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MOŻLIWO ŚCI WYKORZYSTANIA MODELU QUASI-GEOIDY  
W NIWELACJI 

Piotr Banasik1, Anna Nędza2  
1AGH w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Katedra Geodezji 
Zintegrowanej i Kartografii; pbanasik@agh.edu.pl 
2AGH w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; anna_n@onet.pl 

Streszczenie: Integracja niwelacji klasycznej, realizowanej za pomocą niwelatora z niwelacją 
satelitarną, realizowaną za pomocą odbiornika GNSS jest możliwe po uwzględnieniu zmian  
w odstępach (undulacji) geoidy lub quasi-geoidy od elipsoidy. Informację o undulacji zawarta jest 
w modelach tych powierzchni. Do integracji wykorzystuje się modele zwane niwelacyjnymi, czyli 
dopasowane do osnowy wysokościowej. W referacie podjęto próbę przeanalizowania  aktualnego 
modelu quasi-geoidy opracowanego dla obszaru Polski, ze względu na możliwości jego 
wykorzystania w niwelacji. Efektem analizy są odpowiednie kartogramy, które w inny sposób 
ilustrują undulację quasi-geoidy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji  
o warunkach zastępowania różnic wysokości normalnych różnicami wysokości elipsoidalnych. 
Taka informacja może być przydatna w przypadku projektowania osnów wysokościowych lub ich 
pomiaru z użyciem techniki GNSS (np. niwelacja wykonywana przez przeszkody terenowe). 

Słowa kluczowe: model quasi-geoidy, niwelacja, niwelacja satelitarna, GNSS 

POSSIBILITIES OF USING QUASIGEOID MODEL IN LEVELLIN G 

Summary: Integration between classical, executed by a levelling instrument, and satellite 
levelling, executed by a GNSS receiver, is possible after considering changes in deviations 
(undulations) between the geoid or quasi-geoid and the ellipsoid. Information about undulation is 
included in the geoid or quasi-geoid models. For integration, are used models which are fit to the 
vertical control points (benchmarks). The paper attempts to analyse the current quasi-geoid model 
developed for the Polish area, due to the possibility of its use in levelling. The results of the 
analysis are the corresponding cartograms, which in a different way illustrate the quasi-geoid 
undulation. This makes it possible to obtain additional information about the conditions for 
replacing normal height differences with ellipsoidal heights. This information may be useful for 
the design of vertical control points or their measurement using GNSS technology (e.g. levelling 
throughout field obstacles). 

Keywords: quasigeoid model, classical levelling, satellite leveling, GNSS 
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OCENA MOŻLIWO ŚCI ZASTOSOWANIA GEODEZYJNYCH 
TECHNIK POMIARÓW DO WYZNACZANIA DEFORMACJI 
GÓROTWORU NA TERENIE KOPALNI SOLI „KŁODAWA”  

Michał Bieniasz1, Tadeusz Gargula2 
1 michalbieniasz@interia.pl  
2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
tadeusz.gargula@ur.krakow.pl 

Streszczenie: Jednym z aspektów funkcjonowania kopalni soli jest osiadanie powierzchni terenu i 
części górotworu, znajdującego się ponad wyrobiskami. Proces ten powinien być stale 
monitorowany, m.in. poprzez pomiary geodezyjne. Celem pracy jest pokazanie możliwości 
zastosowania geodezyjnych technik do badania zjawiska deformacji górotworu w obszarze 
eksploatacji złoża soli kamiennej w Kopalni Soli „Kłodawa”. Pierwszym etapem była stabilizacja 
wielofunkcyjnej sieci obserwacyjnej w wyrobiskach najwyższych poziomów kopalni. Następnie 
sieć została pomierzona z zastosowaniem kilku technik pomiarów geodezyjnych. Finalnym 
efektem pracy jest szczegółowa analiza otrzymanych wyników pomiarów w odniesieniu do 
danych archiwalnych. Wyniki tej analizy mają posłużyć do określenia kierunków działań 
zmierzających do zapewnienia dalszej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji wysadu 
kłodawskiego.  

Słowa kluczowe: przemieszczenia, konwergencja, stabilizacja reperów, niwelacja. 
 

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF USING GEODETIC 
MEASUREMENT TECHNIQUES TO DETERMINE THE 

DEFORMATION OF THE ROCK MASS IN THE KŁODAWA SALT 
MINE 

 
Summary: One of the aspects of the salt mine’s functioning is the subsidence of the surface of the 
terrain and the part of the rock mass that is above the excavations. This process should be 
continuously monitored, i. a. by geodetic measurements. The aim of the paper is to show the 
possibility of using geodetic techniques to investigate the phenomenon of rock mass deformation 
in the area of exploitation of rock salt in the Kłodawa Salt Mine. The first stage of the work was 
the marking of the multifunctional observation network in excavations of the highest levels of the 
mine. Then the network was measured using several geodetic survey techniques. The final result 
of the work is the analysis of received measurement results in relation to archival data. The results 
of this analysis are to be used to determine the direction of actions aimed at ensuring the 
continued, safe and efficient exploitation of the Kłodawa salt dome. 
 
Keywords: displacement, convergence, marking of benchmarks, leveling 
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JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWA Ć REDUKCJĘ LICZEBNO ŚCI 
ZBIORU DANYCH LIDAR 

Wioleta Błaszczak-Bąk1 
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa; Instytut Geodezji; wioleta.blaszczak@uwm.edu.pl 

Streszczenie: Istnieją różne metody pozyskiwania dużych zbiorów danych (np. LiDAR, pomiary 
batymetryczne). Takie zbiory mogą być trudne lub czasem wręcz niemożliwe do racjonalnego 
wykorzystania. Dlatego w etapie przetwarzania wstępnego duże zbiory danych mogą być 
redukowane, ale w taki sposób aby nie utracić danych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
postawionego celu opracowania. Proces redukcji dużych zbiorów danych pozwala na efektywne  
i mniej pracochłonne przetwarzanie. W zależności od celu opracowania i założeń projektowych 
redukcja powinna być prawidłowo zaplanowana. W szczególności powinna zostać wybrana 
odpowiednia metoda redukcji, odpowiednie narzędzia, kryteria i parametry. W pracy 
przedstawiono etapy prawidłowego planowania redukcji liczebności dużego zbioru danych 
pozyskanego z LiDAR. Zaprezentowano również nowatorską metodę redukcji danych Optimum 
Dataset Method. 

Słowa kluczowe: zbiór danych, LiDAR, redukcja danych, przetwarzanie 
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PORÓWNANIE MO ŻLIWO ŚCI BUDOWANIA MODELU 3D ZA  
POMOCĄ OPROGRAMOWANIA FIRMY PIX4D  

(PIX4DMAPPER PRO) ORAZ BENTLEY (CONTEXTCAPTURE) NA  
PRZYKŁADZIE UNITY TOWER W KRAKOWIE  

Zygmunt Czubek1, Mariusz Zygmunt2, Andrzej Kwinta3 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowi; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji 
2Uniwersytet Rolniczy w Krakowi; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
m.zygmunt@ur.krakow.pl 
3Uniwersytet Rolniczy w Krakowi; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
andrzej.kwinta@urk.edu.pl 

Streszczenie: Referat wpisuje się w tematykę konferencji nt. zastosowania systemów 
informatycznych w specjalnych zadaniach pomiarowych, systemów kontrolnych i pomiarowych w 
budownictwie, inżynierii środowiska i geologii. Celem publikacji jest przedstawienie wyników 
uzyskanych podczas budowania modelu przestrzennego, bardzo skomplikowanego obiektu 
 Unity Tower w Krakowie (potocznie zwanego szkieletorem). Do testów użyto 2 konkurencyjnych 
programów, oraz przetestowano pod kątem możliwości wygenerowania modelu jeszcze jeden 
produkt. Ze względu na stan obiektu (niedostępność) przestrzenny model obiektu został wykonany 
za pomocą technologii opartej o zdjęcia skośne. 

Słowa kluczowe: ASG-EUPOS, TPINETpro, postprocessing, sieć stacji referencyjnych 

COMPARISON OF 3D MODEL BUILDING BY PIX4D SOFTWARE 
(PIX4DMAPPER PRO) AND BENTLEY  

(CONTEXTCAPTURE) ON THE EXAMPLE OF UNITY TOWER IN 
KRAKOW 

Summary: The paper refers to the topic of the conference concerning the application of IT 
methods in special surveying problems, control and measuring systems in civil engineering, 
environmental engineering and geology. The purpose of this publication is to present the results 
obtained during the process of creating a 3D model  of a very complex object – Unity Tower in 
Cracow, popularly named as “Szkieletor”. During the analysis two competing software products 
have been used, another product has also been tested in terms of the possibility of generating a 3D 
model. Due to the condition of the object (inaccessibility), the 3D model has been created in the 
technology based on oblique photographs. 

