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Technologie laserowe narodziły się w drugiej połowie ubiegłego stulecia i szybko 

stały się domeną XX wieku, pozostając popularne do dnia dzisiejszego. Naziemny 

skaning laserowy posiada ogromną liczbę praktycznych zastosowań, a jeszcze większą 

liczbę tych potencjalnych, które wciąż czekają na odkrycie. Skaning laserowy jest bardzo 

dynamicznie rozwijającą się techniką pomiarową. Dane pomiarowe w postaci chmury 

punktów, umożliwiają szybko, a co najważniejsze wiernie i stosunkowo precyzyjnie 

odwzorowywać skanowane obiekty. Dobrym przykładem niezwykłej dynamiki urządzenia 

są dane podawane przez producenta. Skaner Leica ScanStation C10 jest w stanie 

rejestrować do 500.000 punktów na sekundę. Jeszcze większe wrażenie robi to, w jak 

łatwy sposób możemy operować modelem, złożonym czasem z 109 punktów i 

przetwarzać go zależnie od potrzeb. Skaning umożliwia operatorowi wierne  

i realistyczne odwzorowanie rzeczywistości, którą skanuje, a następnie wejście w 

całkowitą interakcję z nią. Pozyskane wyniki są bardzo atrakcyjne i robią niezwykłe 

wrażenie już od pierwszego kontaktu z materiałem pomiarowym. W poniższej pracy 

zdecydowano się przeprowadzić diagnostykę, która swym zakresem obejmować będzie 

ocenę deformacji oraz analizę stanu zarysowania elementu żelbetowego podczas 

niszczenia. Rysy, a dokładniej, ich szerokość wpływają w znaczący sposób na trwałość 

konstrukcji, ponieważ mogą prowadzić do korozji prętów zbrojenia. Konsekwencją 

zaawansowanej korozji zbrojenia jest utrata przyczepności pomiędzy betonem, a stalą, co 

spowodować może konieczność naprawy takiego elementu lub jego wymiany. Mając 

możliwość skorzystania z osiągnięć współczesnej techniki w praktyce, stwierdzono, że 

zastosowanie ich w diagnostyce elementów żelbetowych, może znaleźć rzeczywiste 

zastosowanie i przynieść wymierne korzyści, a także pewien powiew świeżości w 

dziedzinie dotychczas zdominowanej przez metody mechaniczne.  

W ramach prac przygotowawczych oraz badań związanych z powstaniem 

monografii, zostały opublikowane artykuły naukowe w czasopismach i na konferencjach 

naukowych [28-31]; w recenzji znajduje się także artykuł opisujący badania i poszerzający 

zagadnienie z monografii o technikę fotografii synchronicznej oraz metod fotogrametrii 

cyfrowej [34]. Monografia powstała jako następstwo pracy dyplomowej Patryka 

Ziółkowskiego realizowanej we współpracy i pod opieką Krystyny Nagrodzkiej-Godyckiej i 

Jakuba Szulwica na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej [32].  
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Badania będące osnową do powstania niniejszej monografii wskazują, że metoda 

skaningu laserowego umożliwia ocenę deformacji i przewidywanie mechanizmu 

zniszczenia zginanej belki żelbetowej poprzez analizę stanu zarysowania. 

Celem badań było sprawdzenie, czy skaning laserowy umożliwia ocenę deformacji  

i przewidywanie mechanizmów zniszczenia zginanej belki żelbetowej poprzez analizę 

stanu zarysowania. 

Prace badawcze podzielono na etapy: 

I etap – Przygotowanie teoretyczne. 

Przeprowadzone zostanie rozpoznanie literaturowe w temacie naziemnego skaningu 

laserowego i zagadnień związanych z mechaniką niszczenia belek żelbetowych. 

II etap – Badania laboratoryjne. 

Badanie zrealizowano w Regionalnym Laboratorium Budownictwa przy Katedrze 

Konstrukcji Betonowych Politechniki Gdańskiej, które mieści się w nowym budynku 

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska „Żelbet”, budynek nr 10 kampusu Politechniki 

Gdańskiej. Badania będą polegały na pomiarze trzech belek żelbetowych o 

zróżnicowanym stopniu zbrojenia, gdzie wymuszone będą mechanizmy zniszczenia 

poprzez zginanie i poprzez ścinanie. Dane uzyskane podczas badania posłużą do 

stworzenia wirtualnego modelu belki, a następnie pomiaru jej deformacji.  

III etap – Analiza i opracowanie danych. 

Kolejny etap polegał, w pierwszej kolejności na obróbce, a następnie gruntownej analizie 

uzyskanego materiału badawczego. Do obróbki wykorzystany został dedykowany 

program Cyclone firmy Leica, a także program typu OpenSource (np. MeshLab). 

IV etap – Podsumowanie i wnioski. 

Etap ten opierał się na wynikach analiz uzyskanych w poprzednich etapach badań. 

Podjęto dyskusję nad założeniami tezy. Wnioski pozwoliły na określenie potencjalnej 

przydatność naziemnego skaningu laserowego w ocenie deformacji i przewidywaniu 

mechanizmów zniszczenia zginanych belek żelbetowych. Omówiono także wpływ 

warunków środowiskowych na pracę sprzętu pomiarowego, a także na uzyskane wyniki. 
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2.1. Beton i stal, charakterystyki materiałowe 

Beton jest to materiał, który powstaje ze 

zmieszania cementu, kruszywa grubego, 

drobnego, wody zarobowej, oraz domieszek  

i dodatków, zaś swoje właściwości uzyskuje  

w wyniku hydratacji cementu. Taka definicja jest 

zgodna z normą PN-EN 206-1:2003 „Beton. 

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność” [24]. Wymieszane składniki betonu 

gotowe do rozpoczęcia procesu zagęszczania, 

nazywamy mieszanką betonową. Natomiast po 

rozpoczęciu procesu wiązania i uzyskaniu 

pewnej wytrzymałości jest to już beton 

stwardniały. Beton podzielić możemy pod 

względem ciężaru objętościowego. Wyróżniamy 

beton zwykły, którego gęstość w stanie suchym 

zawiera się w przedziale od 2200
𝑘𝑔

𝑚3⁄  do 2600
𝑘𝑔

𝑚3⁄  , najczęściej jako kruszywa używa 

się żwirów. Betonem lekkim nazywamy beton o ciężarze objętościowym od 800
𝑘𝑔

𝑚3⁄  do 

2000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . Jego podstawę stanowią kruszywa lekkie oraz domieszki napowietrzające 

lub spieniające. Gęstość w stanie suchym betonu ciężkiego to powyżej 2600
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 

Kruszywa betonu ciężkiego składają z masywnych minerałów, beton ten stosuje się np. 

do budowy osłon przeciwpromiennych. Jedną z najważniejszych cech betonu jest 

wytrzymałość na ściskanie, która zdeterminowana jest klasą betonu. Wejście Polski do 

Unii Europejskiej wymogło dostosowanie normatywów budowlanych do standardów 

europejskich. Dotychczas używane Polskie Normy zostały zastąpione Normami 

Europejskimi, które redefiniują klasę wytrzymałości betonu  

i wprowadzają zunifikowany system oznaczeń uznawany przez wszystkie kraje 

członkowskie. Dla przykładu C30/35 określa beton o minimalnej wytrzymałości na 

Rys. 1. Elewacja betonowa o skomplikowanym 
kształcie. Źródło: inżynierbudowy.pl (27.04.14). 
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ściskanie oznaczonej na próbkach walcowych (wysokość 30cm, średnica 15cm), która 

wynosi 30MPa i najmniejszej wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie, 

oznaczonej na próbkach w kształcie sześcianu (o wymiarach 15x15x15cm) wynoszącej 

analogicznie 35MPa. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie, to taka, która jest 

osiągana przez minimalnie 95% próbek w partii, co jest równoznaczne z 5% 

niepewnością. Beton lekki oznaczamy symbolem LC, np. LC30/35. W opracowaniach 

spotykane są jeszcze stare oznaczenia normy PN-B-03264:2002 [23] (z aneksem 

Ap1:2004P), np. beton B20, gdzie liczba 20 oznacza gwarantowaną wytrzymałość betonu 

20MPa. Europejskim odpowiednikiem betonu B20 jest beton C16/20. Jednakże używanie 

starych oznaczeń jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Beton użyty w 

badaniach, które przeprowadzono w poniższej pracy to beton C25/30. 

Termin klasa stali określa jej wytrzymałość, która bezpośrednio powiązana jest z jej 

cechą mechaniczną jaką jest granicy plastyczności. Granica plastyczności w zależności 

od rodzaju stali może być wyraźna lub umowna, odpowiadająca odkształceniu trwałemu 

stali zbrojeniowej 0,2%. Według norm europejskich, stal oznaczamy literą A, cyfrą 

rzymską i ewentualnie kolejną literą (np. A-III, A-IIIN). Stal przyporządkowana określonej 

klasie ma jasno zdefiniowany obszar zastosowania.  

 Klasa A-0 i A-I stosowana jest zazwyczaj do wykonywania elementów 

pomocniczych, np. strzemion, czy przewiązek.  

• Klasa A-II może zostać zastosowana jako zbrojenie główne  

• Klasa A-III stosowana jest zazwyczaj jako zbrojenie główne 

• Klasa A-IIIN reprezentuje najwyższą klasę wytrzymałości, stosowana jest jako 

zbrojenie główne 

Z kolei właściwości wynikające z technologii wykonania i użytych materiałów, określa nam 

gatunek stali. Nazwę gatunku zapisujemy sekwencją cyfr i liter, np. St50B.  

• „St” pierwszy człon jest oznaczeniem materiału, w typ przypadku jest to stal 

konstrukcyjna przeznaczenia ogólnego  

• „3” jest to liczba przyporządkowana z zakresu od 0 do 7 oznaczająca zawartość 

węgla  

• „S” jest to gatunek stali używany przy konstrukcjach spawanych  

• „X” jest to litera mówiąca, że dana stal jest stalą nieuspokojoną  

Stal zastosowana w belkach, które przeanalizowano to stal klasy A-IIIN.  
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2.2. Uwagi do wymiarowania belek żelbetowych w ujęciu Norm Europejskich. 

Zginane belki żelbetowe należy wyznaczać 

według PN-EN 1992-1-1:2008 [24], który obecnie 

jest obowiązującym normatywem dotyczącą 

wymiarowania żelbetu. Statykę belek określamy 

stosując się do zasad teorii sprężystości i 

plastyczności. Poruszając się w zakresie analizy 

sprężystej, siły występujące wewnątrz belki można 

wyznaczyć stosując metodę współczynnikową. 

Korzystając ze skróconych lub rozszerzonych 

tablic Winklera. Jednakże należy pamiętać, ze 

tablice Winklera odnoszą się do belek ciągłych o 

zbliżonych długościach przęseł. Ponadto określając 

schemat statyczny należy przyjąć podparcie przegubowo-nieprzesuwne lub przegubowe, 

jeżeli belka połączona jest z elementem o większej sztywności. Maksymalne momenty 

zginające i siły poprzeczne wyznaczamy dla przekrojów o największym stopniu 

wytężenia, przy najbardziej niekorzystnie dobranych kombinacjach oddziaływań.  

Należy pamiętać, że przyjęte przez nas ekstremalne wartości, które później posłużą  

do wymiarowania, muszą być niemniejsze niż wartości, które moglibyśmy uzyskać przy 

przyjęciu schematu pełnego, obustronnego utwierdzenia. W PN-EN 1992-1-1:2008 [24] 

parametrem determinującym możliwość użycia określonej stali w charakterze zbrojenia, 

jest ciągliwość.  

Założenie to stoi w kontrze do dotychczasowej Polskiej Normy, w której o 

przydatności stali decydowała jej klasa. Powoduje to pewien dysonans, ponieważ według 

EC2 stalą nie spełniającą parametrów ciągliwości jest stal klasy A-0 i A-II. W praktyce, 

jako stal konstrukcyjną można stosować stale o granicy plastyczności zawierającej się w 

przedziale od 400MPa do 600MPa [26].  

Rys. 2. Eurokod – obowiązujący normatyw 
budowlany. Źródło: nemetschek-scia.com 
(27.04.14). 
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 Nośność żelbetowych przekrojów zginanych oraz wymiarowanie zbrojenia można 

wykonać dwoma metodami, metodą dokładną, oraz metodą uproszczoną. Metoda 

uproszczona, w przeciwieństwie do dokładnej, polega na przyjęciu w ściskanej strefie 

przekroju betonowego, prostokątnego wykresu naprężeń, który traktujemy jako 

ekwiwalentny w stosunku do wykresu rzeczywistego. Przyjęcie takiego założenia pozwala 

na wyeliminowanie konieczności wykonania dokładniejszych analiz, jakie musielibyśmy 

wykonać w metodzie dokładnej. Poza zastosowaniem zbrojenia, które jest niezbędne ze 

względu na moment maksymalny, należy, jeżeli jest to konieczne, dodać zbrojenie 

pomocnicze w postaci prętów montażowych lub przeciwskurczowych [20]. W belkach 

należy stosować także strzemiona, które przeniosą siły ścinające. Ilość i rozstaw 

strzemion liczymy według procedur opisanych w EC2 [24]. 

 

  

Rys. 3. Uproszczona metoda wyznaczania nośności przekrojów zginanych podwójnie zbrojonych [26]. 
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2.3. Mechanizmy niszczenia zginanych belek żelbetowych w badaniach autorskich 

2.3.1. Morfologia rys i wyznaczanie ich szerokości 

Zdecydowano się na analizę 

zginanej belki żelbetowej ponieważ, 

jej zniszczenie zostało dokładnie 

przeanalizowane  

i opisane w dostępnej literaturze [9]. 

Podjęto analizę trzech belek, które 

oznaczono następującymi 

symbolami: B1, B2, B3. Wszystkie 

belki zostały obciążone dwoma 

symetrycznie rozmieszczonymi 

siłami skupionymi usytułowanymi w środku przęsła. Belka zginana (B2), zbrojona w 

sposób ekonomiczny powinna zniszczyć się w strefie rozciąganej obszaru zginanego. Co 

poprzedzać będzie stopniowe i systematyczne pojawianie się rys, aż do wystąpienia rysy 

niszczącej. Proces niszczenia jest sygnalizowany poprzez wzrost ugięć i odkształceń w 

stali zbrojenia. Rysy będą głównie prostopadłe do przekroju poprzecznego belki i 

największe w środkowej części przęsła w obszarze maksymalnego momentu 

zginającego. Belka z silnym zbrojeniem podłużnym w strefie rozciąganej (B1), ulegnie 

zniszczeniu w środku przęsła, poprzez bezpośrednie wyczerpanie wytrzymałości na 

ściskanie betonu strefy ściskanej. Stan ten charakteryzuje brak widocznego zarysowania, 

a zniszczenie przebiega w sposób gwałtowny, niesygnalizowany. Natomiast jeżeli belka 

zostanie zazbrojona prawidłowo w aspekcie zbrojenia podłużnego, a nie dowymiaruje się 

jej zbrojenie poprzeczne (B3), zniszczy się ona w strefie ścinanej, przy podporze. W tym 

Rys. 4. Odkształcenia w rysującej się belce żelbetowej [15]. 

Rys. 5. Zarysowanie belki żelbetowej na tle trajektorii naprężeń [8,10]. 
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gdzie: 
𝜃 – kąt nachylenia krzyżulców betonowych 

𝛽𝑟 – kąt nachylenia rys ukośnych 
𝑉𝑐𝑟 – rysująca siła ścinająca 

𝑉 – maksymalna siła ścinająca w belce 

COT 𝜃 =
COT 𝛽𝑟

1 −
𝑉𝑐𝑟

𝑉

 

wypadku znaczące będą rysy ukośne, zaś rysa niszcząca pojawi się przy jednej z podpór, 

zgodnie z przebiegiem trajektorii naprężeń ściskających.  

Szerokość rys prostopadłych wyliczyć możemy na podstawie średnich wartości 

odkształceń w betonie i zbrojeniu. Zagadnienie obrazuje dobrze [Rys. 4], na dwóch 

wykresach widzimy kolejno stan odkształceń w zbrojeniu i betonie strefy rozciąganej. Na 

wykresie przedstawiającym odkształcenie stali możemy dostrzec, że odkształcenia te są 

największe w przecięciu przez rysę, a najmniejsze na odcinku pomiędzy rysami. 

Odwrotna sytuacja występuje w betonie. Jeżeli scałkujemy różnicę pomiędzy 

odkształceniami stali 𝜀𝑠𝑚 i betonu 𝜀𝑐𝑡 na określonym odcinku, pomiędzy rysami 𝑠𝑟𝑚, 

będziemy mogli określić średnią szerokość rysy 𝑤𝑚. Wartością niewiadomą są 

odkształcenia betonu rozciąganego, natomiast znane są odkształcenia w stali. Dlatego 

też jeżeli pominiemy odkształcalność betonu będziemy w stanie określić średnią 

szerokość rozwarcia rysy, będącą iloczynem średniego rozstawu rys i średnich 

odkształceń w zbrojeniu centralnego przekroju przechodzącym przez rysę. Natomiast 

odkształcenia prętów zborjenia należy wyliczyć z funkcji naprężeń w miejscu zarysowania 

[15]. 

 

𝑤𝑚 = ∫ (𝜀𝑠 − 𝜀𝑐𝑡)𝑑𝑥

 𝑠𝑟𝑚

≅ 𝑠𝑟𝑚 ∙ 𝜀𝑠𝑚 ≅ (𝜀𝑠𝑚 − ∆𝜀𝑠𝑚) 

 
gdzie: 
𝑤𝑚 – szerokość rysy [mm]  
𝑠𝑟𝑚 – długość odcinka pomiędzy rysami [mm] 

𝜀𝑠 – odkształcenia stali [-] 

𝜀𝑐𝑡 – odkształcenia betonu [-] 
𝜀𝑠𝑚 – odkształcenia stali [-] 

∆𝜀𝑠𝑚 – przyrost odkształceń w stali [-] 
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Chcąc określić kąt pochylenia rysy ukośnej możemy posłużyć się wzorem 

podanym przez Godyckiego-Ćwirko, Wesołowskiego [6], będącego w zgodzie z 

niemiecką normą DIN 1045-1:2001 [6]. Gdzie nachylenie ukośnej rysy to 𝛽𝑟, zaś 𝜃 

oznacza kąt pochylenia krzyżulców betonowych. 

