
Wiadomości Konserwatorskie  Conservation News  26/2009 727

NAUKA SCIENCE 

 
Bjorn Van Genechten  
Luc Schueremans 

 
Laserscanning for heritage documentation 
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dziedzictwa kulturowego 
 

1. Introduction 
 

In recent years, 3D laser scanners have gained 
interest, especially in 3D reconstruction and 
reproduction, mainly because of their capability 
to record huge numbers of points with high ac-
curacy in a relatively short period of time. Es-
pecially in the field of deformation monitoring 
for analyzing the structural stability of built 
heritage, laser scanners can provide a much 
denser and thus better representation of the de-
formations taking place over time.  

The single-point precision of modern mid-
range laser scanners varies from 5 to 25mm de-
pending on the laser and the measuring principle 
used, but also depending on the measurement 
conditions and the object surface to be scanned. 
Comparing this precision to that of traditional 
surveying techniques used for deformation moni-
toring such as total stations or contact sensors, the 
precision of a laser scanner is approximately 1 
order lower in magnitude. The main disadvantage 
of these traditional techniques is that they only 
offer single-point measurements and thus require 
prior knowledge of critical zones.  

The accuracy of a laser scanner can, however, be 
upgraded by fitting surfaces to the collected points 
and as such average the errors on each single point. 
In order to optimize the accuracy even further, mul-
tiple scans of the same object can be acquired se-
quentially, increasing the number of points and thus 
theoretically improving the standard deviation of  
a single point measurement [1].   

In this paper, the results of a test under labo-
ratory conditions are presented which aimed at de- 

 

1. Wprowadzenie 
 
W niedawnych latach skanery laserowe 3D stały się 
obiektem zainteresowania, szczególnie w zakresie 
rekonstrukcji i reprodukcji 3D, głównie z powodu 
ich możliwości zarejestrowania ogromnej liczby 
punktów, z wysoką dokładnością, w stosunkowo 
krótkim czasie. Specjalnie w obszarze monitoringu 
deformacji, w celu analizowania konstrukcyjnej sta-
bilności budowli stanowiącej dziedzictwo kulturo-
we, skanery laserowe mogą zapewnić dużo gęstsze  
i w ten sposób lepsze przedstawienie deformacji, 
które nastąpiły w miarę upływu czasu. 
Jednopunktowa dokładność nowoczesnych skanerów 
laserowych średniego zasięgu waha się od 5 do 25 mm, 
zależnie od lasera i zastosowanej metody pomiarowej, 
ale również w zależności od warunków pomiaru i po-
wierzchni przedmiotu, który ma zostać zeskanowany. 
W porównaniu z dokładnością tradycyjnych technik 
pomiarów geodezyjnych używanych dla monitorowa-
nia deformacji, takich jak tachimetry lub czujniki kon-
taktowe, dokładność skanera laserowego jest w przy-
bliżeniu o jeden rząd wielkości lepsza. Główną wadą 
tych tradycyjnych technik jest to, że oferują one tylko 
jednopunktowe pomiary, a zatem wymagają wcze-
śniejszej znajomości krytycznych stref.  

Dokładność skanera laserowego może jednakże 
zostać polepszona przez dopasowanie powierzchni do 
zbiorów punktów, i jako taka pozwoli uśredniać błędy 
dla każdego pojedynczego punktu. Aby jeszcze bar-
dziej zoptymalizować dokładność, można przeprowa-
dzić po kolei wielokrotne skanowanie te-go samego 
przedmiotu, zwiększając liczbę punktów i w ten spo-
sób teoretycznie poprawiając odchylenie standardowe 
pomiaru pojedynczego punktu [1].  
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termining the sensitivity of laser scanning for de-
tecting deformations.  

 
2. 3D-Laser Scanning 

 

Laser scanners used in built heritage recording are 
categorized by their measuring principles: phase-
based scanners and pulse-based scanners. Pulse-
based scanners emit laser pulses and measure the 
time between sending these pulses and receiving 
their reflection from a surface. Since the laser 
pulse travels with a constant speed, the speed of 
light, the distance between the scanner and the 
object can be determined. Their main benefits are 
the large range (up to 3km) and the fact that their 
accuracy is independent of the distance to the 
objects that needs to be measured. One disadvan-
tage is the fact that before sending a second pulse, 
ones needs to wait for the reflection of the first 
pulse to be received. This makes this measurement 
principle rather slow (50.000 pts./sec) compared 
to phase-based scanners (500.000 pts./sec.). Phase 
based scanners emit a continuous modulated sig-
nal and calculate the distance to the object by 
comparing the phase of the reflected signal to that 
of the sent signal. This allows a faster point acqui-
sition. However, as the signal modulation is af-
fected by noise at longer distances, its range is 
limited to 50 meter, or even to 25 meter for highly 
accurate measurements. 

The result of a 3D laser scanning campaign is a vir-
tual three-dimensional point cloud representing the 
entire geometry of the scanned area. As laser scanning 
is a field-of-view technique, meaning that laser scan-
ners cannot ‘see’ through obstacles or around edges, 
multiple scan positions are often necessary to cover 
the whole object. The process of linking these differ-
ent positions is called ‘registration’. The registration 
of multiple scans is often performed using artificial 
targets placed in the scene and captured with very 
high resolution using the laser scanner. These artificial 
targets then define reference points in the virtual point 
cloud and allow the computation of transformations 
putting all the scans in the same reference system.  

Once all the sub-scans are registered, the global 
point cloud still needs extensive processing in order 
to obtain useful information. The main steps in this 
processing workflow are: noise reduction, resam-
pling, surface modeling and hole filling.  
 

