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Metodyka badania stabilności obiektów mostowych z zastosowaniem naziemnego skaningu

laserowego

STRESZCZEN l E RoZPR.Ą\\,Y DoKTORSKIEJ

Intiastruktura mosto\va stanolvi fundamentainą część transportu ladorvego. .lej znaczęnię

rv drogorvt-tictrvie starvia rrysokie rq,rnagania rv zakresie niezarvodnego oraz bezau,ari,jnego użytkor.vania. Obecrrie

kolejnictwo rv Polsce ulega technologicznemu przeobrażeniu. Rozlvój polskicli kolci dotl,cz1"nie tylko taborólv

kolcjnorv_vch le.cztakże infiasktruktury. Najlicznie.iszą grupę lnostó\v kolejolq,ch rq,stępujących na liniaclr PKP PLK
S.A. starrolvią stalolve nrosty kratorvtricorve, pochodzące głórvnie z lat 50. oraz 60. ubiegłego stulecia. Zgodnie

z zalecenianri kra.jórv Europy, Zachorvnie.j rviekor.ve. stalou,e most1, kolcjorve porvinnv zostaĆ zrverl-fikor.vane pod

rvzględenr iclr użyteczności teclrl'icznej. Podstauy fbrmalne prolvadzerria badaIi stabilności rnostórł, kolejorlych
zawarte są zarówno lv norntach odbiorczych PN jak ilv przepisach brallzolvyclr. Współczesrra rervolucja

technologiczna dot,u.'cz1, nie t;,lko kolejnictrva, Iecz Iakżc roz\Ą,oju rv obszarze ponriarólv monitorującl,ch znliany

konstrukc.ii. Nowe rozu,iązania doty,czą zarórvno elementórv konstrukcvjnvcli instrumentów ponliarowych

(serwomotol,y, rvsponraganie celorvania. ultraszybkie dalmierze clektrooptyczne) .lak i nolvych technologii

ponriaror,r,yclr rv instrunrentach.już inrpletnentorr,anych rv geodezji np. coraz bardziej dokladne naziemne skanery

laseror,ve. Norve rozwiązania technologiczne zapervniaji1 obiektl,rvizację rvynikórv ponriarów oraz plzl,spieszają ich
proces. a w badaniu stabilności konstrukcji mostorvl,ch pozwalają na bezkorrtakt611,1, pomiar.

Badallia naukolve prolvadzone w ramaclr dokloratu dążyły do zdefiniorvania n-retodyki badania stabilności

obiekttilv mostorvl,clr z zastostlrvlnietn nazicmnego skaningu laserorvego.

I'raca doktorska zostala podzielona na 12 rozdzialó,nv. z któr;.'ch picrlvsze trzy pośr,r,ięcono badaniom

'ir.roruroulym 
dotizczącyrn aspektórv prarvtlych irnetodologicznl,ch badania stabilności obiektórv nlostorvych, Rozdzial

czwafty stanorvi podsumorvanie studiórr, literaturorvych a także służ1, sfbrrnułorvaniu celu oraz tezy dysertac.ii.

Pozostale rozdzlaly poślvięcono badaniom empirycznyrn, Rozdzial 5 dotycz;, obiektu badawczego, będącego

reprezentanteln populac.ii konstrukcji stalorrych mostór.v kolejorvych. W lozdzialc 6 zavvarto koncepcję badari

terenor,r,ych, lvskazując tra konieczność rviclorvariantorłych porniarórv rrie tylko rnostu kole,jor,vego lecz takze jego

otoczenia. Rozdzial 7 stanorvił dy,skus.ję na temat potrzeb proltadzenia pl,ac pr"ojektorrych oraz przygotorvawczych,

urnożlirvia.jacych realizację rvariantórr,opracorvatria zaprezentor,vanyclr w roz,dz,iale poprz.edza.jącym. Rozdziały 8 - 11

stanorvią rvyniki badań, pozl,skanych lv l<lasycznych ponriarach geodezl,jnl,ch oraz ;lcldczas naziemnego skanorł,ania

laserorvego. Rozdział 12 zalviera rvnioski z przeprorvadzonych badań oraz propozi'c.ję rnetodl'ki badania stabilności

obiektórv mostor,vl-ch z zastosor.vanienr naziemnego skaningu laserorł,ego.

Wl,niki badań naukolrych pozr.volily stlł,icrdzić słrrszność postarvioIrej tez1,, twierdząccj,iż: Ściśte oprdcovlana

melo(lr-ka pomiaru i oprucou,anig y,ynikólv observ,acji na:iemnynl ska.nerem laserovl,m, vsparta tl'adycjnymi

lechnikttnli 1lclmicu,ótt, geode:yjnych, po:wala na \l,),:ndc:(nic pr:enties:c:eń obielrtóv, llloslollvlch. W myŚl

pt,zcprorvailzon1,,ch analiz, optynlalr-rą nletod;,ką badania stabilrrości obicktu lllosto\yego z zastosolvaniem nazienrnegO

skallil-tgtt lascrtlrvego, głórvnie podyktorvaną rvzględanli dokładności oraz kor-r-rpleksowego charakteru translokacii, jest

nretodyka polega.jąca na róźnicorvaniu chmur punktó\\, obicktu o wysokic.i rozdzielczości, rvspartyclr gcorel-erencją

układu rq,znaczonego z ul-soką prccyz-ją oraz niczarvodnością względt-tą. Zalecana n-retodyka opt'acolvaIi lvskazuje na

konieczlrclść zapelvtrienia danyrn przcstrzenllyl11 obiektu silnej georel'erencji układu.


