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System kontroli wychyleń od pionu lub po-
ziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub 
konstrukcyjnych zawierający zespół nadajnika 
skupionej wiązki światła laserowego oraz zespół 
detekcji tej wiązki światła, znamienny tym, że 
zespół detekcji (5) wiązki światła laserowego (2)
zamocowany na obiekcie (C) ulegającym wychy-
leniu zawiera cyfrową kamerę telewizyjną (7)
oraz podłączoną do wyjścia kamery telewi-
zyjnej (7) kartę graficzną (10), przy czym ka-
mera telewizyjna (7) umieszczona jest 
w szczelnej obudowie (8) zamkniętej od czoła 
filtrem tła (9), wewnątrz której pomiędzy filtrem 
tła (9) a obiektywem (11) kamery telewizyjnej (7)
usytuowany jest ekran obserwacyjny (12), zaś 
karta graficzna (10) zawiera wyposażony 
w odpowiednie oprogramowanie procesor (13), 
ponadto do wyjścia karty graficznej (10) zespołu 
detekcji (5) wiązki światła laserowego (2) podłą-
czony jest zespół rejestrująco-wizualizujący (14). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest system kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich 

obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych, znajdujący zastosowanie w pomiarach geodezyjnych, 
prowadzonych zwłaszcza na terenach objętych eksploatacją górniczą. 

Wysokie budynki jak i konstrukcje inżynierskie znajdujące się na terenach eksploatacji górni-
czych podlegają różnym co do rodzaju jak i wielkości deformacjom. Warunkiem ich bezpiecznej eks-
ploatacji jest wielkość wychylenia od pionu, określana odpowiednimi normami. Wychylenie budowli od 
pionu może przebiegać stopniowo w sposób ciągły lub okresowo lub mieć charakter dynamiczny, przy 
czym może być wywołane przez nierównomierne osiadanie, wstrząsy i drgania gruntu wywołane za-
równo eksploatacją górniczą jak też inną działalnością człowieka, a także warunkami hydrogeologicz-
nymi terenu. Dla wielu zagrożonych budowli wymagany jest ciągły pomiar wychyleń z zastosowaniem 
stałej rejestracji amplitudy i kierunku zmian celem ich zabezpieczenia lub prowadzenia profilaktyki 
budowlanej na takim terenie. 

Znane z polskiego opisu patentowego nr 151 105 urządzenie do ciągłej rejestracji wychyleń bu-
dowli zawiera zespół nadawczy i zespół detekcyjny, które są trwale związane z badanym obiektem  
w najwyższym jego punkcie poprzez spodarkę geodezyjną i łącznikowy uchwyt. Zespół nadawczy 
stanowi laser z układem kolimacyjnym umieszczony w obudowie i zasilany ze źródła wysokiego na-
pięcia, natomiast zespół detekcyjny składa się ze światłoczułych detektorów płytkowych, rozmiesz-
czonych w dolnej części obudowy, w układzie kartezjańskim, symetrycznie względem wiązki wyjścio-
wej promieniowania laserowego. Detektory płytkowe połączone są ze wskaźnikiem wychyłowym, do 
którego podłączone jest źródło zasilania niskiego napięcia oraz rejestrator dwukanałowy. Urządzenie 
zawiera również pływające zwierciadło, które stanowi element z materiału magnetycznego, umiesz-
czony w zbiorniku z cieczą, na dnie którego usytuowany jest magnes. Pływające zwierciadło znajduje 
się na drodze skupionej wiązki laserowej w odległości około 200 do 2000 razy większej od długości 
pojedynczego detektora płytkowego zespołu detekcyjnego. 

System, według wynalazku, zawierający zespół nadajnika skupionej wiązki światła laserowego 
oraz zespół detekcji tej wiązki światła charakteryzuje się tym, że zespół detekcji wiązki światła lasero-
wego zamocowany na obiekcie ulegającym wychyleniu zawiera cyfrową kamerę telewizyjną oraz pod-
łączoną do wyjścia kamery telewizyjnej kartę graficzną, przy czym kamera telewizyjna umieszczona 
jest w szczelnej obudowie zamkniętej od czoła filtrem tła, wewnątrz której pomiędzy filtrem tła a obiek-
tywem kamery telewizyjnej usytuowany jest ekran obserwacyjny, zaś karta graficzna zawiera wyposa-
żony w odpowiednie oprogramowanie procesor. Ponadto do wyjścia karty graficznej zespołu detekcji 
wiązki światła laserowego podłączony jest zespół rejestrująco-wizualizujący. 