3. Deformation monitoring  
using laser scanning 

 

Research on the use of terrestrial laser scanners 
for deformation monitoring has started only recently,  

W niniejszym artykule są przedstawione wyni-
ki badań w warunkach laboratoryjnych, które mia-
ły na celu określenie czułości lasera skanującego 
dla wykrywania deformacji.  
 

2. Skanowanie laserowe 3D 
 

Skanery laserowe użyte do rejestrowania budowla-
nych obiektów dziedzictwa kulturowego są sklasyfi-
kowane według ich zasady przeprowadzania pomiaru 
jako: skanery fazowe i skanery impulsowe. Skanery 
impulsowe emitują impulsy laserowe i mierzą czas 
między wysyłaniem tych impulsów i odbiorem ich 
odbicia od powierzchni. Ponieważ impuls laserowy 
przemieszcza się ze stałą szybkością, szybkością świa-
tła, może zostać określona odległość między skane-
rem i przedmiotem. Ich głównymi zaletami są duży 
zasięg (do 3 km) i fakt, że ich dokładność jest nieza-
leżna od odległości od przedmiotów, które mają zo-
stać zmierzone. Wadą jest fakt, że przed wysyłaniem 
drugiego impulsu trzeba poczekać, aż odbicie pierw-
szego impulsu zostanie odebrane. Ta zasada czyni 
pomiar raczej powolnym (50.000 punktów/sekundę) 
w porównaniu ze skanerami fazowymi (500.000 pun-
któw/sekundę). Skanery fazowe emitują ciągły modu-
lowany sygnał i obliczają odległość do przedmiotu 
przez porównywanie fazy sygnału odbitego z fazą 
sygnału wysłanego. To pozwala na szybsze groma-
dzenie punktów. Jednakże, ponieważ na większych 
odległościach na modulację sygnału wpływa szum, 
jego zasięg jest ograniczony do 50 metrów lub nawet 
do 25 metrów dla wysoce dokładnych pomiarów.  

Wynikiem przeprowadzonej akcji skanowania la-
serowego 3D jest wirtualna trójwymiarowa chmura 
punktów, reprezentująca całą geometrię analizowane-
go obszaru. Ponieważ skanowanie laserowe jest tech-
niką pomiaru tego, co jest w polu widzenia, oznacza 
to, że skanery laserowe nie mogą ‘widzieć’ przez 
przeszkody lub za krawędzią, i często konieczne są 
skanowania przeprowadzone z wielu różnych pozycji, 
aby objąć przedmiot ‘wzrokiem’ w całości. Proces 
powiązania tych rozmaitych pozycji nazywany jest 
„rejestracją”. Rejestracja wielokrotnych skanów jest 
często wykonywana przy użyciu sztucznych celów 
umieszczonych w scenie i uchwyconych z bardzo 
dużą rozdzielczością przy użyciu skanera laserowego. 
Te sztuczne cele wtedy definiują następnie punkty 
odniesienia w wirtualnej chmurze punktów i pozwala-
ją na obliczenia przekształceń zestawiających wszyst-
kie skany w tym samym systemie odniesienia.  

Gdy tylko wszystkie pod-skany są zarejestro-
wane, globalna chmura punktów nadal musi zo-
stać głęboko przetworzona, aby uzyskać przydatną 
informację. Główne kroki w tym schemacie dzia-
łań są następujące: redukcja szumów, ponowne po- 
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mainly because of the low single point accuracy 
that can be achieved. However, in literature  
a number of references can be found using this 
technique. Tsakiri [2] publishes the results of a 
deformation measurement of a sea lock using a 
laser scanner which is fixed on a stable position. 
The point clouds are then segmented by fitting 
planes and the distances between these planes 
are computed as a deformation measurement. 
The detected deformation are in the order of 9 
to 21 mm. 

Gonzales and Aguilera [3] use terrestrial la-
ser scanning to perform 3 subsequent measure-
ments of a dam in Spain. The first survey is 
done when the reservoir behind the dam is 
empty, and the second survey when it is filled. 
Between the second and the third survey, a tun-
nel was built close by. In order to orient the 
point clouds according to each other, they use 
artificial targets attached to an external refer-
ence system using total station measurements. 
The detected deformations between the first and 
the second measurement campaign fulfilled the 
expected pattern, resulting in deformation of 
8mm in the center of the dam decreasing to-
wards the edges. Between the second and the 
third measurement, deformations up to 18 mm 
were detected. 

Gielsdorf [4] describes an algorithm that ori-
ents subsequent point clouds according to each 
other based on the automatic recognition of flat 
surfaces. Tests prove that deformations larger than 
10 mm can be detected. 

The workflow for defoation monitoring using 
terrestrial laser scanning can be described as 
follows. A structure is scanned at two different 
times t1 and t2, assuming it deforms within this 
time frame. This results in two point clouds 
representing the structures’ condition at these 
points in time. For the sake of simplicity we will 
assume that only one scan is made of the struc-
ture, so that there is no need for registration of 
different point clouds.  

Next, both point clouds must be positioned 
according to the same spatial reference. This is 
a crucial step which we will call “orientation”. 
After having been oriented in a unique reference 
system, the point clouds can be compared to de-
termine the deformations that have taken place 
between t1 and t2. However, since laser scanners 
never measure exactly the same points two times 
in a row, rough point clouds cannot be compared. 
Therefore at least one of the point clouds must be 
converted to a mesh before the differences be-
tween both scans can be computed. 

bieranie próbki, modelowanie powierzchni i wypeł-
nianie dziur.  

