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W pracy opisano możliwość wykorzystania systemów informacji geograficznej do 
wspomagania złożonych algorytmów obliczeniowych. W pierwszej części przedstawiono 
charakterystykę algorytmów numerycznych pod względem złożoności obliczeniowej oraz 
środków potrzebnych do ich realizacji i sposobu przedstawienia wyników. Kolejna część 
niniejszego artykułu poświęcona jest systemom informacji geograficznej. 
Scharakteryzowano ich podstawowe własności oraz przedstawiono przykładowy system 
oparty na internetowej bazie danych OpenStreetMap. Kolejną część stanowi omówienie 
oprogramowania komunikującego się z systemem OpenStreetMap w celu uzyskania danych 
umożliwiających wykonywanie obliczeń rozpływu prądów błądzących w rzeczywistych 
układach trakcyjnych. Pracę kończą podsumowanie i wnioski. 
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przestrzenna, internetowe bazy danych, GIS, OpenStreetMap 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Zaawansowane metody numeryczne umożliwiają rozwiązywanie coraz 
bardziej złożonych problemów obliczeniowych. Konstruowanie nowych 
algorytmów skraca czas obliczeń i poprawia ich dokładność. Daje to możliwość 
symulacji zjawisk rzeczywistych w celu ich lepszego poznania bez ingerencji w 
badany system. Dodatkowym atutem jest wizualizacja wyników obliczeń. 
Pozwala to w wielu przypadkach o wiele szybciej zdiagnozować badane 
zjawisko. Kierunek ten stawia jednak konieczność dostarczania algorytmom 
coraz większej ilości odpowiednio wyselekcjonowanych danych. Jest to 
możliwe jedynie w przypadku zastosowania zaawansowanych baz danych, 
które są w stanie odpowiednio uporządkować przechowywane informacje oraz 
umożliwią dostęp do nich w możliwie prosty i szybki sposób. 
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2. SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ 
 

System informacji geograficznej GIS (ang. Geographic Information System) 
jest strukturą danych geograficznych służącą do wprowadzania, gromadzenia, 
przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Jedną z funkcji jest 
systemu jest wspomaganie procesu decyzyjnego [2]. Na podstawowy system 
GIS składa się baza danych przestrzennych oraz system komputerowy 
zarządzający jego pracą. W bazie danych gromadzone są dwa typy informacji. 
Pierwszym i jednocześnie podstawowym typem są dane geodezyjne, które 
zawierają współrzędne geograficzne (długość, szerokość, wysokość) punktów 
charakterystycznych danego obszaru lub obiektu. Drugim typem są metadane, 
czyli informacje opisujące poszczególne punkty lub obszary w sposób 
jakościowy, np. budynek, droga, linia kolejowa a także ilościowy tj. 
powierzchnia, wysokość, liczba mieszkańców lub dane adresowe. Modele i 
formaty danych w systemach GIS przedstawiono na rys. 1 [3]. 

 
Rys. 1. Modele i formaty danych w systemach GIS [3] 

 
Informacje gromadzone w systemie GIS mogą być pozyskiwane z różnych 

źródeł, najczęściej są to [2]: 
 naziemne pomiary geodezyjne, 
 zdjęcia satelitarne i lotnicze, 
 dane z odbiorników GPS, 
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 istniejące mapy papierowe, 
 branżowe bazy danych, 
 internetowe bazy danych. 

Istotną cechą GIS jest możliwość wizualizacji zgromadzonych danych. 
Szczególnie tych, które w danym momencie interesują użytkownika. Poszczególne 
typy informacji są przypisane do jednej warstwy, np. transport publiczny, które 
mogą być wyświetlone lub ukryte w dowolnym momencie. Na tej podstawie 
można przystosować dowolną bazę danych do konkretnej analizy [2]. 

Cechą charakterystyczną map stworzonych w oparciu o GIS jest ich 
interaktywność. Zawierają one zazwyczaj wiele typów informacji na temat 
danego obiektu, dlatego odpowiednie oprogramowanie pozwala dynamicznie 
dostosować je do aktualnych potrzeb odbiorcy, np. poprzez ustawienie skali 
mapy, wyszukiwania konkretnych obiektów lub adresów, zmianę koloru danej 
warstwy, grubości linii czy też wyświetlanie szczegółowych informacji na temat 
danego obiektu (wysokość budynku, ciekawostki historyczne, itp.) [3]. 

Interesującym rozwiązaniem jest również system StreetView wprowadzony 
przez firmę Google, który daje możliwość podglądu rzeczywistego wyglądu 
wybranego miejsca na mapie poprzez wyświetlanie odpowiednio zmontowanych 
zdjęć. W bazie danych znajduje się wiele ulic z całego świata [2]. 

