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1. Wstęp

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój techniki wymaga umie-
jętności dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Dotyczy to
także branży geodezyjnej. Coraz nowocześniejszy sprzęt i nowe instrumenty
przyczyniają się nie tylko do zwiększenia szybkości i niezawodności pracy
geodety ale niejednokrotnie wymuszają też zmianę samej technologii po-
miaru. Mimo, że zadania stawiane przed geodetą często nie zmieniają się
od lat, to jednak obecnie ten sam efekt można osiągnąć przy znacznie
mniejszym nakładzie pracy i porównywalnej lub wyższej dokładności. Po-
wtórne spojrzenie na wydawałoby się dobrze znane zagadnienia, nierzad-
ko owocuje zupełnie nowymi rozwiązaniami znacznie usprawniającymi ist-
niejącą technologię.

Przykładem takiego zagadnienia jest strategia identyfikacji punktów
stałych w niewielkiej sieci kątowo liniowej stanowią. Przy wyznaczaniu prze-
mieszczeń, ze względu na specyfikę różnych obiektów inżynieryjnych, bez-
względnie musi być stosowane podejście interdyscyplinarne. Nieodzowny
jest według [Prószyński, Kwaśniak, 2006] współudział, bądź merytoryczny
nadzór, mechanika konstrukcji, bądź/i geotechnika. Niekiedy, w części prac,
konieczny jest również udział mechanika precyzyjnego, elektronika czy też
programisty [Deska, 2013]. Wyznaczane przemieszczenia zwykle dzieli się
na względne i bezwzględne. Przemieszczenia bezwzględne uzyskiwane są przez
pomiar punktów w przyjętym układzie odniesienia [Bryś, Przewłocki, 1998;
Lazzarini, 1977; Prószyński, Kwaśniak, 2006] i informują one nie tylko
o przesunięciach punktów obiektu objętych pomiarami kontrolnymi, ale
również o ich wzajemnych zmianach położenia – tak jak przemieszczenia
względne wyznaczane w układzie badanego obiektu. Przy projektowaniu
pomiaru szczególnie istotne jest ustalenie rozmieszczenia punktów sieci kon-
trolnej, dobór typu znaków i sposobu ich stabilizacji. W trakcie opracowa-
nia wyników pomiaru zasadniczą rolę odgrywa proces identyfikacji układu
odniesienia [Prószyński, Kwaśniak, 2006].

Kolejnym problemem omawianym w niniejszej monografii jest po-
miar i wyznaczenie imperfekcji geometrycznych obiektów powłokowych, ta-
kich jak np. chłodnie kominowe. W cienkościennych konstrukcjach powłoko-
wych najważniejszym parametrem jest właściwy kształt. Dzięki odpowiedniej
krzywiźnie, w obiektach tych występuje błonowy stan naprężeń (powłoki bez-
momentowe), co oznacza, iż nie występują siły rozciągające [Hill, 1990; Led-
woń, 1967]. Dzięki tej właściwości ścianki powłoki mogą być znacznie cieńsze
niż przy budowlach tradycyjnych (grubość powłoki hiperboloidalnej w naj-
cieńszym miejscu może wynosić tylko 14cm). Niestety, błędy wykonawstwa
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(budowlanego i geodezyjnego) w trakcie budowy oraz starzenie się kon-
strukcji (wypłukiwanie cementu i korozja stali) przyczyniają się do powsta-
wania imperfekcji geometrycznych. Odchyłki od kształtu projektowanego
wpływają w sposób istotny na stan naprężeń w konstrukcji, co w dalszej
kolejności może doprowadzić do katastrofy budowlanej (jak np. zawalenie
się chłodni kominowej w Elektrowni Turów w 1987 r.).

Przy zastosowaniu odpowiednich technik pomiarowych i obliczenio-
wych możliwe jest wyznaczenie imperfekcji geometrycznych zarówno w sto-
sunku do modelu teoretycznego jak i do modelu najlepiej dopasowanego
do stanu faktycznego. Estymacja parametrów powłoki nabiera znaczenia
gdy dokumentacja chłodni zaginęła, a niezbędne jest wykonanie ekspertyz
wytrzymałościowych. W celu aproksymacji powierzchni powłoki powszech-
nie wykorzystujemy algorytmy oparte na metodzie najmniejszych kwadra-
tów wykorzystując minimalizację sumy kwadratów odchyłek algebraicznych
[Gocał, 1993; Jasińska, 2012; Preweda, 1994], co nie jest tożsame z minima-
lizacją wartości imperfekcij geometrycznych względem aproksymowanej po-
włoki [Lenda, 2008]. Inną kluczową kwestią jest również brak odporności
metody najmniejszych kwadratów na lokalne zaburzenia kształtu powierzchni
chłodni wywołane błędami wykonawstwa (np. spowodowane nieuwzględ-
nieniem parcia betonu przy ustawianiu deskowania) oraz ewentualnymi błę-
dami pomiarowymi [Chmielewski, 2010]. Istnieją jednak różne metody wy-
krywające obserwacje odstające od przyjętego modelu oraz zmniejszające
(eliminujące) ich wpływ na wyniki obliczeń. Dzięki temu aproksymowana
powłoka jest lepiej dopasowana do punktów przystających.

Warto zwrócić również uwagę na technologię radarową. Zobrazowania
radarowe wykorzystywane w zastosowaniach cywilnych mają na celu detekcję
położenia wybranych elementów sceny lub monitoring ich zmiany. Do tej
grupy należą radary nawigacyjne, które pomimo gwałtownego rozwoju syste-
mów nawigacji satelitarnych, stanowią podstawową metodę prowadzenia na-
wigacji morskiej i lotniczej. Wydruk zobrazowania radarowego przedstawia
obiekty, które dzięki znaczącej skutecznej powierzchni odbicia są identyfiko-
wane, jako potencjalne przeszkody nawigacyjne. Ze względu na specyfikę
nawigacji lotniczej i morskiej radary takie muszą się charakteryzować dużą
niezawodnością, jednak bardzo wysoka precyzja wykowywana zobrazowań nie
jest kluczowa. Drugą ważna grupę cywilnych radarów stanowią radary mete-
orologiczne, które przy współpracy z coraz doskonalszymi modelami predyk-
cji znacząco podnoszą jakość zwłaszcza krótkoterminowych prognoz pogody.
W obu powyższych przypadkach położenie śledzonego celu (statku morskie-
go lub powietrznego czy stanu atmosfery) jest realizowane na bieżąco i obra-
zowane w oparciu o położenie radaru. Zatem względne położenie zjawiska
metrologicznego jest na bieżąco nanoszone na mapę. Dane prezentowane
w nawigacji morskiej są aktualizowane względnie, gdzie w centrum znajduje
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się jednostka radarowa. Jak łatwo zauważyć takie zastosowania technologii
radarowe dosyć dobrze odpowiadają nazwie tego urządzenia, czyli wyznacza-
nie i określanie odległości przy użyciu fal radiowych.

Technologia radarowa znajduje zastosowanie także w pomiarach geo-
dezyjnych. Jednym z instrumentów coraz powszechniej stosowanych jest ra-
dar do penetracji gruntu (ang. ground penetrating radar – GPR). Georadary
należą do grupy narzędzi tzw. teledetekcji aktywnej. Generują a następnie
rejestrują echo fal radiowych z zakresu częstotliwości 10 MHz – 5000MHz.
Badania prowadzone metodą georadarową umożliwiają w sposób bezinwa-
zyjny pozyskać informację o istnieniu, przebiegu oraz wzajemnym rozkładzie
struktur podpowierzchniowych zarówno naturalnych jak i antropogenicznych.
Podstawowym jej zastosowaniem w geodezji jest lokalizacja przewodów sieci
uzbrojenia terenu. Inny ważny obszar to geodezyjno-budowlana inwentary-
zacja wewnętrznych struktur obiektów inżynierskich oraz obszarów grunto-
wych podlegającym odkształceniom bądź deformacji. Echogramy będące wy-
nikiem profilowań georadarowych nie posiadają w zasadzie cech metrycz-
nych, które pozwalałyby na ich bezpośrednie skojarzenie na przykład z mapą,
czy numerycznym modelem terenu. Uzyskanie echogramów posiadającego
georeferencję wymaga pozycjonowania anteny georadarowej technikami geo-
dezyjnymi (GNSS, IMU, tachymetry zrobotyzowane) i kalibracji głębokościo-
wej profilu opartej o odwierty lub znaną pozycję sytuacyjną i głębokościową
niektórych elementów rejestrowanych na echogramach [Ortyl i Bałut, 2006],
[Karczewski i inni, 2011], [Ortyl i Owerko, 2007].

Drugą grupą instrumentów są radary oparte na technologii SAR (ang.
Synthetic Aperture Radar), które też należą do metod teledetekcji aktyw-
nej. W zakresie tej technologii pomiarowej akwizycja danych realizowana
jest z poziomu satelitarnego, lotniczego (InSAR – ang. Interferometric SAR)
lub naziemnego (GBSAR – ground-based SAR). W ogólności technologia
ta umożliwia wyznaczanie przemieszczeń terenu lub obiektów inżynierskich.
W zakresie badań obejmujących geodezji inżynieryjno-przemysłową znaczące
możliwości pomiarowe niesie technologia GBSAR [Gocał i inni, 2013].

Naziemna interferometria radarowa jest jedną z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się technik monitoringu obiektów inżynierskich
w ostatnich latach. Daje możliwość obserwacji przemieszczeń i odkształceń
obiektów, zarówno podczas przemieszczeń szybkozmiennych, czyli drgań,
jak również podczas wolnych długotrwałych procesów zmian kształtu lub
położenia obiektów. W związku z licznymi zaletami, takimi jak równomier-
ne próbkowanie przy pomiarach drgań, duży zasięg, możliwość pomiaru
i rejestracji ruchu wielu punktów na raz oraz teledetekcyjnego charakteru
pomiaru staje się jednym z ważniejszych instrumentów przy kontroli obiek-
tów inżynierskich, od mostów i kominów począwszy, poprzez zapory wodne,
na kopalniach odkrywkowych skończywszy.
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Naziemne radary interferometryczne mogą pracować w płaszczyźnie
jednowymiarowej lub wielowymiarowej. Dla jednostek pomiarowych pracują-
cych w jednym wymiarze uzyskuje się profil radarowy będący dwuwymiarowym
wykresem reprezentującym stosunek odległości danego zbioru punktów sce-
ny od jednostki radarowej do współczynnika SNR (ang. Signal-to-noise ra-
tio). Dla jednostek pracujących w konfiguracji dwuwymiarowej (2D) wyni-
kiem pomiaru jest pikselowa mapa przemieszczeń. Istotą pracy jest obserwa-
cja punktów (obszarów) konstrukcji w czasie i uchwycenie zmian ich połaże-
nia pod wpływem różnych czynników wymuszających. Pomiary radarowe wy-
konywane są z pewną rozdzielczością przestrzenną zależna od parametrów
sprzętowych radaru interferometrycznego. W zależności od tych parametrów,
punkt wykresu reprezentuje odbicie sygnału w pewnym przedziale konstruk-
cji lub w pewnym obszarze. Aby poprawnie identyfikować element konstruk-
cji, który podlega obserwacji i charakteryzuje się dominującą wartością SNR,
konieczna jest informacja o kształcie geometrycznym obserwowanego obiek-
tu. Ponadto należy dodać, że radar interferometryczny rejestruje tylko skła-
dowe radialne. W związku z tym, ważna jest również informacja geometrycz-
na na temat relacji przestrzennej pomiędzy punktami, które dają silną war-
tość współczynnika SNR, a pozycją jednostki pomiarowej. Wyznaczone za-
leżności geometryczne umożliwiają zrealizowanie redukcji geometrycznych
wyznaczonego przemieszczenia w płaszczyźnie pionowej lub poziomej i po-
dania jego prawidłowej wartości metrycznej, a więc umożliwiają nadanie po-
prawnej skali wynikom pomiaru.

Wykonanie analiz pomiarów radarem interferometrycznym ad-hoc oraz
opracowanie danych w tak zwanym postprocessingu poprzedza poprawne zi-
dentyfikowanie elementów rzeczywistej, obserwowanej trójwymiarowej sceny
(3D) z jej odwzorowaniem zwanym profilem radarowym. Dla obiektów inży-
nierskich, które ze względu na budowę słabo odbijają radarową falę pomia-
rową stosuje się reflektory radarowe pełniące rolę analogiczną do reflekto-
rów dla fal IR znanych dla tachymetrów. W tych przypadkach identyfikacja
punktu pomiarowego o znaczącym SNR jest oczywista i sprowadza się do
pomiaru położenie reflektora umieszczonego na konstrukcji dla celów kon-
trolnych. Głównym atutem i przewagą metody interferometrii radarowej
w relacji do innych metod diagnostycznych jest pomiar o charakterze bezkon-
taktowym. Wystarczy, aby powierzchnia badanego obiektu miała zróżnicowa-
ny geometrycznie charakter, który zapewnia odbicie wiązki radarowej a tym
samym częściowy zwrot nadanego sygnału w kierunku jednostki pomiarowej.

Wiele z monitorowanych obiektów nie wymaga stosowania reflektorów
radarowych. Przykład stanową mosty stalowe, wieże szybowe, konstrukcje
masztowe, kominy żelbetowe wyposażone w galerie lub kołnierze lub spawy
modułowych kominów stalowych. W takich przypadkach identyfikacja ele-
mentów na profilu radarowym może być żmudnym procesem. Z pomocą przy-
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chodzi tu technologia naziemnego skaningu laserowego, która dzięki dużej
gęstości pomiaru pozwala na identyfikację elementów, które dobrze odbiły
falę radarową. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie niezbędnych korekt
redukcyjnych dla uzyskania właściwej wartości przemieszczeń oraz poprawna
interpretacja miejsca ewentualnych deformacji.

W niniejszej monografii zostanie zaprezentowany, opierający się na
doświadczeniach, sposób postępowania w tego typu przypadkach, które po-
zwala na jednoznaczną identyfikację elementów obiektów inżynierskich na
profilach radarowych w analizowanej scenie 3D. Autorzy uzupełnią sposób
postępowania oparty na technologii skanowania laserowego o pomiary z uży-
ciem reflektora hybrydowego, dla którego konstrukcji z sukcesem uzyskali
rejestrację w urzędzie patentowym RP.

Wciąż aktualnym problemem geodezji inżynieryjnej jest wykorzystanie
metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżo-
wych. Transport materiałów budowlanych jest jedną z najbardziej pracochłon-
nych czynności podczas wznoszenia obiektów budowlanych. Niezależnie od
rodzaju i wielkości prowadzonej inwestycji żaden plac budowy nie jest w sta-
nie funkcjonować bez dobrze zaplanowanego i zrealizowanego transportu.
Istotny jest zarówno przewóz materiałów, półproduktów, konstrukcji lub sprzę-
tu z miejsca ich pozyskania do magazynu lub bezpośrednio na plac budowy
(transport zewnętrzny), jak i ich przenoszenie z punktów składowania aż do
samego miejsca montażu końcowego (transport wewnętrzny).

Do transportu wewnątrz placu budowy szeroko stosuje się żurawie
budowlane, które pozwalają na przenoszenie materiałów budowlanych za-
równo w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Są to urządzenia, które
należą do grupy dźwignic. Norma PN-ISO 4306-1:1999 definiuje dźwignice
jako maszyny do pracy przerywanej, które są przeznaczone do podnoszenia
i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego ele-
mentu chwytającego. Żurawie są to z kolei dźwignice z urządzeniem ładun-
kowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się na
wysięgniku. Podstawowym parametrem technicznym charakteryzującym dźwi-
gnice jest udźwig czyli największa masa ładunku, która może być podniesio-
na przez urządzenie. Wydajność pracy pozwala natomiast określić, jaka jest
przydatność dźwignicy do wykonywania zadań transportowych. Miarą wy-
dajności jest liczba ton przetransportowanych ładunków w czasie jednej
godziny [Skrzymowski, 2008].

Żurawie budowalne stanowią podstawowy sprzęt przy wykonywaniu
prac budowlano-montażowych w budownictwie ogólnym i przemysłowym,
na obiektach o długim cyklu budowy [Skrzymowski, 2008]. Do zalet tych
urządzeń należy przede wszystkim zaliczyć: dużą wysokość podnoszenia,
znaczny wysięg oraz możliwość zainstalowania w warunkach ciasnej zabudo-
wy miejskiej (rys. 1.1).
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Rysunek 1.1 Widok placu budowy – widoczne żurawie wieżowe i powstające
bloki mieszkalne.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Przy eksploatacji żurawi wieżowych dochodzi w Polsce do kilkunastu
wypadków rocznie [Ślusarski, 2008]. Są one wywołane błędami podczas mon-
tażu, użytkowania i demontażu maszyny lub dodatkowym obciążeniem dzia-
łającym na konstrukcję, nieprzewidzianym na etapie projektowania. Awa-
ria żurawia lub jakiejkolwiek jego części powoduje zazwyczaj zagrożenie
życia i zdrowia operatora dźwignicy oraz innych osób znajdujących się na
placu budowy lub w jego pobliżu [Skinner i in., 2005]. Przyczyną nieszczęśli-
wych wypadków, powodujących śmierć bądź obrażenia ludzi, w większości
przypadków jest niewłaściwa eksploatacja urządzenia, przy czym najwięcej
zdarzeń śmiertelnych spowodowanych jest przeciążeniem żurawia. Znaczna
liczba niebezpiecznych zdarzeń związana jest również z upadkiem przeno-
szonego ładunku na ziemię lub brakiem kontroli nad ładunkiem podczas
jego podnoszenia i przemieszczania. Należy podkreślić, że nagłe zwolnie-
nie ładunku może również uszkodzić dźwignicę i pogorszyć jej stabilność.
Częstą przyczyną awarii żurawi wieżowych jest również ich niewłaściwe po-
sadowienie oraz praca przy silnym wietrze [Łukasik i Kotlicki, 2009].

Zastosowanie żurawi wieżowych w pracach budowlano-montażowych,
mimo że przynosi wiele korzyści, wiąże się również z licznymi zagrożeniami.
Problem bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń jest ciągle aktualny [Shapira
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i Simcha, 2009]. Opracowywane są metody i systemy, które pozwalają na zwięk-
szenie efektywności i bezpieczeństwa pracy żurawi wieżowych [Rosenfeld i Sha-
pira, 1998; Shapira i in., 2008; Yang i in., 2014]. Z tego względu w niniejszej
monografii podjęto próbę zastosowania metod geodezyjnych do monitorowa-
nia przemieszczeń elementów konstrukcyjnych omawianych urządzeń w czasie
ich eksploatacji. Celem wykonanych badań było wyznaczenie wychyleń wież
żurawi wieżowych górnoobrotowych w stanie roboczym i nieroboczym. W pracy
podjęto również próbę określenia dokładności uzyskanych wyników.

Ciekawe zadania stawia przed współczesnym geodetą także przemysł
naftowy. Mimo bardzo intensywnego rozwoju alternatywnych źródeł ener-
gii, w ciągu ostatnich lat nadal obserwuje się znaczne zapotrzebowanie na
paliwa kopalne. Szczególną rolę odgrywa tutaj ropa naftowa i gaz ziemny.
Wraz z wyczerpywaniem się łatwo dostępnych zasobów, coraz częściej wyko-
rzystywane są złoża znajdujące się pod dnem mórz, co przyczynia się do
wzrostu ilości morskich platform wiertniczych i rozbudowę floty statków
wydobywczych. Jednocześnie potencjalne zagrożenia związane z tą techno-
logią wydobycia [Cornwall W. 2015] powodują ciągły wzrost standardów
bezpieczeństwa obowiązujących podczas remontów i renowacji instalacji
znajdujących się na tego typu jednostkach.

Brak możliwości spawania, spowodowany zakazem używania otwarte-
go ognia, powoduje, że większość prac remontowych na platformach spro-
wadza się do wymiany gotowych, prefabrykowanych na lądzie elementów.
Niejednokrotnie są to elementy znacznych rozmiarów, które muszą zostać
precyzyjnie dopasowane do już istniejących instalacji. Często jedyną możli-
wością bezpiecznego połączenia istniejących konstrukcji z prefabrykatami
jest powiązanie przy pomocy kołnierzy rur stalowych. Prawidłowa realizacja
takiego połączenia wymusza dostarczenie precyzyjnych danych o położeniu
i deformacjach instalacji przemysłowych, a w szczególności zestawów rur.
Tym samym, w ciągu ostatnich lat obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebo-
wania na geodetów wykonujących precyzyjne prace związane z pomiarem
tego typu elementów, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

W rozdziale szóstym zaprezentowano elementy technologii pomiaru
zestawów rur stalowych. W szczególności skupiono się na technologii po-
miaru i określania deformacji kołnierzy, w tym także omówiono, niestoso-
waną dotychczas w Polsce technologię pomiaru bezkontaktowego.

Niniejsza monografia jest próbą przedstawienia wybranych proble-
mów geodezji inżynieryjnej w kontekście aktualnych badań naukowych. Za-
prezentowane wyniki stanowią rezultat badań statutowych nr 11.11.150.005
prowadzonych na WGGiIŚ AGH w Krakowie, badań prowadzonych w Wy-
ższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, katedrze Geodezji
Politechniki Koszalińskiej, katedrze Geodezji i Geotechniki Politechniki
Rzeszowskiej oraz firmy AlgoRes-soft.
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2. Uproszczona strategia identyfikacji
punktów stałych w niewielkiej
sieci kątowo-liniowej

2.1. Stałość układu odniesienia i proces identyfikacji
układu odniesienia

Na układ odniesienia składają się dwa elementy: baza odniesienia
i układ współrzędnych. Bazę tę stanowi odpowiednio liczny zbiór punk-
tów materialnych (znaków w terenie), spełniających określone kryterium
stałości wzajemnego położenia w czasie, względem których są wyznaczane
przemieszczenia innych punktów [Prószyński, Kwaśniak, 2006]. Punkty te
powinny być lokalizowane poza strefą wpływów czynników mogących po-
wodować ich przemieszczenia. Z bazą związany jest układ współrzędnych
służący do zapisu pozycji punktów, wektorów przemieszczeń i ich charak-
terystyk dokładnościowych, który jest niejako elementem pomocniczym
układu odniesienia. Układ jest powiązany z konkretnym momentem czasu
(epoką), w której go przyjęto. Warunkiem podstawowym wyznaczenia prze-
mieszczeń (pomiarów i obliczeń realizowanych w kolejnych epokach) jest
właśnie zachowanie stałości położenia poprzez punkty sieci odniesienia,
czyli znaki pomiarowe osadzone w sposób i w miejscach potencjalnie za-
pewniających ich stabilność. Układ odniesienia może być określany jako
stabilny bądź niestabilny, w zależności od tego czy punkty tworzące bazę
nie doznają lub doznają w czasie wzajemnych przemieszczeń wykraczają-
cych poza przyjęte kryterium wzajemnej stałości. W przypadku, gdy punk-
ty bazy odniesienia doznają w czasie wzajemnych przemieszczeń może to
dyskwalifikować je jako punkty odniesienia.

Identyfikacja układu/bazy odniesienia to proces polegający na po-
szukiwaniu w zbiorze potencjalnych punktów odniesienia podzbioru
punktów wzajemnie nieprzemieszczonych, który realizowany jest na pod-
stawie odpowiednio przetworzonych wyników pomiarów [Lazzarini, 1977;
Prószyński, Kwaśniak, 2006]. Aby zrealizować ten proces i potwierdzić
stabilność wybranych punktów stanowiących układ odniesienia, wskazać
które punkty należy przyjąć jako stałe (w danej epoce pomiarowej) sto-
suje się odpowiednie, niekiedy bardzo rozbudowane strategie oblicze-
niowe. Identyfikacja może stanowić odrębny proces, jak również może
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być włączona w iteracyjny proces obliczania przemieszczeń wybranych
punktów kontrolowanego obiektu. Istnieje wiele różnych metod identy-
fikacji układu odniesienia, stosowane są też ich różne klasyfikacje. Sto-
sowane są różne odmiany metod, warianty czy wręcz strategie identyfi-
kacji wykorzystujące kilka różnych metod na kolejnych etapach. Do naj-
częściej stosowanych metod należą te oparte o analizę zmian cech geo-
metrycznych (przewyższeń, kątów, odległości) w zbiorze potencjalnych
punktów odniesienia, analizę kątów skrętu i współczynników zmiany skali
boków sieci, realizowane z zastosowaniem kolejnych wyrównań oraz
z wykorzystaniem transformacji poszukiwawczych. Stosowane są dwa pod-
stawowe warianty samego procesu identyfikacji. Wariant oparty o rozbu-
dowywanie bazy (do minimalnej ilościowo bazy punktów dodawane są
po kolei następne punkty – o ile nie powoduje to przekroczenia przez
statystykę testu pewnych ustalonych wartości krytycznych) oraz wariant
oparty o redukowanie bazy (baza zawierająca wszystkie potencjalne punkty
odniesienia redukowana jest o kolejne punkty, których usunięcie powo-
duje największe obniżenie wartości statystyki testu, aż do momentu uzy-
skania zadowalających wartości).

Metody, które znalazły zastosowanie w proponowanej strategii to
wyrównanie wstępne i metoda transformacji (wariant z redukcją bazy)
z wykorzystaniem przy interpretacji wyników analizy kątów skrętu i zmiany
skali sieci. Samo wyrównanie wstępne pełni według [Prószyński, Kwaśniak
2006] przede wszystkim funkcję diagnostyczną pozwalając sprawdzić po-
prawność całego materiału obserwacyjnego oraz dostarcza dane do roz-
poczęcia procesu identyfikacji, bądź też czasami wręcz go rozpoczyna.
Wbrew pozorom jest to bardzo istotny i trudny etap identyfikacji, gdyż
niejednokrotnie można się na nim spotkać z nieodpowiednim oszacowa-
niem dokładności pomiaru lub też z nieuwzględnieniem istotnych czynni-
ków mających bezpośredni na nią wpływ. Metoda z zastosowaniem trans-
formacji, w najbardziej ogólnym zarysie, polega na realizacji ciągu trans-
formacji współrzędnych punktów lub przemieszczeń pozornych i ich cha-
rakterystyk dokładnościowych [Prószyński, Kwaśniak 2006].

W całym procesie identyfikacji punktów stałych bazy odniesienia
wielokrotnie stosuje się warunki (kryteria wzajemnej stałości) nakładane
na wielkości będące funkcjami wyników obserwacji w sieci kontrolnej, umoż-
liwiające wyłonienie punktów odniesienia o przemieszczeniach wzajem-
nych niewykraczających poza granice wynikające z dokładności pomiaru
[Prószyński, Kwaśniak, 2006]. Stosowane są w tym celu różne strategie
obliczeniowe i metody, gdzie na kolejnych etapach procesu identyfikacji
stosowane mogą być różne kryteria. Tym samym wielokrotnie dokonywana
musi być ocena istotności składowej przemieszczenia punktu (spełnienie
kryterium stałości lub nie). Sama precyzja kryterium zależeć może np. od
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przyjęcia do tej oceny wartości przetworzonych – błędów średnich współ-
rzędnych lub nieprzetworzonych – elementów elips błędów średnich. Iden-
tyfikacja realizowana jest najczęściej poprzez sprawdzenie czy wielkość
składowej wektora przemieszczenia nie przekracza, co do wartości bez-
względnej, k – krotności wielkości błędu średniego wyznaczenia tej skła-
dowej (związanych z prawdopodobieństwem jej nieprzekroczenia) [De-
ska, 2013]. W przypadku standaryzowanego rozkładu normalnego najczę-
ściej wartość współczynnika k to 2 lub 2,5, a wyjątkowo nawet 3. Istotność
wielkości składowej przemieszczenia punktu sieci odniesienia jest pochodną
wielu czynników m.in. dokładności sprzętu i metody pomiaru, a także
pośrednio warunków pomiaru i właściwości obiektu.