 

2.3.2. Fazy pracy i niszczenie 

Współczesna teoria żelbetu zakłada 

istnienie trzech faz w których pracuje belka 

zginana, a mianowicie faza bez 

zarysowania, faza po zarysowaniu  

i faza równowagi granicznej. Jacek Korentz 

z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu 

Zielonogórskiego w swojej pracy wyróżnia 

inny podział, który zestawiony został na wykresie momentu w funkcji rosnącej krzywizny 

[Rys. 7]. W pierwszej kolejności element ulega zarysowaniu(CR), następnie następuje 

uplastycznienie zbrojenia w strefie rozciąganej(SY). Po uplastycznieniu zbrojenia strefy 

ściskanej następuje skruszenie betonu otuliny(CU), a następnie jego odspojenie(CS). 

Kolejno pręty podłużne w strefie ściskanej ulegają wyboczeniu(SF), po czym następuje 

faza stabilizacji(SFU) i zniszczenia, w której to beton rdzenia zostaje skruszony, a pręty 

Rys. 6. Fazy zniszczenia zginanej belki żelbetowej [7]. 

Rys. 7. Fazy zniszczenia zginanej belki żelbetowej [18]. 
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strefy rozciąganej zerwane. Dynamika każdego ze składowych procesu niszczenia jest 

ściśle powiązana z mechanicznymi właściwościami materiału, a w szczególności z 

wytrzymałością betonu na ściskanie, ilością zbrojenia i stosunkiem zbrojenia 

poprzecznego do podłużnego. Co więcej bardzo istotny jest także sposób rozłożenia 

zbrojenia. Przekrój, dla którego uznaje się, że nastąpiło wyczerpanie nośności, w 

dostępnej literaturze, jest różnie definiowany. Jednakże zazwyczaj jako początek 

uplastycznienia, rozumiemy uplastycznienie zbrojenia rozciąganego. Jakkolwiek, 

praktycznym kryterium utraty nośności jest jej spadek o 15-20%. Sytuację ilustruje [Rys. 

7], gdzie szybki spadek nośności obserwujemy po niesprężystym wyboczeniu prętów 

ściskanych zbrojenia podłużnego, więc jako kryterium praktyczne z całą pewnością 

można podać owe wyboczenie. Wtedy też graniczną siłą warunkującym utratę nośności 

będzie moment 𝑀𝑠𝑓. Poziom wytężenia określonego przekroju belki zginanej 

uwarunkowany jest wielkością oddziaływań zewnętrznych wywołujących wewnętrzną 

reakcję materiału [18].  

2.3.3. Metody diagnostyki żelbetowych belek 

W diagnostyce konstrukcji żelbetowych 

wyróżniamy różne narzędzia, stosowane zależnie  

od tego jaki aspekt, element, parametr danej 

konstrukcji chcemy przeanalizować. Do badania 

wytrzymałości stosujemy metody niszczące  

Rys. 8. Ugięciomierz zegarowy. Źródło: 
pl.wikipedia.org (27.04.14). 

Rys. 9. Tensometr strunowy. Źródło: 
www.administrator24.info (27.04.14). 
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i nieniszczące. Do badań nieniszczących zaliczamy metody sklerometryczne np. badanie 

Młotkiem Schmidta, podstawą tej metody jest korelacja między twardością powierzchni 

betonu, a jego wytrzymałością na ściskanie. Młotek Schmidta umożliwiająca również 

ocenę jednorodności betonu. Kolejna metoda  

to badanie ultradźwiękami, np. przy użyciu betonoskopu, oparte na współzależności 

prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowych w betonie  

i jego wytrzymałości na ściskanie. Natomiast wytrzymałość na rozciąganie określamy na 

podstawie jej korelacji z wytrzymałością na ściskanie. W opozycji do badań 

nieniszczących, są badania niszczące. Jak wskazuje ich nazwa prowadzą do destrukcji 

badanego elementu. Do takich badań zaliczamy ściskanie próbek betonowych w prasie. 

Próbki normowo powinny być w kształcie sześcianu o boku 15cm, a także walca o 

średnicy 15cm i wysokości 30cm. Wytrzymałość na ściskanie możemy sprawdzać  

w podobny sposób na rdzeniach kontrolnych pobranych bezpośrednio z konstrukcji. 

Badania niszczące wytrzymałości na rozciąganie zamykają się głównie w dwóch 

metodach, polegających na wyciąganiu próbek mocowanych mechanicznie lub klejonych 

do głowic - metoda PULL-OUT/PULL-OFF i rozłupywaniu – metoda Brazylijska. 

Dodatkowo istnieje jeszcze szereg mniej popularnych metod, takich jak, analiza 

średniego modułu sprężystości, badanie wytrzymałości na odrywanie, czy wyznaczenie 

krzywych naprężenie-odkształcenie, przy ściskaniu i rozciąganiu. 

Badania wytrzymałości stali zbrojeniowej w konstrukcji należą do grupy badań 

niszczących, możemy wykonać odkrywkę pręta zbrojeniowego, a następnie określić jego 

gatunek na podstawie oględzin wizualnych lub też 

pobrać fragment pręta zbrojeniowego i wykonać 

test w maszynie do rozciągania. Jednakże należy 

pamiętać, że w przypadku stali literatura 

przedmiotu nie jest zgodna, co do dokładności 

owych metod, ze względu na możliwe 

przekłamania jeżeli stal była ulepszana cieplnie. 

Dokonując diagnostyki konstrukcji 

żelbetowej, w warunkach laboratoryjnych, jak  

i terenowych możemy określić szereg parametrów, 

takich jak: odkształcenia, przemieszczenia, siła 
Rys. 10. Lupka Brinella. Źródło: sklep.visnar.pl 
(27.04.14). 
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(obciążenie), szerokość rozwarcia rys, średnice i sposób ułożenia zbrojenia. Do pomiaru 

odkształceń stosujemy całą gamę tensometrów. Tensometry oporowe bazują na 

zależności pomiędzy oporem elektrycznym, a przyrostem odkształceń. Zaletą 

tensometrów oporowych jest łatwość ich stosowania, możliwość zachowania ciągłości 

pomiaru. Przede wszystkim jest to metoda tania. Wadami tensometrii elektrooporowej jest 

wrażliwość na wilgoć i podatność na uszkodzenia mechaniczne czujników pomiarowych. 

W tensometrii mechanicznej do przeprowadzania pomiarów stosuje się urządzenie zwane 

ekstensometrem. Wadą tej metody jest brak zachowania ciągłości pomiaru, a także 

uzyskiwana dokładność. Do zalet zaliczyć można brak konieczności obsługi 

specjalistycznego osprzętu, niewrażliwość na wilgoć. Tensometry strunowe [Rys. 9], 

korzystają z zależności pomiędzy zmianą częstości drgań struny, a przyrostem 

odkształceń, jest to metoda łatwa w stosowaniu, niewrażliwa na czynniki atmosferyczne i 

zapewniająca ciągłość pomiaru. Dużą wadą jest koszt czujników. Przemieszczenia 

pionowe określamy za pomocą dwóch urządzeń, ugięciomierza zegarowego [Rys. 8] lub 

indukcyjnego przetwornika przemieszczenia. Podczas przeprowadzania badań 

elementów żelbetowych należy sprawdzić, czy na podporze uzyskujemy przewidzianą  

w schemacie statycznym siłę. Do tego celu możemy użyć siłomierzy elektrooporowych, 

hydraulicznych lub mechanicznych. Na pewnym etapie niszczenia konstrukcji żelbetowej, 

pojawiają się na niej rysy. Pomiar rys prowadzimy za pomocą mikroskopu, lupki Brinella  

[Rys. 10] lub odpowiednio przygotowanych wzorników. Wykonując diagnostykę 

konstrukcji żelbetowych w terenie, czasem zajść może potrzeba określenia układu 

zbrojenia w konstrukcji. Dokonać tego możemy za pomocą odkrywki zbrojenia, 

polegającej na miejscowym usunięciu otuliny lub femetru (urządzenie określające 

położenie zbrojenia, na podstawie analizy pola magnetycznego), tudzież zdjęć 

rentgenowskich. 

2.3.4. Programy do analizy strukturalnej belek żelbetowych 

Moduł Belka Żelbetowa – Konstruktor firmy Intersoft  

Konstruktor jest programem obecnym na rynku polskiego oprogramowania do 

analizy konstrukcji od 2000 roku. Systematycznie rozwijany i poszerzany o kolejne 

moduły stał  

się jednym z najczęściej wykorzystywanych programów obliczeniowych przez 

projektantów-konstruktorów w Polsce. Program można kupić za pośrednictwem Internetu 
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wybierając moduł podstawowy i moduł dodatkowy zależnie od potrzeb. Moduł 

podstawowy można rozszerzyć o kolejne moduły bez większych ograniczeń, które 

sprowadzają się jedynie do dodatkowej aktualizacji modułu podstawowego. Moduł Belka 

Żelbetowa jest narzędziem do analizy strukturalnej i wymiarowania, ciągłych, 

wieloprzęsłowych belek żelbetowych, o definiowalnym przekroju poprzecznym i 

schemacie statycznym. Program umożliwia sprawdzenie nośności, wprowadzenie pełnej 

kombinatoryki obciążeń i automatyczne dobranie zbrojenia. Wymiarowanie belki 

wykonywane jest wg normy: PN-B-03264: 2002. 

Podstawowe cechy i funkcjonalności programu: 

• Analiza strukturalna i wymiarowanie, wieloprzęsłowych i ciągłych belek 

żelbetowych  

wg PN-B-03264 :2002. 

• Wymiarowanie prętów zbrojenia z modułu Rama 2D. 

• Definiowalny przekrój poprzeczny belki żelbetowej. 

• Możliwość analizy SGU belki żelbetowej. 

 

Rys. 11. Program konstruktor – moduł belka żelbetowa. Źródło: www.intersoft.pl (21.04.14). 
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Belka Żelbetowa v.3.1 – Pakiet SPECBUD firmy Intersoft  

Program wchodzący w skład pakietu SPECBUD dedykowany jest do obliczeń 

wytrzymałościowych  

i statycznych belek żelbetowych. Zarówno jedno, jak i wieloprzęsłowych, które liczone są 

według polskiej normy żelbetowej PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1. 

Niestety autorzy programu, na chwilę obecną, nie dostosowali go do normy europejskiej 

EC 2. Wymiarowanie i statyka belki wykonywana jest dla definiowalnych przypadków 

obciążeń, uwzględniając ich kombinatorykę. Program dodatkowo wyposażony jest w 

automatyczny generator kombinacji i przypadków, z możliwością modyfikacji 

współczynników bezpieczeństwa dla obciążeń stałych i zmiennych. Oddziaływania 

zewnętrzne możemy definiować jako siły skupione i obciążenie równomiernie rozłożone. 

Dodatkowo program pozwala na współpracę z dedykowanym Kalkulatorem Obciążeń 

Normowych. Jako wyniki program wyświetla wykresy sił poprzecznych i momentów 

Rys. 12. Program Belka Żelbetowa v.3.1 – Pakiet SPECBUD. Źródło: www.intersoft.pl (21.04.14). 
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zginających. Ponadto na wykres sił wewnętrznych możemy nałożyć, wykres ugięć, 

obwiednie nośności na zginanie i nośności na ścinanie. Podczas wymiarowania program 

pozwala na zadawanie różnych kształtów przekroju poprzecznego, w tym przekrój 

kątowy, teowy i standardowo prostokątny. Program ustala potrzebną liczbę wkładek 

zbrojenia na zginanie i ilość strzemion niezbędną do przeniesienia ścinania, 

uwzględniając przy tym warunek ugięcia granicznego, normowe wymagania 

konstrukcyjne, rozwarcie rys prostopadłych i ukośnych. Po przeprowadzonym 

wymiarowaniu jesteśmy w stanie wygenerować w pełni opisane i zeskalowane 

konstrukcyjne rysunki techniczne, widok i przekroje poprzeczne, a także zestawienie 

prętów zbrojeniowych. Do rysunków dodawać możemy koty wysokościowe, osie 

konstrukcyjne i inne obiekty pomocnicze. Obliczenia w określonym przez nas zakresie 

wyeksportować możemy w formie tabelarycznej do plików tekstowych lub wydrukować 

bezpośrednio z programu. Po zainstalowaniu dodatkowego modułu będziemy w stanie 

wyeksportować rysunek do programów rysunkowych CAD, takich jak AutoCAD.   

 

Rys. 13. Program Belka Żelbetowa v.3.1 – Pakiet SPECBUD. Źródło: www.intersoft.pl (21.04.14). 
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3.1. Laser – O budowie, działaniu i historii.  

 Słowo laser pochodzi z akronimu w 

języku angielskim i pierwotnie było ono 

skrótem od słów „Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation”.  

W dużym uproszczeniu działanie lasera 

opiera się na emisji promieniowania 

elektromagnetycznego w określonym 

kierunku, przy wykorzystaniu zjawiska emisji 

wymuszonej. Jak zauważył już  

w XVII w. Sir Isaac Newton przepuszczając 

światło przez pryzmat ulega ono 

rozszczepieniu na poszczególne barwy 

składowe. Każda z tych barw jest falą  

o określonej długości, które w wiązce światła 

widzialnego są nieregularne i rozproszone. 

To, co odróżnia światło emitowane przez laser od światła białego, jest jego 

uporządkowanie, dzięki czemu zyskuje ono specjalne właściwości, jest jednobarwne, 

inaczej monochromatyczne i spójne. Wiązkę lasera tworzy wiele fal o identycznej 

długości, które biegną w sposób regularny, w jednym kierunku. Fizycznie laser składa się 

z trzech głównych elementów: ośrodka czynnego, rezonatora optycznego, oraz źródła 

pompującego. Ośrodek czynny, inaczej ośrodek aktywny lub osnowa, jest częścią, która 

definiuje najważniejsze parametry lasera. Mianowicie długość wyemitowanej fali, moc, a 

także określa jego potencjalne zastosowanie. Zazwyczaj jest to szkło optyczne o kształcie 

zbliżonym do walca lub kryształ dielektryczny. Kolejnym elementem jest rezonator 

optyczny składający się z dwóch zwróconych przeciwnie do siebie zwierciadeł. Rezonator 

odpowiada za emisje wiązki monochromatycznego światła, w której emitowane fale 

elektromagnetyczne są ze sobą zsynchronizowane, jednakże  

o długości tych fal decyduje już ośrodek czynny. Za kluczowe dla tej technologii, zjawisko  

tzw. „inwersji obsadzeń” odpowiada układ pompujący, który poprzez cykliczne impulsy 

dostarcza energię do układu. 

Rys. 14. Gordon Gould – wynalazca lasera. Źródło: 
www.aip.org/history (21.04.14). 
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Impuls do rozpoczęcia prac nad 

ujarzmieniem energii lasera, dała idea która 

zrodziła się w umyśle, jednego z największych 

naukowców i myślicieli wszechczasów, Alberta 

Einsteina.  

To on w 1917 roku zaprezentował światu swoje 

dzieło, w którym opisał trzy, nieznane dotąd, 

tajemnicze zjawiska. Osobliwości te nazwał 

absorpcją, emisją spontaniczną i emisją 

wymuszoną. Przez 37 lat pozostawały tylko 

teorią, aż do roku 1954, kiedy to w Nowym 

Jorku na Columbia University zespół badawczy 

Charlesa H. Townesa, zaprezentował tzw. 

Maser [Rys. 15]. Maser jest to urządzenie, 

które emituje spójną fale elektromagnetyczną, 

korzystając przy tym ze zjawiska emisji 

wymuszonej, o której pisał Einstein. Samo słowo MASER podobnie jak LASER pochodzi 

od nazwy z języka angielskiego, która brzmi następująco „Microwave Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation”. Urządzenie używało pobudzonych cząsteczek 

amoniaku, aby wyprodukować mikrofale o częstotliwości ok. 24GHz. To, co różniło go od 

typowych laserów, było to, że zamiast emitować kwant światła, emitował wiązkę mikrofal. 

Charles H. Townes razem z Arthurem L. Schawlow, korzystając z doświadczeń 

uzyskanych podczas badania maserów, napisali wiele publikacji, które pozwoliły w 1960 

stworzyć pierwszy działający laser. Za badania nad tą technologią Townes w 1964 roku 

otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Wynalazcą pierwszego na świecie lasera był 

Theodore Harold Maiman, który w 1960 roku w Laboratoriach Badawczych Hughesa, w 

Kalifornii, zbudował prototyp lasera, gdzie ośrodkiem czynnym był odpowiednio 

przygotowany kryształ rubinu. Istnieje przy tym jednakże pewna kontrowersja, gdyż 

pewne źródła podają, że laser wymyślił dwa lata wcześniej, w 1958 roku ówczesny 

doktorant na Uniwersytecie Columbia, Gordon Gould [Rys. 14], któremu jednakże na 

początku odmówiono praw patentowych do tej technologii i została ona wykorzystana 

przez innych, w tym właśnie Charlesa H. Townesa, który był w tamtym czasie profesorem 

Rys. 15. MASER. Źródło: pl.wikipedia.org (10.03.14). 
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w Columbii i bezpośrednim przełożonym Gordona. Jednakże po wielu latach wygrał on 

wojnę patentową i 1977 przyznano mu prawo patentowe do tej technologii, a także w 

1988 po kolejnych bataliach sądowych, uzyskał prawo do tantiem za korzystanie z jego 

wynalazku [27]. Co ciekawe, także w 1960 roku, który zdawał się być znamienny, Ali 

Javan, irański naukowiec, stworzył pierwszy laser gazowy, którego ośrodkiem czynnym 

była mieszanka neonu z helem. Był to laser, który generował ciągłą wiązkę i znalazł kilka 

praktycznych zastosowań w przemyśle. Kolejnym wynalazkiem w dziedzinie technik 

laserowych był laser półprzewodnikowy, stworzony w 1962 przez Roberta Hall’a, używany 

głównie w elektronice i telekomunikacji. W 1964 Kumar Patel, opracował laser oparty na 

dwutlenku węgla, natomiast 1969 Hildreth Walker, zasłynął  

z pierwszego lasera telemetrycznego, który co więcej został użyty podczas pierwszej 

załogowej misji na księżyc, Apollo 11, wyznaczając dokładną odległość księżyca od 

ziemi. Laser excimerowy używany w latach 70-tych do produkcji mikro chipów, dzięki 

Stevenowi Trokelowi i jego grupie badawczej w 1982, znalazł zastosowanie w medycynie. 