 
3. Monitoring deformacji  

przy użyciu skanowania laserowego 
 

Badanie dotyczące użycia naziemnych skanerów la-
serowych dla monitoringu deformacji zaczęły się do-
piero ostatnio, głównie z powodu niskiej dokładno-
ści pojedynczego punktu możliwej do osiągnięcia. 
Jednakże w literaturze można znaleźć kilka odniesień 
do zastosowania tej techniki. Tsakiri [2] publikuje 
wyniki pomiaru deformacji śluzy morskiej przy uży-
ciu skanera laserowego, który jest umocowany na sta-
łej pozycji. Chmury punktów są następnie dzielone po-
przez dopasowanie płaszczyzn, i obliczane są odle-
głości między tymi płaszczyznami jako miara odkształ-
cenia. Wykryte odkształcenia są rzędu 9 do 21 mm.  

Gonzales i Aguilera [3] użyli naziemnego ska-
nowania laserowego, aby wykonać 3 kolejne pomia-
ry tamy w Hiszpanii. Pierwszy pomiar geodezyjny 
był zrobiony, kiedy zbiornik za tamą był pusty, a dru-
gi pomiar geodezyjny był dokonany przy napełnio-
nym zbiorniku. Między drugim i trzecim pomiarem, 
w pobliżu obiektu zbudowano tunel. Aby zoriento-
wać chmury punktów odpowiednio względem sie-
bie, użyli oni sztucznych celów związanych z ze-
wnętrznym systemem odniesienia, stosując pomiary 
tachimetrem. Wykryte odkształcenia między pierw-
szą i drugą sesją pomiarową spełniały oczekiwania 
dla tego modelu, wykazując odkształcenia 8 mm  
w centrum tamy, malejące w kierunku ku jej krawę-
dziom. Wykryto, że między drugim i trzecim pomia-
rem odkształcenia zwiększyły się do 18 mm.  

Gielsdorf [4] opisuje algorytm, który orientuje 
kolejne chmury punktów względem siebie, oparty na 
automatycznym rozpoznaniu płaskich powierzchni. 
Testy udowadniają, że można wykryć odkształcenia 
większe niż 10 mm.  

Schemat procesu monitorowania odkształceń 
przy użyciu naziemnego skanowania laserowego 
może zostać opisany następująco. Jakaś konstrukcja 
jest skanowana w dwu odrębnych momentach czasu 
t1 i t2, przy założeniu że w tej ramie czasowej wystą-
piło odkształcenie. To doprowadza do otrzymania 
dwóch chmur punktów, reprezentujących stan tej 
konstrukcji w tych dwóch punktach czasu. Dla 
uproszczenia założymy, że tylko jedno skanowanie 
konstrukcji zostało przeprowadzone, a zatem nie ma 
potrzeby rejestracji innych chmur punktów.  

Następnie obydwie chmury punktów muszą zo-
stać usytuowane zgodnie z tym samym przestrzen-
nym układem odniesienia. To jest decydujący krok, 
który nazwiemy „orientowanie”. Po zorientowaniu 
w jednoznacznym systemie odniesienia, chmury pun- 
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The orientation of the point clouds in a common 
reference is of the greatest importance for the 
accuracy of the detected deformations. For this 
reason, four possible configurations (table 1) for the 
set-up of the measurement campaign are preset. 
Each of these configurations implies a different 
way of referencing the point clouds captured at 
different times. However, only two of the configu-
rations lead to an accuracy that is high enough for 
deformation monitoring in historical buildings. 

The first set-up consists of a laser scanner 
placed in a permanent and stable position from 
where it can measure the structure at given time 
intervals. Since the scanner does not move be-
tween scans, its internal reference system does 
not change.  

Therefore the resulting point clouds are auto-
matically positioned in a unique reference and 
there is no need for further orientation. The 
main drawback of this configuration is the high 
cost involved, as the scanner should be left in 
place. 

któw mogą zostać porównane, aby określić odkształ-
cenia, które nastąpiły między t1 i t2. Jednakże, po-
nieważ skanery laserowe nigdy nie mierzą dokładnie 
tych samych punktów dwa razy pod rząd, nie można 
porównywać tylko przybliżonych chmur punktów. 
Dlatego też co najmniej jedna z chmur punktów mu-
si zostać przetworzona do siatki, zanim będą mogły 
zostać obliczone różnice między obu skanami.  

Orientacja chmur punktów we wspólnym ukła-
dzie odniesienia ma największe znaczenie dla dokład- 

ności wykrytych odkształceń. Z tego powodu możli-
we są cztery konfiguracje (tab. 1) organizowania sesji 
pomiarowej. Każda z tych konfiguracji pociąga za sobą 
inny sposób dopasowania chmur punktów ujętych  
w różnych momentach czasu do układu odniesienia. 
Jednakże tylko dwie z tych konfiguracji prowadzą do 
dokładności, która jest wystarczająco wysoka dla mo-
nitoringu odkształceń w historycznych budynkach.  

Pierwsza organizacja składa się ze skanera lase-
rowego umieszczonego w trwałej i stałej pozycji,  
z której może on zmierzyć daną konstrukcję w za-
danych odstępach czasu. Ponieważ skaner nie porusza 

Tab. 1. Accuracy of displacement measurements with total station and laser scanner 
Dokładność pomiarów przemieszczenia tachimetrem i skanerem laserowym 

Configuration 
Konfiguracja 

Advantages 
Zalety 

Disadvantages 
Wady 

Fixed scanner 
Umocowany ska-
ner 

Scanner fixed on  
a permanent, stable position. 
Skaner umocowany na trwałej, 
stałej pozycji. 

