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MODEL OPTYCZNY SKATEROMETRII  
LASEROWEJ WZORCÓW WAD 

POWIERZCHNIOWYCH SZYN KOLEJOWYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono opis zjawisk fizycznych towarzysz�cych rozpraszaniu si� �wiatła lasera 

(skaterometrii laserowej), na wadach zlokalizowanych na powierzchni tocznej szyn kolejowych. Prze-
analizowano wzorce powierzchni imituj�ce typowe kształty wad kontaktowo – napr��eniowych. W 
oparciu o prawa Kirchhoffa, wyznaczono modele optyczne dla tych wzorców uszkodze�, ze szczegól-
nym uwzgl�dnieniem wad head checking - HC.     

WST�P 
Typowe wady powierzchniowe główki szyny kolejowej, powstaj�ce podczas normalnej 

eksploatacji szyn, mog� stanowi� znacz�ce zagro�enie eksploatacyjne. Dotyczy to tzw. wad 
kontaktowo – napr��eniowych jak head checking - HC, shelling czy te� squat, zaliczanych do 
szczególnie niebezpiecznych [11]. Do tego dochodz� typowe wybuksowania b�d�ce efektem 
ruszania ci��kich poci�gów oraz tzw. korrugacje (ang. corrugation) czyli krótkie falisto�ci 
toru, cechuj�ce si� znacz�cym szumem przy przeje�dzie poci�gu (tzw. „�piewaj�ce szyny”), 
charakterystyczne dla szlaków po których przemieszczaj� si� pojazdy o małych obci��eniach 
(poci�gi osobowe, szynobusy, tramwaje). Wszystkie te wady wyst�puj� na gł�boko�ci od 
ułamka do kilku mm od powierzchni tocznej szyny.  

Skuteczna detekcja takich uszkodze� nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie linii 
kolejowych du�ych pr�dko�ci, w celu poprawy zarówno komfortu jazdy jak i bezpiecze�stwa. 
Spektakularnym wypadkiem b�d�cym skutkiem wad HC i p�kni�cia szyny, było gro�ne  
w skutkach wykolejenie poci�gów w dniu 3 stycznia 2004 roku na szlaku Wronki – Miały na 
torze nr 1 linii nr 351 Pozna� – Szczecin. W wyniku tego zdarzenia wykolejeniu uległa loko-
motywa EP07-407, 6 wagonów pasa�erskich, 13 wagonów towarowych. Rannych zostało 21 
podró�nych i 3 pracowników PKP w tym ci��ko maszynista. Równie� wada HC stała si�
przyczyn� wielokrotnego złamania odcinka szyny na długo�ci 3,5 m, na pocz�tku lutego 2013 
roku, w km 127,285 linii nr 08 na szlaku Jastrz�b-Szydłowiec (w pobli�u Radomia) w lewym 
toku toru nr 2. W wyniku zniszczeniu uległ znacz�cy odcinek toru, na szcz��cie bez strat 
ludzkich, rys.1.  

Przypadki te stanowi� koronny argument doskonalenia metod badania szyn, jak równie�
powszechnego przeciwdziałania skutkom wad powierzchniowych, we wczesnym stadium ich 
rozwoju, poprzez szlifowanie szyn, zainicjowanej przez Zarz�d PKP PLK SA w roku 2003 
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[15]. S� to rutynowe działania
nie na liniach kolejowych du�y

Dotychczas standardowo w
PKP metod� ultrad�wi�kow�,
metody maj� okre�lone manka
metod detekcji tych wad, do k
czas nieznan� w aplikacjach 
zjawisko rozpraszania �wiatła
tor [12], [13], jednak wymaga
fikacji eksperymentalnych.  

Dlatego w tej pracy skonce
powierzchniowych i ich wst�p

a) 

c) 

Rys. 1. Wielokrotne złamanie szy
domia) w lutym 2013 ro
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rometrii laserowej �wiatło traktuje si� jako wi�zk� promieniowania elektromagnetycznego  
i monochromatycznego [5], [24]. 