W 1987 dokonał on pierwszej operacji oczu, za pomocą lasera. 

Esencją działania lasera 

jest to w jaki sposób światło 

reaguje z elektronami. Elektrony 

istnieją na określonym poziomie 

energetycznym, różnym dla 

poszczególnych atomów  

i cząsteczek. Ażeby lepiej 

zobrazować to zjawisko, 

wyobraźmy sobie poziomy 

energetyczne jako kołowe orbity 

wokół jądra atomu. Elektrony na 

zewnętrznych orbitach mają 

większą energie niż te na orbitach 

wewnętrznych. Elektrony mogą być wypchnięte na wyższą orbitę, jeżeli zwiększymy ich 

energie wewnętrzną, np. poprzez błysk światła. Elektrony będące na wyższym poziomie 

energetycznym szybko wytracają swoją energię i wracają na niższą orbitę, emitując przy 

tym tą energię w postaci kwantu światła. Długość fali, a także spektrum emitowanej barwy 

Rys. 16. Laser rubinowy. Źródło: www.laserfest.org (24.03.14). 
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jest ściśle skorelowane z ilością wyemitowanej energii. Zależnie od konkretnego materiału 

z którego zbudowany jest ośrodek czynny, występuje różnica pomiędzy długością fali, 

którą pochłania, aby elektrony mogły przejść na wyższy poziom energetyczny, a 

długością fali wyemitowanej, kiedy elektrony na powrót znajdą się w stanie 

podstawowym. Dla lasera o cylindrycznym ośrodku czynnym z rubinu, zwierciadło 

refleksyjne umieszczone jest po obu stronach cylindra. Lampa o wysokiej jasności musi 

być opleciona spiralnie wokół ośrodka czynnego, aby równomiernie rozprowadzić po 

ośrodku błysk światła dzięki któremu zachodzi zjawisko emisji wymuszonej. Fale 

odpowiadające spektrum niebieskiemu i zielonemu wzbudzają elektrony chromu z których 

składa się kryształ i przenoszą je na wyższy stan energetyczny. Przy powrocie do stanu 

naturalnego atomy emitują kwant czerwonego światła, tak charakterystycznego dla 

laserów rubinowych. Lustra odbijają część z tego światła i kwanty przechodzą od jednego 

zwierciadła do drugiego, wzbudzając inne atomy chromu, które ponownie emitują światło. 

Tak samonapędzający się system zwiększa energię w krysztale, aż osiągnie ona stan 

energetyczny równy źródłu światła. Następnie skumulowane światło wydostaje się w 

formie monochromatycznej wiązki przez niewielki otwór umieszczony w jednym ze 

zwierciadeł. 

Tabela 1. Działanie lasera rubinowego. Źródło: www.fizyka.osw.pl (24.03.14). 

ILUSTRACJA OPIS 

 

Wysoko napięciowy prąd powoduje, 

że rury kwarcowe emitują 

intensywny impuls świetny, 

wzbudzający część atomów w 

krysztale rubinu i przenosi je na 

wyższy poziom energetyczny. 
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Na określonym poziomie energii, 

niektóre atomy emitują cząsteczki 

światła nazywane fotonami. Na 

początku atomy emitowane są we 

wszystkich kierunkach. Fotony 

pochodzące z jednego 

wzbudzonego atomu stymulują 

pozostałe atomy, które w ramach 

zamkniętego obiegu emitują kolejne 

fotony. Proces ten zwiększa 

gwałtownie intensywność światła. 

 

Każde ze zwierciadeł odbija fotony, 

przemieszczające się od jednego 

zwierciadła do drugiego, 

kontynuując proces wymuszonej 

emisji i wzmacniania. 

 

Fotony opuszczają zwierciadło 

przez mały otwór w powierzchni 

refleksyjnej. To co się wydostaje 

nazywamy światłem lasera. 
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3.2. Naziemny skaning laserowy – definicja, początki technologii - historia, 

działanie, zastosowanie 

Nieustanny rozwój technologiczny  

i dekady prac nad technikami laserowymi 

doprowadziły do wdrożenia tej technologii  

w wielu dziedzinach nauk. Począwszy od 

geodezji, a skończywszy na operacjach 

medycznych za pomocą laserów 

wysokoenergetycznych. Urządzeniem, które 

zapoczątkowało wykorzystywanie technik 

laserowych w pomiarach odległości był dalmierz 

laserowy, którego pomiar polegał na określaniu 

przesunięcia fazowego fali wyemitowanej w 

stosunku do fali odbitej. Przesuwając się dalej w 

czasie powstał tachimetr elektroniczny, który 

poza pomiarem odległości był w stanie określić 

także kąt poziomy i kąt pionowy. Stosowany był 

do tzw. „pomiarów masowych”, czyli pomiarze 

położenia dużej ilości punktów terenowych. 

Następne były skanery laserowe, które powstały w Stanach Zjednoczonych, w połowie lat 

90-tych XX wieku, jako odpowiedź na zapotrzebowanie w postaci urządzenia do szybkiej 

inwentaryzacji skomplikowanych kształtów aparatury przemysłowej. Wykonanie 

inwentaryzacji układów rur w obiektach wielkokubaturowych, przy użyciu standardowych 

narzędzi pomiarowych takich jak dalmierze laserowe, a nawet tachimetrów jest 

praktycznie niemożliwe lub może powodować utrudnienia w pracy zakładu. Skaning 

laserowy stał się idealnym narzędziem do tego typu celów, ze względu na swój szeroki 

zasięg działania i nieinwazyjność. Pionierem na rynku skanerów laserowych 3D była firma 

Plowman Craven & Associates, pochodząca z Wielkiej Brytanii, ale działająca na terenie 

USA [35].  

Naziemny skaner laserowy należy do urządzeń typu LiDAR (z ang. Light Detecion 

and Ranging), których działanie opiera się na emisji i analizie odebranych fal 

elektromagnetycznych. Standardowo narzędzie do skaningu laserowego składa się z 

Rys. 17. Jeden z pierwszych skanerów laserowych 

3D „Cyrax model 2500” wyprodukowany przez Cyra 

Technologies obecnie Leica Geosystems. Źródło: 

www.upc.edu (24.03.14). 
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nadajnika emitującego fale elektromagnetyczne, zestawu obrotowych luster, które 

pozwalają na uzyskanie właściwego odchylenia kątowego wiązki lasera, teleskopu 

skupiającego falę odbitą i detektora analizującego intensywność wiązki. Całością 

przebiegu procesu pomiarowego steruje wyspecjalizowany mikroprocesor, a dane z 

detektora alokowane są w wewnętrznej pamięci skanera. Esencją działania urządzenia 

jest analiza odległości do skanowanego obiektu i kąta pod jakim wiązka lasera pada na 

jego powierzchnię. Dzięki tym danym skaner odwzorowuje obiekt w postaci modelu 

złożonego z gęsto rozmieszczonych punktów, który nazywa się chmurą punktów. Punkty 

umieszczane są w trójwymiarowym układzie współrzędnych, którego punktem 

początkowym jest położenie wypoziomowanego skanera. Dodatkowo skaner może 

wykonać zdjęcia, które po nałożeniu na chmurę pozwolą uzyskać foto realistyczną 

wizualizację skanowanego otoczenia [4]. 

 

 

 

  

Rys. 18. Widok chmury punktów nałożonej na obraz rzeczywisty. Źródło: ilustracja autorska. 
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3.3. Zastosowania skaningu laserowego w budownictwie 

Technologia skanowania 

laserowego ma ogromną ilość 

potencjalnie możliwych zastosowań  

na właściwie każdym etapie budowy. W 

stadium planowania inwestycji pozwala 

na całkowicie operatywne odwzorowanie 

w pełnej skali obszaru przyszłej budowy. 

Chmurę punktów możemy zamieniać na 

obiekty 3D, tworząc foto realistyczne 

wizualizacje lub plany 

zagospodarowania placu budowy. 

Ponadto istnieje funkcjonalność, która 

służy do tworzenia animacji, dlatego 

możliwe jest zaanimowanie całego 

procesu budowy w istniejącej substancji. Na etapie realizacji możemy wykorzystać 

skaning laserowy przy kontroli mas ziemnych, wykopów, nasypów lub też dostarczanego 

na budowę kruszywa. Dodając do skanów georeferencje, np. z pozycjonowania 

satelitarnego, możemy dokonywać na bieżąco inspekcji fundamentów, ścian, belek i 

innych elementów konstrukcyjnych. Naziemny skaning laserowy to idealne narzędzie do 

dokumentacji zaawansowania przebiegu procesu budowlanego np. dokumentacja układu 

zbrojenia przed zabetonowaniem. W fazie powykonawczej skaning służyć jako narzędzie 

do łatwego wykonywania inwentaryzacji powykonawczej, a w późniejszym okresie kontroli 

osiadania [28]. 

  

Rys. 19. Skaner laserowy na placu budowy. Źródło: 

img.directindustry.com (27.04.14). 
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3.4. Podstawowe definicje 

Naziemny skaning laserowy (ang. Terrestrial Laser Scanning) – technologia 

pomiarowa, używająca naziemnych skanerów laserowych, która umożliwia kompleksowe 

odwzorowanie przestrzeni za pomocą modelu złożonego z dużej ilości punktów, taki 

model nazywamy chmurą punktów. 

 

Naziemny skaner laserowy – urządzenie, które w czasie rzeczywistym pozyskuje dane 

o położeniu obiektów w swoim otoczeniu, wiernie odwzorowując je za pomocą punktów 

umieszczonych w trójwymiarowej przestrzeni. 

 

Chmura punktów z mapą intensywności – chmura punktów, gdzie każdej z 

intensywności odbicia światła przypisanej punktom w chmurze nadano określoną barwę z 

zakresu. 

 

System skanujący naziemnego skanera laserowego 3D – „jest to system, który 

przetwarza wybrany rzeczywisty obiekt na jego wirtualny model CAD. W skład systemu 

wchodzi skaner laserowy 3D, oprogramowanie do sterowania pracą skanera laserowego 

3D, filtracji  

i orientacji chmur punktów oraz do modelowania danych, a także dodatkowe akcesoria 

takie jak statyw, bateria, itp.” [11] 

  

Parametry skanowania – „są nimi rozmiar i lokalizacja skanowanego obiektu oraz 

gęstość skanowania.” [13] 

  

Chmura punktów – „jest to zbiór punktów pomierzonych w przestrzeni 3D.” [13] 

  

Dokładność pomiaru –„ jest to stopień zgodności pomiędzy wielkością otrzymaną z 

pomiaru, a wielkością rzeczywistą na mierzonym obiekcie. Dokładność danych pozostaje 

nieokreślona, aż do momentu, w którym nastąpi jej porównanie z wartością rzeczywistą. 

Porównanie to jest finalną oceną jakości danych.” [11] 
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Dokładność modelu – „jest to pochodna pierwotnego modelu obiektu wygenerowanego 

przy użyciu punktów pomierzonych na powierzchni obiektu. Podczas gdy dokładność 

pojedynczego pomiaru może wynosić 10 mm, użycie algorytmu opartego na metodzie 

najmniejszych kwadratów do wygenerowania podstawowego modelu obiektu może dać 

wynikową dokładność rzędu 1-2 mm. Zdolność do gromadzenia w bardzo szybki sposób 

gęstej siatki punktów dla dużych powierzchni jest niewątpliwie zaletą naziemnego 

skaningu laserowego. Jednakże, jeśli nie zostanie stworzony zwarty model lub gęstość 

punktów na powierzchni obiektu będzie bardzo mała, wówczas otrzymana dokładność 

modelu nie będzie adekwatna do rzeczywistej sytuacji.” [11] 

 

Precyzja pomiaru – „jest to stopień zgodności pomiędzy dwoma lub większą liczbą 

pomiarów wykonanych dla tego samego punktu, z tego samego stanowiska. Precyzja 

dotyczyć może zarówno surowych, przetworzonych jak i wymodelowanych danych. W 

niektórych przypadkach można wyodrębnić precyzję pojedynczych elementów. Jednakże 

nie można jej używać jako wiarygodnego wskaźnika jakości systemu, ze względu na fakt, 

iż błędy związane z różnymi elementami są szybko potęgowane.” [11] 

  

Dokładność pojedynczego pomiaru – „Impulsowy system laserowy emituje tysiące 

nieciągłych sygnałów pomiarowych. Każdy pomiar rozpatrywany oddzielnie ma swoją 

dokładność. Wielkość tą utworzona jest przez błędy związane z każdą z jej składowych: 

błąd odległości, błąd układu skanującego i błąd kalibracji. Należy zaznaczyć, iż 

dokładność pojedynczego pomiaru dla każdej odległości zmienia się i maleje wraz ze 

wzrostem odległości. Dokładność pojedynczego pomiaru nie musi być wskaźnikiem 

właściwej jakości danych, zaletą skanera laserowego jest jego zdolność do 

przepróbkowania docelowego obszaru.” [11] 

 

Rozdzielczość – „jest to zdolność instrumentu do wykrywania, rozróżniania, pomiaru  

i zapisu przestrzennych informacji o szczegółach obiektu przy uwzględnieniu 

odpowiedniego zasięgu i w polu widzenia skanera. Rozróżniamy jej dwa rodzaje: 

rozdzielczość odległościową oraz rozdzielczość kątową.” [1] 
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Rozdzielczość odległościowa – „jest definiowana jako minimalna różnica w odległości, 

która jest możliwa do wykrycia przez skaner. Bezpośredni wpływ na nią mają: precyzja 

pomiaru, rozbieżność wiązki lasera oraz stosunek mocy sygnału do wielkości szumu 

pomiarowego. Pozornie precyzję pomiaru i rozdzielczość odległościową można używać 

zamiennie. Jednakże różnią się one od siebie, czego dowodem może być uzyskanie 10 

razy lepszej rozdzielczości odległościowej niż dokładności pomiaru odległości poprzez 

użycie podstawowego modelingu oraz podpikselowości.” [11] 

 

Rozdzielczość kątowa – „może być definiowana jako rozmiar najmniejszego elementu 

jaki jest rozróżnialny na jednorodnej powierzchni. W momencie gdy rozdzielczość kątowa 

jest określana poprzez pomiar na jednorodnej powierzchni, to znaczenia nabiera fakt, aby 

skaner laserowy posiadał zdolność do teksturowania danych. Bezpośredni wpływ na nią 

mają: wielkość średnicy plamki lasera oraz gęstość skanowania. Ten rodzaj 

rozdzielczości jest istotny, ponieważ nie tylko odpowiada on za lepszą wizualizacje 

danych, ale także pozwala na zidentyfikowanie cech, które w przeciwnym razie mogłyby 

zostać niewykryte przez sensory (czujniki pomiarowe).” [11] 

  

Gęstość skanowania punktów – „jest to wielkość, którą określa się ilość punktów 

pomierzonych na danym obiekcie. Zależy ona przede wszystkim od odległości od 

instrumentu  

i interwału pomiędzy pomierzonymi punktami, które znajdują się w swoim sąsiedztwie. 

Wraz ze wzrostem odległości, gęstość punktów maleje i może być ona różna zarówno w 

poziomie jak i pionie. Gęstość punktów w kierunku poziomym jest określana przez liczbę 

linii skanowania, natomiast w kierunku pionowym, przez rozdzielczość matrycy CCD.” 

[www.3ddigitalcorp.com (15.01.2014)] 

 

Układ współrzędnych skanera – „jest to prawoskrętny układ współrzędnych o początku  

w środku optycznego układu soczewek. Oś X jest równoległa do dłuższej osi przedniej  

płaszczyzny skanera, poziomej osi instrumentu. Oś Y jest skierowana w kierunku 

zasięgu, prostopadle do przedniej płaszczyzny skanera. Natomiast oś Z jest równoległa 

do krótszej osi przedniej płaszczyzny skanera, pionowej osi instrumentu.” 

[www.3ddigitalcorp.com (15.01.2014)]. 
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3.5. Specyfikacja techniczna skanera  

Skaner Leica ScanStation C10 

[Rys. 20] to jeden z szybszych, a 

przede wszystkim bardzo 

wszechstronnych urządzeń do 

pomiarów przestrzennych 

dostępnych na rynku. Charakteryzuje 

się wysoką dokładnością i znacznym 

zasięgiem pomiaru. Korzysta z 

technologii Smart X-Mirror™, dzięki 

której można skanować m.in. obszar 

będący bezpośrednio ponad 

skanerem. Urządzenie składa się z 

panelu dotykowego, kompensatora 

laserowego, sensora wychylenia, 

pionownika laserowego, dysku 

twardego, dwóch komór na baterie i sześciu wymiennych akumulatorów. Całkowita 

specyfikacja techniczna skanera udostępniona została przez producenta i przedstawiona 

w tabeli poniżej [Tab. 2]. 

Tabela 2. Specyfikacja techniczna skanera Leica ScanStation C10 pobrana ze strony 

producenta. Źródło: www.leica-geosystems.pl (18.04.14). 