– Accurate 
Dokładny 

– Little labour intensive 
Mało pracochłonny 

– Expensive 
Drogi 

– Chance of theft or damage 
Możliwość kradzieży lub 
uszkodzenia 

– Scanner position must be stable 
Pozycja skanera musi być stała 

– Only 1 point cloud per scanner 
possible 
Możliwa jest tylko jedna chmura 
punktów na jeden skaner 

Fixed targets 
Umocowane cele 

Targets are fixed on stable 
positions in or on the structure. 
Cele są umocowane na stałych 
pozycjach w lub na konstrukcji. 

– Accurate 
Dokładny 

– Multiple point clouds possible 
Możliwe są wielokrotne chmury 
punktów 

– Requirement for stable target 
positions (Possible movement of 
targets) 
Wymaganie są stałe pozycje ce-
lów (Możliwe poruszenie celów) 

Temporary tar-
gets 
Tymczasowe 
cele 

Targets are surveyed from 
each scanner setup and are 
also topographically surveyed 
referencing them to the same 
coordinate system. 
Cele są zmierzone geodezyjnie 
dla każdego ustawienia skane-
ra i również topograficznie 
względem tego samego układu 
współrzędnych. 

– No permanent elements on the 
monument (No chance of 
damaging the structure) 
Nie ma żadnych trwałych 
elementów na budowli (Nie ma 
szans uszkodzenia konstrukcji) 

– No chance of moving targets 
Nie ma szansy przemieszczenia 
celów 

– Complex survey of targets 
Złożony pomiar geodezyjny celów

– Labor intensive 
Pracochłonność 

Stable surround-
ing elements in 
the point cloud 
Stabilne ele-
menty otaczające 
w chmurze punk-
tów 

No use of targets; a stable and 
easy to model part of the sur-
roundings is used. 
Nie używa się żadnych celów; 
używa się elementów otocze-
nia, które są stabilne i łatwe do 
modelowania 

– No permanent elements on the 
monument (No chance of 
damaging the structure) 
Nie ma żadnych trwałych 
elementów na budowli (Nie ma 
szans uszkodzenia konstrukcji) 

– No chance of moving targets 
Nie ma szansy przemieszczenia 
celów 

– No absolute reference possible 
Żadne absolutne odniesienie nie 
jest możliwe 

– Requires stable elements in the 
surroundings 
Wymaga stałych elementów w 
otoczeniu 

– Low accuracy 
Niska dokładność 
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A second set-up consists of permanent tar-
gets that are placed on stable positions. These 
targets, that are supposed not to move between 
measurements, are used for the orientation of 
the point clouds measured at different times. 
Since the orientation for this setup is based 
entirely on targets, the scanner moved after one 
measurement and placed back on approxi-
mately the same position for a measurement at 
another time. A potential problem with this set-
up is the need to find stable points for the tar-
gets inside the scanned area. As historical 
buildings are constantly moving, this might be 
problematic.  

When it is impossible to find stable locations 
for targets inside the scanned area, a third con-
figuration can be used. In this set-up, targets are 
removed from the scanned area after every 
measurement and placed back (on possibly en-
tirely different positions) for the next measure-
ment. An external reference consisting of stable 
points outside the scanned area is then used to 
determine the position of the targets inside the 
scanned area before every measurement. The 
coordinates of the targets are determined using a 
topographical surveying method which should 
be as accurate as possible (i.e. total station). 
Although this set-up has been used with success 
for the monitoring of large dams [5], our tests 
have shown that the resulting accuracy is too 
low for deformation monitoring in historical 
structures. 

The fourth set-up does not make use of any 
targets, nor does it need a laser scanner placed 
in a permanent and stable position. In this last 
case, stable parts of the structure itself or of its 
surroundings are used to orient the point clouds. 
The stable parts of the point clouds are selected 
and fitted together, resulting in the determina-
tion of the parameters of the rigid body trans-
formation that orients one cloud with respect to 
another. Although our own tests have shown 
that even deformations of up to 2,5 cm could 
not be detected, Gielsdorf [4] claim to have 
detected deformations of 1 cm by using plane-
fitting algorithms on historical buildings. This 
seems possible if the algorithms were of a very 
high quality, but in any case it is far below the 
sub-millimeter accuracy that is pursued in our 
research. 

 
4. Test case 

 

In order to study the minimum detectable de-
formation suing a terrestrial laser scanner, a test  

się między poszczególnymi skanowaniami, jego we-
wnętrzny system odniesienia nie zmienia się.  

Z tego względu chmury punktów, otrzymane jako 
wynik, automatycznie są usytuowane w jednoznacz-
nym układzie odniesienia i nie ma żadnej potrzeby dal-
szej orientacji. Głównym mankamentem tej konfigu-
racji jest wysoki koszt jaki to pociąga za sobą, ponie-
waż skaner powinien być pozostawiony na miejscu.  

Druga organizacja składa się z trwałych celów, 
które są umieszczone na stałych pozycjach. Te cele, 
które mają pozostać nie ruszone w czasie między 
pomiarami, są użyte dla zorientowania chmur punk-
tów zmierzonych w różnych momentach czasu. Po-
nieważ orientowanie przy tej organizacji jest oparte 
całkowicie na celach, skaner jest zabierany po każ-
dym pomiarze i umieszczany z powrotem w przybli-
żeniu w tej samej pozycji dla przeprowadzenia po-
miaru w innym momencie czasu. Potencjalnym pro-
blemem przy tej organizacji jest potrzeba znalezienia 
stałych punktów jako celów wewnątrz skanowanego 
obszaru. Ponieważ historyczne budynki stale prze-
suwają się, to mogłoby to być problematyczne.  