Keywords: 3D modeling, oblique photographs, civil engineering surveying, inaccessible objects 
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INNOWACJE W POMIARACH SZCZEGÓŁOWYCH 

Adam Doskocz1 
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa; Katedra Geodezji Szczegółowej; adam.doskocz@uwm.edu.pl 

Streszczenie: W geodezyjnych pomiarach szczegółowych w ostatnich kilkunastu latach nastąpił 
znaczny postęp. Albowiem, zastosowanie tachimetrów elektronicznych niemal wyeliminowało 
stosowanie metody domiarów prostokątnych oraz upowszechniła się technologia pomiarów RTK 
GNSS. Ponadto, zainteresowania geodetów obecnie skierowane są w stronę produktów lotniczego 
skaningu laserowego oraz wykorzystania bezzałogowych statków latających (popularne obecnie są 
m.in. drony). Wraz z rozwojem geodezyjnych technologii pomiarowych wyznaczanie położenia 
szczegółów terenowych obejmuje rozwiązanie podstawowych zadań, w tym m.in. zaprojektowanie 
i pomiar osnowy geodezyjnej a następnie realizację pomiarów terenowych bądź pozyskanie 
danych przestrzennych innymi metodami. Na etapie końcowym następuje opracowanie zbiorów 
danych oraz zasilanie współczesnych baz danych i generowanie opracowań kartograficznych.  
W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości wyznaczania punktów osnowy pomiarowej 
(zgodnie z obecnymi przepisami określonej mianem pozaklasowej) oraz położenia szczegółów w 
technologiach klasycznych oraz w technologii Smart Station. Odniesiono się także do możliwości 
wyznaczania położenia obiektów terenowych z danych lotniczego skaningu laserowego oraz z 
produktów uzyskiwanych w technologii fotogrametrycznej ze zdjęć wykonanych z niskiego 
pułapu za pomocą drona. Uzyskane wyniki pomiarów wskazują na dużą zgodność położenia i 
wysokości punktów osnowy pomiarowej wyznaczonych w technologiach klasycznych i Smart 
Station z wynikami statycznych pomiarów GNSS. Ponadto, wskazano także na duży potencjał 
wyznaczania szczegółów sytuacyjno-wysokościowych na podstawie danych lotniczego skaningu 
laserowego oraz z ortofotomapy cyfrowej opracowanej na podstawie zdjęć wykonanych dronem. 

Słowa kluczowe: osnowa pomiarowa, pomiar terenowy, tachimetria, RTK GNSS, Smart Station 

INNOVATIONS IN DETAILED SURVEYING 

Summary: There have been significant advances in detailed surveying over the last dozen or so 
years. Because the use of electronic tachymeters almost eliminated the use of the rectangular 
method and is widespread RTK GNSS measurement technology. In addition, surveyors' interests 
are now being directed towards laser scanning and the use of unmanned aerial vehicles (drones are 
currently popular). With the development of surveying technologies the location of field details 
includes the solution of basic tasks, including design and measurement of the geodetic network 
and then the implementation of field measurements or the acquisition of spatial data by other 
methods. At the final stage, data sets are developed and databases are created and cartographic 
studies or maps are generated. The paper presents the possibilities of determining the points of the 
survey network (in accordance with the current regulations referred to as non-class) and the 
location of details in the classical technologies and Smart Station technology. It also referred to the 
possibility of determining the location of terrestrial objects from photogrammetric products of 
aerial laser scanning data and of low-level images from drones. The results of the measurements 
indicate a high degree of compatibility of position and the height of the points of survey network 
measured in classical and Smart Station technologies with the results of static GNSS 
measurements. In addition, the potential for measurement of position and height of topographic 
details was also highlighted on the basis of aerial laser scanning data and a digital orthophotomap 
based on pictures from drones.  

Keywords: survey network, topographic measurement, tacheometry, RTK GNSS, Smart Station 
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PRACE PROJEKTOWE PRZY ZAKŁADANIU SIECI KONTROLNEJ 
DLA CELÓW BADANIA STABILNO ŚCI MOSTU KOLEJOWEGO  

Z WYKORZYSTANIEM IDEI SIECI MODULARNYCH  

Tadeusz Gargula1, Pelagia Gawronek2, Maria Makuch3 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
tadeusz.gargula@ur.krakow.pl  
2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
p.gawronek@ur.krakow.pl 
3Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
m.makuch@ur.krakow.pl 

Streszczenie: Sieć kontrolna służąca badaniu stabilności mostu kolejowego została 
zaprojektowana z uwzględnieniem podstawowych aspektów technicznych: stabilności podłoża, 
odpowiedniej lokalizacji punktów oraz warunków geometrycznych, jakie powinna spełniać 
osnowa do wyznaczania przemieszczeń. Liczbowe parametry projektowe zakładanej sieci to m.in. 
błąd położenia punktu oraz wskaźniki wyznaczalności oraz niezawodności globalnej. Pomiar sieci 
wykonany został klasycznymi technikami naziemnymi na bazie stanowisk centrowanych. W celu 
poprawy parametrów jakości technicznej sieci, zaproponowano wprowadzenie dodatkowych 
quasi-obserwacji kątowo-liniowych na bazie stanowisk swobodnych (bez centrowania). Kolejną 
propozycją było wykorzystanie idei sieci modularnych do wyznaczenia położenia punktów sieci 
kontrolnej. Prace obliczeniowe polegały m.in. na przeprowadzeniu wstępnej analizy dokładności 
oraz badaniu stabilności punktów osnowy. 

Słowa kluczowe: przemieszczenia, stabilizacja osnowy, układ odniesienia, niezawodność 

THE DESIGN WORK ON SETTING UP A CONTROL NETWORK FOR  
THE PURPOSE OF EXAMINING THE STABILITY OF A RAILWAY  

BRIDGE USING THE IDEA OF MODULAR NETWORKS  

Summary: The control network used to study the stability of a railway bridge was designed with 
taking into account the basic technical aspects: the ground stability, the location of the points, and 
the geometric conditions that should be fulfilled by the control network to determine the 
displacement. The numerical design parameters of the proposed network include positional error, 
determinationality and global reliability. Measurement of the network was made by classical 
terrestrial techniques on the basis of the survey stations centered over the marked points. In order 
to improve the quality of the technical quality of the network, additional angular-linear quasi-
observations were proposed on the basis of free positions (without centering). Another suggestion 
was to use the idea of modular networks to determine the position of the control network points. 
Computational work consisted on, among others, performing a preliminary analysis of accuracy 
and examining the stability of the network points. 

Keywords: displacement, marking of survey points, reference system, reliability. 
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ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH METOD GEODEZYJNYCH DO 
WYZNACZANIA PRZEMIESZCZE Ń PIONOWYCH BELEK 

DŹWIGARA MOSTU KOLEJOWEGO  

Pelagia Gawronek1, Maria Makuch2 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
p.gawronek@ur.krakow.pl 
2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
m.makuch@ur.krakow.pl 

Streszczenie: Pomiary klasyczne stabilności mostu kolejowego, w kontekście wyznaczania 
przemieszczeń pionowych dolnych belek konstrukcyjnych obiektu, polegały na niwelacji 
precyzyjnej wpustów dźwigarów oraz niwelacji trygonometrycznej punktów kontrolowanych, 
zamocowanych do konstrukcji mostu w płaszczyznach pionowych niwelowanych wypustów. 
Pomiary wysokościowe metodami klasycznymi realizowano podczas okresowego badania 
stabilności konstrukcji oraz podczas próbnych obciążeń statycznych mostu taborem kolejowym. 
Specyfika pomiarów przemieszczeń, rodzaju obiektu podlegającego pomiarowi oraz warunków 
pracy w geodezji kolejowej zobligowała do zdefiniowania metodyk pomiarów wysokościowych, 
zapewniających pozyskanie danych o zadowalającym stopniu dokładności oraz niezawodności w 
kontekście badanego zjawiska. W artykule dokonano oceny stopnia zgodności wyznaczonych 
przemieszczeń pionowych pozyskanych na podstawie precyzyjnej niwelacji geometrycznej oraz 
niwelacji trygonometrycznej. W podsumowaniu zaproponowano optymalną pod względem 
dokładności, ekonomii pomiaru oraz bezpieczeństwa koncepcję wyznaczania przemieszczeń 
pionowych dolnych belek dźwigara mostu kolejowego z zastosowaniem metody klasycznej.  

