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ZASTOSOWANIE TACHIMETRU SKANUJĄCEGO 
W PRAKTYCE GEODEZYJNEJ

APPLICATION OF THE SCANNING TOTAL STATION 
IN GEODETIC PRACTICE

S t r e s z c z e n i e

Tachimetry z funkcją skanowania powoli, ale konsekwentnie wchodzą do praktyki geodezyj-
nej. Po przeprowadzeniu doświadczeń i badań parametrów technicznych tachimetru skanują-
cego oraz opracowaniu własnej technologii, autorzy wykonali nim wiele prac użytkowych. 
w większości aplikacji, pomiar techniką skanowania okazał się nie tylko optymalny, ale nie 
miał alternatywy dla prawidłowego rozwiązania zadania. Wyniki doświadczeń z zastosowa-
niem tachimetru skanującego w różnych zadaniach inżynierskich streszczono w prezentowa-
nym artykule. Ich konkluzją jest przekonanie autorów, że tachimetr z funkcją skanowania wej-
dzie do powszechnego użytku, poszerzając możliwości pozyskiwania danych w celu wygene-
rowania geometrycznych modeli obiektów.

Słowa kluczowe: pomiary geodezyjne, skaning laserowy, modelowanie 3D

A b s t r a c t

The tachimeters with scanning device slowly, but consistently are entering the geodetic practi-
ce. The authors, after conducting tests of the technical parameters of the scanning instrument, 
performed a series of works with their own technology. For part of the works the measurements, 
done with the use of scanning tachimeter, have been not only optimal, but had no alternative 
to solve the task correctly. The paper presents the results of the experiences gained, and conc-
lusions drawn, with the use of the scanning tachymeter in different practical applications. The 
authors express their conviction that the tachymeters with scanning facility will find common 
application, expanding the possibility to obtain data, which allow to generate 3D models of 
geometrical objects. 
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1. Wstęp

Po kilkunastu latach intensywnych prób i doświadczeń skanowanie można uznać za ko-
lejną, obok biegunowej i fotogrametrycznej, metodę pomiaru powierzchni terenu i obiektów 
inżynierskich. Od klasycznego pomiaru geodezyjnego technologia skanowania różni się tym, 
że obserwacje pojedynczych punktów zastąpiono ich zbiorami (chmurami). Do skanowania 
służą skanery laserowe umożliwiające pozyskanie olbrzymiej liczby informacji o punktach 
reprezentujących badaną powierzchnię. o upowszechnieniu tej metody w znacznym stopniu 
zadecydował niezwykły rozwój techniki skanowania, a także podaż różnych rodzajów spe-
cjalistycznych skanerów geodezyjnych.

Wariantem naziemnego skanowania laserowego jest technologia, w której rolę instru-
mentu skanującego pełni elektroniczny bezlustrowy tachimetr odpowiednio oprogramowany 
i dodatkowo wyposażony w serwomotor. Funkcja skanowania znacznie wzbogaca możliwo-
ści stosowania tachimetru, jest szczególnie przydatna przy pozyskiwaniu danych dla budowy 
geometrycznego modelu obiektu. Warto podkreślić, że rozpoznanie możliwości tachimetrów 
skanujących i technik pomiarowych z ich użyciem jest mniejsza niż wiedza o bardziej za-
awansowanych technologicznie skanerach laserowych. Tymczasem w wielu zadaniach inży-
nierskich użycie tachimetru skanującego zamiast skanera laserowego jest korzystniejsze nie 
tylko ze względów ekonomicznych (instrument jest dziesięciokrotnie tańszy), ale również 
dlatego, że pozyskane dane bardziej odpowiadają potrzebom opracowania. Z myślą o zwery-
fikowaniu takiej tezy autorzy przeprowadzili wiele badań dotyczących działania, parametrów 
technicznych i możliwości zastosowania tachimetrów skanujących. Wyniki tych badań wy-
korzystano dla opracowania technologii szczegółowej inwentaryzacji obiektów. Proponowa-
na przez autorów technologia obejmuje pełny proces pomiarowy, od pozyskiwania danych 
do opracowania i interpretacji wyników włącznie. Technologię tę zastosowano przy realiza-
cji kilku różnych zadań inżynierskich. 

Podstawowym zadaniem każdej aplikacji była szczegółowa inwentaryzacja obiektów 
i ich otoczenia, ale w większości z nich pozyskane dane wykorzystano również dla oceny 
geometrii obiektu, jego stanu technicznego, wyznaczenia deformacji i przemieszczeń, zmian 
parametrów geometrycznych itp. Przy rozwiązaniu większości zadań zastosowana techno-
logia okazała się optymalna, częściej niemająca alternatywy niż nietrafna, jakkolwiek nega-
tywne efekty też miały miejsce. Wnioski z doświadczeń mają znaczenie poznawcze, w więk-
szości bowiem przypadków taką technologię zastosowano po raz pierwszy. 

