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STRESZCZENIE: Szerokie wykorzystanie w praktyce us ug inwentaryzacyjnych (budownictwo, 

architektura) metod naziemnego skaningu laserowego u wiadomi o wszystkim zainteresowanym 

t  now  technologi  konieczno  weryfikacji dotychczasowych przepisów obowi zuj cych 

w istniej cych instrukcjach technicznych. Zw aszcza dotyczy to zagadnie  standaryzacji 

ostatecznej postaci produktu jaki stanowi dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu w powi zaniu 

z obowi zuj cymi w Unii Europejskiej znowelizowanymi normami technicznymi opartymi 

o wdro one normy serii ISO. Referat sygnalizuje wszystkie te aspekty w kontek cie 

zaproponowanej metodyki w podej ciu do rozwi zania zaistnia ego problemu 

1. WPROWADZENIE 

Problematyka wdro enia nowych technologii wykonawczych zawsze wzbudza 

wiele pyta  – szczególnie adresowanych do producentów – wykonawców danego 

produktu i zarazem do odbiorców – klientów, którzy z niego korzystaj . Dopracowanie 

i synchronizacja tych wymaga  niejednokrotnie stwarza wiele kontrowersji, zw aszcza 

w sytuacjach gdy nowa technologia generuje produkt, który nie jest jednoznacznie 

scharakteryzowany i nie posiada atestu opartego na parytecie standardu. Z tak  sytuacj  

mamy do czynienia obecnie, kiedy standardowe opracowania z zakresu inwentaryzacji 

architektoniczno – budowlanej oparte o wykorzystywan  do niedawna fotogrametri  

naziemn  zaczynaj  wypiera  opracowania wynikaj ce z zastosowania technologii 

skaningu laserowego. 

Niestety nie nad a za tymi wdro eniami standard wykonawczy, który jedno-

znacznie okre la by i dawa  odpowied  na nast puj co sformu owane pytania: 

- Czy nowa technologia winna zmieni  posta  produktu ko cowego, jaki wypro-

mowa a i ustabilizowa a na rynku klienta fotogrametria naziemna w zakresie 

inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, gdzie obecnie skaning laserowy 

ma najwi ksze zastosowanie?  
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- Czy obowi zuj ce i funkcjonuj ce normy techniczne, na których oparto 

istniej ce Wytyczne Techniczne GUGiK G-3.4 s  wystarczaj ce do okre lenia 

nowego dokumentu (produktu) b d cego reprezentacj  procesu 

inwentaryzacyjnego wykonanego metod  skaningu laserowego?  

- Czy wobec faktu, i  procesy standaryzacji dotycz ce ró nych aspektów szeroko 

rozumianej geodezji odniesionej do procesu inwentaryzacji architektoniczno – 

budowlanej mog  by  okre lone w oparciu o istniej ce Polskie Normy, w tym 

obowi zuj ce ju  w budownictwie normy ISO?  

- Czy Polskie Normy ( dla w/w procesu) mog  by  powi zane z innymi normami 

europejskimi dla powstania w efekcie ko cowym unormowa  i opartych o nie 

produktów o charakterze uniwersalnym – obowi zuj cym na obszarze Unii 

Europejskiej?  

- Czy istnia aby mo liwo , po uwzgl dnieniu wszystkich aspektów poruszonych 

powy ej, opracowania w formie instrukcyjnej lub katalogowej nowej edycji 

przepisów umo liwiaj cych ich powszechne stosowanie, które skutkowa oby 

konkretnym okre leniem rodzaju produktów i ich cech dok adno ciowych, 

szczegó owo ci i jako ci? 

Te kwestie zosta y poruszone w niniejszym referacie. Jego celem nie jest jednak 

przedstawienie gotowych rozwi za  problemu. Intencj  autorów jest raczej rozpocz cie 

dyskusji o konieczno ci wprowadzenia nowych standardów, b d  reinterpretacji 

istniej cych. Autorzy skupiaj  si  na przedstawieniu mo liwie jak najpe niej istniej cych 

w chwili obecnej norm i standardów oraz odniesieniu ich do technologii skaningu 

laserowego. W referacie zaprezentowana jest tak e (jako rozwi zanie przyk adowe) 

propozycja usystematyzowania technologii w odniesieniu do norm i standardów. 