Słowa kluczowe: przemieszczenia i odkształcenia obiektu, niwelacja precyzyjna, niwelacja 
trygonometryczna, stalowy most kolejowy 

APPLICATION OF CLASSICAL LAND SURVEYING MEASUREMENT  
METHODS FOR DETERMINING THE VERTICAL DISPLACEMENT 

OF RAILWAY BRIDGES 

Summary: The classical measurements of stability of railway bridge, in the context of 
determining the vertical displacements of the object, consisted on precision levelling of girders and 
trigonometric levelling of controlled points (fixed into girders' surface). The construction 
elements, which were measured in two ways, in real terms belonged to the same vertical planes. 
Altitude measurements of construction were carried out during periodic structural stability tests 
and during static load tests of bridge by train. The specificity of displacement measurements, the 
type of measured object and the rail land surveying measurement conditions were determinants to 
define methodology of altitude measurement. The article presents compatibility of vertical 
displacements of steel railway bridge, which were developed in two measurement methods. In 
conclusion, the authors proposed the optimum concept of determining the vertical displacements 
of girders by using precision and trigonometric levelling (in terms of accuracy, safety and 
economy of measurement). 

Keywords: displacement and deformation of structure, precise levelling, trigonometry levelling, 
steel railway bridge 
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OCENA STANU PRAWNEGO NUMERACJI ADRESOWEJ W POLSCE 
I ANALIZA MO ŻLIWO ŚCI POPRAWY JEJ FUNKCJONOWANIA 

Waldemar Izdebski1, Zbigniew Malinowski2 
1Politechnika Warszawska; Wydział Geodezji i Kartografii; Geo-System Sp. z o.o.; izdebski@geo-
system.com.pl;  
2Geo-System Sp. z o.o.; malinowski@geo-system.com.pl 

Streszczenie: Od wielu lat numeracja adresowa jest uniwersalnym sposobem na przypisanie 
uporządkowanych i jednoznacznych identyfikatorów przestrzennych miejscom zlokalizowanym 
przede wszystkim na terenach zabudowanych. Jej znaczenie i funkcja zmieniły się wraz z 
rozwojem urządzeń nawigacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej. W Polsce 
funkcjonowanie numeracji adresowej wynika z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a jej urzędowym prowadzeniem zajmują się 
samorządy szczebla gminnego. Co ważne, adresy występują jako jeden z podstawowych tematów 
danych przestrzennych ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w szerszym 
kontekście mają także charakter referencyjny względem innych rejestrów państwowych. Autorzy 
posiadają duże doświadczenie w temacie wdrażania i informatyzacji zbiorów numeracji adresowej 
w gminach, co przekłada się na diagnozę podstawowych problemów współczesnego 
funkcjonowania numeracji adresowej oraz konkretne wnioski co do rozwiązania tych problemów. 
Przedstawione wnioski i uwagi mają charakter konkretnych propozycji zmian do istniejących 
aktów prawnych, są więc relatywnie proste do zaimplementowania. Przy sprawnej realizacji 
postulatów można będzie zapobiec dalszemu mnożeniu się nieprawidłowości w numeracji 
adresowej. 

Słowa kluczowe: numeracja adresowa, system informacji przestrzennej, akty prawne 
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OCENA NIEZAWODNO ŚCI WYZNACZANIA POŁO ŻENIA W 
POZYCJONOWANIU WEWN ĄTRZ OBIEKTÓW 

 
THE POSITION RELIBILITY IN INDOOR NAVIGATION 

Joanna Janicka1 
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa; Instytut Geodezji; joanna.janicka@uwm.edu.pl 

Summary: The determination of position is always associated with the assessment of the 
accuracy. Regardless of the used method or technology it is esential to evaluate the quality of 
performed calculations. Thus, the information about obtained position and its accuracy 
determination are equaly  important. In case of  satellite measurements, considered topic is widely 
discussed in the literature. In recent years, same problem arise in case of positioning inside 
buildings. The paper presents the concept of posiation relibility determination in indoor 
navigation. 

Keywords: accuracy, satellite, navigation 
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POZYCJONOWANIE WEWN ĄTRZ OBIEKTÓW – ZASTOSOWANIE, 
PERSPEKTYWY I OGRANICZENIA 

Joanna Janicka1, Jacek Rapiński2 
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa; Instytut Geodezji; joanna.janicka@uwm.edu.pl 
2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa; Instytut Geodezji; jacek.rapinski@uwm.edu.pl 

Streszczenie: W nowoczesnym społeczeństwie, przemyśle i biznesie nawigacja w 
pomieszczeniach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ogólnym celem nawigacji 
wewnątrz obiektów jest zapewnienie funkcjonalności jaką dostarcza GNSS, w miejscach, gdzie 
sygnały GNSS nie są dostępne. Istnieje wiele podejść i koncepcji wewnętrznych systemów 
pozycjonowania – systemy oparte na pseudosatelitach, inercjalne systemy nawigacyjne (INS) czy 
komputerowe systemy wizyjne. Systemem cieszącym się coraz większym zainteresowaniem w 
ostatnich latach jest pozycjonowanie wewnątrz obiektów oparte na komunikacji bezprzewodowej. 
Zastosowanie sieci komunikacyjnych do tego zadania daje wiele korzyści w stosunku do innych 
systemów. Przede wszystkim można wykorzystać istniejącą infrastrukturę, a urządzenia niezbędne 
do tego celu są ogólnie dostępne i niedrogie. Niestety ten rodzaj pozycjonowanie posiada także 
wady. Istotną wadą jest niska dokładność wyników uzyskanych przez te systemy. Najbardziej 
popularne systemy oparte na pomiarze mocy sygnału radiowego (RSSI) osiągają dokładność kilku 
metrów, co nie zawsze jest zadowalające (osiąga co najwyżej 1-2 metry). Co więcej, silnie zależy 
ono od środowiska, a zatem funkcjonalność jest znacznie ograniczona w zmieniającym się 
środowisku (np. w obecności wielu osób lub pojazdów). Artykuł ten ma na celu przybliżenie 
czytelnikowi obecny stan wiedzy na temat pozycjonowania i nawigacji wewnątrz obiektów. 

Słowa kluczowe: GNSS, INS, RSSI , komunikacja bezprzewodowa 
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TRANSFORMACJE POMI ĘDZY WYSOKO ŚCIOWYMI UKŁADAMI 
ODNIESIENIA: Kronsztad’60, PL-KRON86-NH (Kronszad’8 6),  

PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) 

Roman Kadaj1 
1Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra 
Geodezji i Geotechniki; kadaj@prz.edu.pl 

Streszczenie: Państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce obejmuje obecnie dwa 
wysokościowe układy odniesienia: pierwszy, PL-KRON86-NH o starej nazwie: Kronsztad’86           
i drugi, o nazwie PL-EVRF2007-NH, będący polską realizacją europejskiego układu 
wysokościowego EVRF (European Vertical Reference Frame), zwanym też NAP (Normal 
Amsterdams Peil). Kronsztad’86 miał zastąpić wcześniejszy układ odniesienia o nazwie 
Kronsztad’60 ale intencje nie były w pełni zgodne z rzeczywistością. Kronsztad’60 został 
wdrożony do wszystkich opracowań geodezyjno-kartograficznych jeszcze przed epoką 
komputerową i będzie istnieć zapewne do czasu używania w praktyce map analogowych lub ich 
wtórników w formie map rastrowych. Dla potrzeb praktycznych opracowano formuły 
transformacji pomiędzy wszystkimi trzema wysokościowymi układami wymienionymi w tytule 
pracy. W tym celu wykorzystano około 16000 punktów podstawowej osnowy wysokościowej w 
PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH oraz ponad 7000 punktów w Kronsztad’60. Formuły 
transformacyjne opracowano w dwóch wariantach: w postaci wielomianów aproksymowanych 
metodą najmniejszych kwadratów oraz w formie siatki interpolacyjnej. Podstawowe zależności 
empiryczne zostały zaimplementowane m.in. w programie TRANSPOL w. 2.06 (Kadaj i Świętoń, 
2012), opracowanym według założeń GUGiK.   

