
GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING • Volume 1 • Number 3 • 2007

161

Micha  Strach*

Wykorzystanie tachymetrów bezrefl ektorowych 
do inwentaryzacji sk adowisk materia ów sypkich**

1. Wprowadzenie

Nieod cznym elementem krajobrazu zak adów przemys owych s  pryzmy, na 
których sk adowane s  materia y sypkie. Najcz ciej s  to surowce hutnicze i odpady 
przemys owe. Sk adowiska materia ów sypkich podlegaj  okresowej inwentaryza-
cji. Jej celem jest dostarczenie informacji o rodzaju, rozmieszczeniu przestrzennym 
i obj to ci sk adowanych materia ów. Pomiary inwentaryzacyjne mog  by  wyko-
nywane dowoln  metod  geodezyjn  lub technik  fotogrametryczn  z za o eniem 
uzyskania wymaganych dok adno ci podanych w Instrukcji geodezyjnej resortu 
przemys u ci kiego [2]. Pojawienie si  tachymetrów bezrefl ektorowych, wyko-
rzystuj cych widzialn  wi zk  dalmierza laserowego, umo liwi o usprawnienie 
dotychczasowego sposobu pomiaru sk adowisk poprzez zmniejszenie nak adów 
pracy oraz czasu pomiaru. Celem bada  do wiadczalnych opisanych poni ej by o
sprawdzenie, w jakim stopniu mo liwe jest wykorzystanie tachymetrów wyposa-
onych w bezrefl ektorowe dalmierze laserowe do pomiarów sk adowisk surowców 

i odpadów przemys owych. 
Obecnie wszyscy producenci tachymetrów elektronicznych maj  w swojej ofer-

cie tachymetry bezrefl ektorowe. Najbardziej zaawansowane konstrukcje dalmierzy 
pozwalaj  na pomiar ponadkilometrowych odleg o ci bez u ycia refl ektorów pry-
zmatycznych czy folii odblaskowych. W ofercie fi rmy Topcon znajduje si  model 
GPT-9000A o najwi kszym zasi gu dalmierza bezrefl ektorowego. Umo liwia on 
pomiar odleg o ci do 250 m z dok adno ci  5 mm w trybie standardowym. Wybór 
opcji „Long” umo liwia pomiar odleg o ci dochodz cych do 2000 m z dok adno ci
10 mm + 10 ppm [6]. Nale y jednak zaznaczy , e informacje o najwi kszym zasi -
gu dalmierzy laserowych, jakie mo na znale  w materia ach reklamowych ofero-
wanych przez producentów, odnosz  si  do pomiaru w optymalnych warunkach. 

 * Wydzia  Geodezji Górniczej i In ynierii rodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 ** Praca fi nansowana z bada  statutowych nr 11.11.150.312 w 2006 r.
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Zwykle tak daleki zasi g pomiaru mo na uzyska , celuj c o zmroku lub wicie na 
cel bia y, suchy i g adki.

Badania zasi gu oraz dok adno ci dalmierzy tachymetrów fi rmy Leica: 
TCRA 1102+ oraz TCR 303 przeprowadzi  G. Lenda [4]. Wykona  on pomiary dla 
siedmiu rodzajów materia ów reprezentuj cych najcz ciej spotykane w praktyce 
geodezyjnej powierzchnie. 

Niniejszy artyku  rozszerza wachlarz testowanych tachymetrów fi rmy Leica 
o model TCR 407 power (rys. 2a). Charakteryzuje si  on dok adno ci  pomiaru k ta 
wynosz c  7”, za  wybrane parametry techniczne dalmierza bezrefl ektorowego 
przedstawione s  w tabeli 1. 

Dodatkowo w testach terenowych opisywanego tachymetru wykorzystano kil-
kana cie próbek najcz ciej sk adowanych surowców. Weryfi kacj  wniosków wyci g-
ni tych podczas testów terenowych by o przeprowadzenie dwukrotnych pomiarów 
tachymetrycznych ha dy ziemi, znajduj cej si  na terenie parku Jordana w Krakowie. 
Obj to  sk adowiska wyznaczano ró nymi metodami obliczeniowymi.

