwiązanymi jeszcze proble-
mami, które wynikają z konieczności
stosowania skomplikowanych narzę-
dzi oraz gromadzenia, udostępniania
i przetwarzania ogromnej liczby da-
nych. Powoduje to wzrost zapotrzebo-
wania na nowe platformy integrujące
ze sobą różne narzędzia, środowiska,
modele oraz formaty zapisu i udostęp-
niania informacji. Końcowym efektem
będzie utworzenie nowego systemu go-
spodarowania mostami (inaczej SGM)
w postaci cyfrowego repozytorium da-
nych i bazy wiedzy.

W przypadku konstrukcji mosto-
wych będziemy mówić o systemach
BrIM (Bridge Information Mana-
gement), czyli systemach zarządza-
nia informacją o obiektach mosto-
wych. Będzie to integralna część stra-
tegii zarządzania posiadanymi zaso-
bami infrastruktury zgodnymi z filo-
zofią Infrastructure Asset Manage-
ment, której elementami są cyfrowe
bliźniaki rzeczywistych obiektów.

Fotografie i rysunki: archiwum Autorów
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