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

 

Laserowy skaning naziemny jest zaawansowaną technologią pomiaru geodezyjnego, która umożliwia 
opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej o wysokiej dokładności dla potrzeb analiz konstrukcyjnych. 
Jako nowa metoda wymaga dopracowania w zakresie oddziaływania warunków pomiaru, 
charakterystycznych cech budowli oraz możliwości integracji różnych technik pomiarowych. Problemy te 
autorzy prezentują na przykładzie monitoringu ziemnego obiektu zabytkowego jakim jest Kopiec 
im. Piłsudskiego w Krakowie. Pomiar polowy wykonano za pomocą tachimetru skanującego. Dane ze 
skaningu zostały uzupełnione zdjęciami cyfrowymi celem pokrycia modelu obiektu naturalną fakturą. 
Modele 3D obiektu wygenerowano za pomocą programów PI 3000 oraz Land Desktop 2005. Technologia 
pomiaru obejmująca skaning laserowy wykonany zrobotyzowanymi tachimetrami bezlustrowymi, zdjęcia 
cyfrowe, a w fazie opracowania przetworzenie danych oraz modelowanie w zaprezentowany w artykule 
sposób, spełnia wysokie wymogi dokładnościowe inwentaryzacji budowlanej.  
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A b s t r a c t 
 

Terrestrial laser scanning is a high sophisticated survey technology which can produce precise inventory 
documentations for structural analysis. As a new technology it needs to be developed in the scope  
of impact of different survey conditions, characteristic features of structures and possibility of  integration 
of survey results produced by different techniques. These problems the authors present on the base  
of monitoring of impressive earthen historical structure, viz. The Mount of J. Pilsudski in Cracow. Field 
surveys of structure were taken by scanning tacheometer. The scanning has been completed by taking 
digital camera photographs to render the surface of structure model. The 3D models of structure were 
produced by software: Pi 3000 and Land Desktop 2005. The survey technology composed of laser 
scanning by non-reflector robotic tacheometer, digital photographs, processing and modeling in the above 
presented way meets high accuracy demands of inventory of structures. 
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1. Wprowadzenie 
 

Pośród zabytkowych budowli ziemnych krakowskie kopce są obiektami wyjątkowymi nie tylko pod 
względem historycznym. Jako konstrukcje są obiektami rozpoznawalnymi z uwagi na oryginalny 
kształt, konstrukcję i gabaryty. Ale warunkiem na to, by mogły stale pełnić swe funkcje, czy tylko 
pozostały trwałymi elementami pejzażu Krakowa, muszą być systematycznie poddawane zabiegom 
konserwatorskim. Kopce bowiem okazują się obiektami szczególnie wrażliwymi na szkodliwe 
oddziaływanie środowiska. Jak trudne są to problemy pokazały przykłady renowacji dwóch najbardziej 
znanych tj. Kopca im. T. Kościuszki oraz Kopca im. J. Piłsudskiego. Renowacje tych obiektów 
wykonane w ostatniej dekadzie zrealizowano kosztem wielomilionowych nakładów. By uniknąć 
podobnej dewastacji w przyszłości, a jednocześnie zapewnić ich stałą dostępność, niezbędna jest ich 
systematyczna konserwacja. Jej podstawę stanowi monitoring obiektu w pierwszej kolejności 
ukierunkowany na proces deformacji geometrii budowli. Praktyka inżynierska pokazuje, że 
identyfikacja tych procesów jest trudna szczególnie w najważniejszej tj. początkowej fazie. 

W badaniach deformacji obiektów ziemnych podstawę oceny zmian geometrii stanowi zwykle,  
z braku innych materiałów, mapa powykonawcza. Precyzyjne badania deformacji można wykonać 
obserwując gęstą siatkę znaków specjalnie w tym celu zastabilizowaną na całym obiekcie.  
W omawianym przypadku stabilizowanie siatki na całej powierzchni jest wykluczone z uwagi na zbyt 
duże gabaryty obiektu. Na powierzchni budowli ziemnych nie ma również szczegółów konstrukcyjnych, 
które mogłyby być wykorzystane zamiast specjalnie stabilizowanych punktów badawczych. 