2. Technologia testowania dalmierza tachymetru
i analiza wyników

Sposoby testowania instrumentów geodezyjnych s  okre lone w normach ISO 
ustalonych przez Mi dzynarodowy Komitet Normalizacyjny. Zbiór norm ISO 17123 
Optyka i instrumenty optyczne – Procedury terenowe do badania instrumentów geodezyj-
nych i terenowych sk ada si  z siedmiu cz ci. S  one sukcesywnie wprowadzane do 
Polskich Norm przez Polski Komitet Normalizacyjny. Cz  4 dotyczy testowania 
dalmierzy elektrooptycznych (PN-ISO 17123-4). Normy reguluj  procedury testo-
wania instrumentów. Dopuszczaj  jednak przyj cie w asnego programu obserwa-
cji z za o eniem posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie statystyki matema-

Tabela 1. Charakterystyka dalmierza bezrefl ektorowego tachymetru TCR 407 power

Dok adno 3 mm + 2 ppm

Zasi g pomiaru 1,5 m do 170 m

Czas pomiaru:
tryb dok adny
tryb tracking

3 s + 1 s/10 m > 30 m
1 s + 0,3 s/10 m > 30 m

Typ widoczny laser czerwony

D ugo  fali no nej 0,670 m

Rozmiar plamki lasera na 50 m ok. 10 × 20 mm

ród o: [3]
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tycznej. W zale no ci od sposobu wykonania pomiarów oraz rodzaju posiadanego 
sprz tu mo na rozró ni  testowanie szczegó owe, wykonywane przez instytucje 
takie jak uczelnie wy sze czy instytuty naukowo-badawcze oraz testowanie u yt-
kowe, wykonywane przez u ytkowników instrumentów geodezyjnych [5]. Na po-
trzeby niniejszego opracowania okre lono w asn  procedur  testow .

Testy dalmierza tachymetru TCR 407 power polega y na sprawdzeniu jego mo -
liwo ci pomiarowych w trybie bezrefl ektorowym (RL). Starano si  okre li  wp yw 
rodzaju powierzchni oraz stopnia jej zawilgocenia na zasi g i dok adno  pomiaru 
odleg o ci. W tym celu dobrano reprezentatywn  próbk  materia ów spotykanych 
najcz ciej na sk adowiskach surowców. Dodatkowo wykonano testy do soli, gdy
ten materia  wyst puje podczas pomiarów inwentaryzacyjnych komór i chodników 
w kopalniach soli. Natomiast beton, granit i piaskowiec, dla których tak e wyko-
nano testy, znajduj  powszechne zastosowanie w budownictwie. cznie wybrano 
19 surowców, w których sk ad wchodzi y: surowce skalne (A – porfi r, B – granit, 
C – wapie  bolechowicki, D – zlepieniec zygmuntowski, E – diabaz, F – wapie
plamkowy, G – wapie  organometryczny, H – piaskowiec, I – marmur dolomitowy, 
J – gabro, P – upek), beton (K), sól kamienna (L), rudy (O – ruda miedzi z piaskow-
cem, R – ruda elaza, W – ruda cynku i o owiu) oraz w gle (S – w giel brunatny 
detrytowy, T – w giel kamienny sapropelowy, U – w giel kamienny humusowy). 
Materia y te ró ni y si  mi dzy sob  przede wszystkim barw  oraz faktur . Niektó-
re z nich przedstawiono na rysunku 1. 