Główną zaletą systemów informacji geograficznej jest możliwość 
gromadzenia i przetwarzania danych dowolnego rodzaju, co skutkuje ich 
przydatnością w wielu dziedzinach. Flagowym przykładem jest system 
nawigacji satelitarnej, który znalazł powszechne zastosowanie w komunikacji 
lądowej, morskiej i powietrznej. Systemy GIS stosowane są również w 
administracji (ewidencja ludności, budynków, gruntów, analiza i planowanie 
przestrzenne), handlu, zarządzaniu czy logistyce [2]. 

 
2.1. Projekt OpenStreetMap jako ogólnoświatowe źródło  

  informacji geograficznej 
 
 OpenStreetMap jest projektem społeczności internetowej, którego celem jest 
stworzenie ogólnodostępnej interaktywnej mapy cyfrowej całej kuli ziemskiej. 
Mapa może być tworzona przez każdego zarejestrowanego użytkownika. Dane 
do tworzenia jej struktury pozyskiwane są z różnych źródeł. Najczęściej są to 
ślady GPS zebrane przez użytkowników w danym terenie i udostępnione w celu 
edycji mapy. Możliwe jest również wykorzystanie innych źródeł. Istotne jest 
,aby nie łamać w ten sposób praw autorskich, uniemożliwiających 
ogólnodostępne wykorzystanie mapy. Na tej podstawie udostępniono np. 
zdjęcia satelitarne należące do firmy Microsoft, które ułatwiły identyfikacje 
wielu obiektów. Na rys. 2 przedstawiono przykładowy widok mapy [6]. 
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Rys. 2. Przykładowy widok mapy z poziomu serwisu OpenStreetMap [6] 
 

OpenStreetMap używa topologii struktury danych, składającej się z czterech 
podstawowych elementów (znanych również jako dane pierwotne) [6]: 
 węzły są punktami z zapisaną pozycją geograficzną, przechowywaną jako 

współrzędne (długość, szerokość), 
 drogi są posortowanymi listami węzłów, które reprezentują linie lub 

ewentualnie wielokąty (jeśli tworzą zamknięte pętle), np. drogi, ulice, rzeki, 
lasy, 

 relacje są posortowanymi grupami węzłów, dróg i innych relacji, które mogą 
posiadać pewne specyficzne własności, np. autostrada o danym numerze lub 
nazwie, trasa tramwajowa, po której porusza się regularna linia, 

 tagi mogą być stosowane do wszystkich trzech podstawowych typów, 
zbudowane są na podstawie zależności par klucz = wartość, są 
wykorzystywane do przechowywania metadanych na temat obiektów 
znajdujących się na mapie, np. dane teleadresowe. 
Dane wprowadzone przez użytkowników gromadzone są w bazie. Co 

tydzień publikowany jest plik w standardzie XML (ang. Extensible Markup 
Language) zawierający wszystkie węzły, drogi, relacje i tagi (w styczniu 2015 r. 
jego wielkość po skompresowaniu wynosiła około 40 GB). Ponieważ 
informacje w bazie mogą być zmieniane przez dowolnego użytkownika 
,notowane są wszystkie zmiany, łącznie z danymi historycznymi oraz 
usuniętymi z bieżącej wersji mapy. Pozwala to odtworzyć prawidłową 
pierwotną wersję po błędnej edycji bez potrzeby ponownego zbierania 
informacji na temat danego obiektu [6]. 
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2.2. Oprogramowanie zarządzające danymi geograficznymi 
 

Konstrukcja trakcji elektrycznych z szyną jezdną jako część obwodu 
powrotnego dla pojazdu spowodowała występowanie zjawiska prądów 
błądzących w tych układach. Szyna jako obwód ziemnopowrotny posiada 
zarówno skończoną jednostkową rezystancję wzdłuż całej swojej długości, jak 
również jednostkową konduktancję poprzeczną. Podczas ruchu pojazdów 
potencjał szyny różni się od potencjału otaczającej jej ziemi, co skutkuje 
przepływem prądu, który jest nazywany błądzącym ze względu na swój losowy 
charakter. Prądy te na swojej drodze wykorzystują nie tylko warstwy gruntu, ale 
także znajdujące się w niej konstrukcje metalowe. Przepływając przez granicę 
faz pomiędzy metalem a elektrolitem glebowym uczestniczą w przebiegu 
procesów korozyjnych. Jest to zjawisko niekorzystne. Prowadzi do wielu 
kosztownych i niebezpiecznych awarii, szczególnie w obszarach o gęstej sieci 
komunikacyjnej, co wiąże się również ze wzrostem liczby elementów 
infrastruktury znajdującej się poniżej gruntu. Konstruktorzy podziemnych 
instalacji próbują przeciwdziałać temu zjawisku, niestety nie zawsze jest to 
skuteczne. Dlatego istotne jest odpowiednie oszacowanie zagrożenia 
korozyjnego dla danej struktury metalowej [1, 4, 5]. 