W 1966 Torrance i Sparrow u�ywaj�c geometrii optycznej wyja�nili zachowanie wi�zki 
promieniowania �wietlnego odbitego od powierzchni chropowatej [23]. Zało�ono, �e długo��
fali padaj�cej wi�zki była znacznie mniejsza od obszaru chropowato�ci: ������� , gdzie ��� to 
poziom chropowato�ci, � długo�� fali promieniowania. Taki model, zwany geometrycznym 
modelem Torrance - Sparrowa, mógł by� oparty na wynikach pomiarowych (tzw. model em-
piryczny) lub mógł wynika� z zachodz�cych zjawisk fizycznych pomi�dzy �wiatłem i materi�
(tzw. model fizyczny) [18].  

Zachowanie si� �wiatła padaj�cego na ró�ne powierzchnie próbowano tak�e wyja�ni�
u�ywaj�c funkcji parametrycznej BRDF (ang. Bidirectional Reflectance Distribution  
Function) [18].  

Kolejnym modelem jest model powierzchni nierównej składaj�cy si� ze zbioru pojedyn-
czych mikropowierzchni zwierciadlanych losowo zorientowanych wzgl�dem siebie (Torrance 
and Sparrow, 1996 [23], Cook and Torrance, 1981 [4], Oren and Nayar, 1995 [21].  

Model powierzchni i zachowanie wi�zki promieniowania laserowego odbitego i rozpro-
szonego wykorzystuj�cy wył�cznie geometri� optyczn� i dane profilu powierzchni jest bardzo 
trudny do zbudowania, ze wzgl�du na potrzeb� u�ycia du�ych mocy obliczeniowych.  Obec-
nie jest to mo�liwe i został taki model stworzony z u�yciem nowoczesnych narz�dzi i z wył�-
czeniem zało�e� statystycznych. Model taki został opracowany przez zespół naukowców  
z Meksyku z wykorzystaniem profilometru [18]. 

Promieniowanie laserowe padaj�ce na wad� szyny, czyli pewn� deformacj� powierzchni 
gładkiej, odbija si� od niej. Rodzaj odbicia �wiatła jest uzale�niony od typu i charakteru po-
wierzchni (jej chropowato�ci) i mo�e on mie� charakter:  
– odbicia zwierciadlanego, 
– rozpraszania we wszystkich kierunkach (model Lambertowski powierzchni) [18], 
– rozpraszania kierunkowego. 

W rzeczywistych warunkach nie wyst�puje model idealny, tote� odbicia �wiatła od po-
wierzchni nigdy nie s� idealnymi odbiciami zwierciadlanymi ani tak�e nie ma idealnych po-
wierzchni Lambertowskich. S� to wi�c odbicia mieszane. Nale�y wiedzie�, �e stosunek roz-
proszenia do odbicia zwierciadlanego zale�y od stosunku pomi�dzy chropowato�ci� po-
wierzchni a długo�ci� fali �ródła promieniowania padaj�cego [18]. Je�eli z dwóch powierzch-
ni jedna b�dzie bardziej chropowata od drugiej, to na tej pierwszej b�d� przewa�ały zjawiska 
rozproszenia a na bardziej gładkiej zjawiska odbi� refleksyjnych. Metoda pomiaru wi�zki 
�wiatła lasera odbitego od powierzchni, b�d�cego po cz��ci odbiciem zwierciadlanym i roz-
proszonym nazywa si� skateringiem �wiatła (ang. light scattering). Zmiany dystrybucji nat�-
�enia �wiatła odbitego od ró�nych powierzchni zostały przedstawione na rys. 2. 

Mo�na tu wyró�ni� nast�puj�ce przypadki. Przy odbiciu zwierciadlano - kierunkowym 
(ang. Specular reflection), rys.2a, detekcja nat��enia wi�zki �wiatła nast�puje pod k�tem od-
bicia równym k�towi padania 	
 � 	� (do normalnej), co odpowiada modelowi teoretyczne-
mu opisanemu równaniem (3). Wyst�puje wówczas du�e nat��enie �wiatła rejestrowanego 
przez detektor, rys.5 oraz �rednia precyzja detekcji poło�e� kraw�dzi nierówno�ci powierzch-
niowej wady. Istotny jest te� wpływ gł�boko�ci tej nierówno�ci na warto�� rejestrowanego 
sygnału oraz niekorzystna, du�a wra�liwo�� na lokalne zmiany k�ta nachylenia badanej po-
wierzchni.  

