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W życiu codziennym szu-
kamy urządzeń umoż-
liwiających realizację 

kilku zróżnicowanych zadań. 
Dobrym przykładem są tele-
fony komórkowe, które służą 
dziś nie tylko do dzwonienia, 
a niektóre modele pozwalają 
nawet na skanowanie 3D oto-
czenia. Skanowanie laserowe 
staje się więc coraz bardziej 
powszechne i użyteczne. Stąd 
też w ofercie firmy Topcon, 
której TPI jest wyłącznym 
dystrybutorem, znajdziemy 
wszechstronne urządzenie 
GTL-1000. W tym artykule 
pokażemy jego działanie na 
konkretnych przykładach.

lKontrola poziomości 
posadzki parkingu 
podziemnego

Duże inwestycje budowla-
ne, zwłaszcza umiejscowione 
w gęstej zabudowie, często po-
siadają parkingi podziemne. 
Ich posadzki muszą być ide-
alnie wypoziomowane choćby 
dlatego, aby w czasie eksplo-
atacji w niektórych miejscach 
nie gromadziła się woda. Na-
prawa takiej wady na dalszym 
etapie budowy generuje opóź-
nienia oraz duże koszty.

Wykorzystanie danych z instrumentu Topcon GTL-1000 w praktyce

Więcej niż skanowanie
GTL-1000 jest połączeniem nowego skanera 3D oraz dosko-
nale znanego i sprawdzonego zmotoryzowanego tachimetru 
GT- 1000. To unikatowe i bezkompromisowe rozwiązanie 
sprawdzi się zarówno przy prostszych, codziennych pracach, 
jak i bardziej skomplikowanych.

Badanie poziomości częs-
to wykonuje się za pomocą 
tachimetrów lub niwelato-
rów. Jednak wtedy uzyskuje-
my wartości odchyłek tylko 
w konkretnych, pomierzo-

nych punktach. Natomiast 
skanowanie 3D umożliwia 
zebranie bardzo dużej iloś-
ci gęstych danych pozwa-
lających na wykrycie nawet 
małych nierówności. Urzą-

dzenie Topcon GTL bazujące 
na tachimetrze można bar-
dzo dokładnie spoziomować 
i nawiązać do układu współ-
rzędnych inwestycji. Posłu-
żyć do tego mogą zarówno 
punkty wcześniej wczytane, 
jak i wskazane bezpośrednio 
na modelu CAD lub BIM. Po 
nawiązaniu instrumentu po-
zostaje tylko wykonać skan, 
co zajmuje mniej niż 5 minut 
nawet w najbardziej szczegó-
łowym trybie pomiaru z po-
zyskaniem kolorów. Kilka ta-
kich stanowisk wystarczy, 
aby zebrać dane o ukształto-
waniu posadzki na dużej po-
wierzchni.

W opisywanym przypadku 
pierwsze stanowisko zosta-
ło nawiązane do 4 punktów 
osnowy. Kolejne wstępnie do-
pasowano za pomocą meto-
dy Shift. Pliki ze skanowania 
zaimportowano do Topcon 

1. Skaner Topcon GTL-1000 podczas pracy

2. Chmura punktów z pojedyn-
czego stanowiska z dwoma 
punktami nawiązania pokoloro-
wana według intensywności od-
bicia (oprogramowanie Topcon 
Magnet Collage)
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Mag net Collage, gdzie – dzię-
ki temu, że instrument już 
podczas pomiaru był wpaso-
wany w układ – wystarczyło 
dopasować skany między so-
bą metodą chmura do chmury. 
Następnie chmury punktów 
wyeksportowano do oprogra-
mowania Gexcel Reconstruc-
tor, w którym przystąpiono 
do kontroli poziomości. Skan 
ograniczono do badanego ob-
szaru i utworzono płaszczy-
znę referencyjną na docelowej 
wysokości posadzki. Wynik 
porównania rzeczywistej po-
wierzchni posadzki do ideal-
nie poziomej płaszczyzny po-
kazano na rys. 3. Możliwe jest 
też utworzenie siatki punk-
tów np. co 2 m z dokładnymi 
wartościami odchyłek. Łącząc 
obie te metody prezentacji wy-
ników badania, otrzymujemy 
bardzo obrazową informację 
o poziomości posadzki.

lKontrola jakości 
wykonania inwestycji

W Stanach Zjednoczonych 
oraz w wielu krajach Euro-
py praktycznie wszystkie in-
westycje budowlane są już 
prowadzone z wykorzysta-
niem metodologii BIM. Rów-
nież w Polsce zyskuje ona na 
popularności. Jednym z jej 
wymogów jest utworzenie, 
a  następnie systematyczne 
aktualizowanie modelu 3D 
inwestycji. Błędów na bu-
dowie nie sposób uniknąć, 
ważne jednak, aby w miarę 
szybko je wykryć i skorygo-
wać. Pozwala na to Topcon 
GTL-1000 wraz z oprogramo-
waniem Clearedge3D Verity. 
Poprzez szybkie skanowanie 
3D i wpasowanie do układu 
współrzędnych modelu BIM/
CAD jesteśmy w stanie kon-
trolować obszary inwestycji 
w sposób systematyczny.

