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D
yna micz ny roz wój in fra struk tu ry miej skiej to du że
wy zwa nie nie tyl ko dla obec nych i przy szłych wło da -
rzy tych te re nów, ale tak że, a mo że przede wszyst kim,
dla obec nych i przy szłych in ży nie rów bu dow nic twa.

Te re ny prze zna czo ne pod in we sty cje są i bę dą w przy szło ści co -
raz bar dziej wy ma ga ją ce pod wzglę dem wa run ków geo tech -
nicz nych, ale i za sta nych te re nów przy le ga ją cych do in we sty -
cji. Bu du je my co raz głę biej i wy żej, na te re nach, któ re jesz cze
kil ka lat te mu by ły by uzna ne za zbyt wy ma ga ją ce. Trud no ści
tech nicz ne na pę dza ją roz wój tech no lo gii, a jak po wszech nie
wia do mo, po trze ba jest mat ką wszyst kich wy na laz ków. 

Jed nym z głów nych wy zwań i pro ble mów re ali za cji in we sty -
cji pro wa dzo nych w cia snej za bu do wie miej skiej jest ogra ni cze -
nie wszel kich ne ga tyw nych ich wpły wów na za bu do wa nia są -
sia du ją ce z bu do wą, a tak że świa do me po dej ście do kwe stii bez -
pie czeń stwa lu dzi za miesz ku ją cych w są siedz twie. Ogra ni cze -
nie za py le nia oraz wpły wu drgań sta ło się już nor mą, a mo ni to -
ro wa nie prze miesz czeń i od kształ ceń obiek tów lub ich czę ści,
któ re przy le ga ją do bu do wy, jest dzi siaj tak sa mo waż ne jak re -
ali za cja in we sty cji. Świa do me pla no wa nie mo ni to rin gu od dzia -
ły wa nia re ali za cji bu do wy jest więc waż nym ele men tem pla no -
wa nia ca łej in we sty cji i po win no być bra ne pod uwa gę pod czas
opra co wy wa nia bu dże tu i har mo no gra mu prac bu dow la nych.

Obec nie mo ni to ring re ali za cji bu do wy stał się ogól nie do -
stęp nym, prostym i nie dro gim na rzę dziem wspo ma ga ją cym
co dzien ną pra cę in ży nie ra, tak jak np. pro gra my do ry so wa -
nia czy wy mia ro wa nia kon struk cji. Świet nym przy kła dem  jest
m.in. opro gra mo wa nie Qu ic kView fir my GEO -In stru ments,
będące główną częścią kom plet ne go sys te mu mo ni to rin gu,
opar tego na do stę pie on -li ne.

Je go za da niem jest umoż li wie nie do stę pu użyt kow ni kom
do da nych, któ re zo sta ły za re je stro wa ne przez róż ne go ro dza -
ju czuj ni ki umiesz czo ne na bu do wie lub w jej oko li cy, tj. np.
czuj ni ki za py la nia, czuj ni ki drgań, ten so me try, au to ma tycz ne ta -
chi me try czy au to ma tycz ne in kli no me try. Ro dzaj czuj ni ków
nie jest spe cjal nie istot ny, po nie waż Qu ic kView po zwa la
na pod gląd da nych z wie lu do stęp nych na ryn ku róż nych czuj -
ni ków. Do stęp do da nych i in for ma cji jest bar dzo du ży. Pro gram
umoż li wia bo wiem za rów no śle dze nie za re je stro wa nych da -
nych w cza sie rze czy wi stym, jak i prze glą da nie ar chi wal nych
od czy tów. Sa ma in for ma cja nie by ła by jed nak tak waż na, gdy -
by nie to, że za po śred nic twem Qu ic kView moż na we ry fi ko -
wać, czy otrzy ma ne pa ra me try miesz czą się we wcze śniej usta -
lo nych pro gach bez pie czeń stwa. Pro gram ma funk cjo nal ność
de fi nio wa nia po zio mów alar mo wych, po prze kro cze niu któ -
rych wcze śniej wska za na gru pa użyt kow ni ków zo sta je au to ma -
tycz nie po in for mo wa na o ta kiej sy tu acji np.  przez wy sła nie
wia do mo ści e -ma il. To sa mo do ty czy ra por to wa nia da nych,
któ re mo że od by wać się au to ma tycz nie, z do wol ną czę sto tli wo -

ścią, bez ko niecz no ści an ga żo wa nia pra cy in ży nie rów. Po nad -
to pro gram po zwa la na śle dze nie od czy tów z róż ne go ro dza ju
czuj ni ków w jed nym miej scu, bez ko niecz no ści po sia da nia wie -
lu pro gra mów i lo go wa nia się w wie lu wi try nach in ter ne to -
wych. Ozna cza to du żą oszczęd ność cza su i przej rzy stość w do -
stę pie do da nych. Qu ic kView to po ży tecz ne na rzę dzie w co -
dzien nej pra cy kie row nic twa bu do wy, dzię ki któ re mu kon tro -
la wszyst kich mie rzo nych pa ra me trów sta je się bar dziej przy -
stęp na i co waż ne w peł ni trans pa rent na. Owa trans pa rent ność
jest bar dzo waż na, po nie waż GEO -In struments za le ca swo im
klien tom, aby do stęp do Qu ic kView mie li na bu do wie wszy scy
uczest ni cy pro ce su in we sty cyj ne go, tzn. oso by za rów no ze stro -
ny ge ne ral ne go wy ko naw cy lub wy ko naw cy ro bót, jak i nad -
zo ru i in we sto ra. Ta kie po dej ście do pro ble mu mo ni to rin gu
wzmac nia wza jem ne za ufa nie, co bez wąt pie nia ma wpływ
na od po wie dzial ne pro wa dze nie każ dej in we sty cji.

Plat for ma on -li ne do mo ni to ro wa nia kon struk cji, bo i tak moż -
na na zwać Qu ic kView, po wsta ła dzię ki bli sko trzy dzie sto let nie -
mu do świad cze niu fir my  GEO -In stru ments przy re ali za cji róż -
nych kom plek so wych pro gra mów mo ni to rin go wych. Dzię ki te -
mu pro gram ma tak że wie le in nych prak tycz nych funk cji, któ re
wy da ją się być uszy te na mia rę dla przy szłe go użyt kow ni ka.
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