W miar� zwi�kszania si� k�ta padania wi�zki lasera 	
, uzyskuje si� przewag� odbi� roz-
proszonych – rys. 2b i c. Cechuje j� mniejsza wra�liwo�� na lokalne zmiany k�ta nachylenia 
badanej powierzchni ni� w poprzednim przypadku, przy jednoczesnym pogorszeniu si� pozo-
stałych parametrów rejestracji.  
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Badaniom poddana zostanie powierzchnia toczna główki szyny kolejowej. Przyjmuje si�, 
�e jest to metalowa powierzchnia quasi zwierciadlana i zakłada si�, �e k�t padania wi�zki 
promieniowania jest równy k�towi wi�zki odbitej. Oceniaj�c jako�� powierzchni, wygodnie 
jest posłu�y� si� kryterium Rayleigha [3]. Przyjmuj�c wielko�� nierówno�ci �, w jedno-
znaczny sposób kwalifikuje si� dan� powierzchni�, jako zwierciadlan� lub chropowat�, zgod-
nie ze wzorem:  

� � �
�� �����

                                                                 (1) 

gdzie: � - długo�� fali wi�zki promieniowania, 
  	� - k�t pochylenia wi�zki promieniowania do normalnej, 

�� � �� ��   - jest liczb� falow�. 

a) 

�
b) c) 

Rys.2. Zmiany dystrybucji odbitej i rozpraszanej wi�zki lasera od powierzchni: a) quasi gładkiej – 
odbicie zwierciadlane, b) lekko chropowatej – dodatkowo pojawia si� charakterystyka roz-
proszeniowego odbicia, c) mocno chropowatej – tylko charakterystyka rozproszeniowego 
odbicia [1]

Je�eli wielko�� nierówno�ci powierzchni h mierzonej, jako max i min wysoko�ci nierów-
no�ci jest wi�ksze od � to powierzchnia jest kwalifikowana, jako chropowata natomiast, gdy 
h<� to powierzchni� uwa�a si� za gładk� (zwierciadlan�) [18].  

2. ZJAWISKA ODBICIA WI�ZKI LASERA W OBR�BIE WADY HC  
W pracy prowadzone b�d� badania nad modelami wad imituj�cymi wzorce wad po-

wierzchniowych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem wad HC. Laser u�yty do bada� jest lase-
rem ze �wiatłem widzialnym czerwonym i małej mocy, tzn. nie powoduje uszkodze� po-
wierzchni badanej [8]. Szeroko�� wi�zki �wietlnej jest na tyle du�a, �e �wiatło przechodz�c 
przez wzorce modeli nie ginie w szczelinie modelu wady head checking, Oznacza to, �e w 
ka�dej chwili cz��� wi�zki laserowej jest odbijana od powierzchni tocznej główki szyny trak-
towanej, jako powierzchnia gładka (zwierciadlana), rys. 3.  
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a) b) 

Rys. 3. Przemieszczanie si� wi�zki lasera po powierzchni szyny z wad� HC

	wiatło wpadaj�ce w szczelin� mo�e si� zachowa� w ka�dym z trzech mo�liwych przy-
padków, jak pokazano na rys 4. W pierwszym �wiatło wpada w gł�b szczeliny, w szczelinie 
nast�puj� wewn�trzne odbicia, po czym wi�zka �wiatła wydostaje si� na zewn�trz i interferuje 
z fal� �wietln� odbit� od powierzchni tocznej szyny. Powierzchnia ta traktowana jest, jako 
quasi zwierciadlana. Oczywi�cie nie mo�na wiedzie�, w którym kierunku wi�zka wydostanie 
si� ze szczeliny. Jest to uzale�nione od struktury �cianek szczeliny. Mo�na jednak spodziewa�
si�, �e �cianki szczeliny s� mocno chropowate. Wtedy przy odbiciu �wiatła przewa�a zjawi-
sko rozpraszania wi�zki. W niektórych przypadkach szczelina mo�e zachowywa� si� jak mo-
del ciała doskonale czarnego [19].  

Rys.4. Alternatywne zachowania wi�zki lasera wpadaj�cego do szczeliny wady HC

Na kraw�dziach powierzchni tocznej główki szyny i szczelin wad HC mog� dodatkowo 
wyst�pi� zjawiska dyfrakcji, co pokazano i przeanalizowano na rys. 8b.   