F – wapień plamkowy H – piaskowiec I – marmur dolomitowy L – sól kamienna

R – ruda żelaza S – węgiel brunatny
detrytowy

T – węgiel kamienny
sapropelowy

W – ruda cynku
i ołowiu

Rys. 1. Fotografi e niektórych surowców bior cych udzia  w testach
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Przed przyst pieniem do testów wykonany zosta  stolik pomiarowy o wymia-
rach 33 cm × 40 cm. Sk ada  si  on z p yty metalowej z centrycznie przymocowanym 
na spodniej stronie trzpieniem do osadzenia w spodarce fi rmy Zeiss. Na zewn trz 
p yta zosta a pokryta czarn  foli  samoprzylepn . Zawiera a ona tak e naniesiony 
podzia  o interwale 10 gradów (rys. 2c). Stolik by  ka dorazowo poziomowany i usta-
wiany w taki sposób, aby próbki surowców znalaz y si  na wysoko ci osi obrotu lu-
nety tachymetru. Testowane materia y by y obracane w trakcie pomiarów wzgl dem 
osi celowej instrumentu (rys. 2d) [1].

Dla ka dej próbki wykonano seri  pomiarów na bazach o d ugo ci 20 m, 50 m, 
75 m, 100 m oraz 150 m. Testowano mo liwo  oraz czas pomiaru w trybie bezre-
fl ektorowym dla dziesi ciu k tów padania wi zki lasera na powierzchni  surow-
ca (od 100 do 10 gradów). Przyj to, e warto  100 gradów odpowiada po o eniu, 
w którym wi zka lasera pada na p aszczyzn  surowca pod k tem prostym. Pomiar 
dla ka dego k ta padania wykonano sze ciokrotnie. Wszystkie testy przeprowadzo-
no w miejscach zacienionych. Sprawdzono równie  zasi g pomiaru tachymetrem 
TCR 407 power w wypadku mokrych i suchych powierzchni. Dla ka dej d ugo ci 
bazy okre lono odleg o  odniesienia niezb dn  do porówna  w analizach statystycz-
nych. Traktowano j  jako odleg o  wzorcow , do której porównywano otrzymane 

Testowane surowce dobierano w taki sposób, aby ich powierzchnie by y p a-
skie i wystarczaj co du e. Dzi ki temu kszta t kamienia nie mia  wp ywu na k t
padania i odbicia wi zki lasera.

Przy pomiarze du ych odleg o ci ka de odchylenie wi zki lasera czerwone-
go od osi celowej, mo e prowadzi  do obni enia dok adno ci pomiaru. Przyczyn
takiej sytuacji jest odbicie wi zki lasera w innym miejscu ni  cel wskazany przez 
krzy  kresek lunety. Poniewa  stwierdzono odchylenie wi zki lasera od osi celowej 
lunety w granicach 1 cm, przeprowadzono jej rektyfi kacj  z wykorzystaniem tarczy 
celowej (rys. 2a, b).

a) b) c) d)

Rys. 2. Rektyfi kacja dalmierza (RL) tachymetru TCR 407 power (a) i jej widoczny efekt;
stolik pomiarowy na statywie (c); surowiec podczas testów terenowych (d)
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wyniki. Odleg o ci odniesienia pomierzono za pomoc  refl ektora pryzmatycznego 
z dok adno ci  2 mm+2 ppm. W efekcie, przy pi ciu d ugo ciach bazy, dziewi tna-
stu rodzajach próbek o dwóch rodzajach wilgotno ci powierzchni, dziesi ciu k tach 
skr cenia próbki, sze ciokrotnym jej pomiarze przy danym ustawieniu i sze ciokrot-
nym pomiarze odleg o ci wzorcowej, otrzymano ponad dziesi  tysi cy obserwacji. 
Pe ne zestawienie wyników nie by o mo liwe ze wzgl du na ograniczon  obj to
niniejszej pracy. W celu uzyskania wi kszej czytelno ci opisów analiz nie podano 
faktycznych d ugo ci baz, lecz pos u ono si  warto ciami zaokr glonymi tj., 20 m, 
50 m, 75 m, 100 m, 150 m. Odleg o ci odniesienia dla obserwacji prowadzonych do 
powierzchni suchych (S) i mokrych (M) ró ni y si  mi dzy sob , oscylowa y jednak 
wokó  warto ci wzorcowych. We wszystkich analizach statystycznych brano pod 
uwag  przejrzysto  wyników, dlatego pos ugiwano si  ró nicami odleg o ci wzor-
cowych wzgl dem otrzymanych z próby. Tabela 2 zawiera przyk adowe warto ci 
rednie ( r.) i odchylenia standardowe (odch. stand.) z próby dla wybranych baz 