Program Verity porównuje 
skan 3D rzeczywistego stanu 
inwestycji z idealnym mode-
lem 3D oraz pokazuje, które 
elementy zostały błędnie za-
montowane (wraz z informacją 
o wielkości tego błędu). Kolej-
na ważna funkcja to śledzenie 
postępu prac. Odbywa się ono 
poprzez zestawienie elemen-

3. Chmura punktów posadzki pokolorowana według wartości odchyłki od poziomu. Kolor czerwony i nie-
bieski – odchyłki powyżej 1,5 cm. Kolor zielony – odchyłki do 1,5 cm (oprogramowanie Gexcel Recon-
structor)

4. Kolorystyczna mapa odchyłek poziomości wraz z siatką punktów z dokładnymi wartościami (oprogra-
mowanie Gexcel Reconstructor)

5. Chmura punktów w układzie współrzędnych modelu BIM (oprogramowanie Autodesk Navisworks)



SPR Z Ę T

SKANOWANIE LASEROWE NR 1 (7) cZERWIEc 2021

34

tów zamontowanych popraw-
nie lub niepoprawnie oraz ele-
mentów niewykrytych. 

Wszystkie zestawienia oraz 
raporty generowane są jako 
interaktywne raporty HTML 
oraz tabele XLS, co pozwala 
w prosty sposób udostępniać 
dalej wszystkie informacje 
na temat stanu inwestycji bu-
dowlanej.

lWspomaganie prac 
w geodezji inżynieryjnej

Tachimetry już od wielu 
lat dostarczają niezbędnych 
informacji o geometrii mie-
rzonego obiektu. Często oka-
zuje się jednak, że pomiar 
punktowy jest niewystar-
czający. Wtedy skanowa-
nie 3D wydaje się doskona-
łym uzupełnieniem. Jednak 
w wielu pracach, zwłaszcza 
w przypadku dużych obiek-
tów, bardzo istotne jest ścis łe 
trzymanie się układu lokal-
nego lub geodezyjnego. W re-
zultacie, chcąc wykorzys-

w jednym układzie. Pomia-
ry tachimetryczne zyskują 
też kontekst, co minimalizu-
je pomyłki przy interpretacji 
wyników.

Dodatkowo posiadanie 
chmury punktów sprawia, 
że do pozyskania brakujących 
danych wystarczy pomierzyć 
niezbędny punkt na skanie. 
Dzięki temu unikniemy po-
wrotu w teren. Dane ze ska-
nowania 3D mogą też posłu-
żyć do wzbogacenia wyników 

pomiaru oczekiwanych przez 
zleceniodawcę.

Powyższe przykłady poka-
zują zaledwie kilka zastoso-
wań GTL-1000. Wkrótce na 
pewno pojawią się kolejne. 
Więcej informacji o tej rynko-
wej nowości można znaleźć 
na stronie www.gtl.tpi.com.pl.

Karol Derejczyk, Piotr Matyjasek
TPI Sp. z o.o.

8. Od góry: punkty zmierzone tachimetrycznie, punkty zmierzone  
tachimetrycznie wraz z chmurą punktów, uzupełnienie danych  
z pomiaru tachimetrycznego punktami pozyskanymi ze skanu 3D

6. Analiza błędów montażu pojedynczej belki (oprogramowanie 
Clear edge3D Verity)

7. Wygenerowany interaktywny raport podsumowujący analizy (oprogramowanie Clearedge3D Verity)

9. Skan 3D wiaduktu pozyskany w celu uzupełnienia danych  
z pomiarów metodami klasycznymi (oprogramowanie Topcon  
Magnet Collage)

tać skanowanie 3D, musimy 
używać dwóch urządzeń 
– tachimetru i skanera 3D, 
a następnie chmury punk-
tów wpasować w docelowy 
układ współrzędnych. Top-
con GTL-1000 eliminuje ten 
problem – klasyczne pomia-
ry tachimetryczne możemy 
od razu uzupełniać skanowa-
niem 3D, bo pracujemy tylko 

http://www.gtl.tpi.com.pl/