2. Technologia szczegółowej inwentaryzacji terenów i obiektów z zastosowaniem 
tachimetru skanującego

Proponowana technologia obejmuje wszystkie etapy pomiaru potrzebne dla rozwiązania 
zadania, a w szczególności: projektowanie zadania, pomiary polowe, opracowanie danych 
i interpretację wyników. Wszystkie opisane w artykule aplikacje zrealizowano za pomocą 
tachimetru skanującego TOPCON GPT-9000A.
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2.1. Tachimetr skanujący

Tachimetrem skanującym jest każda zrobotyzowana stacja pomiarowa wyposażona w dal-
mierz bezwierciadlany umożliwiający pomiar odległości bez konieczności sygnalizowania 
końcowego punktu mierzonej długości. Funkcja ta upodobnia tachimetry skanujące do ska-
nerów laserowych, ale tylko w sposobie pozyskiwania danych. Instrumenty te różnią się bo-
wiem konstrukcją układu nadawczo-odbiorczego, a widocznym tego efektem jest prędkość 
pozyskiwania danych. w przypadku tachimetrów skanujących prędkość skanowania wynosi 
ok. 1 punkt na s, ale w najszybszych dochodzi obecnie do 25/s. Zastosowany w prezentowa-
nych badaniach tachimetr elektroniczny TOPCON GPT-9000A jest precyzyjnym instrumentem 
o dokładności pomiaru odległości 3 mm + 2mm/km oraz kątów 3”. Skanowanie możliwe jest 
dzięki dalmierzowi bezlustrowemu, serwomotorom oraz specjalnemu komputerowi polowe-
mu z oprogramowaniem. Komputer polowy FC-100 wyposażony w dotykowy wyświetlacz 
o rozdzielczości 240×320, zawiera specjalistyczne oprogramowanie potrzebne dla sterowania 
procesem pomiarowym, przechowywania danych i wstępnego opracowania wyników. Za po-
mocą komputera FC-100 definiowane są parametry skanowania oraz obszar. Pole skanowania 
w postaci wieloboku można wskazywać na wyświetlaczu komputera na zdjęciu cyfrowym. 
Serwomotor umożliwia obrót alidady z maksymalną szybkością do 50/s. Gęstość siatki ska-
nowania sterowana jest przez zadanie skoku obrotu alidady i skoku ruchu pionowego lunety 
w zakresie od 1’’ do 3600”. Chmura punktów stanowiąca efekt końcowy pomiaru i zapisana 
w komputerze polowym FC-100 jest importowana do komputera klasy PC. 

2.2. Projektowanie zadania

Prawidłowy przebieg pracy i efekt końcowy w dużej mierze zależy od właściwego spre-
cyzowania tematu, celu, a w ślad za tym zakresu badań. Sposób rozwiązania zadania zależy 
od założeń ekonomicznych, technicznych, uwarunkowań lokalnych, ale również problemów 
pojawiających się w trakcie realizacji zadania. 

W prezentowanych aplikacjach cel i zakres prac był jednoznaczne zdefiniowany. W prak-
tycznej realizacji nie wszystkie założenia okazały się właściwe, a zaplanowany program 
wymagał bieżącej modyfikacji szczegółów. 

Rys. 1. Tachimetr skanujący 
TOPCON GPT-9000A

Fig.1. Scanning tacheometer 
TOPCON GPT-9000A
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2.3. Pomiary polowe

Istotą zastosowanej technologii jest integracja danych uzyskanych w wyniku klasycz-
nych pomiarów tachimetrycznych, pomiarów techniką skanowania oraz ze zdjęć cyfrowych. 
Pełny proces pomiarowy obejmuje:
–  założenie i pomiar osnowy pomiarowej,
–  sygnalizację i pomiar punktów orientacyjnych zdjęć,
–  wykonanie zdjęć cyfrowych, 
–  pomiar metodą biegunową wybranych szczegółów i linii nieciągłości,
–  skanowanie powierzchni.