pomiarowych. Puste komórki w tabeli 2 oznaczaj  przypadki, w których pomiar 
odleg o ci do surowca zako czy  si  niepowodzeniem. Do wykonania poni szych 
zestawie  oraz analiz statystycznych pos u ono si  programem Statistica.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2 mo na zauwa y , e odchylenia 
standardowe w zdecydowanej wi kszo ci przypadków nie przekraczaj  3 mm. 
Wyniki te potwierdzaj  dok adno  dalmierza (RL) podawan  przez producenta 
w specyfi kacji technicznej. Odchylenia wi ksze od 3 mm, uzyskane w przypadku 
kilku obserwacji, spowodowane zosta y skrajnie ostrym k tem padania wi zki la-
sera na p aszczyzn  surowca oraz b dami wynikaj cymi z odchylenia p aszczyzny 
surowca od pionu. Zauwa y  mo na tak e wzrost rednich ró nic w miar  skr ca-
nia materia u. Inny jest jedynie jego stopie . Niemal wszystkie ró nice nie przekra-
czaj  kilkunastu milimetrów. Najwi ksz , równ  –50 mm, odnotowano dla rudy 
miedzi z piaskowcem (O). By  to pomiar na bazie 20 m, dla powierzchni mokrej 
przy kra cowo niekorzystnym k cie pomiaru wynosz cym 10 gradów. Zaobserwo-
wano równie , e w przypadku krótkich baz oraz prostopad ych celowych wyniki 
s  na podobnym poziomie, zarówno dla suchych jak i mokrych surowców. Wraz ze 
wzrostem odleg o ci oraz malej cym k tem pomi dzy wi zk  lasera a p aszczyzn
celowania, zwi ksza si  ró nica w otrzymanych wynikach pomi dzy suchymi i mo-
krymi surowcami.

W trakcie bada  dalmierza bezrefl ektorowego sprawdzono tak e mo liwo
uzyskania maksymalnego zasi gu. Podczas pomiarów starano si  zachowa  prosto-
pad o  osi celowej do mierzonej powierzchni. Maksymalny zasi g (250 m) osi g-
ni to dla mokrej powierzchni marmuru dolomitowego (I). Najmniejsz  odleg o
pomierzono do suchego w gla brunatnego (S). Wynios a ona 70 m. Wykres zasi gów 
przedstawia maksymalne odleg o ci pomierzone do surowców z rozró nieniem na 
suche i mokre próbki (rys. 3).
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Na podstawie wykonanych bada  zaobserwowano, e lepsze wyniki pomia-
ru mo na uzyska  w przypadku surowców jasnych, g adkich, mokrych i dobrze 
odb  aj cych wi zk  lasera. Najwi ksz  ró nic  w zasi gu: tachymetr – powierzch-
nia sucha i tachymetr – powierzchnia mokra otrzymano w przypadku w gla ka-

Tabela 2. Wybrane wyniki testów dalmierza bezrefl ektorowego na bazach o d . 20 m, i 75 m 
(warto ci podane w milimetrach)

Baza – 20 m

K t
[g]

wapie  plamkowy (F) ruda elaza (R) w giel brunatny 
detrytowy (S)

w giel kamienny 
sapropelowy (T)

S M S M S M S M

r. odch. 
stand. r. odch. 

stand. r. odch. 
stand. r. odch. 

stand. r. odch. 
stand. r. odch. 

stand. r. odch. 
stand. r. odch. 

stand.

