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Dylatacje, pęknięcia i rysy w budownictwie



Pomiary analogowe zmian rozwarcia dylatacji i rys



Precyzyjne pomiary zmian szerokości szczelin i 

dylatacji – ekstensometry elektroniczne

Crack PF80 - FIAMA

Extensometer - SisGeo



Modelowe układy pomiarowe do wyznaczania 

zmian w układzie 3D



Zapora Wióry 

Realne układy pomiarowe do wyznaczania 

zmian w układzie 3D



Wady dotychczasowych  systemów 

pomiarowych w wersji zautomatyzowanej

1. ograniczenie się do odrębnych układów pomiarów 

liniowych 1D,

2. w przypadku precyzyjnych pomiarów znacznie 

ograniczony zakres pomiarowy,

3. brak dobrze zdefiniowanego i stabilnego układu osi 

współrzędnych 3D,

4. wyraźnie ograniczony zakres pomiarowy dla 

konstrukcji 3D,

5. znaczne wymiary konstrukcji pomiarowych,

6. wymagane są dodatkowe urządzenia przetwarzania 

i transmisji danych od sensorów do wyniku cyfrowego,

7. kłopotliwy i czasochłonny montaż,

8. znaczne koszty zakładania i eksploatacji systemu.



Techniki wizyjne w pomiarach geodezyjnych



Techniki wizyjne w pomiarach geodezyjnych

Mutual information wg Shanon’s entropy

Cross-correlation



Koncepcja optycznego systemu pomiarowego 

MarQR
System opiera się o analizę fotogrametrycznego wcięcia 

przestrzennego, uzyskanego z jednego lub wielu zdjęć 

znaczników kodowych (np. QR Code), zastabilizowanych

na dwóch elementach poddawanych ocenie wzajemnej 

relacji przestrzennej. 

Każdy ze znaczników posiada zakodowaną informację o 

swoim oryginalnym identyfikatorze oraz o wymiarach 

geometrycznych. Dane te pozwalają na pełną 

automatyzację identyfikacji miejsca instalacji znaku, 

przebiegu procesu pomiaru oraz całego procesu 

opracowania. 

Rolą operatora jest wykonanie odpowiednich zdjęć, na 

podstawie których obliczana będzie względna relacja 

przestrzenna, jak występuje pomiędzy znacznikami.



Sprzęt pomiarowy stosowany do realizacji 

zadania: 

aparat cyfrowy 

markery QR

program - komputer



Kalibracja w systemie MarQR

Matryce (wzorce) do kalibracji kamery zawierają znaczniki 

QR z informacją o parametrach wzorca. W ten sposób w 

zależności od wymagań sytuacji na obiekcie i typu 

obiektywu możliwe jest stosowanie różnych wzorców 

kalibracyjnych, które są automatycznie rozpoznawane 

przez system.



Korekcja dystorsji obiektywu
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gdzie:  [𝑘1, 𝑘2, 𝑝1, 𝑝2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5, 𝑘6, 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4] są parametrami funkcji              

dystorsji obiektywu,



Wektory błędów korekcji procesu kalibracji

Bez korekcji kształtu wzorca Z korekcją kształtu wzorca

RMS Error: 0,93 px

Max Error: 5,01 px

RMS Error: 0,11 px

Max Error: 0,46 px



Informacja o deformacji wzorca

Kalibracja z korekcją wzorca



Schemat ideowy systemu MarQR



Schemat blokowy działania systemu MarQR



Układy współrzędnych znaczników



Algorytm dopasowania obrazu znacznika

W celu wyznaczenia dokładnej pozycji znacznika na zdjęciu 

realizowany jest algorytm iteracyjnego dopasowania obrazu QR 

kodu do teoretycznego obrazu QR kodu z wykorzystaniem 

przekształcenia perspektywicznego. Jakość dopasowania jest 

określana na podstawie znormalizowanej informacji wspólnej 

obydwu obrazów NMI.

𝑁𝑀𝐼 𝑋, 𝑌 =
𝐼(𝑋,𝑌)

𝐻 𝑋 𝐻(𝑌)

gdzie: 𝐼(𝑋, 𝑌) to informacja wzajemna zmiennych losowych 𝑋 i 𝑌,

𝐼 𝑋, 𝑌 = σ𝑦∈𝑌σ𝑥∈𝑋 𝑝 𝑥, 𝑦 𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑥,𝑦)

𝑝 𝑥 𝑝(𝑦)

𝑝(𝑥, 𝑦) to wspólny rozkład prawdopodobieństwa 𝑋 i 𝑌, a 

wielkości 𝑝(𝑥) i 𝑝(𝑦) oznaczają odpowiednio 

prawdopodobieństwo występowania zmiennych 𝑋 i 𝑌.