Udział poszczególnych pomiarów i sposób ich przeprowadzenia zależy od rodzaju i funk-
cji obiektu, warunków zewnętrznych, a przede wszystkim wymogów formułowanych przez 
zleceniodawcę. Skanowanie jest najbardziej efektywne w przypadku pomiaru rozległych po-
wierzchni ciągłych. Krawędzie, linie nieciągłości i punkty charakterystyczne szczegółów 
można wyznaczyć na podstawie chmury punktów uzyskanych ze skanowania lub zdjęć cy-
frowych, ale z doświadczeń autorów wynika, że z reguły korzystnie jest pomierzyć je metodą 
biegunową. Bardzo przydatne są zdjęcia, dostarczają bowiem informacji, których nie można 
uzyskać innymi metodami, ale nie tylko. w pierwszej kolejności są to informacje jakościo-
we, ale po wygenerowaniu kartometrycznej, naturalnej faktury modelu obiektu, są również 
źródłem danych ilościowych.

Częstym praktycznym problemem aplikacji technologii skanowania jest lokalizacja 
punktów osnowy. Liczba punktów osnowy powinna być jak najmniejsza, ale stanowiska 
powinny być tak usytuowane, by cała powierzchnia obiektu była z nich dobrze widoczna, 
najlepiej pod kątem bliskim kątowi prostemu. Często o wyborze lokalizacji osnowy decydują 
warunki terenowe. Prowadzenie pomiaru z dużej liczby stanowisk zwiększa pracochłonność 
opracowania, ale ma też pozytywny wpływ na jakość i dokładność budowanego modelu 
3D. w przypadku obiektów o obłych kształtach nawet niewielki fragment ich powierzchni 
widoczny jest ze stanowiska pod różnymi kątami. Powierzchnia jest wówczas skanowana 
nieregularną siatką punktów o różnej gęstości. Nałożona na model takiej powierzchni faktura 
ze zdjęcia jest mało dokładna. Fragmenty obiektu, które nie są widoczne ze stanowisk tachi-
metru skanującego, trzeba uzupełnić inną metodą lub budować model takich fragmentów 
obiektu na podstawie mniejszej ilości danych, generalizując rzeczywisty kształt. Duża odle-
głość stanowisk od obiektu nie ma wpływu na dokładność metody biegunowej i skanowa-
nie, wpływa natomiast na dokładność pozyskiwania danych ze zdjęć cyfrowych. W praktyce 
rzadko zdarza się, by cały obiekt był pomierzony z jednakową dokładnością. Problemem 
projektowym jest taki dobór stanowisk, by dyspersja dokładności na inwentaryzowanej po-
wierzchni była jak najmniejsza.

Stopień uszczegółowienia modelu teoretycznie zależy od gęstości skanowania. Man-
kamentem tachimetrów skanujących jest wciąż jeszcze długi czas pomiaru pojedynczego 
punktu. Rozdzielczość powinno się tak dobierać, aby wyniki spełniały założone dokładności, 
a czas pomiaru był ograniczony do niezbędnego minimum. Przy inwentaryzacji niewiel-
kich obiektów przy doborze rozdzielczości skanowania wystarczy doświadczenie operatora, 
w trudniejszych przypadkach autorzy wykorzystywali program komputerowy MESH. Pro-
gram ten (autorski), polega na wykonaniu pomiaru testowego przed właściwym skanowa-
niem [10, 11]. Na podstawie wyników testu określana jest zależność pomiędzy gęstością 
skanowania i dokładnością modelu zbudowanego na wynikach skanowania.
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2.4. Opracowanie danych

Wyodrębnione zbiory spełniające określone, głównie przestrzenne kryteria, są poddane 
opracowaniu, którego końcowym efektem jest geometryczny model obiektu (3D). W naj-
prostszym przypadku model przestrzenny obiektu przedstawiany jest w formie nieprzetwo-
rzonej, a więc chmury punktów. Dla praktyki inżynierskiej zdecydowanie bardziej prak-
tyczną postacią jest dyskretyzacja rzeczywistej powierzchni za pomocą płaskich elementów 
trójkątów, czyli struktury TIN (Triangular Irregular Network) lub za pomocą elementów 
prostokątnych charakterystycznych dla struktury GRID. W zastosowaniach inżynierskich 
model trójkątowy z uwagi na dokładność uznawany jest jako lepszy. Z kolei stosowanie mo-
delu GRID znacznie upraszcza analizy, co jest istotne w przypadku analiz dużych zbiorów 
danych. Wygenerowane modele o strukturze TIN lub GRID można następnie przetwarzać 
do postaci modelu bryłowego i uzupełniać np. przez nałożenie naturalnej, kartometrycznej 
faktury [11]. w prezentowanych pracach autorzy korzystali z programu autoCAD Civil 3D, 
z programu specjalistycznego Pi3000 do przetwarzania danych pozyskanych stacją pomiaro-
wą Topcon oraz z programu autorskiego MESH. 