100 –2 0 0 1 –4 1 –2 1 –3 1 –1 1 –7 1 –3 1

90 –2 1 0 1 –5 0 –1 1 –5 1 1 1 –7 1 –3 1

80 –2 0 0 1 –3 1 –2 1 –5 1 –3 1 –7 1 –4 1

70 –2 0 0 1 –5 1 –1 1 –4 1 –3 1 –8 1 –7 1

60 –3 0 0 2 –5 0 –2 2 –6 0 –1 2 –7 1 –9 1

50 –2 0 0 0 –5 1 –2 2 –3 1 –1 1 –7 0

40 –2 1 0 1 –8 1 –2 2 –1 1 0 3 –8 1

30 –4 0 1 1 –9 1 –7 2 –7 1 –1 4 –11 0

20 –4 0 2 1 –10 1 –14 2 2 3 –11 5 –18 1

10 –12 3 3 1 –20 0 –22 4 –27 1

Baza – 75 m

100 –1 0 –1 0 –12 2 –8 1 –17 1 –9 1

90 –2 1 2 1 –9 2 –13 2 –20 2

80 –2 1 2 1 –11 2

70 –2 0 4 1 –12 2

60 –2 1 6 1 –11 2

50 –2 1 8 1 –12 2

40 –3 1 9 1

30 –5 1 10 1

20 –5 1 13 1

10 –11 2
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miennego (T). Wynosi a ona a  36%. Surowce, dla których lepsze wyniki otrzymano 
podczas pomiaru do powierzchni suchej, cechowa y si  du  porowato ci , a tym 
samym mo liwo ci  absorpcji wody. Przyk adem mo e by  tutaj wapie  organome-
tryczny (G), piaskowiec (H), beton (K) lub w giel brunatny (S).

Kolejnym istotnym czynnikiem wp ywaj cym na mo liwo  pomiaru by  kolor 
surowców. Generalnie wi ksze zasi gi uzyskano dla próbek jasnych. W ród nich 
nale y wymieni : wapie  bolechowicki (C), wapie  plamkowy (F) i marmur dolo-
mitowy (I). Zasi g pomiaru utrzymywa  si  dla nich na poziomie o wiele wy szym 
ni  podawany w specyfi kacji technicznej. Si ga  on powy ej 200 metrów. Relatyw-
nie s absze wyniki uzyskano dla próbek ciemnych, takich jak diabaz (E), w giel 
brunatny (S) i w giel kamienny (T). Zakres pomiarowy odleg o ci do ww. materia-
ów dochodzi  do 80 m.

W trakcie pomiarów testowych mierzono tak e czas niezb dny do pomiaru od-
leg o ci przez tachymetr. Brano pod uwag  zarówno k t skr cenia wi zki, jak i stan 
wilgotno ci surowca (suchy – S, mokry – M). Na rysunku 4 przedstawiony zosta
przyk adowy wykres tych zale no ci dla piaskowca (H). 

W wi kszo ci przypadków wnioski wyci gni te z analizy wykresów dla jednego 
surowca mo na stosowa  w odniesieniu do pozosta ych próbek. Na rysunku 4 wykre-
sy wyra nie ukazuj , e tylko dla najkrótszej – dwudziestometrowej bazy, k t skr -
cenia oraz stan wilgotno ci piaskowca nie maj  wp ywu na czas realizacji pomiaru. 
Jednocze nie przy tej d ugo ci bazy pomiar trwa  najkrócej i wyniós  1 sekund . Dla 
pozosta ych baz czas pomiaru by  d u szy. W przypadku 100-metrowej bazy i suchej 
próbki d ugo ci zmierzono przy wszystkich k tach skr cenia w czasie od 4 s do 10 s. Ten 
najd u szy czas odnosi si  do pomiaru przy najbardziej niekorzystnym k cie padania 
wi zki wynosz cym 10 gradów. Czas 10 s osi ga jednocze nie graniczn  warto  po-
trzebn  na zrealizowanie pomiaru na odcinku 100 m. Norma podawana przez produ-