Słowa kluczowe: transformacje wysokościowe, układy odniesienia, Kronsztad’60,   
PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH       

TRANSFORMATIONS BETWEEN THE HEIGHT REFERENCE 
FRAMES:  Kronstadt'60, PL-KRON86-NH (Kronszad'86), 

 PL-ETRF2007-NH (Amsterdam) 

Summary: The State Spatial Reference System in Poland currently includes two height reference 
frames: the first, PL-KRON86-NH, with the old name Kronstadt'86, and the second, called PL-
EVRF2007-NH, as a Polish implementation of the European Vertical Reference Frame (EVRF), 
named also NAP (Normal Amsterdams Peil). Kronstadt'86 was supposed to replace the earlier 
reference system called Kronstadt'60, but the intentions were not fully in line with reality. 
Kronstadt'60 has been implemented in all geodetic and cartographic elaborations even before the 
computer epoch and will probably exist until the use of analogue maps or their duplicates in the 
form of raster maps. For practical purposes, transformation formulas have been developed between 
all three reference frames mentioned in the title of work. For this purpose, about 16000 points of 
the base height network in the PL-EVRF2007-NH and PL-KRON86-NH were used and more than 
7000 points in the Kronstadt'60. Transformational formulas were developed in two variants: in the 
form of polynomials approximated by the least squares method and in the form of interpolation 
grid. Basic empirical relationships were implemented among others in the program TRANSPOL v. 
2.06 (Kadaj i Świętoń, 2012), elaborated according to the assumptions of the Head Office of 
Geodesy and Cartography. 

Keywords: Height transformations,  reference frames,  Kronstadt’60,  PL-KRON86-NH,  
PL-EVRF2007-NH 
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TRANSFORMACJA IZOMETRYCZNA Z DODATKOWYMI 
WARUNKAMI NA PUNKTY DOSTOSOWANIA  

Roman Kadaj1, Tomasz Świętoń2  
1 Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra 
Geodezji i Geotechniki; kadaj@prz.edu.pl 
 2 Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra 
Geodezji i Geotechniki; swieton@prz.edu.pl 

Streszczenie: Standardowa metoda transformacji izometrycznej (2D lub 3D), jest często 
wykorzystywana w zadaniach związanych z geodezją inżynieryjną. W publikacji przedstawiono 
jej modyfikację polegającą na nałożeniu dodatkowych warunków, umożliwiających wykorzystanie 
tylko wybranych współrzędnych punktów dostosowania lub blokowanie (przyjmowanie jako 
niezmienne) niektórych współrzędnych punktów. Rozwiązanie takie wykorzystywane jest w 
pracach pomiarowych na platformach wiertniczych lub w stoczniach, w sytuacjach ograniczonej 
możliwości pozyskania punktów łącznych. Zadanie to, nie jest problemem całkowicie nowym. 
Istnieją komercyjne, specjalistyczne programy komputerowe pozwalające na wykonanie 
podobnego typu geometrycznych przekształceń,  jednak nie znaleziono publikacji prezentujących  
odpowiednie rozwiązania analityczno - numeryczne. W standardowej metodzie transformacji 
współrzędne punktów dostosowania redukuje się zwykle do środków ciężkości zbiorów punktów 
w obu układach. W przypadku transformacji z dodatkowymi warunkami takie podejście w 
zasadzie nie jest możliwe. Wykorzystanie jedynie wybranych współrzędnych punktów powoduje 
konieczność pewnych modyfikacji modelu funkcjonalnego zadania. W przypadku transformacji 
3D wiąże się to zawsze z iteracyjnym rozwiązaniem nieliniowego problemu najmniejszych 
kwadratów. W artykule zaprezentowano algorytm wraz z jego implementacją w programie 
GEONET DC oraz przykłady ilustrujące różne warianty założeń i rozwiązania zadań.  

Słowa kluczowe: transformacja izometryczna, GEONET DC, budowa statków,  geodezja 
inżynieryjna 

ISOMETRIC TRANSFORMATION WITH ADDITIONAL CONDITIONS  
ON CONTROL POINTS  

Summary: The standard method of isometric transformation (2D or 3D) is often used in the tasks 
of surveying engineering. The publication presents its modification by imposing additional 
conditions which allow to use only selected coordinates of control points or fixing (accepting as 
unchanging) selected control points’ coordinates. This solution is used by surveyors in shipyards 
and oil platforms, where the ability of obtaining control points is limited.  This task is not a 
completely new problem. There are already commercial, specialized computer programs for 
performing similar types of geometric transformations, but we have not found any publications 
presenting relevant analytical and numerical solutions. In the standard transformation method, the 
coordinates of the control points are usually reduced to the centroid of the point sets in both 
systems. In the case of transformations with additional conditions this approach is not possible. 
Using only selected points’ coordinates requires some modification of the functional model of the 
task. In the case of 3D transformations, the solution always involves an iterative solution of the 
nonlinear problem of the least squares.  The article presents the algorithm with its implementation 
in GEONET DC software and examples illustrating different variants of assumptions and solutions 
of the tasks. 

Keywords:  isometric transformation, GEONET DC, shipbuilding, engineering geodesy 
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STRZAŁKI EKSPLOATACYJNE TORU ZWROTNEGO ROZJAZDU 
ZWYCZAJNEGO  

Arkadiusz Kampczyk1 

1 AGH w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Katedra Geodezji 
Inżynieryjnej i Budownictwa; kampczyk@agh.edu.pl 

Streszczenie: W pracy omówiono zagadnienia dotyczące pomiarów strzałek eksploatacyjnych 
toru zwrotnego w rozjeździe zwyczajnym z uwzględnieniem pomiarów autorskich. Położenie toru 
zwrotnego w płaszczyźnie poziomej ocenia się na podstawie wyników pomiarów strzałek na stałej 
cięciwie. W artykule opisano wyniki pomiarów strzałek eksploatacyjnych, które zostały uzyskane 
z zastosowaniem przykładnicy magnetyczno-pomiarowej (ang. magnetic-measuring square  
– MMS). Publikacja skupia się na zastosowaniu autorskiego przyrządu pomiarowego MMS  
w pomiarach strzałek eksploatacyjnych w dwóch trybach: z trzpieniem z prowadnicą, płytką 
krawędziową oraz z linką pomiarową i smyczkiem pomiarowym (pozwala na pomiar strzałek dla 
różnych długości cięciw w zależności od rodzaju i typu rozjazdu) oraz z trzpieniem 2M, płytką 
krawędziową, mini pryzmatem GMP111. Uzyskane wyniki badań, potwierdzają przydatność 
zastosowania przyrządu MMS w pomiarach strzałek eksploatacyjnych. Autorskie rozwiązanie 
wpisuje się w tematykę prac geodezyjnych i prac diagnostycznych, stanowiąc ich optymalizację. 
Badania udzieliły również odpowiedzi na pytanie, w jakim stanie znajduje się położenie toru 
zwrotnego w płaszczyźnie poziomej. Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych  
i utrzymaniu rozjazdów Id-4 wymaga prowadzenia dokumentacji technicznej w postaci Arkusza 
Uzupełniającego Badania Technicznego pomiarów strzałek. MMS zapewnia pozyskiwanie danych 
do dokumentacji technicznej. W pracy przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. Praca 
niniejsza została wykonana w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.150.005. 

Słowa kluczowe: przykładnica magnetyczno-pomiarowa, MMS, tor zwrotny, strzałki łuku toru, 
krzywizna w rozjazdach, strzałkomierz, rozjazd zwyczajny 

DIVERGING TRACK VERSINES OF SINGLE TURNOUT  

Summary: This paper discusses issues related to measuring the sagittas (versines) of a diverging 
track in a normal turnout (single turnout), and includes proprietary measurements. The position of 
a diverging track in horizontal plane is determined based on the results of measurements of sagittas 
at a fixed chord. The article discusses results of measurements of sagitta values that were obtained 
with the use of a magnetic-measuring square (MMS). This publication is based on the use of a 
proprietary MMS instrument for measuring sagittas in two modes: using a mandrel with a guide, 
an edge plate, and a measurement rope and measurement bow (allows to measure sagittas for 
different chord lengths, depending on the type and kind of turnout) and using a 2M mandrel, edge 
plate, GMP111 mini-prism. The obtained results confirm the usability of the MMS instrument for 
measuring sagittas. The proprietary solution may be categorized under geodetic and diagnostic 
works, constituting their optimization. The research also provided an answer to the question of the 
diverging track's condition in horizontal plane. The Id-4 manual for inspections, technical 
assessment and maintenance of turnouts necessitates drawing up technical documentation in the 
form of a Supplementary Sheet for Technical Inspection of sagitta measurements. MMS ensures 
the obtaining of data for the technical documentation. The paper includes proprietary observations 
and conclusions. This paper was drawn up as part of the academy's statute research no. 
11.11.150.005. 
Keywords: Magnetic-Measuring Square, MMS, turnout (dieverted track), track curve versines, 
curvature of turnouts, Versine Measuring Device (Versine Measuring Instrument), single turnout 
(normal turnout) 
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WYKORZYSTANIE SKANINGU LASEROWEGO I TECHNOLOGII 
BIM W MONITORINGU DEFORMACJI  