Dane ogólne 

Typ instrumentu 

Kompaktowy, impulsowy, z kompensatorem 

dwuosiowym, 

bardzo szybki skaner laserowy, 

charakteryzujący się wysoką 

dokładnością, dużym zasięgiem i szerokim 

polem widzenia; 

zintegrowany aparat cyfrowy i pionownik 

laserowy 

Interfejs użytkownika Wbudowany kontroler, notebook lub tablet PC 

Rys. 20. Skaner Leica ScanStation C10 – opis komponentów. 
Źródło: gmv.cast.uark.edu (18.04.14). 
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Pamięć Wbudowany dysk twardy lub komputer PC 

Aparat cyfrowy 

Zintegrowany aparat cyfrowy o wysokiej 

rozdzielczości 

z automatycznym ogniskowaniem 

Dokładność skanera 

Dokładność pojedynczego pomiaru( zasięg od 1 – 50m ) 

Położenie 6mm 

Odległość 4mm 

Kąt(pionowy/poziomy) 
~58 mikro-radianów / ~60 mikro-radianów (12” 

/ 12”) 

Dokładność modelowanej 

Powierzchni (szum) 
2 mm 

Skanowanie tarcz (automatyczne 

wpasowanie w płaską tarcze) 
Odchylenie standardowe – 2mm 

Kompensator dwuosiowy 

Możliwość wł./wył., rozdzielczość 1”, zakres 

dynamiczny 

+/- 5’, dokładność 1.5” 

Skaner laserowy 

Typ Impulsowy, układ własny 

Kolor Zielony, długość fali = 532nm 

Klasa lasera 3R (IEC 60825-1) 

Zasięg 

300 m przy 90% albedo; 134 m przy 18% 

albedo, 

(minimalny zasięg 0.1 m) 

Szybkość skanowania 
Do 500.000 punktów na sekundę, szybkość 

maksymalna, chwilowa 

Rozdzielczość skanowania 

Rozmiar plamki lasera Od 0 – 50 m: 4.5 mm (kryterium FWHH); 
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7 mm (kryterium Gaussa) 

Odstęp punktów 

Dobierany poziomy i pionowy, minimalny 

odstęp < 1mm, 

w całym zakresie, pojedyncze punkty 

Pole widzenia 

Horyzontalnie 360° (maksymalnie) 

Wertykalnie 270° (maksymalnie) 

Celowanie/orientacja 
Wolne od paralaksy, zintegrowany aparat z 

automatycznym ogniskowaniem 

Optyka skanująca 

Lustro obracające się w pionie lub obracająca 

się w poziomie 

platforma skanera; lustro Smart X-Mirror™ 

automatycznie 

obraca się skracając czas skanowania 

Pojemność pamięci 80 GB (wbudowany dysk twardy) 

Komunikacja 
Dynamic Internet Protocol (IP) Address, 

Ethernet 

Zintegrowany kolorowy 

aparat cyfrowy / kamera 

z automatycznym ogniskowaniem 

Pojedynczy obraz 17° x 17°: 1920 x 1920 

pikseli (4 megapiksele) 

Pełna sfera 360° x 270°: 230 obrazów; 

przesyłanie 

wideo z zoomem, automatyczne dostosowanie 

do otaczającego światła 

Wbudowany wyświetlacz 

Kolorowy graficzny ekran dotykowy, QVGA 

(320 x 240 pikseli), 

w zestawie rysik 

Libella 

Zewnętrzna libella, libella elektroniczna 

widoczna 

na ekranie skanera lub w programie Cyclone 

Transfer danych Ethernet lub port USB 2.0 
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Pionownik laserowy 

Klasa lasera: 2 (IEC 60825-1) 

Dokładność centrowania: 1.5 mm z wysokości 

1.5 m 

Średnica plamki lasera: 2.5 mm z wysokości 

1.5 m 

Możliwość włączenia / wyłączenia 

Zasilanie 

Zasilacz Prąd stały 15 V, prąd zmienny 90 – 260 V 

Zużycie energii średnio < 50 W 

Typ baterii 
Wewnętrzna: litowo – jonowa; zewnętrzna: 

litowo – jonowa 

Porty zasilania 

Wewnętrzne: 2; Zewnętrzny; 1 (jednoczesne 

użycie, 

podłączane zasilania w czasie pracy) 

Czas pracy 
Bateria wewnętrzna: >3.5 h (2 baterie), 

Bateria zewnętrzna: >6 h (temp. pokojowa) 

Środowisko pracy 

Temp. pracy 5° C do 40° C 

Temp. przechowywania -25° C do +65° C 

Oświetlenie 
Praca w pełnym słońcu jak i w kompletnych 

ciemnościach 

Wilgoć Bez kondensacji 

Pył / wilgoć IP54 (IEC 60529) 

Wymiary, waga 

Skaner 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 238 mm x 358 mm x 395 mm / 

Waga 13 kg (bez baterii) 
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Bateria (wewnętrzna) 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 40 mm x 72 mm x 77 mm / 

Waga 0.4 kg 

Bateria (zewnętrzna) 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 95 mm x 248 mm x 60 mm / 

Waga 1.9 kg 

Zasilacz na prąd zmienny 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 85 mm x 170 mm x 41 mm / 

Waga 0.9 kg 

Dołączone akcesoria standardowe 

Pojemnik transportowy. Spodarka Leica z serii profesjonalnej. 4x baterie wewnętrzne 

Ładowarka baterii / kabel zasilający, adapter samochodowy, kabel do łączenia ładowarek 

Kabel do transmisji danych. Miarka wysokości i uchwyt dla miarki. Zestaw czyszczący. 

Oprogramowanie Cyclone™ SCAN. Pakiet opieki technicznej CCP Basic – 1 rok. 

Notebook do skanowania z oprogramowaniem Cyclone 

Element Wymagane minimum 

Procesor Pentium M 1.7 GHz lub szybszy 

RAM 1 GB (2 GB dla Windows Vista) 

Karta sieciowa Ethernet 

Wyświetlacz 
Karta z obsługą SVGA lub Open GL 

(z najnowszymi sterownikami) 

System operacyjny 
Windows XP Professional (SP2 lub nowszy) 

(32 lub 64), Windows Vista (32 lub 64) 

Możliwości sterowania 

Wbudowany kolorowy ekran dotykowy do sterowania pracą skanera 

Oprogramowanie Leica Cyclone SCAN jest instalowane na komputerze 
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3.6. Rynek naziemnych skanerów laserowych – porównanie oprzyrządowania 

oferowanego przez firmę Leica 

W niniejszym rozdziale opisano kilka innych naziemnych skanerów laserowych 

oferowanych przez firmę Leica i dokonano porównania zestawczego z używanym 

podczas badań skanerem ScanStation C10. 

 

Leica ScanStation P20 

 

Tabela 3. Porównanie specyfikacji technicznej skanera Leica ScanStation P20 z Leica 

ScanStation C10. Źródło: www.leica-geosystems.pl (18.03.14). 

Leica ScanStation P20 Leica ScanStation C10 

Opis producenta 

Kompaktowy, ultraszybki impulsowy 

skaner laserowy wykonujący pomiary 

z geodezyjną dokładnością, szerokim 

polem widzenia, zintegrowanym 

aparatem cyfrowym i pionownik 

laserowy 

Kompaktowy, impulsowy, z 

kompensatorem dwuosiowym, 

bardzo szybki skaner laserowy, 

charakteryzujący się wysoką 

dokładnością, dużym zasięgiem i 

szerokim polem widzenia; 

zintegrowany aparat cyfrowy i 

pionownik laserowy. 

Rys. 21. Skaner Leica ScanStation P20. 

Źródło: www.nsscanada.com (08.05.14).  

Źródło: www.zf-laser.com (18.03.14). 
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Dokładność odległości 

3 mm przy 50 m; 6 mm przy 100 m Do 4mm 

Dokładność kątowa 

8" w poziomie; 8" w pionie 12" w poziomie; 12" w pionie 

Kompensator dwuosiowy 

Możliwość wł./wył., rozdzielczość 1", 

zakres dynamiczny +/ 5', dokładność 

1.5" 

Możliwość wł./wył., rozdzielczość 1", 

zakres dynamiczny +/ 5', dokładność 

1.5" 

Długość fali lasera 

808 nm (niewidoczna) / 658 

(widoczna) 
Zielony, długość fali = 532nm 

Klasa lasera 

2 (zgodnie z normą IEC 608251) 3R (IEC 60825-1) 

Zasięg 

Do 120 m; odbicie wiązki 18%, 

minimalny zasięg 0,4 m 

300 m przy 90% albedo; 134 m przy 

18% albedo, minimalny zasięg 0,1 m 

Szybkość skanowania 

Do 1.000.000 punktów/s 
Do 50.000 pkt/s, szybkość 

maksymalna, chwilowa 

Pole widzenia 

Horyzontalnie: 360° / Wertykalnie: 

270°. Celowanie/orientacja: Bez 

paralaksy, zintegrowana kamera z 

automatycznym ogniskowaniem 

Horyzontalnie: 360° / Wertykalnie: 

270°. Celowanie/orientacja: Bez 

paralaksy, zintegrowana kamera z 

automatycznym ogniskowaniem 

Optyka skanująca 

Lustro obracające się w pionie na 

obracającej się w poziomie platformie 

skanera; Do 50 Hz z baterią 

wewnętrzną. Do 100 Hz z 

zewnętrznym źródłem zasilania. 

Lustro obracające się w pionie lub 

obracająca się w poziomie platforma 

skanera; lustro Smart X-Mirror™ 

automatycznie obraca się skracając 

czas skanowania. 
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Pojemność pamięci 

Wewnętrzny dysk twardy SSD o 

pojemności 256 GB lub zewnętrzny 

nośnik pamięci USB. 

80 GB (wbudowany dysk twardy). 

Komunikacja 

Kabel Ethernet, lub bezprzewodowy 

WLAN 

Dynamic Internet Protocol (IP) 

Address, Ethernet 

Pionownik laserowy 

Laser klasy 1 (IEC 608251). 

Dokładność centrowania: 1,5 mm z 

wysokości 1,5 m. Średnica plamki 

lasera: 2,5 mm z wysokości 1,5 m. 

Możliwość włączenia / wyłączenia. 

Klasa lasera: 2 (IEC 60825-1) 

Dokładność centrowania: 1.5 mm z 

wysokości 1.5 m 

Średnica plamki lasera: 2.5 mm z 

wysokości 1.5 m. Możliwość 

włączenia / wyłączenia. 

Zasilanie 

Zużycie energii: Zwykle 40 W 

Czas pracy: Bateria wewnętrzna: > 7 

h (2 baterie), Bateria zewnętrzna: > 

8,5 h (temp. pokojowa) 

Zużycie energii: Średnio < 50 W  

Czas pracy: Bateria wewnętrzna: 

>3.5 h (2 baterie), Bateria 

zewnętrzna: >6 h (temp. pokojowa) 

Środowisko pracy 

Temperatura pracy: –20° C do +50° C 

Temp. Przechowywania: –40° C do 

+70° C 

Oświetlenie: Praca w pełnym słońcu 

jak i w kompletnych ciemnościach 

Wilgoć: Bez kondensacji 

Pył / wilgoć: IP54 (IEC 60529) 

Temperatura pracy: 5° C do 40° C 

Temp. Przechowywania: -25° C do 

+65° C 

Oświetlenie: Praca w pełnym słońcu 

jak i w kompletnych ciemnościach 

Wilgoć: Bez kondensacji 

Pył / wilgoć: IP54 (IEC 60529) 

Wymiary i waga skanera 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 238 mm 

x 358 mm x 395 mm  

Waga: 11.9 kg, nominalnie (bez 

baterii) 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 238 

mm x 358 mm x 395 mm 

Waga: 13 kg (bez baterii) 
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 Leica ScanStation P15 

 

Tabela 4. Porównanie specyfikacji technicznej skanera Leica ScanStation P15 z Leica 

ScanStation C10. Źródło: www.leica-geosystems.pl (18.03.14). 

Leica ScanStation P15 Leica ScanStation C10 

Opis producenta 

Kompaktowy, ultraszybki impulsowy 

skaner laserowy wykonujący pomiary 

z geodezyjną dokładnością i 

zintegrowaną kamerą. 

Kompaktowy, impulsowy, z 

kompensatorem dwuosiowym, 

bardzo szybki skaner laserowy, 

charakteryzujący się wysoką 

dokładnością, dużym zasięgiem i 

szerokim polem widzenia; 

zintegrowany aparat cyfrowy i 

pionownik laserowy. 

Dokładność odległości 

3mm przy 40m Do 4mm 

Dokładność kątowa 

8" w poziomie; 8" w pionie 12" w poziomie; 12" w pionie 

Kompensator dwuosiowy 

Rys. 22. Skaner Leica ScanStation P15. 

Źródło: www.sccssurvey.co.uk (08.05.14). 
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Możliwość wł./wył., rozdzielczość 1", 

zakres dynamiczny +/ 5', dokładność 

1.5" 

Możliwość wł./wył., rozdzielczość 1", 

zakres dynamiczny +/ 5', dokładność 

1.5" 

Długość fali lasera 

808 nm (niewidoczna) / 658 

(widoczna) 
Zielony, długość fali = 532nm 

Klasa lasera 

2 (zgodnie z normą IEC 608251) 3R (IEC 60825-1) 

Zasięg 

Do 40 m; odbicie wiązki 18% 

(minimalny zasięg 0,4 m) 

300 m przy 90% albedo; 134 m przy 

18% albedo, (minimalny zasięg 0.1 

m) 

Szybkość skanowania 

Do 1.000.000 punktów/s 
Do 50.000 pkt/s, szybkość 

maksymalna, chwilowa 

Pole widzenia 

Horyzontalnie: 360° 

Wertykalnie: 270° 

Celowanie/orientacja: Bez paralaksy, 

zintegrowana kamera z 

automatycznym ogniskowaniem 

Horyzontalnie: 360° 

Wertykalnie: 270° 

Celowanie/orientacja: Bez paralaksy, 

zintegrowana kamera z 

automatycznym ogniskowaniem 

Optyka skanująca 

Lustro obracające się w pionie na 

obracającej się w poziomie platformie 

skanera; Do 50 Hz z baterią 

wewnętrzną. Do 100 Hz z 

zewnętrznym źródłem zasilania. 

Lustro obracające się w pionie lub 

obracająca się w poziomie platforma 

skanera; lustro Smart X-Mirror™ 

automatycznie obraca się skracając 

czas skanowania. 

Pojemność pamięci 

Wewnętrzny dysk twardy SSD o 

pojemności 256 GB lub zewnętrzny 

nośnik pamięci USB. 

80 GB (wbudowany dysk twardy). 
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Komunikacja 

Kabel Ethernet, lub bezprzewodowy 

WLAN 

Dynamic Internet Protocol (IP) 

Address, Ethernet 

Pionownik laserowy 

Laser klasy 1 (IEC 608251). 

Dokładność centrowania: 1,5 mm z 

wysokości 1,5 m. Średnica plamki 

lasera: 2,5 mm z wysokości 1,5 m. 

Możliwość włączenia / wyłączenia. 

Klasa lasera: 2 (IEC 60825-1) 

Dokładność centrowania: 1.5 mm z 

wysokości 1.5 m 

Średnica plamki lasera: 2.5 mm z 

wysokości 1.5 m. Możliwość 

włączenia / wyłączenia. 

Zasilanie 

Zużycie energii: Zwykle 40 W 

Czas pracy: Bateria wewnętrzna: > 7 

h (2 baterie), Bateria zewnętrzna: > 

8,5 h (temp. pokojowa) 

Zużycie energii: Średnio < 50 W  

Czas pracy: Bateria wewnętrzna: 

>3.5 h (2 baterie), Bateria 

zewnętrzna: >6 h (temp. pokojowa) 

Środowisko pracy 

Temperatura pracy: –20° C do +50° C 

Temp. Przechowywania: –40° C do 

+70° C 

Oświetlenie: Praca w pełnym słońcu 

jak i w kompletnych ciemnościach 

Wilgoć: Bez kondensacji 

Pył / wilgoć: IP54 (IEC 60529) 

Temperatura pracy: 5° C do 40° C 

Temp. Przechowywania: -25° C do 

+65° C 

Oświetlenie: Praca w pełnym słońcu 

jak i w kompletnych ciemnościach 

Wilgoć: Bez kondensacji 

Pył / wilgoć: IP54 (IEC 60529) 

Wymiary i waga skanera 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 238 mm 

x 358 mm x 395 mm.  

Waga: 11.9 kg, nominalnie (bez 

baterii) 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 238 

mm x 358 mm x 395 mm.  

Waga: 13 kg (bez baterii) 
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Leica ScanStation C5 

Tabela 5. Porównanie specyfikacji technicznej skanera Leica ScanStation C5 z Leica 

ScanStation C10. Źródło: www.leica-geosystems.pl (18.03.14). 

Leica ScanStation C5 Leica ScanStation C10 

Opis producenta 

Kompaktowy, impulsowy, bardzo 

szybki skaner laserowy, 

charakteryzujący się wysoką 

dokładnością, dużym zasięgiem i 

szerokim polem widzenia; 

wyposażony w kamerę wideo i 

pionownik laserowy. 

Kompaktowy, impulsowy, z 

kompensatorem dwuosiowym, 

bardzo szybki skaner laserowy, 

charakteryzujący się wysoką 

dokładnością, dużym zasięgiem i 

szerokim polem widzenia; 

zintegrowany aparat cyfrowy i 

pionownik laserowy. 

Dokładność odległości 

Do 4mm Do 4mm 

Dokładność kątowa 

12" w poziomie; 12" w pionie 12" w poziomie; 12" w pionie 

Kompensator dwuosiowy 

Niedostępny w standardzie, 

możliwość rozbudowy 

Możliwość wł./wył., rozdzielczość 1", 

zakres dynamiczny +/ 5', dokładność 

Rys. 23. Skaner Leica ScanStation C5. 

Źródło: www.sccssurvey.co.uk (08.05.14). 

 

Źródło: www.riegl.com (18.03.14). 
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1.5" 

Długość fali lasera 

Zielony, długość fali = 532nm Zielony, długość fali = 532nm 

Klasa lasera 

3R (IEC 60825-1) 3R (IEC 60825-1) 

Zasięg 

35 m, albedo ≥ 5% 

300 m przy 90% albedo; 134 m przy 

18% albedo, (minimalny zasięg 0.1 

m) 

Szybkość skanowania 

25.000 pkt/sek 
Do 50.000 pkt/s, szybkość 

maksymalna, chwilowa 

Pole widzenia 

Horyzontalnie: 360° 

Wertykalnie: 270° 

Celowanie/orientacja: Bez paralaksy, 

zintegrowana kamera z 

automatycznym ogniskowaniem 

Horyzontalnie: 360° 

Wertykalnie: 270° 

Celowanie/orientacja: Bez paralaksy, 

zintegrowana kamera z 

automatycznym ogniskowaniem 

Optyka skanująca 

Lustro obracające się w pionie lub 

obracająca się w poziomie platforma 

skanera; lustro Smart X-Mirror™ 

automatycznie obraca się skracając 

czas skanowania. 

Lustro obracające się w pionie lub 

obracająca się w poziomie platforma 

skanera; lustro Smart X-Mirror™ 

automatycznie obraca się skracając 

czas skanowania. 

Pojemność pamięci 

80 GB (wbudowany dysk twardy SSD) 

lub zewnętrzna pamięć USB. 
80 GB (wbudowany dysk twardy). 

Komunikacja 

Dynamic Internet Protocol (IP), 

Ethernet lub 

bezprzewodowy LAN (WLAN) z 

Dynamic Internet Protocol (IP) 

Address, Ethernet. 
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adapterem zewnętrznym. 

