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Streszczenie. W technice naziemnego skaningu laserowego (TLS) jednym z czynników, który ma 
wpływ na moc odbitej wiązki lasera, jest rodzaj skanowanej powierzchni, który jest ściśle związany 
z jej własnościami fizykochemicznymi. W wielu pracach wykazano, że na absorpcję i rozproszenie 
wiązki lasera ma wpływ przede wszystkim kolor i chropowatość skanowanej powierzchni. Biorąc pod 
uwagę fakt, że woda posiada duży współczynnik absorpcji wiązki lasera, autorzy pracy podjęli bada-
nia nad wpływem poziomu zawilgocenia obiektów budowlanych na absorpcję i rozproszenie wiązki 
lasera. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu impulsowego 
naziemnego skanera laserowego Leica C-10. Pomiary zostały wykonane do specjalnie wymurowanych 
ścian z bloczków gazobetonowych i ceramicznych. Testowe obiekty zostały umieszczone w specjalnym 
naczyniu hydraulicznie uzupełnianym wodą, w celu ich stopniowego zawilgacania. Szczegółowej ana-
lizie poddano wartość intensity chmury punktów uzyskanej z tych pomiarów. Uzupełnieniem badań 
laboratoryjnych było dodatkowo przeprowadzenie obserwacji w warunkach terenowych. Wyniki 
badań wykazały, że intensywność wiązki lasera odbitej od zawilgoconych materiałów budowlanych jest 
znacznie niższa niż od materiałów suchych. Zależność tę można wykorzystać podczas pomiarów TLS 
w monitoringu geodezyjnym. Poza określaniem geometrii danego obiektu budowlanego, dodatkowo 
istnieje możliwość śledzenia zmian poziomu jego zawilgocenia.
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1. Wprowadzenie

W geodezji inżynieryjnej bardzo często wykonuje się okresowe pomiary kontrolne 
obiektów budowlanych. Celem tych pomiarów jest zazwyczaj pozyskanie informacji 
o aktualnym stanie technicznym danego obiektu oraz wyznaczenie jego odkształceń 
i przemieszczeń. Wiele obiektów budowlanych ze względu na swoje przeznaczenie 
wymaga obserwacji ciągłych, tzw. monitoringu geodezyjnego, który daje możliwość 
oceny dynamiki zachodzących zjawisk na danym obiekcie w czasie quasi-rzeczywi-
stym. Coraz częściej w obu typach tych pomiarów stosuje się z powodzeniem tech-
nikę naziemnego skaningu laserowego (TLS) [1, 4, 14]. Chmura punktów pozyskana 
z takiego pomiaru daje możliwość oceny geometrii danego obiektu [6], jak również 
pozwala zlokalizować występujące na nim różnego typu nieciągłości powierzchni 
w postaci ubytków, spękań, szczelin itp. [13]. Naziemne skanery laserowe poza 
współrzędnymi przestrzennymi dokonują rejestracji intensywności odbicia wiązki 
lasera od obserwowanego obiektu, tzw. intensity. Wielkość ta często w geodezyjnych 
pomiarach kontrolnych jest pomijana, chociaż informację tę można wykorzystać do 
identyfikacji badanych obszarów, które charakteryzują się odmiennymi własnościami 
fizykochemicznymi. Powszechnie wiadomo, że na absorpcję i rozproszenie wiązki 
lasera ma przede wszystkim wpływ barwa i chropowatość skanowanej powierzchni 
[2, 12]. Suchocki i Katzer [9] oraz Suchocki i inni [10] wykazali, że zmiana wilgotności 
materiałów budowlanych ma istotny wpływ na wartość intensity w TLS, ponieważ 
woda posiada znaczący współczynnik absorpcji wiązki lasera. Wykorzystując tę 
zależność podczas pomiaru TLS w klasycznych geodezyjnych pomiarach kontrolnych 
lub w monitoringu, poza badaniem geometrii obiektu można dodatkowo śledzić np. 
postęp zmian zawilgocenia obiektu budowlanego.