Zjawisko prądów błądzących ma charakter przestrzenny, dlatego, aby 
odpowiednio je zasymulować, należy znać strukturę sieci trakcyjnej, dla której 
planowane jest przeprowadzenie analizy. Jest to wyjątkowo trudne zadanie w 
przypadku metod standardowych, gdzie dane każdej nowo analizowanej sieci 
wprowadza się osobno. Prowadzi to do stosowania wielu uproszczeń oraz 
praktycznie uniemożliwia rozpatrywanie bardziej złożonych układów lub też 
znacząco wydłuża czas przygotowania takiego algorytmu. Zmienić to można 
,wykorzystując systemy informacji geograficznej. Uzyskując dostęp do 
przestrzennej bazy danych, można w prosty sposób uzyskać informację o 
dowolnym obiekcie, np. tramwajowej sieci trakcyjnej w obrębie wybranej 
aglomeracji miejskiej. Konieczne jest jednak stworzenie odpowiedniego 
oprogramowania komunikującego się z bazą GIS oraz umożliwiającego 
wybranie interesujących z punktu widzenia obliczeń danych. Muszą one zostać 
również przetworzone w taki sposób, aby były zrozumiałe dla systemu 
obliczeniowego. Algorytm przedstawiający działanie aplikacji pobierającej 
informacje z bazy danych OpenStreetMap przedstawiono na rysunku 3. 

Opisany projekt OpenStreetMap posiada w swojej bazie danych informacje 
na temat tramwajowych sieci trakcyjnych dla różnych aglomeracji miejskich jak 
również infrastrukturę kolejową wielu krajów. Jest on także na bieżąco 
rozbudowywany o nowe istotne z punktu widzenia obliczeń, dane. Również 
wiele serwisów branżowych zbudowanych jest w oparciu o informacje zawarte 
w bazie OpenStreetMap. Dlatego zdecydowano się na wykorzystanie tych 
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danych i opracowano program realizujący odpowiednie kroki przedstawione w 
algorytmie z rys. 3. 

 

 
 

Rys. 3. Algorytm przetwarzania danych geograficznych 
 
Aplikacja komunikująca się z bazą OpenStreetMap została zbudowana w 

oparciu o platformę programistyczną .NET, dla której dostępne są biblioteki 
wspomagające komunikację z internetowymi przestrzennymi bazami danych. 
We wspomnianym programie wykorzystano bibliotekę OSMSharp. Pozwala 
ona zarządzać pozyskanymi danymi oraz po odpowiednim filtrowaniu 
wyświetlić tylko te istotne w danej chwili warstwy lub ich fragmenty. 
Dodatkowym atutem jest również możliwość obliczenia odległości lub 
wyznaczenie trasy przejazdu pomiędzy wybranymi punktami na mapie, co jest 
istotną zaletą w przypadku analizy układów komunikacyjnych [7]. Na rys. 4 
przedstawiono podgląd mapy z wyświetloną warstwą zawierającą skrzyżowanie 
szyn jezdnych sieci tramwajowej. 
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Rys. 4. Skrzyżowanie tras tramwajowych widoczne z poziomu oprogramowania 
 

3. PODSUMOWANIE 
 

Rozwój metod i algorytmów numerycznych oraz potrzeba analizy zjawisk w 
układach rzeczywistych wymaga stosowania danych wejściowych o 
odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowego 
procesu obliczeniowego. Możliwości realizacji tego typu zadań stwarzają 
przestrzenne bazy danych. Na szczególną uwagę zasługuje projekt 
OpenStreetMap, w ramach którego zgromadzone są dane o różnym charakterze, 
możliwe do bezpłatnego wykorzystania. Przedstawione w artykule 
oprogramowanie jest elementem pośredniczącym pomiędzy systemem GIS a 
algorytmem obliczeniowym. Dlatego może być wykorzystywane wszędzie tam, 
gdzie symulacje procesów rzeczywistych wymagają dostępu do danych 
przestrzennych. Kolejnym etapem w kierunku rozszerzenia analizy rozpływu 
prądów błądzących może być uwzględnienie losowego charakteru tego zjawiska, 
co w jeszcze większym stopniu pozwoli odwzorować rzeczywiste zagrożenie 
korozją elektrochemiczną metalowych instalacji podziemnych.  
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USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS TO SUPPORT  
THE ANALYSIS OF STRAY CURRENTS  PRODUCED BY D.C. TRACTION 

 
The paper discusses the possibility of using geographic information systems to 

support complex algorithms. The first part presents the characteristics of numerical 
algorithms in terms of computational complexity and resources required for their 
implementation and presentation of results. The next part of this article is devoted to 
geographic information systems. Their properties are discussed and an example of a 
system based on the online database is presented. Another part is a discussion of the 
software communicates with OpenStreetMap system in order to obtain data that allow 
calculations of stray currents propagation in real d.c.  traction systems. The article ends 
with summary and conclusions. 