𝐻 𝑋 i 𝐻 𝑌 to odpowiednio wartość entropii zmiennych 𝑋 i 𝑌.

𝐻 𝑥 = −σ𝑖=1
𝑛 𝑝(𝑥𝑖) log2 𝑝(𝑥𝑖)



Zdjęcia zbieżne pozwalają na wyznaczenie zarówno 

położenia środków rzutów poszczególnych kamer jak i 

współrzędne punktów głównych obrazów QR-kodów. 

Optymalizacja rozwiązania realizowana jest metodą 

gradientów sprzężonych wg Hestenes’a i Siefel’a. 

Optymalizowany wektor cech zawiera pozycję kamery 

względem znacznika referencyjnego dla każdego ze zdjęć 

oraz relację pomiędzy znacznikiem referencyjnym a 

wyznaczanym, która jest taka sama dla każdego ze zdjęć.

Parametrem jakości dopasowania obrazów przyjęto średni 

błąd kwadratowy pozycji wierzchołków wyznaczonych na 

zdjęciu względem rzutowanych pozycji znaczników, 

wykonywana na podstawie dopasowania: 

𝑆𝑄𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = σ𝑗=0
𝑛 

𝑘=0
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Realizacja systemu pomiarowego MarQR



Eksperymenty pomiarowe dla różnych układów 

instalacji QR-kodów
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Wyniki eksperymentu pomiarowego

A B

22 694 

z 213 zdjęć

Średnia z 213 Odchylenie standardowe dla 

22694

Minimum Maximum

Tx [mm] 80,053 0,018 79,985 80,091

Ty [mm] -0,042 0,007 -0,648 -0,018

Tz [mm] -0,015 0,027 -0,108 0,097

Rx [] -0,019 0,019 -0,087 0,049

Ry [] 0,012 0,031 -0,096 0,098

Rz [] -0,021 0,005 -0,039 -0,005

8190

ze 128 zdjęć

Średnia ze 128 Odchylenie standardowe dla 

8190

Minimum Maximum

Tx [mm] 80,041 0,011 79,998 80,073

Ty [mm] -0,036 0,011 -0,082 0,050

Tz [mm] -0,014 0,023 -0,054 0,115

Rx [] -0,006 0,018 -0,066 0,102

Ry [] 0,004 0,021 -0,067 0,052

Rz [] -0,022 0,005 -0,038 -0,006



Badanie dokładności działania systemu



Zestawienie rozbieżności wartości translacji i 

rotacji dla serii 5 zdjęciowych



Zestawienie rozbieżności wartości translacji i 

rotacji dla algorytmu autokalibracyjnego



Działanie systemu MarQR w praktyce  



Efektywność systemu w warunkach tunelu 

Metra Warszawskiego



Eksperyment pomiarowy w warunkach tunelu 

Metra Warszawskiego



Działanie systemu MarQR w praktyce – tunel metra 

Instalacja znaczników na stropie w tunelu metra 

na sąsiednich tubingach



Działanie systemu MarQR w praktyce - tunel metra 
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Efektywność systemu w warunkach zapory w Dębe