Podstawy zagadnienia wyznaczania przemieszczeń w literaturze pol-
skiej zawarte są między innymi w cytowanych już wcześniej pracach [Laz-
zarini, 1977; Bryś, Przewłocki, 1989; Prószyński, Kwaśniak, 2006], a także
w literaturze zagranicznej m.in. [Caspary, 2000 – pierwsze wyd. 1987]. Tech-
nika i organizacja pomiarów mających na celu wyznaczanie przemieszczeń
ścian osłonowych była (od praktycznie ponad 20 lat) przedmiotem wielu
prac polskich autorów. Należałoby chociażby wskazać autorów i część ich
prac [Janusz, 1981; Janusz, Janusz, 1998; Prószyński, Woźniak, 1998; Pró-
szyński, 1999; Janusz, Janusz, 2000; Janusz, 2001] dotyczących tej tematy-
ki. Zestawienie metod identyfikacji układu odniesienia i ocenę ich sku-
teczności zawarto między innymi w [Chrzanowski, 1981], różnych stoso-
wanych w wyznaczeniu przemieszczeń i odkształceń modeli i sposobów
identyfikacji [Heunecke, Pelzer, Welsch, 1998]. Na szczególną uwagę za-
sługują także, związane z tą tematyką, wyniki badań przedstawione w pra-
cy [Kwaśniak, 2012] dotyczącej wpływu niezawodności wewnętrznej sieci
geodezyjnej na efektywność metod wykrywania błędów grubych obserwa-
cjach i różnych strategii diagnostycznych czy możliwości zastosowania
w tym procesie różnych metod odpornych estymacji, przedstawionych też
w [Banaś, 2012b].

Wyraźnie należy jednak stwierdzić za [Prószyński, Kwaśniak, 2006],
iż nie ma zalecanej czy też najskuteczniejszej i najszybszej metody identy-
fikacji stałych punktów sieci odniesienia. Wybór metody, strategii – ciągu
kolejnych przetworzeń zależy w dużej mierze nie tylko od intuicji wyko-
nawcy i jego zdolności do trafnej interpretacji wyników pośrednich uzy-
skiwanych w tym procesie, ale równie często od apriorycznego oszacowa-
nia osiągniętej dokładności pomiaru i wszystkich istotnych czynników na
nią się składających. Tym samym tematyka ta jest nadal aktualna, czego
potwierdzeniem mogą być również aktualnie prowadzone badania [Banaś
2012a, Deska 2013] oraz prezentowane wyniki prac o charakterze aplika-
cyjnym m.in. [Lisiewicz, 2014].
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2.2. Obiekt badań

Obiekt badań stanowi założona sieć punktów odniesienia wykorzysty-
wana do wyznaczania ewentualnych przemieszczeń poziomych palisady – od-
budowy szerokoprzestrzennego wykopu od strony istniejącego budynku. Pro-
wadzona na tym obiekcie inwestycja miała na celu rozbudowę istniejącego
centrum handlowego. Sama wiercona palisada żelbetowo-betonowa wykona-
na została w 2007 roku z 477 pali wykonanych w technologii CFA o długości
11,5 mb każdy [Grygier, 2009]. Miała ona zapewnić stateczność wykopu i ist-
niejących fundamentów, po wykonaniu wykopu stanowić element nośny ścia-
ny piwnicznej budynku, pozwolić na późniejsze wykonanie dwóch kondygna-
cji podziemnych rozbudowywanego obiektu. W realizacji palisady zastosowa-
no też 279 kotew, które stężano kleszczami stalowymi. Podczas głębienia wy-
kopu nie wystąpiły żadne odkształcenia obudowy wykopu [Grygier, 2009].
Już po jego wykonaniu inwestycja została wstrzymana na czas nieokreślony.
W 2009 roku podjęto decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu terenu budowy,
wykonaniu w wykopie dodatkowej przypory gruntowej wzdłuż całej palisady.
Wówczas też podjęto decyzję o konieczności prowadzenia pomiarów okreso-
wych mających na celu wyznaczanie ewentualnych przemieszczeń poziomych
wybranych punktów palisady na kolejnych etapach prac zabezpieczających
(poczynając od momentu dodatkowych iniekcji, ponownego stężenia oraz
samej realizacji przypory gruntowej) oraz po nich.

Założona w tym celu sieć oraz metodyka pomiarów okresowych zo-
stały już przedstawione w [Deska, 2013]. Lokalizację szczegółową 5 punk-
tów odniesienia ustalono w 2009 roku z uwzględnieniem zinwentaryzowa-
nego wykopu, warunków terenowych, aktualnego projektu zagospodaro-
wania terenu, istniejących i projektowanych sieci, zaleceń zawartych w pro-
jekcie zabezpieczenia palisady, lokalizacji punktów kontrolowanych na pa-
lisadzie i możliwości realizacji późniejszych ich obserwacji [Kunasz, 2012].
Założono, między innymi, iż każdy z umieszczonych na palisadzie punktów
kontrolowanych musi być później obserwowany z co najmniej 3 punktów tej
sieci. Punkty sieci zlokalizowano wokół istniejącego wykopu (140x110x8 m)
– w maksymalnym możliwym oddaleniu od jego krawędzi. Na rysunku 2.1
przedstawiono część wykopu z przyporą gruntową zabezpieczającą palisadę
i istniejący budynek, a na rysunku 2.2 szkic sieci odniesienia.

Ze względu na bardzo krótki czas do rozpoczęcia realizacji zadania
zdecydowano się na podziemną lokalizację znaków punktów sieci odniesie-
nia. Wykonanie ich w formie kolumn, filarów obserwacyjnych (z wymuszo-
nym centrowaniem instrumentów i sygnałów), zalecanych między innymi
w [Caspary, 2000], wymagałoby czasu – co najmniej kilkumiesięcznego okre-
su, dodatkowych pomiarów kontrolnych sieci i zapewne kilkukrotnie wyższych
kosztów poniesionych na ich realizację. Wpływ na wybór tej formy stabilizacji



16

Rysunek 2.1 Fragment wykopu od strony istniejącego budynku z palisadą
i przyporą gruntową.

Rysunek 2.2 Szkic sieci odniesienia.

Źródło: [Deska, 2013].
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miała również stosunkowo niewielka odległość punktów od istniejącego sze-
rokoprzestrzennego wykopu. Palisada i wykop pod budowę zostały wykona-
ne 2 lata wcześniej, jednakże punkty znajdować się miały praktycznie na
granicy strefy jego ciągłego oddziaływania. Z tego względu lokalizację punk-
tów, wymiary płyty betonowej i głębokość jej wylania skonsultowano ze spe-
cjalistami z zakresu geotechniki – aby skrócić czas i zminimalizować ewentu-
alny wpływ odprężania gruntu, osiadania płyty i wykluczyć wpływ wykopu
na znaki (ich przemieszczanie się). Po rozpoznaniu parametrów geotech-
nicznych gruntu i warunków terenowych zarówno lokalizacja punktów, jak
i sposób ich stabilizacji zostały przez nich zaakceptowane. Tak bliska lokali-
zacja punktów od istniejącego wykopu wynikała również z praw do dyspo-
nowania terenem i samej możliwości ich umieszczenia [Deska, 2013]. Przy-
jęto również, iż mogą być one później wykorzystane jako osnowa realizacyj-
na – w momencie kiedy inwestycja będzie kontynuowana.

Jesienią 2009 roku wykonano stabilizację punktów: wylano podziemne
płyty betonowe i osadzono w nich centry z blachy nierdzewnej, osadzono też
zabezpieczenia w postaci studni teleskopowych z włazami, ułożono płyty beto-
nowe pod nogi statywów i wykonano bariery drewniane (4x4x4 m) na palach.
Szkic przedstawiający sposób stabilizacji punktów sieci i ich zabezpieczenia (ry-
sunek 2.3), centr znaku z okręgiem o średnicy 1 mm wykorzystywanym do cen-
trowania (rysunek 2.4), studnię zabezpieczającą (rysunek 2.5) oraz widok ogól-
ny na jedno ze stanowisk przedstawiono na kolejnych rysunkach (rys. 2.6 – 2.7).

Rysunek 2.3 Szkic przedstawiający sposób stabilizacji punktów.

Źródło: [Kunasz, 2012].
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Po stabilizacji punktów konieczne było zachowanie odstępu 1 miesią-
ca od wylania płyt i osadzenia centrów do pomiaru sieci odniesienia i po-
miaru zerowego. Dopiero po tym okresie wykonano pomiary sieci odniesie-
nia i punktów kontrolowanych. Kolejne pomiary okresowe realizowane były
według przewidzianego harmonogramu po kolejnych etapach prac zabez-
pieczających palisadę, realizacji przypory gruntowej, a także po ich zakoń-
czeniu (nadal są kontynuowane). Do maja 2014 roku wykonano, w różnym
odstępie czasowym, łącznie 11 pomiarów okresowych (z pomiarem wyjścio-
wym/zerowym 12).

Rysunek 2.4 Centr znaku. Rysunek 2.5 Studnia zabezpieczająca.

Rysunek 2.6 Widok ogólny na stanowisko nr 1005.
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Według opracowanej metodyki,
przedstawionej też w [Deska, 2013] po-
miarowi (z wykorzystaniem zrobotyzowa-
nego tachimetru 1” – Leica TCRP1201
R300) podlegają zawsze wszystkie kierun-
ki i odległości pomiędzy 5 punktami sie-
ci odniesienia (rysunek 2.2) oraz jedno-
cześnie do punktów kontrolowanych na
palisadzie. Sieć odniesienia umożliwia ob-
serwacje metodą biegunową (tym samym
określenie współrzędnych każdego punk-
tu na palisadzie) z co najmniej 3 stano-
wisk pomiarowych przy stałej orientacji
pryzmatu w punkcie kontrolowanym. Po-
miar wykonywany jest na każdym z 5 sta-
nowisk w 5 seriach w 2 położeniach lu-
nety, z wykorzystaniem opcji pomiaru sta-
cyjnego i trybu ATR (automatycznego
celowania). Pomiary wykonywane są przy
stabilnych warunkach zewnętrznych (at-
mosferycznych), w godzinach rannych.
Czas wykonania samego pomiaru ogra-
nicza się do niezbędnego minimum (oko-
ło 2,5 godziny od momentu rozpoczęcia). W wyniku przeprowadzonego za
każdym razem bezpośrednio na stanowisku wyrównania stacyjnego otrzy-
mywano dokładności: dla kierunków średnich nieprzekraczające wartości
2cc oraz odległości średnich nieprzekraczające 0,2 mm. W części realizowa-
nych na obiekcie prac pomiarowych uczestniczyli również studenci studiów
pierwszego stopnia kierunku Geodezja i Kartografia Wydziału Inżynierii
Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, pozyskując część
materiałów do swoich prac dyplomowych inżynierskich [Kunasz, 2012; Lew-
czuk, 2014].

Sieć punktów odniesienia została wyrównana na podstawie obserwa-
cji zarejestrowanych w trakcie 2 pierwszych pomiarów, wykonanych w 2 ko-
lejnych dniach. Otrzymane wyniki są traktowane jako stan wyjściowy–zero-
wy. Przeprowadzono wyrównanie ścisłe jako sieci kątowo-liniowej w ukła-
dzie lokalnym 2D (X,Y) na podstawie przyjętych stałych (bezbłędnych) współ-
rzędnych jednego z punktów odniesienia – punktu nr 1002 oraz przyjętego
azymutu jednego z boków sieci tj. boku 1002 – 1005 (rysunek 2.2). Wartość
azymutu boku została przyjęta tak, aby oś najdłuższego odcinka zachodniego
palisady była równoległa do osi X współrzędnych układu lokalnego. Umożli-
wia to późniejszą łatwiejszą interpretację ewentualnych przemieszczeń

Rysunek 2.7 Sygnał (pryzmat)
scentrowany nad jednym

z punktów sieci.



20

poziomych obserwowanych punktów w kierunkach prostopadłych do ścian
palisady – bezpośrednio na podstawie zmian poszczególnych współrzędnych
(X,Y) obserwowanych punktów [Deska, 2013]. Po kolejnych pomiarach okre-
sowych zastosowano taką samą jak w przypadku stanu zerowego metodykę
postprocessingu. Wyrównania przeprowadzono z wykorzystaniem modułu
wyrównanie ścisłe sieci płaskiej programu Winkalk v.3.8 – v.4.05. Każdora-
zowo przyjmowano charakterystyki dokładnościowe uzyskane w wyniku wy-
równania stacyjnego i średni błąd centrowania instrumentu i sygnałów
o wartości 1 mm. W wyniku wyrównania uzyskiwano współrzędne punktów
sieci i ich charakterystyki dokładnościowe. Błędy średnie położenia punk-
tów mp nieprzekraczające 1 mm (od 0,4 do 1,4 mm), błędy średnie współ-
rzędnych: mx od 0,3 do 1 mm, my od 0,2 do 1 mm. Wartości średniego błędu
jednostkowego m0 wynosiły od 0,60 do 1,37. Wstępną kontrolę zachowania
stałości położenia punktów sieci odniesienia realizowano po każdym po-
miarze okresowym.

2.3. Przeprowadzone badania i ich wyniki

Zasadniczym warunkiem wykorzystania sieci jest zachowanie stałości
położenia przez minimalną konieczną liczbę punktów odniesienia. W przy-
padku tej sieci 2D (kątowo-liniowej do wyznaczania przemieszczeń pozio-
mych) minimalną liczbą punktów odniesienia stanowią dwa punkty z ogól-
nej liczby pięciu. Pierwsze wyniki badań prowadzonych w oparciu o sieć
testową prezentowane były w [Deska, 2013] i obejmowały one dane z epok
od 0 do 10. Na tym etapie badań włączono do materiału badawczego rów-
nież dane z ostatniej – 11 epoki. Tym samym okres funkcjonowania sieci,
który obejmują badania to łącznie 4,5 roku.

Podstawowym pytaniem, na które szukano odpowiedzi, było czy punkty
sieci w okresie 3,5 roku (obecnie 4,5 roku) od ich stabilizacji zachowywały
stałość wzajemnego położenia (przede wszystkim ze względu na swoją loka-
lizację na granicy strefy wpływu wykopu). Czy zastosowany sposób stabiliza-
cji i zabezpieczenia znaków spełnił oczekiwania? Czy można w oparciu
o uproszczone procedury i stosując jaką strategię obliczeniową dokonać pra-
widłowej identyfikacji bazy odniesienia po kolejnych pomiarach okresowych?

Badania te pozwalają, w założeniu, zidentyfikować punkty, które ule-
gły wzajemnemu przemieszczeniu, pomimo iż porównywane mogą być tylko
różnice współrzędnych (przemieszczenia pozorne). W tym przypadku mogły
być porównywane różnice współrzędnych pomiędzy epoką zerową-wyjściową,
a aktualną-każdą kolejną, z uwzględnieniem otrzymywanej każdorazowo po
ich wyrównaniu charakterystyki dokładnościowej po obliczeniu m”X, m”Y i m”P.
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Była to ocena wstępna i z założenia mniej precyzyjna. Polegała na sprawdze-
niu czy wyznaczona wielkość każdej ze składowych wektora przemieszczenia
pozornego (co do wartości bezwzględnej) nie przekracza k – krotnej wielkości
błędu średniego wyznaczenia tej składowej. Precyzja kryterium zależy rów-
nież od przyjęcia do tej oceny błędów średnich współrzędnych (w wariancie
uproszczonym) lub elementów elips błędów (w wariancie pełnym). W tym
przypadku przyjmowano błędy średnie współrzędnych po każdym z wyrównań
wstępnych i w konsekwencji k – krotną wielkość błędu średniego różnicy współ-
rzędnych. Do oceny jako k ostatecznie przyjęto jako kryterium k=2,5 (2,5m”X,
2,5m”Y i 2,5m”P). Wyniki tego etapu badań prezentowane w [Deska, 2013]
(poszerzone tu o 11 epokę) zawarto w tabeli 2.1 (lewa strona tabeli). Wyróż-
niono w niej porównywane epoki, punkty i wartości składowych przemiesz-
czeń pozornych, dla których stwierdzono niespełnienie kryterium k=1 oraz
k=2,5. Tylko w 4 epokach stwierdzono przekroczenie ustalonego kryterium
k=2,5 dla wybranych i oznaczonych punktów. Obliczone przemieszczenia
pozorne sugerować mogłyby niezachowanie stałości (niespełnienie kryterium)
przez punkty: 1005 (w 1 epoce), 1003 (w 6 epoce), 1003 i 1004 (w 7 epoce)
oraz 1001 (w 11 epoce). Obliczone różnice współrzędnych (składowe prze-
mieszczenia) nie przekraczają wartości 2,9 mm. Zauważyć należy, że wybrane
(różne punkty sieci) nie spełniały tego kryterium tylko w wybranych epokach.
Oczywistym jest też wpływ na otrzymane wyniki przyjęcia w wyrównaniu jed-
nego z punktów sieci (1002) za stały.

Wyniki badań przedstawione w [Deska, 2013] pozwoliły na sformuło-
wanie wniosku, iż wstępnie zastosowane kryterium dla tej sieci nie było wła-
ściwe. Okazało się, iż w tym przypadku decydujące znaczenie dla powtarzal-
ności wyznaczeń ma wpływ błędu centrowania z wykorzystaniem pionu optycz-
nego (określonego dla warunków terenowych jako 1 mm – przy celowych
o długości 3 m). Wstępnie w [Deska, 2013] na podstawie wyników wyrówna-
nia wstępnego realizowanego po każdym z pomiarów potwierdzono zacho-
wanie stałości, w granicach możliwości jej stwierdzenia warunkowanych
metodą pomiaru, dokładnością sprzętu i w tym przypadku również sposobu
stabilizacji oraz ustalono kryterium dla tej sieci na poziomie nie mniejszym
od 2,5-krotnej wartości błędu centrowania tj. od 2,5 mm. Te właśnie wyniki
badań i sformułowane wnioski wymagały dodatkowej weryfikacji, co też jest
jednym z głównych celów prowadzonych badań. Już w [Deska, 2013] postu-
lowano zastosowanie metody transformacji poszukiwawczych z wykorzysta-
niem np. popularnej czteroparametrowej transformacji Helmerta (liniowej
transformacji konforemnej przez podobieństwo). Dlatego też jako kolejny
etap, po wyrównaniu wstępnym, zastosowano transformację. Takie postę-
powanie miałoby na celu obliczenie przemieszczeń pozornych z jednoczesną
eliminacją wpływu założenia bezbłędności współrzędnych punktu 1002, rów-
noważną z założeniem stałości jego położenia. Dodatkowo w przypadku



22

zastosowania transformacji Helmerta (ze względu na zmianę skali) można
byłoby uwzględnić ewentualny, być może nieoszacowany, wpływ błędów sys-
tematycznych na pomiary odległości w tej sieci. Zmiana skali sieci w kolej-
nych epokach (ze względu na kształt sieci i jej lokalizację wokół wykopu)
mogłaby też wskazywać na ewentualne przemieszczenia punktów w jego kie-
runku. Szczegółowa analiza i interpretacja zmiany skali, zmian położenia
środka układów pierwotnego i wtórnego (przesunięcia), skręcenia układów
(uzyskiwanych w wyniku interpretacji parametrów transformacji), a także
zmiany kształtu figur tworzonych przez punkty, jak słusznie wskazano m.in.
w [Janusz, 2002; Dróżdż, Janusz, Janusz, 2011], mogą być również pewnymi
wskaźnikami stopnia pewności poprawnej identyfikacji punktów stałych.

Obliczane każdorazowo w epoce aktualnej współrzędne punktów sie-
ci odniesienia (tak jak opisano to wcześniej – w wyniku wyrównania wstęp-
nego) traktowano jako współrzędne w układzie pierwotnym, układem wtór-
nym natomiast był przyjęty układ dla epoki 0. Z wykorzystaniem programu
Winkalk v. 4.05 i współrzędnych wszystkich 5 punktów sieci w dwóch epo-
kach (zerowej i każdej z kolejnych) określono współczynniki transformacji
Helmerta. Korzystając z nich wykonano transformację (przeliczenia) współ-
rzędnych punktów z epoki aktualnej na zerową i obliczono różnice pomię-
dzy tak uzyskanymi współrzędnymi a aktualnymi otrzymując przemieszcze-
nia pozorne punktów sieci. Tym samym określono wartości przemieszczeń
pozornych punktów PTH5 (pomiędzy epoką wyjściową a kolejnymi) oraz ich
składowe: “XTH5, “YTH5 po wyrównaniu wstępnym i transformacji obliczone
na podstawie uzyskanych współczynników transformacji i współrzędnych
punktów transformowanych. Określono też m.in. błędy średnie transforma-
cji mTH5śr, zmianę skali w ppm obliczoną na podstawie zmian długości po-
między wszystkimi parami punktów – na podstawie współrzędnych punktów
z epoki 0 i współrzędnych transformowanych z każdej epoki oraz kąty skrę-
cenia/skrętu układów. Wartości te dla par epok (TH5) podano w tabeli 2.1
(po prawej stronie) zestawiając z wartościami przemieszczeń pozornych uzy-
skanych w wyniku wyrównania wstępnego. Takie postępowanie, jak już wcze-
śniej wspomniano, miało na celu zidentyfikowanie przemieszczeń pośred-
nio odrzucając założenie bezbłędności współrzędnych punktu 1002 równo-
ważne z założeniem stałości jego położenia.

Jako, że sama transformacja również obarczona jest błędami (trans-
formacji), które przenoszą się na wyniki – obliczone współrzędne transfor-
mowane i w konsekwencji różnice obliczonych współrzędnych, to również je
należy uwzględnić przy określaniu kryterium. W przypadku poszczególnych
punktów dostosowania (wszystkich punktów bazy odniesienia) mTH5 wynoszą
od 0,1 do 1,7 mm i faktycznie równe są przemieszczeniom (różnicom współ-
rzędnych) PTH5 tych punktów. Dla porównywanych epok (11 par) uzyskano
błędy średnie transformacji od mTH5śr 0,3 do 1,1 mm.
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Oczywistym jest, iż z tego względu kryterium nie powinno być niższe
bądź równe wcześniej przyjmowanemu. W literaturze stosowane są różne
podejścia do oceny stałości w przypadku metody transformacji poszuki-
wawczych i stosowanego w tym przypadku kryterium. Na przykład według
[Janusz, 2002] mPH „nie powinno zbytnio przekraczać” wpływu błędów
współrzędnych punktów sieci uzyskanych w procesie wyrównania z obu
porównywanych epok, czyli w tym przypadku błędu różnicy współrzędnych:
m”X, m”Y i m”P przyjmowanych jako podstawa wcześniejszych [Deska, 2013]
ocen (dla k=1). W tabeli 2.1 (prawa strona) oznaczono epoki, punkty,
wartości przemieszczeń i ich składowych, które przekraczają (jednak tylko
nieznacznie) to kryterium. Inne podejście zakłada, przy określeniu kryte-
rium, uwzględnienia dodatkowo błędu transformacji mTH. Dopiero wów-
czas skalkulowane jest kryterium i zastosowany odpowiedni współczynnik
np. k=1 lub nawet k=2,5. Przy w ten sposób określonym kryterium (i współ-
czynniku k=1) dla badanej sieci, w żadnym z przypadków nie zostało ono
przekroczone. Zauważyć też należy, iż w żadnym z przypadków wartości
przemieszczeń i składowych przemieszczeń nie są większe od przemiesz-
czeń uzyskanych na podstawie porównania współrzędnych z wyrównań
wstępnych. Punktem o największych przemieszczeniach, a zarazem obar-
czonym największym błędem transformacji dla 6 kolejnych epok (od 5 do
10 epoki), jest punkt 1003.

W obu przypadkach, niezależnie od sposobu ustalenia kryterium, dla
sieci w których mierzone były odległości, zalecana jest jednak wnikliwa oce-
na zmiany skali. Przy większej od zaniedbywalnej zmianie skali należałoby
według [Janusz, 2002] taką identyfikację przeprowadzić na drodze trans-
formacji bez zmiany skali np. w oparciu o liniową transformację izome-
tryczną. Dla metody transformacji poszukiwawczych zastosowany może być
typowy iteracyjny sposób obliczeń współczynników z kolejnym odrzuceniem
punktów o największych błędach (odchyłkach liniowych) aż do osiągnięcia
zadowalających (spełniających kryterium) wyników. Aby potwierdzić, oce-
nić trafność przyjętego wcześniej kryterium przy identyfikacji punktów sta-
łych w kolejnym kroku przeprowadzono transformację Helmerta wyłączając
z niej punkt 1003. Zastosowano tym samym podejście polegające na reduk-
cji bazy odniesienia poczynając do pełnej bazy. Ocenie poddano między
innymi różnice współrzędnych punktów sieci po wykonaniu transformacji
z wszystkimi pięcioma punktami (TH5) (1001, 1002, 1003, 1004 i 1005)
i z czteroma punktami (TH4) (1001, 1002, 1004, 1005), eliminując punkt
1003 dla porównywanych epok 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9 i 0-10. Wyniki w formie
różnic współrzędnych (przemieszczeń pozornych i ich składowych) pomię-
dzy epoką zerową-wyjściową, a wybraną po przeprowadzeniu transformacji
zestawiono w tabeli 2.2. Podano w niej również błędy średnie transformacji,
wartości zmiany skali i skrętu dla obu układów, a także ich zmiany.
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Oczywistym jest, iż po eliminacji punktu 1003 obarczonego najwięk-
szym błędem transformacji odnotowano w zdecydowanej większości zmniej-
szenie się błędów transformacji mTH pozostałych punktów, wartości samych
przemieszczeń i ich składowych, także błędu średniego transformacji (poza
7 przypadkami, gdy zmiany przemieszczenia nie zanotowano lub była ona
nie większa niż +0,3 mm). Pomimo, iż zarówno błąd transformacji jak
i wartości przemieszczeń pozornych są mniejsze, to wyniki nie przyniosły
wyraźnych, spodziewanych w przypadku faktycznego przemieszczenia punktu
1003, dla tej metody rezultatów (zdecydowanie mniejszych przemieszczeń
pozornych pozostałych punktów) oprócz par epok 0-5 i 0-6.

