
W numerze 3/2018 „Nowoczesnych Hal” w artykule „Śnieg na dachu nie 
musi być utrapieniem” zostały opisane właściwości systemu monitorowania 
konstrukcji dachów WISENE wykorzystującego pionowy, laserowy pomiar 
przemieszczenia pionowego (ugięcia) konstrukcji za pomocą Laserowych Urządzeń 
Pomiarowych (LUP). Jest to skuteczne rozwiązanie o dokładności zapewniającej 
wiarygodność realizowanego monitoringu. Zaletą tego rozwiązania jest bezpośredni 
pomiar przemieszczenia pionowego, a więc wielkości, która jest bardzo miarodajna 
dla konstrukcji i dobrze odzwierciedla jej zachowanie pod obciążeniem.
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Pionowy pomiar laserowy za pomocą LUP, mimo 
swoich metrologicznych zalet, ma jednak pew-
ne ograniczenia, które utrudniają jego stosowa-

nie, a czasami ograniczają czy nawet uniemożliwiają 
jego wykorzystanie. Pierwszym utrudnieniem jest 
konieczność zapewnienia wolnej przestrzeni pod 
LUP w celu wykonania optycznego pomiaru odle-
głości do stabilnego punktu, jakim najczęściej jest 
posadzka. Wiąże się to z pewnymi ograniczeniami 
w swobodzie użytkowania posadzki obiektu – miej-
sca, do których są wykonywane pomiary, nie po-
winny być trwale zasłaniane. Innym ograniczeniem 
jest konieczność odpowiednio dobrej widoczności 

z miejsca instalacji LUP do wzmiankowanego sta-
łego punktu – w przypadku obiektów, w których 
występują silne zapylenie czy inne zanieczyszczenia 
powietrza, widoczność może nie być wystarczająca, 
a ponadto tego typu środowisko może skutkować 
szybszym zanieczyszczaniem optyki LUP. Kolejny-
mi utrudnieniami są wrażliwość optyki na wilgoć 
i ujemne temperatury – zamarzająca na soczew-
kach para wodna może rozpraszać wiązkę lasera, 
uniemożliwiając wykonanie prawidłowych pomia-
rów. Ponadto źródło światła laserowego stosowane 
w LUP nie może pracować w temperaturach poniżej 
-5°C i powyżej 50°C. 

mgr inż. Marcin Osiniak (marcin.osiniak@wisene.pl)
WISENE Sp. z o.o.

Śnieg na dachu
nie musi być utrapieniem – cz. II

fo
t. 

Fo
to
lia



TECHNIKI I TECHNOLOGIE | NOWOCZESNE HALE 1/19

69

W przypadku konstrukcji dachu przemieszczenie 
pionowe (liniowe) wynika bezpośrednio z ugięcia 
konstrukcji wywołanego obciążeniem zmiennym 
i jest na ogół mierzone w środku rozpiętości ele-
mentów konstrukcji. Ugięcie to powoduje również 
przemieszczenia kątowe, które mogą być mierzone 
w różnych punktach elementu poprzez pomiar 
kąta obrotu przekroju poprzecznego w danym 
punkcie, równego zmianie kąta nachylenia stycz-
nej do wzdłużnej osi elementu, np. w punkcie 
C (rys. 1). Oba przemieszczenia, liniowe i kątowe, 
są ze sobą ściśle i  jednoznacznie związane, więc 
naturalną alternatywą dla pomiaru przemiesz-
czenia pionowego jest pomiar przemieszczenia 
kątowego – kąta obrotu przekroju poprzecznego. 
W szczególności poprzez taki pomiar może być 
realizowany pomiar ugięcia wywołanego obcią-
żeniem zmiennym.
W przypadku belki (rys. 1) maksymalna wartość 
kąta obrotu (ϕmax) przekroju poprzecznego, wy-
wołana wszystkimi rodzajami obciążeń – stałym, 
zmiennym, termicznym, itp. – występuje w punk-
tach podparcia A i B belki i wynosi:

obrotu przekroju poprzecznego. W szczególności poprzez taki pomiar może być realizo-
wany pomiar ugięcia wywołanego obciążeniem zmiennym. 