Eksperyment na wiadukcie POW S2



Tx Ty Tz Rx Ry Rz Distance

Canon 5D Mark II f=100 142,5040 9,3669 -0,0498 -0,0209 0,0043 3,6250 142,8120

Canon 5D Mark II f=70 142,5080 9,3591 -0,1085 -0,0169 0,0519 3,6163 142,8150

Canon R 142,5010 9,3540 0,0116 -0,0071 -0,0535 3,6044 142,8080

Canon R + AF 142,5060 9,3740 0,0530 0,0034 -0,0751 3,6097 142,8140

Samsung J7 142,5140 9,3913 -0,0659 -0,0206 0,0312 3,6346 142,8230

Średnia 142,5066 9,3691 -0,0319 -0,0124 -0,0082 3,6180 142,8144

Odchylenia od średniej

Canon 5D Mark II f =100 -0,0026 -0,0021 -0,0179 -0,0085 0,0125 0,0070 -0,0024

Canon 5D Mark II f=70 0,0014 -0,0100 -0,0766 -0,0045 0,0601 -0,0017 0,0006

Canon R -0,0056 -0,0151 0,0435 0,0053 -0,0452 -0,0136 -0,0064

Canon R + AF -0,0006 0,0050 0,0849 0,0158 -0,0669 -0,0083 -0,0004

Samsung J7 0,0074 0,0223 -0,0339 -0,0082 0,0394 0,0166 0,0086

Zestawienie wyników dla różnych 

aparatów cyfrowych



Analizy zgodności wyników dla różnych 

uwarunkowań

• Błędy ogniskowania w kolejnych cyklach czy zdjęciach -

brak istotnego wpływu, w granicach dokładności metody

• Błędy stabilności odległości obrazowej kamery  ck -

wywołują zmiany wielkości parametrów orientacji

• Algorytm autokalibracyjny kamery w zakresie ck jako element 

korygowania przypadkowych zmian nastawów aparatu –

Poprawa wyników z 0,6 na 0,4 pixela na obrazie - raczej 

mający charakter wykrywania błędów technicznych 

• Ocena dokładności metody dla przypadków standardowych 

tj. stereogramu zdjęć zbieżnych

Dokładność metody należy szacować na 0.01 – 0,1 mm 

w zależności od warunków realizacji zadania.



Podsumowanie

Metoda MarQR jest:

prosta w instalacji znaków pomiarowych – naklejenie znaków QR -kodowych na obiekty w kilka 

sekund bez konieczności zachowania szczególnych relacji pomiędzy znacznikami. Zalecane jest 

ograniczenie odległości pomiędzy znacznikami do około 10 – 15 cm w celu zachowania wysokiej 

dokładności,

zdalnie odczytywana – wykonywanie zdjęć dowolną kamerą cyfrową z odległości nawet wielu 

metrów. Jakość aparatu, ogniskowa obiektywu, jego kalibracja oraz odległość wykonywania zdjęć 

mają wpływ na dokładność uzyskiwanych wyników,

technologią o całkowicie zobiektywizowanym odczycie – odczyt dokonywany jest w wyniku 

opracowania zdjęć fotograficznych skalibrowaną kamerą cyfrową, realizowanego za pomocą 

oprogramowania systemowego. Operator ogranicza się do wykonania serii zdjęć. Standardowo 2 

zdjęć, a w ogólnym przypadku dowolnej liczby zdjęć. Wykorzystana miara jakości dopasowania 

obrazów (NMI) pozwala na rozszerzenie funkcji systemu do automatycznej oceny jakości 

wykonanych zdjęć,

precyzyjna -możliwe jest uzyskiwanie parametrów translacji oraz rotacji znaków QR. Przedstawione 

przypadki umożliwiły nam uzyskanie doskonałych wyników oceny odległości pomiędzy znacznikami 

z dokładnością około 0,01-0,05 mm dla instalacji na powierzchni płaskiej i około 0,1 mm dla 

instalacji narożnej. Możliwe jest zwiększenie dokładności przez wykonanie nadmiarowych zdjęć lub 

zwiększenie wymiarów znaczników,



Metoda MarQR jest:

uniwersalna – daje możliwości wykonywania wyznaczenia przemieszczeń dla dowolnych 

konfiguracji położenia znaczników QR kodowych, bez ostrego ograniczeń zakresu zmian 

przestrzennych. Zalecana jest stabilizacja znaczników w odległości około 8-12 cm,

wiarygodna – możliwe jest wielokrotne wyznaczanie parametrów tą samą kamerą w 

różnych konstelacjach zdjęć lub przy użyciu różnych kamer co daje możliwość bieżącej 

weryfikacji wyników. Szereg eksperymentów autorów potwierdzają wyjątkowe cechy tej 

metody w zakresie zgodności i niezawodności wyników,

zautomatyzowana – wszystkie elementy systemu są zautomatyzowane. Od kalibracji 

kamery, poprzez rejestrację i opracowanie obrazów, wyznaczenie parametrów 

przemieszczeń do przekazywania danych do systemu dystrybucji i prezentacji wyników. 

Wszystkie te elementy mogą być wdrożone do kompleksowego systemu monitorowania 

obiektu.

Zaproponowana technologia jest całkowicie oryginalnym rozwiązaniem autorów. 

Nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w praktyce w różnych sytuacja 

pomiarowych, dla dowolnie ułożonych obiektów w przestrzeni i dla dowolnie 

dużych zmian. Potwierdzają to liczne testy wykonane przez autorów. 

Zastosowane zaawansowane numerycznie algorytmy charakteryzują się dużą 

sprawnością działania z wyjątkową niezawodnością.

TRWAJĄ WDROŻENIA:

W METRZE WARSZAWSKIM, NA ZAPORZE DĘBE, NA BUDOWIE TRASY S-2, IBDiM
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