2. POJ CIE INWENTARYZACJI W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE 
ZABYTKÓW 

2.1. Definicja 

Przy rozpatrywaniu zagadnienia standaryzacji nie sposób pomin  kwestii definicji 

i jednoznacznego okre lenia obszaru zagadnie , którego poszczególne poj cia dotycz . 

Z tego powodu wa ne jest te  szczegó owe zdefiniowanie poj cia inwentaryzacji 

w budownictwie i ochronie zabytków. Mieczys aw Kurz tkowski w Ma ym S owniku 

Ochrony Zabytków przytacza nast puj c  definicj  inwentaryzacji: 

INWENTARYZACJA (fr. inventarisation - sporz dzanie inwentarza) 

I. Przedstawienie wygl du zabytku w formie obrazowej lub opisowej: 1) pomiarowa — 

rysunki w skali  sporz dzone na. podstawie  pomiaru bezpo redniego; 2) geodezyjna — 

rysunki zabytku {np. grodziska, parku), zespo u  zabytkowego lub zabytku 

z otoczeniem, sporz dzone w skali na podstawie pomiaru wykonanego instrumentami   

mierniczymi; 3) fotogrametryczna  — (— fotogrametria: technika sporz dzania map 

oraz  inwentaryzacji pomiarowych obiektów i przedmiotów na podstawie zdj  p askich 

lub przestrzennych (stereogramów), wykonywanych kamer  fotogrametryczn  

(fototeodolit), przetwarzanych na rysunki w skali za pomoc  specjalnej aparatury 

(autografu). Pozwala na dok adne odwzorowanie na rysunku wszelkich szczegó ów, 

nieregularno ci, odkszta ce  i ubytków, a w wypadku zabytku architektury umo liwia 

ponadto wykonanie inwentaryzacji bez potrzeby pos ugiwania si  rusztowaniami, 
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drabinami itp.); 4) fotograficzna — zbiór wykonanych w jednym czasie fotografii 

daj cych wyobra enie o zabytku jako ca o ci (w wypadku zabytku architektury tak e 

o jego wn trzu) oraz o  jego wszystkich szczegó ach, równie  nie maj cych — warto ci 

zabytkowych; 5) dendrologiczna  —  inwentaryzacja geodezyjna  z  naniesionymi 

drzewami  i krzewami z oznaczeniem ich gatunku, wysoko ci, najwi kszej rednicy  

korony; 6)  opisowa — opisanie zabytku sporz dzone wed ug przyj tego, 

dostosowanego do rodzaju zabytku schematu, przy u yciu przyj tej w — 

zabytkoznawstwie  terminologii. Poszczególne rodzaje inwentaryzacji uzupe niaj  

si  wzajemnie i daj  miarodajne informacje o zabytku. Inwentaryzacja fotogrametryczna 

mo e w okre lonych wypadkach zast pi  inwentaryzacj  pomiarow , geodezyjn  lub 

fotograficzn . II. Katalog wszystkich zabytków sporz dzony wed ug  kryterium 

topograficznego  (np. gmina, miasto, województwo) lub rzeczowego (np. inwentaryzacja 

ko cio ów drewnianych, dzwonów), opracowany wed ug przyj tego schematu. III. 

Czynno  sporz dzania — kartotek zabytków. INWENTARYZACJA  

POWYKONAWCZA - inwentaryzacja (pomiarowa, fotogrametryczna, fotograficzna) 

sporz dzona po zako czeniu prac przy zabytku, które wnios y  znacz ce  zmiany 

w stosunku do wygl du i stanu zabytku przed przyst pieniem do prac. Powinna równie  

obejmowa  instalacje, je eli nie zosta y wykonane ci le wed ug projektów bran owych. 

(Kurz tkowski, 1989) 

2.2. Podzia , zakres, forma i tre  pomiarów inwentaryzacyjnych w architekturze 

W celu ujednolicenia opracowa  fotogrametrycznych w Polsce, w roku 1980 

G ówny Urz d Geodezji i Kartografii wyda  Wytyczne Techniczne G-3.4 

pt.: Inwentaryzacja zespo ów urbanistycznych, zespo ów zieleni i obiektów architektury. 

Pozostaj  one niezmiennie aktualne a  do chwili obecnej (aczkolwiek wobec nowych 

uwarunkowa  mocno dyskusyjne). 