Tabela 2.1 Wartości przemieszczeń pozornych (P) oraz ich składowe (ΔΔΔΔΔX, ΔΔΔΔΔY).
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Wstępnej analizie poddano też zmianę skali i skręt. Zmiana skali
dla (TH5) nie przekracza 2,8 ppm, skręt 3,3cc, dla (TH4) odpowiednio:
3,6 ppm i 3,7cc. Największe zmiany (zmniejszenie wartości) przemiesz-
czeń pozornych punktów, a także zmianę skali aż o 2,3 ppm (przy prak-
tycznie braku zmiany skręcenia) uzyskano dla porównywanych epok 0-6,
gdzie ΔΔΔΔΔYTH5(1003) po (TH5) wynosiło -1,7 mm. Dla porównywanych epok
0-8, gdzie ΔΔΔΔΔYTH5(1003) wynosiło -1,0 mm (TH5) określono zmianę skali
o wartości 2,8 ppm i skręcenie 3,3cc, a (po wyeliminowaniu tego punktu)
dla (TH4) odpowiednio -0,2 ppm i 3,7cc. Tym samym praktycznie również
nie zanotowano zmiany skrętu. Zmiany skrętu zaobserwowano z kolei
dla par epok (0-5 i 0-9), w których istotną wartość miała składowa prze-
mieszczenia pozornego ΔΔΔΔΔXTH5(1003). Świadczyć to może o tym, iż uzyski-
wane wyższe wartości przemieszczeń pozornych dla punktu 1003 w wyni-
ku wyrównania wstępnego i transformacji są jedynie wynikiem występu-
jących błędów przypadkowych. Pomimo, iż można w oparciu o te wyniki
formułować wnioski ogólne, to jednak znaczenia konkretnych wartości
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zmiany skali i skrętu oraz ich zmian nie można ocenić (i wykorzystać ich
jako pewnych wskaźników bądź kryteriów) bez bardziej szczegółowych
analiz.

Tabela 2.2 Wartości przemieszczeń pozornych (P) oraz ich składowe:
ΔΔΔΔΔX, ΔΔΔΔΔY po transformacji TH5 i TH4 wraz ze zmianami.
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Aby móc dokonać takiej oceny, przeprowadzić bardziej szczegółowe
analizy dotyczące również zmiany skali oraz skrętu i innych potencjalnych
wskaźników, zasymulowano przemieszczenia punktu 1003. Wprowadzono
zaburzenie polegające na zmianie współrzędnych punktu 1003 otrzymanych
po wyrównaniu wstępnym z pomiaru 0 (wyjściowego) o pewne wartości.
Epokę z wprowadzonym zaburzeniem oznaczono 0’. Następnie potrakto-
wano je każdorazowo tak jak parę odrębnych epok (0-0’) i zastosowano
transformację Helmerta (TH5). W tabeli 2.3 prezentowane są wyniki otrzy-
mane po zmianie współrzędnej X punktu 1003 o konkretne wartości dX(1003)
– wskazane w pierwszej kolumnie tabeli 2.3. Następnie, tak jak wcześniej,
przeprowadzono transformację Helmerta z wykorzystaniem wszystkich pię-
ciu punktów dostosowania (TH5). Wyniki w postaci: zmiany współrzędnej
punktu po transformacji tożsamej co do wartości z przemieszczeniem po-
zornym i błędem transformacji punktu (ΔΔΔΔΔXTH5(1003), |ΔΔΔΔΔXTH5(1003)| = PTH5(1003)
= mTH5(1003)), zmian położenia środka ciężkości układu (ΔΔΔΔΔXukł., |ΔΔΔΔΔXukł.|
= ΔΔΔΔΔPukł.), zmiany skali (z. s.) oraz skrętu układu przedstawiono w tabeli 2.3
oraz na wykresie – rysunek 2.8.

Tabela 2.3 Wyniki dla porównywanych epok 0-0’ (0’ z zaburzeniami dX
dla punktu 1003).

Otrzymane zależności pomiędzy zaburzeniem a kolejnymi wskaźnikami
mają charakter liniowy. W przypadku wprowadzenia w analogiczny sposób
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zaburzenia dla współrzędnej Y punktu 1003 otrzymano te same wartości,
lecz związane oczywiście z osią Y. Nie zanotowano wówczas w ogóle skrętu
pomiędzy układami, co jest związane z położeniem punktu 1003 w sieci
i orientacją układu współrzędnych (rysunek 2.2).

Zarówno z danych w tabeli 2.3 jak i wykresu na rysunku 2.8 wynika, iż
w przypadku zastosowania transformacji Helmerta wskaźnikiem najszybciej
reagującym na faktyczne przemieszczenie punktu 1003 są w kolejności jego:
przemieszczenie pozorne (błąd transformacji punktu), skręt (występujący
tylko w przypadku składowych przemieszczeń w określonym kierunku)
i zmiana skali. Zmiana położenia środka ciężkości układu nie jest w tym
przypadku dobrym wskaźnikiem, w zbyt dużym stopniu zależna jest od licz-
ności punktów bazy odniesienia. Przy większej ilości punktów w sieci zmia-
na położenia środka układu pierwotnego i wtórnego przy przeprowadzonej
transformacji może być wręcz niezauważalna. W tym konkretnym przypad-
ku zmiana położenia punktu 1003 po wyrównaniu wstępnym o 2,5 mm skut-
kuje błędem transformacji/przemieszczeniem pozornym o wartości 1,9 mm,
zmianą skali o 1,4 ppm i skrętem 2,1cc.

Rysunek 2.8 Wyniki dla porównywanych epok 0-0’.
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Odnosząc się do wcześniej prezentowanych wyników po transforma-
cji (TH5) zawartych w tabeli 2.1 i tabeli 2.2 należy zauważyć, iż zmiana skali
i/lub skręt nieznacznie przekraczają te wartości dla epok: 0-1, 0-4, 0-8, 0-10,
jednakże sam błąd transformacji/przemieszczenie pozorne nie przekracza
wartości 1,9 mm (maksymalnie 1,7 mm przy porównaniu epok 0-7).

Takie same symulacje jak dla epoki 0 i pary (0-0’) przeprowadzono
dla epoki 4 i pary (0-4’). W tabeli 2.4 i na wykresie – rysunek 2.9 prezento-
wane są wyniki dotyczące wprowadzonego zaburzenia do współrzędnych
punktu 1003, tym razem o konkretne wartości dY(1003). Wnioski sformuło-
wane wcześniej dla pary (0-0’) zostały tym samym potwierdzone na konkret-
nym przykładzie (niewielkie różnice w otrzymanych wartościach powodowa-
ne są różnicami współrzędnych punktów po wyrównaniu wstępnym w każdej
z epok).

Zauważyć należy również, iż w przypadku zmiany skali o wartości na-
wet 3 ppm to jest to tylko 0,5 mm dla najdłuższego mierzonego boku w tej
sieci 1002-1005 (171 m). Taka zmiana skali może być spowodowana systema-
tyczną zmianą jednostki długości dalmierza [Janusz, 2002], bądź też być
wynikiem zmian warunków pomiarowych lub też być powodowana błędami
wynikającym z dokładności określenia parametrów je opisujących wykorzy-
stanych do uwzględnienia poprawki atmosferycznej.

Tabela 2.4 Wyniki dla porównywanych epok 0-4’ (4’ z zaburzeniami dY
dla punktu 1003).
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Rysunek 2.9 Wyniki dla porównywanych epok 0-4’.
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3. Analiza wpływu metody aproksymacji
na wyznaczenie imperfekcji
geometrycznych obiektów powłokowych

3.1. Charakterystyka obiektów testowych

Dla potrzeb analizy metod aproksymacji powierzchni środkowej płasz-
cza chłodni kominowych wykonano pomiary testowe na dwóch obiektach róż-
niących się wymiarami oraz rozkładem odchyłek od kształtu nominalnego.
Dzięki zróżnicowaniu obiektów możliwe będzie postawienie bardziej wiary-
godnych wniosków o przydatności zaproponowanych metod obliczeniowych.

Pierwszym obiektem jest jedna z najwyższych chłodni kominowych
wybudowanych z wykorzystaniem deskowań przestawnych, zaprojektowana
przez Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni „Chłodnie Kominowe” w Gliwi-
cach i wybudowana w latach 1977 – 1984. Wysokość powłoki wynosi 124
metry i jest ona oparta na słupach V kształtnych o wysokości 8 metrów
(łączna wysokość 132 metry). W najcieńszym miejscu powłoka ma grubość
14 cm (Rysunek 3.1).

Rysunek 3.1 Chłodnia kominowa H=132m.
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Na terenie zakładu jest założona osnowa powierzchniowa, zrealizo-
wana w postaci sieci kątowo-liniowej. Jednak na obszarze objętym pomia-
rem nie jest wystarczająco zagęszczona oraz nie zapewnia wymaganej do-
kładności. Po analizie materiałów mapowych i przeprowadzeniu wywiadu
terenowego zdecydowano się na założenie 4 dodatkowych punktów (Rysu-
nek 3.2), które powiązano obserwacjami, tworząc sieć kątowo-liniową. Po-
miar kątów i odległości wykonano precyzyjnym tachymetrem elektronicz-
nym Leica TCRP1201. Do nawiązania wysokościowego wykorzystano wyso-
kości katalogowe punktów osnowy zakładu. Wszystkie obserwacje wyrówna-
no metodą najmniejszych kwadratów przy założeniu bezbłędności współ-
rzędnych przestrzennych punktu 1043 oraz stałości azymutu boku 1043-1177.
Średniokwadratowy błąd położenia i wysokości wyniósł odpowiednio ±1.6
mm oraz ±1.4 mm, przy czym błąd średni najsłabiej położonego punktu 2.9
mm oraz 2.3 mm (odpowiednio sytuacyjnie i wysokościowo). Znając współ-
rzędne punktów osnowy w układzie lokalnym zakładu, a także przybliżone
parametry równania powłoki zaprojektowano 30 przekrojów południkowych
oraz 27 przekrojów równoleżnikowych. Przecięcia linii przekrojów tworzą
siatkę 950 punktów pomiarowych dla których obliczono współrzędne przy-
bliżone. Współrzędne te zostały zaimportowane do zmotoryzowanego ta-
chymetru elektronicznego Leica TCRP 1201. Wykorzystując program tycze-
nia instrument automatycznie naprowadzany był na kolejne punkty i wy-
znaczał ich położenie rzeczywiste metodą biegunową 3D z wykorzystaniem
dalmierza bezlustrowego. Dokładność przestrzenna pomiaru szacowana jest
na poziomie ok ±3-4mm.

Druga z badanych chłodni została wybudowana przez Przedsiębior-
stwo Budowy Chłodni „Chłodnie Kominowe” w Gliwicach i oddana do
eksploatacji w 1976 roku. Wysokość płaszcza wynosi 59 m i wspiera się on na
słupach skośnych A-kształtnych. Średnica powłoki na wysokości wlotu po-
wietrza wynosi 45 metrów i grubości wynoszącej 45 cm. W miarę wzrostu
wysokości grubość się zmniejsza i osiąga 14 cm jej przewężeniu. Na wysoko-
ści wylotowej obiekt ma średnicę 27.33 m gdzie powłoka jest dodatkowo
usztywniona przez zwiększenie jej grubości do 25 cm (Rysunek 3.3).

W celu przetestowania zaproponowanych algorytmów obliczeniowych
wykorzystane zostaną dwa pomiary (z roku 2011 oraz 2012) które różnią się
technologią pomiaru oraz, co najważniejsze, gęstością punktów. Układ od-
niesienia obiektu realizowany jest przez zbiór punktów osadzonych w słu-
pach nośnych powłoki. Na bazie tych punktów rozwijana jest osnowa po-
miarowa składająca się z 6 punktów uzupełnianych zależnie od potrzeb
o stanowiska pomiarowe. Szkic przykładowej osnowy pomiarowej założonej
dla potrzeb pomiaru tachymetrycznego powłoki przedstawiono na rysunek
3.4. W obu wykorzystanych pomiarach, średniokwadratowy błąd położenia
przestrzennego nie przekraczał wartości ±1 mm.
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Rysunek 3.2 Szkic osnowy pomiarowej
dla chłodni H=132m.

Rysunek 3.3 Chłodnia kominowa H=59m.
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Rysunek 3.4 Szkic osnowy pomiarowej chłodni H=59m z 2011 roku.

Pomiar powłoki w roku 2011 został zrealizowany z wykorzystaniem ta-
chymetrów bezlustrowych TCRA1102 oraz TCR407 firmy Leica [Coaker, 2009;
Lambrou, 2010; Lenda, 2010]. Pomierzone punkty są rozłożone w regularnej
siatce składającej się z 28 przekrojów pionowych oraz 15 przekrojów pozio-
mych. Punkty każdego przekroju pionowego mierzone były z stanowisk tachi-
metru znajdującego się w przybliżeniu w płaszczyźnie przekroju. Dzięki takie-
mu podejściu zminimalizowano niekorzystny wpływ nieprostopadłego pada-
nia wiązki dalmierza bezlustrowego na badaną powierzchnię. Dokładność
przestrzenna punktów szacowana jest na poziomie ok. ±3-4 mm. W roku
2012 pomiar płaszcza chłodni wykonano skanerem laserowym Leica C10
z 5 stanowisk (Rysunek 3.5). Każde stanowisko starano się nawiązać do mini-
mum 3 punktów łącznych, uzyskując błąd średni wyrównania pomiarów ska-
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nerowych na poziomie ±3 mm. Błąd średni przestrzennego położenia punk-
tów powłoki oszacowano na poziomie ±6 mm. Ze względu na późniejszą
wielkość macierzy punkty chłodni przerzedzono uzyskując 8826 punktów rów-
nomiernie rozmieszczonych na badanej powłoce.

Rysunek 3.5 Szkic rozmieszczenia stanowisk skanera.

3.2. Estymacja parametrów powłoki wraz z wyznaczeniem
imperfekcji geometrycznych

Powierzchnię środkową płaszcza chłodni hiperboloidalnej możemy
opisać ogólnym równaniem drugiego stopnia postaci [Gocał, 1994]:

(3.1)

Można zauważyć, iż zestawiając dla określonej liczby punktów układ
równań powierzchni drugiego stopnia, będzie on jednorodnym układem
równań liniowych, których rozwiązaniem będzie wektor zerowy. Z tego wzglę-
du należy wyeliminować jedną z niewiadomych. Dzieląc równanie (3.1) przez

44a  otrzymamy:
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(3.2)

Powyższe równanie (3.2) reprezentuje model ogólny kwadryki, bez
narzucania jakiegokolwiek warunku na jego postać. Aby móc dokonać aprok-
symacji konkretnej postaci powłoki, należy do równań ogólnych dodać od-
powiednie zależności wiążące estymowane współczynniki. W celu wyzna-
czenia wartości współczynników hiperboloidy obrotowej narzucić należy na-
stępujące warunki:

(3.3)

Podstawiając powyższe warunki (3.3) do równania (3.2) powstanie
równanie powierzchni hiperboloidy obrotowej o pionowej osi obrotu:

(3.4)

Na podstawie znajomości współrzędnych przestrzennych przynajmniej
7 punktów, możliwe jest obliczenie szukanych współczynników Aij. Jednak
w procedurach badania kształtu obiektów powłokowych, mierzonych jest
znacznie większa liczba punktów pomiarowych. Dzięki czemu możliwe jest
wyznaczenie niewiadomych równania (3.4) w drodze wyrównania ścisłego
zebranych obserwacji.

Klasyczne podejście do estymacji współczynników równania po-
wierzchni stopnia drugiego polega na wykorzystaniu metody pośredniczą-
cej wyrównania spostrzeżeń. W metodzie tej dla każdego punktu układa się
równanie aproksymacyjne w postaci:

(3.5)

Powyższe równanie jest liniowe ze względu na niewiadome i może być
w tej postaci użyte w procedurze wyrównania. Jednak ze względu na właści-
wości numeryczne, korzystniej jest rozwinąć je w szereg Taylora z uwzględ-
nieniem tylko pierwszych wyrazów rozwinięcia:

(3.6)

przy czym wyraz wolny Li wyraża się wzorem:

(3.7)
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gdzie      oznaczają przybliżone wartości niewiadomych, obliczone np. na
podstawie zestawionego układu równań poprawek przed linearyzacją.

Korzystając z zasad metody najmniejszych kwadratów wyznaczone
zostają szukane niewiadome oraz ich macierz wariancyjno-kowariancyjna.
Przedstawiona metoda jest bardzo łatwa w implementacji oraz wymaga sto-
sunkowo niskiego nakładu pracy. Jednak jej wadą jest to, iż minimalizacji
nie podlegają bezpośrednio odchyłki, lecz ich pewna transformata:

(3.8)

W celu bezpośredniej minimalizacji odchyłek należy skorzystać z mo-
delu równań warunkowych z niewiadomymi (przypadku szczególnego uogól-
nionej metody najmniejszych kwadratów), gdzie:

(3.9)

co możemy inaczej zapisać jako:

(3.10)

gdzie     jest szukaną odchyłką punktu Pi od powierzchni modelowej.

W metodzie tej, równanie powierzchni drugiego stopnia przedstawia
się następująco:

(3.11)

Powyższe równanie należy (mimo swej liniowości względem parame-
trów) rozwinąć w szereg Taylora ograniczając się do dwóch pierwszych wyra-
zów rozwinięcia. Jest to konieczne z powodu nieliniowości równania wzglę-
dem szukanych odchyłek vx, vy, vz. Po niezbędnej linearyzacji, równanie po-
prawek w zapisie macierzowym będzie przedstawiać się następująco [Ghila-
ni, 2006]:

(3.12)

gdzie:
B – macierz pochodnych cząstkowych liczonych względem współrzędnych
xi, yi, zi,
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przy czym:

A – macierz pochodnych cząstkowych liczonych względem niewiadomych
Aij,

V – wektor poprawek vx, vy, vz,
X – wektor niewiadomych Aij,
L – wektor wyrazów wolnych,
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Rozwiązując równanie macierzowe (3.12) wyznaczone zostają szuka-
ne parametry równania kwadratowego (3.13) oraz odchyłki powierzchni rze-
czywistej od modelowej (3.14) [Baran, 1999].

(3.13)

(3.14)

Dodatkową zaletą tej metody jest uzyskanie w procesie wyrównania
macierzy wariancji imperfekcji geometrycznych (3.15), co w metodzie po-
średniczącej było utrudnione.

(3.15)

3.3. Porównanie wyników minimalizacji odległości
algebraicznych oraz geometrycznych

Na podstawie przedstawionych modeli wykonano estymację parame-
trów powłok dla trzech pomiarów chłodni kominowych (H=132m oraz
H=59m wykonany w dwóch latach). Zestawienie wyznaczonych parame-
trów powłoki zamieszczono w tabeli od 3.1 do 3.3.

Tabela 3.1 Porównanie współczynników równania drugiego stopnia dla chłodni
H=132m.
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Tabela 3.2 Porównanie współczynników równania drugiego stopnia dla chłodni
H=59m (2011 r.).

Tabela 3.3 Porównanie współczynników równania drugiego stopnia dla chłodni
H=59m (2012 r.).

We wszystkich przeanalizowanych przypadkach zmiany są niewielkie
i sięgają maksymalnie paru procent. Jedyne większe zmiany dochodzące do
50% zaszły w przypadku współczynników odpowiedzialnych za kierunek wy-
chylenia osi głównej obiektu. Dla potrzeb wygodniejszej interpretacji wyni-
ków wyznaczono współrzędne środka symetrii oraz wymiary osi głównych
wpasowywanych powłok. Wyniki obliczeń przedstawia tabela 3.4. Dzięki temu
zestawieniu zauważyć można, że największe zmiany odnotowano dla wyso-
kości środka symetrii powłoki oraz wymiaru półosi urojonej C (która kom-
pensuje zmianę H0).
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Tabela 3.4 Zestawienie współrzędnych środka symetrii i wymiarów powłoki.

Dla wszystkich analizowanych przypadków obliczono wartości imper-
fekcji geometrycznych. Sporządzone mapy izolinii równych wartości odchy-
łek od estymowanego kształtu (Rysunek 3.6-3.8) przedstawiają zróżnicowa-
ny rozkład odchyłek na powłokach różnych chłodni.

W przypadku obiektu H=132m odchyłki rozłożone są dość równo-
miernie, a jedynie w górnej części powłoki znajdują się pojedyncze miejsca
gdzie występują wartości znacznie przekraczające 100 mm. Odmienny cha-
rakter ma rozkład odchyłek na chłodni H=59m (zarówno pomiar 2011 jak
i 2012), gdzie znaczne odchyłki znajdują się w pasie dolnym znajdującym się
na początkowych wysokościach płaszcza.
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Rysunek 3.6 Mapa imperfekcji geometrycznych chłodni H=132m.

Rysunek 3.7 Mapa imperfekcji geometrycznych chłodni H=59m (2011 r.)

Rysunek 3.8 Mapa imperfekcji geometrycznych chłodni H=59m (2012 r.).
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Dzięki utworzonym modelom imperfekcji, zarówno z metody mini-
malizacji odchyłek algebraicznych oraz geometrycznych, możliwe jest zaob-
serwowanie zmian jak wybrana metoda estymacji wpływa na ostateczne war-
tości imperfekcji. W tym celu wykonano modele obrazujące różnice między
metodą opartą warunek                                          (Rysunek 3.9-3.11).

Rysunek 3.9 Mapa różnic imperfekcji dla chłodni kominowej H=132m.

Rysunek 3.10 Mapa różnic imperfekcji dla chłodni kominowej H=59m
(2011 r.).



44

Rysunek 3.11 Mapa różnic imperfekcji dla chłodni kominowej H=59m
(2012 r.).

Z analizy rozkładu różnic imperfekcji wynika, że zmiany wartości od-
chyłek nie przekraczają wartości ±5 mm. Ich rozkład wynika z przesunięcia
wysokości środka powłoki oraz zmiany tzw. wymiaru osi niewłaściwej (C).
Widać również, że izolinie różnic nie są liniami poziomymi, lecz posiadają
pewną krzywiznę. Jest ona wynikiem nieznacznie odmiennego wychylenia
osi pionowej powłoki. Można przyjąć, że wyznaczone różnice są niewielkie,
jednak należy się zastanowić czy jest to jedynie efekt równomiernego roz-
mieszczenia punktów na badanej powłoce. Z tego względu dla chłodni
H=132m powtórzono estymację jej parametrów zarówno metodą minimali-
zacji odchyłek algebraicznych oraz geometrycznych, lecz używając w tym
celu jedynie punktów znajdujących się na połowie powłoki (od azymutu 90°
do 270°), a także na jej trzech czwartych powierzchni (od azymutu 90° do
360°). Współrzędne środka symetrii powłoki oraz wymiary osi zestawiono
w tabeli 3.5.

Jak w poprzednich przypadkach, tak i tu zauważyć można jedynie
znaczące różnice w wyznaczonych wartościach wysokości osi symetrii powło-
ki oraz półosi urojonej. Zauważyć można również różnice względem para-
metrów aproksymowanej powłoki z wykorzystaniem jej wszystkich punktów,
jednak nie są one znaczące i wynikają jedynie z odmiennego zbioru punk-
tów dopasowania. Utworzono również model imperfekcji geometrycznych
oraz ich różnic wynikających z odmiennej metody estymacji. Mapy izolinii
zmian utworzonych modeli przedstawia Rysunek 3.12 oraz Rysunek 3.13.
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Tabela 3.5 Zestawienie współrzędnych środka symetrii i wymiarów powłoki.

Na podstawie przedstawionych przykładów należy stwierdzić, że wy-
korzystanie estymacji ortogonalnej nie wprowadza istotnych różnic, zwłasz-
cza, że estymowane parametry wyznacza się raz (gdy parametry projektowe
są nieznane lub są zbyt rozbieżne względem wyrównanych), a każdorazowo
wartości imperfekcji wyznacza się o wcześniej przyjęte parametry (w każdej
epoce pomiarowej).
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Rysunek 3.12 Mapa różnic imperfekcji dla chłodni kominowej H=132m
(50% powierzchni).

Rysunek 3.13 Mapa różnic imperfekcji dla chłodni kominowej H=132m
(75% powierzchni).
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3.4. Metody odporne na obserwacje zaburzające

Występujące w zbiorach wyników pomiarów obserwacje odstające po-
wodują zaburzenie wyników estymacji [Rey, 1978]. W większości przypadków
zaburzeniami są błędy grube w zbiorach obserwacji, jednak w przypadku aprok-
symacji równania powierzchni środkowej płaszcza chłodni kominowych ob-
serwacjami odstającymi są lokalne zaburzenia kształtu wywołane błędami bu-
dowlanymi np. wywołanymi nie uwzględnieniem parcia betonu podczas usta-
wiania deskowania. W dobie powszechnej automatyzacji obliczeń oraz coraz
większych zbiorów obserwacji powstały procedury, których celem jest auto-
matyczne lub półautomatyczne wyszukiwanie błędnych spostrzeżeń, a także
ewentualna eliminacja ich wpływu. Powszechnie wyróżnia się dwa główne al-
gorytmy wykrywania obserwacji odstających [Kamiński, 2002; 2003]:
– procedury z zastosowaniem testów statystycznych;
– odporne metody wyrównania.

Należy z góry zastrzec, iż wszystkie przedstawione metody działają
poprawnie tylko w przypadku występowania obserwacji nadliczbowych
w układzie, ponieważ tylko obserwacje o niezawodności większej od zera
można kontrolować.

Algorytmy oparte na testach statystycznych polegają na wykrywaniu
obserwacji odstających na podstawie analizy poprawek po wyrównaniu spo-
strzeżeń. Problemem tej strategii jest bazowanie na metodzie najmniejszych
kwadratów. Metoda ta ma tendencję do rozmywania błędów grubych i roz-
rzuca ich wpływ na całe otoczenie związane z tą obserwacją. Z tego powodu
proces należy prowadzić iteracyjnie, a w kolejnych cyklach odrzucać poje-
dynczą obserwację. Przy usuwaniu obserwacji bazuje się na wynikach prze-
prowadzonych testów badających wielkość poprawek do spostrzeżeń. Pro-
ces jest kontynuowany aż do momentu, w którym wszystkie pozostałe po-
miary spełniają narzucone kryteria. W praktyce geodezyjnej najczęściej wy-
korzystuje się następujące testy:
– data snooping [Baarda, 1967; 1986];
– τ -test [Pope, 1976];
– metoda Ethroga.

Odmiennym podejściem charakteryzują się odporne metody wyrów-
nania (metody aktywne). Ich istota polega na minimalizacji wpływu błęd-
nych obserwacji poprzez modyfikację funkcji celu metody najmniejszych
kwadratów. W metodzie C.F. Gaussa macierz wagowa jest macierzą stałą
w całym procesie, w przypadku estymacji mocnych macierz wariancyjno-ko-
wariancyjna obserwacji jest zależna od poprawek do obserwacji według od-
powiedniego związku funkcyjnego (funkcji tłumienia). Ich zaletą jest to, iż
w pełni wykorzystują nadwymiarowość i układ geometryczny obserwacji. Przez
co są bardziej wrażliwe na mniejsze błędy, aniżeli metody oparte na testach
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statystycznych. W tej strategii wyrównania można wydzielić wiele metod
różniących się zastosowaną funkcją wagową za pomocą, której będzie mo-
dyfikowana macierz wagową obserwacji. W literaturze geodezyjnej najczę-
ściej spotykane są następujące metody:
– zmodyfikowana metoda najmniejszych odchyleń absolutnych [Kadaj,

1988];
– Zasadą Wyboru Alternatywy [Kadaj, 1978];
– metodą duńską [Muszyński, 2008];
– metodą Hubera [Huber, 1996];
– metodą Osady [Osada, 2002].