W przekonaniu autorów rozwiązania problemu inwentaryzacji a następnie monitoringu geometrii 
budowli ziemnych należy upatrywać w metodzie polegającej na skanowaniu powierzchni.  
W problematyce geodezyjnej jest to nowa metoda. Autorzy prezentowali ją na konferencji REW-
INŻ’2006 [2], ale w zastosowaniu do obiektów architektonicznych. Prezentowana praca zawiera wyniki 
badań z jej aplikacji w odniesieniu do znaczącego geotechnicznego obiektu ziemnego, jakim jest Kopiec 
im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. 

 
 

2. Kopiec im Józefa Piłsudskiego w Krakowie 
 

Kopiec im. Józefa Piłsudskiego został zbudowany w latach 1934-37. Usypano go z lokalnego 
materiału, pochodzącego z terenu Sowińca, z zastosowaniem metod i sprzętu odpowiadającym 
ówczesnym możliwościom budowlanym (rys. 1). Roboty ziemne wykonano głównie ręcznie i co też 
należy mieć na uwadze, ze spontaniczną energią i chęcią jak najszybszego osiągnięcia końcowego 
efektu. Bryłę Kopca uformowano w postaci stożka o średnicy podstawy 110 m i wysokości 36,0 m nad 
poziomem terenu. Kopiec sypany był bez geotechnicznego nadzoru, bez systematycznej kontroli 
procesu zagęszczania, bez oznaczania wilgotności optymalnej oraz wskaźnika zagęszczenia. 

 

 
 

Rys. 1. Ogólny widok Kopca im. J. Piłsudskiego w Krakowie 
Fig. 1. The Mound of J. Pilsudski in Cracow – general view 

 
Sposób budowy i zastosowany materiał miały niewątpliwie wpływ na losy konstrukcji w okresie jej 

eksploatacji. Każdy obiekt ziemny jest wrażliwy na oddziaływanie warunków zewnętrznych, ale Kopiec 
im. J. Piłsudskiego z wyżej wskazanych powodów jest takim w szczególności. A że na te oddziaływanie 
nałożyły się zaniedbania, a w latach II wojny światowej i późniejszych także zamierzona dewastacja, 
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stąd po czterdziestu latach był to już obiekt o wątpliwych walorach estetycznych. Szczegóły stanu 
obiektu w latach 70. XX wieku opisują zniszczone pobocza i ścieżki spacerowe, zbocza porośnięte 
drzewami, krzewami i powierzchnia zdeformowana przez głębokie rynny erozyjne i wyrwy gruntowe. 

Pierwsze próby konserwacji obiektu podjęto w latach 70. Do pełnej ich realizacji doszło dopiero  
20 lat później. W ciągu kilku lat odtworzono bryłę Kopca, ścieżki spacerowe i zagospodarowano 
otoczenie. 

Jak duże znaczenie mają dla takiej budowli warunki naturalne okazało się w roku 1996, gdy po 
częstych i obfitych opadach atmosferycznych doszło do naruszenia stateczności płn. - wsch. zbocza 
Kopca. Ze stoków obiektu spłynęło 70% ziemi, powstały osuwiska i spływy mas ziemnych. Geometrię 
zniszczonego zbocza Kopca odtworzono stosując technologię komórkowego systemu ograniczającego 
GEOWEB z użyciem geowłókniny oraz folii budowlanej. Prace trwały do 2001 r. Aktualnie Kopiec jest 
w dobrym stanie, skutecznie działają wszystkie zabezpieczenia. Jednak dalsza bezpieczna eksploatacja 
wymaga prowadzenia bieżących prac konserwatorskich i monitorowania zachodzących zmian. Należy 
mieć wciąż na uwadze, że podstawowy budulec Kopca stanowią średnio i mało spoiste gliny pylaste. 
Nie wyklucza się, że mimo zabezpieczeń, w okresach długotrwałych intensywnych opadów 
atmosferycznych oraz głębiej sięgających w podłoże zmian wilgotności gruntu przedpola Kopca, stan 
tych gruntów może się zmienić, mogą się uplastycznić w strefie przypowierzchniowej do głębokości ok. 
1 ÷ 3 m. Może to powodować odkształcenia zboczy, zwłaszcza w jego dolnej części. 
 

