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Leica 3D Disto
– wymiary w 5 minut
Wymiarowanie wnęk okiennych i drzwiowych – banalne zadanie. Dla producenta
stolarki staje się koszmarem, gdy okazuje się, że inwestor postanowił zaaranżować swój
dom w stylu okrętowym – okrągły bulaj o średnicy dwóch metrów na reprezentacyjnej
elewacji i mnóstwo łukowych sklepień w reszcie otworów. Jest wyzwanie?
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Leica 3D Disto pozwala przede wszystkim
realizować pomiary elementów
krzywoliniowych. Ważniejsze jest jednak to,
że robi to z dużą dokładnością (współrzędne
określane są z błędem 1 mm/10 m).

Stare...
„Wyjadacze” z okiennej i drzwiowej, którzy
zmierzyli w swojej karierze zawodowej dziesiątki, a może i setki podobnych kształtów,
powiedzą, że to pestka. Dla specjalistów z doświadczeniem – bezsprzecznie tak. Używając
odpowiednich metod i narzędzi, jesteśmy
w stanie przenieść na papier, a później do
oprogramowania projektowego praktycznie
każdy kształt. Ważniejsze jest jednak to, jak
dokładnie to zrobimy, ile czasu nam to zajmie
i jak dużo osób trzeba będzie zaangażować
w to przedsięwzięcie.
Chyba najmniej problemów powinien
sprawić mierzącemu okrągły otwór okienny.
Tutaj z użyciem prostego dalmierza laserowego można z łatwością określić średnicę
okręgu, wykorzystując do tego celu funkcję
minimum/maksimum. Niewiele trudniej będzie w przypadku sklepień łukowych, gdzie
otwór zakończony jest połową okręgu. Wtedy
wystarczy zmierzyć średnicę łuku wewnątrz
otworu. Zwróciliście zapewne uwagę, że
w obu tych przypadkach pisaliśmy o okręgu.
Ta idealna sytuacja zdarza się jednak w rzeczywistości budowlanej niezwykle rzadko.
W większości przypadków mamy do czynienia z fragmentami okręgów o wymiarach
trudnych do określenia czy ze złożeniami kilku krzywych o różnych promieniach. To właśnie sprawia, że zwykle do odwzorowywania

kształtów krzywoliniowych otworów okiennych i drzwiowych wykorzystuje się szablony.
Trzeba je wyciąć na miejscu inwestycji z tektury lub sklejki, a następnie zwymiarować i tak
pozyskane wyniki przenieść do komputera.
Metoda tania, ale mało dokładna, do tego
czaso- i pracochłona, angażująca co najmniej
dwóch pomiarowych i mnóstwo „akcesoriów”.
W czasach nowoczesności tylko najwytrwalsi
pozostają przy starym. No chyba, że jednorazowo muszą zmierzyć takich krzywych kilkanaście, czasu na wyprodukowanie okien
i drzwi jest mało, a marginesu na pomyłki
praktycznie żadnego.
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...kontra nowe
Nie, nie będziemy pisali o elektronicznych poziomicach, dalmierzach laserowych
czy laserach punktowych. Dla niektórych to
jeszcze nowoczesność, ale trzeba być czujnym. Technologie pomiarowe rozwijają się
bardzo dynamicznie i to, co wczoraj było
nowinką techniczną, już dziś jest sprzętem
mocno archaicznym. Jest w tej chwili na rynku
urządzenie miernicze, które w zadaniach wymiarowania otworów okiennych i drzwiowych
zastępuje wszystkie stosowane do tej pory
przyrządy. Mieści się w niewielkiej walizce
transportowej, obsługuje je tylko jedna osoba,
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pomiar łuku trwa kilka minut, a wyniki są natychmiast gotowe do wykorzystania w fazie
projektowania.
Mowa o dalmierzu skanującym Leica 3D
Disto. Jest to połączenie dalmierza laserowego, wyznaczającego odległość, oraz geodezyjnego teodolitu do pomiaru kątów poziomych
i pionowych. Urządzenie, określając odległość
do mierzonego obiektu (rzeczonego fragmentu łukowego sklepienia) oraz kąty (poziomy
i pionowy), oblicza trójwymiarowe współrzędne X, Y, Z kolejnych punktów. W ten sposób
powstaje trójwymiarowy model obmierzanego elementu.
Powiecie zapewne, że 3D dla tak prostych
konstrukcji, jakimi są okna i drzwi to przerost formy nad treścią. Nic bardziej mylnego.
Trzeba być bowiem świadomym, że wszystkie pomiary wykonywane ręcznym dalmierzem, zwijaną taśmą, laserem czy poziomicą
są dwuwymiarowe. Zbadamy więc nimi długość, szerokość, częściowo pochylenie. Ze
współrzędnych trójwymiarowych z 3D Disto
można „wyciągnąć” dużo więcej informacji.
Na podstawie takich danych pomiarowych
z łatwością określimy nieprostopadłość krawędzi, pochylenie ścian, w sekundę poznamy
odległości między dowolnymi punktami (np.
przekątne otworów), powierzchnię i objętość zmierzonych obiektów czy sprawdzimy
różnicę poziomów nadproży. Dane współrzędnościowe pozwalają więc badać kształty
(geometrię) i wzajemne ułożenie elementów
konstrukcji budowlanych w przestrzeni (kilka kliknięć zajmuje sprawdzenie, czy otwór
w ścianie nie jest zwichrowany i czy rzeczywiście jest kwadratem, prostokątem bądź regularnym wycinkiem okręgu).