W niniejszej pracy zdecydowano się wykorzystać dwie z wymienio-
nych metod, zaproponowanych przez Kadaja i Osadę. Postulowana przez
Kadaja modyfikacja metody najmniejszych odchyleń absolutnych (dalej ozna-
czana przez MK) wywodzi się z rozważanej przez samego C. F. Gaussa zasa-
dy najmniejszych modułów:

(3.16)

Z powodu jej nieregularności (w otoczeniu zera), należało znaleźć
alternatywę mającą podobne właściwości. Wybrana została funkcja hiper-
boliczna, którą zastępuje funkcję celu metody najmniejszych kwadratów:

(3.17)

gdzie:
v – zestandaryzowana poprawka do obserwacji
c – parametr regularyzacyjny,
V – poprawka do obserwacji wyznaczona na podstawie wyrównanych
parametrów w poprzedniej iteracji,

Vm – błąd średni wyznaczenia poprawki.

Funkcja wagowa p(v), według której będzie modyfikowana macierz
wagowa obserwacji do wyrównania przedstawia wzór (3.15):

(3.18)

Druga wybrana metoda wprowadzona przez Osadę (MO) opiera się na
zmodyfikowanej metodzie odchylenia przeciętnego, która sugeruje wprowa-
dzenie większych błędów średnich obserwacjom o większych odchyłkach. Przy
czym w metodzie Hubera wzrost wartości błędów jest dosyć wolny, a modyfi-
kacja Osady w dużo większym stopniu tłumi obserwacje odstające. Funkcję
wyznaczającą wartości błędów obserwacji przedstawiono poniższym wzorem.
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(3.19)

gdzie:
j – numer kolejnej iteracji,
mi – błąd średni pomiaru,
r – wartość krytyczna rozkładu t-Studenta dla wybranego poziomu ufności.

Proces iteracyjny kończy się wraz z stabilizacją rozwiązania. Należy
zauważyć, iż estymacja mocna charakteryzuje się wolniejszą zbieżnością roz-
wiązania od metody najmniejszych kwadratów.

3.5. Wykorzystanie estymacja mocnej przy estymacji
parametrów powierzchni środkowej płaszcza
chłodni kominowej

W celu sprawdzenia przydatności i skuteczności metody estymacji
mocnej przy wyznaczaniu parametrów równania hiperboloidy obrotowej
wykorzystano dane pomiarowe pochodzące z pomiaru dwóch, wcześniej
opisanych, chłodni kominowych H=132m oraz H=59m (pomiar z roku 2011).
Algorytm estymacji ortogonalnej zmodyfikowano tak, aby w każdej iteracji
była modyfikowana macierz wagowa obserwacji zgodnie z wzorami (3.18)
oraz (3.19). W przypadku zmodyfikowanej metody odchyleń absolutnych
Kadaja przyjęto parametr c=1, a dla metody liniowej Osady poziom ufno-
ści ustalono jako 95% (r≈ 2). Wartości wybranych parametrów opisujących
aproksymowaną powłokę przestawiono w tabeli 3.6.

Powierzchniowy rozkład imperfekcji chłodni H=132m (Rysunek 3.6)
nie cechuje się dużą regularnością i nie jest możliwe wyodrębnienie znaczą-
cych błędów wykonawstwa mających charakter wielkopowierzchniowy. Z tego
powodu wyniki estymacji mocnej tylko nieznacznie różnią się od wartości
wyznaczonych metodą najmniejszych kwadratów. Inaczej przedstawiają się
wyniki dla obiektu H=59m. W jego przypadku, na pierwszych paru metrach
wysokości powłoki zauważyć można znaczące (powyżej 100 mm) deformacje
kształtu powłoki (Rysunek 3.7). Na podstawie wyników zamieszczonych
w tabeli 3.6 wynika, ze miały one wpływ ma wyniki estymacji metodą naj-
mniejszych kwadratów, ponieważ zaobserwować można większe zmiany pa-
rametrów, zwłaszcza w zakresie wymiaru półosi urojonej. Szczególnie do-
brze wytłumiła obserwacje odstające zmodyfikowana metoda odchyleń ab-
solutnych Kadaja, dzięki czemu wymiar półosi C jest bliski parametrowi
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Tabela 3.6 Zestawienie wyników estymacji mocnej.

Rysunek 3.14 Mapa różnic imperfekcji, chłodnia H=132m, metoda MK.
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teoretycznemu wynoszącemu 34.000 m. Dla obu metod obliczeniowych wy-
znaczono również wartości imperfekcji geometrycznych i porównano je do
modelu imperfekcji uzyskanych z wpasowania powierzchni stopnia drugie-
go metodą najmniejszych kwadratów. Dla lepszej prezentacji wyznaczonych
zmian, opracowano mapy izolinii różnic imperfekcji i przedstawiono je na
rysunek 3.14-rysunek 3.17.

Wartości różnic imperfekcji wyznaczonych na podstawie zmodyfiko-
wanej metody minimalizacji odchyleń absolutnych względem metody naj-
mniejszych kwadratów są z zakresu od -0.5 mm do 3.3 mm, co jest wartością
mało znaczącą. Należy uznać, iż wyniki estymacji są zgodne z metodą kla-
syczną estymacją ortogonalną, czego należało oczekiwać biorąc pod uwagę
charakter rozkładu imperfekcji.

Rysunek 3.15 Mapa różnic imperfekcji, chłodnia H=132m, metoda MO.

Rysunek 3.16 Mapa różnic imperfekcji, chłodnia H=59m, metoda MK.
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W przypadku zastosowania metody liniowej Osady uzyskano znacz-
nie większe różnice względem metody minimalizacji sumy kwadratu odchy-
łek. Wartości odchyłek zmieniają się w zakresie od -1.6 mm do 5.2 mm.
Największe różnice znajdują się w przekroju południkowym o azymucie ok
25°, gdzie znajdują się największe wartości imperfekcji.

Charakter odchyłek kształtu chłodni H=59m był zupełnie inny, ani-
żeli dla obiektu H=132m. W wyniku błędów wykonawczych pierwsze cykle
betonowania charakteryzują się znacznymi odchyleniami. Analizując roz-
kład różnic estymacji mocnej Kadaja względem podejścia klasycznego (Ry-
sunek 3.16) można zauważyć, że metoda odporna prawidłowo wytłumiła
wpływ czynnika zaburzającego i największe różnice znajdują się w dolnej
części powłoki. Wartość średnia odchyłek wynosi 1.7 mm, a same poprawki
zawierają się w przedziale od -2 mm do 7.1 mm. Znacznie gorszy wynik
wpasowania osiągnięto z wykorzystaniem funkcji tłumienia zaproponowa-
nej przez Osadę. Tylko w nieznaczny sposób złagodziła ona wpływ deforma-
cji zarejestrowanych w dolnych poziomach powłoki, a wyniki są bliskie war-
tością wyznaczonym metodą Gaussa (Rysunek 3.17). Wartość średnia różni-
cy odchyleń wynosi 0.4 mm (min. -1.6 mm, maks. 3.0 mm).

Rysunek 3.17 Mapa różnic imperfekcji, chłodnia H=59m, metoda MO.
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4. Identyfikacja elementów sceny
radarowej na podstawie danych
z naziemnego skaningu laserowego

4.1. Podstawy techniki naziemnej interferometrii radarowej

Podstawą naziemnej interferometrii radarowej jest technologia sate-
litarnych i lotniczych pomiarów różnicowych SAR, która bazuje na porów-
naniu faz pary zespolonych i koherentnych obrazów radarowych wykona-
nych w różnych momentach czasu i pozwala określić wartość przemieszczeń
badanego obszaru. Silny rozwój GBSAR nastąpił na po 2000 roku. Efek-
tem prac badawczych realizowanych w tym obszarze było stworzenie jedno-
stek radarowych do zastosowań komercyjnych. Przykładem takiego rozwią-
zania jest System IBIS (ang. Image by Interferometric Survey) który został
wprowadzony na rynek w 2007 roku przez włoską firmę Ingegneria dei Si-
stemi – IDS [Bernardini i in., 2007a], [Bernardini i in., 2007b]. System Ibis
pozwala realizować pomiary obejmujące dwa podstawowe zastosowania:
a) Wyznaczanie przemieszczeń obiektów naturalnych i antropogenicznych

o charakterze powierzchniowym (osuwisk, zbocza, zapory, urządzenia
piętrzące).

b) Wyznaczenie przemieszczeń i drgań obiektów budowlanych.
Zadania z pierwszego obszaru realizowane są poprzez jednostkę Ibis

-L (skrót od angielskiego landslides) a z drugiego przez jednostkę Ibis -S
(skrót od angielskiego structures).

Ogólnie rzecz ujmując radar interferometryczny Ibis emituje w kierunku
obiektu elektromagnetyczną falę ciągłą o zmiennej częstotliwości (SFCW ang.
Step frequency continuous wave). Praca odbywa się w paśmie o częstotliwości
17,2GHz (pasmo Ku) lub 10,55GHz (pasmo X) używając do modulacji pasma
częstotliwości B wahającej się od 100MHz do 300MHz. Użyta szerokość pasma
częstotliwości ma w omawianym przypadku bezpośredni związek z pojęciem
rozdzielczość odległościowej pomiarów, zgodnie z zależnością:

(4.1)

gdzie:
c – prędkość światła,
B – szerokość pasma,
ΔΔΔΔΔR – rozdzielczość odległościowa [m].
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Wraz ze wzrostem szerokość pasma, większa jest rozdzielczość odle-
głościowa pomiarów radarowych, a zatem pozyskujemy potencjalnie większą
ilość punktów pomiarowych (Rbin) na obserwowanym obiekcie. Rejestro-
wany zespolony sygnał zwrotny to odbity od obiektu ciąg próbek reprezen-
tujących odpowiedz częstotliwościową, która po zastosowaniu procedury
odwrotnej dyskretnej transformaty Fouriera – IDFT (ang. inverse discrete
Fourier transform) wyrażona jest w dziedzinie czasu. Każda zespolona prób-
ka reprezentuje echo odbite w pewnym przedziale zasięgu o długości ΔΔΔΔΔR.
Tak powstaje jednowymiarowy profil radarowy reprezentujący natężenie
odbitego sygnału w zależności od odległości obiektu od radaru (rys. 4.1).

Rysunek 4.1. Schemat powstawania jednowymiarowego profilu radarowego
[Bernardini i in., 2007a].

W ten sposób realizowane są pomiary poprzez jednostkę Ibis – S.
Mają one charakter jednowymiarowy. Zarejestrowana zmiany fazy sygnału
dla poszczególnych Rbin w kolejnych sekwencjach pomiarowych świadczy
o wystąpieniu przemieszczenia obiektu na kierunku radialnym.

W przypadku pomiarów realizowanych jednostką Ibis-L jednostka
radarowa Ibis wykonuje skokowy ruch po linii prostej, którą stanowi spe-
cjalna szyna. W tej wersji mówimy o radarze z aperturą syntetyzowaną
– SAR (ang. synthetic aperture radar). Takie rozwiązanie zapewnia dodatko-
wo uzyskanie rozdzielczości azymutalnej ΔΔΔΔΔA dla pomiarów radarowych, dzię-
ki czemu oprócz odległości do obiektu znany jest również kierunek obser-
wacji. Schemat ideowy realizacji pomiarów jednostką Ibis-L przedstawia
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rysunek 4.2. Antena rzeczywista o szerokości wiązki ΔΔΔΔΔΘ r oświetla obszar
o rozpiętości RΔΔΔΔΔΘ r, przy założeniu, że ΔΔΔΔΔΘ r jest małym kątem. Szerokość
wiązki anteny syntetyzowanej ΔΔΔΔΔΘ s, jest wyznaczana na podstawie wartości
rozpiętości Ls z równania:

(4.2)

gdzie:
λ – długość fali

Rysunek 4.2. Schemat powstawania dwuwymiarowego profilu radarowego
[Dei i in., 2009], [Czekała, 1999].

Pojedynczy przejazd radaru po szynie skutkuje uzyskaniem mapy ho-
lograficznej, która zawiera informację o amplitudzie i fazie sygnału w za-
kresie pojedynczego piksela reprezentującego obszar obserwowanego obiektu
(sceny). Para takich obrazów pozwala wyznaczyć przemieszczenia, które mają
miejsce w obszarze reprezentowanym przez pojedynczy piksel, a więc będzie
to miara zmiany fazy sygnału aktualnego względem pierwotnego.

Wymiar piksela mapy przemieszczeń zależy od odległości, system
pomiarowy – obiekt, oraz charakterystyk kątowych anten stosowanych
w radarze.

W przypadku systemu Ibis do obserwacji stosowane są pary anteny
tubowych, mikrofalowych o rożnej charakterystyce promieniowania na kie-
runku azymutalnym i elewacyjnym oraz różnym zysku energetycznym (Tabe-
la 4.1). Dobór rodzaju stosowanych anten podyktowany jest czynnikami
pomiarowymi.

Pomiary realizowane radarem interferometrycznym wyznaczają wartość
przemieszczenia na kierunku radialnym. Redukcja tych wartości na składową
poziomą (wychylenia obiektów wysokich) lub pionową (ugięcia przęseł
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mostowych) realizowana jest poprzez zależności geometryczne wynikające
z relacji położenia jednostki radarowej i punktu obserwowanego (Rbin)
obiektu (Rys. 4.3):

(4.3)

Rysunek. 4.3 Schemat redukcji geometrycznej jednowymiarowego pomiaru
radarowego.

gdzie:
r – odległość radialna jednostka radarowa – punkt obserwowany (Rbin)
dr – wyznaczona wartość przemieszczenia na kierunku radialnym
h – wysokość obserwowanego punktu nad jednostkę pomiarową (most) lub
odległość pozioma do obiektu (komin)
d – zredukowana wartość przemieszczenia radialnego

Wzrost stosunku r/h (a jednocześnie d/dr) skutkuje obniżeniem do-
kładność wyznaczonego przemieszczenia składowego.

Wybór punktu do analizy w czasie opracowania danych powinien być
poprzedzony analizą geometrii obiektu. Konstrukcja i zasady pracy radara-

Tabela 4.1. Przykładowe charakterystyki anten systemu IBIS.
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mi, w szczególności tymi pracującymi w paśmie kilkunastu GHz powodują,
że musimy mieć na uwadze kilka czynników:
a) Analizowany punkt obserwowany (Rbin) reprezentuje wszystkie obiekty,

które znajdują się w zakładanej odległości radialnej od jednostki rada-
rowej (Rys 4.4). W przeciwieństwie do systemu laserowych, na przykład
tachymetrów, taki sygnał reprezentuje też obiekty, które nie znajdują się
ściśle na celowej. W szczególności może zachodzić sytuacja, w której
przy zastosowaniu anteny o płaskim profilu (tabela 4.1) w obrębie jedne-
go Rbin-a znajdzie się kilka elementów charakteryzujących się dobrą
skuteczną powierzchnią odbicia.

b) Podczas analizy wyników niezbędne jest, aby powiązać w sposób jedno-
znaczny elementy profilu radarowego z elementami obiektu, które re-
prezentują. To ważne, bo podczas weryfikacji wyników analizy widmowej
w odniesieniu do analizy modalnej musimy wyłączyć z rozpatrywania
postacie modalne dotyczące pojedynczych elementów obiektu a nie jego
całości. Na przykład w przypadku mostów podwieszonych nie interesują
nas postacie drgań reprezentujących wanty.

c) Podczas stosowania radaru w konfiguracji jednowymiarowej należy brać
pod uwagę fakt, że pomiarowi podlega zmiana długości wektora łączą-
cego jednostkę z elementem badanego obiektu reprezentowanym przez
Rbin. Zatem podczas pomiarów obiektów o niwelecie zbliżonej do po-
ziomu jedyną sytuacją, w której nie musimy dokonywać redukcji jest usta-
wienie radaru bezpośrednio pod obiektem. Jest to przypadek stosunko-
wo rzadki. Ponadto warto zauważyć, że radar rejestrujący zachowanie
kilku lub kilkunastu punktów na obiekcie (Rbin-ów) jednocześnie powi-
nien mieć przeprowadzoną redukcję geometryczną niezależnie dla każ-
dego z tych punktów. Dla radaru w wersji dwuwymiarowej należy pamię-
tać, że wynikami analizy jest składowa przemieszczenia piksela w kierun-
ku radaru. W związku z tym identyfikacja elementów sceny ma na celu
powiązanie obrazu pikselowego z przestrzenią rzeczywistą. Optymalne,
z geometrycznego punktu widzenia, jest ustawienie radaru na kierunku
maksymalnego przemieszczenia obiektu.

d) W zależności od konstrukcji obiektu różna może być skuteczna powierzch-
nia odbicia. Reflektory radarowe zbudowane z trzech wzajemnie prosto-
padłych płaszczyzn wielkości 30 cm charakteryzują się skuteczną powierzch-
nią odbicia rzędu kilku metrów kwadratowych.
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Rysunek 4.4. Rozdzielczość radialna oraz rozłożenie punktów obserwowanych
(Rbin) na obiekcie.

4.2. Problem identyfikacji elementów sceny radarowej

W przypadku zastosowania radarów interferometrycznych do moni-
toringu obiektów cywilnych profil radarowy, bez dodatkowej informacji nie
pozwala na jednoznaczną identyfikację obiektu (Rys. 4.5).

Rysunek 4.5. Przykładowy profil radarowy.

Jak widać na rysunku 4.5 profil radarowy, dla jednowymiarowego ra-
daru interferometrycznego, jest skonstruowany jako dwuwymiarowy wykres.
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Na osi pionowej znajdują się stosunek sygnału do szumu (ang. Signal to
Noise Ratio, SNR). Im wybrany element sceny ma większą skuteczną po-
wierzchnię odbicia tym bardziej odróżnia się od szumu pomiarowego i cha-
rakteryzuje się wyższym SNR, standardowo podawanym w decybelach. Na
osi poziomej znajduje się odległość, wyrażona w metrach lub jako numer
Rbin. W zależności od przyjętej konfiguracji pracy urządzenia rozdzielczość
terenowa może wynosić maksymalnie 0.5 metra. Zasięg pracy, częstotliwość
próbkowania oraz rozdzielczość terenowa są parametrami powiązanymi, nie
jest możliwa konfiguracja, przy której osiągniemy maksymalne wartości
wszystkich tych parametrów na raz.

Rysunek 4.6. Profile radarowe różnych obiektów mostowych.

W celu porównania właściwości pożądanych przy pomiarach rada-
rowych, na rysunku 4.6 zostały przedstawione cztery profile radarowe
dla różnych obiektów mostowych. Przęsło nurtowe mostu podwieszone-
go (profil lewy górny), przęsło nurtowe mostu typu extradosed (profil
prawy górny), przęsło żelbetowe (profil lewy dolny) oraz przęsło obiektu
mostowego o konstrukcji podwieszonego pomostu na łuku stalowym
obserwowane bezpośrednio od dołu (profil prawy dolny). Tabela 4.2 prze-
stawia podsumowanie danych uzyskanych w profilach radarowych
uwzględniając między innymi stosunek sygnału do mocy dla tych obiek-
tów mostowych.
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Tabela 4.2. Przykładowe charakterystyki obiektów mostowych w zależności
od konstrukcji z punktu widzenia pomiarów radarowych.

Jak łatwo zauważyć, niezależnie od konstrukcji mostu, można bez
większych problemów prowadzić prace pomiarowe. Nieco słabsza zareje-
strowana moc sygnału ma miejsce tylko dla długich przęseł. W przypadku
poszukiwania poprawnej identyfikacji elementów mostu, którego konstruk-
cja jest zróżnicowana, a daje dobre odbicia można się posłużyć stosunkiem
sygnału do szumu w skali liniowej (Rys. 4.7).
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Rysunek 4.7 Profil radarowy w skali liniowej.

W takim przypadku SNR dla poszczególnych Rbin jest obliczany
wprost z definicji czyli jako stosunek mocy sygnału do mocy szumu zgodnie
ze wzorem:

(4.4)

Podstawowy problem to poprawne zidentyfikowanie punktów pomia-
rowych (Rbin), które dobrze ujawniają się w scenie radarowej. Przyjmuje
się, że analizy pomiarowe powinno się wykonywać dla punktów, dla których
SNR jest większy niż 40 dB. Zidentyfikowanie polega na porównaniu odle-
głości radialnych od elementów przęsła do radaru z odległościami uzyska-
nymi innymi metodami, na przykład metodą skaningu laserowego lub foto-
grametryczną.

4.3. Metodyka pomiaru oraz identyfikacji sceny podczas
opracowania danych

Metodyka prowadzenia pomiaru oraz identyfikacji elementów obiek-
tu zostanie przedstawiona dla trzech przykładowych typowych obiektów
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poddawanych obserwacjom z zastosowaniem radaru interferometrycznego:
obiektu mostowego, komina przemysłowego oraz zapory wodnej. Każdy
z tych obiektów ma inną charakterystykę zachowania. Dwie pierwsze kon-
strukcje narażone są na drgania, dlatego ich badania przeprowadzono ra-
darem w konfiguracji jednowymiarowej. Zapora wodna była obserwowana
za pomocą radaru IBIS-L.

Fotografia 4.1 Most pod Kwidzyniem. Pozyskanie adekwatnej do analizy danych
radarowych sceny dla dwóch przęseł to pomiar minimum 10 stanowisk

skanerem laserowym.

Zdjęcie numer 4.1 przedstawia najdłuższe przęsło mostowe w Polsce.
Jednocześnie jest to jedyny trójpylonowy most na terenie RP. Zastosowana
konstrukcja nosi nazwę extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge
– EPB), polega na zwiększeniu efektywności sprężenia poprzez poprowa-
dzenie kabli sprężających poza przekrojem dźwigara (niskie pylony pełnią
rolę dewiatorów). Demonstracje identyfikacji punktów na profilu radaro-
wym obiektu przedstawiono na dwóch przypadkach.

Pierwszy polega na porównaniu odległości pomiędzy jednostką rada-
rową a elementem przęsła w odniesieniu do danych ze skanera. Podczas
omawianego pomiaru ustawianie jednostki bezpośrednio pod przęsłem miało
na celu ograniczenie wpływu redukcji geometrycznej na wynik pomiaru.
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Poniższy rysunek (Rys. 4.8) przestawia zdjęcie przęsła z zaznaczonymi punk-
tami ujawnionymi na profilu radarowym, profil radarowy z wybranymi punk-
tami do obserwacji oraz scenę 3D zarejestrowaną skanerem laserowym.

Rysunek 4.8 Zdjęcie z zaznaczonymi punktami obserwowanymi przez radar
(góra), profil radarowy (środek) oraz scena 3D pozyskana skanerem

laserowym (dół).
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Kominy przemysłowe są budowlami o konstrukcji wieżowej charakte-
ryzującymi się, podobnie jak mosty, małym stosunkiem przekroju do długo-
ści (wysokości). Ich zachowanie dynamiczne jest podobne, ale geometria
samego pomiaru nieco odmienna.

W przypadku takich obiektów praktycznie nie ma możliwości prze-
prowadzenia obserwacji na kierunku zgodnym z przemieszczeniem, zwłasz-
cza jeżeli przedmiotem naszego zainteresowania jest zachowane dynamicz-
ne całego trzonu konstrukcji. Wyznaczenie wartości wychyleń zawsze wiąże
się z stosowaniem odpowiednich redukcji geometrycznych. Determinuje to
sam charakter budowli a wybór optymalnego kierunku obserwacji jest ogra-
niczony przez otoczenie budowli. Kominy przemysłowe najczęściej są zloka-
lizowane w otoczeniu innych obiektów i urządzeń przemysłowych, a zatem
nawet podczas stosowania anten wąskokątnych nie da się wykluczyć obec-
ności w zarejestrowanym sygnale odbić od innych konstrukcji. W takim wy-
padku pozyskane dane radarowe, szczególnie reprezentujące dolne partie
obiektów wysokich, mogą zawierać składowe przemieszczeń otaczających
konstrukcji nie będących bezpośrednim przedmiotem zainteresowania.
W tej sytuacji wynik pomiarów skanerem pozwala zarówno na popraną iden-
tyfikację punktów na kominie, jak również pozwala na wyznaczenie indywi-
dualnego współczynnika redukcji dla każdego punktu pomiarowego.
W konsekwencji umożliwia to identyfikacje punktów, które reprezentują
odbicie od obserwowanego obiektu i otoczenia. Poniższy rysunek (Rys. 4.9)
przestawia zdjęcie stalowego komina przemysłowego wraz z otoczeniem
z oznaczonymi punktami ujawnionymi na profilu radarowym oraz profil
radarowy z wybranymi punktami do obserwacji.

W przypadku pomiarów realizowanych radarem Ibis-L rejestracja sce-
ny pomiarowej z zastosowaniem skanera spełnia bardzo ważną rolę. Umoż-
liwia ustalenie relacji geometrycznych w scenie, identyfikację punktów ule-
gających przemieszczeniu oraz identyfikację tak zwanych punktów kontrol-
nych GCP (ground control points). Te ostatnie są szczególnie ważne dla
wyznaczenia rzeczywistych wartości przemieszczeń pozbawionych wpływu
zmian atmosferycznych zachodzących w trakcie kolejnych sesji pomiarowych.
Poniższy rysunek (Rys. 4.10) przestawia zdjęcie zapory od strony wody ni-
skiej oraz mapę przemieszczeń.

Podczas złożonego procesu obserwacji radarem interferometrycznym
konieczna jest odpowiednia metodyka prowadzenia badań. Kolejność prac
w takich przypadkach jest następująca:
1. Ustawiamy jednostkę radarową optymalnie pod względem planowanego

pomiaru. To znaczy dobieramy konfigurację, charakterystykę anteny oraz
położenia radaru, aby w danym schemacie pomiarowym (statycznym lub
dynamicznym) profil radarowy ujmował poprawnie punkty przewidziane
do pomiaru objęte projektem próbnych obciążeń.
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Rysunek 4.9 Widok przykładowej sceny pomiarowej dla radaru
interferometrycznego i skanera (góra lewa), trzon komina z zaznaczonymi
punktami obserwowanymi przez radar (góra prawa), profil radarowy całej
sceny widzianej przez radar interferometryczny (poziomy górny) fragment

profilu radarowego obrazującego trzon komina (poziomy dolny).
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2. Wstępnie weryfikujemy odległości między radarem a obiektem za po-
mocą dalmierza (RL EDM).

3. Wykonujemy skaning laserowy 3D sceny z kilku stanowisk. Skany muszą
zawierać elementy obiektu przewidziane do pomiaru oraz położenie
radaru.

4. Wykonujemy pomiary radarem oraz skanerem.
5. W oprogramowaniu IBISDV, służącym do analizy danych radarowych,

wykonujemy analizy ugięć, widma amplitudowego oraz wszystkie inne
obliczenia przewidziane w założeniach sprawozdania z badań obiektu
mostowego pod obciążeniem próbnym.

