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Plan Prezentacji

• Cel i zakres działao w projekcie MONIT

• Wybrane do realizacji czujniki wykorzystujące 
metody z oświetleniem niekoherentnym

(założenia, konstrukcja , wstępne badania)

– 2D/3D cyfrowa korelacja obrazu

– Metoda termowizyjna

– Metoda oświetlenia strukturalnego

– Metoda triangulacji laserowej

• Podsumowanie



Cel działao w projekcie MONIT

• Wybór koherentnych i niekoherentnych metod 
pomiarowych w zależności od potrzeb partnerów

• Opracowanie/modyfikacja czujników dla potrzeb 
pomiarowych projektu

• Implementacja czujników realizowanych w projekcie 
w wybranych zadaniach  pomiarowych i 
monitorowania oraz wbudowanie ich w pełna 
strukturę analizy wyników lub generowania stanów 
alarmowych



Zalety polowych, optycznych metod 
pomiarowych (POMP)

• Przydatnośd w badaniach dużych i małych obiektów 
inżynierskich

• Bezstykowy i jednoczesny pomiar w całym polu 
widzenia – przemieszczenia (u,v,w) lub/i 
odkształcenia oraz kształt, defektoskopia i pomiar 
drgao

• Duży zakres czułości, zakresów i pól pomiarowych

• Informacja obrazowa umożliwia operatorowi szybką 
analizę wizualną
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Czas 
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Opracowanie czujników z pełną ścieżką przetwarzania wyników 

dostosowaną do wybranych klas obiektów

Czujniki realizujące wizyjne metody 

niekoherentne

Termografia jako technika wspomagająca (czujnik 3D) -

Duże obiekty

inżynierskie

Tory 

koło

duże struktury inż..



Monitorowanie ciągłe

Kalibracja czujnika

Wpływ war. zewn.

Kontrola okresowa

Kalibracja czujnika

Wpływ war. zewn.

Zapewnienie spójności pom.



Metoda Cyfrowej Korelacji obrazu

Zał. : realizacja pomiarów globalnych 1D – monitorowanie punktów

realizacja pomiarów lokalnych 3D  i 4D – w całym polu widzenia

Czujniki:

przemieszczeń (u,v)                                          przemieszczeń (u,v,w)

Opracowanie pakietu oprogramowania dla układu jedno- i dwukamerowego

Konkurencyjnego dla oprogramowań komercyjnych (np. VIC3D)



Metoda i czujniki cyfrowej
korelacji obrazów

Obiekt z powierzchnią 

często pokrywaną farbą o 

przypadkowym pigmencie

+ ew. wspomaganie 

znacznikami

CCD1 CCD2
3DCCD2D

u,v u,v,w

U(x,y)

V(x,y)



Pomiary mostu w Nieporęcie
(pom. globalne 1D – przemieszczenia punktów)

Współpraca z IPPT

Odległość obserwacji 15m Badania modeli laborat.



Pomiary mostu w Nieporęcie -

wstępne badania DIC dla opracowania zał.

Współpraca 

Z IPPT



Pomiary mostu w Nieporęcie
(pom. lokalne  (u,v,t), czujnik 3D/4D

Przejazd lokomotywy (120t) z różną predkością

V(t)

U(t)

A.



Pomiary mostu w Nieporęcie
(pom. lokalne  (u,v,t), czujnik 3D/4D

U(x,y) + kształt

V(x,y) + kształt



Pomiary modelowe hal 
wielkogabarytowych

Współpraca z SIMR
Uzgodnienie 

obszarów 

monitorowania:

DIC 

Interferometria siatkowa

Monitorowanie 

lokalne 

globalne (punktowe)

Porównanie z modelem MES



Metoda i system projekcji prążków

Pomiary 2.5D

• Pomiary kształtu 

i zmian kształtu

Kompatybilność wyników z CAD/CAM/CAE

.



IMiF oferuje teraz skanery

dla:

1) Duża objętość

- 1m x 1m x 0,5m

- dokładność: 0,1mm

- 1 punkt/mm2

2) Średnia objętość

- 30cm x 20cm x 10cm

- dokładność: 0,03mm

- 100 punktów/mm2

3) Mała objętość

- 10cm x 7cm x 5cm

- dokładność: 0,01mm

- 400 punktów/mm2

Przykład pomiaru dla

Średniej objętości pomiarowej

Możliwość ich dostosowania

do potrzeb MONIT



Czujnik pomiaru kształtu 3D

Parametry:

