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cja. Problematyka oceny poziomu bezpieczeństwa wiąże
się bezpośrednio z zarządzaniem ryzykiem, a pośrednio
– z zarządzaniem jakością. W przypadku ryzyka mówimy
także o wielu aspektach z dziedzin życia społecznego
i ekonomicznego. Pojęcie to ma charakter interdyscyplinarny, natomiast dziedzina zarządzania ryzykiem (z ang.
risk management) stanowi obecnie jedną z dynamicznie
rozwijających się dziedzin naukowych (3).
Badania nad tym zagadnieniem bazują na wielu
źródłach informacji. O tym, że monitoring jest czymś
więcej niż tylko zestawem pojedynczych informacji (obserwacji), pisano już wielokrotnie na łamach
różnych czasopism – np. (7), (11), a także w „Mostach”
(5), (6). Temat ten został również wyczerpująco opisany
w opracowaniu branżowym Instytutu Techniki Budowlanej (2), a podana tam przez profesora Piotra Witakowskiego definicja pojęcia „monitoring” w sposób trafny
i precyzyjny klasyfikuje zadania pomiarowe w aspekcie
faktycznego monitorowania oraz standardowej kontroli
okresowej.
W myśl wspomnianych wytycznych Instytutu Techniki
Budowlanej monitoring nie jest samą tylko obserwacją,
aczkolwiek w skład systemu monitoringu wchodzą obserwacje. Jak podaje autor definicji: „Monitoring (od łac.
monitor – przypominający, ostrzegający) jest to działalność mająca na celu wykrywanie zagrożeń. Co za tym
idzie, niezbędne przy monitoringu jest wcześniejsze
ustalenie rodzaju zagrożenia – określenie warunku
monitoringu – i dostosowania systemu monitorowania
do tego zagrożenia oraz ustalenie sposobu informowania o zagrożeniu”. Widzimy zatem, że kluczowym
elementem jest tutaj zidentyfikowanie sytuacji niebezpiecznej, zanim poznamy jej symptomy, a nie inwentaryzacja jej zaistniałych skutków.
Informowanie o zagrożeniu musi nastąpić na tyle
wcześnie, by odpowiednie służby odpowiedzialne
za utrzymanie badanej infrastruktury mogły podjąć
odpowiednie kroki zaradcze lub też w odpowiednim
czasie poinformować osoby znajdujące się w obszarze
zagrożenia. Dodać należy, iż uchwycone na podstawie
pomiaru wielkości muszą zostać odpowiednio sklasyfikowane i skonfrontowane z modelem tak, by w sposób
należyty ocenić ryzyko. Dane o obiektach pochodzić
mogą, rzecz jasna, z różnych źródeł, o różnej częstotliwości „próbkowania”. W przypadku mostów możemy mieć
do czynienia ze specjalistycznymi systemami. W pracy
(10) autorzy opisali wyniki badań obciążeniowych mostu

Fot. 1. Most Łazienkowski w Warszawie (fot. K. Karsznia)

drogowego z wykorzystaniem indukcyjnych czujników
przemieszczeń, a także instrumentarium geodezyjnego
(zautomatyzowany tachimetr elektroniczny oraz precyzyjny niwelator kodowy z zestawem łat inwarowych).
Inne opracowanie (1) przedstawia natomiast opracowaną przez specjalistów z Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie technologię (system autorski) służącą
do badania dynamiki konstrukcji mostowych z wykorzystaniem satelitarnych technik pozycjonowania w połączeniu z analizami fizycznymi. Otrzymane wartości ugięć
zaprezentowano w postaci szeregu czasowego, którego
przebieg autorzy porównali z modelem teoretycznym,
uzyskując zbieżność potwierdzającą praktyczną użyteczność opracowanej technologii. Fakt występowania
wielu różnych czynników wpływających na zachowanie
się konstrukcji mostowych został wyczerpująco opisany
w monografii (12).
Oprócz czynników wpływających na zachowanie się
obiektów czy też warunkujących realizację pomiaru autor
wnikliwie przeanalizował problematykę deformacji podłoża. Przedstawił między innymi kwestię uszkodzeń mostów
wywoływanych przez takie deformacje oraz zaproponował metodykę monitoringu polegającą na powiązaniu
wyników pomiarów z systemami zarządzania mostami.
Przedstawił doświadczenia uzyskane na wielu obiektach
w kraju. Ta bogata weryfikacja praktyczna potwierdza
zasadność integracji wyników pomiarów oraz uzmysławia,
jak ważnym problemem jest interoperacyjność systemowa, czyli możliwość współpracy między systemami beż
utraty informacji.
Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój technologii przestrzennego skanowania laserowego. Obecnie
stanowi ono istotny element pozyskiwania danych
w geodezji oraz w dziedzinach pokrewnych. Osoby za-