Kiedy niemożliwe jest odnalezienie stałych miejsc 
jako celów wewnątrz skanowanego obszaru, może 
zostać użyta trzecia konfiguracja. W tej organizacji, 
cele są usuwane ze skanowanego obszaru po każdym 
pomiarze i są umieszczane z powrotem (na prawdo-
podobnie całkowicie odmiennych pozycjach) dla na-
stępnego pomiaru. Wtedy, aby określić pozycję ce-
lów wewnątrz skanowanego obszaru, przed każdym 
pomiarem użyty jest zewnętrzny system odniesienia 
składający się ze stałych punktów poza skanowanym 
obszarem. Współrzędne celów są określane przy uży-
ciu topograficznej metody pomiaru geodezyjnego, któ-
ra powinna być tak dokładna, jak to możliwe (tzn. 
tachimetr). Chociaż ta organizacja została z sukcesem 
użyta dla monitoringu dużych tam [5], nasze testy po-
kazały, że wynikowa dokładność jest zbyt niska dla mo-
nitorowania odkształceń w historycznych konstrukcjach.  

Czwarta organizacja nie wykorzystuje żadnych ce-
lów, ani nie potrzebuje skanera laserowego umiesz-
czonego w trwałej i stałej pozycji. W tym ostatnim 
przypadku, stałe części samej konstrukcji lub jej 
otoczenia są użyte do zorientowania chmur punk-
tów. Stałe części chmur punktów są wybierane i do-
pasowywane do siebie, co prowadzi do określenia pa-
rametrów transformacji ciała sztywnego i orientacji 
jednej chmury w odniesieniu do innej. Chociaż na-
sze własne testy pokazały, że nawet odkształcenia do 
2,5 cm nie mogłyby zostać wykryte, Gielsdorf [4] 
twierdzi, że wykrył odkształcenia 1 cm przy użyciu 
algorytmów dopasowania płaszczyzn na historycz-
nych budynkach. To wydaje się możliwe, jeżeli 
algorytmy były bardzo wysokiej jakości, ale  
w każdym razie jest to daleko mniej niż dokład- 
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case was prepared. The object of the test meas-
urements is a 90 cm high by 140 cm wide ma-
sonry arch (figure 1). One of the legs of the arch 
was attached to a movable platform controlled 
by a screwing mechanism. The masonry arch 
was selected because of its rough but realistic 
texture, its high resistance to deformations and 
the high occurrence of arches in historical heri-
tage buildings.  

At first the scanner for placed in a stable 
position and was not moved throughout the 
experiment, allowing to test the first setup 
configuration. The scanner used in this test 
campaign was a Leica Scanstation 2 pulse-
based scanner which has a per point accuracy 
of 4-6 mm. 

The arch was scanned multiple times, mov-
ing the right leg of the arch a few millimeters 
outwards between scans. The exact displace-
ment of the foot was measured using an elec-
tronic vernier calliper with a precision of 0,1 mm. 
After every step, two scans were taken of the 
arch and its surroundings, one with a resolution 
of 5 mm and one with 1 mm. This allowed to 
determine the effect of resolution on the accu-
racy of the results. 

Firstly, the ability to detect deformations 
based on artificial targets was analyzed. A paper 
target was attached to the moving platform. This 
target was measured using both a reflectorless 
total station and the terrestrial laser scanner 
after each step. In this way, the accuracy of the 
displacement measured by both total station and 
laser scanner could be checked. Table 2 shows 
the error on the difference between two posi-
tions of a target measured from the same scan-
ning position. As such, any systematic errors are 
ruled out and there is no uncertainty about the 
orientation between different point clouds. As both 

ność poniżej milimetra, która jest osiągnięta w na-
szych badaniach.  

 
4. Konkretny przykład próby 

 

Aby zbadać minimalne wykrywalne odkształcenie 
przy użyciu naziemnego skanera laserowego, został 
przygotowany przykład. Przedmiotem testowych po-
miarów jest murowany łuk o wysokości 90 cm i roz-
piętości 140 cm (rys. 1). Jedna z podpórek łuku zo-
stała przymocowana do ruchomej platformy kontro-
lowanej przez mechanizm śrubowy. Murowany łuk 
został wybrany z powodu swojej szorstkiej, ale reali- 
stycznej tekstury, wysokiej odporności na odkształ-
cenia i częste występowanie łuku w historycznych 
budynkach stanowiących dziedzictwo kulturowe.  

Najpierw skaner umieszczono w stałej pozycji  
i nie był poruszony przez cały okres eksperymentu, 
co pozwalało przetestować pierwszą konfigurację 
organizacji pomiaru. Skaner użyty w tej sesji testo-
wej był to skaner Leica Scanstation 2, impulsowy 
skaner, o dokładności 4-6 mm na jeden punkt.  

Łuk był skanowany wiele razy, przy przesuwaniu 
prawej podpórki łuku między poszczególnymi ska-
nowaniami w kierunku na zewnątrz o kilka milime-
trów. Dokładne przemieszczenie podpórki zostało 
zmierzone przy użyciu elektronicznej suwmiarki  
z noniuszem o dokładności 0,1 mm. Po każdym 
kroku dokonywano dwu skanowań łuku i jego oto-
czenia, jednego z rozdzielczością 5 mm i jednego  
z rozdzielczością 1 mm. To pozwoliło określić 
wpływ rozdzielczości na dokładność wyników.  