6. W oprogramowaniu do skaningu laserowego (w opisywanym przypadku
Leica Cyclone) wykonujemy wpasowanie wzajemne skanów. To znaczy,
że dokonujemy transformacji wszystkich stanowisk skaner do jednego
wybranego. W szczególności możemy wykonać rejestracje z georeferencją
czyli przetransformować skany do zewnętrznego układu współrzędnych
na przykład układu współrzędnych obiektu mostowego

7. W jednolitej chmurze punktów znajdujemy położenie skanera. Zazna-
czamy je a następnie używając funkcji segmentacji chmury punktów ze
względu na odległość dzielimy scenę 3D na obszary zgodne z ustawioną
rozdzielczością pracy skanera. Najczęściej będzie to 0,5 czy 1 metr (Rys.
4.11).

Drugi z przypadków występuje w sytuacji, kiedy charakter badanego
obiektu nie rokuje na łatwą identyfikację punktów lub jeżeli w profilu rada-
rowy punkty posiadające korzystny stosunek SNR nie są przedmiotem na-
szego zainteresowania. Możliwa jest również sytuacja, w której skompliko-
wana budowa mierzonego obiektu mostowego, na przykład kratownicowy
most stalowy daje wyraźne odbicia w każdym punkcie rozdzielczości (Rbin-
ie), czyli co 0.5 metra.

Rys. 4.10 Widok zapory obserwowanej jednostką Ibis-L oraz radarowa mapa
przemieszczeń.
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W takiej sytuacji konieczne może być zastosowanie specjalnego ro-
dzaju reflektora.

Powyższy rysunek (Rys. 4.12) przestawia omawiany hybrydowy reflek-
tor radarowy. Dzięki zintegrowaniu położenia środka reflektora radarowe-
go oraz reflektora dla dalmierzy elektrooptycznych IR oba urządzenia mierzą
bezpośrednio do tego samego punktu. Ponadto wartością dodaną w takim
przypadku jest możliwość analizy drgań przęsła mostowego poprzez śledze-
nie zmian kąta pionowego, o ile tachymetr jest wyposażony w system ATR.

Rys. 4.11 Segmentacja trójwymiarowej chmury punktów ze względu
na rozdzielczość terenową pracy radaru interferometrycznego. Identyfikacja

poszczególnych Rbin, przykład dla obiektu mostowego oraz komina.
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W takim przypadku schemat pomiarowy wygląda następująco:
1. Ustawiamy jednostkę radarową optymalnie pod względem planowanego

pomiaru. To znaczy dobieramy konfigurację, charakterystykę anteny oraz
położenia, aby w danym schemacie pomiarowym (statycznym lub dyna-
micznym) w profilu radarowym mieć odwzorowane poprawnie punkty
przewidziane do pomiaru w projekcie próbnych obciążeń.

2. Weryfikujemy odległości między radarem a obiektem za pomocą dalmie-
rza RL EDM. Dla ważnego lub ważnych pomiarowo punktów, odległych
od radaru a więc takich, dla których występuje bardzo niekorzystny sto-
sunek odległości do wysokości, zakładamy pomiar TC ATR

3. Wykonujemy pomiary radarem oraz TC ATR.
4. W oprogramowaniu IBISDV, służącym do analizy danych radarowych,

wykonujemy analizy ugięć, widma amplitudowego oraz wszystkie inne
przewidziane w założeniach sprawozdania z badań obiektu mostowego
pod obciążeniem próbnym.

5. W wygodnym do obsługi języku programowania wykonujemy analizę wid-
ma na podstawie ugięć przęsła na podstawie danych z tachymetru. Nale-
ży mieć tu na uwadze, że dane prawdopodobnie nie będą próbkowane
równomiernie a więc zastosowanie popularnych algorytmów zakładają-
cych równomierne próbkowanie, na przykład FFT, nie jest możliwe

6. Porównujemy odległości z TC z odległościami Rbin, które pozyskaliśmy
radarem. Pomiar geometrii obiektu należy wykonać przed próbnym ob-
ciążeniem oraz przed zastosowaniem tachymetru do pomiaru drgań.

Rysunek 4.12 Reflektor hybrydowy do pomiarów radarowych oraz TC
zarejestrowany w urzędzie patentowym RP pod numerem W.122987.
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5. Analiza przydatności metod
geodezyjnych do pomiarów
przemieszczeń konstrukcji żurawi
wieżowych

5.1. Klasyfikacja żurawi

Istnieje wiele klasyfikacji żurawi, które biorą pod uwagę różne czyn-
niki. Rozróżnia się żurawie ze względu na ich cechy konstrukcyjne i użytko-
we, sposób przemieszczania, typ wieży lub rodzaj wysięgnika, w który są
wyposażone. Norma ISO 4306-1:1999 dzieli żurawie w zależności od pod-
stawowych cech konstrukcyjnych na:
1. żurawie bramowe lub półbramowe – urządzenia obrotowe, których pod-

stawa umożliwia przejazd pod nią pojazdów drogowych lub wagonów
kolejowych. Używane są przede wszystkim do przeładunku towarów
w portach, magazynach lub składach towarowych.

2. żurawie samojezdne – urządzenia mające możliwość ruchu po drodze
w stanie obciążonym lub nieobciążonym. Zachowują stateczność pod wpły-
wem siły ciężkości. Stosowane są do prac przeładunkowych, montażo-
wych i awaryjnych. Żurawie samojezdne można podzielić na:
– żurawie samojezdne samochodowe – urządzenia zbudowane na pod-

woziach samochodów ciężarowych. Przystosowane są do ruchu po dro-
gach publicznych o utwardzonej powierzchni. Niektóre z nich mogą
również przemieszczać się po terenie nieutwardzonym. Jest to naj-
liczniejsza grupa żurawi samojezdnych.

– żurawie samojezdne kołowe terenowe – urządzenia, które przezna-
czone są do poruszania się po terenie o nieutwardzonej powierzchni.
Ich podwozia charakteryzują się małymi promieniami skrętu i nie-
wielkimi gabarytami, jednak mogą poruszać się z dużymi ładunkami.

– żurawie samojezdne gąsienicowe – urządzenia stosowane w szczegól-
nie trudnych warunkach terenowych (np. na gruntach piaszczystych,
podmokłych lub na torfowiskach). Podwozia gąsienicowe są bardzo
zwrotne.

– żurawie samojezdne przemysłowe – urządzenia na specjalizowanym
podwoziu kołowym, używane do transportu ładunku z ograniczoną
prędkością po równym i utwardzonym podłożu.
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– żurawie przeładunkowe – urządzenia o napędzie hydraulicznym
z wysięgnikiem przegubowym, stosowane do przeładunku pojazdu,
na którym są zainstalowane.

– żurawie samojezdne portowe – urządzenia na podwoziach kołowych
lub gąsiennicowych, stosowane w portach do pracy przy załadunku
i rozładunku statków.

– żurawie samojezdne z osprzętem roboczym o specjalnej konfiguracji
– urządzenia wyposażone w dodatkową przeciwwagę, która umożli-
wia podnoszenie dużych obciążeń na znaczne wysokości.

3. żurawie wieżowe – urządzenia obrotowe wyposażone w wysięgnik, który
jest zamocowany w górnej części pionowo ustawionej wieży. Charaktery-
zują się możliwością przemieszczania podwieszonych ładunków poprzez
zmianę wysięgu, jazdę wodzaka oraz obrót lub niekiedy jazdę całego
urządzenia.

4. żurawie kolejowe – urządzenia instalowane na platformie poruszającej
się po torze kolejowym. Stosowane powszechnie przy budowie i napra-
wie nawierzchni torowej oraz do usuwania skutków wypadków i awarii
sprzętu kolejowego.

5. żurawie pływające – urządzenia obrotowe, które są montowane na spe-
cjalnym pontonie. Wykorzystywane przy przeładunku w portach i na ba-
senach morskich oraz do prac odbywających się na wodzie (np. budowa
portów, akcje ratownicze, podnoszenie wraków, naprawy statków).

6. żurawie pokładowe – urządzenia obrotowe, przeznaczone do przeładun-
ków statków, na których są zamontowane.

7. żurawie masztowe – urządzenia z wysięgnikiem zamocowanym przegu-
bowo na maszcie, który ma podporę górną i dolną. Charakteryzują się
ograniczonym obrotem. Stosowane są do prac montażowych i przeła-
dunkowych.

8. żurawie wspornikowe – urządzenie, których ustrój nośny ma kształt wspor-
nika. Używane głównie w warsztatach do obsługi pojedynczych stano-
wisk pracy. Cechują się małym udźwigiem.

5.2. Charakterystyka techniczna konstrukcji żurawi
wieżowych

Żurawie wieżowe są powszechnie stosowane przy wykonywaniu prac
montażowych i pomocniczych w budownictwie ogólnym oraz przemysłowym.
Charakteryzują się dużą wysokością podnoszenia ładunku przy znacznym wy-
sięgu. Największe aktualnie produkowane żurawie wieżowe charakteryzują
się wysięgiem 100 m x 42000 kg, przy maksymalnym udźwigu 80000 kg i mak-
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symalnej wysokości podnoszenia 110 m [www.liebherr.com]. Dzięki zastoso-
waniu kotwienia bocznego wysokość urządzenia jest praktycznie ograniczona
jedynie do wysokości obsługiwanego obiektu (rys. 5.1). Urządzenia te produ-
kowane są w wielu wersjach, różniących się rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Rysunek 5.1 Żuraw wieżowy górnoobrotowy kotwiony.

Źródło: www.skyscrapercity.com.

Głównym zadaniem konstrukcji nośnej żurawi wieżowych jest prze-
noszenie na podłoże wszystkich obciążeń działających na urządzenie, do
których zalicza się [Skinner i in., 2005]:
– obciążenia stałe (m.in. ciężar własny konstrukcji, elementów mechanicz-

nych oraz przeciwwagi),
– obciążenia zmienne, związane z podnoszeniem, opuszczaniem i hamo-

waniem ładunków oraz z parciem wiatru na konstrukcję i ładunek,
– obciążenia wyjątkowe, spowodowane czynnikami losowymi i niezwiąza-

ne z normalną pracą żurawia (np. podnoszenie skośne, zderzenia z kon-
strukcją żurawia).

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana konstrukcja żurawia gwaran-
tuje jego bezpieczną eksploatację, bez wywoływania stałych odkształceń ele-
mentów poddawanych naprężeniom.

Zasadnicza konstrukcja żurawia wieżowego składa się z podstawy, wieży
i wysięgnika, których różne kombinacje są stosowane w omawianych urzą-
dzeniach (rys. 5.2).
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Rysunek 5.2 Żuraw wieżowy górnoobrotowy z wysięgnikiem wodzakowym.

Źródło: Urząd Dozoru Technicznego.

Podstawa żurawi stacjonarnych jest stała i nieprzejezdna [Skrzymow-
ski, 2008]. Z reguły są one wyposażone w nieobrotową wieżę, której podsta-
wa może być albo związana ze stałym fundamentem, albo ustawiona na utwar-
dzonym podłożu (bez kotwienia) i obciążona odpowiednim balastem, albo
wsparta na stropie budynku przy pomocy ramy prowadzącej. Wśród żurawi
wieżowych przejezdnych wyróżnia się konstrukcje torowe i samojezdne.
W porównaniu do żurawi stacjonarnych żurawie torowe charakteryzują się
większym polem działania, ponieważ mają możliwość poruszania się wzdłuż
wyznaczonego toru, przenosząc jednocześnie ładunki. Żurawie samojezdne,
montowane m.in. na podwoziach ciągników ciężarowych lub podwoziach gą-
sienicowych, pozwalają na szybki montaż i ustawienie w pozycji roboczej, jed-
nak nie są przystosowane do podnoszenia obciążeń w czasie jazdy.

W żurawiach wieżowych wyróżnia się dwa rodzaje wież – obrotowe
i stałe [Kogan, 1974]. W zależności od rodzaju zastosowanej wieży mecha-
nizm obrotowy (wieniec obrotowy) zamontowany jest w jej dolnej lub gór-
nej części. W przypadku wieży obrotowej wieniec obrotowy umiejscowiony
jest u jej podnóża, a wieża wraz z wysięgnikiem wykonuje obrót względem
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podstawy żurawia. Przy stałej wieży mechanizm obrotowy zlokalizowany jest
u szczytu wieży i dzieli wieżę na część dolną (podstawową i nieruchomą)
oraz górną (obrotową), połączoną z wysięgnikiem.

Wieże żurawi są to zazwyczaj konstrukcje kratownicowe. Stosowane
są również rozwiązania blachownicowe albo z rur cienkościennych, ale należą
one do rzadkości. Podłużnice i wykratowania wież są to zazwyczaj rury, kształ-
towniki o profilu kwadratowym, ceowniki lub kątowniki [Skrzymowski, 2008].

Wysięgniki żurawi dzielą się na wodzakowe i wychylne [Kogan, 1974;
Skrzymowski, 2008]. Wysięgnik wychylny w części dziobowej podwieszony
jest na cięgnach związanych z konstrukcją wysięgnika lub wieży. Taki wysię-
gnik przenosi jedynie obciążenia ściskające. Z kolei konstrukcja wysięgnika
wodzakowego jest dodatkowo zginana zmienną siłą pionową, na którą skła-
dają się obciążenia do udźwigu, masy zblocza hakowego i masy wodzaka.
Z wymienionych względów wysięgniki tego rodzaju mają zazwyczaj przekrój
trójkątny i są podwieszone na linach odciągowych. Wysięgniki przy żura-
wiach wieżowych są to przeważnie ustroje kratownicowe.

Dodatkowo żurawie wieżowe z wysięgnikiem poziomym wyposażone
są w:
– przeciwwagę (masa zawieszona na końcu wysięgnika przeciwwagi, dzięki

której możliwe jest przenoszenie dużych ciężarów na wysięgniku bez ry-
zyka przewrócenia urządzenia),

– kabinę (miejsce, w którym przebywa operator żurawia podczas jego pracy),
– odciąg wysięgnika (zwykle stalowe cięgno łączące wysięgniki oraz wieże,

które umożliwia lepsze rozłożenie sił pionowych pomiędzy tymi elemen-
tami),

– wodzak (porusza się po wysięgniku, montowane są do niego różnego
rodzaju haki i zaczepy).

5.3. Parametry techniczne żurawi

Trzy podstawowe parametry techniczne, które charakteryzują żurawie
wieżowe, to: udźwig, wysięg oraz wysokość podnoszenia. Są to wartości
zmienne, zależne od siebie nawzajem [Wasilewski, 1994].

Udźwig (Q) jest to największa masa ładunku, jaka może być podno-
szona przez żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków
wytrzymałościowych, stateczności i bezpieczeństwa pracy. Parametr ten sta-
nowi wartość zmienną, zależną od zmieniającego się wysięgu żurawia [Piąt-
kiewicz i Sobolewski, 1979]. Maksymalny udźwig żurawia występuje przy
najmniejszym wysięgu. Na wartość tego parametru ma również wpływ [Skrzy-
mowski, 2008]:
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– wytrzymałość elementów konstrukcyjnych żurawia,
– stateczność żurawia, która jest uzależniona od rozkładu mas poszczegól-

nych części urządzenia względem krawędzi wywrotu,
– wysokość wieży.

Wysięg żurawia (R) to odległość od osi obrotu żurawia do pionowej
osi urządzenia chwytającego, które jest zawieszone na wysięgniku [Skrzy-
mowski, 2008]. Jest wartością zmienną, podobnie jak wysokość użyteczna
podnoszenia (H), czyli odległość mierzona pionowo od poziomu podłoża
do poziomej osi haka umieszczonego w najwyższym punkcie przy danym
wysięgu. Na wysokość podnoszenia wpływa wysokość podstawy i wieży oraz
kąt pochylenia wysięgnika.

Zależności pomiędzy wysięgiem a udźwigiem oraz wysięgiem a wyso-
kością podnoszenia przedstawiane są w tabelach udźwigu dla kolejnych
wartości wysięgów z odpowiadającymi im możliwymi wysokościami podno-
szenia lub na wykresach udźwigu oraz wysokości podnoszenia w funkcji wy-
sięgu. Opisane wielkości są również bardzo często prezentowane za pomocą
rysunków poglądowych (rys. 5.3).

Rysunek 5.3 Udźwig żurawia TEREX CTT 91-5.

Źródło: dane producenta.
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Do określenia wielkości (klasy) żurawia i jego nośności wykorzystywa-
ny jest parametr nazywany momentem udźwigu (M) [Skrzymowski, 2008].
Jest to iloczyn wysięgu żurawia R [m] i masy ładunku równej udźwigowi
Q [t]. Nie jest to wielkość stała dla wszystkich wartości wysięgu. Zazwyczaj
moment udźwigu zmniejsza się w miarę zwiększania wysięgu, o czym decy-
dują względy wytrzymałościowe i stateczność konstrukcji.

Inne parametry techniczne cechujące żurawie to [Piątkiewicz i Sobo-
lewski, 1979; Skrzymowski, 2008]:
– głębokość opuszczania (h) – odległość mierzona w pionie od poziom

u ustawienia żurawia do urządzenia chwytającego, które znajduje się
w najniższym roboczym położeniu;

– kąt obrotu – kąt, o jaki może obrócić się wysięgnik wokół osi obrotu
żurawia. Żurawie budowlane dzielą się na pełnoobrotowe lub te z ogra-
niczonym kątem obrotu. Kąt obrotu może być również ograniczony
w przypadku szczególnych warunków eksploatacyjnych;

– prędkość podnoszenia i opuszczenia (vp) – prędkość pionowego prze-
mieszcza ładunku o masie równej udźwigowi żurawia;

– czas pochylenia wysięgnika (vr) – średnia prędkość poziomego przemiesz-
czenia ładunku o masie równej udźwigowi żurawia (dla maksymalnego
wysięgu) podczas zmiany wysięgu od maksymalnego do minimalnego (lub
odwrotnie);

– prędkość obrotu (ů) – prędkość przemieszczania kątowego obrotowej
części żurawia, obciążonego ładunkiem o masie równej jego udźwigowi.
Wartość mierzona liczbą obrotów na jednostkę czasu;

– prędkość jazdy żurawia (vj) – prędkość jazdy urządzenia po płaszczyźnie
poziomej, z ładunkiem o masie równej udźwigowi żurawia;

– masa żurawia (G) –masa urządzenia przygotowanego do eksploatacji.

5.4. Grupa natężenia pracy żurawi budowlanych

Żurawie wieżowe mogą pracować z różnym natężeniem. Jest ono
przede wszystkim uzależnione od typu urządzenia i jego przeznaczenia, ro-
dzaju przenoszonych ładunków, prędkości ruchów roboczych oraz zastoso-
wanego urządzenia chwytającego. Podział dźwignic (w tym żurawi), uwzględ-
niający natężenie pracy urządzenia, został zdefiniowany w międzynarodo-
wej normie PN-ISO 4301-1:1998 Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogól-
ne. Podstawowymi parametrami, które należy wziąć pod uwagę przy klasyfi-
kacji żurawi, są:
– klasa wykorzystania (tab. 5.1) – liczba cykli pracy dźwignicy w przyjętym

okresie eksploatacji (zazwyczaj 20 lat),
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Tabela 5.1 Klasy wykorzystania dźwignic.

Źródło: PN-ISO 4301-1:1998 Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.

– klasa obciążenia (tab. 5.2) zależy od częstotliwości przenoszenia ładun-
ków o masach będących częścią udźwigu dźwignicy,

Tabela 5.2 Klasa obciążenia dźwignic.

Źródło: PN-ISO 4301-1:1998 Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.

Grupa natężenia pracy dźwignicy, zależna od powyżej opisanych pa-
rametrów, jest określana według tabeli 5.3.
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Tabela 5.3 Grupy natężenia pracy dźwignic.

Źródło: PN-ISO 4301-1:1998 Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.

5.5. Stateczność żurawi wieżowych

Budowa żurawi wieżowych oraz charakter wykonywanych przez nie
zadań stwarzają trudne warunki do zachowania równowagi trwałej przez
konstrukcję tych urządzeń. Ma na to wpływ duża wysokość podnoszenia,
znaczny wysięg, wysoko położony środek ciężkości i podstawa o niewiel-
kich rozmiarach. Do zwiększenia stateczności żurawi wieżowych używa się
przeciwwag, które są montowane na specjalnych wysięgnikach lub ramach
obrotowych. W przypadku żurawi wyposażonych w wysoką nieobrotową
wieżę często stosowany jest dodatkowy balast, umieszczany w dolnej czę-
ści dźwignicy.

Równowaga trwała konstrukcji żurawia musi zostać zachowana za-
równo podczas jego pracy, jak i w stanie nieroboczym. Z tego względu
w obliczeniach stateczności, wykonywanych zgodnie z normą PN-ISO
12485:2002, uwzględnia się dwa stany pracy żurawia (roboczy i nierobo-
czy), w których bierze się pod uwagę różne rodzaje obciążeń działających
na konstrukcje [Jankowiak, 2010]:

STAN ROBOCZY:
I. Stateczność podstawowa, w której oprócz sił ciężkości elementów

uwzględnia się siłę udźwigu (nominalną podaną przez producenta) po-
większoną o 60%,

II. Stateczność dynamiczna, w której oprócz sił ciężkości elementów
i siły udźwigu (tu powiększonej tylko o 35%) uwzględnia się również siły
bezwładności lub siły uderzenia w odboje oraz obciążenie wiatrem stanu
roboczego,
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III. Stateczność przy nagłym zwolnieniu ładunku, w której oprócz sił
ciężkości elementów uwzględnia się obciążenie wiatrem oraz siłę udźwigu
z przeciwnym znakiem i pomniejszoną o 80%.

STAN NIEROBOCZY
IV. Stateczność przy największym obciążeniu wiatrem, gdzie oprócz

sił ciężkości elementów (w tym urządzeń chwytnych) uwzględnia się tylko
obciążenie wiatrem stanu nieroboczego (z uwzględnieniem wpływu pory-
wów wiatru) powiększone o 20%,

V. Stateczność w czasie montażu i demontażu, gdzie oprócz sił cięż-
kości elementów uwzględnia się obciążenie wiatrem stanu roboczego, siły
bezwładności i siły ciężkości urządzeń montowanych na czas montażu/de-
montażu.

Stateczność żurawi powinna być sprawdzona nie tylko metodą obli-
czeniową, ale również w sposób praktyczny [Skrzymowski, 2008]. W tym
celu wykonywane są próby przeciążeniowe (próby statyczne i dynamiczne).
Powinny być one przeprowadzane w dni pogodne (bez opadów) przy pręd-
kości wiatru nieprzekraczającej 3 m/s (na wysokości 2 ÷ 3 m nad poziomem
ustawienia żurawia).

Próby statyczne żurawi wykonywane są przy maksymalnym i minimal-
nym kącie pochylenia wysięgnika wychylnego albo przy skrajnych położe-
niach wodzaka (lub wciągarki przejezdnej) w najmniej korzystnym usytu-
owaniu (ze względu na stateczność) wysięgnika względem podstawy urzą-
dzenia. Przeprowadza się je dla wszystkich wersji konstrukcyjnych i monta-
żowych podanych w specyfikacji dźwignicy. Masa obciążenia próbnego po-
winna wynosić 1,25Q (czyli 125% udźwigu dla danego położenia wysięgni-
ka, wodzaka lub wciągarki). Zaleca się, aby ładunek został podniesiony na
wysokość nie większą niż 0,1 m z możliwie najmniejszą prędkością. Próba
statyczna powinna trwać przynajmniej 10 minut.

Po pomyślnym wyniku próby statycznej przeprowadzana jest próba
dynamiczna żurawia. Jest ona wykonywana przy obciążeniu 1,1Q w tych sa-
mych konfiguracjach roboczych, co próba statyczna. W trakcie próby dyna-
micznej wykonywane są ruchy robocze przewidziane w instrukcji eksploata-
cji żurawia z prędkościami określonymi w dokumentacji. Każdy cykl pracy
powinien być powtórzony przynajmniej dwukrotnie.

5.6. Opis obiektów pomiaru

W pracy przedstawiono badania, którym zostały poddane dwa żura-
wie wieżowe. Oba były używane do prac budowlano-montażowych na pla-
cach budowy. Pierwszy z nich to żuraw Peiner SK 126 (rys. 5.4). Jest to urzą-
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dzenie stacjonarne z wysięgnikiem poziomym, do którego zamontowany jest
wodzak z bloczkiem hakowym. Takie rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia
transport poziomy ładunków, a także przenoszenie ich w niewielkiej odle-
głości od wieży. Żuraw, montowany w częściach, jest zbudowany z lekkiej
konstrukcji kratownicowej. Wieża urządzenia jest stała. Mechanizm obroto-
wy znajduje się w jej górnej części. Zakres pracy żurawia wynosi 360° i jest
ograniczony jego minimalnym i maksymalnym wysięgiem. Podstawowe para-
metry żurawia Peiner SK 126 przyjmują następujące wartości: maksymalny
udźwig – 8 ton, maksymalny wysięg – 55 m, wysokość podnoszenia – 52,55 m.

Opisany żuraw pracował przy renowacji i rozbudowie Collegium Pa-
derevianum przy skrzyżowaniu alei Mickiewicza oraz ulicy Krupniczej
w Krakowie w 2012 roku.

Rysunek 5.4 Żuraw Peiner SK 126.

Źródło: fot. G. Toporek

Żuraw wieżowy TEREX CTT 91-5 (rys. 5.5) był drugim obiektem ba-
dań. Urządzenie pracowało w okresie od maja 2013 r. do lutego 2014 r.
podczas budowy Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Teren inwestycji był obsługiwany przez trzy
żurawie wieżowe. Do pomiaru wybrano obiekt o największym wysięgu i wy-
sokości podnoszenia.
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Rysunek 5.5 Żuraw wieżowy górnoobrotowy TEREX CTT 91-5.

Źródło: Wadas, 2014.

TEREX CTT 91-5 to wieżowy żuraw budowlany z wysięgnikiem po-
ziomym, po którym porusza się wodzak. Należy on do grupy żurawi stacjo-
narnych. Jego podstawa została zamontowana na kotwie traconej w płycie
fundamentowej wznoszonego obiektu. Konstrukcja żurawia, która jest mon-
towana w częściach, została wykonana ze stali utwardzonej. Wieża i wysię-
gnik są to ustroje kratownicowe. Kabina oraz przeciwwaga znajduję się na
wysokości wysięgnika. Parametry techniczne żurawia zostały przedstawione
na rys. 5.3. Urządzenie pracowało w konfiguracji zapewniającej maksymal-
ny wysięg równy 55 m. Udźwig maksymalny omawianej dźwignicy przy naj-
większym wysięgu to 2 ÷ 2.15 tony.

5.7. Opis prac terenowych

Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie wartości wychyleń
wież dwóch żurawi wieżowych w trakcie ich pracy. W obu przypadkach geo-
dezyjne pomiary przemieszczeń konstrukcji były zaplanowane i zrealizowa-
ne w analogiczny sposób.