Krzysztof Karsznia1, Łukasz Uchański2  
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska; Katedra Inżynierii Budowlanej; Krzysztof_Karsznia@sggw.pl 
2 Czerski Trade Polska Sp. z o.o.; Warszawa; l.uchanski@czerski.com 

Streszczenie: Nowoczesne technologie pomiarowe i geoinformacyjne znajdują coraz więcej 
zastosowań w różnych dziedzinach wiedzy inżynierskiej, szczególnie w architekturze, 
budownictwie czy inżynierii sanitarnej. Ostatnimi czasy, zainteresowanie dotyczy skanowania 
laserowego 3D w połączeniu z nowoczesną technologią BIM (z ang. „Building Information 
Modelling/Management”), która integruje budowlane procesy inwestycyjne z kompleksowym 
zarządzaniem projektem, prowadzeniem dokumentacji, nadzorowaniem prac oraz oceną stanu ich 
realizacji. Kompleksowe systemy geoinformacyjne oraz programy typu CAD, oprócz 
funkcjonalności dedykowanej wspomnianym rozwiązaniom, umożliwiają również prowadzenie 
oceny stanu obiektów przez bieżące przetwarzanie wyników pomiarów kontrolnych oraz 
monitoringu.  Integracja systemowa dotyczy także samych systemów monitorujących – tak 
geodezyjnych jak i fizykalnych, kojarzonych z SHM („Structural Health Monitoring”) – 
monitorowaniem stanu konstrukcji budowalnych. Proces integracji systemów jak również 
interoperacyjności stanowi jednakże spore wyzwanie. Łączenie pracy różnych urządzeń oraz 
programów w jeden, spójny system informacyjny wpisuje się we współczesną problematykę 
badawczą oraz wykonawczą. Poruszają ją także autorzy, którzy na bazie dotychczasowych 
doświadczeń opracowują koncepcję kompleksowego systemu monitoringu obiektów inżynierskich 
w połączeniu z technologią BIM. 

Słowa kluczowe: monitoring stanu konstrukcji (SHM), technologia BIM, czujniki pomiarowe, 
instrumentarium geodezyjne 

THE USE OF LASER SCANNING AND BIM TECHNOLOGY IN 
DEFORMATION MONITORING 

Summary: Modern surveying technologies and geoinformation solutions increasingly discover 
new applications in various fields of engineering knowledge, especially in architecture, civil or 
sanitary engineering. Recently, we can also observe vibrant interests in 3D laser scanning 
combined with modern Building Information Modelling/Management - BIM technology 
integrating civil engineering investment processes with complex project management, preparation 
of technical documentation, work supervision and the assessment of structural condition. 
Comprehensive geoinformation systems as well as CAD programs, except their main 
functionalities also enable a complex object assessment by constant processing of control 
surveying and monitoring results. Such system integration also includes the monitoring systems - 
geodetic and physical, associated with structural health monitoring (SHM). The process of system 
integration as well as interoperability can be a challenge itself. Combining the work of different 
sensors and programs into a single consistent information system fits into contemporary research 
and practical issues. It is also discussed by the authors who - on the basis of their experience - have 
developed the concept of comprehensive monitoring system of engineering objects combined with 
BIM technology. 

Keywords: structural health monitoring (SHM), BIM technology, measuring sensors, geodetic 
instruments 
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PROBLEMATYKA POMIARÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
REALIZOWANYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH  

Paweł Kotlarz1, Tadeusz Gargula2 
1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
p.kotlarz@ur.krakow.pl 
2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
tadeusz.gargula@ur.krakow.pl 

Streszczenie: Obiekty sportowe wymagają kontroli na każdym etapie ich realizacji, a także 
podczas procedowania ich odbioru. Przykładem są certyfikowane obiekty lekkoatletyczne, które 
muszą spełnić wiele warunków zaczynając od odpowiedniej długości bieżni, łuków ją tworzących, 
posadowienia elementów dodatkowych (skocznie, rzutnie) aż po spadki nawierzchni toru. 
Przeprowadzenie pomiarów takiego obiektu wymaga dużego nakładu pracy. Często przed 
przystąpieniem do prac remontowych wymagane jest przeprowadzanie szczegółowych pomiarów 
niwelacyjnych. Pozwala to określić stan aktualny bieżni i na tej podstawie obliczyć ilości prac 
niezbędnych do uzyskania oczekiwanych rezultatów. Przy wyborze odpowiedniej metody 
pomiarowej należy mieć na uwadze trzy grupy czynników: prawne, techniczne i ekonomiczne. 
Jako obiekt badań wybrano stadion należący do Wojskowego Klubu Sportowego "WAWEL" przy 
ulicy Podchorążych w Krakowie. Został on w latach 2014-2015 poddany pracom remontowym 
polegającym na modernizacji kanalizacji opadowej, korekcie kształtu boiska i bieżni, całkowitej 
wymianie nawierzchni oraz wymianie towarzyszących elementów małej architektury. Wszelkie 
prace remontowe prowadzone były z zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku 
Lekkoatletycznego. Dzięki temu po modernizacji stadion mógłby otrzymać odpowiedni certyfikat. 
Prace inwentaryzacyjne wykonano metodą pomiarów tachimetrycznych oraz niwelacji 
geometrycznej. Sprawdzono możliwość zastosowania w takim opracowaniu metody naziemnego 
skaningu laserowego. 

Słowa kluczowe: tachimetria, skaning naziemny, pomiar wysokościowy, stadion lekkoatletyczny, 
niwelacja  

PROBLEMS OF HEIGHT MEASUREMENTS IMPLEMENTED AT 
SPORTS FACILITIES 

Summary: Sports facilities need to be controlled at every stage of their implementation, as well as 
during the proceeding has been received. Examples are certified athletic objects that must meet 
many conditions starting from the appropriate length treadmill arches that create it, the foundation 
of additional elements (jumps, viewports) to the declines in the track surface. Conducting 
measurements such an object requires a lot of work. Often before repair work is required to make 
detailed measurements of leveling. This allows you to determine the status of the current track and 
on this basis calculate the amount of work necessary to achieve the desired results. When choosing 
an appropriate method of measurement should keep in mind three groups of factors: legal, 
technical and economic. As an object of study chosen stadium belonging to the Military Sports 
Club "WAWEL" Podchorążych Street in Krakow. It was in the years 2014-2015 underwent 
renovations consisting in the modernization of the storm sewage system, correcting the shape of 
the pitch and running track, the total exchange surface and replacing the accompanying elements 
of small architecture. Any repair works were carried out according to the guidelines of the Polish 
Association of Athletics. As a result, after modernization, stadium could receive a certificate. 
Inventory work was performed using total station measurements and geometric leveling. Checked 
for possible use in the development of methods for terrestrial laser scanning. 

Keywords: surveying, Terrestrial Laser Scanning, athletics stadium, leveling 
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PORÓWNANIE WYNIKÓW ROZWI ĄZAŃ SIECIOWYCH (RTN) 
UDOSTĘPNIANYCH W SYSTEMIE ASG-EUPOS 

Dawid Kudas1, Agnieszka Wnęk2, Wiesław Kosek3,4 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji; 
d.kudas@ur.krakow.pl 
2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji; 
ag.wnek@ur.krakow.pl 
3Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji; 
kosek@cbk.waw.pl 
4Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk  

Streszczenie: Badanie dotyczyło ustalenia dokładności i precyzji możliwych do osiągnięcia przy 
użyciu rozwiązań sieciowych RTN udostępnianych przez serwis NAWGEO systemu ASG-
EUPOS. Przeprowadzono 2 sesje pomiarowe o długości 24 h i interwale rejestracji pozycji 30 s. 
Pomiar wykonano na specjalnie do tego celu przygotowanej osnowie składającej się z 3 punktów o 
wymuszonym centrowaniu, będących wierzchołkami trójkąta równobocznego. Współrzędne 
osnowy badawczej wyznaczono w oparciu o pomiar metodą statyczną. Użyto odbiorników 
Trimble R8 Model 3. Każda sesja pomiarowa składała się z trzech synchronicznych pomiarów z 
wykorzystaniem różnych rozwiązań sieciowych: MAC, VRS oraz FKP. Pomiar wykonano w 
oparciu o sygnały satelitarne pochodzące z dwóch systemów satelitarnych (GPS + GLONASS). 
Wykorzystano następujące typy poprawek: RTN_MAC_3_1, RTN_VRS_3_1 oraz 
RTN_FKP_3_1. Współrzędne x, y zarejestrowano w układzie PL-2000 strefa 7 (EPSG:2178) 
natomiast wysokość h w układzie PL-KRON86-NH. Zarejestrowane szeregi współrzędnych 
opisujących położenia punktów przeanalizowano w stosunku do współrzędnych otrzymanych z 
pomiaru statycznego. Obliczono odchyłki liniowe ∆x, ∆y, ∆h dla każdego punktu pomiarowego i 
wykonano histogramy odchyłek. Określono współczynniki korelacji pomiędzy zarejestrowanymi 
szeregami czasowymi zmian współrzędnych oraz błędy średnie kwadratowe współrzędnych. 