Najpierw została przeanalizowana zdolność wy-
krywania odkształceń w oparciu o sztuczne cele. Cel 
wykonany z papieru został przymocowany do poru-
szanej platformy. Ten cel został zmierzony po każ-
dym kroku, przy użyciu zarówno tachimetru bez 
reflektora, jak i naziemnego skanera laserowego.  
W ten sposób dokładność przemieszczenia, wymie- 

Fig. 1. The masonry arch with paper targets (left), scheme of subsequent applied deformations (right) 
Rys. 1. Murowany łuk z papierowymi celami(po lewej), schemat kolejnych zastosowanych odkształceń (po prawej) 
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the total station and the laser scanner use the 
same measuring principle of reflectorless meas-
uring, the errors are very similar.  

Then, the point clouds themselves were used to 
detect deformations. The point clouds measured 
after each deformation step were compared with  
a mesh of the original geometry of the arch. This  
brings up the first parameter influencing the 
measurements, namely the scan resolution. The 
higher the resolution, the better the local surface 
is approximated. However, in practice, a proper 
balance needs to be found between the required 
level of detail and the scan time. In this test case 
scans were made with a resolution of 1 mm and 
4 mm. The point clouds obtained were then 
meshed using the software package Geomagic 
Studio. Scans made at a resolution of 1 mm 
were clearly oversampled. Oversampling occurs 
when the resolution is chosen so small that the 
distance between neighboring points becomes 
smaller than the error on the distance between 
scanner and object. For the Scanstation 2, this 
error on the distance measurement is approxi-
mately 4 mm.  

Comparison between the scans with resolution 
1 mm (which are clearly oversampled) and those 
with resolution 5 mm showed that the measure-
ment error on the distance between scanner and 
object is independent of the resolution. This 
means that the accuracy of an oversampled point 
cloud is as good as the accuracy of a normal 
point cloud. Some problems arise, however, 
when a meshing algorithm is applied to the data. 
Oversampled point clouds lead to meshes with a 
very poor quality. This can be explained by the 
fact that the angle between neighboring elemen-
tary planes becomes too sharp, resulting in a very 
coarse surface. This can be seen in figure 2. 

rzona zarówno tachimetrem, jak i skanerem lasero-
wym mogła zostać sprawdzona. Tabela 2 podaje 
błąd różnicy między dwiema pozycjami celu wymie-
rzonego z tej samej pozycji skanera. Systematyczne 
błędy są wykluczone jako takie, i nie ma żadnej 
niepewności co do orientacji między różnymi chmu-
rami punktów. Jako że zarówno tachimetr, jak i ska-
ner laserowy stosują tę samą zasadę pomiarową – 
bez reflektora, błędy są bardzo podobne.  

Następnie użyto samych chmur punktów, aby wy-
kryć odkształcenia. Chmury punktów wymierzone po 
każdym kroku odkształcenia były porównywane  
z siatką oryginalnej geometrii łuku. To dostarcza pier-
wszego parametru wpływającego na pomiary, mia-
nowicie rozdzielczości skanowania. Im wyższa roz-
dzielczość, tym lepsza aproksymacja lokalnej po-
wierzchni. Jednakże w praktyce musi zostać znale-
ziona właściwa równowaga między wymaganym 
poziomem uszczegółowienia i czasem skanowania. 
W tym testowym przypadku skanowania zostały 
wykonane z rozdzielczością 1 mm i 4 mm. Uzyskane 
chmury punktów zostały następnie przyporządkowa-
ne siatce przy użyciu oprogramowania Geomagic 
Studio. Skanowanie wykonane przy rozdzielczości  
1 mm było wyraźnie obarczone nadmiarową ilością 
próbkowania. Nadmiarowa ilość próbkowania wystę-
puje wtedy, kiedy rozdzielczość jest wybrana tak gę-
sto, że odległość między sąsiadującymi punktami sta-
je się mniejsza niż błąd pomiaru odległości między 
skanerem i przedmiotem. Dla Scanstation 2 ten błąd 
pomiaru odległości wynosi w przybliżeniu 4 mm. 

Porównanie między skanami z rozdzielczością  
1 mm (które jest wyraźnie obarczone nadmiarową 
ilością próbkowania) i tymi z rozdzielczością 5 mm 
pokazało, że błąd pomiaru odległości między skane-
rem i przedmiotem jest niezależny od rozdzielczości. 
To znaczy, że dokładność chmury punktów z nad-
miarową ilością próbkowania jest równie dobra, jak 

Tab. 2. Accuracy of displacement measurements with total station and laser scanner 
Dokładność pomiarów przemieszczenia tachimetrem i skanerem laserowym 

 
Total station 
Tachimetr 

Laser scanner 
Skaner laserowy 

Displacement [mm] 
Przemieszczenie [mm] 

Measured [mm] 
Zmierzone [mm] 

Error [mm] 
Błąd [mm] 

Measured [mm] 
Zmierzone [mm] 

Error [mm]
Błąd [mm] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,6 1,0 0,4 1,0 0,4 

1,4 2,0 0,6 1,2 0,2 

2,5 3,0 0,5 2,1 0,4 

4,6 5,0 0,4 5,0 0,4 

15,0 15,0 0,0 15,2 0,2 

 
mean error 
średni błąd 

0,3 
mean error 
średni błąd 

0,3 
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Tests were performed, applying smoothing algo-
rithms or resampling the oversampled point 
clouds in order to reduce their point density. 
These resulted in negative effects on the accu-
racy of the data. For this reason it is very impor-
tant that the resolution should be correctly cho- 
sen from the start. As a rule one should remem-
ber that the resolution must be at least as big as 
the error on the distance measurement from 
scanner to subject. 