Pełny cykl budowy przestrzennego modelu obiektu obejmuje następujące etapy:
–  budowa wstępnego modelu krawędziowego na podstawie pomiaru biegunowego,
–  nakładanie na model krawędziowy chmury punktów otrzymanych ze skanowania,
–  nałożenie zdjęcia na chmurę punktów i zgrubna kalibracja zdjęcia, 
–  segregacja i filtracja danych (wyselekcjonowanie danych dotyczących poszczególnych, 

odrębnie opracowywanych fragmentów obiektu, usuwanie punktów zbędnych, wielokrot-
nych lub błędnych, korekta danych, wprowadzanie poprawek),

–  ocena dokładności aproksymacji siatki,
–  budowa modelu 3D (powierzchniowego, bryłowego, warstwicowego),
–  utworzenie ze zdjęcia naturalnej faktury,
– ocena dokładności modelu.

Nie każda praca wymagała wykonania wszystkich punktów cyklu. W celu rozwiązania 
różnych zadań opracowano różne formy modeli, a w niektórych przypadkach wystarczyło 
analityczne opracowanie danych.

2.5. Interpretacja wyników

Prace, których zadaniem jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów do celów 
archiwalnych, kończy albo opracowanie modelu 3D obiektu, albo przekazanie do archiwi-
zacji danych nieprzetworzonych celem ich wykorzystania w przyszłości. Prace inżynierskie 
są z reguły ukierunkowane na badania zmian geometrii, przemieszczeń i odkształceń. Takie 
badania wymagają przeprowadzenia co najmniej dwóch cykli pomiarów inwentaryzacyj-
nych. Wyniki opracowane w postaci dwóch szczegółowych modeli geometrycznych dobrze 
dokumentują te zmiany, jakkolwiek przedstawienie tych zmian zwykle nie jest proste. Spo-
soby interpretacji wyników pomiarów są głównymi zagadnieniami technologii opracowanej 
dla potrzeb konkretnego zadania inżynierskiego. 
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3. Przykłady prac zrealizowanych z zastosowaniem tachimetru skanującego

3.1. Monitorowanie postępu eksploatacji w kopalni odkrywkowej

Celem pomiaru było wyznaczenie objętości wydobytego kamienia ze ściany eksploata-
cyjnej kamieniołomu w okresie 6 miesięcy. Ściana, prawie pionowa, o długości ok. 100 m 
i wysokości 20 m, o nieregularnym kształcie, z licznymi nawisami i kawernami była niedo-
stępna z uwagi na gruz u podstawy (rys. 2). Ponadto przebywanie w pobliżu ściany ograni-
czały, a praktycznie wykluczały, względy bezpieczeństwa.

Rys. 2. Eksploatowana ściana kamieniołomu

Fig. 2. Operated the quarry wall

W pomiarze wyjściowym oraz wykonanym po sześciu miesiącach osnowę stanowiły te 
same dwa stanowiska usytuowane w odległości 200 i 500 m od obiektu w miejscach bez-
piecznych, poza zasięgiem eksploatacji. z obu dobrze widoczna była mierzona ściana. Pro-
gram pomiaru tachimetrycznego obejmował tylko pomiar biegunowy punktów orientujących 
zdjęcia. Zdjęcia wykonano tylko dla potrzeb filtracji danych i identyfikacji linii nieciągłości. 
Powierzchnię ściany zeskanowano z arbitralnie przyjętą rozdzielczością 1 m  1 m. Na eta-
pie opracowania po zintegrowaniu chmury punktów ze zdjęciami przeprowadzono ręczną 
segregację i filtrację punktów oraz identyfikację linii nieciągłości. Model powierzchniowy 
eksploatowanej ściany zbudowano w formie siatki TIN (rys. 3).
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Rys. 3. Model powierzchniowy w formie siatki TIN i bryłowy z sztuczną fakturą

Fig. 3. The model surface in the form of a TIN mesh and with artificial solid texture

Objętość wyeksploatowanego surowca wyznaczono, porównując model uzyskany w ra-
mach pierwszej obserwacji z modelem ściany wygenerowanym po 6 miesiącach. Z ana-
lizy dokładności wynika, że błąd wyznaczonej objętości nie przekroczył 0,2 m3 na 1 m2 
powierzchni eksploatowanej ściany, co w przypadku sześciomiesięcznej eksploatacji (wydo-
byto 33 000 m3 kamienia) oznaczało 1,5% błąd. 