Słowa kluczowe: VRS, FKP, MAC, RTCM 10403.1, poprawka sieciowa 

COMPARISON OF RESULTS OF NETWORK SOLUTIONS (RTN) 
AVAILABLE IN ASG-EUPOS 

Summary: The aim of the study was to determine the accuracy and precision of the Real-Time 
Network (RTN) solutions provided by NAWGEO's ASG-EUPOS service. Two 24-hour 
measurement sessions with a 30-second position recording interval were performed. The 
measurement was made on the specially prepared geodetic network  in shape of the equilateral 
triangle, which consisted of 3 geodetic mark with automatic centring. The research network 
coordinates were determined based on static measurement. Trimble R8 Model 3 receivers were 
used. Each measurement session consisted of three synchronous measurements using different 
network solutions: Master and Auxiliary Concept (MAC), Virtual Reference Station (VRS) and 
Flächenkorrekturparameter (FKP). The measurement was based on satellite signals from two 
satellite systems (GPS + GLONASS). The following types of correction were used: 
RTN_MAC_3_1, RTN_VRS_3_1 and RTN_FKP_3_1. The x, y coordinates were registered in the 
system PL-2000 zone 7 (EPSG: 2178) and the height h in the PL-KRON86-NH system. 
The recorded time series of points coordinates were analysed in relation to the coordinates 
obtained from the static measurement. The linear discrepancy ∆x, ∆y, ∆h for each measurement 
point were estimated and deviations histograms were made. Correlation coefficients between 
recorded time series of points coordinates changes and mean square errors of coordinates were 
determined. 

Keywords: VRS, FKP, MAC, RTCM 10403.1, network correction 
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ZASTOSOWANIE PROGRAMU GEOLISP DO TWORZENIA 
DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ ODKRYWKOWEGO 

ZAKŁADU GÓRNICZEGO 

Ewa Maciejowska-Figiel1, Justyna Orwat2, Marian Poniewiera3 
1Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych;  Ewa.Maciejowska-Figiel@polsl.pl  
2Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; Justyna.Orwat@polsl.pl 
3Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; Marian.Poniewiera@polsl.pl 

Streszczenie: W artykule przybliżono system obsługi kopalnianych map numerycznych „Geolisp” 
ze szczególnym uwzględnieniem modułu odkrywki. Omówiono kolejne funkcje modułu  
i możliwość jego zastosowania przy tworzeniu dokumentacji kartograficznej w górnictwie 
odkrywkowym. W pierwszej części pokazane zostały sposoby tworzenia map górniczych na 
podstawie danych z pomiaru. Wyróżnione tu zostały metody wstawiania znaków umownych, linii 
oraz kreskowań niezbędnych przy tworzeniu tego typu dokumentacji. Następnie przedstawiono 
możliwości programu przy przetwarzaniu utworzonych map, między innymi: transformacja map 
między układami współrzędnych, przygotowanie rysunków do wydruku oraz tworzenie map 
pochodnych. W artykule omówiono istotne, z punktu widzenia górnictwa odkrywkowego, funkcje 
programu, a mianowicie obliczanie objętości zwałowisk, tworzenie wykresów (przekroi i profili) 
oraz powierzchni NMT na podstawie utworzonych map wyrobisk górniczych. Powierzchnie te 
utworzyć można zarówno na podstawie warstwic, jak i rzędnych wysokościowych oraz 
współrzędnych płaskich stropu lub spągu pokładu zestawionych w plikach tekstowych. Tak 
utworzone powierzchnie umożliwiają wizualizację elementów pokładu oraz zaplanowanie 
dalszych prac górniczych. Kolejno ukazano, jak na bazie utworzonej topologii wykonać mapę 
tematyczną. W tej części artykułu zostały pokazane kolejne kroki tworzenia parcel oraz kontrola 
ich topologii, a także sposób wygenerowania raportu parcel.  

Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, mapy numeryczne, mapy górnicze, obliczanie objętości 

APPLICATION OF GEOLISP COMPUTER PROGRAMME TO 
CREATION OF CARTOGRAPHIC DOCUMENTATION OF OPENCAST 

MINING PLANT  

Summary: In this article was shown the ‘Geolisp’ system of numerical mining maps, taking into 
account an outcrop module. There have been discussed the subsequent functions of this module 
and a possibility of its use in creation of cartographic documentation in an opencast mining. There 
have been shown the ways of mining maps creation on the basis of the measuring data, in the first 
part of this article. The insertion methods of contractual signs, lines and crosshatchings were 
especially demonstrated here. Then it has been presented how to convert the created maps, inter 
alia: maps transformation between the coordinate systems, preparation of figures to printing and 
creation of derivative maps. In the article were discussed the main functions of ‘Geolisp’ program, 
namely: calculation of heaps volume, making of diagrams and profiles, and Triangular Irregular 
Networks based on created maps of mining excavations. These surfaces can be obtained from the 
contour lines or the altitude and situational coordinates of coal bed roof/floor juxtaposed in the text 
files. These surfaces enable to do a visualization of coal bed elements and plan the next mining 
works. It was also shown how to make a thematic map based on created topology. In this part of an 
article have been described the subsequent steps of parcels making and a control of their topology, 
and also the way of parcels report generating  

Keywords: opencast mining, numerical maps, mining maps, volume calculation 
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ZASTOSOWANIE NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W 
OCENIE STANU TECHNICZNEGO OBRONNYCH MURÓW 

MIEJSKICH BYCZYNY  

Maria Makuch1, Pelagia Gawronek2, Bartosz Mitka3 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
m.makuch@ur.krakow.pl 
2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
p.gawronek@ur.krakow.pl 
3Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji 
Rolnej, Katastru i Fotogramterii; m.makuch@ur.krakow.pl 

Streszczenie: Zabytkowa fortyfikacja miejska Byczyny to zbudowane w XV i XVI wieku obronne 
mury z cegły, kamienia łamanego oraz głazów narzutowych. Unikatowy w skali europejskiej 
charakter zachowanych niemal w całości średniowiecznych obwarowań, obliguje do ich 
szczególnie starannych kontroli i zabezpieczeń. W artykule dokonano analizy możliwość 
uzupełnienia dotychczas stosowanych metod oceny stanu technicznego zabytkowych konstrukcji 
technologią naziemnego skaningu laserowego, pozwalającą na bardzo szybkie i automatyczne 
określenie lokalizacji, geometrii oraz właściwości powierzchni obiektów. Wykonane dla murów 
miejskich Byczyny prace badawcze dowiodły, że na podstawie obserwacji uzyskanych 
naziemnych skanerem laserowym można wzbogacić podstawowe działania diagnostyczne 
podejmowane w zakresie ochrony, renowacji i bieżących zabezpieczeń materialnego dziedzictwa 
narodowego. 

Słowa kluczowe: skaning laserowy, geometria obiektów 
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DOKŁADNO ŚĆ WYZNACZANIA POZYCJI Z ZASTOSOWANIEM 
PERMANENTNYCH USŁUG INTERNETOWYCH PPP (PRECISE 

POINT POSITIONING) 

Marcin Malinowski1 
1Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich; Wydział Budownictwa 
Architektury i Inżynierii Środowiska; Katedra Geomatyki, Geotechniki i Gospodarki 
Przestrzennej; marcin.malinowski@utp.edu.pl 

Streszczenie: Precyzyjne pozycjonowanie PPP to metoda wyznaczania pozycji anteny odbiornika 
bez nawiązania do stacji referencyjnej. Może stanowić alternatywną technikę do pomiarów 
różnicowych gdzie niezbędnym jest utrzymanie łączności z pojedynczą stacją RTK lub regionalną 
siecią stacji referencyjnych RTN. Metoda precyzyjnego pomiaru PPP może w szczególności 
sprawdzić się w obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze stacji naziemnych. Wiele badań z 
użyciem techniki PPP przeprowadzanych do tej pory dotyczyło opracowania dobowych sesji 
obserwacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy dokładności precyzyjnego 
wyznaczania pozycji na wierzchołkach trójkątnej osnowy dla obserwacji trwających od 0,5 do 6 
godzin z wykorzystaniem permanentnych usług realizujących obliczenia techniką PPP jak: APPS, 
CSRS-PPP, GAPS, magicGNSS. Dla każdego punktu osnowy pomiarowej wykonano obliczenia 
wykorzystując obserwacje GPS i uwzględniając produkty Final. Do przeprowadzenia oceny 
dokładności pozycji pojedynczego punktu osnowy wykorzystano opracowanie obserwacji w trybie 
post-processingu z 6 najbliższych stacji referencyjnych sieci SmartNet. Wykonano ocenę wpływu 
dokładności jednoczesnego pozycjonowania trzech punktów osnowy pomiarowej na zmianę 
odległości zredukowanej i różnicy wysokości między wierzchołkami badanego trójkąta osnowy. 
Za wielkości porównawcze przyjęto pomierzone za pomocą stacji laserowej Leica TDRA6000 
odległości i różnice wysokości między punktami trójkątnej osnowy.  