Finally, the 5 mm resolution scans were used 
and the distances between the deformed point 
clouds and the original meshes were computed 
and plotted on a 3D model of the arch using 
Geomagic. A colored representation illustrates 
the computed distances between the models, 
where green are relative distance smaller than 
0,5 mm. These are the points for which it is 
impossible to tell whether the distance between 
the point clouds is due to noise in the data or 
due to real deformations.  

The other colors give the magnitude of dis-
tances that should represent real deformations. 
Analyzing the different deformations, it was 
possible to clearly detect deformations of the 
point cloud for a displacement of the foot of the 
arch over 0,8 mm. The distance plot for this step 
is shown in figure 3. Bigger displacements led 
to (much) clearer results. 

The other setup configurations were tested as 
follows. For the second configuration a number of 
artificial targets (both black-and-white paper tar-
gets and highly reflective Leica HDS targets) were 
placed on stable positions around the arch. The 
third configuration was simulated by placing a larger 
amount of targets around the arch than necessary. 
In this way, targets could be deleted from the 
point clouds, resulting in point clouds containing 
each a different set of targets. The coordinates of  

dokładność normalnej chmury punktów. Jednakże, 
powstają pewne problemy, kiedy algorytm dopaso-
wania do siatki jest zastosowany do danych. Chmury 
punktów z nadmiarową ilością próbkowania prowa-
dzą do tworzenia siatek o bardzo złej jakości. To 
można wyjaśnić faktem, że kąt między sąsiadujący-
mi elementarnymi płaszczyznami staje się zbyt 
ostry, co doprowadza do bardzo szorstkiej (zgrubnej) 
powierzchni. To można zobaczyć na rys. 2.  

Testy zostały wykonane przy zastosowaniu wy-
gładzających algorytmów lub z ponownym pobiera-
niem próbki chmury punktów z nadmiarową ilością 
próbkowania, aby zredukować ich gęstość punktów. 
To skutkowało negatywnie na dokładność danych.  
Z tego powodu bardzo ważne jest, żeby rozdziel-
czość została od początku poprawnie wybrana. Z re-
guły należy pamiętać, że rozdzielczość musi być co 
najmniej tak duża, jak błąd pomiaru odległości od 
skanera do przedmiotu. 

W końcu zastosowano skanowanie przy rozdzielczo-
ści 5 mm i zostały obliczone odległości między znie-
kształconymi chmurami punktów i oryginalnymi siat-
kami i zostało to nałożone w układzie współrzędnych na 
trójwymiarowym modelu łuku przy użyciu oprogramo-
wania Geomagic. Barwna ilustracja przedstawia obli-
czone odległości między modelami, gdzie na zielono 
oznaczono względne odległości mniejsze niż 0,5 mm. 
To są te punkty, dla których niemożliwe jest określenie, 
czy odległość między chmurami punktów jest wynikiem 
szumu danych czy prawdziwych odkształceń.  

Inne kolory podają wielkość odległości, które 
powinny reprezentować prawdziwe odkształcenia. 
Przy analizie rozmaitych odkształceń możliwe było 
wyraźne wykrycie zniekształcenia dla chmury punk-
tów przy przemieszczeniu podparcia łuku o ponad 
0,8 mm. Naniesienie odległości w układzie współ-
rzędnych, dla tego kroku, jest pokazane na rys. 3. 
Większe przemieszczenia prowadziły do (znacznie) 
wyraźniejszych wyników. 

Fig. 2. Meshed point clouds resulting from different point cloud resolutions, (left) 1mm, (right) 5mm 
Rys. 2. Chmury punktów przypisane do siatki, będące wynikiem różnych rozdzielczości chmury  

punktów, (lewa) 1 mm, (prawa) 5 mm 
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all the targets were measured by a total station 
standing on a permanent position during the whole 
test. Finally, the fourth configuration was simu-
lated by deleting all the targets in the point clouds 
and by using the surrounding walls and furniture 
as stable parts of the point clouds. 

For the configuration using fixed targets, the 
average errors on the target measurements are 
almost identical to those of the configuration us-
ing a fixed scanner position (see figure 4). The use 
of temporary targets led to a slightly larger error in 
the order of 1 mm. However, it has to be noted 
that the total station was not moved in our study. 
This means that in practice, a set error will be 
introduced by repositioning the total station. As 
this set error can be minimized by using a proper 
network, it can be said that even temporary targets 
can be used for deformation monitoring.  

The final configuration using some stable ele-
ments in the environment lead to much larger errors 

Inne konfiguracje organizacji pomiaru były te-
stowane następująco. Dla drugiej konfiguracji kilka 
sztucznych celów (zarówno czarno-białe cele wyko-
nane z papieru, jak i silnie odbijające cele Leica 
HDS) zostało umieszczonych na stałych pozycjach 
dookoła łuku. Trzecia konfiguracja była symulowa-
na przez umieszczanie większej, niż to konieczne, 
ilości celów dookoła łuku. W ten sposób cele mogły 
zostać skreślone z chmur punktów, dając w wyniku 
chmury punktów z których każda zawierała inny 
zbiór celów. Współrzędne wszystkich celów zostały 
zmierzone przez tachimetr stojący na stałej pozycji 
podczas całego testu. W końcu czwarta konfiguracja 
była symulowana przez usunięcie wszystkich celów 
w chmurach punktów i przez używanie otaczających 
ścian i mebli jako stałych części chmur punktów. Dla 
konfiguracji używającej stałych celów, średnie błędy 
pomiarów celu są prawie identyczne jak te z konfi-
guracji przy użyciu ustalonej pozycji skanera (patrz 
rys. 4). Użycie tymczasowych celów prowadziło do 