81

Obserwacje obydwu żurawi zostały wykonane z dachu budynku C-4
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Stanowiska pomiarowe sta-
nowiły filary obserwacyjne, które pozwalały na wymuszone centrowanie in-
strumentów geodezyjnych. Osnowa pomiarowa składała się w sumie z pię-
ciu punktów – cztery filary obserwacyjne (rys. 5.6) oraz jeden punkt nawią-
zania kątowego (wieża Kościoła Mariackiego). Punkty osnowy zostały ze
sobą powiązane klasycznymi obserwacjami geodezyjnymi, wykonanymi ta-
chimetrem Leica TCRA 1102+. Dodatkowo, współrzędne dwóch punktów
osnowy zostały wyznaczone za pomocą pomiarów statycznych GPS. W tym
celu zastosowano dwa odbiorniki Leica GPS SR530 z antenami AT502.
45-minutowa sesja pomiarowa została opracowana w nawiązaniu do stacji
referencyjnej systemu ASG-EUPOS (stacja KRAW). Dzięki temu współ-
rzędne wszystkich stanowisk pomiarowych zostały wyznaczone w układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

Rysunek 5.6 Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych na dachu budynku C-4.

Do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi zastosowano trzy ta-
chimetry firmy Leica – TCRA 1102+, TCRA 1101 oraz TCA 2003 (rys. 5.7).
W trakcie badań jeden z nich wykonywał quasi-ciągły pomiar przemieszczeń
końca wysięgnika żurawia. Wychylenia wierzchołka wieży były natomiast reje-
strowane za pomocą jednego lub dwóch instrumentów. Wszystkie zastosowa-
ne tachimetry wyposażone są w serwomotory oraz w funkcję automatycznego
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celowania i śledzenia celu (LOCK), co umożliwia pomiar obiektów w ru-
chu. Warto zaznaczyć, że dokładność wyznaczenia współrzędnych sygnału
ruchomego za pomocą funkcji LOCK zależy od jego prędkości liniowej
[Lenda, 2007]. W trakcie badań wykorzystywano specjalistyczne oprogra-
mowanie opracowane przez pracowników Katedry Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
[Ortyl i Owerko, 2007]. Oprogramowanie, które jest kompatybilne z ta-
chimetrami serii Leica TPS 1100, pozwala na zapis wyników obserwacji
z maksymalną częstotliwością 0,66 Hz. Ta wartość jest zależna od prędko-
ści zmian położenia pryzmatu, odległości między instrumentem a pryzma-
tem itp. Dane pomiarowe są rejestrowane w czasie rzeczywistym na kom-
puterze polowym.

Rysunek 5.7 Rozmieszczenie instrumentów na stanowiskach pomiarowych.

Źródło: Toporek, 2014.

Punkty obserwowane na konstrukcji żurawi były sygnalizowane za
pomocą reflektorów. Na szczycie wież każdorazowo zamontowany był pry-
zmat standardowy okrągły Leica GPR121. Na końcu wysięgników umiejsco-
wiony był natomiast pryzmat 360° Leica GRZ4 (rys. 5.8). Jest on kompaty-
bilny z wszystkimi tachimetrami wyposażonymi w serwomotory. Zasięg po-
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miaru ATR do tego pryzmatu wynosi 600 m przy dokładności pomiaru rów-
nej 5,0 mm. Dzięki takiej konfiguracji reflektorów w trakcie prowadzonych
badań możliwe było dokładne określenie wychyleń wierzchołka wieży oraz
śledzenie przemieszczeń wysięgnika bez względu na jego położenie wzglę-
dem stanowiska pomiarowego.

Rysunek 5.8 Pryzmat 360° zamontowany na końcu wysięgnika żurawia Peiner
SK 126.

Pomiar mający na celu zbadanie przemieszczeń konstrukcji żurawia wie-
żowego Peiner SK 126 odbył się w dniach 4 i 6 listopada 2012 r. Pierwszego
dnia monitorowano przemieszczenia konstrukcji w stanie nieroboczym. Sesja
pomiarowa trwała od godziny 6:40 do 17:00. Do badań zastosowano dwa
instrumenty – Leica TCRA 1102+ oraz Leica TCA 2003. Pomiar podzielono
na dwie części. W czasie pomiędzy godziną 7:10 a 8:05 wychylenia wieży żura-
wia były obserwowane za pomocą obydwu instrumentów. Dzięki temu możli-
we było wykonanie oceny zgodności uzyskanych wyników. W drugim etapie
pomiarów jeden z tachimetrów (Leica TCRA 1102+) śledził pryzmat zamon-
towany na wysięgniku żurawia. Drugi instrument (Leica TCA 2003) rejestro-
wał przemieszczenia reflektora zainstalowanego na wieży maszyny.

Tachimetr Leica TCA 2003 pracował nieprzerwanie przez cały czas
trwania pomiaru, śledząc przemieszczenia wieży żurawia. Pozycja pryzmatu
była rejestrowana co 30 lub 60 sekund. W ten sposób pozyskano prawie
1630 par współrzędnych. Instrument Leica TCRA 1102+ mierzył przemiesz-
czenia wysięgnika w godzinach 6:40 ÷ 7:10 oraz 8:05 ÷ 17:00, wyznaczając
25260 pozycji pryzmatu.
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Warunki pomiarowe były korzystne. Temperatura powietrza wahała
się w zakresie 7 ÷ 13°C przy dużym zachmurzeniu. Kierunek wiatru, które-
go prędkość w porywach nie przekraczała 4 m/s, był zmienny. Po południu
wiał głównie wiatr wschodni.

Dnia 6 listopada 2012 roku w godzinach od 7:00 do 10:30 przeprowa-
dzony został pomiar żurawia Peiner SK 126 w stanie roboczym. Schemat
pomiaru był analogiczny do tego zastosowanego pierwszego dnia badań.
Dodatkowo użyto instrument Leica TCRA 1101, który podobnie jak tachi-
metr Leica TCA 2003, rejestrował obserwacje do wieży dźwignicy. Taka kon-
figuracja instrumentów pozwoliła na jednoczesny pomiar zmian położenia
wieży żurawia i ramienia z częstotliwością 0,66 Hz. Dodatkowo możliwe
było zweryfikowanie dokładności wskazań tachimetru TCRA 1101 poprzez
porównanie otrzymanych wyników z danymi pozyskanymi instrumentem Le-
ica TCA 2003, który wykonywał pomiar z mniejszą częstotliwością. Średnia
prędkość wiatru w trakcie drugiego dnia pomiarów wynosiła około 3 m/s.
Dominującym kierunkiem wiatru był kierunek zachodni. Temperatura po-
wietrza oscylowała wokół 6°C.

Żuraw TEREX CTT 91-5 został poddany badaniom 24 paździer-
nika 2013 roku. Okres pozyskiwania danych (od godziny 9:00 do 13:00)
obejmował normalną eksploatację urządzenia (stan roboczy). Do badań
wykorzystano instrument Leica TCRA 1101, za pomocą którego była
mierzona wieża, oraz Leica TCRA 1102+, rejestrującego przemieszcze-
nia wysięgnika. Prace terenowe przebiegały bez zakłóceń.

Pogoda podczas wykonywania badań była dobra. Temperatura
w chwili rozpoczęcia pomiaru wynosiła 10°C i w ciągu dnia wzrosła do 15°C.
Słaby wiatr (3 ÷ 4 m/s) wiał z kierunku północnego i północno-zachodnie-
go. Około godziny 10:00 wystąpił niewielki opad deszczu (2mm/m2), który
skończył się około 11:30.

5.8. Wstępne opracowanie wyników pomiarów

Pierwszym etapem prac kameralnych było wyznaczenie współrzęd-
nych punktów reprezentujących kolejne położenia wież i wysięgników
obu żurawi wieżowych. W tym celu wykorzystano wszystkie pozyskane
obserwacje. Współrzędne punktów obliczono w układzie PL-2000, a na-
stępnie przetransformowano je do lokalnych układów współrzędnych,
których początki były związane ze środkami geometrycznymi podstaw
badanych dźwignic. Osie X i Y tych układów były zorientowane równo-
legle do profili nóg żurawi. Transformację współrzędnych każdorazowo
wykonano metodą Helmerta.
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W kolejnym kroku zestawiono wyniki pomiarów w postaci szeregów
czasowych, które reprezentowały zmiany położenia pryzmatów zamontowa-
nych na wieżach i ramionach obydwu dźwigów. Dane zostały zredukowane
na pierwszą zarejestrowaną obserwację w każdym szeregu czasowym, co
umożliwiło wyznaczenie przemieszczeń elementów konstrukcyjnych żura-
wia Peiner SK 126 i żurawia TEREX CTT 91-5.

5.9. Ocena dokładności pomiaru przemieszczeń elementów
konstrukcyjnych żurawi wieżowych

Ocenę dokładności pomiaru przemieszczeń konstrukcji żurawi wie-
żowych wykonano na podstawie wyników badań uzyskanych dla urządze-
nia Peiner SK 126. W tym celu przeanalizowano dane reprezentujące
położenie pryzmatu zainstalowanego na szczycie wieży, które zostały po-
zyskane dwoma różnymi instrumentami. Obserwacje obejmowały czas,
w którym żuraw nie pracował oraz okres, gdy maszyna była eksploatowa-
na. Wykresy prezentujące omawiane szeregi zostały zamieszczone na ry-
sunkach 5.9 i 5.10. Wszystkie dane zarejestrowane instrumentem Leica
TCA 2003 zostały przedstawione na wykresach w kolorze niebieskim.
W czasie pomiarów porównawczych żurawia w stanie nieroboczym zare-
jestrowano tym tachimetrem 61 położeń śledzonego pryzmatu, a pod-
czas pracy dźwignicy zostało zapisanych 110 pozycji reflektora. Za po-
mocą instrumentu Leica TCRA 1101 pozyskano 2559 obserwacji
w pierwszym dniu badań oraz 7448 dnia drugiego (dla tego samego
okresu, w którym pomiar był wykonywany tachimetrem TCA 2003). Dane
uzyskane za pomocą tachimetru Leica TCRP 1101 zostały poddane fil-
tracji, którą wykonano na dwa sposoby. Pierwsza metoda polegała na
wyborze pojedynczych obserwacji wykonanych w tych samych momen-
tach, w których realizowany był pomiar instrumentem Leica TCA 2003
(na wykresach linia w kolorze czerwonym). Drugi zastosowany sposób
zakładał obliczenie wartości średniej arytmetycznej z łącznie 15 obser-
wacji wykonanych przed i po pomiarze zarejestrowanym przez Leica TCA
2003 (na wykresach kolor zielony).

Wartości wychyleń wieży żurawia obliczone na podstawie obserwacji
pozyskanych dwoma instrumentami, przy zastosowaniu obu omówionych
metod filtracji danych, są podobne. Maksymalne przemieszczenie obserwo-
wanego pryzmatu w stanie nieroboczym żurawia nie przekroczyło 35 mm dla
każdej z osi. Podczas eksploatacji maszyny wartości przemieszczeń wierz-
chołka wieży były znacznie większe i dochodziły do 300 mm wzdłuż osi X
i 350 mm wzdłuż osi Y.
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Rysunek 5.9 Wychylenia wieży żurawia zarejestrowane instrumentem TCA 2003
oraz TCRP 1101 w stanie nieroboczym: a) wzdłuż osi X; b) wzdłuż osi Y.

Rysunek 5.10 Wychylenia wieży żurawia zarejestrowane instrumentem TCA
2003 oraz TCRP 1101 w stanie roboczym: a) wzdłuż osi X; b) wzdłuż osi Y.
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Należy zaznaczyć, że różnice w liczbie obserwacji uzyskanych dwoma
tachimetrami wynikały z różnych parametrów pracy zastosowanych dla obu
instrumentów. Urządzenie Leica TCA 2003 wykonywało pomiar odległości
w trybie precyzyjnym dalmierza, co pozwalało na uzyskiwanie średniego błę-
du pomiaru odległości na poziomie ±(1 mm + 1 ppm) (Leica Geosystems,
1998). Tachimetr Leica TCRA 1101 pracował w trybie tracking z dokładno-
ścią pomiaru odległości równą ± (5 mm + 2 ppm) (Leica Geosystems, 2003).

Na podstawie wstępnie opracowanych wyników pomiarów obliczono
różnice współrzędnych punktów Xi i Yi, które wyznaczono na podstawie
obserwacji pozyskanych tachimetrem Leica TCA 2003 oraz Leica TCRP 1101
(dane odpowiednio przefiltrowane):

(5.1)

(5.2)

gdzie:
– współrzędna Xi wyznaczona za pomocą Leica TCRP 1101,
– współrzędna Yi wyznaczona za pomocą Leica TCRP 1101,
– współrzędna Xi wyznaczona za pomocą Leica TCA 2003,
– współrzędna Yi wyznaczona za pomocą Leica TCA 2003.

W kolejnym kroku obliczono:
– odchylenie standardowe sx oraz sy dla współrzędnych X i Y, które jest

głównym parametrem wykorzystywanym do oceny dokładności:

(5.3)

gdzie:
n – liczebność próby,

– odchyłkę maksymalną δδδδδmax, wskazującą na istnienie obserwacji odstających:

(5.4)

– średnią wartość odchyłki dla współrzędnej X i Y, której wartość może
wskazywać na wystąpienie błędu systematycznego pomiędzy dwoma me-
todami pomiaru:

(5.5)
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Rysunek 5.11 Różnice wychyleń wieży żurawia zarejestrowanych instrumentem
TCA2003 oraz TCRP 1101 w stanie nieroboczym: a) wzdłuż osi X; b) wzdłuż osi Y.

Różnice współrzędnych, obliczone ze wzorów (5.1) i (5.2), przedsta-
wiono na rysunkach 5.11 i 5.12, natomiast w tabelach 5.4 i 5.5 zestawiono
wartości parametrów oceny dokładności wyznaczonych z zależności (5.3),
(5.4) i (5.5). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dokładność
wyznaczenia aktualnego położenia elementów konstrukcyjnych żurawia
w stanie nieroboczym, wyrażona za pomocą odchylenia standardowego, wy-
nosi ±(2,5÷4,0) mm. W czasie pracy urządzenia wartość tego parametru
osiąga wartość ± (10,8÷12,9) mm.

Warto zauważyć, że odchylenie standardowe oraz odchyłka maksymalna
wyznaczone na podstawie wyników pomiarów urządzenia w stanie nieroboczym
są ponad trzykrotnie mniejsze w stosunku do wartości tych samych parametrów
obliczonych dla danych pochodzących z okresu, w którym żuraw był eksploato-
wany. Należy zwrócić również uwagę, że wartości odchyleń standardowych, które
wyznaczono poprzez porównanie obserwacji z Leica TCA 2003 z uśrednionymi
obserwacjami z Leica TCRP 1101 lub z wybranymi pojedynczymi obserwacjami
z Leica TCRP 1101, różnią się od siebie o 0,9 mm dla współrzędnej X i 1,2 mm
dla współrzędnej Y dla wyników pomiaru żurawia w stanie nieroboczym. Te
same różnice dla danych pochodzących z obserwacji urządzenia podczas pracy
wynoszą 0,7 mm dla współrzędnej X i 2,3 mm dla współrzędnej Y. Zdaniem
autorów uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić przydatność zaproponowanej
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metodyki pomiarów z wykorzystaniem tachimetrów Leica serii TPS 1100 do
wyznaczania przemieszczeń elementów konstrukcyjnych żurawi wieżowych. Po-
jedyncze obserwacje pozwalają na wyznaczenie współrzędnych punktów repre-
zentujących konstrukcję żurawia z odchyleniem standardowym na poziomie
±3 mm (stan nieroboczy urządzenia) lub ±10 mm (stan roboczy urządzenia).

Rysunek 5.12 Różnice wychyleń wieży żurawia zarejestrowanych instrumentem
TCA 2003 oraz TCRP 1101 w stanie roboczym: a) wzdłuż osi X; b) wzdłuż osi Y.

Tabela 5.4 Parametry oceny dokładności pomiaru przemieszczeń konstrukcji
żurawia wieżowego w stanie nieroboczym.

Tabela 5.5 Parametry oceny dokładności pomiaru przemieszczeń konstrukcji
żurawia wieżowego w stanie roboczym.
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5.10. Charakterystyka zaobserwowanych wychyleń
wież żurawi wieżowych względem położenia
ich wysięgników

Obserwacje wychyleń wież żurawi wieżowych względem położenia ich
wysięgników były prowadzone w momencie, w którym urządzenia nie były
eksploatowane oraz podczas ich normalnej pracy. Na rysunkach 5.13 i 5.14
zamieszczono wykresy prezentujące przemieszczenia wierzchołka wieży żura-
wia Peiner SK 126 w stosunku do zmian położenia jego wysięgnika. Okres
obserwacji, trwający ponad 10 godzin, obejmował stan nieroboczy maszyny.

W analizowanym okresie maksymalne wychylenie wieży żurawia Pe-
iner SK 126 względem położenia początkowego wyniosło 104 mm wzdłuż
osi X i 71 mm wzdłuż osi Y. W tym samym czasie największe zarejestrowane
przemieszczenia wysięgnika wyniosły 42,372 m wzdłuż osi X i 26,908 m wzdłuż
osi Y. Dodatkowo, wyznaczono przemieszczenia pionowe pryzmatu zamon-
towanego na końcu ramienia. W rozpatrywanym okresie położenie punktu
końcowego wysięgnika zmieniało się w sposób chaotyczny w zakresie od
+80 mm do -80 mm. Zarejestrowane w tym dniu przemieszczenia konstruk-
cji żurawia wywołane były jedynie parciem wiatru o zmiennym kierunku
i prędkości 4 m/s. Należy zauważyć, że wieża zawsze wychylała się w kierun-
ku przeciwnym do aktualnego położenia wysięgnika. Prawidłowość ta wyni-
ka z konstrukcji urządzenia. Masa przeciwwagi jest zawsze większa od masy
położonego po przeciwnej stronie wysięgnika. Takie rozwiązanie zwiększa
moment ustalający, który przeciwdziała momentowi wywracającemu (będą-
cego wynikiem działania przenoszonego obciążenia na dużym ramieniu oraz
sił bezwładności), poprawiając stateczność żurawia.

Należy podkreślić, że z opisanych wyżej względów wskazanie prak-
tycznej osi obrotu żurawia jest bardzo trudne. Biorąc pod uwagę wiotkość
konstrukcji, wyznaczenie tego parametru wymagałoby rejestracji położenia
konstrukcji żurawia wykonującego pełen obrót przy stałym obciążeniu wy-
sięgnika, położeniu wodzaka i kątowej prędkości obrotu. W czasie wykony-
wanych badań obydwa urządzenia obserwowane były w warunkach normal-
nej eksploatacji na placu budowy i nie uzyskano pozwolenia na przeprowa-
dzenie takich testów.

W dalszej części opracowania skupiono się na pomiarze przemiesz-
czeń konstrukcji żurawi podczas ich normalnej eksploatacji. W pierwszej
kolejności omówiono wyniki badań żurawia Peiner SK 126, a następnie urzą-
dzenia TEREX CTT 91-5.

Podczas pomiarów żurawia Peiner SK 126, trwających około 3,5 go-
dziny, pozyskano 7448 par współrzędnych, które reprezentowały położenie
pryzmatu zainstalowanego na szczycie wieży, oraz 3392 obserwacji reflekto-
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ra położonego na końcu wysięgnika. Tak duża różnica w ilości zgromadzo-
nych danych związana jest, zdaniem autorów, z niedoskonałością systemów
śledzenia szybko przemieszczającego się pryzmatu znajdującego się na znacz-
nej odległości. W omawianym przypadku instrument znajdował się ponad
400 metrów od badanej dźwignicy. Warto podkreślić, że w specyfikacji pro-
duktu podano, że odległość skutecznego śledzenia pryzmatu (funkcja LOCK)
dla użytych instrumentów wynosi 500 metrów (Leica Geosystems, 2003).

W trakcie badań zarejestrowana amplituda wychyleń wieży żurawia
Peiner SK 126 wzdłuż osi X wyniosła 299 mm, a wzdłuż osi Y osiągnęła
wartość 349 mm (rys. 5.15). Jednocześnie największe zmiany w położeniu
ramienia określono na 91,514 m wzdłuż osi X i 111,277 m wzdłuż osi Y.
Uzyskane wartości jednoznacznie wskazują, że urządzenie nie wykonało
pełnego obrotu podczas przeprowadzonych badań.

Rysunek 5.13 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia Peiner SK 126
w stanie nieroboczym w czasie 10-godzinnej sesji pomiarowej: a) wzdłuż osi X;

b) wzdłuż osi Y.
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Rysunek 5.14 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia Peiner SK 126
w stanie nieroboczym w czasie 10-godzinnej sesji pomiarowej w płaszczyźnie XY.

Na rysunkach 5.15 i 5.16 przedstawiono wykresy przemieszczeń wieży
oraz wysięgnika w wybranym 20-minutowym okresie pracy urządzenia.
W przedstawionym czasie zaobserwowano wzmożony ruch dźwigu związany
z przenoszeniem materiałów budowlanych. Na wykresach widoczne jest, że
wieża żurawia wychyla się w kierunku przeciwnym do położenia wysięgnika.
Nie zostały skatalogowane ładunkami, które przenosiła dźwignica w danym
czasie, dlatego nie możliwe było jednoznaczne stwierdzenie, kiedy urządze-
nie pracowało z obciążeniem. Mimo to analiza wykresów reprezentujących
szeregi czasowe przemieszczeń konstrukcji (rys. 5.17) pozwoliła na wskaza-
nie momentów, w których żuraw był obciążony. Poza tym zauważalne są
chwile, kiedy wysięgnik żurawia nie przemieszczał się wzdłuż danej osi, pod-
czas gdy takie zjawisko zachodzi dla pryzmatu na wieży. Na rysunku 5.18
zamieszczono natomiast wykres zmian wysokości końca wysięgnika dla okresu
rozpatrywanego wcześniej. W analizowanym czasie stwierdzono maksymalną
zmianę wysokości końca ramienia na poziomie 0,540 m, natomiast w całym
okresie pomiarowym różnica pomiędzy skrajnymi położeniami badanego
elementu w płaszczyźnie pionowej wyniosła 1,006 m.
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Rysunek 5.15 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia Peiner SK 126
w stanie roboczym w czasie 20-minutowej sesji pomiarowej: a) wzdłuż osi X;

b) wzdłuż osi Y.

Rysunek 5.16 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia Peiner SK 126
w stanie roboczym w czasie 20-minutowej sesji pomiarowej w płaszczyźnie XY.
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Rysunek 5.17 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia Peiner SK 126
w stanie roboczym w czasie 4-minutowej sesji pomiarowej: a) wzdłuż osi X;

b) wzdłuż osi Y.

Rysunek 5.18 Przemieszczenia ramienia żurawia Peiner SK 126 w stanie
roboczym w czasie 20-minutowej sesji pomiarowej w płaszczyźnie pionowej.
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Sesja pomiarowa, w czasie której obserwowano żuraw TEREX CTT
91-5, trwała 4 godziny. W tym okresie zarejestrowano 11291 pozycji pry-
zmatu zamontowanego na szczycie wieży TEREX CTT 91-5 oraz 10579
położeń reflektora, który znajdował się na końcu wysięgnika. Zbiór pozy-
skanych danych jest zdecydowanie większy od liczny obserwacji zapisanych
przez tachimetry podczas pomiaru żurawia Peiner SK 126, czego powodem
jest duża różnica w odległości pomiędzy stanowiskami instrumentów a obiek-
tami badań. W przypadku urządzenia Peiner SK 126 odległość ta wynosiła
około 400 m. Dla żurawia TEREX CTT 91-5 maksymalna długość celowych
nie przekraczała 150 m.

Na podstawie wyników pomiarów żurawia TEREX CTT 91-5 okre-
ślono maksymalne przemieszczenia wieży w stosunku do jej położenia po-
czątkowego. W analizowanym okresie wyniosły one 773 mm wzdłuż osi X
i 732 mm wzdłuż osi Y. Uzyskane wartości są ponad dwukrotnie większe od
wychyleń wieży żurawia Peiner SK 126. Przyczyną otrzymanych różnic są
między innymi odmienne konstrukcje obu urządzeń (np. inne przekroje
poprzeczne wież), różne parametry techniczne pracy żurawi oraz charakter
przenoszonych ładunków.

Rysunek 5.19 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia TEREX CTT 91-5
w stanie roboczym w czasie 26-minutowej sesji pomiarowej w płaszczyźnie XY.
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Podczas pomiarów żuraw wieżowy TEREX CTT 91-5 wykonał pełen
obrót wokół swojej osi obrotu (rys. 5.19). Zarejestrowane zmiany położe-
nia końca ramienia wyniosły 110,976 m dla współrzędnej X oraz 111,073
m dla współrzędnej Y. Biorąc pod uwagę, że odległość między osią obro-
tu wieńca obrotowego i pryzmatem zamontowanym na końcu wysięgnika
jest stała, otrzymane wartości wskazują, że położenie osi obrotu urządze-
nia zmieniało się w niewielkim zakresie. Wpływ na to miało zmieniające
się obciążenie konstrukcji. Podczas badań żuraw przenosił ładunki o róż-
nej masie przy zmiennym położeniu wodzaka. Jednocześnie należy zazna-
czyć, że maksymalne przemieszczenie końca wysięgnika w płaszczyźnie pio-
nowej wyniosło 1552 mm.

Na rysunku 5.20 zamieszono wykresy 26-minutowego fragmentu sze-
regu czasowego, prezentujące przemieszczenia wieży i wysięgnika żurawia
wzdłuż osi X i Y. Dane zobrazowane na rysunku 5.19 w postaci wykresu
przemieszczeń badanych elementów w płaszczyźnie XY, obejmują ten sam

Rysunek 5.20 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia TEREX CTT 91-5
w stanie roboczym w czasie 26-minutowej sesji pomiarowej: a) wzdłuż osi X;

b) wzdłuż osi Y.
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okres obserwacji. W omawianym czasie urządzenie wykonywało prace zwią-
zane z transportem ładunków na placu budowy. W tabeli 5.6 wymieniono
rodzaje transportowanych materiałów wraz z ich szacunkową masą oraz
czasem, w jakim były przenoszone. Podano również informację, jakie było
położenie wodzaka podczas transportu poprzez określenie jako odległo-
ści od wieży.

Na wykresach (rys. 5.20, 5.21, 5.22) warto zwrócić uwagę na okres od
10:52 do 10:55, kiedy, jak oszacowano, przenoszony był najcięższy ładunek.
W tym czasie dobrze widoczne są zmiany położenia wieży wzdłuż osi X oraz
znaczne przemieszczenie końca wysięgnika w płaszczyźnie pionowej. Do-
datkowo na wykresie na rys. 5.19 można zauważyć miejsca, w których odby-
wał się przeładunek przenoszonych materiałów. Widoczne jest to po kie-
runkach wychyleń wieży, które w tych momentach w dużym stopniu pokry-
wają się z kierunkami osi X i Y. W analizowanym 26-minutowym okresie
obserwacji (rys. 5.20, 5.21 i 5.22) skrajne położenia wieży urządzenia zmie-
niały się w zakresie 682 mm wzdłuż osi X, oraz 683 mm wzdłuż osi Y. Ana-
logiczne wartości dla końca wysięgnika wyniosły 110,885 m (dla współrzęd-
nej X) i 111,035 m (dla współrzędnej Y). Maksymalna pomierzona różnica
wysokości pryzmatu zainstalowanego na ramieniu została wyznaczona na
poziomie 837 mm.