Zgodnie z „Wytycznymi G-3.4" przyjmuje si , e inwentaryzacja architektoniczna 

powinna zawiera  komplet materia ów i informacji przedstawiaj cych stan aktualny 

obiektu. Ma ona stanowi  dokument historyczny oraz materia  wyj ciowy, 

umo liwiaj cy podj cie opracowa  projektowych i technicznych w celu ochrony 

obiektów, rewaloryzacji czy te  adaptacji. Wyniki prac inwentaryzacyjnych przedstawia 

si  w formie graficznej, fotograficznej i opisowej. 

Zadaniem inwentaryzacji jest wierne zobrazowanie istniej cego uk adu 

przestrzennego, struktury funkcjonalnej i technicznej oraz wystroju zespo u obiektów 

architektonicznych, pojedynczych obiektów lub ich cz ci. Na podstawie pomiarów 

geodezyjnych i fotogrametrycznych, jak mówi instrukcja,  sporz dza si  plany tych 

obiektów. 

Prowadzone prace mo na podzieli  na: 

- inwentaryzacj  urbanistyczn  

- inwentaryzacj  architektoniczn . 

Inwentaryzacja urbanistyczna obejmuje zespo y urbanistyczno-architektoniczne 

(zwarte zespo y osiedlowe miast i wsi), zespo y terenów zieleni, elementy 

zagospodarowania terenu (ma a architektura, urz dzenia naziemne i podziemne). 

Inwentaryzacja architektoniczna dotyczy natomiast obiektów architektury murowanej, 

obiektów architektury drewnianej, przedmiotów i wyposa enia wn trz oraz 

poszczególnych detali. 
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2.3. Wykorzystanie metod fotogrametrycznych w inwentaryzacji obiektów 
zabytkowych 

Aby stworzy  nale ycie udokumentowan  podstaw  wykonania projektu 

rekonstrukcji, odbudowy b d  adaptacji obiektu budowlanego (architektonicznego) 

lub za o enia urbanistycznego, niezb dne jest opracowanie i to bardzo wnikliwe 

kompletu informacji o danym obiekcie. W informacjach tych poza dokumentacj  

istniej c , orzeczeniem stanu istniej cego i szczegó owymi zaleceniami projektowymi 

(konserwatorskimi), podstawow  rol  spe niaj  dok adne pomiary inwentaryzacyjne. 

Stanowi  one podstaw  wspomnianego kompletu informacji oraz materia  dla projektu 

architektonicznego rewaloryzacji. Dotyczy to równie  innych obiektów budowlanych 

dla których inwentaryzacja jest wykonywana.  

W terminologii fachowej nosi on nazw  inwentaryzacji architektoniczno-

budowlanej (patrz za czona definicja), za  jedn  z metod s u cych do jej powstania 

(do niedawna najwa niejsz ) by a metoda fotogrametryczna. Specyfika metody 

fotogrametrycznej umo liwia a w u amku sekundy obiektywny i trwa y zapis wycinka 

przestrzeni, a potem wielostronne wykorzystanie tak zarejestrowanych obrazów 

(materia ów dokumentalnych obiektu) do celów merytorycznej i nie merytorycznej 

ich interpretacji. 

Obecnie stosowane technologie oparte o fotogrametryczne wspomaganie procesu 

konserwatorskiego korzystaj  z wielu nowych rozwi za  tak w zakresie optyki, 

jak w dziedzinie przetwarzania obrazów. Zapewni  to niew tpliwie dynamiczny, 

ewolucyjny post p w rozwoju elektroniki i informatyki. Wymieni  w tym wzgl dzie 

nale y: 

- technologi  opart  o mo liwo  wykorzystania ortofotografii,  

- zintegrowan  technologi  opart  o cyfrowe obrazy fotograficzne oraz nume-

ryczny proces przetwarzania i generowania obrazów cyfrowych.  

- technologi  naziemnego skaningu laserowego 

2.4. Technologia skaningu laserowego i problemy zwi zane z jej wykorzystaniem 
w praktyce 

Skaning laserowy sta  si  powszechn  metod  pozyskiwania danych 3D, znajduj c 

sobie miejsce na rynku obok od dawna ugruntowanych metod pomiarowych takich, 

jak tachimetria, fotogrametria i pomiary GPS. W ci gu ostatnich kilku lat rozwini ta 

zosta a zaawansowana technologia i nowe elementy laserowych skanerów 3D, 

wprowadzaj c dodatkowe funkcje instrumentów takie, jak: mo liwo  teksturowania 

skanów z wykorzystaniem zdj  cyfrowych b d  tzw. „intensity image”, elektroniczne 

poziomowanie, wymuszone centrowanie i mo liwo  natychmiastowego zorientowania 

instrumentu „na miejscu”. Ca y czas wzrasta tak e pr dko  dzia ania i dok adno  

skanerów. 