Pionownik laserowy 

Klasa lasera: 2 (IEC 60825-1) 

Dokładność centrowania: 1.5 mm z 

wysokości 1.5 m. Średnica plamki 

lasera: 2.5 mm z wysokości 1.5 m 

Możliwość włączenia / wyłączenia. 

Klasa lasera: 2 (IEC 60825-1) 

Dokładność centrowania: 1.5 mm z 

wysokości 1.5 m 

Średnica plamki lasera: 2.5 mm z 

wysokości 1.5 m. Możliwość 

włączenia / wyłączenia. 

Zasilanie 

Zużycie energii: Średnio < 50 W  

Czas pracy: Bateria wewnętrzna: >3.5 

h (2 baterie), Bateria zewnętrzna: >6 

h (temp. pokojowa) 

Zużycie energii: Średnio < 50 W  

Czas pracy: Bateria wewnętrzna: 

>3.5 h (2 baterie), Bateria 

zewnętrzna: >6 h (temp. pokojowa) 

Środowisko pracy 

Temperatura pracy: 5° C do 40° C 

Temp. Przechowywania: -25° C do 

+65° C 

Oświetlenie: Praca w pełnym słońcu 

jak i w kompletnych ciemnościach 

Wilgoć: Bez kondensacji 

Pył / wilgoć: IP54 (IEC 60529) 

Temperatura pracy: 5° C do 40° C 

Temp. Przechowywania: -25° C do 

+65° C 

Oświetlenie: Praca w pełnym słońcu 

jak i w kompletnych ciemnościach 

Wilgoć: Bez kondensacji 

Pył / wilgoć: IP54 (IEC 60529) 

Wymiary i waga skanera 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 238 mm 

x 358 mm x 395 mm.  

Waga: 13 kg (bez baterii) 

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 238 

mm x 358 mm x 395 mm.  

Waga: 13 kg (bez baterii) 

Skaner Leica ScanStation C10 jest zdecydowanie bardziej wydajny i funkcjonalny 

niż skaner Leica ScanStation C5. Jednakże skanery z serii P znacznie prześcigają model 

C10, posiadają lepszą dokładność przy określaniu odległości, większą prędkość pomiaru, 

dłuższy czas pracy na baterii w stosunku do swojego poprzednika. Ponadto skanerów z 

serii P można używać, także przy ujemnych temperaturach. 
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Rozdział IV 

 
Badania nad naziemnym skaningiem laserowym  

przy niszczeniu belek żelbetowych 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO I PRZETWARZANIE 
DANYCH. ELEMENTY ŻELBETOWE. 
 
Krystyna Nagrodzka-Godycka, Jakub Szulwic, Patryk Ziółkowski 
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4.1. Geometria i zbrojenie badanych belek 

 

Rys. 24. Przekroje i schemat statyczny belki żelbetowej. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

Tabela 6. Przyrost siły w przebiegu badania dla belek B1, B2 i B3. 

Symbol 
Etap 

1 [kN] 

Etap 2 

[kN] 

Etap 3 

[kN] 

Etap 4 

[kN] 

Etap 5 

[kN] 

Etap 

6 [kN] 

Etap 

7 [kN] 

Etap 

8 

[kN] 

Belka 

B1 
0 10 30 40  70 90  

Belka 

B2 
0 10  30 37    

Belka 

B3 
0 10 30  70 90 

Legenda: ( / ). 

Przygotowano trzy belki B1, B2, B3 o różnym stopniu zbrojenia, takim, ażeby 

wymusić zaistnienie, z góry określonego, różnego dla każdej belki, mechanizmu 

zniszczenia. Założono, że dwie belki B1, B2 mają zniszczyć się poprzez wyczerpanie 

nośności na zginanie, kolejno ze względu na beton i ze względu na stal. Trzecia belka B3 

powinna zniszczyć się poprzez wyczerpanie nośności na ścinanie. Chcąc uzyskać 

założone rezultaty dla belek B1 i B2 posłużono się zmiennym stopniem zbrojenia w strefie 



 

50 

zginanej. Z kolei w belce B3 zastosowano silne zbrojenie w strefie zginanej, natomiast nie 

wystarczającą ilość strzemion, aby wymusić mechanizm zniszczenia poprzez ścinanie. 

 

Rys. 25. Schemat stanowiska badawczego dla belek B1 i B2. Źródło:  Opracowanie 

autorskie. 

 

Rys. 26. Schemat stanowiska badawczego dla belki B3. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

Do przygotowania belek użyto betonu klasy C25/30 i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN.  

Po zabetonowaniu belka pozostawała w spoczynku, aż do osiągnięcia pełnej 

wytrzymałości. Przed zabetonowaniem do szkieletu zbrojenia każdej z belek 

przymocowano szereg tensometrów elektrooporowych. Tensometry połączono 

przewodami, które następnie wyprowadzono w taki sposób, ażeby po zabetonowaniu 

uzyskać do nich pełen dostęp. Przewody te w późniejszym etapie zostaną przylutowane 
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do płytek drukowanych, a te z kolei połączą układ z komputerem posiadającym 

oprogramowanie dedykowane do pomiarów odkształceń stali.  
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4.2. Skanowanie i pozyskiwanie danych – przygotowanie stanowiska badawczego  

Pierwszą rzeczą, którą należało wykonać, było umieszczenie elementu w prasie 

hydraulicznej. Do tego celu użyto podnośnika suwnicowego o udźwigu do 3 ton. Każda z 

belek posiadała połączone ze szkieletem i zabetonowane stalowe uchwyty, więc 

przeniesienie każdej z nich do docelowego miejsca zniszczenia nie sprawiło większych 

trudności. Ustawienie belek należało za każdym razem skalibrować, w taki sposób, ażeby 

jak najwierniej odwzorować schemat statyczny. Do odwzorowania podparcia 

przegubowego skorzystano z półokrągłych stalowych podpór. Natomiast siłę z prasy 

hydraulicznej przekazano poprzez stalowy trawers o przekroju dwuteowym na metalowe 

podpory, a te kolejno na belkę. Układ taki miał za zadanie odwzorować obciążenie belki 

dwoma symetrycznie rozłożonymi siłami skupionymi. Przewody tensometrów 

elektrooporowych przylutowano do płytek drukowanych, a następnie połączono z 

komputerem przenośnym, który odpowiedzialny był za pomiar odkształceń. Siłę 

przykładano stopniowo co 10kN. Po każdorazowym przyłożeniu obciążenia, prasa 

hydrauliczna zatrzymywała się, a zespół badawczy sprawdzał, czy nastąpiła propagacja 

rys. W międzyczasie mierzone były naprężania występujące w stali za pomocą 

tensometrów elektrooporowych zespolonych ze szkieletem zbrojenia. Wyniki pojawiały się 

na ekranie monitora i systematycznie archiwizowano je. Dodatkowo w celu odpowiedniej 

Rys. 30. Belka B3. Źródło: Fotografia autorska. 
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dokumentacji zdecydowano się przy każdym z badań zainstalować dwa statywy z 

aparatami i włącznikiem synchronicznym. 
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4.3. Skanowanie i pozyskiwanie danych – przebieg pomiarów 

Badania przeprowadzono w Regionalnym Laboratorium Technologii Betonu przy 

Katedrze Konstrukcji Betonowych Politechniki Gdańskiej. Pierwsze pomiary wykonano  

15 grudnia 2013 roku, przebadano dwie belki mające zniszczyć się poprzez zginanie. 

Przed rozpoczęciem, ustawiono belkę w prasie hydraulicznej odwzorowując jej schemat 

statyczny. Podłączono tensometry i skonfigurowano sprzęt pomiarowy, ugięcia 

sprawdzano ugięciomierzem zegarowym. Dla obu belek obciążenie przykładano skokowo 

co 30kN, aż do wyczerpania nośności. Obie belki zniszczyły się realizując założoną 

mechanikę zniszczenia. Pierwsza B1 zniszczyła się ze względu na beton, w górnej części 

strefy zginanej. Druga B2 natomiast zniszczyła się ze względu na stal w dolnej części 

strefy zginanej. Zdecydowano się na wybiórcze skanowanie strefy zginanej, z pewnym 

zapasem, w średniej rozdzielczości, po każdorazowo przyłożonym obciążeniu. Przez cały 

przebieg badania, pozycja skanera nie została zmieniona, ani naruszona. Wykonano 

dodatkową dokumentacje fotograficzną, dwoma aparatami synchronicznymi.  

Drugie pomiary wykonano 26 stycznia 2014 roku, przebadano belkę mającą 

zniszczyć się ze względu na ścinanie. Po wstępnej analizie danych z wcześniejszych 

badań zdecydowano się na pewne zmiany, kilka dni przed badaniem belka została 

odpowiednio przygotowana. Powierzchnię boczną, która docelowo miała zostać 

zeskanowana, pobiałkowano i naniesiono na nią symetryczną siatkę prostokątów o 

szerokości 10 cm. W miejscach przecięć linii pionowych i poziomych umieszczono 

okrągłe, metalowe znaczniki o średnicy 6mm. Przed samym badaniem należało ustawić 

belkę w prasie hydraulicznej, tak, ażeby przyłożone obciążenie, jak i punkty podparcia 

odpowiadały założonemu schematowi statycznemu. Przewody tensometrów zespolonych 

ze szkieletem zbrojenia, przylutowano do płytek drukowanych, które z kolei podłączone 

były do urządzenia pomiarowego. Pod belką zainstalowano czujnik zegarowy do pomiaru 

ugięcia. Obciążenie przykładano skokowo co 30kN, aż do zniszczenia. Po każdym 

przyłożonym obciążeniu przeprowadzano pomiar za pomocą skanera laserowego Leica 

ScanStation C10, który trwał, ok. 3 minut przy zerowym i pierwszym pomiarze, natomiast 

już przy kolejnych było to ok. 7 minut. Skan zerowy i po pierwszym przyłożonym 

obciążeniu wykonano w średniej rozdzielczości. Od pomiaru drugiego zdecydowano się 

zwiększyć rozdzielczość skanowania na wyższą. Zwiększenie rozdzielczości w kolejnych 

pomiarach zdecydowanie poprawiło odbiór modelu przy późniejszej obróbce. Zamiast 
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skanu wycinkowego zdecydowano się na skan całościowy belki. Po każdym przyłożonym 

obciążeniu, sczytywano dane o naprężeniach w zbrojeniu, określano ugięcie i 

sprawdzano obecność rys. Przez cały przebieg badania, pozycja skanera nie została 

zmieniona, ani naruszona. Natomiast belka zniszczyła się poprzez ścinanie, czyli zgodnie 

z założoną mechaniką zniszczenia. Wykonano dodatkową dokumentacje fotograficzną, 

dwoma aparatami synchronicznymi. Dane dotyczące pomiarów zestawiono w tabeli. 
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4.4. Skanowanie i pozyskiwanie danych – archiwizacja danych 

Przed przejściem do obróbki komputerowej pozyskanego materiału, należało 

przenieść dane z urządzenia, poprzez nośnik zewnętrzny, do komputera. Dane zostały 

przeniesione  

za pomocą nośnika pamięci flash [Menu główne - Narzędzia/Transfer/Projekty – 

wpisujemy nazwę projektu – Kont – rozpoczyna się transfer danych]. Orientacyjna 

wielkość pozyskanych danych to ok. 2GB. 
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4.5. Wyniki badań niszczących 

W poniższej tabeli zamieszczono wyniki badań trzech belek. Zawarto pełen opis 

wyników uzyskanych według klasycznych metod diagnostycznych, łącznie z 

dokumentacją fotograficzną. 

Tabela 7. Przebieg niszczenia belki B1. Zniszczenie ze względu na ścinanie przy 

podporze. Stała tensometru wynosi: k = 1,62x10-5. 

BELKA B1 

NR 

POMIA

RU 

SIŁ

A 

[kN

] 

UGIĘ

CIE 

[mm] 

POZIOM 

WYTĘŻ

ENIA 

[Pi/Pu] 

ZARYSO

WANIE 

ODCZYTY 

TENSOMET

RÓW [MPa] 

RÓŻNIC

A 

Δ [‰] 

ODKSZT

AŁCENI

E 

ε [‰] I II 

0 0 0,00 0,00 BRAK -1,4 -0,4 0,001000 0,000000 

1 10 0,77 0,09 BRAK -36,8 -25,9 0,010000 0,014580 

2 30 2,45 0,29 BRAK 

-

122,

2 

-95,9 0,026000 0,046900 

3 40 3,72 0,43 BRAK 

-

176,

2 

-

143,9 
0,032000 0,069600 

4 50 4,95 0,58 

RYSY 

OD 

ZGINANI

A 

-

279,

6 

-

202,3 
0,077000 0,093900 

5 70 7,15 0,91 

RYSY 

OD 

ZGINANI

A 

-

314,

4 

-

125,9 
0,188000 0,147400 

6 90 9,93 1,43 

RYSY 

OD 

ZGINANI

A 

-

403,

9 

-

100,5 
0,304000 0,231600 

7 100    

-

1181

,0 

-

1414,

1 

0,233000  
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Rys. 31. Belka B1. Źródło: Fotografia autorska. 

Rys. 32. Belka B1. Źródło: Fotografia autorska. 
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Rys. 33. Belka B1. Źródło: Fotografia autorska. 

Rys. 34. Belka B1. Źródło: Fotografia autorska. 
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Tabela 8. Przebieg niszczenia belki B2. Zniszczenie ze względu na ścinanie przy 

podporze. Stała tensometru wynosi: k = 1,62x10-5. 

BELKA B2 

NR 

POMIA

RU 

SIŁ

A 

[kN

] 

UGIĘ

CIE 

[mm] 

POZIOM 

WYTĘŻ

ENIA 

[Pi/Pu] 

ZARYSO

WANIE 

ODCZYTY 

TENSOME

TRÓW 

[MPa] 

RÓŻNI

CA 

Δ [‰] 

ODKSZTAŁCE

NIE 

ε [‰] 

I II 

0 0 0,00 0,00 BRAK 

POMIAR 

NIEMOŻLIWY ZE 

WZGLĘDU NA 

WADLIWE 

TENSOMETRY 

 

0,000000 

1 10 1,09 0,05 BRAK 0,0081 

2 20 3,60 0,13 
RYSY OD 

ZGINANIA 
0,002145 

3 30 6,25 0,18 
RYSY OD 

ZGINANIA 
0,021600 

4 37 9,95 0,22 
RYSY OD 

ZGINANIA 
0,029000 

5 38   

RYSA 

NISZCZĄ

CA  

0,035000 

 

 

 

Rys. 35. Belka B2. Źródło: Fotografia autorska. 
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Rys. 36. Belka B2. Źródło: Fotografia autorska. 

Rys. 37. Belka B2. Źródło: Fotografia autorska. 
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Rys. 38. Belka B2. Źródło: Fotografia autorska. 
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Tabela 9. Przebieg niszczenia belki B3. Zniszczenie ze względu na ścinanie przy 

podporze. Stała tensometru wynosi: k = 1,62x10-5. 

BELKA B3 

NR 

POMIA

RU 

SIŁ

A 

[kN

] 

UGIĘ

CIE 

[mm] 

POZIOM 

WYTĘŻ

ENIA 

[Pi/Pu] 

ZARYSO

WANIE 

ODCZYTY 

TENSOMET

RÓW [MPa] 

RÓŻNICA 

Δ [‰] 

ODKSZT

AŁCENI

E 

ε [‰] I II 

0 0 0,00 0,00 BRAK -0,3 -0,3 0,000000 0,000000 

1 10 0,57 0,00 BRAK -16,6 
-

15,7 
-0,001100 0,000000 

2 30 1,81 0,13 BRAK -62,8 
-

55,0 
-0,007800 0,002145 

3 50 3,32 0,43 

RYSY 

OD 

ZGINANI

A 

-

123,

4 

-

118,

1 

-0,00053 0,006960 

4 70 4,53 0,38 

RYSY 

OD 

ŚCINANI

A 

-

165,

7 

-

162,

1 

-0,003100 0,006150 

5 90 5,89 0,51 

RYSY 

OD 

ŚCINANI

A 

-

217,

5 

-

215,

3 

-0,002200 0,008200 

6 
140

,7 
 1,00 

RYSA 

NISZCZ

ĄCA 

-

220,

0 

- -0,002500 0,016200 
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Rys. 39. Belka B3. Źródło: Fotografia autorska. 

Rys. 40. Belka B3. Źródło: Fotografia autorska. 
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Belka B1 (schemat zniszczenia niesygnalizowany) 

Celem badania było zdiagnozowanie belki przezbrojonej poddanej rosnącemu obciążeniu 

siłami skupionymi. Rysy badano za pomocą lup. Belka była wolnopodparta. Wraz ze 

wzrostem sił dokonywano obserwacji postępującego zarysowania. Obciążenie 

przykładano za pomocą specjalistycznego urządzenia w hali. Powstały rysy od zginania. 

Pierwsza rysa powstała przy obciążeniu siłą o wartości 50kN. Zniszczenie nastąpiło w 

strefie rozciągania zbrojenia, poprzez przekroczenie nośności stali, przy obciążeniu siłą o 

wartości 100kN. Jako, że belka była silnie zbrojona zniszczenie, które nastąpiło było 

niesygnalizowane. Pojawiające się rysy były słabo widoczne. 

Belka B2 (schemat zniszczenia sygnalizowany) 

Kolejnym badanym elementem była belka słabo zbrojona, którą również poddano 

rosnącemu obciążeniu siłami skupionymi. Głównym narzędziem wykorzystywanym do 

badania były lupy za pomocą, których sprawdzane były pojawiające się zarysowanie 

belki. Obciążenie podobnie jak w przykładzie pierwszej belki również przykładano za 

pomocą specjalistycznego sprzętu. Pierwsza rysa powstała tym razem przy obciążeniu 

siłą o wartości 20kN, a więc znaczenie szybciej niż w przypadku pierwszego elementu. 

Zniszczenie nastąpiło od strony stali, która doznała uplastycznienia, przy obciążeniu belki 

Rys. 41. Belka B3. Źródło: Fotografia autorska. 
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siłą 38kN. W porównaniu do poprzedniego, przeprowadzonego badania rysy w tym 

elemencie powstawały szybciej i były dobrze widoczne. 