Tabela 5.6 Rodzaje ładunków przenoszonych przez żuraw TEREX CTT 91-5.
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Rysunek 5.21 Przemieszczenia wieży oraz ramienia żurawia TEREX CTT 91-5
w stanie roboczym w czasie 5-minutowej sesji pomiarowej: a) wzdłuż osi X;

b) wzdłuż osi Y.

Rysunek 5.22 Przemieszczenia ramienia żurawia TEREX CTT 91-5 w stanie
roboczym w czasie 26-minutowej sesji pomiarowej w płaszczyźnie pionowej.
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6. Metody pomiaru zestawów rur
stalowych na potrzeby przemysłu
naftowego

6.1. Orientacja pomiaru

Jedną z pierwszych czynności wykonywanych podczas pomiarów ze-
stawów rur jest zorientowanie stanowiska w lokalnym układzie współ-
rzędnych platformy. Wykorzystywana jest w tym celu, wcześniej założo-
na, trójwymiarowa osnowa markowana przy pomocy znaczków pomiaro-
wych umieszczanych na trwałych elementach konstrukcji. O ile w przy-
padku pomiarów wykonywanych na lądzie nawiązanie nie stanowi pro-
blemu i może być wykonane przy pomocy standardowych technik stoso-
wanych w geodezji inżynieryjnej, o tyle pomiar na platformie jest utrud-
niony ze względu na brak możliwości spoziomowania instrumentu. Nie-
możliwe jest zatem proste zastosowanie popularnych technik oblicze-
niowych.

Problem ten można spróbować sprowadzić do rozwiązania klasycz-
nego zadania przestrzennego wcięcia wstecz. Przy takim podejściu ko-
nieczne jest jednak wprowadzenie dodatkowych niewiadomych do ukła-
du równań: wartości kątów definiujących pochylenie instrumentu wzglę-
dem osi układu współrzędnych. W praktyce wymaga to zastosowania spe-
cjalistycznego oprogramowania, które nie jest łatwo dostępne. Problem
ten można jednak rozwiązać przy pomocy klasycznego algorytmu trans-
formacji izometrycznej. W pierwszej kolejności obliczane są współrzęd-
ne wszystkich zmierzonych na danym stanowisku punktów w dowolnym,
lokalnym układzie związanym z instrumentem. Współrzędne te stanowią
układ pierwotny transformacji. Jako punkty dostosowania przyjmowane
są punkty nawiązania posiadające wyznaczone współrzędne zarówno
w układzie pierwotnym, jak i w układzie platformy (wtórnym). W rezul-
tacie otrzymujemy zbiór współrzędnych wszystkich pomierzonych na da-
nym stanowisku punktów w lokalnym układzie odniesienia. Ponieważ
transformacja izometryczna obejmuje zarówno przesunięcie, jak i obroty
całego układu, kwestia braku spoziomowania instrumentu przestaje mieć
znaczenie.



100

6.2. Wpasowanie dwuwymiarowego okręgu
w trójwymiarowy zbiór mierzonych punktów

Jednym z podstawowych algorytmów obliczeniowych wykorzystywa-
nych podczas obliczeń pomiarów instalacji jest wpasowanie dwuwymiaro-
wego okręgu w trójwymiarowy zbiór pomierzonych punktów. Zadanie to
jest wykorzystywane np. podczas wyznaczania przebiegu osi rury na podsta-
wie punktów pomierzonych na jej zewnętrznym obrysie albo przy określaniu
położenia i zwrotu kołnierza.

Samo zadanie jest dosyć proste pod względem matematycznym i wie-
lokrotnie opisywane w literaturze (porównaj np. [Ahn S. J., Rauh W.,
Warnecke H.J. 2001]). W podstawowym wariancie sprowadza się do znale-
zienia parametrów płaszczyzny tnącej i sfery zdefiniowanych następujący-
mi równaniami:

(6.1)

 (6.2)

gdzie: X, Y, Z to współrzędne punktów pomierzonych na okręgu, XC, YC,
ZC – współrzędne środka okręgu, r – promień okręgu, A, B, C – parametry
wektora normalnego płaszczyzny.

Najbardziej oczywista metoda zakłada obliczenie parametrów wekto-
ra normalnego płaszczyzny przez rozwiązanie układu co najmniej trzech par
równań (5.1) i (5.2). W tym wypadku jako współrzędne XC, YC, ZC można
przyjąć dowolny punkt leżący na płaszczyźnie. Najłatwiej jest przyjąć środek
ciężkości wszystkich punktów pomierzonych. Następnie, po linearyzacji,
rozwiązywany jest cały układ równań przy czym parametry XC, YC, ZC
i r traktowane są jako niewiadome.

Taka metoda ma jednak pewne wady. Należy pamiętać, że rzeczywi-
ste, pomierzone punkty nie muszą leżeć dokładnie na płaszczyźnie tnącej.
W rezultacie, rozwiązanie takiego układu równań metodą najmniejszych
kwadratów da nam współrzędne środka sfery (i jednocześnie środka okrę-
gu), które również nie będą leżały idealnie na płaszczyźnie wyznaczonej
przez pomierzone punkty. Analogicznie określony zostanie także promień
okręgu. Tymczasem, w niektórych zadaniach może to stanowić istotny pro-
blem. Przykładowo pomiar krawędzi kołnierza, mimo stosowania odpowied-
nich technik (specjalne lustra) rzadko da nam punkty znajdujące się w jed-
nej płaszczyźnie. Taka sytuacja szczególnie często będzie miała miejsce, gdy
kołnierz jest pokryty np. starą, łuszczącą się farbą. Różnice nie będą wielkie
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(jak pokazały testy nie przekraczają pojedynczych milimetrów) jednak
w sposób zauważalny mogą zniekształcić wyniki obliczeń. Podczas wpasowa-
nia kołnierza szczególnie ważne są współrzędne punktu TP (porównaj: roz-
dział 6.4), które są wyliczane w oparciu o wpasowany środek. Tym samym
błędy w określeniu środka okręgu przekładają się bezpośrednio na błędy
określenia współrzędnych punktu TP.

Rozwiązaniem tego problemu jest modyfikacja powyższego algoryt-
mu polegająca na tym, że po wpasowaniu płaszczyzny, zbiór punktów po-
miarowych jest obracany w taki sposób, aby płaszczyzna tnąca była pozioma.
Tym samym zadanie wpasowania okręgu sprowadza się do zadania dwuwy-
miarowego na płaszczyźnie X, Y. W przypadku wpasowania kołnierza takie
podejście dodatkowo ułatwia obliczenie innych parametrów, np. skręcenie
kołnierza.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie wektora normalnego płaszczyzny
określonego parametrami A, B, C przez rozwiązanie równania (5.1) me-
todą najmniejszych kwadratów. Następnie określane są parametry obrotu
punktów. Zadanie to może być zrealizowane w różny sposób. Jedną z moż-
liwych metod jest złożenie dwóch obrotów. Pierwszy obejmuje obrót całego
układu wokół osi Z tak, aby wektor normalny płaszczyzny stał się równole-
gły do płaszczyzny ZX. Jako kąt obrotu θZ można przyjąć odwrotność azy-
mutu dwuwymiarowego wektora utworzonego ze składowych [A, B] wekto-
ra normalnego płaszczyzny. Przekształcenie ma wtedy postać (porównaj [Świę-
toń 2014]):

(6.3)

gdzie X to wyrażony w formie macierzy punkt obracany a RZ to macierz
obrotu. Rozpisując macierz obrotu RZ, powyższe równanie można przedsta-
wić jako:

(6.4)

gdzie θZ oznacza kąt obrotu wokół osi Z a współrzędne XZ, YZ, ZZ to współ-
rzędne obrócone.

Następnie cała płaszczyzna tnąca zostaje wypoziomowana (równole-
gła do płaszczyzny XY). Można to zrealizować np. przez obrót o kąt θY
zdefiniowany jako:

(6.5)



102

Formuła obrotu przyjmie wtedy postać:

(6.6)

Gdzie XR to współrzędne punktu po obrocie a RY to macierz obrotu
wokół osi Y. Rozpisując szczegółowo powyższe równanie otrzymamy:

(6.7)

Złożenie obu obrotów wokół osi Z i osi Y da nam łączne przekształ-
cenie postaci:

(6.8)

Aplikując powyższe przekształcenie do wszystkich pomierzonych punk-
tów sprowadzamy zadanie do problemu dwuwymiarowego. Po wykonaniu
obrotu odrzucamy współrzędną ZR i wpasowujemy dwuwymiarowy okrąg we
współrzędne XR, YR. Standardową metodą jest linearyzacja i rozwiązanie
metodą najmniejszych kwadratów układu równań postaci:

(6.9)

w celu określenia położenia środka okręgu na płaszczyźnie C’2D o współ-
rzędnych X’C, Y’C oraz promienia r.

Ostatnim krokiem jest ostateczne obliczenie współrzędnych środka okrę-
gu w przestrzeni C3D. W tym celu punkt C’2D o współrzędnych równych [XC, YC,
0] należy obrócić z powrotem do układu trójwymiarowego aplikując wzory (5.4)
i (5.7) w odwrotnej kolejności (najpierw obrót wokół osi Y a następnie osi Z)
przyjmując przy tym wartości kątów obrotu (θY i θZ) o przeciwnym znaku:

(6.10)

gdzie macierze obrotu RZ i RY utworzone zostały w oparciu o kąty: θ’Y=-θY
oraz θ’Z=-θZ. Punkt C3D to ostateczne, trójwymiarowe współrzędne środka
wpasowanego okręgu położone dokładnie w płaszczyźnie tnącej.

Dodatkowymi parametrami, informującymi o jakości przeprowadzo-
nych pomiarów i wykonanych obliczeń są odchyłki radialne i odchyłki od
płaszczyzny.
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Niezależnie od określenia powyższych parametrów okręgu, koniecz-
ne jest także określenie dodatkowych elementów pozwalających na oszaco-
wanie jakości przeprowadzonych pomiarów i obliczeń: odchyłek radialnych,
odchyłek od płaszczyzny i rozpiętości łuku, na którym znajdują się pomie-
rzone punkty.

Przed odchyłki radialne VRi i-tego pomierzonego punktu rozumiemy
wartości w postaci:

(6.11)

gdzie r – obliczony promień okręgu, Di – odległość od środka okręgu na
płaszczyźnie [X’C, Y’C] do pomierzonego punktu o współrzędnych [XR, YR].

Jako odchyłki od płaszczyzny można przyjąć wartości ZR dla każdego
z punktów.

Istotną informacją, przydatną podczas szacowania dokładności po-
miaru, jest rozkład punktów na okręgu. Ze względu na trudne warunki te-
renowe, często nie jest możliwe równomierne rozłożenie mierzonych punk-
tów wzdłuż całego obwodu. Opieranie się podczas obliczeń jedynie na punk-
tach pomierzonych na niewielkim wycinku łuku może być przyczyną prze-
kłamania wyników. Dlatego informacja o rozpiętości łuku, na którym znaj-
dują się pomierzone punkty, jest pomocna w ocenie wiarygodności otrzy-
manych wyników. Wartość tę określamy jako:

                                             B = 360o – BMAX (6.12)

gdzie: B – rozpiętość łuku zawierającego pomierzone punkty, BMAX – naj-
większa miara kąta środkowego pomiędzy dwoma punktami pomierzonymi
na okręgu.

6.3. Określenie przebiegu i promienia rury

Opisany powyżej algorytm wpasowania okręgu nadaje się do opraco-
wania jedynie punktów pomierzonych na obiekcie, którego kształt jedno-
znacznie definiuje nadający się do pomiaru okrąg. Takim elementem jest
np. krawędź płaszczyzny uszczelniającej kołnierza albo pomiar obwodu rury
wzdłuż jakiegoś charakterystycznego elementu – np. spoiny. W praktyce
często mamy jednak do czynienia z koniecznością wyznaczenia np. punktów
znajdujących się na osi rury i promienia tejże przez pomiar i wpasowanie
okręgu na jej gładkiej powierzchni. Jeśli brak jest jakichkolwiek elementów
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charakterystycznych, wówczas kłopotliwe jest dobranie punktów do pomia-
ru tak, aby wyznaczały okrąg a nie elipsę. Tym samym, zastosowanie samego
algorytmu wpasowania okręgu nie da poprawnego wyniku. Przykładowo, na
rysunku 6.1. punkty oznaczone kolorem zielonym zostały pomierzone wzdłuż
charakterystycznego, okrągłego elementu otaczającego cały obwód rury. Dla
punktów niebieskich takiego elementu zabrakło, na skutek tego osoba wy-
konująca pomiar miała trudności z wyznaczeniem ich położenia na obwo-
dzie rury. W rezultacie, pomierzone punkty ułożyły się w kształt elipsy a nie
okręgu. Tym samym, algorytm wpasowania okręgu będzie skutkował znacz-
nymi odchyłkami i nie zda w takiej sytuacji egzaminu.

Rysunek 6.1 Punkty pomierzone na obwodzie rury.

Stosowanym w praktyce rozwiązaniem jest rzutowanie pomierzonych
punktów na płaszczyznę równoległą do dwóch osi układu współrzędnych
i wpasowanie powyższego okręgu w przestrzeni dwuwymiarowej. Jest to tyl-
ko częściowe rozwiązanie tego problemu a jego zastosowanie ma sens jedy-
nie w sytuacji, gdy zakładany przebieg rury jest równoległy do jednej z osi
układu współrzędnych.

Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji, wydaje się być zmiana podejścia
do realizowanego zadania przez poszerzenie zakresu pomiaru i wykorzysta-
nie algorytmu wpasowania walca. Wymaga to jednak pomiaru większej ilo-
ści punktów wzdłuż całego odcinka rury. Celem jest określenie współrzęd-
nych dwóch punktów na osi rury oraz promienia przekroju rury.

Pomierzone mogą zostać dowolne punkty na powierzchni. Sam po-
miar, tak jak w przypadku kołnierza, może być wykonany przy pomocy spe-
cjalistycznych luster lub przy pomocy pomiaru bezkontaktowego. W obli-
czone współrzędne punktów może zostać wpasowany walec przy pomocy
MNK. Lokalizacja mierzonych punktów nie musi być ograniczona w jakiś
szczególny sposób (Rys. 6.2a) ale należy pamiętać, że poprawne, automa-
tyczne wpasowanie walca w punkty o wyznaczonych współrzędnych [X, Y,
Z] będzie możliwe tylko, jeśli punkty będą równomiernie rozmieszczone
zarówno wzdłuż, jak i na przekroju rury. W przypadku punktów o złej geo-
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metrii (nierównomiernie rozmieszczonych) trudnym obliczeniowo zadaniem
może być określenie zarówno przybliżonych parametrów walca, jak i po-
prawne zastosowanie MNK (Rys. 6.2b).

a)

b)

Rysunek 6.2 Punkty pomierzone na obwodzie rury. a) geometria korzystna,
b) geometria niekorzystna.

Rozwiązaniem problemu wyznaczenia wartości parametrów przybli-
żonych jest zastosowanie metody pomiaru, w której mierzone są co naj-
mniej dwa zbiory punktów wyznaczające w przybliżony sposób dwa okręgi.
W przeciwieństwie do pomiaru okręgu, punkty te nie muszą być mierzone
wzdłuż charakterystycznego elementu wyznaczającego okrąg. Ponieważ w te
punkty ostatecznie zostanie wpasowany walec, nie stanowi problemu fakt,
że pomierzone punkty nie będą jednoznacznie definiowały okręgu. Samo
wyznaczenie przybliżonych parametrów takiego walca, niezbędne do roz-
wiązania powyższego zadania metodą najmniejszych kwadratów, będzie dzięki
takiemu podejściu znacznie łatwiejsze.

Rysunek 6.3 Rozkład punktów na walcu (dwa okręgi).
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6.4. Budowa i parametry kołnierza

Istotnym elementem każdego zestawu rur są kołnierze, przy pomocy
których poszczególne fragmenty instalacji łączone są w większą całość. Po-
łączenia muszą być szczelne i wytrzymać, często znaczne, ciśnienie substan-
cji znajdujących się wewnątrz. Elastyczność rur, a tym samym możliwość ich
wyginania na miejscu docelowego montażu, jest stosunkowo niewielka, dla-
tego zapewnienie szczelności możliwe jest tylko przy dokładnym dopasowa-
niu odpowiadających sobie nawzajem kołnierzy. Kluczowe w całym procesie
jest określenie z wysoką precyzją zarówno położenia, kształtu, skręcenia
każdego z kołnierzy, jak i ich odchyłek od projektowanych wymiarów. Zro-
zumienie istoty i celu pomiaru kołnierza nie jest możliwe bez przedstawie-
nia jego budowy oraz zdefiniowania pojęć związanych z określaniem kształ-
tu i orientacji. Szczegółowy opis kołnierza można znaleźć np. w [Nayyar
1999]. W niniejszym rozdziale budowa zostanie przedstawiona w sposób
uproszczony. Omówione zostaną jedynie elementy kluczowe z punktu wi-
dzenia geodety a pominięte szczegóły, ważne dla projektanta instalacji, ale
nie mające wpływu na technologię pomiaru.

Płaszczyzna znajdująca się „od frontu” każdego kołnierza, po insta-
lacji w miejscu docelowego montażu zwrócona w stronę bliźniaczego (łączo-
nego) kołnierza, nazywana jest płaszczyzną uszczelniającą. Istotnym para-
metrem kołnierza jest jej kształt, przy czym możemy wyróżnić trzy rodzaje:
płaską (ang. flat face), wypukłą (ang raise face) oraz typu RTJ. Najprostszą
konstrukcją jest płaska płaszczyzna uszczelniająca, nie zawierająca żadnych
dodatkowych elementów. Płaszczyzna wypukła zawiera dodatkowe, kilku-
milimetrowe „wyniesienie” w środku, pomiędzy otworami na śruby. Płasz-
czyzna typu RTJ zawiera dodatkowo specyficzne nacięcia w środku wynie-
sienia. Dobór odpowiedniego rodzaju kołnierza związany jest z rodzajem
zastosowanego uszczelnienia między połączeniami. Z punktu widzenia osoby
wykonującej pomiary można zastosować pewne uproszczenia i kołnierz typu
RTJ potraktować identycznie jak kołnierz z wypukłą płaszczyzną uszczel-
niającą. W dalszej części tego rozdziału oba rodzaje kołnierzy będą trakto-
wane w ten sam sposób a wszystkie uwagi dotyczące kołnierzy z wypukłą
płaszczyzną uszczelniającą będą się także odnosiły do kołnierzy typu RTJ.

Na rysunku 6.4. przedstawiono schemat budowy kołnierza. Podczas
pomiaru ważne są trzy płaszczyzny: dwie „od frontu” i „od tyłu” kołnie-
rza. Płaszczyzny te, na potrzeby niniejszego opracowania zostały oznaczo-
ne cyframi 1, 2 i 3. W przypadku kołnierza z płaską płaszczyzną uszczel-
niającą płaszczyzna 1 jest tożsama z płaszczyzną 2. Ważnym punktem, de-
finiującym położenie kołnierza w przestrzeni, jest punkt TP (ang. Tie Po-
int). Punkt ten jest zlokalizowany na przecięciu płaszczyzny 1 i głównej osi
symetrii kołnierza. Dodatkowo każdy kołnierz wyposażony jest w koncen-
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trycznie rozmieszone na płaszczyźnie nr 2 otwory przeznaczone na śruby
(ang. bolt holes). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że zgodnie z norma-
mi określającymi kształty, rozmiary i parametry kołnierzy [ASME 2013]
otwory są rozmieszczone równomiernie na kołnierzu a ich ilość jest za-
wsze podzielna przez cztery.

Rysunek 6.4 Oznaczenie płaszczyzn kołnierza.

Z punktu widzenia osoby wykonującej pomiary istotne są parametry
określające kształt, rozmiary i orientację kołnierza w przestrzeni. Rozmiar
zdefiniowany jest w szczególności przez promień płaszczyzn 1 i 2 (odpo-
wiednio RF1 i RF2). Ważnym parametrem jest też grubość kołnierza (ang.
thickness) określana jako odległość pomiędzy płaszczyzną 2 i 3. W przypad-
ku kołnierzy z wypukłą płaszczyzną uszczelniającą potrzebne jest także okre-
ślenie odległości pomiędzy płaszczyzną 1 i 2, czyli określenie wysokości „wy-
niesienia” płaszczyzny 1 nad płaszczyznę 2 (ang. raised face thickness). Połą-
czenie pomiędzy kołnierzami realizowane jest przy pomocy śrub dlatego
ważnym parametrem jest także średnica okręgu wyznaczona przez środki
otworów na śruby oznaczane skrótem PCD (ang. Pitch Circle Diameter).

Wszystkie parametry określające rozmiar kołnierza są zdefiniowane
w standardach [ASME 2013] jednak w praktyce, poszczególni producenci
nie zawsze ściśle trzymają się norm. O ile średnica kołnierza i PCD są zawsze
realizowane z dużą dokładnością (w przeciwnym razie niemożliwe byłoby
połączenie kołnierzy), o tyle już grubość kołnierza czy wysokość płaszczyzny
uszczelniającej może się różnić w zależności od firmy produkującej kołnierz.

Lokalizacja kołnierza określona jest przez współrzędne punktu TP
znajdującego się na przecięciu pierwszej płaszczyzny i głównej osi symetrii
kołnierza. Ze względu na orientację w przestrzeni możemy wyróżnić dwa
rodzaje kołnierzy: horyzontalne i wertykalne (ang. horizontal flange, vertival
flange.) Przez kołnierze wertykalne rozumiemy kołnierze zamontowane
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w taki sposób, że główna oś symetrii zbliżona jest do linii pionu a płaszczy-
zna uszczelniająca skierowana jest w przybliżeniu w górę lub w dół. Wszyst-
kie pozostałe kołnierze określamy mianem kołnierza horyzontalnego. Para-
metry określające orientację kołnierza przedstawiane są w inny sposób dla
kołnierzy wertykalnych, a w inny sposób dla kołnierzy horyzontalnych.

W przypadku kołnierzy horyzontalnych, kierunek w którym zwrócony
jest kołnierz określony jest przez dwa parametry:
BHz – odchylenie poziome (ang. horizontal bearing). Parametr ten jest obli-
czany jako azymut wektora normalnego płaszczyzny uszczelniającej skiero-
wanego od strony punktu TP do frontu kołnierza.
BV – odchylenie pionowe (ang. veritcal bearing) zdefiniowane jako wartość
kąta pomiędzy wektorem normalnym płaszczyzny uszczelniającej a płasz-
czyzną poziomą.

Dla kołnierzy wertykalnych analogiczne parametry to:
BN – odchylenie na kierunku północ-południe (ang. north bearing) okre-
ślane jako kąt wyznaczony przez proste powstałe na skutek przecięcia płasz-
czyzny pionowej przechodzącej przez oś Y lokalnego układu współrzęd-
nych i płaszczyzny poziomej oraz płaszczyzny uszczelniającej.
BE – odchylenie na kierunku wschód-zachód (ang. east bearing) określane
analogicznie jako kąt wyznaczony przez proste powstałe na skutek przecię-
cia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś X i płaszczyzny poziomej
oraz płaszczyzny uszczelniającej.

Pewnym problemem jest jednoznaczne określenie kiedy kołnierz na-
leży traktować jako wertykalny, a kiedy jako horyzontalny. Kołnierz werty-
kalny o dużych, bezwzględnych wartościach któregokolwiek z odchyleń BN
lub BE w pewnym momencie staje się kołnierzem horyzontalnym. Brak tutaj
jednoznacznych norm pozwalających na rozróżnienie tych dwóch pojęć.
Zwyczajowo przyjmuje się, że w kołnierzu wertykalnym bezwzględne warto-
ści odchyleń BN i BE nie przekraczają kilku stopni.

Należy pamiętać, że otwory na śruby w prefabrykowanym zestawie oraz
w miejscu docelowego montażu muszą pasować do siebie w odpowiadają-
cych sobie, przeciwstawnych kołnierzach. Tym samym istotnym parametrem
określanym podczas pomiaru jest skręcenie kołnierza. Ilość otworów na śruby
zawsze stanowi liczbę podzielną przez cztery. Standardowo, kołnierze hory-
zontalne montowane są w taki sposób, aby linia wyznaczona przez przecię-
cie płaszczyzny pionowej przechodzącej przez punkt TP zawierającej wek-
tor normalny do płaszczyzny uszczelniającej oraz płaszczyzny uszczelniają-
cej kołnierza znajdowała się dokładnie w środku pomiędzy dwoma otwora-
mi. Linia ta stanowi jednocześnie kierunek zero B0 kołnierza horyzontalne-
go. W przypadku kołnierzy wertykalnych, kierunek zero wyznaczany jest
jako przecięcie płaszczyzny uszczelniającej z płaszczyzną pionową na kie-
runku N-S, przechodzącą przez środek kołnierza. Standardowy kierunek



109

do k-tego otworu Bs
k, rozumiany jako kąt pomiędzy kierunkiem zero a kie-

runkiem wyznaczonym przez środek danego otworu, określony jest wzorem:

(6.13)

gdzie: n – ilość wszystkich otworów; k – numer danego otworu, licząc od
kierunku zerowego.

Skręcenie kołnierza określa się jako przeciętną różnicę pomiędzy kie-
runkami BK poszczególnych otworów i odchyłek od kierunku standardowe-
go Bs

k.

Rysunek 6.5 Skręcenie kołnierza. Linie koloru czerwonego definiują
płaszczyznę pionową zawierającą wektor normalny płaszczyzny

uszczelniającej. Linie koloru niebieskiego – zmierzone skręcenie kołnierza.
Linie koloru zielonego – projektowane skręcenie.

6.5. Standardowa metoda pomiaru kołnierza

Do pomiaru punktów na krawędzi kołnierza wykorzystywane są naj-
częściej nietypowo zaprojektowane lustra. Rozwiązania mogą różnić się
w zależności od przyjętej technologii. Jeden z możliwych sposobów pomiaru
widoczny jest na rysunku (6.5). Lustro osadzone jest na ostro zakończonym
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trzpieniu. Podczas pomiaru, najpierw przy pomocy np. markera zaznaczane
są na krawędzi kołnierza punkty, na które celuje operator. Następnie do
punktu przykładane jest lusterko i wykonywany pomiar. Rejestrowane są
zarówno kąty poziome, pionowe jak i długość.

Rysunek 6.6 Jedna z metod pomiaru krawędzi kołnierza.

Rysunek 6.7 Punkty mierzone na kołnierzu przy standardowej metodzie pomiaru.