Zła izolacja fundamentów lub jej brak często jest przyczyną przenikania wil-
goci z gruntu w głąb muru. W wyniku podciągania kapilarnego woda może być 
transportowana nawet do kilku metrów wzwyż. Przemieszczająca się woda w murze 
nie jest obojętna chemicznie, rozpuszczone w niej substancje mogą być agresywne 
chemicznie, powodując szybką korozję muru [3]. Objawia się to często powsta-
waniem wykwitów, przebarwień i zmianą porowatości. Takie powierzchniowe 
zmiany na ścianie obiektu będą miały wpływ na wartość siły odbicia wiązki lasera 
podczas pomiaru TLS. Poza tym, zamarzająca woda w materiałach budowlanych 
może doprowadzić do obniżenia wytrzymałości danego materiału, a nawet do jego 
zniszczenia [5]. Biorąc pod uwagę fakt, jak niekorzystny wpływ ma woda na trwałość 
danej konstrukcji budowlanej, warto podczas pomiarów TLS dokonywać analizy 
statystycznej wielkości intensity w celu wskazania występujących zmian wilgotności 
na danym obiekcie budowlanym lub zmian chropowatości spowodowanych dłu-
gotrwałym zawilgoceniem.

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach labora-
toryjnych przy wykorzystaniu impulsowego naziemnego skanera laserowego Leica 
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C-10. Pomiary zostały wykonane do specjalnie wymurowanych ścian z bloczków gazo-
betonowych i ceramicznych, które były stopniowo celowo zawilgacane. Szczegółowej 
analizie z tych pomiarów poddano wartość intensity chmury punktów. Dodatkowo 
przeprowadzono podobne badania w warunkach terenowych na obiekcie budowlanym.

2. Teoretyczne aspekty pomiarów laserowych

W celu wykorzystania techniki naziemnego skaningu laserowego do badania 
zmian wilgotności obiektów budowlanych należy poddać analizie moc powracającej 
wiązki lasera, tzw. intensity. Uproszczoną zależność pomiędzy sygnałem wyemito-
wanym a odebranym podczas pomiaru TLS przedstawia równanie (1), w którym 
przyjęto, że plamka lasera jest zawsze mniejsza od skanowanego obiektu [7]:
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gdzie: PR — moc sygnału powracającego [W];
  PE — moc sygnału wyemitowanego [W];
  R — odległość pomiędzy skanerem a obiektem [m];
  Atm  — współczynnik atmosferyczny;
  Sys  — współczynnik systemowy;
    — kąt padania [g];
    — współczynnik określający własności odbicia powierzchni materiału. 

Jednym z parametrów, który ma wpływ na absorpcję i rozproszenie wiązki lasera, 
jest współczynnik określający własności odbicia powierzchni. Przy założeniach, że 
podczas okresowych pomiarów skanowana powierzchnia nie ulegała zmianie pod 
względem kolorystyki i chropowatości, a zmieniała się tylko jej wilgotność, to zmiana 
współczynnika ρ będzie uzależniona od stopnia zawilgocenia tej powierzchni. Biorąc 
to pod uwagę, równanie (1) możemy zapisać w następującej postaci [10]:

 1 1 2 ,Intensity C C=  (2)

gdzie: 1  — własność refleksyjna materiału, która uzależniona jest od zmiany  
 jego wilgotności;

  1C  — nieznany, lecz stały parametr zależny do specyfikacji skanera  
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Należy zaznaczyć, że podczas okresowych pomiarów trzeba korzystać zawsze 
z tego samego instrumentu, aby długość fali lasera, moc emitera i czynniki systemowe 
były zawsze takie same. Poza tym, pomiary powinny być wykonywane w zbliżonych 
warunkach atmosferycznych, chociaż niewielka ich zmiana nie wpływa znacząco na 
moc powracającej wiązki lasera [11]. Parametry, które są zawsze zmienne podczas 
danego pomiaru, to kąt padania wiązki lasera oraz odległość pomiędzy skanerem 
a punktem obserwowanym. W celu wyeliminowania zmiany tych wielkości należy 
dokonać tzw. standaryzacji danych [8, 11]. 

3. Metodyka i wyniki badań

Badania nad możliwością wykorzystania techniki naziemnego skaningu lasero-
wego w rejestracji lokalnych zmian poziomu zawilgocenia obiektów budowlanych 
zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczył wykonania 
obserwacji w warunkach laboratoryjnych wybranych próbek materiałów budowla-
nych. Następnie wykonano drugi etap badań w warunkach terenowych na obiekcie 
rzeczywistym. W pomiarach użyto impulsowego skanera Leica C-10, który wyko-
rzystuje laser o długości fali 532 nm (zielony).