Belka B3 (schemat zniszczenia sygnalizowany – ścinanie) 

Celem badania było zdiagnozowanie belki w strefie przypodporowej poddanej rosnącemu 

obciążeniu siłami skupionymi. Rysy badano za pomocą lup. Belka była wolnopodparta, 

wraz ze wzrostem sił dokonywano obserwacji postępującego zarysowania. Obciążenie 

przykładano za pomocą specjalistycznego urządzenia w hali. Głównymi rysami, które 

powstawały były rysy od ścinania. Pierwsza rysa powstała przy obciążeniu siłą o wartości 

50kN. Zniszczenie nastąpiło w strefie przypodporowej, poprzez ścięcie belki. Zniszczenie 

belki nastąpiło przy obciążeniu siłą o wartości 140,7kN. 
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4.6. Ewaluacja badań 

Podczas badania belek nr 1 i nr 2, popełniono szereg błędów, które wyeliminowano 

przy badaniu belki nr 3. Poniżej w podpunktach wymieniono szereg uwag do 

wykonywania analiz za pomocą naziemnego skaningu laserowego, jako wynik 

doświadczeń wypływających z przeprowadzonych pomiarów, a mianowicie: 

• Powierzchnię zewnętrzną belki należy pobiałkować. 

• W otoczeniu belki powinno się umieścić czysty arkusz papieru, jako wskaźnik 

kontrolny bieli(kontrast dla pobiałkowanej powierzchni belki). 

• Niedopuszczalna jest zmiana położenia skanera i stosowanie dowiązań na sygnały 

lokujące 

• Na powierzchni belki należy umieścić, w równych odstępach, punkty 

charakterystyczne (w badaniach użyto metalowych okręgi o średnicy 6mm). 

Najłatwiej na siatce prostokątów. 

• Należy pilnować, żeby podczas badań nie naruszać przestrzeni pomiędzy 

obiektem, a skanerem 

• Należy usunąć wszystkie elementy refleksyjne z obszaru skanowania. 

• Skanowanie ze zbyt bliska powoduje większe szumy tuż przy powierzchni 

(optymalna odległość ok. 2m) 

• Minimalna rozdzielczość pomiarów, pozwalająca określić stan zarysowania to 

rozdzielczość „Wysoka” z ustawień domyślnych skanera Leica ScanStation 

C10(Odległość: 100m; Poziom: 0,05m; Pion: 0,05m; Ilość punktów[HxV]: 

12565x4712). 

• Do określenia obwiedni deformacji zaleca się skanowanie całej powierzchni 

bocznej belki 

Do dalszych analiz wykorzystano dane z badania belki nr 3, jako najbardziej miarodajne. 
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5.1. Postprocessing – obróbka danych w programie Cyclone 7 

5.1.1. Tworzenie stanowiska pracy i import danych 

Dane pomiarowe pozyskane podczas skaningów zmodyfikowane zostaną w 

programie firmy Leica, Cyclone 7.3.3 ver. 64bit. Dla osób posiadających system o 

architekturze 32 bitowej istnieje analogiczna kompilacja Cyclone 7.3.3 ver. 32bit. Najpierw 

należy przygotować stanowisko na którym będziemy pracować [Wybieramy – 

Configure/Servers…/Add/ - serwerowi należy nadać nazwę, a następnie zatwierdzić 

przyciskiem – Add]. Kolejnym krokiem będzie stworzenie odpowiedniej bazy danych do 

której zaimportujemy skany w drzewku katalogów rozwijamy wnętrze katalogu z 

serwerami [SERVERS]. Kolejno należy wybrać nazwę naszego serwera ze znacznikiem 

[unshared] i utworzyć bazę [Wybieramy PPM - Databases…/ Configure 

Databases/Add/…/]. Potem należy stworzyć folder w którym przechowywane będą, 

pozyskane bezpośrednio ze skanera, dane pomiarowe. Ważną rzeczą która spędza sen z 

powiek osobą początkującym użytkownikom oprogramowania firmy Leica jest całkowita 

niekompatybilność programu z polską tablicą znaków, nawet jeden polski znak 

diakrytyczny potrafi skutecznie zawiesić program, a w konsekwencji uniemożliwić dalszą 

pracę. Dlatego niedopuszczalnym jest, ażeby folder w których przechowujemy dane ze 

Rys. 42. Prawidłowo zaimportowane dane do programu Cyclone 7. Źródło:  Opracowanie autorskie. 
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skaningu zawierał w swojej ścieżce dostępu polskie znaki diakrytyczne. Co więcej jeżeli 

takowe zastosujemy nie będziemy mogli utworzyć bazy danych, zaś program nie 

poinformuje nas o jakimkolwiek problemie, co utrudni nam znalezienie przyczyny 

niefunkcjonalności programu. Dla przykładu, jeżeli ścieżka dostępu będzie następująca 

[C:\\documents\user\gość\] baza danych nie zostanie utworzona, a program nie 

poinformuje nas co było przyczyną tego stanu rzeczy. Dlatego istotnym jest, żeby polskie 

znaki w ścieżce dostępu nie wystąpiły. Finalizujemy tworzenie bazy danych [ wybieramy - 

… - szukamy utworzonego przez nas folder i nadajemy mu nazwę – 2x Wybieramy – 

otwórz]. Nowo utworzona baza danych pojawi się w katalogu serwera. Kolejnym krokiem 

jest import danych ze skaningu do utworzonej bazy danych [Zaznaczamy bazę i 

wybieramy PPM - Import ScanStation C10 Data/Import ScanStation C10 project… - 

wybieramy folder w którym przechowujemy dane pomiarowe]. Po odpowiednim czasie 

potrzebnym programowi do konwersji danych, zależnym od ilości materiału pomiarowego. 

Skany zostają ostatecznie zaimportowane do programu  

i są gotowe do dalszej obróbki [Rys. 42].  

5.1.2. Optymalizacja modelu chmury punktów 

Każda chmura punktów składa się z tysięcy, milionów pojedynczych punktów  

w przestrzeni, aby to zobrazować ilość punktów, w jednym skanie z pomiarów belki B1  

Rys. 43. Nie poddana obróbce chmura punktów. Źródło: Opracowanie autorskie. 
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to ponad 10.000.000 punktów. Tak ogromne zasoby danych mogą skutecznie spowolnić,  

lub zablokować nawet współczesne mocne i wydajne maszyny. Chcąc usprawnić pracę  

z oprogramowaniem i umożliwić bezproblemową obsługę firma Leica zaimplementowała  

w swoim oprogramowaniu szereg funkcji usprawniających pracę. Jedną z 

najważniejszych funkcji jest optymalizacja, jej działanie opiera się na kompresji i 

uporządkowaniu chmury punktów, przez co staje się ona bardziej spójna. Ponadto usuwa 

zawartość schowka uwalniając zasoby pamięci operacyjnej [Rozwijamy drzewko 

katalogów i wybieramy utworzony przez nas model, następnie wybieramy PPM funkcję - 

Optimize]. Kolejną bardzo ważną funkcją jest unifikacja, która usprawnia pracę z 

modelem, poprzez częściową redukcję i kompresje chmury. Autorzy oprogramowania 

przed zastosowaniem funkcji redukcji zalecają wykonać kopię zapasową modelu ze 

względu na nieodwracalność dokonanej przez funkcję reorganizacji chmury  

[W obszarze ModelSpace, wybieramy Tools/Unify Clouds…/ Unify – należy określić 

wielkość redukcji jaką chcemy zastosować]. 

5.1.3. Przygotowanie chmury punktów – usuwanie „zakłóceń” 

Surowa, nie poddana obróbce chmura punktów, zawiera wiele niepotrzebnych nam 

informacji. Poza zeskanowanymi obiektami znajdującymi się w ścisłym sąsiedztwie 

docelowego przedmiotu badań, istnieje jeszcze szereg innych zakłóceń zaburzających 

ostateczny odbiór modelu np.: opady atmosferyczne, pyły. Wszelkie punkty zbędne w 

analizie fachowo określamy „zakłóceniami” [Rys. 29]. Zbędne nadliczbowe punkty należy 

usunąć, ażeby usprawnić pracę nad modelem, mniej punktów to mniej mocy 

obliczeniowej komputera potrzebnej, aby tą chmurę obsłużyć. Należy także pamiętać, że 

im mniej punktów tym łatwiej będzie nam zapanować nad modelem i wydajnie nad nim 

pracować [Wybieramy ikonę mieszczącą się na pasku zadań –Fence- należy zaznaczyć 

obszar i wybierać funkcję PPM - Fence/Delete Inside (Rys. 33) – oznacza to skasowanie 

wszystkiego wewnątrz zaznaczonego obszaru lub użyć - Fence/Delete Inside i skasować 

wszystko poza zaznaczonym obszarem]. 
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Rys. 44. „Zakłócenia” – zbędne dane w chmurze punktów. 

Źródło: Opracowanie autorskie. 

 

Rys. 45. Czyszczenie skanu za pomocą narzędzia 

”Fence”. Źródło: Opracowanie autorskie. 

 

 

 
 
  



 

75 

5.2. Analiza możliwości oceny stanu zarysowania 

Jednym ze sposobów określenia mechanizmu niszczenia belki żelbetowej jest 

przeanalizowanie stanu jej zarysowania w czasie. W przypadku zniszczenia ze względu  

na zginanie główna rysa niszcząca pojawi się w środkowej części belki. Natomiast  

w zniszczeniu poprzez ścinanie przy jednej z podpór. 

5.2.1. Analiza rozkładu chmury punktów bez nałożonych map intensywności 

Przeanalizowano model chmury punktów belki B3 (zniszczenie ze względu na 

ścinanie) z pomiaru 6 (w fazie pokrytycznej) bez nałożonej mapy intensywności barw pod 

kątem znalezienia rys mogących wskazywać na zaistnienie określonego mechanizmu 

zniszczenia. Analizując taki model dostrzec można jedynie niewyraźny zarys głównej rysy 

niszczącej. Sygnalizuje on jedynie możliwy charakter zniszczenia i nie może stanowić 

podstawy do dokładniejszych analiz. Przeanalizowano następnie model belki B2 

(zniszczenie ze względu na zginanie) z pomiaru 6 (w fazie pokrytycznej) bez nałożonej 

mapy intensywności, także pod kątem znalezienia rys mogących wskazywać na 

zaistnienie określonego mechanizmu zniszczenia.  

W tym wypadku, także można dostrzec jedynie niewyraźny zarys głównej rysy 

niszczącej. W tym wypadku pozyskany materiał może posłużyć jedynie do zgrubnego 

określenia charakteru zniszczenia belki. Z całą stanowczością można stwierdzić, że 

opierając się jedynie na surowym modelu chmury punktów nie da się dokładnie określić 

stanu zarysowania, a jedynie w przybliżeniu odczytać mechanizm zniszczenia określając 

położenie głównej rysy niszczącej w fazie pokrytycznej. Jednakże może mieć to niewielką 

przydatność przy analizie elementów nietypowych, w których najprawdopodobniej 

będziemy w stanie jedynie zgadywać co spowodowało zniszczenie analizując strukturę 

modelu i rozkład punktów.  
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Rys. 46. Model chmury punktów bez map intensywności barwy, zbliżenie na rysę 

niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

Rys. 47. Model chmury punktów bez map intensywności barwy, zbliżenie na rysę. Na 

czerwono zaznaczono główną rysę niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 
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Rys. 48. Model chmury punktów bez map intensywności barwy, zbliżenie na rysę 

niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

Rys. 49. Model chmury punktów bez map intensywności barwy, zbliżenie na rysę. Na 

czerwono zaznaczono główną rysę niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 
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Rys. 50. Model chmury punktów z nałożoną mapą intensywności barwy, zbliżenie na rysę 

niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

 

Rys. 51. Model chmury punktów z nałożoną mapą intensywności barwy, zbliżenie na 

rysę. Na czerwono zaznaczono główną rysę niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 
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5.2.2. Analiza rozkładu chmury punktów z nałożonymi mapami intensywności 

Przeanalizowano model chmury punktów belki B3 (zniszczenie ze względu na 

ścinanie) z pomiaru 6 (w fazie po krytycznej) z nałożoną mapą intensywności barw pod 

kątem znalezienia rys mogących wskazywać na zaistnienie określonego mechanizmu 

zniszczenia. Analizując materiał nawet bez większej obróbki możemy zauważyć charakter 

rysy, jak i jej dokładny przebieg. Tak nałożone mapy intensywności jesteśmy w stanie 

dowolnie modyfikować. Chmura punktów zawsze posiada określony zakres intensywności 

wynikający z maksymalnej i minimalnej wartości intensywności z danej próbki punktów. 

Maksymalne i minimalne wartości są nakładane na skrajne barwy z określonego zakresu. 

Przyjęte mapowanie dla różnych chmur punktów dobrane jest przez program 

indywidualnie. Dlatego też porównując punkty z różnych ScanWorld’ów nie możemy być 

pewni, że dana barwa odpowiada określonej wartości intensywności. Uaktywnienie mapy 

kolorów wykonuje się następująco [Wybieramy funkcję – Edit Object/Appearance/Global 

Color Map] możemy też uaktywnić ją przyciskiem [Use Hue Intensity Map ] na 

pasku zadań. Zakresy intensywności barw w dalszej części nazywać będziemy 

„regułami”. Reguły możemy zmieniać w zależności od konkretnych potrzeb. Spójrzmy na 

model chmury punktów z zastosowaną regułą „Topo 3 (BIGrYeBrPuWh)” [Rys. 52]. Jak 

możemy zauważyć porównując [Rys. 51] i [Rys. 53], że zmiana zakresu intensywności 

barw zmieniła w sposób znaczący widoczności rys. 
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Rys. 52. Model chmury punktów z nałożoną mapą intensywności barwy, z zastosowaną 

regułą Topo 3 (BIGrYeBrPuWh)”, widoczne rysy. Na czerwono zaznaczono główną rysę 

niszczącą. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

 

 

Rys. 53. Model chmury punktów z nałożoną mapą intensywności barwy, z zastosowaną 

regułą Topo 3 (BIGrYeBrPuWh)”. Na czerwono zaznaczono widoczne rysy. Źródło:  

Opracowanie autorskie. 
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5.2.3. Color Mapping - Cyclone 7 

Podrozdział ten zawiera zestawione ze sobą i porównane poszczególne reguły 

Color Mapping’u dobór najodpowiedniejszej do określenia stanu zarysowania zależy od 

preferencji użytkownika. Poniżej przedstawiono dane ze skaningu belki B3 i pomiaru nr 6 

w celu zobrazowania poszczególnych reguł, a także sposobu ich działania. Dokładniejsza 

analiza stanu zarysowania przeprowadzona zostanie w programie MeshLab w kolejnych 

rozdziałach. 

1. Colors from scanner 

Opis: Natywne barwy, silny kontrast, dobra ekspozycja głównej rysy i punktów 

charakterystycznych, dostateczna widoczność pomniejszych rys. 

 

2. Topo 3 (BIGrYeBrPuWh) 

 

 

Opis: Szeroki zakres barw, silny kontrast, bardzo dobra ekspozycja głównej rysy i 

Rys. 54. Całość //CD Front ON//. Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 55. Całość //CD Front ON//. Źródło: Opracowanie autorskie. 
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punktów charakterystycznych, dobra widoczność pomniejszych rys. punktów 

charakterystycznych, dobra widoczność pomniejszych rys. 

 

3. Intensivity map – Green 

Opis: Jedna barwa dominująca, wiele odcieni, umiarkowana ekspozycja głównej rysy i 

punktów charakterystycznych, dostateczna widoczność pomniejszych rys. 

 

 

4. Topo 2 (BrGrWh) 

Opis: Wąska skala barw, silna ekspozycja głównej rysy i punktów 

charakterystycznych, brak widoczności pomniejszych rys. 

Rys. 56. Całość //CD Front ON ; Gamma Correction OFF//. Źródło: Opracowanie autorskie. 
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5.2.4. Selektywny Color Mapping – Cyclone 7 

W programie Cyclone 7 istnieje opcja selektywnego Color Mapping’u. Polega ona  

na zaznaczeniu części skanowanego obszaru i zastosowaniu do niego innych reguł 

nakładania map intensywności. Opcja daje nam dowolność w doborze reguł pod 

konkretny obszar  

i pozwala na zarządzanie skanowanym zasobem według indywidualnych potrzeb. Ma to 

szczególne znaczenie w analizie powierzchni zarysowania belek żelbetowych, ponieważ 

stosując różne reguły, otrzymujemy różne rezultaty np. reguła „Topo 2 (BrGrWh)” [Rys. 

59] sprawdza się idealnie w określaniu położenia głównych rys, natomiast nie sprawdza 

się w analizie rys drobniejszych.  

Rys. 57. Całość //CD Front ON//. Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 58. Zastosowanie reguły „Topo 3 (BIGrYeBrPuWh)” w obszarze rysy niszczącej. Źródło: 

Opracowanie autorskie. 
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Chcąc uruchomić selektywny Color 

Mapping należy wyłączyć CM globalny [ 

Edit Object/Apperence/Global Color Map - 

odznaczamy opcję],  

w rezultacie otrzymujemy model bez 

nałożonej mapy intensywności barwy. 

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie 

wybranego przez nasz obszaru narzędziem 

Fenced [ Zaznaczamy obszar/klikamy PPM 

- Point Cloud Sub-Selection/Add Inside 

Fence].  

Po zaznaczeniu obszaru należy uaktywnić 

lokalny Color Mapping [Wybieramy funkcję 

PPM – Apply Color Map/Intensity Map 

Multi-Hue].  

W rezultacie otrzymujemy domyślną mapę 

intensywności koloru „Multi-Hue/Rainbow”. 

Teraz możemy zmieniać ją dowolnie 

według potrzeb stosując 

zaimplementowane reguły CM [Wybieramy 

Rys. 60. Podpora belki żelbetowej (Pomiar 6), 

wyłączony Globalny Color Mapping. Źródło: 

Opracowanie autorskie. 

Rys. 61. Podpora belki żelbetowej (Pomiar 6), włączony 

Lokalny Color Mapping, reguła CM „Multi-Hue/Rainbow”. 

Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 59. Zastosowanie reguły „Topo 2 (BrGrWh)” w obszarze rysy niszczącej. Źródło: Opracowanie 

autorskie. 
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funkcję PPM – Edit Color Map/Scheme]. Oprócz operowania na całościowym modelu 

chmury punktów istnieje możliwość wyodrębnienia określonego obszaru w nowym oknie. 