Słowa kluczowe: GPS, APPS, CSRS-PPP, GAPS, magicGNSS 

PRECISE POINT POSITIONING (PPP) ACCURACY USING ONLI NE 
WEB SERVICES 

Summary: Precise Point Positioning (PPP) may be an alternative solution to differential 
measurements, where maintaining a connection with a single Real Time Kinematic (RTK) station 
or a regional Real Time Network (RTN) of reference stations is necessary. This situation is 
especially common in areas with poorly developed infrastructure of ground stations. A lot of 
research conducted so far on the use of the PPP technique has been concerned about the 
development of entire day observation sessions. However, this paper presents the results of a 
comparative analysis of accuracy of absolute determination of position from observations which 
last between 0,5 to 6 hours with the use of four permanent services which execute calculations 
with PPP technique such as: Automatic Precise Positioning Service (APPS), Canadian Spatial 
Reference System Precise Point Positioning (CSRS-PPP), GNSS Analysis and Positioning 
Software (GAPS) and magicPPP - Precise Point Positioning Solution (magicGNSS). For each 
point of test network, calculations were made using solely GPS observations and taking into 
account Final products. To conduct an evaluation of accuracy of position of a single point of test 
network a post-processing of observations on 6 close reference stations of Real Time Network 
SmartNet was used. An evaluation of the impact on the accuracy of simultaneous positioning of 
three points test network on the change of the horizontal distance and the relative height difference 
between measured triangle vertices was also conducted. Distances and relative height differences 
between points of the triangular test network measured with a laser station Leica TDRA6000 were 
adopted as references. 

Keywords: GPS, APPS, CSRS-PPP, GAPS, magicGNSS 
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ZARZĄDZANIE KOPALNIANYMI OBIEKTAMI 
POWIERZCHNIOWYMI W GZW Z WYKORZYSTANIEM  

NARZĘDZI GIS  

Ryszard Mielimąka1, Paweł Sikora2 
1 Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; ryszard.mielimaka@polsl.pl 
2 Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; pawel.sikora@polsl.pl 

Streszczenie: Warunki ekonomiczne, górniczo – geologiczne oraz w szczególności charakter 
zabudowy powierzchni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego sprawia, że coraz częściej mamy do 
czynienia z łączeniem pojedynczych zakładów górniczych w zorganizowane struktury 
przemysłowe lub ich przegrupowywaniem. Działania takie, w kontekście zintegrowanego 
zarządzania produkcją stawiają spore wyzwania logistyczne przedsiębiorcom. Potrzeba 
wielowariantowych projektów eksploatacji spełniających warunki ochrony powierzchni wymusza 
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych we wszystkich obszarach działalności 
kopalń. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją stawiają na wdrażanie zcentralizowanych 
repozytoriów danych oraz łączenie przepływu informacji między wszystkimi działami kopalń, 
także działami mierniczo – geologicznymi. W rozbudowanych systemach łączy się dane 
kartograficzne w postaci numerycznej z ujednoliconym zasobem bazodanowym. Wykorzystując 
własne zasoby, adaptując istniejące lub wdrażając zupełnie nowe rozwiązania z zakresu 
geoinformatyki otrzymuje się narzędzia pozwalające na automatyzację wielu zadań, które 
dotychczas były niezwykle czasochłonne, jak np. identyfikacja numeru Księgi Wieczystej 
obiektów zlokalizowanych w obrębie konkretnych działek, lub identyfikacja działek objętych 
zwałowiskiem węgla, itp. Docelowo centralizuje się wiele procesów dotychczas rozproszonych po 
wielu działach i jednostkach, jak ma to miejsce np. w przypadku prowadzenia książek obiektów 
budowlanych, które prowadzone są najczęściej przez nadzorców poszczególnych obiektów. 
Ujednolicone dane w centralnej bazie nie są powielane i są dostępne przez każdego 
autoryzowanego użytkownika. Takie rozwiązanie pozwala szybko zidentyfikować na mapie lub  
w formie raportu obiekty, w których należy dokonać np. wymaganego przeglądu. Również 
przypisanie obiektom budowlanym na mapie numerycznej dodatkowych atrybutów opisowych 
pozwala na szybką identyfikację i tworzenie  raportów np. o przekroczeniu kategorii odporności  
z uwagi na szkody górnicze.  

Słowa kluczowe: GZW, ochrona powierzchni, kategoria odporności, szkody górnicze 
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KATASTER NIERUCHOMO ŚCI W UJĘCIU SYSTEMOWYM  

Monika Mika1 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
monika.mika@ur.krakow.pl 

Streszczenie: Rolę katastru nieruchomości w Polsce pełni rejestr publiczny zwany Ewidencją 
Gruntów i Budynków. Z punktu widzenia gromadzonych w nim danych – nie spełnia on do końca 
standardów światowych, ponieważ zawiera dane dotyczące wyłącznie stanu faktycznego na temat 
rejestrowanych w nim obiektów i podmiotów. Dane prawne, stanowiące dopełnienie informacji 
katastralnej, gromadzone są w Polsce w odrębnym rejestrze zwanym Księgami Wieczystymi. 
Instytucje te mają odrębny zasięg terytorialny i zarządzane są przez różne organy. Powoduje to 
wiele przeszkód na drodze integracji danych katastralnych w jednym wspólnym systemie, 
złożonym z wielu baz danych. Obecnie trwają prace nad budową Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), który w przyszłości powinien częściowo rozwiązać 
powyższe problemy. Analiza systemowa jest doskonałym narzędziem umożliwiającym 
syntetyczne i jasne zobrazowanie zakresu danych oraz powiązań pomiędzy obiektami, podmiotami 
oraz przypisanymi im prawami. Dodatkowo, uniwersalny język analizy systemowej jest 
zrozumiały w międzynarodowym środowisku informatyków i geodetów, co stanowi element 
korzystny w dążeniu do pogłębienia wiedzy na temat zasad prowadzenia katastru w Polsce. 

Słowa kluczowe: kataster, analiza systemowa, integracja danych 
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TECHNOLOGIA AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA 
FOTOREALISTYCZNYCH MODELI 3D MAŁYCH OBIEKTÓW Z 

WYKORZYSTANIEM URZ ĄDZENIA REVOSCAN 

Bartosz Mitka1, Marcin Prochaska2 
1 TERRAMAP Sp. z o.o.; bmitka@terramap.pl  
2 TERRAMAP Sp. z o.o.; mprochaska@dephos.com 
Streszczenie: Od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój dziedziny usług związanych z 
digitalizacją obiektów różnych rozmiarów zarówno dla celów muzealnych jak również gier 
komputerowych, filmu, reklamy itp. Digitalizacja obiektów 3D to stosunkowo nowa dziedzina 
usług, której rozwój rozpoczął się przed kilkoma laty wraz z pojawieniem się skanerów 
laserowych, upowszechnieniem fotografii cyfrowej i wzrostem możliwości programów 
graficznych i sprzętu komputerowego. Do tej pory, w znakomitej większości przypadków, proces 
digitalizacji odbywał się poprzez wykorzystanie wielu "podprocesów" z różnych dziedzin, 
począwszy od skanowania naziemnymi skanerami laserowymi wykorzystywanymi w przemyśle i 
geodezji, manualnego pozyskania wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych, poprzez pracochłonną 
obróbkę pozyskanych danych ich optymalizację i integrację, aż po ostateczną wizualizację obiektu 
i jego publikację. Jest to proces skomplikowany, wymagający wiedzy z wielu dziedzin, dostępu do 
różnorodnych urządzeń i oprogramowania komputerowego, a przede wszystkim pracochłonny 
i kosztowny. Niniejszy artykuł prezentuje proces produkcyjny generowania fotorealistycznych 
modeli 3D obiektów niewielkich rozmiarów z wykorzystaniem urządzenia RevoScan. Urządzenie 
to powstało jako efekt projektu badawczego zrealizowanego przez firmę Terramap Sp. z o.o. 
Cechą charakterystyczną systemu jest automatyczne pozyskiwanie informacji zarówno o geometrii 
obiektu (digitalizacja przestrzenna) jak i skalibrowanej informacji barwnej w przestrzeni RGB 
o tym obiekcie. Dedykowane oprogramowanie dla urządzenia pozwala na planowanie i sterowanie 
procesem pozyskania danych, ich przetwarzanie oraz opracowanie materiału gotowego do 
prezentacji. 
Słowa kluczowe: digitalizacja, modelowanie 3D, wizualizacja, automatyzacja 