Mimo, e coraz to nowsze generacje naziemnych skanerów laserowych oferuj  

wiele nowych funkcji i lepsz  wydajno , wci  najwa niejsze jest przetestowanie 

zachowa  dok adno ciowych nowych systemów w celu ich optymalnego wykorzystania 

dla ró nych zastosowa . Wielu autorów opublikowa o raporty z ró nych metod badania 

naziemnych systemów skanowania laserowego (Boehler et al., 2003; Mechelke, 2007), 

niemniej jednak nie istniej  jeszcze zestandaryzowane metody kalibracji systemów 
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skanowania laserowego. Specyfikacje techniczne dostarczane przez producentów 

systemów wci  nie s  porównywalne. Dlatego te , dla u ytkowników trudny mo e by  

wybór w a ciwego skanera dla konkretnego zastosowania, co podkre la potrzeb  bada  

porównawczych zachowa  dok adno ciowych naziemnych systemów skanowania 

laserowego. Pomimo obiektywnych problemów z zastosowaniem tej technologii, jej 

wykorzystanie jest faktem i, jak ju  wspominali my, wymaga konieczno ci 

wygenerowania modelowego standardu w kwestiach dotycz cych opracowania 

konkretnego produktu b d cego efektem jej u ycia. 

Nale y zauwa y , e je eli do inwentaryzacji nie wykorzystane zostan  

instrumenty i metody pozwalaj ce na uzyskanie dok adno ci zgodnych z wymaganiami 

istniej cych standardów, doprowadzi to do powstania niepotrzebnych kosztów 

i wydatków. Z tego powodu ka de geometryczne zadanie pomiarowe musi zawiera  nie 

tylko wyznaczenie wzajemnych pozycji punktów i obiektów, ale równie  okre lenie 

dok adno ci wyników. W przypadku skanerów laserowych, w bardzo krótkim czasie 

mierzona jest bardzo du a liczba wspó rz dnych 3D na powierzchni obiektu. Wa ne 

elementy obiektu, takie jak naro niki i kraw dzie, nie s  mierzone bezpo rednio; 

w zwi zku z tym musz  one zosta  wymodelowane w osobnym procesie na podstawie 

wyznaczonej chmury punktów. Wyniki bada  [(Boehler et al., 2003) wskazuj , 

e paradoksalnie takie rozwi zania mog  podnie  dok adno  w stosunku do pomiarów 

pojedynczych punktów, dzi ki zastosowaniu metod automatycznego wpasowania 

kszta tów z wykorzystaniem fragmentu chmury punktów. 

Oddzielnym zagadnieniem pozostaje prezentacja wyników inwentaryzacji. 

Ju  sama chmura punktów po wyznaczeniu elementów orientacji zewn trznej skanera 

staje si  wirtualnym modelem obiektu z którego za pomoc  prostych i darmowych 

aplikacji programowych mo na odczytywa  miary, generowa  przekroje, itp. Spotkania 

autorów referatu z architektami, in ynierami budowlanymi i konserwatorami zabytków 

prowadz  do tworzenia koncepcji nowych form dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

Na podstawie dotychczasowych do wiadcze  mo na wymieni  nast puj ce formy 

opracowania inwentaryzacji: 

- zarejestrowane i zorientowane chmury punków w formacie mo liwym 

do odczytania przez  programy typu CAD 

- zarejestrowane i zorientowane chmury punków w formacie specjalistycznych 

programów pozwalaj cych na dokonywanie pomiarów, wykonywanie 

przekroi, itp.  