3. Inwentaryzacja obiektu dla potrzeb monitoringu 
 

W badaniach geometrii Kopca im. J. Piłsudskiego autorzy zastosowali metodę polegającą na 
szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej całej powierzchni Kopca za pomocą tachimetru skanującego. 
Jest to metoda nowa o wciąż jeszcze nierozpoznanych możliwościach aplikacji. Metoda polega na 
pozyskaniu bardzo dużego zbioru danych pozwalającego na zbudowanie modelu geometrycznego 
obiektu o dużej bo 2 ÷ 3 cm dokładności. Spełnienie takiego kryterium monitoringu jest nieosiągalne dla 
pomiaru klasycznego. Sporządzenie bowiem odpowiedniego przekroju w dowolnym miejscu obiektu na 
podstawie mapy wymaga interpolacji, której błąd wielokrotnie przekracza wymaganą dokładność 
pomiaru. Lepszych rezultatów można się spodziewać porównując przekroje wykonane w tych samych 
miejscach. Ale wtedy obserwowane są tylko zmiany w linii przekroju, a przewidzieć, które fragmenty 
obiektu ulegną deformacji jest oczywiście nie sposób.  

 

 
 

Rys. 2. Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej metodą klasyczną 
Fig. 2. Part of topographic map produced by classic method 
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Na rysunku 2 pokazano fragment mapy Kopca im. J. Piłsudskiego wykonanej w ramach 
inwentaryzacji powykonawczej, po zakończeniu budowy w 2001 roku. Mapa ta pomimo technicznej 
poprawności, a nawet staranności, nie może stanowić podstawy dla oceny zmian geometrii Kopca. 
Główną tego przyczyną jest zbyt rzadka sieć punktów pomierzonych. Jeśli odległość pomiędzy 
sąsiednimi punktami wynosi co najmniej kilkanaście a niekiedy nawet kilkadziesiąt metrów, to wszelkie 
informacje o kształcie konstrukcji pomiędzy punktami pomierzonymi można uzyskać wyłącznie poprzez 
interpolację. Już samo porównanie dwóch pomiarów wykonanych w podobny sposób będzie źródłem 
błędów wykluczających jakąkolwiek identyfikację deformacji analizowanej powierzchni. To źródło 
niedokładności metoda tachimetrii skanującej eliminuje dzięki pozyskaniu bardzo dużego zbioru 
danych. Zbiór ten tworzy tzw. chmurę, która gęstą siatką pokrywa całą powierzchnię. Chmurę punktów 
uzyskaną dla badanego obiektu pokazano na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Nieprzetworzone wyniki pomiaru, chmura punktów oraz krawędzie 

Fig. 3. Results of survey before data processing, cloud of points and breaklines 
 

Pomiar Kopca wykonano za pomocą tachimetru skanującego Topcon GPT-8200A Scan. Funkcję 
skanowania w tej stacji pomiarowej realizuje zespół składający się z dalmierza bezlustrowego, 
serwomotora oraz komputera z programem sterującym. Dalmierz pozwala na pomiar długości do 
dowolnego celu, nie sygnalizowanego lustrem. Serwomotor, sterowany komputerem, przesuwa 
automatycznie oś celową lunety w płaszczyźnie poziomej i pionowej według zaprogramowanej 
procedury. Komputer polowy FC-100 z firmowym oprogramowaniem Field Scan umożliwia sterowanie 
procesem pomiarowym, przechowywanie danych i wstępne opracowanie wyników. 