Standardowo mierzone jest kilka lub kilkanaście punktów na krawędzi
jednej z płaszczyzn kołnierza. W zależności od tego czy dany kołnierz jest
skręcony śrubami (pomiar istniejących instalacji na platformie), czy otwory
na śruby są puste (np. pomiar w fabryce prefabrykowanych zestawów rur),
w różny sposób mierzone są punkty znajdujące się w osi otworów na śruby
(oznaczone kolorem żółtym na rysunku 6.7). Wykorzystywane są tutaj albo
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odpowiednie nakładki na śruby, albo mierzone bezpośrednio środki otworów
przy wykorzystaniu odpowiednich markerów w kształcie stożka. Dodatkowo,
w celu usprawnienia automatycznych obliczeń, mierzony jest jeden punkt orien-
tujący na innej krawędzi płaszczyzny kołnierza. Mierzona jest także, przy po-
mocy suwmiarki, grubość kołnierza oraz, w przypadku kołnierzy z wypukłą
płaszczyzną uszczelniającą, odległość pomiędzy płaszczyzną pierwszą i drugą.

Opracowanie wyników pomiaru polega przede wszystkim na określe-
niu położenia i orientacji okręgu wyznaczonego przez krawędź płaszczyzny
uszczelniającej. W tym celu wykorzystywany jest algorytm wpasowania okrę-
gu. W rezultacie, określony zostaje środek i promień pomierzonej płaszczy-
zny oraz wszystkie odchylenia. Współrzędne punktu TP określane są przez
proste przesunięcie obliczonego środka okręgu o zmierzone grubości koł-
nierza wzdłuż wektora normalnego do płaszczyzny uszczelniającej. Zgodnie
ze wzorem (5.13) obliczane jest także skręcenie kołnierza, przy czym jako
kierunek zerowy traktowana jest linia stanowiąca przecięcie płaszczyzny
kołnierza i płaszczyzny pionowej przechodzącej przez punkt TP i zawierają-
cej wektor normalny do płaszczyzny uszczelniającej (Rysunek 6.7).

6.6. Metoda pomiaru bezkontaktowego

Wadą standardowej metody pomiaru jest konieczność zapewnienia
bezpośredniego dostępu do mierzonego kołnierza. Taki dostęp nie zawsze
jest możliwy. Często kołnierz, mimo, że widoczny, znajduje się, np. bardzo
wysoko, przez co wykorzystanie lustra wymaga budowania specjalnych rusz-
towań lub stosowania sprzętu do prac wysokościowych, co znacząco zwięk-
sza czas potrzebny do wykonania pomiaru i podnosi koszty.

Rozwiązaniem jest metoda pomiaru bezkontaktowego kołnierza,
w której niepotrzebne jest lustro. Metoda ta, mimo, że używana od pewne-
go czasu przez niektórych geodetów, nie została dotychczas szczegółowo
opisana w publikacjach. Nie zostały też opisane algorytmy, które wykorzy-
stywane są do obliczeń.

Podczas pomiaru mierzone są, przy pomocy dalmierza bezlustrowego,
dowolne, rozmieszczone równomiernie, punkty na drugiej płaszczyźnie koł-
nierza (rysunek 6.8 punkty zielone). Następnie mierzone są dowolne punk-
ty na krawędzi płaszczyzny, ale podczas pomiaru rejestrowane są jedynie
wartości kątów poziomych i zenitalnych (rysunek 6.8 kolor czerwony). Nie
są rejestrowane długości. Dodatkowo, w podobny sposób, mierzone są co
najmniej trzy punkty na krawędzi poszczególnych otworów na śruby. Ostat-
nim etapem jest pomiar jednego punktu orientacyjnego na innej krawędzi
kołnierza usprawniającego automatyczne wykonanie obliczeń.
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Rysunek 6.8 Punkty mierzone na kołnierzu przy pomiarze bezkontaktowym
(wyjaśnienie w tekście).

Opracowanie wyników pomiarów rozpoczyna się od obliczenia współ-
rzędnych punktów na płaszczyźnie, pomierzonych z wykorzystaniem dal-
mierza bezkontaktowego, i wyznaczenia wpasowanych w nie parametrów
płaszczyzny. W kolejnym kroku obliczane są współrzędne punktów znajdu-
jących się na krawędzi płaszczyzny uszczelniającej i otworów na śruby. Pod-
czas pomiaru nie została zmierzona długość, dlatego współrzędne wyznacza
się przez przecięcie pomierzonego kierunku z wpasowaną płaszczyzną.
W punkty pomierzone na krawędzi każdego z otworów wpasowujemy okrę-
gi, co pozwala nam wyznaczyć środki otworów na śruby. W rezultacie otrzy-
mujemy komplet danych potrzebnych do wyznaczenia parametrów kołnie-
rza przy wykorzystaniu standardowego algorytmu.

Niewątpliwą zaletą opisanej powyżej metody jest możliwość szybkie-
go i taniego pomiaru niedostępnego kołnierza. Należy jednak pamiętać
o pewnych ograniczeniach. Istotną wadą jest możliwość pomiaru jedynie
takiego kołnierza, który nie jest połączony z kołnierzem przeciwstawnym
i posiada puste otwory na śruby. Można co prawda próbować mierzyć przy
pomocy dalmierza bezkontaktowego także środki, wystających ponad po-
wierzchnię uszczelniającą śrub, ale pojawia się tutaj problem z precyzyjnym
wycelowaniem w środek takiej śruby. Jeśli jest dostęp do kołnierza, wówczas
środek można wyznaczyć przez np. nałożenie specjalnej nakładki na nakręt-
kę. Ponadto, ze względu na wykorzystanie dalmierza bezkontaktowego, na-
leży oczekiwać gorszych dokładności wyznaczenia parametrów kołnierza:
zarówno współrzędnych punktu TP, jak i parametrów określających odchy-
lenia i skręcenia kołnierza. Trudno jednak oszacować w chwili obecnej ja-
kich dokładności należy się spodziewać. W dostępnej literaturze nie znale-
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ziono informacji na temat badań w tym zakresie. Dodatkowym problemem
jest sprawne zorganizowanie pomiaru i automatyzacja obliczeń, które może
jednak łatwo osiągnąć przez zastosowanie odpowiedniego systemu kodo-
wania pomierzonych punktów.

6.7. Oprogramowanie

Przedstawione powyżej techniki obliczeniowe zostały zaaplikowane
w autorskim oprogramowaniu GEONET DC. Program wykorzystywany jest
do opracowania obserwacji i zawiera szeroki zakres funkcji pozwalających
na opracowanie wyników pomiaru. Dzięki przyjętemu standardowi kodo-
wania dużą część obliczeń da się wykonać automatycznie, przy minimalnym
udziale operatora.

Ważniejsze funkcje programu:
– Wpasowanie kołnierza,
– Wpasowanie kołnierzy typu HUB (Pojedynczy i podwójny),
– Obroty i porównanie zestawów rur,
– Obroty stanowisk,
– Transformacja izometryczna stanowisk,
– N-transformacja izometryczna,
– Wpasowanie płaszczyzny wraz z obrotami,
– Obsługa bezkontaktowych pomiarów kołnierzy,
– Duża ilość narzędzi edycyjnych.

Rysunek 6.9 Obliczenie parametrów kołnierza w programie GEONET DC.
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7. Podsumowanie

Celem niniejszej monografii było przedstawienie aktualnego stanu
rozwoju wybranych problemów współczesnej geodezji inżynieryjnej. W po-
szczególnych rozdziałach autorzy omówili szeroki zakres zagadnień obej-
mujący zarówno wybrane problemy wyznaczania powierzchni płaszcza chłodni
kominowej, jak i metody geodezyjnych pomiarów przemieszczeń konstruk-
cji żurawi wieżowych. Zaprezentowano także elementy technologii naziem-
nej interferometrii radarowej i elementy technologii pomiaru zestawów rur
stalowych na potrzeby przemysłu naftowego.

Zaproponowana w rozdziale drugim uproszczona strategia polegają-
ca na przeprowadzeniu wyrównania wstępnego a następnie transformacji
układów, z ewentualną eliminacją punktów o największym błędzie transfor-
macji, z równoczesną oceną zmiany skali i skrętu układów, jest wystarczają-
co skuteczna dla tego typu niewielkich sieci kątowo-liniowych. Zmiana ska-
li i skręt, obok błędu transformacji (wartości resztowej, niedopasowania), są
również wskaźnikami stopnia pewności poprawnej identyfikacji punktów
stałych. Z całą pewnością jednak sam błąd transformacji punktu (przemiesz-
czenie pozorne) jest najbardziej wiarygodny i jego wartość w pierwszej ko-
lejności należy podawać ocenie. Wyniki przeprowadzonych symulacji wstępnie
potwierdzają możliwość wykorzystania wyników pośrednich uzyskiwanych
w tej metodzie identyfikacji nie tylko jako globalnych wskaźników stopnia
pewności poprawnej identyfikacji punktów stałych, ale również jako wskaź-
ników identyfikujących konkretne punkty (jako niespełniające kryteriów).
Stwierdzono, iż w przypadku tej sieci i metody transformacji najbardziej
miarodajne wskaźniki to błąd transformacji punktu/przemieszczenie pozor-
ne, a także (zawsze rozpatrywane jednocześnie) skręcenie układu po prze-
prowadzonej transformacji oraz zmiana skali.

Już na podstawie wyników wyrównania wstępnego można byłoby stwier-
dzić, iż stałość położenia została, w granicach możliwości jej stwierdzenia
warunkowanych metodą pomiaru, dokładnością sprzętu i w tym przypadku
również sposobu stabilizacji w badanym, 4,5-letnim okresie funkcjonowania
osnowy (we wszystkich epokach) zachowana. Zostało to jednak potwier-
dzone po zastosowaniu w kolejnym etapie strategii identyfikacyjnej metody
transformacji. Sformułowane w [Deska, 2013], po części też na podstawie
intuicji inżynierskiej, kryterium 2,5 mm (k=2,5 razy błąd średni centrowa-
nia, tutaj 1 mm) jest odpowiednie dla porównań na podstawie wyrównań
wstępnych potwierdzono stosując metodę transformacji. Bezwzględnie jed-
nak należy stosować różne co do wartości kryteria w zależności od metody
identyfikacji punktów stałych i etapu strategii na którym jest ono stosowa-
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ne. Można byłoby próbować zminimalizować wpływ błędu centrowania po-
przez ponowne centrowanie z poziomowaniem instrumentu i sygnałów nad
znakami punktów – na przykład przed każdą serią. Jednakże cykl pomiaro-
wy, czyli interwał czasu, w którym trwa pomiar okresowy znacznie by się
wydłużył, zmianie ulegałyby warunki zewnętrzne pomiaru, organizacyjne wy-
magałoby to też zaangażowania większego zespołu pomiarowego.

Podstawową zaletą przedstawionej tu uproszczonej strategii jest szyb-
kość wykonania, możliwość zastosowania czy wykorzystania sekwencji kilku
kolejnych prostych schematów obliczeniowych. Jest to szczególnie istotne,
gdy wyniki pomiarów i ich przetwarzania należy dostarczać na bieżąco, na
kolejnych etapach realizacji inwestycji i tym samym czas na ich opracowanie
jest ograniczony.

Skuteczność i wiarygodność wyników tej strategii należy również po-
twierdzić testując inne strategie. Należy przeprowadzić weryfikację istotno-
ści przemieszczeń w oparciu o elipsy średnich błędów przemieszczeń oraz
testy statystyczne. Można również interpretować wartości, kierunek i zwrot
wyznaczanych wektorów przemieszczeń pozornych punktów sieci z uwzględ-
nieniem lokalizacji punktów względem wykopu, spodziewanego kierunku
przemieszczenia. W przypadku tej sieci ułatwić to może już odpowiednio
zorientowany układ współrzędnych. Możliwe jest też zastosowanie do tej
identyfikacji nie metody różnic współrzędnych a metody różnic obserwacji
(odległości, kątów pomiędzy punktami sieci w kolejnych epokach). Taka
uproszczona analiza, w oparciu o zmiany wybranych cech geometrycznych
(odległości) pomiędzy punktami sieci, została przeprowadzona w pracy [Lew-
czuk, 2014]. Wyniki pracy [Lewczuk, 2014] wskazują, iż pomiędzy epoką
wyjściową a 9 kolejnymi epokami tylko dla nielicznych (dla czterech) i do-
datkowo za każdym razem różnych par punktów bazy ustalone odpowied-
nie kryterium dla odległości, a wynikające z dokładności centrowania zosta-
ło nieznacznie przekroczone.

Przedstawioną w pracy uproszczoną strategię można również stoso-
wać do kolejnych epok pomiarowych, a nie tylko porównując wyniki wyj-
ściowej i aktualnej/wybranej. Sieć można też wykorzystać do testowania in-
nych strategii. Wszystkie opracowywane strategie stosować należy jako do-
datkowe/alternatywne tak, aby móc porównać ich skuteczność.

W podsumowaniu należy też stwierdzić, iż stałość położenia punktów
tej sieci we wszystkich epokach została (w granicach możliwości jej stwier-
dzenia warunkowanych m.in. metodą pomiaru, sprzętem i sposobem stabi-
lizacji) potwierdzona. W tym zakresie zarówno konstrukcja sieci jak i zasto-
sowany sposób stabilizacji spełniają oczekiwania.

Podsumowując badania omówione w rozdziale trzecim należy zazna-
czyć, że prawidłowe diagnozowanie stanu konstrukcji obiektów budowlanych
stanowi podstawę utrzymania wymaganego poziomu sprawności technicznej.
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W wielu przypadkach pomiary odchyleń kształtu i wymiarów stanowią je-
dyną możliwość sprawdzenia przyjętych założeń projektowych oraz jakości
wykonawstwa, a w konsekwencji oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji
i użytkowania obiektów. Z tego powodu ważne jest, aby w przypadku takich
obiektów jak hiperboloidalne chłodnie kominowe, wyznaczone wartości
imperfekcji geometrycznych cechowały się dużą dokładnością i wiarygod-
nością. Z teoretycznego punktu widzenia wydawało się, że najpowszechniej
wykorzystywany algorytm minimalizacji sumy kwadratów odchyłek algebra-
icznych powinien dawać mniej właściwe wyniki w porównaniu do bardziej
poprawnego algorytmu minimalizacji sumy kwadratów imperfekcji geome-
trycznych. Zrealizowane obliczenia na trzech rzeczywistych zbiorach danych
charakteryzujących się odmiennymi cechami takimi jak wielkość obiektu,
liczba mierzonych punktów, rozkład przestrzenny odchyłek przedstawiają,
że obie metody estymacji dają wyniki zbliżone, a same wartości wyznaczo-
nych odchyleń różnią się maksymalnie o ±5 mm.

Oprócz wyboru metody estymacji, parametry aproksymowanej powło-
ki obciążone są również wpływem obserwacji odstających w postaci lokal-
nych zaburzeń kształtu powłoki wynikających z błędów wykonawczych. Przed
przystąpieniem do wyznaczenia ostatecznych parametrów powierzchni środ-
kowej chłodni kominowej należałoby usunąć ze zbioru danych wszystkie
punkty znajdujące się na obszarach zdeformowanych. Jedną z metod po-
zwalających na wyznaczenie współczynników równania powłoki wolnych od
wspomnianych błędów jest estymacja mocna (odporna). Na dwóch przykła-
dach rzeczywistych przeanalizowano przydatność dwóch metod odpornych
na obserwacje odstające (zmodyfikowana metoda odchyleń absolutnych
Kadaja oraz metoda funkcji liniowej Osady). Analiza wyników wszystkich
przeanalizowanych przypadków pozwala na stwierdzenie, iż metoda zapro-
ponowana przez Kadaja prawidłowo wykrywa i tłumi elementy odstające,
a w przypadkach, gdy te czynniki nie występują jest ona zgodna z metodą
najmniejszych kwadratów. Metoda zaproponowana przez Osadę daje gor-
sze wyniki i zdaniem autora jest ona mniej przydatna dla tych konkretnych
zastosowań.

Poprawne wyznaczenie przemieszczeń i odkształceń budowli inżynier-
skich z zastosowaniem technologii GBSAR wymaga poprawnej identyfikacji
elementów sceny radarowej. Prezentowane w rozdziale czwartym zastosowa-
nie technologii skanowania laserowego znacząco wspomaga ten etap, skraca
czas pomiarów i ułatwia proces przetwarzania wyników z systemu GBSAR.
W wyjątkowych przypadkach uzupełnienie tego typu pomiarów o propono-
wany reflektor hybrydowy doskonale wspomaga i zapewnia niezawodność pod-
czas prac, podczas których bardzo trudno jest zapewnić wielokrotne występo-
wanie kontrolowanych czynników wymuszających przemieszczenie i deforma-
cje konstrukcji (mostowe badania pod obciążeniem próbnym). Zapropono-



117

wana w publikacji metodyka sposobu prowadzenia prac pomiarowych, będą-
ca następstwem wielu doświadczeń terenowych, optymalizuje czynności zmie-
rzające do uzyskania poprawnego wyniku pomiarów, których przedmiotem są
monitorowane zmian zachodzących na obiekcie.

Zaprezentowane w rozdziale piątym wyniki prac badawczych pozwa-
lają opisać zachowanie się konstrukcji dwóch górnoobrotowych żurawi wie-
żowych w czasie ich eksploatacji. W rozdziale opisano etapy prac tereno-
wych i kameralnych. Wykorzystanie technik geodezyjnych do pomiaru prze-
mieszczeń elementów konstrukcyjnych obu żurawi pozwoliło na wyznacze-
nie współrzędnych przestrzennych opisujących położenie końców ich wysię-
gników i wierzchołków ich wież. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki, moż-
na stwierdzić, że zastosowana technologia pomiaru oraz konfiguracja sprzętu
umożliwiają wyznaczenie przemieszczeń badanych elementów z wystarcza-
jącą dokładnością. Stwierdzono również, że zaproponowana metodyka po-
miaru może być przydatna przy wykonywaniu prób przeciążeniowych żurawi
wieżowych.

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń określono dokładność
wykonanych pomiarów. W tym celu porównane zostały wyniki obserwacji
wieży żurawia w stanie roboczym i nieroboczym, które zrealizowano za po-
mocą dwóch instrumentów – Leica TCA 2003 (pomiar referencyjny) i Leica
TCRP 1101 (pomiar porównywany). Odchylenie standardowe współrzęd-
nych X i Y pryzmatów zainstalowanych na konstrukcji żurawia (obliczone na
podstawie analizy par spostrzeżeń dla pojedynczych obserwacji z dwóch in-
strumentów) wyniosło ±3 mm przy pomiarze maszyny w stanie nieroboczym
oraz nie przekroczyło ±10 mm w czasie obserwacji dźwignicy podczas jej
normalnej eksploatacji. Otrzymane wartości stanowią 2,5% maksymalnego
pomierzonego wychylenia wieży żurawia Peiner SK 126 w stanie roboczym,
które wyniosło 350 mm. Dla urządzenia TEREX CTT 91-5 analogiczny
parametr uzyskał wartość 1,1% przy niemal 780-milimetrowym wychyleniu
wierzchołka wieży. Uzyskane wyniki można uznać za satysfakcjonujące. Warto
zaznaczyć, że uwzględniając częstotliwość pomiaru instrumentem Leica TCA
2003, jego wykorzystanie w pomiarach przemieszczeń konstrukcji żurawi
wieżowych jest uzasadnione w czasie badań o mało dynamicznym charakte-
rze. Instrumenty z serii TPS 1100 z zainstalowanym odpowiednim oprogra-
mowaniem pozwalają na wykonywanie obserwacji konstrukcji z wystarcza-
jącą częstotliwością zarówno w trakcie prób przeciążeniowych statycznych,
jak i dynamicznych. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na skrócenie okresu
rejestracji kolejnych rekordów danych jest zoptymalizowanie odległości
pomiędzy obserwowanym obiektem a instrumentem.

Przy pomiarze żurawi wieżowych należy zwrócić uwagę, że aktualne
położenie wysięgnika determinuje kierunek wychyleń wierzchołka wieży.
Charakter przemieszczeń elementów konstrukcyjnych urządzenia zależy
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również m.in. od ciężaru transportowanego ładunku, wysięgu i odległości,
na jaką jest przewożony. Ponadto podnoszenie i opuszczanie ładunku wpły-
wa na zmianę wychylenia wierzchołka wieży w kierunku wysięgnika.

Oddziaływanie na konstrukcję żurawia wiatru o prędkości maksymal-
nej nie przekraczającej 4 m/s ma nieznaczny wpływ na swobodne przemiesz-
czanie się jego ramienia (w stanie nieroboczym urządzenia). Wpływ pro-
mieniowania słonecznego i temperatury na zachowanie się obserwowanych
obiektów był niezauważalny, ponieważ pomiary zostały wykonywane w dni
pochmurne, przy maksymalnych różnicach temperatury powietrza równych
około 6°C.

Precyzyjne określenie położenia osi obrotu żurawia umożliwi prze-
prowadzenie wielu dodatkowych analiz. Zdaniem autorów, w tym celu na-
leży zarejestrować kilka przejazdów (obrotów o 360°) urządzenia przy sta-
łym obciążeniu i stałej prędkości obrotowej. Taka próba powinna być zreali-
zowana przy jak najsłabszym wietrze.

Podsumowując, należy podkreślić, że zaproponowana metodyka po-
miaru jest pomocna przy ocenie stateczności konstrukcji żurawi wieżowych.
Pozwala na ocenę bezpieczeństwa tych urządzeń poprzez wyznaczenie mak-
symalnych, dopuszczalnych przemieszczeń ich elementów konstrukcyjnych
podczas normalnej eksploatacji.

Technologia pomiaru rur stalowych, której wybrane elementy zostały
zasygnalizowane w rozdziale szóstym, jest w chwili obecnej wykorzystywana
przez geodetów zajmujących się pomiarami instalacji przemysłowych na plat-
formach wiertniczych. Problemem jest jednak brak publikacji przedstawia-
jących w sposób usystematyzowany zarówno metody pomiarowe, jak i tech-
niki obliczeniowe, potencjalne zagrożenia i problemy oraz możliwe do uzy-
skania dokładności. Poszczególne firmy realizujące tego typu zadania czę-
sto podejmują próbę opracowania jednolitych procedur, niemniej jednak
są to dokumenty mające charakter wewnętrzny [Shiliang Zhanga, Jin Yan
2011]. Algorytmy stosowane przez autorów nielicznego, dostępnego na rynku
oprogramowania również nie są publikowane. Tym samym, osoby praktycz-
nie wykonujące tego typu prace często realizują pomiary i opracowują wy-
niki w sposób bardzo prymitywny i potencjalnie mało odporny na błędy.
Koniecznym wydaje się opracowanie dokumentu mającego charakter nie-
formalnych standardów stanowiących coś w rodzaju „przewodnika” dla osób
wykonujących pomiary i obliczenia.
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9. Noty o autorach

dr inż. Paweł Ćwiąkała

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa

Adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. W 2005
roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inży-
nierii Środowiska AGH w Krakowie, doktorat obronił w roku 2011. Jego
zainteresowania naukowo-badawcze to geodezyjne pomiary przemieszczeń
i odkształceń obiektów oraz infrastruktury krytycznej. Prowadzi badania
w zakresie monitorowania przemieszczeń żurawi wieżowych oraz prowadze-
nia długookresowych obserwacji obiektów budowlanych między innymi na
terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.

dr inż. Krzysztof Deska

Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji,
Katedra Geodezji

Charakterystyka zainteresowań naukowych:
• geodezja inżynieryjna: pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów

i ich otoczenia, systemy pomiarowe, badanie przydatności nowoczesnych
technik pomiarowych i warunków ich zastosowania przy realizacji bu-
dowli inżynierskich, w trakcie eksploatacji różnego typu obiektów, me-
todyka pomiarów obiektów budowlanych (w tym przekryć wiszących) do
celów diagnostycznych i profilaktycznych,

• ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty prac i opracowań geode-
zyjno-kartograficznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wy-
korzystania baz danych przestrzennych, mechanizmów wymiany danych
i usług danych przestrzennych.
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dr inż. Rafał Kocierz

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa

Asystent w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. Studia
magisterskie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
w Krakowie ukończył w 2006 r. Stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych uzyskał w roku 2014 na tym samym wydziale. Jego zainteresowania
naukowo-badawcze to pomiary geodezyjne dla potrzeb budownictwa prze-
mysłowego, a także metrologii maszyn i urządzeń. Prowadzi badania w za-
kresie pomiaru i wyznaczania imperfekcji geometrycznych chłodni komino-
wych przy wykorzystaniu różnorodnych metod pomiarowych oraz oblicze-
niowych.

dr inż. Łukasz Ortyl

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa

Adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Wydziału
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ramach działalności naukowo – ba-
dawczej zajmuje się zastosowaniem metod bezinwazyjnych (georadar, loka-
lizatory sieci przewodów, termografia, skaning, naziemna interferometria
radarowa) w zagadnieniach geodezyjnej inwentaryzacji stanu obiektów na-
turalnych i inżynierskich.
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dr inż. Tomasz Owerko

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa

Adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa, WGGiIŚ
AGH w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu projektowania i rozwoju
zastosowań nowoczesnych technik pomiarowych takich jak interferometria
radarowa, GNSS, TLS oraz HDS w monitoringu obiektów inżynierskich
oraz wyznaczaniu przemieszczeń i odkształceń. W pracach badawczych sto-
suje techniki informatyczne i elektroniczne w geodezji inżynieryjno-prze-
mysłowej.

dr inż. Edyta Puniach

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej
i Budownictwa

Asystent w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. Studia
magisterskie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
w Krakowie ukończyła w 2010 r. Stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych uzyskała w roku 2014 na tym samym wydziale. Jej zainteresowania na-
ukowo-badawcze skupiają się wokół geodezji inżynieryjno-przemysłowej, ze
szczególnym uwzględnieniem pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiek-
tów budowlanych i technicznych, między innymi żurawi wieżowych. W ra-
mach dysertacji doktorskiej prowadziła badania w zakresie opracowania
metodyki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń w diagnostyce wieloprze-
wodowych kominów przemysłowych.
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dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji i Geotechniki

Nauczyciel akademicki w Politechnice Rzeszowskiej od 1994 r., kie-
rownik Katedry Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla od 1.10.2014 r.
W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie dyscypliny budownictwo, specjalność „budownictwo lądowe”, nada-
ny przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Rzeszowskiej. Osiągnięciem przedstawionym do habilitacji była rozprawa
na temat: „Analiza kryteriów oceny jakości betonu oraz ich wpływu na ryzy-
ko producenta i odbiorcy”. Jest pierwszą kobietą w historii Politechniki Rze-
szowskiej, która uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie bu-
downictwo.

dr inż. Tomasz Świętoń

Wyższa Szkoła Inżynieryjno Ekonomiczna
w Rzeszowie
Katedra Geoinformatyki i Kartografii
Numerycznej

Adiunkt w katedrze Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej. Dok-
torat obronił w 2014 roku na WGGiIŚ Akademii Górniczo-Hutniczej. Za-
interesowania naukowe skupiają się wokół algorytmów transformacji po-
między układami odniesień przestrzennych, technologii GNSS oraz metod
pomiaru instalacji przemysłowych na platformach wiertniczych i statkach
wydobywczych. Współautor licznych programów komputerowych wspoma-
gających pracę geodetów, m.in. programu GEONET i modułu POZGEO
systemu ASG-EUPOS.
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