rodzaj powierzchni
 sucha  mokra
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Rys. 3. Wykres zasi gów
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centa sprz tu okre lona jest jako 3 s + 1 s/10 m > 30 m. W wypadku pozosta ych próbek 
tylko w nielicznych przypadkach czas pomiaru przekroczy  warto ci graniczne poda-
wane w specyfi kacji technicznej. Maksymaln  warto  (13 s) osi gni to dla suchego 
marmuru dolomitowego (I), mierzonego na 100-metrowej bazie przy k cie skr cenia 
równym 10 gradów. Wykresy ilustruj  zale no  odwrotnie proporcjonaln  pomi dzy
czasem pomiaru a k tem padania wi zki lasera. Dla d u szych baz wyra na jest te
ró nica w czasie pomiaru odleg o ci do próbek o ró nej wilgotno ci. W zdecydowanej 
wi kszo ci przypadków pomiar odleg o ci do surowców mokrych trwa d u ej.

W podsumowaniu testów terenowych przeprowadzono tak e analizy odnosz -
ce si  do liczby wykonanych pomiarów, które nie by y jednakowe dla poszczegól-
nych próbek. Przewa aj ca liczba pomiarów mo liwa by a dla suchych surowców. 
Rekordowym pod wzgl dem liczby zarejestrowanych odleg o ci przy wszystkich 
mo liwych konfi guracjach okaza  si  wapie  organometryczny. Dla tego surowca 
zarejestrowano 558 obserwacji z 600 mo liwych, co stanowi 93-procentow  sku-
teczno . Próbk  o najmniejszych zdolno ciach odb  ania czerwonej wi zki lasera 
bezrefl ektorowego by  w giel kamienny humusowy, dla którego zarejestrowano za-
ledwie 23-procentow  efektywno .

3. Zastosowanie tachymetru bezrefl ektorowego 
do inwentaryzacji sk adowisk surowców

Mo liwo ci dalmierza bezrefl ektorowego tachymetru TCR 407 power w pra-
cach inwentaryzacyjnych zweryfi kowano na podstawie pomiaru tachymetrycz-
nego ha dy ziemi. Obiektem bezpiecznym, powszechnie dost pnym i po o onym 

baza: długość;
          wilgotność
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Rys. 4. Wykres zale no ci czasu pomiaru od k ta skr cenia i wilgotno ci dla piaskowca (H)
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w niedalekim s siedztwie Akademii Górniczo-Hutniczej, który reprezentowa  sk a-
dowisko surowców, by a górka znajduj c  si  na terenie parku Jordana w Krakowie 
(rys. 5). Jest to ha da ziemi pe ni ca funkcj  górki rekreacyjnej. Obiekt ten ma oko o: 
9 m wysoko ci, 100 m d ugo ci, 30 m szeroko ci oraz 320 m obwodu podstawy.

Pomiary przeprowadzono dwukrotnie, w dniach 13 i 15 maja 2006 r. Inwen-
taryzowany obiekt by  poro ni ty traw . Dodatkowo na stoku zachodnim ros y
drzewa utrudniaj ce pomiar. Znaj c warto ci ci nienia, temperatury i wilgotno ci, 
okre lono poprawk  atmosferyczn  do pomierzonych odleg o ci. Opieraj c si  na 
do wiadczeniu zdobytym podczas testów terenowych dalmierza, starano si  osi g-
n  najbardziej optymalne warunki pomiaru. Stanowiska pomiarowe dobierano 
w taki sposób, aby w miar  mo liwo ci uzyska  prostopad o  k ta padania wi z-
ki lasera na powierzchni  obiektu. D ugo ci celowych zarówno w pierwszym, jak 
i drugim pomiarze nie przekroczy y 82 m.

W ramach przygotowa  do pomiaru obiektu za o ono wokó  niego osnow  po-
miarow . By  to pi ciopunktowy ci g poligonowy zamkni ty, z o ony z odcinków 
o d ugo ciach 86–136 m. Dodatkowo za o ono pi  stanowisk swobodnych. Wspó -
rz dne tych stanowisk wyznaczono na podstawie wci  k towo-liniowych do punk-
tów za o onej osnowy. W nast pnej kolejno ci przyst piono do pomiaru tachymetrycz-
nego ha dy ziemi. Obiekty tego typu, ze wzgl du na swój kszta t, mierzy si  wzd u
okre lonych po udników lub równole ników. Pomiar drugi opisywanej ha dy ró ni
si  od poprzedniego wi kszym zag szczeniem punktów rozmieszczonych wzd u
po udników pokrywaj cych obiekt. Nast pnie w ramach prac kameralnych obliczono 
wspó rz dne przestrzenne punktów osnowy i inwentaryzowanego obiektu w lokal-
nym uk adzie wspó rz dnych prostok tnych. Uzyskane wspó rz dne pozwoli y na 
utworzenie numerycznego modelu terenu i wizualizacj  obiektu. W tym celu skorzy-