Pomiar wykonywany jest automatycznie, ale warunkiem jego dobrego działania jest odpowiednie 
zaprogramowanie pomiaru. Parametry skanowania oraz obszar skanowania definiowane są za pomocą 
komputera. W tym celu, najpierw wykonuje się zdjęcie cyfrowe obiektu i wczytuje do kontrolera. 
Orientację zdjęcia wykonuje się w oparciu o co najmniej cztery punkty dostosowania. Na zdjęciu 
widocznym w kontrolerze definiuje się granice planowanych obszarów skanowania oraz gęstość 
skanowania w tych obszarach. W różnych obszarach można zaprogramować różny skok poziomy  
i pionowy, a tym samym planować różne gęstości skanowania. W efekcie siatka jest regularna, ale tylko 
wtedy, gdy odległości skanowanych punktów od stanowiska instrumentu są jednakowe. Zakres 
skanowania można również określić bez zdjęcia, podając graniczne wartości kąta poziomego  
i pionowego. 

Programowanie zakresu i gęstości skanowania stanowią ważne elementy optymalizacji procesu 
pomiarowego. Gęstość siatki dobiera się tak, by wynik interpolacji pomiędzy punktami sąsiednimi 
spełniał kryterium dokładnościowe. Gęstość należy dostosować do kształtu powierzchni. Zagęszczanie 
siatki zwiększa bowiem czas obserwacji, który dla pojedynczego punktu wynosi 3 ÷ 4 sek. Ograniczenie 
zbioru danych jest również konieczne ze względu na ograniczone możliwości komputerów w zakresie  
przetworzenia danych.  

Krawędzie, szczegóły terenowe i linie nieciągłości korzystnie jest pomierzyć tradycyjnie. 
Identyfikacja tych szczegółów na podstawie punktów skanowanych jest oczywiście możliwa, ale 
wymaga znacznego zagęszczenia siatki, a w fazie opracowania zastosowania odpowiednich programów 
analizujących zbiory danych. 
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4. Opracowanie danych 
 

Wyniki skanowania obejmują chmurę punktów oraz dane o szczegółach sytuacyjnych,  
tj. krawędziach ścieżek, stanowiących zarazem linie nieciągłości powierzchni (rys. 3). Przy budowie 
szczegółowego modelu geometrycznego Kopca wykorzystano program firmowy Topcon Pi 3000 oraz 
graficzny Land Desktop 2005, każdy o nieco innych  możliwościach. 

Zapisane w komputerze polowym FC-100 w programie Field Scan dane pomiarowe razem ze 
zdjęciami transmitowane są do komputera stacjonarnego do programu Pi 3000 w formie katalogu 
zawierającego zbiór plików. W programie automatycznie odtworzona zostaje pomierzona powierzchnia 
w formie siatki TIN z nałożoną na niej naturalną fakturą ze zdjęcia. Jest to powierzchnia, która tworzyła 
się na bieżąco podczas pomiaru w ten sposób, że zdjęcie było rozciągane na punktach w chwili 
wykonania ich pomiaru. Uzyskany obraz stanowi pierwszy etap opracowania modelu, umożliwia 
wstępną weryfikację punktów zbioru danych, konieczną z uwagi na eliminację lub korektę danych 
przypadkowych. Korekta może dotyczyć pojedynczych punktów albo całych podzbiorów, na przykład 
gdy fragment obiektu  pokryty jest wysoką trawą. 

Przy opracowaniu danych dużą trudność sprawia okrągły kształt kopca. Program stacji generuje 
siatkę regularną, ale dla stałej odległości. Zmieniająca się odległość punktu powoduje, że siatka staje się 
nieregularna, jest bowiem nierównomiernie „rozciągana”. Wyeliminowanie tego efektu nie jest 
możliwe, ale można go istotnie ograniczyć skanując tylko niewielkie powierzchnie. Taka opcja 
powoduje jednak znaczne zwiększenie liczby stanowisk, a to z kolei jest źródłem błędów dopasowania 
granic obszarów. 
 