Rozwiązanie, według wynalazku, cechuje się prostotą oraz umożliwia ciągły monitoring wychy-
leń wysokich budowli lub konstrukcji przemysłowych od pionu albo od poziomu. Ponadto poprzez za-
stosowanie techniki cyfrowej umożliwia zwiększenie dokładności wykonywanych pomiarów wychyleń, 
co w konsekwencji wpływa na poprawę bezpieczeństwa tych budowli szczególnie na terenach eksplo-
atacji górniczej. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym  
fig. 1 przedstawia schemat ideowy systemu, a fig. 2 - schemat ideowo-blokowy zespołu detekcji wiązki 
światła laserowego. 

System, według wynalazku, w przypadku kontroli pionowego wychylenia wysokiego obiektu C 
zawiera zespół nadajnika 1 skupionej wiązki światła laserowego 2, który umieszczony jest w szybie 
dźwigu 3, na jego dnie 4 oraz zespół detekcji 5 wiązki światła laserowego 2, który jest usytuowany na 
drodze tej wiązki światła 2 w maszynowni dźwigu 6. Zespół detekcji 5 wiązki światła laserowego 2 
zawiera cyfrową kamerę telewizyjną 7 typu CCD umieszczoną w szczelnej obudowie 8, zamkniętej od 
czoła filtrem tła 9 oraz połączoną z wyjściem kamery telewizyjnej 7 kartę graficzną 10, przy czym we-
wnątrz obudowy 8, pomiędzy filtrem tła 9 a obiektywem 11 kamery telewizyjnej 7 usytuowany jest 
ekran obserwacyjny 12, a karta graficzna 10 zawiera wyposażony w odpowiednie oprogramowanie 
procesor 13. Karta graficzna 10 zespołu detekcji 5 połączona jest z zespołem rejestrująco- 
-wizualizującym 14, który stanowi komputer 15 z monitorem 16. 

Działanie systemu jest następujące. W czasie kontroli pionowego wychylenia obiektu C zespół 
nadajnika 1, zamocowany na dnie 4 szybu dźwigu 3, emituje skupioną wiązkę światła laserowego 2, 
która stanowi prostą odniesienia. Wiązka światła laserowego 2 wykrywana jest przez zespół detekcji 5, 
usytuowany na jej drodze w maszynowni dźwigu 6. Wiązka światła 2 dociera poprzez filtr tła 9  
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i ekran obserwacyjny 12 do obiektywu 11 kamery telewizyjnej 7, za pomocą której obraz wiązki światła 
laserowego 2 w postaci plamki przetwarzany jest na cyfrowy sygnał elektryczny. Uzyskany z kamery 
telewizyjnej 7 cyfrowy sygnał elektryczny obrazu plamki wiązki światła laserowego 2 przekazywany 
jest następnie do procesora 13 karty graficznej 10. Przy pomocy odpowiedniego oprogramowania 
procesora 13 karty graficznej 10 zostają wyznaczone współrzędne x, y środka wiązki światła lasero-
wego 2. Uzyskane dane są przesyłane następnie łączem przewodowym lub bezprzewodowym do 
zespołu rejestrująco-wizualizującego 14, gdzie są zapisywane na dysku twardym komputera 16 tego 
zespołu 14 po czym poddawane są obróbce cyfrowej, polegającej na porównaniu współrzędnych x, y 
pomiarowych ze współrzędnymi odniesienia x0, y0. Uzyskane w wyniku porównania wartości zmian 
współrzędnych Δx, Δy środka plamki wiązki światła laserowego 2 zapisywane są na dysku twardym 
komputera 15 oraz przedstawiane na ekranie monitora 16 zespołu rejestrująco-wizualizującego 14. 

Rozwiązanie, według wynalazku, może być również wykorzystane w badaniach nad wpływem 
refrakcji atmosferycznej na prostoliniowość rozchodzenia się wiązki światła laserowego. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub kon-
strukcyjnych zawierający zespół nadajnika skupionej wiązki światła laserowego oraz zespół detekcji tej 
wiązki światła, znamienny tym, że zespół detekcji (5) wiązki światła laserowego (2) zamocowany na 
obiekcie (C) ulegającym wychyleniu zawiera cyfrową kamerę telewizyjną (7) oraz podłączoną do wyj-
ścia kamery telewizyjnej (7) kartę graficzną (10), przy czym kamera telewizyjna (7) umieszczona jest 
w szczelnej obudowie (8) zamkniętej od czoła filtrem tła (9), wewnątrz której pomiędzy filtrem tła (9)  
a obiektywem (11) kamery telewizyjnej (7) usytuowany jest ekran obserwacyjny (12), zaś karta gra-
ficzna (10) zawiera wyposażony w odpowiednie oprogramowanie procesor (13), ponadto do wyjścia 
karty graficznej (10) zespołu detekcji (5) wiązki światła laserowego (2) podłączony jest zespół rejestru-
jąco-wizualizujący (14). 
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Rysunki 
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