Rys. 5. Widok mierzonego obiektu od strony stoku pó nocnego
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stano z programu Surfer (rys. 6). Na rysunku oprócz samego obiektu umieszczono 
punkty celowania z pomiaru drugiego oraz warstwice z ci ciem o warto ci 1 metra.

Obliczone wspó rz dne obiektu pos u y y tak e do wyznaczenia obj to ci mas 
ziemnych zalegaj cych na ha dzie. Wysoko  p aszczyzny ograniczaj cej obiekt od 
do u obliczono jako redni poziom terenu na podstawie wysoko ci dolnych, brzego-
wych punktów ha dy ziemi. redni poziom terenu dla pierwszego pomiaru wyniós
100,032 m, za  dla drugiego pomiaru odpowiednio 100,042 m. Do obliczenia obj to-
ci obiektu wykorzystano cztery programy komputerowe. W programie MicroSta-

tion obj to  wyznaczono na podstawie mapy warstwicowej ha dy metod  izolinii 
nazywanej równie  metod  przekrojów poziomych. Program Winkalk dysponuje 
algorytmem podzia u obszaru na siatk  trójk tów. Natomiast w programach C-Geo 
i Surfer wykorzystano metod  siatki prostok tów.

Wyznaczone w poszczególnych programach obj to ci zestawiono w tabeli 3. 
Zawiera ona wyniki z obydwu pomiarów, a tak e ich ró nice wyra one w metrach 
sze ciennych i procentach obj to ci. Przy obliczeniach tych ostatnich brano mniej-
sz  warto  obj to ci uzyskan  z pomiaru pierwszego i drugiego. Wyniki wskazu-
j , e najmniejsze ró nice w obj to ci pomi dzy pomiarami otrzymano wykonuj c
obliczenia metod  izolinii. Wynosz  one zaledwie 0,7%. Najwi ksze ró nice doty-
cz  metody siatki prostok tów w programie Surfer. Ró nica ta wynosi 1,9%. 

Porówna  dokonano tak e w zakresie algorytmów obliczeniowych dost pnych 
w oprogramowaniu. Najwi ksza ró nica w obliczonych obj to ciach w wypadku 
pomiaru pierwszego zachodzi pomi dzy metod  izolinii (MicroStation) i siatki 
prostok tów (C-Geo). Wynios a ona 322,83 m3, co stanowi 1,6% obj to ci. Podobnie 
w odniesieniu do pomiaru drugiego – najwi ksza rozbie no  wyst puje pomi dzy 
wspomnianymi ju  programami i wynosi 513,9 m3, co stanowi 2,6% obj to ci.

Rys. 6. Widok ha dy ziemi od strony po udniowo-wschodniej (pomiar II z 15.05.2006 r.).