3.1.  Badania w warunkach laboratoryjnych

W ramach badań laboratoryjnych wykonano obserwacje okresowe dwóch 
testowanych obiektów zbudowanych z bloczków ceramicznych i gazobetonowych, 
które zostały umieszczone w specjalnym pojemniku. Pojemnik ten był hydraulicznie 
uzupełniany wodą, w celu utrzymania lustra wody na stałym poziomie. Wraz z upły-
wem czasu w wyniku podciągania kapilarnego następowało stopniowe nasączanie 
testowych obiektów. W celu śledzenia tego procesu wykonywano pomiary skanerem 
w ustalonym interwale czasu (0 godz., 1 godz., 2 godz., 4 godz., 9 godz., 21 godz., 
26 godz., 45 godz., 51 godz., 53 godz., 70 godz., 76 godz., 94 godz.). Dodatkowo 
podczas każdego pomiaru skanowano tzw. tarczki HDS, które w postprocessingu 
zostały wykorzystane jako punkty łączne do przeprowadzenia georeferencji i wyra-
żenia poszczególnych skanów w jednym układzie odwzorowawczym (rys. 1a).

W wyniku pomiarów TLS każdorazowo pozyskiwano chmurę punktów obser-
wowanego obiektu, która ze względu na swoją dużą rozdzielczość tworzyła tzw. 
quasi-ciągłą powierzchnię (rys. 1b). Każdy z punktów poza współrzędnymi prze-
strzennymi posiadał również informację o sile odbicia wiązki lasera. Intensywność 
odbicia wiązki lasera ulegała zmianie wraz ze zmianą wilgotności skanowanego 
obszaru. W wyniku analizy wielkości intensity zaistniała możliwość określania 
lokalnych zmian wilgotności obserwowanego obiektu. Aby dokonać bezpośred-
niego porównania obserwacji z dwóch różnych okresów pomiarowych, wskazane 
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jest, aby chmurę punktów, która jest strukturą nieregularną, przedstawić w postaci 
regularnej, np. jako model GRID. W modelu takim wielkością interpolowaną dla 
każdego węzła siatki będzie wartość intensity. Wówczas pojawi się możliwość doko-
nania bezpośredniego porównania dwóch modeli poprzez powierzchnię różnicową. 

Wstępnego opracowania danych dokonano w programie Cyclone firmy Leica. 
W programie tym przy wykorzystaniu punktów łącznych sprowadzono wszystkie 
chmury punktów do wspólnego układu współrzędnych, uzyskując wysoką dokład-
ność transformacji (rys. 2). 

a) b)

Rys. 1. Testowe obiekty wykorzystane w badaniach: a) zdjęcie obiektu; b) skan obiektu  
w kolorach intensity

Rys. 2. Fragment raportu z transformacji chmur punktów

Następnie dokonano transformacji przestrzennej wszystkich danych do układu 
współrzędnych obiektu w taki sposób, aby osie OX i OY nowego układu współrzęd-
nych zawierały się w płaszczyźnie ściany testowego obiektu. W kolejnym etapie 
wyeksportowano chmurę punktów w postaci x, y, z, intensity do pliku *.PTS. Dalszą 
część opracowania danych, polegającą na budowie modeli GRID o rozdzielczości 
2 × 2 mm przy wykorzystaniu algorytmu Natural Neighbour (NN), wykonano 
w programie ArcGIS firmy ESRI. Na rysunku 3 zaprezentowano modele GRID 
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badanej próbki ceramicznej z pomiarów wykonanych w wybranych odstępach czasu, 
a na rysunku 4 dla próbki gazobetonowej. W wyniku wzrokowej oceny modeli 
GRID można zauważyć, w jakim tempie następowało zawilgacanie obu próbek. 
W przypadku próbki ceramicznej po upływie 26 godzin poziom zawilgocenia dotarł 
do spoiny, która była wykonana z komercyjnie dostępnego kleju cementowego. 