 

Rys. 1. Ugięcie i kąt obrotu przekroju poprzecznego belki swobodnie podpartej w punk-
tach A i B, dla równomiernie rozłożonego obciążenia q(x). Wskutek ugięcia w belki prze-
krój poprzeczny o współrzędnej xc (punkt C) obraca się o kąt φ, a jego środek ciężkości 

przemieszcza się pionowo o yc. 

W przypadku belki przedstawionej na rys.1, maksymalna wartość kąta obrotu (φmax) 
przekroju poprzecznego, wywołana wszystkimi rodzajami obciążeń – stałym, zmiennym, 
termicznym, itp., występuje w punktach podparcia A i B belki i wynosi: 

 

𝜑𝜑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  ±3,2 ∙ 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿  , 

gdzie:  

φmax - wartość maksymalna kąta obrotu przekroju poprzecznego, 

L - długość belki,  

wmax - wartość maksymalna strzałki ugięcia belki. 

Przykładowo, dla dźwigara o normatywnej wartości maksymalnej ugięcia L/300 oraz 
długości L = 20 m, wartość maksymalna kąta obrotu przekroju poprzecznego wynosi: 

𝜑𝜑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  ±3,2 ∙
𝐿𝐿 300⁄

𝐿𝐿 = ±3,2 ∙ 1
300 ≈ ±0,011𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≈ 0,63°, 

natomiast wartość maksymalna ugięcia wynosi odpowiednio: 

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐿𝐿
300  =  20𝑚𝑚/300 ≅ 6,7𝑐𝑐𝑚𝑚. 

Zakładając że dopuszczalne obciążenie zmienne jest równe 50% wartości maksymal-
nej obciążenia całkowitego, wartość dopuszczalna ugięcia wdop, mierzonego w środku 
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Zakładając, że dopuszczalne obciążenie zmienne 
jest równe 50% wartości maksymalnej obciążenia 
całkowitego, wartość dopuszczalna ugięcia wdop, 
mierzonego w środku rozpiętości belki, wyniesie 
3,35 cm, natomiast wartość dopuszczalna kąta 
obrotu przekroju poprzecznego dop, mierzonego 
w pobliżu punktu podparcia belki, będzie odpo-
wiednio równa 0,315°. W praktyce można przyj-
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Parametr Wartość

Zakres pomiarowy ±4,5°

Rozdzielczość wyniku pomiaru 0,001°

Zakres temperatury pracy Od -40°C do +80°C

Temperaturowy dryft wyniku pomiaru ≤ ±0,0002°/°C

Całkowity błąd pomiaru
≤ ±0,01°

w zakresie od -20°C do +60°C

 Tab. 1. Podstawowe parametry metrologiczne Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego

mować, że dopuszczalne wartości ugięcia będą 
standardowo mieściły się w przedziale 2-4 cm, 
natomiast kąta obrotu – w przedziale 0,2-0,4°.
Warto zwrócić uwagę, że wartość maksymalna ką-
ta obrotu (ϕmax) nie zależy od długości elementu, 
natomiast wartość maksymalna ugięcia (wmax) jest 
liniowo związana z długością elementu. Zatem dla 
niezbyt długich elementów, uwzględniając para-
metry dostępnych na rynku przyrządów pomiaro-
wych, kąt obrotu powinien być lepszy od ugięcia 
jako wielkość monitorująca.
Do pomiarów kąta obrotu przekrojów poprzecz-
nych w systemie WISENE opracowane zostało 
Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe (IUP) 
wykorzystujące czujnik inklinometryczny wy-
konany w technologii MEMS (Micro-Electro-
-Mechanical Systems – miniaturowe urządzenia/
systemy elektromechaniczne, w szczególności za-
wierające elementy ruchome, często wykonane 
z krzemu).
W podstawowym zastosowaniu IUP służy do po-
miaru kąta obrotu przekrojów poprzecznych 
elementów konstrukcji dachu pod obciążeniem 
zmiennym. Odniesieniem (referencją) dla czujnika 
inklinometrycznego jest pole grawitacyjne Ziemi 
– stabilne oraz zawsze i wszędzie dostępne – nie 