W ocenie zastosowania technologii skanowania do monitorowania postępu robót eks-
ploatacyjnych zwraca uwagę duża dokładność, sprawność organizacyjna, a także bezpie-
czeństwo, co z uwagi na ciągłość robót górniczych ma istotne znaczenie. Wydaje się, że 
zastosowana technologia nie ma równie efektywnej alternatywy. 

3.2. Monitoring konstrukcji geotechnicznej

Realizując pierwszy etap monitoringu deformacji geometrii kopca J. Piłsudzkiego w Kra-
kowie, autorzy dokonali szczegółowej inwentaryzacji obiektu obejmującej budowę prze-
strzennego modelu z naturalną fakturą oraz identyfikację lokalnych zniekształceń. Kopiec 
jest konstrukcją ziemną, ma kształt stożka o wysokości 34 m i 113 m średnicy. Stan obiektu 
i zmiany deformacyjne oceniano, wykonując wizualną ocenę modelu oraz analizując wyty-
powane profile.

Rys. 4. Chmura punktów z fragmentem naturalnej faktury i model w formie siatki TIN

Fig. 4. Cloud of points with a fragment of a natural texture and model in the form of a TIN mesh
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Osnowę pomiarową stanowił poligon utworzony przez pięć punktów wokół kopca. Usy-
tuowanie punktów wymuszone przez warunki terenowe nie było korzystne z uwagi na krótkie 
celowe. Metodą biegunową pomierzono punkty orientacyjne zdjęć i linie nieciągłości, w tym 
przypadku krawędzie ścieżek. Zdjęcia, z uwagi na krótką odległość od obiektu, wykonano 
pod niekorzystnym, dużym kątem. Skanowanie powierzchni wykonano przy rozdzielczo-
ści 0,5–1,0 m. Ze względu na kształt obiektu i niekorzystne położenie stanowisk uzyskaną 
chmurę cechowała nierównomierna gęstość, a w kilku fragmentach powierzchni – braki. 
w fazie opracowania po wczytaniu wyników pomiaru biegunowego oraz chmury punktów 
przeprowadzono segregację i filtrację danych. Model powierzchniowy wygenerowano w for-
mie siatki TIN z naturalną fakturę modelu (rys. 4).

Ocenę jakościową stanu powierzchni i zachodzących zmian dokonano na podstawie 
oglądu faktury modelu, generując profile terenu w miejscach zagrożonych deformacjami. 
Porównanie profili identycznie zlokalizowanych, zbudowanych w kolejnych cyklach inwen-
taryzacji, pozwala ocenić zjawisko ilościowo (rys. 5). 

Rys. 5. Zmiana profilu zbocza obiektu wygenerowana z modelu 3D

Fig. 5. Slope profile changes generated from 3D model

Ocena zastosowanej technologii nie jest jednoznaczna. Możliwości technologii ogra-
niczały uwarunkowania pomiaru oraz kształt obiektu. w rezultacie model zbudowany na 
chmurze punktów o różnej gęstości jest niejednorodny dokładnościowo, mało zadawalająca 
okazała się też faktura uzyskana ze zdjęć wykonanych w niekorzystnych warunkach. Lepszy 
efekt zostałby osiągnięty, gdyby obserwacje wykonano z większej liczby stanowisk, co jed-
nak wydłużyłoby prace polowe. Okolicznością sprzyjającą było pokrycie całej powierzchni 
obiektu niską trawą, uprościło to filtrację punktów. Mimo wymienionych zastrzeżeń cel za-
dania osiągnięto. Zastosowana metoda okazała się efektywną pod względem dokładności 
i kosztu, jeśli odnieść ją do klasycznego pomiaru geodezyjnego. 

3.3. Inwentaryzacja i monitoring skarp i zboczy

Przyczółek mostowy umocniony ażurowymi płytami oraz przyległy do niego odcinek 
nasypu drogowego o długości 40 m inwentaryzowano pod kątem monitorowania deformacji 
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skarpy. Skarpa nasypu o wysokości 8 m i nachyleniu około 30%, porośnięta jest trawą, różnej 
wysokości i gęstości (rys. 6). Celem pomiaru było opracowane modeli 3D z naturalną fakturą 
obiektu. 

Pomiary terenowe wykonano z osnowy, którą tworzył układ 9 punktów usytuowanych 
w bliskiej odległości wzdłuż nasypu. Metodą biegunową pomierzono punkty orientacyjne 
zdjęć, linie nieciągłości, szczegóły sytuacyjne, a także punkty kontrolne na fragmentach 
terenu przysłoniętych zaroślami. Rozdzielczość skanowania zróżnicowano. Powierzchnie 
z urozmaiconą rzeźbą i zakryte (trawa, krzaki) skanowano z gęstością 50 punktów/m2, a po-
wierzchnie odkryte utwardzone z gęstością 9 punktów/m2. 