Oznacza to, �e �wiatło lasera natrafiaj�c na wad� powierzchniow� (w rozpatrywanym 
przypadku typu HC) o znacznie wi�kszych rozmiarach w porównaniu do długo�ci fali, ulega 
ró�nym zjawiskom fizycznym, powoduj�cym zmniejszenie jego nat��enia docieraj�cego do 
detektora układu pomiarowego.  

W pracy zastosowano zredukowany wariant skaterometrii laserowej, polegaj�cy na reje-
strowaniu przez pojedynczy detektor (fotodiod�) �wiatła rozproszonego, które zbierane jest  
z okre�lonego, niewielkiego k�ta bryłowego, rys.5.  

K�t padania wi�zki lasera najcz��ciej zostaje dobrany empirycznie, przy czym decyduj�c�
rol� odgrywa tu poziom chropowato�ci. Mo�na jednak z du�ym prawdopodobie�stwem przy-
j��, �e laser i detektor powinny by� ustawione pod k�tami ok. 70° (do normalnej), co b�dzie 
dawało maksymaln� czuło�� detekcji uszkodze� powierzchni o ró�nym współczynniku chro-
powato�ci [18] – patrz te� rys.8b.  
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Rys.5. Układ pomiarowy

Dodatkowe informacje o w
– regulacji stopnia zogniskow
– jednoczesnej detekcji dwóc
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λ
π                                                       (4) 

gdzie: 
λ
π2

 jest liczb� falow�  

Rozwa�one zostan� dwa przykłady, gdzie wi�zka lasera odbija si� od wady powierzch-
niowej (powierzchni nierównej) w kształcie prostok�ta (rys. 6a) i okr�gu ( rys.6b).  
a) b)

�

Rys. 6. Wzorce powierzchni wad: a) prostok�tny o bokach a i b, b) kołowy o promieniu 2a  

�wiatło odbite od wady prostok�tnej. W pierwszym przypadku monochromatyczna fala 
płaska o amplitudzie A odbijaj�c si� od powierzchni, daje rozkład pola optycznego 

),(),( yxAyxE Ψ= , gdzie � - jest transmitancj�, która dla powierzchni prostok�tnej wynosi: 

�
	



�
�


�
	



�
�
=

b
yrect

a
xrectyx ),(Ψ                                                       (5)  

przy czym rect definiuje współrz�dne lewego górnego i prawego dolnego naro�nika prosto-
k�ta.

Transformata Fouriera rozkładu pola E jest funkcj� sinc (łac. sinus cardinalis) i wyra�a si�
nast�puj�co: ��� !� "#$ � %&'()*+ &,-#()*+ ',.#, gdzie: )/( λυ zxFx = , )/( λυ zyFy = . 
Wówczas rozkład nat��enia w płaszczy�nie obserwacji F detektora wynosi: 

/ !0� "0# � 1� !0� "0#1� � /2()*+� 3&!0
�4 5 ()*+� 6'"0

�4 7
(6) 

gdzie: �/2 � %� 389
:;5

�
 jest nat��eniem �wiatła w �rodku obrazu. 

�wiatło odbite od wady okr�głej. Podobnie jak w pierwszym przykładzie rozkład pola 
optycznego E(x,y) jest funkcj� transmitancji powierzchni wady. Rozkład tego pola b�dzie 
opisany funkcj� E(r). W tym przypadku przy �rednicy wady wzorcowej d = 2a, transmitancja 
� powierzchni tej wady wyra�ona jest funkcj� circ (obwód okr�gu): 

�
	



�
�
=

d
rcircr 2)(Ψ                                                            (7) 

Rozkład pola optycznego promieniowania po odbiciu od wzorcowej wady okr�głej wyra��

si� nast�puj�co: )()(
a
rAcircrE = .  Ze wzgl�du na kołow� symetri� dwuwymiarow�, trans-

format� Fouriera nale�y zast�pi� przekształceniem Fouriera-Bessela. Transformat� F-B funk-
cji circ(r/a) opisuje wzór:  

<=+)>+ 3>&5? � &� @ ��&A#
&A

 (8)         
BCDEFG�H=r/(�z), @-funkcja Bessela I rodzaju i I rz�du. 

Wówczas rozkład nat��enia �wiatła w płaszczy�nie obserwacji F ma posta�: 
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                                                    (9) 

gdzie jest nat��eniem w �rodku obrazu.