Objętość pomiarowa     20mx15mx8m

Niepewność pomiaru  +/- 20mm

Scenariusze pomiarowe dla:

 mosty betonowe (pomiar i monitorowanie rys, zacieków, wykwitów i in)

 mosty stalowe (detekcja poluzowanych nitów i śrub, pęknięć, deformacji)

 mosty drewniane (pomiary pękania i odkształcenia powierzchni)

 konstrukcje inżynierskie i budowlane (pomiar kształtu powierzchni 

i monitoringu jego zmian w wybranych obszarach obiektu)

 elementy maszyn i urządzeń (pomiary kształtu i monitorowania jego zmian)

Oddzielna laboratoryjna kalibracja projektora i detektora umożliwiająca ich 

dowolną konfigurację przy pomiarze i wyznaczenie wzajemnych relacji dla 

skalowania wyników    



Pomiary wspomagające kamerą 

termograficzną

Pole przemieszczeń 

otrzymane metodą DIC

Korelacja z polem temperaturMożliwość dołączenia metod termografii aktywnej

współpraca z AGH



Opracowanie metodyki hybrydowych 

pomiarów  

Metoda korelacji obrazów  (2D/3D)

(u,v,w)

Pomiary temperatury obiektu

+

Lub +

Metoda projekcji prążków

Zał.: Wykorzystanie polskiej kamery V60 

Współpraca z firmą Vigo przy opracowaniu nowego oprogramowania 

funkcjonalnego łączącego czujniki DIC i PP

Zastosowania: monitorowanie/okresowe przeglądy mostów i budynków 



Czujnik triangulacji laserowej

Linijka laserowa

Detektor
Moduł obliczeniowy

x

y

Zastosowanie:

pomiaru profilu wzdłużnego i poprzecznego toru lub koła 

przy prędkości 100km/h

Istniejące rozwiązania



Założenia konstrukcyjne
Niepewnośd pomiaru: ±50μm
Gabaryty: 200mm x 150mm x 100mm, Masa: <5kg
Częstotliwośd pomiaru: 200 pomiarów/sekunda
Założenia dodatkowe: 

• odpornośd na warunki zewnętrzne
• Odpornośd na drgania

Detektor CCD
• rozdzielczośd 1600x1200
• 200 klatek na sekundę
• Interfejs FireWire 800

Linijka laserowa
• Szerokośd projekcji 200mm
• Zakres spektralny:  bliska IR



MODUŁ POMIAROWY

- Linijka laserowa 

(projekcja linii)

- Detektor 

MODUŁ 

OBLICZENIOWY

- obliczenie kształtu 

powierzchni szyny

- zachowanie 

wyników pomiaru

- kalibracja

MODUŁ 

KOMUNIKACJI

- Transfer wyników 

pomiaru IP, Wi-Fi

- Ustawianie 

parametrów pracy

- Kontrola urządzenia

SYNCHRONIZACJA

- Komunikacja z innymi 

urządzeniami

- Pomiar prędkości

Koncepcja mudułowa

Możliwość konfiguracji N

Modułów pomiarowych

Etap realizacji:

Badania laboratoryjne

Modelu opto-mech



Zdalne pomiary i monitorowania: 

komunikacja czujników z bazą danych

Aplikacje pobierające pomiary 
z bazy danych do wizualizacji/
dalszej obróbki
Aplikacje wykrywające stany 
zagrożeń 

Komputer centralny 

przechowujący harmonogram 

pomiarów, listę czujników i 

przesyłający pomiary do 

bazy danych

Zcentralizowana baza 
danych archiwizująca 
pomiary przesyłane przez 
zestaw KC

Czujniki przeprowadzające 

pomiar na żądanie KC

Metoda 

triangulacji

Laserowej

Rozbudowa 

bazy danych 

opracowanej w ramach 

projektu rozwojowego

2006-2009 



Wnioski

• Zidentyfikowano zapotrzebowanie na czujniki monitorowania ciągłego i 
okresowego (współpraca z ITB, IDiM, partnerami MONIT)

• Przeprowadzono serię wstępnych pomiarów w laboratoryjnych 
konfiguracjach czujników 

• Opracowano szczegółowe założenia techniczne następujących czujników:

- cyfrowej korelacji obrazu DIC (globalne i lokalne)

- projekcji prążków PP

- hybrydowego termografia +DIC, termografia +PP

- triangulacji laserowej (do pomiarów kształtu toru/koła)

• Rozpoczęto prace nad metodyką kalibracji czujników (na potrzeby 
okresowego monitorowania) 

• Rozpoczęto prace nad konstrukcją (hardware/software) czujników



Zespół realizujący:

M. Kujawińska,  T. Szolc

R. Sitnik             G. Dymny 

M. Malesa          P. Błaszczyk

K. Malowany      B. Siwek D. Szczepanek

Współpraca (spoza konsorcjum) z WAT, ITB,….

m.kujawinska@mchtr.pw.edu.pl

http:zif.mchtr.pw.edu.pl



Dziękuje za uwagę!