 
 

Rys. 4. Fragment skanowanej powierzchni obiektu z naturalną fakturą 
Fig. 4. Part of scanned object surface covered by natural surface 

 
Po wprowadzeniu korekt i uporządkowaniu zbioru powtórnie wygenerowano powierzchnię w formie 

siatki TIN i nałożono na nią fakturę ze zdjęcia. Powierzchnię tworzono fragm. obejmującymi obszary 
pomierzone na poszczególnych stanowiskach (rys. 4). Opracowanie przebiega prawie automatycznie bez 
możliwości ingerencji operatora, co ogranicza możliwości ewentualnego indywidualnego przetwarzania. 
Zaletą tak powstałego modelu powierzchniowego jest naturalna faktura pochodząca ze zdjęcia (rys. 5). 
Pozwala ona na rejestrację i ocenę zmian nie tylko ilościowych, ale również jakościowych. 

 

 
Rys. 5. Model obiektu renderowany naturalną fakturą 
Fig. 5. Model of structure rendered by natural surface 
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Więcej możliwości technicznych daje przetwarzanie danych za pomocą programu Land 
Desktop 2005. W katalogu utworzonym w komputerze polowym jest plik Excela ze współrzędnymi 
punktów chmury. Plik ten wczytywany jest do programu po zamianie na format tekstowy. Współrzędne 
punktów zapisane są w programie Land Desktop w tabelach i na rysunku na ekranie. Pozwala to na 
przeprowadzenie ręcznej filtracji i korekt. Doświadczenia autorów pokazują bowiem, że w przypadku 
badań obiektów ziemnych „ręczna” filtracja jest bardziej efektywna od procedur komputerowych 
automatyzujących proces filtracji, jest co prawda pracochłonna, ale bardzo wiarygodna. Wynik 
opracowania w programie Land Desktop jest mniej efektowny, bowiem program nie daje możliwości 
pełnej integracji ze zdjęciami fotograficznymi. Nie ma więc możliwości nałożenia na model naturalnej 
faktury. 

Wczytane współrzędne punktów chmury oraz linie nieciągłości w postaci polilinii pozwalają na 
utworzenie powierzchni w formie siatki TIN (rys. 6). Jednym ze sposobów wizualizacji utworzonej 
powierzchni jest przedstawienie jej w formie regularnej siatki prostokątów o dowolnych, żądanych 
wymiarach (rys. 7). 

 

 

Rys. 6. Powierzchnia modelu pokryta siatką TIN 
Fig. 6. Surface of model covered by TIN net 

 
Rys. 7. Powierzchnia modelu pokryta siatką prostokątów 

(struktura GRID) 
Fig. 7. Surface of model covered by rectangular net 

 (GRID structure) 
 

Istnieje również możliwość automatycznego wygenerowania warstwic o dowolnym skoku, 
efektownie i plastycznie prezentujących badaną powierzchnię (rys. 8). 

 

 
Rys. 8. Model warstwicowy 

Fig. 8. Contour model. 
 

Najbardziej zaawansowaną formą modelu jest model bryłowy. Można go zbudować „wyciągając”  
w pionie każde z oczek siatki TIN, tak aby utworzyć pięciościany. Suma takich pięciościanów stworzy 
bryłę Kopca. Nałożenie na obiekt sztucznej faktury ma w tym przypadku tylko znaczenie estetyczne 
(rys. 9). Zbudowane modele zawierają szczegółowe dane dotyczące geometrii kopca. Modele utworzone 
na podstawie wyników pomiarów przeprowadzanych w kolejnych cyklach obserwacyjnych są w stanie 
zarejestrować i prezentować nawet niewielkie zmiany odkształceniowe. Interpretacja tych zmian 
wymaga jednak dalszego przetworzenia danych. Deformacje można analizować i wyznaczyć w różny 
sposób. 
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Rys. 9. Model bryłowy renderowany sztuczną fakturą 
Fig. 9. Cube model of structure rendered by artificial surface 

 
Główną metodą oceny zmian kształtu bryły wydaje się być analiza profili powierzchni (rys. 10).  