Rys. 6. Skarpa nasypu drogowego i przyczółek mostowy

Fig. 6. Escarpment road embankment and the bridgehead 

Model krawędziowy zbudowano na podstawie punktów pomierzonych biegunowo. 
Obiekt podzielono na 11 fragmentów, każdy z nich opracowano oddzielnie. w pierwszej ko-
lejności dokonano segregacji i filtracji punktów. Po wygenerowaniu modelu powierzchnio-
wego w postaci siatki TIN i nałożeniu naturalnej faktury, dokonano ponownej weryfikacji 
punktów w celu odfiltrowania warstwy roślinności. 

Rys. 7. Model TIN skarpy naturalnej zbudowany na chmurze punktów przed filtracją i model 
przyczółka z naturalną fakturą

Fig. 7. TIN model of the natural slope built on a cloud of points before the filtering and model of the 
bridgehead with the natural texture 

Interpretując wyniki w pierwszej kolejności, dokonano oceny jakościowej stanu badanej 
powierzchni oraz wytypowano miejsca przebiegu profili kontrolnych. Na powierzchniach 
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porośniętych, gdzie część punktów jest efektem odbicia się sygnałów laserowych od traw, 
krzaków i badyli, profile tworzono na podstawie siatki pasa terenu. w tym celu zbudowano 
siatkę TIN na podstawie punktów należących do pasa o szerokości 1 m. Obrys minimów 
zidentyfikowanych dla pasa siatki TIN można uznać za wiarygodny profil terenu (rys. 8). 

Rys. 8. Profil utworzony na podstawie siatki pasa terenu

Fig. 8. Profile created on the basis of a grid area belt

Dzięki większej gęstości skanowania na powierzchniach zarośniętych, dostateczna liczba 
sygnałów przebiła się przez roślinność do podłoża. Kontrola wykonana metodą biegunową 
w celach badawczych potwierdziła poprawność procedury, że minima siatki reprezentują 
podłoże gruntowe.

Zastosowana metoda dobrze sprawdza się w przypadku terenów odsłoniętych, tak jak 
to miało miejsce w prezentowanym przykładzie, gdy powierzchnia terenu była umocniona 
ażurowymi płytami, a fragment skarpy naturalnej porastała rzadka i niska roślinność. w par-
tiach zarośniętych konieczna jest uważna interpretacja. By procedura generowania profilu 
była skuteczna na podstawie pomiarów próbnych lub doświadczenia, należy tak dobrać gę-
stość skanowania, aby wystarczająca część punktów dotarła do podłoża. Przy bardzo gęstym 
pokryciu roślinnością nie ma alternatywy dla pomiaru bezpośredniego. Atutem stosowa-
nej technologii jest to, że pomiar bezpośredni wykonywany jest tym samym instrumentem 
i z tego samego stanowiska.

3.4. Badanie kształtu i deformacji konstrukcji żelbetowej 

Dobrym przykładem pomiaru konstrukcji żelbetowej jest sprawdzenie poprawności mon-
tażu konstrukcji zbiorników obejmujące ocenę płaszczyznowości płyt oraz wyznaczenie ich 
przemieszczeń i odkształceń podczas sprężania. Przedmiotem pomiaru były trzy zbiorniki 
w oczyszczalni ścieków średnicy 12 m i 9,4 m wykonane w technologii konstrukcji sprężonej 
z płyt żelbetowych o wymiarach 2,27  6 m (rys. 9).
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Rys. 9. Zbiorniki żelbetowe

Fig. 9. Concrete Tanks 

Pomiar kształtu konstrukcji i kształtu każdej pojedynczej płyty wykonano trzykrotnie, 
tj. po ustawieniu płyt, po wstępnym montażu i po sprężeniu konstrukcji. Prace pomiarowe 
obejmowały osnowę utworzoną z punktów zlokalizowanych w środku każdego zbiornika, 
pomiar biegunowy punktów kontrolnych stabilizowanych w czterech rogach każdej płyty 
oraz skanowanie każdej płyty w siatce 50 × 60 cm. 

Na każdym etapie montażu punkty kontrolne aproksymowano okręgiem, oddzielnie gór-
ne i dolne. Wielkości odchyleń punktów od okręgu, w tym odchylenie standardowe, przyjmo-
wano jako miary dokładności montażu płyt. Przemieszczenia płyt w trakcie montażu repre-
zentują wyliczone analitycznie przemieszczenia radialne i poprzeczne każdego punktu kon-
trolnego. Ocenę płaszczyznowości płyty przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych 
metodą skanowania. Jako miarę płaskości płyt przyjęto odchylenie standardowe punktów od 
aproksymującej je płaszczyzny. Wartość odchylenia standardowego dobrze charakteryzuje 
ewolucję deformacji płyt pod wpływem sprężania.