- chmury punktów uzupe nione tre ci  wektorow  

- modele wektorowe w postaci siatek TIN lub MESH wygenerowane 

bezpo rednio z chmury punktów 

- zbiory przekroi powsta ych z przeci cia chmury punktów p aszczyznami 

- ortofotomapy b d ce rzutami ortogonalnymi poszczególnych elewacji 

- wektorowe rysunki inwentaryzacyjne wykonane zgodnie z zaleceniami norm 

dla budownictwa 

- trójwymiarowe wektorowe modele obiektu tworzone zgodnie z zasadami 

obwi zuj cymi dla tworzenia rysunków inwentaryzacyjnych 

- trójwymiarowe modele uzupe nione o tekstury poszczególnych elementów 

Powy szy wykaz nie wyczerpuje wszystkich mo liwych form prezentacji wyników 

inwentaryzacji. Nale y zwróci  uwag , e w wietle istniej cych obecnie norm, jedyn  

dopuszczaln  form  wykonywania inwentaryzacji architektonicznych jest stworzenie 
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rysunków inwentaryzacyjnych. Alternatyw  dla tej metody mog  by  trójwymiarowe 

wektorowe modele, które jednak musz  zawiera  wszystkie informacje zawarte 

na rysunku dwuwymiarowym. Innym opracowaniem, które znajduje odniesienie 

w stosowanych dotychczas praktykach, jest zarejestrowana i zorientowana chmura 

punktów, s  to tzw. „surowe dane”, odpowiadaj ce zdj ciom pomiarowym 

w inwentaryzacji metodami fotogrametrycznymi. W inwentaryzacjach metodami 

fotogrametrycznymi stosowana jest tak e technika generowania ortofotomap, która 

znajduje wiele zastosowa , szczególnie w konserwacji zabytków, nale y jednak 

pami ta , e ortofotomapa nie jest produktem ko cowym przy wykonywaniu 

inwentaryzacji architektonicznych. 

Pojawienie si  mo liwo ci wykonywania inwentaryzacji w nowych formach 

wymaga zbadania, które z tych form gwarantuj  w a ciw  dok adno  opracowania, 

pozwalaj  na jednoznaczn  interpretacj  obiektu i s  mo liwe do zastosowania 

ze wzgl dów praktycznych (obci enie komputera, koszty, itp) 

2.5. Inwentaryzacja metod  skaningu laserowego w wietle Polski Norm 

Ilo  Polskich Norm (PN), w jakich znajdujemy odniesienia do tematyki zwi zanej 

z inwentaryzacj  architektoniczn , jest bardzo du a. Nale y tutaj uwzgl dni  zarówno 

13 norm z zakresu geodezji, jak i ró norodne normy odnosz ce si  do tolerancji 

wymiarowania, stosowanych technik i metod sporz dzania rysunków technicznych 

w budownictwie. Szczegó owe opracowania dotycz ce problematyki PN w geodezji 

i budownictwie mo na znale  w komentarzach na stronie internetowej stowarzyszenia 

GISPOL. 

Wymienione powy ej normy daj  podstawy dla zdefiniowania, szczegó owego 

okre lenia i opisania standardowej postaci produktu, który jest wynikiem inwentaryzacji 

architektonicznej i budowlanej zarówno po stronie bran y geodezyjnej jak i budowlanej, 

jednak ze wzgl du na ilo  oraz niejednorodno  norm, które nale y przy tym 

uwzgl dni , wydaje si  zasadne uporz dkowanie i ujednolicenie ich pod k tem 

zdefiniowania jednorodnego standardu. Tak e na etapie tworzenia takiego standardu 

konieczne jest odniesienie si  do techniki skaningu laserowego i produktów jakie 

ta technika mo e zaoferowa . Dopiero takie podej cie pozwoli okre li , zdefiniowa  

i opisa  jednorodny standard w zakresie: 

- definicji produktu, jakim jest efekt ko cowy inwentaryzacji 

- postaci i jego rodzaju 

- dok adno ci  

- jako ci 

Na marginesie trzeba jednak zaznaczy , i  wiedza i analizy poszukiwawcze 

autorów dotycz ce w/w  zagadnie  w dziedzinie szeroko rozumianej inwentaryzacji 

architektoniczno – budowlanej dla celów konserwatorskich nie posiadaj  swoich 

jednoznacznych, oficjalnych odpowiedników w postaci opisanych i zdefiniowanych 

instrukcji bran owych i wydaje si , e b d  musia y by  podporz dkowane 

z konieczno ci proponowanym rozwi zaniom. W jaki sposób nale a oby tego dokona  – 

o tym traktuje kolejna cz  referatu b d ca propozycj  lub wskazówk  do rozwi za . 
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3. PRÓBA OPRACOWANIA STANDARDÓW JAKO CIOWYCH DLA 
NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO 

Autorzy referatu podj li prób  stworzenia rozwi zania, które pozwoli oby 

na ujednolicenie wymaga  odno nie dok adno ci, szczegó owo ci opisu oraz form 

prezentacji inwentaryzacji architektonicznych. Przedstawione poni ej rozwi zanie 

ma charakter modelu, który wymaga odniesienia do istniej cych norm oraz weryfikacji 

poprzez wykonanie próbnych opracowa  i ich analiz . 