Rys. 3. Modele GRID wartości intensity procesu zawilgocenia próbki ceramicznej

Rys. 4. Modele GRID wartości intensity procesu zawilgocenia próbki gazobetonowej
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Spoina ta stanowiła zaporę przeciwwilgociową w dalszym procesie podciągania 
kapilarnego. Na kolejnych modelach GRID (45 godz., 51 godz., 70 godz., 94 godz.) 
można jedynie zauważyć wykwity wapienne pojawiające się tuż pod spoiną klejową. 
W przypadku próbki gazobetonowej proces podciągania kapilarnego był znacznie 
wolniejszy w odniesieniu do próbki ceramicznej i w czasie 94 godzin dotarł zaledwie 
na wysokość około 9 cm. 

Poza tym można zauważyć, że siła odbicia wiązki lasera jest inna dla obu bada-
nych materiałów. Jest to podyktowane przede wszystkim inną barwą i chropowato-
ścią ww. próbek. Próbka gazobetonowa w stosunku do ceramicznej charakteryzuje 
się znacznie lepszymi własnościami refleksyjnymi, lepiej rozprasza wiązkę lasera 
i mniej ją absorbuje.

3.2.  Badania w warunkach terenowych

Do badań w warunkach terenowych wykorzystano budynek gospodarczy zbu-
dowany z cegły ceramicznej otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym (rys. 5a). 
Powierzchnia badanej ściany charakteryzowała się stosunkowo jednorodną struk-
turą, biorąc pod uwagę chropowatość i barwę. Do celów badań ściana była celowo 
zawilgacana, a następnie był wykonywany pomiar skanerem. Przeprowadzono 
trzy takie pomiary, jeden pomiar ściany o stanie powietrzno-suchym (pomiar 0) 
i dwukrotne pomiary ściany, w której zasymulowano zawilgocenia ściany tuż nad 
gruntem (pomiar 1 i 2).

Tok postępowania podczas opracowania danych został zrealizowany w podobny 
sposób jak w badaniach laboratoryjnych. Dodatkowo niezbędne było przeprowa-
dzenie standaryzacji chmury punktów w celu wyeliminowania wpływu zmiany kąta 
padania i odległości na wartość siły odbicia wiązki lasera. W rozpatrywanym przy-
padku kąt padania ulegał zmianie w granicach około ±35g, a odległość w granicach 
do 40 cm. W badaniach laboratoryjnych etap ten został pominięty ze względu na 

Rys. 5. Obiekt badań z pomiaru 1: a) fotografia; b) chmura punktów po standaryzacji

a) b)
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niewielką zmianę kąta padania i odległości, które nie miały istotnego wpływu na 
zmianę siły odbicia wiązki lasera. Standaryzacja danych została przeprowadzona 
zgodnie z algorytmem zawartym w pracy [8]:  

 

 ( )

2
1 ,

cos
act

norm raw
ref

R
I I

R 

   
=        

(3)

gdzie: rawI  — zarejestrowana wartość intensity;
  normI  — znormalizowana wartość intensity;

  actR  — aktualna odległość pomiędzy skanerem a punktem pomiarowym;

  refR  — referencyjna odległość określona przez użytkownika;
    — kąt padania.

Dzięki standaryzacji danych zmiana siły odbicia wiązki lasera była uzależ-
niona głównie od zmiany własności refleksyjnych skanowanej ściany. Przyjmując, 
że powierzchnia ściany była jednorodna, wówczas zmiana wartości intensity była 
uwarunkowana zmianą wilgotności skanowanej powierzchni. Na rysunku 5b 
zaprezentowano chmurę punktu z pomiaru 1, która została poddana standaryzacji. 
Porównując fotografię skanowanej ściany budynku (rys. 5a) z chmurą punktów 
pozyskaną z pomiaru (rys. 5b), wizualnie można stwierdzić, że zmiana wilgotności 
ma istotny wpływ na wartość intensity. Dodatkowo na rysunku 6 zaprezentowano 
modele GRID badanej ściany z trzech pomiarów, wyinterpolowane algorytmem 
NN o rozdzielczości 1 × 1 cm, oraz powierzchnię różnicową (pomiar 0 – pomiar 2).