Dla każdej płyty oddzielnie zbudowano model powierzchniowy w formie siatki TIN. Na 
kładzie modelu wygenerowano warstwice oraz profile (rys.9). Warstwice wizualizują odchy-
lenia powierzchni płyty od płaszczyzny. Zmiany kształtu profili przedstawiają deformacje, 
jakie zachodzą w płytach na skutek sprężania.
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Rys. 10. Kłady modeli powierzchniowych płyt i wygenerowane na ich podstawie profile

Fig. 10. Perpendicular projection of models of concrete slabs and created on the basis of profiles

Zastosowana technologia okazała się efektywna pod względem zakresu, czasu oraz do-
kładności pomiaru. Metoda zachowuje warunek jedności czasu oraz pozwala wyznaczać 
deformacje całej powierzchni płyty. W warunkach, kiedy płyty montuje się wprost z samo-
chodów i zachodzi konieczność przeprowadzenia pomiarów kontrolnych w krótkim czasie 
na placu budowy, metoda wydaje się nie mieć alternatywy. Na podstawie zgodności i powta-
rzalności wyników można przyjąć, że odkształcenia wyznaczono z dokładnością 1 mm, co 
jednak tylko połowicznie spełniło oczekiwania konstruktora. 

3.5. Inwentaryzacja zapory przeciwrumowiskowej

Dokumentację inwentaryzacyjną korony oraz przedpola i zapola zapory w celu oceny 
stanu technicznego i zaprojektowania prac budowlanych i konserwacyjnych sporządzono dla 
zapory przeciwrumowiskowej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (rys. 11). Zapora 
zbudowana jest z kamienia, ma wysokość od strony odpowietrznej 7 m. Zbiornik w znacz-
nym stopniu jest zalądowany rumoszem skalanym. 

Metodą biegunową pomierzono punkty orientacyjne zdjęć, linie nieciągłości, krawędzie, 
szczegóły sytuacyjne korpusu zapory oraz profile dna zbiornika. Pomiary uzupełniono szcze-
gółową dokumentacją fotograficzną wykorzystaną przy tworzeniu tekstury naturalnej mode-
lu oraz oceny stanu obiektu. Skanowanie korpusu zapory wykonano w siatce 0,4  0,4 m, 
a przedpola w siatce 2  2 m.

Na podstawie pomiarów biegunowych zbudowano model szkieletowy korony zapory, 
który w strefie przelewu zintegrowano z chmurą punktów pozyskanych metodą skanowania 
(rys. 12). Dane o konstrukcji zapory pozyskane metodą skanowania uzupełniały i uszcze-
gółowiały pomiar. Podobnie wygenerowano model powierzchni w formie siatki TIN dla 
przedpola (rys. 13) i zapola zapory. 

Dokumentacja obiektu oparta na tak zbudowanym modelu spełniła oczekiwania zlece-
niodawcy. z doświadczeń autorów wynika, że pozyskanie równie kompletnego materiału po-
miarowego wyłącznie przy zastosowaniu klasycznych metod wymagałoby około dwukrotnie 
większego nakładu pracy (czasu).
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Rys. 11. Korona zapory przeciwrumowiskowej

Fig. 11. Crown dam of rock rubble shield

Rys. 12. Model 3D korony zapory z naturalną fakturą

Fig. 12. 3D model of the crown dam with natural texture 
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Rys. 13. Model warstwicowy przedpola zapory

Fig. 13. Model outskirts of the barrier in the form of contour

3.6. Inwentaryzacja obiektu zabytkowego – krakowskiego Barbakanu

Szczególne problemy aplikacji powstają w przypadku pomiarów obiektów zabytkowych 
wykonywanych dla potrzeb konserwacji i renowacji. Dla celów badawczych autorzy wyko-
nali taki pomiar Barbakanu w Krakowie, obiektu o wyjątkowej wartości historycznej. Bu-
dowla wykonana jest w całości z cegły, wyróżnia się złożoną geometrią i dużą liczbą detali.