Wymagania stawiane przez odbiorców wobec inwentaryzacji a w szczególno ci 

wobec inwentaryzacji zabytkowych budynków pozwalaj  na wyodr bnienie dwóch 

czynników, które wp ywaj  na jako  produktu ko cowego. S  to nast puj ce czynniki: 

- dok adno  geometryczna opracowania. Dok adno  geometryczna okre la 

geometryczn  cis o  (identyczno ) modelu wobec rzeczywisto ci.  

- szczegó owo  opisu przedstawianego obiektu. Szczegó owo  okre la g bi  

tre ci danego modelu, tzn. semantyczn  (opisow ) precyzj   

Z punktu widzenia praktyki geodezyjnej wa niejsza wydaje si  dba o  

o dok adno  geometryczn  opracowania, nale y jednak pami ta , e w praktycznych 

zastosowaniach tak e wa na jest cz  opisowa inwentaryzacji mówi ca 

o zastosowanych materia ach, rodzaju konstrukcji, opisuj ca uszkodzenia, ubytki, itp. 

Szczególnie konserwatorzy zabytków zwracaj  uwag  na cz  opisow , w zakresie 

geometrii ograniczaj c si  do przybli onych szkiców z podstawowymi miarami, b d  w 

ogóle rezygnuj c z opisu geometrii obiektu. Z poj ciem szczegó owo ci wi e si  tak e 

sposób prezentacji graficznej danych wynikowych. Szczególnie nale y tutaj zwróci  

uwag  na fakt e technologia skaningu laserowego wraz ze wspó czesnymi technikami 

informatycznymi daje mo liwo  wykonania nie tylko dwuwymiarowych rysunków 

inwentaryzacyjnych, ale tak e pozwalaj  na opracowanie szeregu innych produktów, 

które w wielu przypadkach mog  w atwiejszy do opracowania i odczytu a zarazem 

bardziej dok adny sposób pokaza  inwentaryzowany obiekt. 

Przy zastosowaniu technologii skaningu laserowego, w wyniku pomiaru 

uzyskujemy surowe dane w postaci chmury punktów o wspó rz dnych XYZ, zazwyczaj 

do ka dego punktu przypisana jest tak e informacja albo o jego kolorze albo o tonie 

w skali szaro ci odpowiadaj cemu odbiciu danego obiektu dla d ugo ci fali lasera. Aby 

w oparciu o te dane stworzy  dokumentacj  inwentaryzacyjn  obiektu nale y te dane 

podda  obróbce polegaj cej na ekstrakcji istotnych informacji. Obróbka musi opiera  si  

o w a ciw  wiedz  z zakresu architektury, konstrukcji budynków, konserwacji 

zabytków, dzi ki której mo liwa jest poprawna interpretacja zarejestrowanych obiektów. 

W przedstawionym wy ej uj ciu zagadnienia, proces opracowania inwentaryzacji 

obiektu mo na podzieli  na nast puj ce etapy: 

- okre lenie charakteru i struktury obiektu oraz celu dla jakiego inwentaryzacja 

jest wykonywana – Na tym etapie musi by  wykonana wst pna analiza 

struktury obiektu, obejmuj ca wydzielenie podstawowych fragmentów, grup 

funkcjonalnych, odr bnych elementów, itp. Konieczne jest te  okre lenie celu 

dla jakiego inwentaryzacja b dzie wykonywana i w oparciu o to zdefiniowanie 

podstawowych wymogów odno nie produktu ko cowego.  

- pozyskanie „surowych” danych – pomiar, pozyskanie dodatkowych informacji 

poprzez pobranie próbek, odkrywki, itp.  
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- modelowanie geometrii – odtworzenie geometrii poszczególnych elementów 

obiektu.  