W tym celu, na podstawie oceny wizualnej na modelu wykonanym w programie Pi 3000 należy  
w pierwszej kolejności wytypować zagrożone fragmenty obiektu i sporządzić w tych miejscach 
przekroje o dużej szczegółowości. Na podstawie faktury ze zdjęć można następnie opisać zmiany 
jakościowe, a na podstawie profilu wyznaczyć ich wielkości. Taką próbę przeprowadzono dla badanego 
obiektu wykorzystując ponadto mapę sytuacyjno- wysokościową sporządzoną w 2001 r. (rys. 2). 

Porównanie wyników dwóch pomiarów powinno dać obraz zmian w geometrii, jaki miały miejsce  
w okresie ostatnich siedmiu lat. Pomimo, że na mapie przekrój tak zlokalizowano, aby zminimalizować 
negatywny wpływ interpolacji danych geodezyjnych, końcowy efekt nie jest zadawalający. Interpolacja, 
której wyeliminować całkowicie nie udało się spowodowała, że uzyskany wynik trudno uznać jako 
miarodajny dla obrazu procesu deformacji (rys. 10).  
 

 
 

Rys. 10. Porównanie profilu powierzchni budowli:  
a) opracowanego metodą klasyczną z mapy jak na rys.2,  b) uzyskanego z modelu bryłowego 

Fig. 10. Comparison of profiles of structure surface: 
a) worked out by classic method from the topograpfic map shown in Fig.2,  (b) from cube mode 

 
Innym sposobem interpretacji deformacji bryły i powierzchni konstrukcji jest utworzenie 

w programie Land Desktop 2005 modelu bryłowego a następnie analiza jego objętości. Z kilku 
możliwych rozwiązań jako praktycznie przydatny autorzy przetestowali podział bryły kopca na kilka 
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segmentów płaszczyznami poziomymi. W przykładzie przecięto bryłę płaszczyznami wyznaczonymi 
przez warstwice o wielokrotności 5 m (5,0 m, 10,0 m, 15,0 m itd.). Analiza prawidłowości zmian 
objętości powstałych brył inspiruje ciekawe wnioski dotyczące procesu deformacji. Zjawisko zapadania 
i zagęszczania się gruntu spowoduje zmniejszanie się objętości wygenerowanych warstw. W przypadku 
ruchów osuwiskowych objętości niżej położonych segmentów będą rosnąć a wyżej położonych maleć. 

Zmiany można również śledzić porównując powierzchnie poziome utworzone przez warstwice  
o tych samych wysokościach. W przypadku wystąpienia zjawisk osuwiskowych podobnie jak 
w opisanej wyżej analizie objętości segmentów, pola powierzchni warstwic górnych warstw będą 
malały i zmieniał się będzie kształt warstwicy. 
 
 

5. Wnioski 
 
1. Inwentaryzacja wykonana metodą klasyczną nie może stanowić podstawy dla określenia deformacji 

budowli ziemnej niezależnie od klasy użytego sprzętu. 
2. Tachimetria skanerowa może być wykorzystana w pomiarach inwentaryzacyjnych ziemnych 

obiektów zabytkowych oraz przy monitoringu ich geometrii z dokładnością ±2-3cm. 
3. Pomiar budowli ziemnych wymaga zróżnicowania siatki skanowania przy arbitralnym przyjęciu 

kryterium uszczegółowienia. Duże powierzchnie wystarczy skanować w siatce 1×1 m. Najgęstsza 
siatka skaningu potrzebna przy skanowaniu fragmentów obiektu nie powinna być mniejsza niż 
0,10×0,10 m. 

4. Pomiar krawędzi i najważniejszych szczegółów należy w każdym przypadku wykonać metodą 
biegunową. 

5. Proces filtracji danych nie może być całkowicie zautomatyzowany. W każdym przypadku końcową 
weryfikację danych należy wykonać „ręcznie’ konfrontując dane ze zdjęciami. 

6. Pełne opracowanie modelu przestrzennego obiektu wymaga oprogramowania specjalistycznego  
Pi 3000 oraz Land Desktop 2005. 
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