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REKONSTRUKCJA SŁUPA ENERGETYCZNEGO NA PODSTAWIECHMURY
PUNKTÓW WPROWADZENIE
Techniki skaningu laserowego mogą znaleźć zastosowanie podczas inwentaryzacji
infrastruktury energetycznej. Dane pozyskane metodą skanowania laserowego z odpowiednią
gęstością próbkowania pozwalają uzyskać dokładną informację na temat geometrii słupa, linii
przesyłowych oraz obiektów znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Integracja
chmury punktów pozyskanej ze skaningu laserowego z danymi pozyskanymi metodami
termowizyjnymi i fotogrametrycznymi mogą stanowić podstawę procesu decyzyjnego
podczas diagnostyki sieci.
PROWADZONE BADANIA
Celem prowadzonych badań było odtworzenie geometrii elementów słupa kratowego na bazie
chmury punktów uzyskanej ze skaningu laserowego. Pomiar wykonano z 6 pozycji
pokazanych na rys 1. Na rys 2 przedstawiono efekt wizualizacji słupa w postaci chmury
punktów po uprzednim odfiltrowaniu punktów należących do otoczenia. Istnieje możliwość
nałożenia grafik rastrowej na chmurę punktów, przykład takiej operacji na podstawie wskazań
użytkownika przedstawiono na rys 3. Odtwarzanie geometrii elementu na podstawie chmury
punktów jest procesem półautomatycznym polegającym na segmentacji poszczególnych
elementów z chmury punktów przez operatora oraz dopasowywania do nich brył prostych.
Podejście takie pozwala na eksport uzyskanego modelu do środowisk inżynierskich typu
CAD gdzie można wykonać dalszą analizę. Przykład odtworzenia badanego obiektu
przedstawiono na rys 4. Drugą możliwością, która daje dużo większą precyzję jest
odtwarzanie elementów na bazie ich przekroju uzyskanego z chmury punktów. Metoda ta
wymaga jednak pokrycia punktami wszystkich płaszczyzn skanowanego obiektu.
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Rys 1 Stanowiska pomiarowe w obrębie badanej konstrukcji kratowej

Rys 2 Słup kratowy serii Z52 w postaci chmury punktów kolor zielony symbolizuje punkty
zakwalifikowane jako zaszumienie

Rys 3 Proces rejestracji chmury punktów z termogramem

Rys 4 Model bryłowy odtworzony na bazie chmury punktów
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