Skanujemy łuki

Leica 3D Disto to połączenie dalmierza laserowego, wyznaczającego odległość,
oraz geodezyjnego teodolitu do pomiaru kątów poziomych i pionowych.
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Jedną z najciekawszych funkcji pomiarowych instrumentu Leica 3D Disto jest automatyczne skanowanie. To właśnie tego narzędzia
będziemy najczęściej używać przy pomiarze
łuków. Trzeba jednak pamiętać, że instrument
ten nie jest typowym skanerem laserowym,
który mierzy miliony punktów na sekundę.
Tutaj funkcja skanowania polega na automatycznym pomiarze przekroju poziomego
(np. do wyznaczania kształtów wykuszy lub
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W ciągu kilku minut od rozpoczęcia pracy powstaje gotowy plik DXF, który można od razu wysłać mailem
do biura, gdzie projektant rozpocznie obróbkę danych i przygotowania do produkcji.

Jedną z najciekawszych funkcji pomiarowych instrumentu Leica 3D Disto jest automatyczne skanowanie.
To właśnie tego narzędzia będziemy najczęściej używać przy pomiarze łuków.
24

OKNA

klatek walcowych klatek schodowych) lub
pionowego (do pomiaru łukowych nadproży i sklepień). Operator wskazuje początek,
ewentualnie koniec skanowanego odcinka,
definiuje odległość między kolejnymi mierzonymi punktami, a resztą zajmuje się urządzenie. Gęstość punktów ustalamy w zależności od potrzeb dokładności odwzorowania
kształtu. Im jest ich więcej, tym dłużej trwa
skanowanie. Zeskanowanie jednego otworu
z łukowym zakończeniem urządzeniem 3D
Disto zajmuje dosłownie 5 minut. Pomiary
wykonuje się jednoosobowo, bez potrzeby
stosowania drabin, rusztowań i całego zestawu sprzętu mierniczego. Najważniejszy
jest jednak efekt takich prac. Wynik pomiarów można natychmiast wyeksportować do
CAD-owskiego formatu DXF. Po otwarciu go
w dowolnym oprogramowaniu inżynierskim
3D można przejść natychmiast do etapu projektowania stolarki okiennej lub drzwiowej.

Nie wolno zapominać, że choć technologia stosowana w urządzeniu Leica 3D Disto
pochodzi rodem z instrumentów geodezyjnych, to oprogramowanie sterujące jest tak
skonstruowane, że sprzęt może obsługiwać
każdy, nawet osoba nie mająca do tej pory
styczności z takimi narzędziami. Pracą dalmierza Leica 3D Disto steruje się za pomocą
fabrycznego kontrolera lub dowolnego tabletu/laptopa z systemem operacyjnym Windows. Wskazywanie punktów pomiarowych
(celowanie) odbywa się za
pomocą dotykowego
ekranu i plamki
laserowej.

Dlaczego to jest takie fajne?
Odpowiedź na to pytanie
nie będzie trudne. Leica
3D Disto pozwala przede
wszystkim realizować pomiary elementów krzywoliniowych. Ważniejsze jest
jednak to, że robi to z dużą
dokładnością (współrzędne określane są z błędem 1
mm/10 m). Do wykonania
pomiaru wystarczy jedna
osoba, która na plac budowy
jedzie z małą walizką i ewentualnie statywem, a także nie
potrzebuje do „zdjęcia” wymiarów
pomocy innych osób, rozstawiania
rusztowań, cięcia sklejki, jej wymiarowania i przenoszenia wyników
z kartki do pamięci komputera.
W ciągu kilku minut od rozpoczęcia pracy powstaje gotowy
plik DXF, który można od razu
wysłać mailem do biura, gdzie projektant
rozpocznie obróbkę danych i przygotowania
do produkcji.

Do wykonania pomiaru wystarczy jedna
osoba, która na plac budowy jedzie z małą
walizką i ewentualnie statywem.
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I na koniec jeszcze jedna ważna informacja: Leica 3D Disto posiada zestaw funkcji
pomiarowych, które mogą być wykorzystane na etapie montażu. Instrument potrafi
przenosić stałe poziomy, wyznaczać wysokości, pionować, tyczyć odcinki o zadanej
długości i punkty montażowe. 3D Disto
jest też idealnym instrumentem do inwentaryzacji powykonawczej kontroli prawidłowości zamontowanej stolarki okiennej
i drzwiowej.