Jeżeli chcemy wyodrębnić zmodyfikowany już wcześniej obszar [Wybieramy funkcję PPM 

– Copy Selection to New ModelSpace] lub analogicznie jak poprzednio korzystając z 

narzędzia Fenced [Zaznaczamy obszar/ Wybieramy funkcję PPM – Copy Fenced to New 

ModelSpace]. Pozwala to na obróbkę i analizę wyodrębnionego obszaru bez wpływu na 

model. Zmiany w wyodrębnionym obszarze zapisane zostaną jako oddzielny 

ModelSpace. Zaleca się stosować tę opcję, wtedy kiedy chcemy przetestować pewne 

rozwiązanie bez wywierania wpływu i zmiany na docelowym ModelSpace. Nowo 

utworzona kopia ModelSpace nie musi zostać zapisana, możemy ją usunąć tuż po 

użyciu, zamykajac okno i zaznaczając odpowiednią opcję [ Zaznaczamy – Delete after 

close ]. Co więcej zmodyfikowany w nowym oknie obszar możemy połączyć z docelowym 

ModelSpace [ Zamykamy okno/zaznaczamy – Merge into original ModelSpace ]. 

5.2.5. Przydatne narzędzia – Cyclone 7 
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Program Cyclone 7 pozwala na wykonywanie złożonych operacji w chmurze 

punktów, aby usprawnić proces analizy stanu narysowania możemy posłużyć się 

szeregiem narzędzi. Pierwszą rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę, żeby zwiększyć 

operatywność modelu jest powiększenie limitu wyświetlanych punktów [Wybieramy 

funkcję – Edit/Preferences/Point Cloud]. Należy zwiększyć wartości wskaźników [Load 

Max Points(milions)] i [Display Max Points(milions)]. Określają one ilość wczytywanych i 

pokazywanych punktów, jako wielokrotność liczby milion. Wartości te powinno się 

zwiększyć do takiego stopnia, ażeby zachowany został balans pomiędzy liczbą punktów, 

Rys. 62 i 63. Podpora belki żelbetowej (Pomiar 6). Źródło: Opracowanie autorskie. 
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a wydajnością komputera. Chcąc określić rozwarcie rysy możemy skorzystać  

z narzędzia Measure [Wybieramy funkcję – Tools/Measure/Distance/Point to Point]. 

Zaznaczając uprzednio dwa punkty na skrajach szerokości rysy, otrzymamy w rezultacie 

odległosć między nimi [Rys. 62 i Rys. 63]. Istnieje także możliwość dodawania tekstu do 

oznaczania poszczególnych rys [Rys. 64] i cała gama innych narzędzi pomocniczych. 

5.2.6. Color Mapping – MeshLab 

Poza analizą w programie Cyclone 7, który jest domyślnym oprogramowaniem 

proponowanym przez producenta, firmę Leica, istnieje jeszcze szereg innych programów, 

które idealnie nadają się do analizy stanu zarysowania, a także zawierają pewne funkcje 

ułatwiające obróbkę chmury punktów niedostępne w Cyclonie. Po wykonaniu wstępnej 

selekcji zdecydowano się na użycie programu MeshLab, włoskiej firmy Visual Computing 

Lab. Program jest w pełni darmowy, a także oparty na licencji OpenSource, więc może 

być w przyszłości dowolnie modyfikowany i rozwijany przez samych użytkowników. Sam 

zaś program oparty jest na VCG Library. Podrozdział ten zawiera zestawione ze sobą i 

porównane poszczególne reguły Color Mapping’u, które zastosowano w programie 

MeshLab. Analizę wykonano w celu znalezienia najodpowiedniejszej do określenia stanu 

zarysowania. Zestawione dane pochodzą z badania belki B3, która zniszczyła się poprzez 

ścinanie. Dane wyeksportowano z programu Cyclone 7 w formacie .PTX, a następnie 

Rys. 64. Podpora belki żelbetowej (Pomiar 6). Źródło: Opracowanie autorskie. 
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zaimportowano do programu MeshLab. Poniżej zestawiono kilka reguł, które 

wyselekcjonowano w celu lepszego wyeksponowania stanu zarysowania. Poniższe tabele 

zawierają parametry danej reguły, widok dla poszczególnych pomiarów belki B3, a także 

krótki opis. 

 

Tabela 10. Przebieg zniszczenia belki B3 w programie MeshLab. Źródło:  Opracowanie 

autorskie. 
NAZWA REGUŁY OPIS REGUŁY 

Red-White-Blue Scale 

 

NR 
POMIARU 

WIDOK 

1 
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

OPIS 
Wąski zakres barw, silny kontrast, bardzo dobra ekspozycja głównej rysy i punktów  
charakterystycznych, dobra widoczność pomniejszych rys. 
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Tabela 11. Przebieg zniszczenia belki B3 w programie MeshLab. Źródło:  Opracowanie 

autorskie. 
NAZWA REGUŁY OPIS REGUŁY 

SawTooth Gray 8 

 
NR 

POMIARU 
WIDOK 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

OPIS 
Jedna dominująca barwa, bardzo silny kontrast, bardzo dobra ekspozycja głównej rysy i  
punktów charakterystycznych, mniejsze rysy dobrze wyeksponowane. 
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Tabela 12. Przebieg zniszczenia belki B3 w programie MeshLab. Źródło:  Opracowanie 

autorskie. 
NAZWA REGUŁY OPIS REGUŁY 

MeshLab RBG 

 
NR 

POMIARU 
WIDOK 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

OPIS 
Wąski zakres barw, silny kontrast, bardzo dobra ekspozycja głównej rysy i punktów  
charakterystycznych, średnia widoczność pomniejszych rys. 
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Tabela 13. Przebieg zniszczenia belki B3 w programie MeshLab. Źródło:  Opracowanie 

autorskie. 
NAZWA REGUŁY OPIS REGUŁY 

Real colour  

NR POMIARU WIDOK 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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6 

 

OPIS 
Natywne barwy, silny kontrast, dobra ekspozycja głównej rysy i punktów  
charakterystycznych, dostateczna widoczność pomniejszych rys 

 

 

5.2.7. Przydatne narzędzia – MeshLab 



 

96 

Program MeshLab to bardzo zaawansowane narzędzie do postprocessingu 

obiektów typu mesh i chmur punktów. Pozwala na edycje, oczyszczanie, filtrowanie, 

edytowanie i renderowanie dużych chmur punktów, a co najważniejsze umożliwia pisanie 

dedykowanych plugin-ów zwiększając niesamowicie potencjalną funkcjonalność. 

Aplikacja zawiera szereg pomocnych narzędzi, rozdział ten opisuje najprzydatniejsze z 

nich. Program pozwala na pełną operatywność podczas obróbki zaimportowanego 

modelu, za pomocą obrotowej sfery, dzięki której możemy obracać model w dowolnym 

kierunku [Rys. 65]. Dodatkowo autorzy programu zaimplementowali „Manipulator Tools”, 

który zamyka model w prostopadłościanie umożliwiając translacje, rotacje i skalowanie 

obiektu. Przydatną unkcjonalnością jest narzędzie „Measuring Tool”, które pozwala na 

Rys. 65. Model belki żelbetowej w obrotowej sferze, służącej do 

manipulacji obiektem. Źródło: Opracowanie autorskie. 
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pomiar odległości pomiędzy dowolnymi punktami modelu 

[Rys. 66]. Z kolei za pomocą "Z-Painting” [Rys. 67] możemy 

wstawiać dowolne oznaczenia bezpośrednio na samej 

powierzchni modelu np. oznaczyć przebieg rysy, rozjaśnić miejscowo powierzchnię, czy 

opisać wielkość rysy. 

5.2.8. Właściwa analiza stanu zarysowania 

Analizując stan zarysowania dla poszczególnych reguł widoczne jest, że 

zarysowanie można zauważyć dopiero w fazie okołokrytycznej lub pokrytycznej. 

Szerokość rysy musi być na tyle duża, żeby mogło przedostać się przez nią światło 

lasera. Jedyną dostępną literaturą traktującą o dokładności pomiaru skanerem 

laserowym, przy analizie konstrukcji z betonu jest praca „Quantitative scaling evaluation 

of concrete structures based on terrestrial laser scanning” [22] zespołu naukowców z 

Tokyo University of Technology, opublikowana w listopadzie 2013 roku. Badając 

złuszczenie zewnętrznej powierzchni betonu w filarach mostów żelbetowych, określono, 

że maksymalna dokładność skaningu laserowego, w warunkach terenowych, przy 

analizie struktury betonu to 2mm na 80m. W przypadku skanowanych podczas badań 

belek zginanych, dokładność jest ściśle skorelowana z odległością obiektu od skanera i 

zastosowaną rozdzielczością skanowania. Wpływ rozdzielczości skanowania najlepiej 

obrazuje różnica w wyglądzie modelu z badania belki B3, dla poszczególnych pomiarów. 

Dokładność z pomiaru nr 1, w którym zastosowano średnią rozdzielczość skanowania, 

Rys. 66. Określanie kąta nachylenia i długości rysy niszczącej za pomocą 

narzędzia „Measuring Tool”. Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 67. Opcje dostępne w funkcjonalności 

"Z-Painting”. Źródło: Opracowanie 

autorskie. 
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znacząco odbiega od dokładności kolejnych pomiarów, wykonanych już w wyższej 

rozdzielczości. Nie mniej jednak rozwartość rysy powinna oscylować w okolicach 1mm, 

ażeby dało się ją efektywnie analizować w programie. Ilość przeprowadzonych badań nie 

pozwala na jednoznaczne określenie wartości granicznej.  

Oglądając mapy intensywności, z zastosowanymi odpowiednimi regułami Color 

Mappingu, które wyeksponują rysy, jesteśmy w stanie określić mechanikę zniszczenia 

belki. Poprzez wzrokowe oględziny modelu w programie, możemy z układu rys 

wywnioskować jaki typ zniszczenia nastąpił. Analiza histogramów barw, czyli wykresów 

określających jaka ilość barwy jest w danym modelu, być może pozwoli na określanie 

stanu zarysowania w sposób całkowicie autonomiczny. Przygotowując odpowiednio 

spreparowany model możemy, w programie MeshLab [Opcja Render/Show Quality 

Histogram], uzyskać histogramy barw. Wraz z powiększaniem się rys, które wyróżniają 

się barwą ciemniejszą od pobiałkowanej powierzchni belki, wzrastać będzie na 

histogramie obecność barw ciemniejszych, co ewidentnie wskaże, przy założeniu braku 

zakłóceń zewnętrznych, na pojawienie się zarysowania. Wykonano analizę na modelu 

belki B, mającą określić, czy powyższe twierdzenie jest prawdą.  

 

Rys. 68. Belka i histogram map intensywności. Źródło:  Opracowanie autorskie.  
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 Rys. 69: Belka i histogram map intensywności. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

Chcąc uzyskać miarodajne wyniki model belki należy poddać obróbce w celu usunięcia 

wszelkich zbędnych elementów, zakłóceń, i pozostawieniu tylko tych części, które są 

niezbędne do analizy. Analizę porównawczą wykresów intensywności wykonano w 

programie do obróbki graficznej GIMP. 

 

Rys. 70. Belka i histogram map intensywności. Źródło:  Opracowanie autorskie. 
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Rys. 71. Belka i histogram map intensywności. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

 

Rys. 72. Histogram map intensywności. Kolory wygaszone – pomiar nr 6, kolory żywe – pomiar nr 5. Widoczny skok w 

obszarze przejścia barwy białej w czerwoną. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

Nałożono na siebie histogramy z pomiarów 5 i 6-go belki B3 [Rys. 72]. Na mapie 

intensywności belki w stanie pokrytycznym, widzimy, że główna rysa niszcząca wypełnia 

się, najpierw barwą białą i przechodzi w czerwoną. Ten skok przy przejściu ze spektrum 

białego  

w czerwone, możemy zauważyć porównując histogramy. Potencjalnego zastosowania 

analizy histogramów intensywności doszukiwać się można w komputerowej kontroli 

jakości. Odpowiednie oprogramowanie byłoby w stanie poprzez analizę histogramu 

stwierdzić,  

czy dany produkt np. prefabrykowana belka jest poprawnie wykonany, czy też posiada 
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pewne skazy w postaci rys, spękań i odprysków lub przy odpowiedniej kalibracji, czy ilość 

skaz nie przekracza ustalonej wartości. W połączeniu z nowoczesnym skanerem 

laserowym, technika ta pozwoliłaby na szybką i automatyczną kontrole jakości 

wykonania, przy masowej produkcji prefabrykatów. Poza produkcją masową technologię 

tą można by z powodzeniem stosować przy doraźnej kontroli jakości, np. kontrola ex ante 

stanu zbrojenia przed betonowaniem, poprzez określenie stopnia korozji zbrojenia lub 

poprawności ułożenia prętów zbrojeniowych. Innym potencjalnym zastosowaniem analizy 

histogramów intensywności jest kontrola ex post konstrukcji poddanych oddziaływaniu 

ognia. Owe potencjalne zastosowanie zostało dokładnie opisane w pracy grupy 

badawczej z The University of Nottingham, pod tytułem „Detecting Fire Damaged 

Concrete Using Laser Scanning”. 
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5.3. Analiza geometrii 

5.3.1. Wprowadzenie do tematu 

Podrozdział ten poświęcony zostanie analizie zmian geometrii pomiędzy skanami 

wykonanymi w czasie niszczenia belki. Celem tych rozważań będzie uchwycenie 

minimalnych zmian geometrii analizowanego obiektu, a także ocena, czy użycie skaningu 

naziemnego może posłużyć do profesjonalnej analizy deformacji konstrukcji żelbetowych. 

Przedstawiono parę metod podejścia do zagadnienia.  

 

Rys. 73. Punkt charakterystyczny zaznaczony narzędziem Fence (Pomiar 1). Źródło:  Opracowanie autorskie. 
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5.3.2. Metoda translacji sfer 

5.3.2.1. Metoda translacji sfer – opis i założenia metody  

Metoda ta polega na zamianie wirtualnego odwzorowania fizycznych znaczników  

w postaci graficznych obiektów sferycznych. W dużym uproszczeniu polega to na 

zaznaczeniu punktu charakterystycznego, w naszym przypadku metalowego krążka o 

średnicy 6 mm umieszczonego na powierzchni belki. Następnie odwzorowania go w 

jednym układzie współrzędnych, w postaci sfery złożonej z małych trójkątnych obiektów 

zwanych vertexami i przeniesieniu tej sfery do tożsamego układu współrzędnych z 

kolejnych pomiarów. Zanim jednak przeniesiemy sferę do nowego układu, należy 

pamiętać o tym, ażeby w układzie po zmianie w analogiczny sposób zmodyfikować 

znacznik. Po skopiowaniu sfery z pomiaru poprzedzającego do tak przygotowanego 

układu, jesteśmy w stanie określić współrzędne obu znaczników i pomierzyć przesunięcie 

sfer względem siebie w trójwymiarowym układzie współrzędnych, a także translacje obu 

punktów znaczących względem skanera, który domyślnie będzie początkiem układu 

współrzędnych. Co więcej, jako wartości wynikowej nie uzyskujemy jedynie przesunięcia 

pionowego, w porównaniu do tradycyjnych metod pomiaru, ale także jesteśmy w stanie 

wychwycić delikatne zmiany położenia znacznika w obu kierunkach poziomych. Metoda 

zilustrowana zostanie na przykładzie zmian geometrii belki B3, pomiędzy stanem 

wyjściowym, pomiar nr 1, a pomiarem nr 5. Pierwszą rzeczą jaką należy wykonać to 

stworzyć dla obu skanów nowe środowisko pracy ModelSpace [Wyszukujemy w drzewku 

dostępu dla odpowiadającego nam skanu folder „ModelSpace” – Zaznaczamy – 

Wybieramy funkcję – Create and Open ModelSpace View]. W tak nowo utworzonym 

środowisku pracy, należy wykonać podstawowe czynności organizacyjne opisane 

wcześniej, a następnie zaznaczyć punkt charakterystyczny narzędziem Fence. W 

opisanym przypadku posłużono się sferą, ponieważ zastosowanym punktem 

charakterystycznym był okrągły, metalowy, znacznik [Rys. 74]. Zaznaczenie punktu 

charakterystycznego może być stosunkowo kłopotliwe, szczególnie przy małych 

gęstościach chmury punktów, a także przy mało wyrazistych punktach 

charakterystycznych. Dlatego też przy prowadzeniu badań elementów żelbetowych, gdzie 

nawet niewielkie, przemieszczenia mogą być znaczące, zaleca się maksymalnie 

zagęszczenie chmury punktów, poprzez stosowanie maksymalnych dostępnych 
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rozdzielczości pomiaru, jakie oferuje nam używany przez nas skaner. Należy mieć na 

uwadze to, że podstawowym nośnikiem informacji w przypadku skaningu laserowego 3D 

jest światło, także zastosowany punkt charakterystyczny musi wyraźnie różnić się od 

otoczenia. Zalecane jest skrajnie rozbieżne spektrum braw np. biel-czerwień. Po 

zaznaczeniu punktu charakterystycznego należy zamienić zaznaczone punkty w obiekt 

sferyczny [Używamy funkcji – Fit Fenced/Sphere]. Podobną procedurę należy wykonać 

dla pomiaru, z którym chcemy wykonać zestawienie. Następnie należy skopiować sferę z 

ModelSpace pomiaru pierwszego do ModelSpace pomiaru kolejnego. Już w tym 

momencie będziemy fizycznie w stanie dostrzec czy nastąpiła translacja sfery, aby 

uzyskać dokładniejsze dane należy zaznaczyć sfery i odczytać ich współrzędne [Klikamy 

PPM – Object Info]. Na potrzeby tej analizy zestawiono współrzędne tego samego repera 

z pomiaru nr 1 i pomiaru nr 5. Uzyskano wartości kolejno, dla pomiaru nr 1 (-0,626;-

2,699;-0,844) i dla pomiaru nr 5 (-0,627;-2,700;-0.851) wyrażone w metrach, początek 

  

 

 

Rys. 74. Współrzędne sfery. Mała ramka pokazuje umiejscowienie sfery w 

belce (Belka B3). Źródło: Opracowanie autorskie. 
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Rys. 75. Sfera (górna) z pomiaru 1 w ModelSpace pomiaru 5. W Czerwonej ramce współrzędne sfery z pomiaru 1. 