�
Kolejnym modelem wady szyny kolejowej jest model powierzchni składaj�cy si� ze zbioru 

uszeregowanych, regularnych wgł�bie� (p�kni��), tworz�cych schodki jak na rys. 7, o szero-
ko�ci d i wysoko�ci h, imituj�cy wady HC. W realnej sytuacji schodki mog� wzajemnie 
przesłania� sobie wi�zk� padaj�c�, i �eby to uwzgl�dni� potrzebny jest niebanalny 
algorytm symulacyjny. 

�
Rys. 7. Schodkowy model nierówno�ci powierzchni

Dlatego te� zastosowano uproszczon� zale�no�� na nat��enie �wiatła na granicy kraw�dzi 
dołek - schodek o wysoko�ci h, w sytuacji, gdy detektor jest ustawiony pod tym samym k�-
tem α , co k�t wi�zki padaj�cej: 

/ � /2� IJKL 3��
: 5  M JKLNO�                                                (10) 

Je�li h jest zerem (brak nierówno�ci), to / � /2� - czyli 100% odbicia. Natomiast dla pew-
nych niezerowych warto�ci h, nat��enie mo�e nawet zej�� do zera, rys. 8. Model ten nie jest 
czuły na rozmiar schodków w płaszczy�nie, a tylko na ich wysoko��. 

a) b) 

Rys. 8. Zale�no�� nat��enia odbicia �wiatła lasera w funkcji jego k�ta padania α i wysoko�ci wady h:
a) bez i b) z uwzgl�dnieniem zjawiska dyfrakcji
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W ilustracji graficznej wzoru (10) pokazanej na rys. 8a, przyj�to  P �. Wówczas opis ten 
nale�y interpretowa� w kontek�cie geometrycznych zjawisk promieni �wietlnych i analizowa�
ich odbicie i przesłanianie przez powierzchnie nierówno�ci. Wykres z rys.8b uwzgl�dnia zja-
wiska dyfrakcyjne, czyli gdy  Q � (dla �wiatła czerwonego lasera He-Ne � � R�ST�U�Vm). 
Zauwa�alny jest wówczas optymalny k�t N Q �R2(patrz te� punkt 3) i gwałtowny wzrost na-
t��enia �wiatła dla  W � mm, b�d�cego sum� odbicia i dyfrakcji wi�zki lasera. 

W przypadku skaterometrii laserowej szyn kolejowych, dodatkowo mo�na napotka� na ta-
kie zjawiska towarzysz�ce rozpraszaniu �wiatła, jak samozaciemnienia powierzchni tocznej 
główki szyny i odbicia wielokrotne, b�d�ce skutkiem zło�onej geometrii wad.  

PODSUMOWANIE  
W pracy podj�to prób� opisu zjawisk fizycznych, towarzysz�cych zjawiskom zachowania 

si� wi�zki lasera padaj�cego na powierzchni� z lokalnymi deformacjami spowodowanymi 
wadami powierzchniowymi. Obiektem bada� była powierzchnia toczna szyn kolejowych,  
z wzorcami wad, imituj�cymi typowe uszkodzenia eksploatacyjne.  

Rozpatrzono uszkodzenia o typowych kształtach geometrycznych, jak prostok�t i okr�g 
(komponenty wad squat) oraz kraw�dzi (p�kni�cia schodkowego) odpowiadaj�cego wadzie 
head checking. Wyznaczono modele opisuj�ce zale�no�ci nat��enia odbitego �wiatła lasera od 
tych wzorców. Przeprowadzono badania symulacyjne dla uproszczonej formy kraw�dzi wady 
HC, z i bez uwzgl�dnienia zjawisk dyfrakcyjnych. Analiza innych kształtów wad wraz ze 
szczegółowym opisem dodatkowych zjawisk, b�dzie przedmiotem dalszych prac autorów.  
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OPTICAL MODEL OF LASER  
SCATTEROMETRY FOR SURFACE FLAWS  

OF RAILWAY RAILS 

Abstract 
The paper presents phenomena occurring during scattering the laser beam   in surface flaws of the 

head of rail. During the analysis process, the patterns corresponding to typical shape of stress-contact 
flaws were taken into account.  Based on Kirchhoff law, optical model of these flaws were determined 
with particular emphasis on head-checking flaws.  
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