Geomatics-3-2007.indb 170 2008-02-09 23:40:18



171Wykorzystanie tachymetrów bezrefl ektorowych do inwentaryzacji sk adowisk…

We wszystkich omawianych przypadkach, bez wzgl du na stosowany algorytm 
oblicze , ró nice obj to ci nie przekroczy y 3%. Tak e rozbie no ci w obj to ciach 
pomi dzy pomiarami nie przekroczy y 2%. Dok adno  okre lenia obj to ci, podana 
w Instrukcji geodezyjnej resortu przemys u ci kiego [2], nie powinna by  mniejsza 
ni : ±2% do ±3% dla surowców oraz ±5% dla odpadów przemys owych. Na podsta-
wie porówna  uzyskanych wyników z normami mo na sformu owa  wniosek, e
mo liwe jest okre lenie obj to ci z dok adno ci  wymagan  dla tego typu obiektu.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego artyku u by o sprawdzenie przydatno ci tachymetru bezre-
fl ektorowego TCR 407 power do pomiaru sk adowisk materia ów sypkich. Tereno-
we testy instrumentu prowadzone dla 19 próbek surowców dostarczy y obszernego 
materia u, wykorzystanego podczas analiz statystycznych. Odchylenia standardo-
we obliczone dla pomiarów do próbek przy okre lonym ich ustawieniu utrzymy-
wa y si  na poziomie 3 mm + 2 ppm, zgodnie ze specyfi kacj  techniczn  tachyme-
tru. Ró nice pomi dzy pomiarem wzorcowym odleg o ci do pryzmatu a pomiarem 
odleg o ci do surowca dochodzi y do kilkunastu milimetrów jedynie w przypadku 
du ego skr cenia materia u wzgl dem wi zki lasera.

Uzyskano o wiele wi kszy zasi g pomiaru od podawanego w specyfi kacji tech-
nicznej. Dla g adkiej i jasnej powierzchni marmuru wyniós  on 250 m. Zasi g zna-
cz co si  zmniejszy  przy pomiarze odleg o ci do ciemnych, matowych i chropowa-
tych powierzchni. W wypadku w gla brunatnego zmala  do 70 m.

Wilgotno  materia u wp yn a na czas i zasi g pomiaru. Dla wi kszo ci su-
rowców wi kszy zasi g pomiaru uzyskano podczas celowania pod k tem prostym 
na powierzchni  wilgotn . Najkrócej trwa y pomiary odleg o ci do surowców o ja-
snych, g adkich oraz suchych powierzchniach. Czas pomiaru wyd u a  si  wraz ze 
wzrostem odleg o ci i k ta skr cenia materia u.

Tabela 3. Wykaz obj to ci i ich ró nic z obydwu pomiarów

Oprogramowanie
Pomiar I

13.05.2006 r.
[m3]

Pomiar II
15.05.2006 r.

[m3]

Ró nica w pomiarach I i II

[m3] [%]

MicroStation (izolinie) 19540,54 19684,46 143,92 0,7

Winkalk 19706,04 19982,42 276,38 1,4

C-Geo 19863,37 20198,33 334,96 1,7

Surfer 19549,93 19927,72 377,79 1,9
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Praktyczn  weryfi kacj  wniosków uzyskanych na podstawie analiz statystycz-
nych by  pomiar sk adowiska ziemi w parku Jordana w Krakowie. Przeprowadzono 
dwa pomiary sk adowiska. Dla ka dego z nich obliczono obj to  mas ziemnych, wy-
korzystuj c cztery programy komputerowe. Zastosowano programy: MicroStation, 
w którym obliczenia wykonano metod  izolinii, Winkalk dysponuj cy algorytmem 
siatki trójk tów oraz C-Geo i Surfer z metod  siatki prostok tów. Otrzymane ró nice 
w okre leniu obj to ci wskazuj , e wybór metody obliczenia obj to ci nie ma wi k-
szego wp ywu na uzyskane wyniki. Rozbie no ci mi dzy warto ciami by y mniejsze 
ni  wymagana dok adno  okre lenia obj to ci. Obliczenia obj to ci mo na z powo-
dzeniem wykonywa  za pomoc  wy ej wymienionych programów komputerowych.

Przeprowadzone testy potwierdzi y przydatno  tachymetru bezrefl ektoro-
wego TCR 407 power do inwentaryzacji sk adowisk materia ów sypkich. Pomiar 
urz dzeniem o takich mo liwo ciach jest o wiele szybszy i bezpieczniejszy. Sta o
si  to mo liwe dzi ki wyeliminowaniu konieczno ci sygnalizowania punktów na 
sk adowisku za pomoc  refl ektora pryzmatycznego.
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