ma więc żadnych metrologicznych ograniczeń śro-
dowiskowych, typowych dla pomiarów laserowych.
Integralną częścią Inklinometrycznego Urządzenia 
Pomiarowego jest zewnętrzny czujnik w postaci 
Modułu Inklinometru IM3-16/1.1, który posia-
da stalową podstawę z trzema nóżkami zakoń-
czonymi ostrzami (rys. 2). Te ostrza po „wkłuciu” 
się w monitorowany element zapewniają bardzo 
wysoką stabilność położenia. Niezbędny, regulo-
wany docisk do elementu konstrukcji zapewnia 
sprężyna na śrubie mocującej, przechodzącej przez 
otwór w podstawie zamocowanej do tego elemen-
tu (rys. 3). Przykładowy sposób zamontowania 
Inklinometrycznego Urządzenia Pomiarowego 
do płatwi przedstawiony jest na rys. 3.
Opracowanie IUP było niemałym wyzwaniem 
technicznym, głównie za sprawą zapewnienia moż-
liwie dużej odporności na niekorzystne czynniki 
środowiskowe, np. zmiany temperatury otoczenia 
i/lub wilgotność. Podstawowe parametry metro-
logiczne IUP zebrane są w tab. 1. Na szczególną 
uwagę zasługuje bardzo mała wartość temperaturo-
wego dryftu wyniku pomiaru: ≤ ±0,0002°/°C. Tak 
mała wartość zapewnia wiarygodne pomiary prze-
mieszczenia kątowego z rozdzielczością i dokład-
nością lepszą od laserowego pomiaru przemiesz-

 Rys. 1. Ugięcie i kąt obrotu przekroju poprzecznego belki swobodnie podpartej w punktach A i B dla równomiernie rozłożonego obciążenia q(x). 
Wskutek ugięcia belki przekrój poprzeczny o współrzędnej xc (punkt C) obraca się o kąt φ, a jego środek ciężkości przemieszcza się pionowo o yc
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 Rys. 4. Przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przez IUP zamontowane w obiekcie przemysłowym

czenia pionowego (dla przykładowego elementu 
rozpatrywanego wcześniej).
Przykładowe wyniki pomiarów wykonane przez 
IUP zamontowane w  obiekcie przemysłowym 
przedstawione są  na  rys. 4.  Znacząca zmiana 
mierzonego kąta została zarejestrowana 1 grud-
nia 2016 roku i była związana z opadami śniegu. 
8 grudnia nastąpiło stopienie śniegu, co spowo-
dowało zmianę kąta z wartości -0,05° do warto-
ści bliskiej zeru. Dla tego punktu pomiarowego 
dopuszczalna wartość kąta obrotu wynosi 0,25°, 
a więc obserwowane było obciążenie stanowiące 
ok. 20% obciążenia dopuszczalnego.
Dzięki zastosowaniu IUP system WISENE może 
pracować w trudnych warunkach środowiskowych, 
takich jak:
• bardzo niskie temperatury (do -40°C), np. nie-

obudowane wiaty,
• duża wilgotność, szronienie,

 Rys. 2. Moduł Inklinometru IM3-16/1.1. Strzałka na tabliczce 
znamionowej pokazuje orientację osi pomiarowej

 Rys. 3. Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe. Moduł 
Inklinometru dociskany jest do monitorowanego elementu 
sprężyną dociskową

• bardzo wysokie temperatury (> 50°C),
• duże zapylenie,
• zanieczyszczone podłoże, np. w nieobudowa-

nych wiatach – śnieg, błoto,
• niedostępne optycznie stabilne odniesienie, np. 

niestabilne podłoże, nieodpowiednie optycznie 
podłoże, np.: lustro wody, zalegający śnieg, błoto.

IUP są mało wrażliwe na warunki klimatyczne. Nie 
wymagają dostępności żadnych punktów odniesie-
nia. Są ponadto bardziej energooszczędne od LUP, 
co w przypadku systemów zasilanych bateryjnie 
ma zasadnicze znaczenie dla komfortu obsługi. 

Podsumowanie
Zastosowanie IUP oraz LUP umożliwia realizację 
wiarygodnego, wysokiej jakości monitoringu ob-
ciążenia konstrukcji dachowych, dedykując system 
WISENE do pracy w niemalże dowolnych obiek-
tach i warunkach środowiskowych. q
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