Rys. 14. Krakowski Barbakan

Fig. 14. Cracow Barbican

Jako osnowę pomiarową przyjęto czteropunktowy zamknięty ciąg poligonowy. Pomiar 
biegunowy zastosowano przy zdjęciu linii nieciągłości, krawędzi oraz szczegółów sytuacyj-
nych. Skanowanie wykonano ze zróżnicowaną gęstością: główną bryłę obiektu skanowano 
z rozdzielczością 1m 1m, szczegóły architektoniczne w siatce 10 cm  10 cm oraz 5 mm  

 5 mm. Na podstawie pomiaru biegunowego skonstruowano model krawędziowy (rys. 15). 
Model bryłowy wygenerowano składając dokładne modele jego fragmentów. Gęsta chmura 
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punktów reprezentująca szczegóły architektoniczne posłużyła do prezentacji tych fragmen-
tów w formie modeli powierzchniowych TIN z naturalną fakturą.

Newralgicznym punktem technologii skanowania okazał się stopień generalizacji. Obiekty 
zabytkowe są pod tym względem szczególnie wymagające. Przy dopuszczeniu dużego stop-
nia zgeneralizowania budowa modelu 3D jest szybka, ale mało dokładna. Dokładny model 
można budować techniką składania i dopasowywania fragmentów, jest to jednak sposób wy-
jątkowo pracochłonny. Szczegóły architektoniczne wymagają bardzo dużej rozdzielczości, 
pozyskanie takiej za pomocą tachimetru skanującego jest możliwe teoretycznie, praktycznie 
nierealne. Jedynym rozwiązaniem jest w tym przypadku integracja skanowania ze zdjęciami. 
Te ostatnie muszą zachowywać właściwości kartometryczne. z uwagi na zmienność kształ-
tu obiektu nie zawsze możliwe jest spełnienie kryterium dokładności. w prezentowanym 
przykładzie z uwagi na kształt obiektu dokładność kartometryczna faktury rzeczywistej była 
dwukrotnie mniejsza od dokładności szkieletu modelu. Konkluzją przeprowadzonego po-
miaru jest stwierdzenie, że przy dużym obiekcie o skomplikowanym kształcie z dużą ilością 
szczegółów architektonicznych, zastosowanie tachimetru skanującego nie jest efektywne, 
jeśli zestawić pomiar z możliwościami skanera laserowego oraz metody fotogrametrycznej. 

Rys. 15. Model krawędziowy

Fig. 15. Edge Model
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4. Wnioski

Przedstawione aplikacje technologii skanowania są pierwszymi zrealizowanymi za pomo-
cą zrobotyzowanych bezlustrowych tachimetrów skanujących. Prezentowane doświadczenia 
zawierają wiele nowych informacji, które dają się przełożyć na ogólną ocenę możliwości 
i zakresu wykorzystania, jakkolwiek z tytułu nowości są zapewne niekompletne. z głównych 
wniosków trzy mają znaczenie podstawowe.

1. w każdym przypadku aplikacji skanowanie wykonane za pomocą tachimetru skanują-
cego stanowi istotny, ale tylko fragment technologii. Pełną inwentaryzację obiektu daje inte-
gracja z metodą biegunową i zdjęciami. Takie podejście okazało się niezbędne poza jednym 
przypadkiem specjalistycznych pomiarów deformacji płyt żelbetowych. 

2. Na wyniki pomiaru wpływ mają zarówno właściwości obiektu, tj. sposób użytkowania, 
gabaryty, faktura powierzchni, jak i warunki terenowe otoczenia. Istotne jest, by wpływ tych 
czynników na wynik opracowania przewidzieć już w fazie pomiaru. Dotyczy to zwłaszcza 
dokładności dokumentacji fotograficznej wykonywanej w celu uszczegółowienia inwenta-
ryzacji. 

3. Zaprezentowana technologia może być stosowana przy pomiarach inwentaryzacyj-
nych, a także dla potrzeb monitowania geometrii praktycznie wszystkich obiektów inżynier-
skich. Warunkiem jest spełnienie dwóch kryteriów. Pierwszy dotyczy złożoności geometrii, 
drugi dokładności pomiaru. Kryterium dokładności określone jest przez techniczne możli-
wości tachimetru skanującego. Warunek geometrii nie jest zdefiniowany jednoznacznie. Jego 
oceny dokonać musi arbitralnie geodeta wykonujący pomiar. Proponowana technologia nie 
znajduje zastosowania w przypadku, gdy geometria obiektu jest skomplikowana. Nie jest 
efektywna przy pomiarach obiektów zabytkowych, jeśli te charakteryzują się dużą liczbą 
szczegółów. w takich przypadkach integrowanie skanów ze zdjęciami nie rozwiązuje proble-
mu, bowiem dokładność kartometryczna zdjęć jest niższa niż pomiaru biegunowego i ska-
nowania. 
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