Fig. 3. Deformation plot of a displacement of the right foot over 0,8 mm outwards. The blue colour represents 
displacements to the right 

Rys. 3. Nałożenie w układzie współrzędnych odkształcenia i przemieszczenia prawej podpory o ponad 0,8 mm  
w kierunku na zewnątrz. Niebieski kolor reprezentuje przemieszczenia w prawo 
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in the order of 30 to 40 mm. It also has to be noted 
that in the presented test, the deformation subject 
was many times smaller than the stable area used 
for the orientation. In practice this will often be 
vice versa. As such this configuration cannot be 
used for deformation monitoring purposes. 
 

5. Conclusion 
 

Using a laboratory test on a masonry arc, it has 
been shown that displacements of 0,8 mm can 
be detected from a point cloud obtained by ter-
restrial laser scanning. The main benefit of us-
ing laser scanning for deformation monitoring is 
the fact that is can give a clear understanding of 
the general trend of the displacement as opposed 
to traditional (total station) measurements that 
only survey a sparse set of points. As the detect-
able deformation obtained by using artificial 
targets is 2 times higher than when using only 
the point clouds, it is advised to combine both. 
The target measurements will provide accurate 
deformation measures while the point clouds 
will point up the global deformation trend and 
possible critical zones. For an extensive discus-
sion of this case study and a more detailed 
overview of the accuracy of current laser scan-
ners we refer to Demeyere and Herinckx [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nieznacznie większego błędu, rzędu 1 mm. Jednakże 
należy zauważyć, że w naszych badaniach tachimetr 
nie został przesunięty. To znaczy, że w praktyce stały 
błąd będzie wprowadzony przez przemieszczenie 
tachimetru. Ponieważ ten stały błąd może zostać zmi-
nimalizowany przez używanie właściwej siatki, to 
można powiedzieć, że nawet tymczasowe cele mogą 
zostać użyte dla monitoringu odkształceń. 

Końcowa konfiguracja przy użyciu jakichś sta-
łych elementów z otoczenia prowadzi do znacznie 
większych błędów, rzędu 30 do 40 mm. Należy też 
zauważyć, że w przedstawionym teście obiekt ulega- 
jący odkształceniu był wiele razy mniejszy niż stały 
obszar użyty dla zorientowania. W praktyce często 
będzie sytuacja odwrotna. Jako taka, ta konfiguracja 
nie może zostać użyta dla monitoringu odkształceń.  

 
5. Wnioski 

 

Przy użyciu prób w laboratorium, przeprowadzo-
nych na murowanym łuku, zostało pokazane, że 
można wykryć przemieszczenia 0,8 mm przy pomo-
cy chmury punktów uzyskanej przez naziemne ska-
nowanie laserowe. Główna korzyść z zastosowania 
skanowania laserowego dla monitoringu odkształceń 
płynie z faktu, że może to dać jasne ogólne pojęcie  
o generalnej tendencji przemieszczenia, w przeci-
wieństwie do tradycyjnych (tachimetr) pomiarów, 
które pozwalają uzyskać tylko pomiary geodezyjne 
rzadkiego zbioru punktów. Jako że odkształcenia 
wykrywalne przy użyciu sztucznych celów są 2 razy 
większe niż kiedy używa się tylko chmury punktów, 
zaleca się, by utworzyć kombinację obydwu. Pomia-
ry z celem dostarczą dokładnej miary odkształcenia, 
podczas kiedy chmury punktów wskażą globalny 
trend odkształcenia i możliwe krytyczne strefy. Dla 
zapoznania się z obszerną dyskusją tego badanego 
przypadku i bardziej szczegółowym przeglądem 
dokładności aktualnych skanerów laserowych należy 
skorzystać z Demeyere i Herinckx [6]. 
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Abstract 
 
Over the last few years many researchers have 
tried to exploit the benefits of laser scanning by 
using the technique in a broad range of applica-
tions and constantly challenging its possibilities. 
Especially in the field of cultural heritage, laser 
scanning has become an important tool for the 
creation of as-built data for digital archiving, 
monitoring or restoration of important elements of 
our cultural heritage patrimonial. One of the chal-
lenges, still remaining, is the use of laser scanning 
for deformation monitoring. This article addresses 
the question whether laser scanning can produce 
sufficiently accurate measurements so that it can 
be used for deformation monitoring of historical 
structures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streszczenie 
 
W ciągu ostatnich kilku lat wielu naukowców 
próbowało wykorzystać skanowanie laserowe, 
używając tej techniki w szerokim zakresie zasto-
sowań i stale rzucając wyzwanie jej możliwo-
ściom. Zwłaszcza w dziedzinie dziedzictwa kultu-
rowego skanowanie laserowe stało się ważnym 
narzędziem dla tworzenia rzeczywistych, wynika-
jących z budowli, danych dla cyfrowego archiwi-
zowania, monitoringu lub restaurowania ważnych 
elementów naszego ojczystego dziedzictwa kultu-
rowego. Jednym z wyzwań, nadal stojącym przed 
nami, jest użycie skanowania laserowego dla mo-
nitoringu odkształceń. Ten artykuł stawia pytanie, 
czy skanowanie laserowe może zapewnić wystar-
czająco dokładne pomiary, żeby mogło zostać 
użyte dla monitoringu odkształceń historycznych 
konstrukcji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