kontrolnych. Prowadzenie monitoringu ciągáego wymaga jednakĪe automatyzacji –
mosty
pomiary wykonywane są sekwencyjnie w seriach z okreĞlonym interwaáem. Skanowanie
obiektów w sposób klasyczny odbywa siĊ na ogóá wedáug procedury przedstawionej na
rys. 1.
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Fot. 2. Tachimetr skanujący wysokiej wydajności MS50 serii „Nova” (fot. K. Karsznia)

przyczynić się do zupełnego fiaska całego projektu.
Sama czynność skanowania z użyciem instrumentu jest
zatem pochodną procesu przygotowawczego, a czas
jej trwania zależy od przyjętej rozdzielczości i liczby
stanowisk. Pozyskane chmury punktów odwzorowujących obiekt należy następnie odpowiednio opracować,
modelując je za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Ta czynność jest najbardziej czasochłonna
i uzależniona od doświadczenia wykonawcy. W tym
przypadku ewentualne błędy spowodują zafałszowanie
obrazu skanowanego obiektu i uniemożliwią przeprowadzenie prawidłowych analiz.
Jak już wspomniano, monitoring polega na zdefiniowaniu
zagrożeń, doborze odpowiedniej technologii oraz takim
skonfigurowaniu systemu, by informował o zaistniałych
zagrożeniach, zanim te przerodzą się w sytuacje niebezpieczne czy wręcz katastrofy. Łatwo więc wywnioskować,
że przedstawiony na rys. 1 schemat nie spełnia wymogów
szybkiego i efektywnego reagowania na występujące zdarzenia – np. zmianę trendu osiadań czy wykrytych przemieszczeń. Aby zatem monitoring obiektu inżynierskiego
z użyciem skanerów laserowych miał sens, należałoby
postąpić według innej, nieco zmodyfikowanej procedury
(rys. 2).
Także w tym przypadku najbardziej czasochłonna będzie
faza pierwsza, czyli prace przygotowawcze. Jest to tzw.
projekt monitoringu, poparty sporządzeniem niekiedy
obszernej dokumentacji oraz będący wynikiem wnikliwych analiz i konsultacji. Sama realizacja natomiast
przebiega według przyjętego schematu z zachowaniem
standaryzacji. Obiekt skanowany jest w sposób powtarzalny, a wyniki poszczególnych pomiarów analizowane
są przez system komputerowy. Ponadto, w zależności
od zdefiniowanych progów bezpieczeństwa (progów
krytycznych), system wykonuje odpowiednią, wcześniej
zaprogramowaną reakcję w postaci wysłania powiadomienia bądź też automatycznego wykonania innej
czynności.
Ponieważ możliwości zintegrowanych systemów monitoringu są od wielu lat znane i rozwijane tak przez ośrodki
naukowe, jak też dostawców technologii geoinformacyjnych, praktycznej weryfikacji należałoby poddać samo
skanowanie obiektu online. Test taki przeprowadzono

Fot. 3. Oprogramowanie Leica GeoMoS, posiadające stałe połączenie ze skanerem (fot.
K. Karsznia)

między innymi w Warszawie na Moście Łazienkowskim
(fot. 1), wykorzystując technologię firmy Leica Geosystems. Ten znany w świecie producent instrumentarium
geodezyjnego i zaawansowanego oprogramowania
analitycznego od niedawna posiada w swojej ofercie niezwykle innowacyjny i dostosowany do potrzeb monitoringu tachimetr skanujący wysokiej wydajności MS50 serii
„Nova” (8) (fot. 2).
Zasada działania stacji skanującej odbywa się według
schematu zamieszczonego na rys. 3.
Szczegółowe zasady działania skanerów laserowych
wraz z fizycznymi podstawami emisji wiązek oraz ich
modulacji można znaleźć w licznych publikacjach,
między innymi w (3) i (13). Jak podają autorzy opracowania (13), podczas skanowania obiektów decydującymi
czynnikami są: szybkość skanowania, rozdzielczość,
wielkość plamki, pole widzenia, konstrukcja sygnałów
referencyjnych, kamery CCD, barwa chmury punktów,
a także sama dokładność pomiaru odległości możliwa
do osiągnięcia danym instrumentem. Pozyskane w ten
sposób chmury punktów będą następnie podlegały modelowaniu przy użyciu specjalistycznego oprogramowania typu CAD. Jeżeli jednak technologia ta ma umożliwić
użytkownikowi dostrzeżenie dynamicznie zmieniających
się wartości i pojawiających się trendów zmian geometrii obiektu (przemieszczenia, odkształcenia), skanowanie
musi przebiegać według schematu przedstawionego
na rys. 4.
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