Różnica wysokości pomiędzy sferami to 7mm (5,89mm ugięcie z badań.) Mała ramka pokazuje umiejscowienie sfery w 

belce. (Belka B3). Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 76. Chmury punktów zaimportowane do jednego układu współrzędnych (Belka B3). Źródło: 

Opracowanie autorskie. 
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 układu współrzędnych wyznacza położenie skanera, które pozostaje takie same w 

obu układach. Jak możemy zauważyć nastąpiło pionowe przemieszczenie o 7mm, 

podczas badań dla tego pomiaru ugięcie mierzone według tradycyjnych metod wyniosło 

5,89mm. Dużym ograniczeniem metody jest minimalna wartość jaką możemy odczytać w 

programie, która zaokrąglona jest do 1mm.  

5.3.2.2. Metoda translacji sfer – analiza poprawności metody 

Dokonano analizy mającej na celu określenie, czy zaproponowaną przez autora 

metoda można uznać na poprawną i skuteczną. Każdy element charakterystyczny 

zeskanowany przez urządzenie odwzorowywany został za pomocą punktów w modelu. 

Przedmiotem analizy jest określenie współrzędnych wszystkich punktów składowych 

opisujących punkt charakterystyczny w modelu chmury punktów. Następnie za pomocą 

średniej arytmetycznej współrzędnych wszystkich punktów składowych wyznaczony 

zostaje punkt środkowy. Założenie metody jest takie, że otrzymany punkt środkowy 

powinien być środkiem sfery o średnicy punktu charakterystycznego. Punkt ten zostanie 

porównany ze środkiem sfery uzyskanej poprzez wpasowanie sfery za pomocą narzędzia 

[Fit to Fenced]. Zdecydowano się na analizę 12 punktów z pomiaru nr 5, belki B3. Numery 

punktów zaznaczono na rysunku, a dane zestawiono w tabeli 14. 
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Rys. 77. Powierzchnia belki z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi. Do analiz wyselekcjonowano 

12 punktów. Źródło: Opracowanie autorskie. 
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Tabela 14. Analiza poprawności zastosowanego podejścia analitycznego. Źródło:  

Opracowanie autorskie. 

L.p. 
Ilość 

punktów 
Współrzędne punktów Odchylenie Widok 

1 
7 

 

(0,169 -2,808 -0,842) 

(0,169 -2,808 -0,843) 

(0,169 -2,806 -0,843) 

(0,168 -2,808 -0,844) 

(0,168 -2,807 -0,843) 

(0,168 -2,805 -0,841) 

(0,168 -2,809 -0,842) 

Punkt środkowy chmury: 

[0,168 -2,807 -0,843] 

Położenie sfery: 

[0,169  -2,806  -0,842] 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

[0,168 -2,807 -0,843] 

Różnica: 

[0,001  0,001  0,001] 

2 
7 

 

(0,069 -2,793 -0,843) 

(0,069 -2,794 -0,844) 

(0,069 -2,793 -0,844) 

(0,068 -2,794 -0,845) 

(0,069 -2,793 -0,845) 

(0,070 -2,792 -0,844) 

(0,068 -2,793 -0,845) 

Punkt środkowy chmury: 

[0,069 -2,793 -0,844] 

Położenie sfery: 

[0,068  -2,792  -0,844] 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

[0,069 -2,793 -0,844] 

Różnica: 

[0,001  0,001  0,000] 

3 
7 

 

(-0,032  -2,781 -0,845) 

(-0,032 -2,778 -0,845) 

(-0,033 -2,781 -0,846) 

(-0,032 -2,781 -0,847) 

(-0,030 -2,780 -0,846) 

(-0,030 -2,778 -0,844) 

(-0,033 -2,780 -0,844) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,032 -2,780 -0,845) 

Położenie sfery: 

(-0,032-2,779 -0,846) 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,032 -2,780 -0,845) 

Różnica: 

(0,000  0,001  0,001) 

4 
7 

 

(-0,127 -2,768 -0,846) 

(-0,127 -2,766 -0,847) 

(-0,128 -2,766 -0,847) 

(-0,128 -2,763 -0,847) 

Położenie sfery: 

(-0,127-2,765 -0,847) 
 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,128 -2,766 -0,847) 
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(-0,127 -2,768 -0,848) 

(-0,128 -2,763 -0,845) 

(-0,128 -2,766 -0,849) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,128 -2,766 -0,847) 

Różnica: 

(0,001  0,001  0,000) 

 

 

5 
7 

 

(-0,227 -2,754 -0,848) 

(-0,227 -2,751 -0,847) 

(-0,227 -2,752 -0,846) 

(-0,227 -2,752 -0,846) 

(-0,227 -2,752 -0,848) 

(-0,227 -2,755 -0,849) 

(-0,227 -2,751 -0,845) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,227 -2,752 -0,847) 

Położenie sfery: 

(-0,228 -2,752 -0,847) 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,227 -2,752 -0,847) 

Różnica: 

(0,001  0,000  0,000) 

6 
7 

 

(-0,330 -2,740 -0,847) 

(-0,327 -2,740 -0,849) 

(-0,330 -2,740 -0,850) 

(-0,330 -2,739 -0,848) 

(-0,329 -2,739 -0,848) 

(-0,330 -2,739 -0,848) 

(-0,329 -2,739 -0,847) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,329 -2,739 -0,848) 

Położenie sfery: 

(-0,329 -2,738 -0,848) 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,329 -2,739 -0,848) 

Różnica: 

(0,000  0,001  0,000) 

7 
7 

 

(0,170 -2,806 -0,987) 

(0,172 -2,808 -0,987) 

(0,169 -2,809 -0,988) 

(0,171 -2,808 -0,987) 

(0,172 -2,810 -0,989) 

(0,169 -2,808 -0,990) 

(0,172 -2,808 -0,987) 

Punkt środkowy chmury: 

(0,171 -2,808 -0,988) 

Położenie sfery: 

(0,171 -2,809 -0,988) 
 

 

Punkt środkowy chmury: 

(0,171 -2,808 -0,988) 

Różnica: 

(0,000  0,001  0,000) 
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8 
7 

 

0,072 -2,793 -0,988 

0,072 -2,792 -0,987 

0,070 -2,794 -0,988 

0,073 -2,793 -0,987 

0,072 -2,794 -0,986 

0,070 -2,792 -0,988 

0,073 -2,795 -0,988 

Punkt środkowy chmury: 

(0,072 -2,793 -0,987) 

Położenie sfery: 

(0,071 -2,795 -0,988) 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(0,072 -2,793 -0,987) 

Różnica: 

(0,001  0,002  0,001) 

9 
7 

 

-0,030 -2,784 -0,991 

-0,029 -2,781 -0,991 

-0,027 -2,778 -0,989 

-0,027 -2,780 -0,990 

-0,029 -2,780 -0,991 

-0,027 -2,778 -0,989 

-0,030 -2,781 -0,991 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,028 -2,780 -0,990) 

Położenie sfery: 

(-0,029 -2,782 -0,990) 

 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,028 -2,780 -0,990) 

Różnica: 

(0,001  0,002  0,000) 

10 
7 

 

(-0,127 -2,767 -0,990) 

(-0,127 -2,765 -0,991) 

(-0,129 -2,766 -0,991) 

(-0,126 -2,768 -0,992) 

(-0,126 -2,768 -0,991) 

(-0,127 -2,768 -0,990) 

(-0,129 -2,767 -0,992) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,127 -2,767 -0,991) 

Położenie sfery: 

(-0,127 -2,769 -0,991) 

 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,127 -2,767 -0,991) 

Różnica: 

(0,000  0,002  0,000) 
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11 
7 

 

(-0,226 -2,755 -0,995) 

(-0,226 -2,754 -0,994) 

(-0,226 -2,756 -0,996) 

(-0,225 -2,755 -0,995) 

(-0,228 -2,755 -0,994) 

(-0,225 -2,756 -0,996) 

(-0,228 -2,754 -0,995) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,226 -2,755 -0,995) 

Położenie sfery: 

(-0,227 -2,757 -0,995) 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,226 -2,755 -0,995) 

Różnica: 

(0,001  0,002  0,000) 

12 
7 

 

(-0,326 -2,741 -0,993) 

(-0,325 -2,741 -0,993) 

(-0,327 -2,743 -0,995) 

(-0,325 -2,745 -0,996) 

(-0,326 -2,742 -0,993) 

(-0,326 -2,741 -0,995) 

(-0,325 -2,742 -0,993) 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,326 -2,742 -0,994) 

Położenie sfery: 

(-0,325 -2,743 -0,994) 

 

 

 

Punkt środkowy chmury: 

(-0,326 -2,742 -0,994) 

Różnica: 

(0,001  0,001  0,000) 
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Po analizie danych tabelarycznych można stwierdzić, że maksymalny błąd wyznaczenia 

sfery jest nie większy niż 0,002m (2mm). Błąd 2mm występuje w dokładnie czterech 

przypadkach i zawsze na współrzędnej Y, czyli prostopadłej do płaszczyzny belki. 

Natomiast błąd w płaszczyźnie belki wynosi maksymalnie 1mm. 

5.3.3. Metoda selektywnego wygaszania 

Zmiany geometrii możemy ocenić także w inny sposób. Po przeprowadzeniu 

wstępnej obróbki w programie Cyclon, należy wyeksportować uzyskany ModelSpace do 

formatu kompatybilnego z programem MeshLab (format Text PTX o rozszerzeniu .ptx). 

Plik następnie importujemy do programu MeshLab w obrębie jednego projektu. Jako, że 

belka i skaner podczas badania pozostawały niezmienne względem siebie, dane zostaną 

umieszczone w jednym układzie współrzędnych, a następnie nałożone na siebie. 

Poszczególne pomiary możemy wygaszać klikając na ikonę w kształcie oka, w menu 

[Rys. 78], które wyświetli się w prawej części ekranu. Wszystkie skany nałożone na siebie 

utworzą nam obwiednie deformacji, którą możemy mierzyć i analizować za pomocą 

narzędzia „Measuring Tool”. Obwiednie deformacji możemy wyeksportować, np. do 

programów służących, do analizy statycznej i nałożyć na analizowany model. Takie 

Rys. 78. Program MeshLab. Menu w którym możemy wygasić poszczególne skany. Źródło: Opracowanie autorskie. 
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działanie pozwoli nam na sprawdzenie wyników eksperymentalnych z przewidywaniami 

analitycznymi w operatywnym, łatwym w obsłudze środowisku. Programem, który 

pozwala na import baz danych opartych na chmurze punktów jest np. Autodesk Revit od 

wersji 2013. 

 

 

Rys. 80. Chmury punktów zaimportowane do jednego układu współrzędnych, wszystkie skany zostały 

nałożone na siebie. Widzimy obwiednię przemieszczeń (Belka B3). Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 79. Chmury punktów zaimportowane do jednego układu współrzędnych (Belka B3). Źródło: 

Opracowanie autorskie. 
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Rys. 81. Chmura punktów. (Belka B3). Źródło: Opracowanie autorskie. 

Rys. 82. Chmura punktów – zbliżenie na strukturę. (Belka B3). Źródło: Opracowanie autorskie. 
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5.4. Analiza porównawcza 

W poniższych tabelach umieszczono dane eksperymentalne z badania belki B3  

i zestawiono je z wynikami uzyskanymi z naziemnego skaningu laserowego. 

Tabela 15. Analiza porównawcza wyników eksperymentalnych z wynikami uzyskanymi ze 

skaningu laserowego. Źródło:  Opracowanie autorskie. 
UGIĘCIA 

NR 

POMIARU 

SIŁA 

[kN] 

UGIĘCIE 

[mm] 

UGIĘCIE W 

MODELU 

[mm] 

RÓŻNICA 

UGIĘĆ [mm] 

WIDOK 

0 0 0 0 0  

1 10 0,57 0 -0,57  

2 30 1,81 1,00 +0,81 

 

3 50 3,32 4,00 -0,68 

 

4 70 4,53 5,00 -0,47 

 

5 90 5,89 6,00 -0,11 
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6 140,7  12  

 

Tabela 16. Analiza porównawcza wyników eksperymentalnych z wynikami uzyskanymi ze 

skaningu laserowego. Źródło:  Opracowanie autorskie. 

ZARYSOWANIE 

NR 

POMIARU 

SIŁA 

[kN] 
ZARYSOWANIE 

ZARYSOWANIE 

W MODELU 
WIDOK 

0 0 BRAK BRAK 

 

1 10 BRAK BRAK 

 

2 30 BRAK BRAK 

 

3 50 RYSY OD 
ZGINANIA 

BRAK 

 

4 70 RYSY OD 
ŚCINANIA 

BRAK 
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Analiza porównawcza wskazuje, że stan zarysowania jesteśmy w stanie określić 

jedynie w fazie okołokrytycznej lub pokrytycznej. Należy przyjmować, że przemieszczenie 

wyznaczane jest z dokładnością około 1mm. Dużym ograniczeniem jest rząd wielkości 

jaki możemy odczytać w programie, który zaokrągla współrzędne położenia do 1mm. 

  

5 90 RYSY OD 
ŚCINANIA 

RYSY OD 

ŚCINANIA 

 

6 140,7 RYSA 
NISZCZĄCA 

RYSA 

NISZCZĄCA 
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Rozdział VI 

 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 
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Głównym celem monografii było określenie, czy skaning laserowy umożliwia ocenę 

deformacji i przewidywanie mechanizmów zniszczenia zginanej belki żelbetowej. Tezę, że 

metoda naziemnego skaningu laserowego umożliwia ocenę deformacji i przewidywanie 

mechanizmu zniszczenia można uznać za prawdziwą, jednakże przy pewnych 

założeniach wstępnych. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na warunki i ograniczenia 

technologii skanowania laserowego w tego typu analizie. Określenie owych warunków 

pozwoliło nie tylko potwierdzić tezę, ale jednocześnie określić strefę potencjalnych 

zastosowań naziemnego skaningu laserowego w diagnostyce elementów żelbetowych.  

Skanowany obiekt jak i skaner muszą znajdować się w jednym układzie 

współrzędnych, jako, że badane elementy, np. rysy, są elementami mikroskalowymi, 

niedopuszczalne jest stosowanie dowiązań na sygnały lokujące. Dowiązania na sygnały 

lokujące, samo w sobie generuje mikro przesunięcia, które przy pomiarach 

makroskalowych są nieistotne, natomiast przy określaniu deformacji i przebiegu 

zarysowania są znaczące. Dlatego też pozycja skanera względem obiektu nie może się 

zmieniać, przez cały przebieg pomiarów. Przemieszczenie w trakcie badań 

wypoziomowanego urządzenia, spowoduje konieczność powtórzenia badań. Ze względu 

na falowy charakter światła, czyli medium, dzięki któremu pozyskujemy dane, musimy 

zapewnić czyste pole widoczności. Należy usunąć wszystkie przeszkody znajdujące się 

pomiędzy obiektem, a skanerem. Kolor biały lepiej odbija światło widzialne, a także 

zapewnia lepszy kontrast pomiędzy powierzchnią boczną belki i powstałą rysą. Dlatego 

też zaleca się pobiałkowanie skanowanej powierzchni elementu przed rozpoczęciem 

badań. Dodatkowo na potrzeby analizy geometrii należy oznaczyć graficznie lub umieścić 

na powierzchni skanowanego obiektu punkty charakterystyczne. W powyższej pracy 

zastosowano metalowe krążki o średnicy 6mm rozmieszczone w równych dziesięcio-

centymetrowych odstępach, na bocznej płaszczyźnie belki. Bardzo istotne jest uzyskanie 

możliwie jak największej gęstości chmury punktów. Gęstość chmury punktów zależy od 

rozdzielczości skanowania, którą zadajemy przy konfiguracji skanera przed rozpoczęciem 

pomiarów.  

Po przeprowadzeniu dokładnych analiz na bazie pozyskanego materiału 

stwierdzono, że zarysowanie, które jednoznacznie wskazywałoby na zaistnienie 

określonej mechaniki zniszczenia można zauważyć jedynie w stadium przedkrytycznym, 

czyli tuż przed zniszczeniem. Dlatego też skaning będzie idealnym narzędziem do 
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archiwizacji stanu zarysowania w fazie przedkrytycznej i pokrytycznej, pozwalającym 

określić dokładny przebieg rys, w tym ich długość i pochylenie. Stosując naziemny 

skaning laserowy przy tworzeniu dokumentacji po katastrofach  

i awariach, będziemy w stanie uzyskać w pełni trójwymiarowe, szczegółowe 

odwzorowanie konstrukcji. Skaning laserowy jako metoda niezwykle szybka, mogłaby być 

szczególnie ważna, jeżeli zniszczoną konstrukcję należałoby szybko zdemontować, lub 

podjąć natychmiastową naprawę awarii. Ciekawej płaszczyzny zastosowań technik 

laserowych możemy doszukać się w kontroli jakości prefabrykatów. Zarówno 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, jak i prefabrykowanych elementów 

architektonicznych. Jak wykazano poprzez analizę histogramów barw jesteśmy w stanie 

określić moment zniszczenia lub uszkodzenia belki. Możliwość analizy rozkładu barwy z 

tekstur pozwoliłaby też na dokładne określenie uzyskanej barwy elementu, a także ilości, 

charakterystyki i położenia potencjalnych skaz lub uszkodzeń.  

Naziemny skaning laserowy jest dobrym narzędziem do analizy deformacji 

elementów żelbetowych, jego przewagą w stosunku do typowych mechanicznych 

sposobów pomiaru elementów, jest kompleksowość uzyskanych wyników. Jako produkt 

finalny postprocessing’u w programach dedykowanych, uzyskujemy kompletny 

trójwymiarowy model o pełnej operatywności. Ażeby usprawnić proces analizy 

przemieszczeń autor opracował metodę translacji sfer, która polega na zamianie 

rzeczywistych płaskich elementów charakterystycznych w wirtualne sferyczne obiekty, w 

modelu. Maksymalny uzyskany błąd tej metody to 2mm. Natomiast stosując metodę 

selektywnego wygaszania będziemy w stanie określić przestrzenną obwiednie deformacji, 

która wyeksportowana do programów służących do analizy strukturalnej pozwoli nałożyć 

rzeczywiste odwzorowanie obiektu na model analityczny, co dostarcza kompleksowe 

narzędzie do weryfikowania założeń teoretycznych z badaniami eksperymentalnymi.  
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