Analizując modele GRID zaprezentowane na rysunku 6, jednoznacznie można 
stwierdzić, że badania terenowe potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych. Siła 
odbicia wiązki lasera dla skanera Leica C-10 jest znacząco uzależniona od wilgotno-
ści skanowanych materiałów budowlanych. Dzięki zbudowanym modelom GRID 
w łatwy sposób można dokonać ich porównania, wykazując postęp zawilgocenia 
danego obiektu. Na powierzchni różnicowej obszarów o różnym zawilgoceniu (suche–
mokre) znaczący wzrost wartości świadczy o wzroście wilgotności. Należy zaznaczyć, 
że powierzchnia różnicowa obszarów suchych (suche–suche) teoretycznie powinna 
przyjąć wartość zero. Ze względu na błędy, które mogą wystąpić podczas takich badań, 
zazwyczaj nie uzyskuje się wartości zero. Do takich błędów możemy zaliczyć:

— błędy instrumentalne oraz czynniki mające wpływ na dokładność pomiaru, 
— błędy wynikające z rejestracji danych mających na celu sprowadzenie 

poszczególnych chmur punktów do wspólnego układu odwzorowawczego, 
— błędy wynikające z budowania numerycznego modelu typu GRID, na który 

ma wpływ dobór rozdzielczości siatki, wybór algorytmu interpolacyjnego 
oraz rozmieszczenie i zagęszczenie punktów pomiarowych, 

— inne błędy, np. błędy przypadkowe.
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W związku z powyższym, każdą wartość w węźle GRID badanego obszaru 
(suche–suche) można potraktować jako błąd w danym węźle. Dokonując analizy 
statystycznej tych wielkości, można oszacować średnią wartość błędu w postaci 
odchylenia standardowego. Na rysunku 7 przedstawiono rozkład tych wielkości 

Rys. 6. Modele GRID wartości intensity procesu zawilgocenia ściany budynku  
oraz powierzchnia różnicowa

Rys. 7. Rozkład różnicy wartości intensity w powierzchni różnicowej
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oraz obliczono wartość odchylenia standardowego, które wyniosło s2 = 0,031. 
Dodatkowo przedstawiono rozkład różnicy wielkości intensity w poszczególnych 
węzłach pomiędzy obszarem suchym i mokrym.

4. Podsumowanie

Wyniki badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i terenowych 
wykazały, że zmiana wilgotności przebadanych materiałów budowlanych ma zna-
czący wpływ na siłę odbicia wiązki lasera. Wilgotne materiały budowlane bardziej 
absorbują wiązkę lasera, powodując spadek siły sygnału powracającego do skanera. 
Dzięki tej własności, w wyniku właściwej interpretacji wielkości intensity chmury 
punktów, można zdalnie śledzić postępujący proces zawilgocenia monitorowanego 
obiektu budowlanego.

W trakcie wykonywania okresowych pomiarów kontrolnych należy dążyć 
do tego, aby były one jak najbardziej powtarzalne, tzn. wykonywane tym samym 
instrumentem, w zbliżonych warunkach atmosferycznych i z tych samych stanowisk 
pomiarowych. Dzięki temu zmiana siły odbicia wiązki lasera będzie uzależniona 
głównie od zmian wilgotności danego obiektu.

Zaproponowany sposób opracowania danych poprzez tworzenie modeli GRID 
w celu prowadzenia analiz zmiany wilgotności obserwowanego obiektu jest prostym 
i wygodnym podejściem.
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Harnessing Terrestrial Laser Scanning for Monitoring of Saturation of Buildings
Abstract. A type of a scanned surface (its physico-chemical properties) significantly influences the power 
of the returning laser signal in terrestrial laser scanner technique. The influence of different colour and 
roughness of a scanned surface on absorption and scattering was proven by multiple researchers. Water 
is characterized by high absorption coefficient of a laser signal. Keeping this fact in mind, the authors 
prepared a research programme focused on the influence of moisture movement in a building wall 
on the value of the intensity in TLS. An impulse TLS scanner ScanStation C10 produced by Leica was 
used during the research programme in an indoor environment. The measurements were conducted 
targeting specially formed walls made of cellular concrete and ceramic hollow blocks. Test objects 
were placed in a special plastic container with water. The level of the water in the container was kept 
constant using an autonomous hydraulic pressure system. The porous dry wall was sucking water 
and the level of saturation was rising. The differences in values of intensity point cloud from scan 
were of special interest. In addition, tests have been carried out to the building object in an outdoors 
environment. The achieved results have shown that the intensity of the reflected laser beam from 
the wet building materials is much lower than that of dry materials. This dependency can be used 
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for the measurement of TLS in the geodetic monitoring. Apart from determining the geometry of 
a building wall, it is possible to determine changes of its humidity.
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