- uzupe nienie cz ci geometrycznej o cz  opisow   - dodanie informacji 

o u ytych materia ach, opisanie istniej cych elementów 

- interpretacja uzyskanych wyników – stworzenie modelu opisowego 

(semantycznego)  

Przedstawiony powy ej podzia  opracowania na etapy pokazuje, e ze wzgl du 

na specyfik  pomiaru skanerem, dla ka dego obiektu konieczne jest ponowne 

definiowanie warunków jakie musi spe nia  inwentaryzacja. Autorzy referatu chc  

zatem zaproponowa  usystematyzowanie tego zagadnienia poprzez wprowadzenie 

podzia u na stopnie odpowiadaj ce poszczególnym poziomom dok adno ci oraz 

nast pnie przypisanie najcz ciej wykonywanych zada  do poszczególnych stopni. 

Jak ju  wy ej wskazano dok adno  ka dego opracowania mo na rozbi  na dwie 

sk adowe: dok adno  geometryczn  i poziom szczegó owo ci opisu. Mo liwe jest 

zatem wydzielenie poszczególnych grup dok adno ci oznaczonych: G1, G2, … Gn 

odpowiadaj cych poszczególnym poziomom dok adno ci zwymiarowania obiektu (np. 

G1 - dok adno  opisana przez b d redni wyznaczenia danej miary rz du 1 dm, G2 – 1 

cm, itd.) oraz poszczególnym poziomom szczegó owo ci opisu : S1, S2, … Sn. 

Dok adno  inwentaryzacji by aby w takim wypadku opisywana dwoma parametrami: 

„geometria” Gn i „szczegó owo ” Sn. Parametry te tworz  przestrze  dwuwymiarowa 

w której mo liwe jest umieszczenie ka dego rodzaju inwentaryzacji. Przypisanie 

poszczególnych warto ci do parametrów Gn i Sn jest mo liwe tylko po szczegó owej 

analizie obowi zuj cych norm i innych opracowa  wyznaczaj cych standardy 

w zakresie inwentaryzacji architektonicznych. Wykonanie takiej pracy daje jednak 

mo liwo  szybkiego i atwego definiowania wymogów odno nie produktu ko cowego. 

Wydaje si  te  zasadne aby po okre leniu warto ci Gn i Sn dla najbardziej typowych 

opracowa , stworzy  grupy jako ci Qn, które b d  odpowiada y tym typom opracowa . 

Tabela 1. Dwuwymiarowa przestrze  definiowania dok adno ci inwentaryzacji wraz 

z przyk adowymi grupami jako ci Q 

 G1 G2 G3 … Gn 

S1  Q1    

S2  Q2    

S3   Q3   

…      

Sn     Qn 

4. PODSUMOWANIE 

Autorzy jeszcze raz pragn  podkre li , i  celem niniejszego referatu nie by o 

wypracowanie gotowych rozwi za  problemu standaryzacji opracowa  

inwentaryzacyjnych wykonywanych metod  skaningu laserowego, lecz raczej 

rozpocz cie dyskusji o konieczno ci wprowadzenia nowych standardów, b d  

reinterpretacji istniej cych. Zaprezentowany materia  obrazuje bogactwo istniej cych 

opracowa  normalizacyjnych z zakresu inwentaryzacji architektonicznych, jednocze nie 

wykazuje, i  bezpo rednie zastosowanie tych standardów do technologii inwentaryzacji 
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metod  skaningu laserowego wymaga uporz dkowania wymaga  zapisanych w Polskich 

Normach, przeprowadzenia bada  odno nie dok adno ci pomiaru geometrii 

z wykorzystaniem skanera laserowego oraz zdefiniowania dopuszczalnych form 

prezentacji wyników opracowania.  
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THE PROBLEM OF STANDARDIZATION OF TERRESTRIAL LASER 

SCANNING TECHNIQUES FOR ARCHITECTURE INVENTORY PURPOSES 

KEY WORDS: architectural inventory, building construction inventory, standardization, terrestrial 

lasers scanning, Polish Standards (PN) 

Summary 

The wide application of laser scanning for inventory purposes (housing, architecture) has 

convinced all the interested parties that the existing regulations, as specified in obligatory technical 

instructions, should be verified. This is particularly relevant to issues related to standardization 

of the final product, i.e., the inventory documentation of a site, combined with modified technical 

standards, based on the implemented ISO series, obligatory in the European Union. 

The paper discusses all those aspects in the context of the proposed methodology developed 

to solve the existing problems. 
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