AUTOMATIC GENERATION OF PHOTOREALISTIC 3D MODELS OF  
SMALL OBJECTS USING REVOSCAN 

Summary: For several years there has been a dynamic development of services in the areas 
related to the digitalization of objects of different sizes either for museums as well as computer 
games, films, advertising etc. Digitalization of 3D objects is a relatively new area of services, the 
development of which began several years ago with the advent of laser scanners, the dissemination 
of digital photography and the increased capabilities of graphics software and hardware. So far, in 
most cases, the digitalization process is performed through the use of multiple sub-processes from 
various fields. It starts from scanning with terrestrial laser scanners, manual acquisition of high 
resolution digital photos, through the time-consuming processing of acquired data, optimization 
and integration until the final visualisation of the object and its publication. It is a complicated 
process that requires expertise in many areas, access to a variety of hardware and software, and 
above all it is both time-consuming and expensive.This article presents the production process of 
photorealistic 3D models of small objects using RevoScan. This device was created as a result of a 
research project carried out by the company Terramap. A characteristic feature of the system is the 
automatic acquisition of information about both object geometry (spatial digitisation) and the 
calibrated colour information in the RGB colour space. Dedicated software for the device allows 
for scheduling and controlling the process of data ac 
Keywords: digitization, 3D modeling, visualization, automation 
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ALGORYTM GRUPOWEJ OBRÓBKI DANYCH JAKO NARZ ĘDZIE 
DO WYZNACZANIA PRZEMIESZCZE Ń PIONOWYCH  

Maria Mrówczyńska1, Jacek Sztubecki2 
1 Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury I Inżynierii Środowiska; Instytut 
Budownictwa; Zakład Geotechniki i Geodezji; m.mrowczynska@ib.uz.zgora.pl 
2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska; Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej; jaceksz@utp.edu.pl 

Streszczenie: Zasadniczym elementem technologii geodezyjnych jest dziedzina przetwarzania 
informacji, której dynamiczny rozwój wzbogaca klasyczne algorytmy obliczeń numerycznych, 
stanowiących podstawę finalnego wyznaczenia produktu prac inżynierskich. W kontekście 
modelowania procesów pojawia się przetwarzanie informacji bazujące na sztucznej inteligencji, w 
szczególności na sztucznych sieciach neuronowych, które mają zdolność modelowania bardzo 
złożonych procesów. Zastosowanie sieci neuronowych wprowadza jednak do rozwiązania trudny 
do określenia błąd metody, dlatego zauważono konieczność poszukiwania rozwiązań 
alternatywnych opartych na przetwarzaniu danych empirycznych. Przykładem takiego rozwiązania 
jest metoda grupowej obróbki danych (ang. Group Metod of Data Hndling –GMDH) należąca do 
klasy algorytmów ewolucyjnych. W artykule przedstawiono podstawowe założenia metody 
grupowej obróbki danych z zasadami budowy i uczenia statycznych sieci neuronowych o wielu 
wyjściach i jednym wyjściu. Sieć GMDH została wykorzystana do budowy geometrycznego 
modelu przemieszczeń pionowych, wyznaczanych na podstawie pomiarów okresowych obiektów 
budowlanych.  

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, grupowa obróbka danych, przemieszczenia pionowe 
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MODELOWANIE 3D BUDYNKÓW NA POTRZEBY WALORYZACJI 
MIEJSKIEGO KRAJOBRAZU Z WYKORZYSTANIEM ANALIZ 

WIDOCZNO ŚCI NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA 

Radosław Piskorski1 
1AGH w Krakowie; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Katedra Geoinformacji, 
Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska; radoslawpiskorski@gmail.com 

Streszczenie: Ochrona walorów krajobrazowych w miastach, szczególnie w aspekcie 
uwzględnienia obiektów zabytkowych, jest istotnym problemem urbanistów i planistów przy 
kreowaniu sylwety miejskiej. W tego typu zagadnieniach często wykorzystuje się analizy 
widoczności, które pozwalają na symulację widoku z wybranego miejsca w oparciu o cyfrowe 
modele terenu (NMT) i jego pokrycia (NMPT). W związku z tym w pracy podjęto badania nad 
problemem modelowania 3d budynków w aspekcie optymalizacji tworzenia numerycznego 
modelu pokrycia terenu z wykorzystaniem danych pochodzących z lotniczego skaningu 
laserowego. Zaproponowano trzy warianty uwzględniania budynków w tego typu analizach: 
pierwszy bazujący na modelu nieregularnej siatki trójkątów (TIN) oraz dwa warianty 
wykorzystujące obiekty multipatch o różnym stopniu szczegółowości (LoD1 i quasi-LoD2). W 
procesie ich generowania wykorzystano informację pochodzącą ze sklasyfikowanej chmury 
punktów oraz obrysów budynków pochodzących  z bazy BDOT10k. Pozostałe komponenty 
pokrycia terenu (głównie roślinność) oraz powierzchnię terenu uwzględniono w analizach w 
postaci modelu TIN. Jako obszar badawczy wybrano wzgórze Wawelskie, jedno z najbardziej 
charakterystycznych miejsc krakowskiego krajobrazu. Z wykorzystaniem algorytmu opartego na 
liniach widoczności (LoS) sprawdzono wpływ sposobu modelowania budynków na uzyskane 
wyniki analiz widoczności. W wyniku stwierdzono wyższość rozwiązań opartych na obiektach 
multipatch, głównie z powodu prostoty ich implementacji względem modelu TIN, bez utraty 
dokładności modeli budynków.  

Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, tin, obiekty multipatch, linia widoczności 

3D BUILDING MODELLING TO NEEDS OF THE INDEXATION OF  
THE URBAN LANDSCAPE WITH USING VISIBILITY ANALYSES ON 

THE EXAMPLE OF CRACOW  

Summary: Protecting landscape values in cities, especially in terms of taking into account 
historical monuments, is an important issue for urbanists and planners in creating urban 
silhouettes. In these types of issues, visibility analysis is often used to simulate a view from a 
selected location based on digital terrain models (DTM) and digital surface model (DSM). 
Therefore, work has been undertaken on the problem of 3d building modeling  in the aspect of 
optimizing the digital surface model using airborne lasser scanning data. Three variants of building 
models have been proposed for this type of analysis: the first based on the triangulated irregular 
network model (TIN) and two variants using different type of detail multipatch objects (LoD1 and 
quasi-LoD2). In the process of generating them, information from the classified cloud of points 
and outlines of buildings from the BDOT10k topographic base was used. Other components of the 
land cover (mainly vegetation) and terrain surface were included in analysis as the TIN model. 
Wawel’s Hill, one of the most characteristic places of Krakow's landscape, was chosen as the 
research area. Using the line of sight algorithm, the impact of building modeling on the results of 
the visibility analysis was examined. As a result, the superiority of multipatch-based solutions was 
found, mainly because of the simplicity of their implementation with respect to the TIN model, 
without losing the accuracy of the building models. 

Keywords: airborne lasser scanning, tin, multipatch feature, line of sight 



 
 
 
 
 
 
 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna” 

Politechnika Rzeszowska, wrzesień 2017 

 
27 

LOKALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 
ELEMENTEM ANALIZ DECYZYJNYCH W GOSPODARCE 

NIERUCHOMO ŚCIAMI 

Monika Siejka1 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
rmwiech@cyf-kr.edu.pl 

Streszczenie: Jednym z podstawowych zadań gospodarki nieruchomościami jest podejmowanie 
decyzji, umożliwiających sukcesywne realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju rozumianej, 
jako integracja działań gospodarczych i społecznych, tj. wdrażanie nowych technologii służących 
wzrostowi poziomu życia społeczeństwa, z zachowaniem zasad równowagi w przyrodzie, w celu 
zaspokojenia potrzeb zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Natomiast 
gospodarowanie nieruchomościami to między innymi podejmowanie decyzji o lokalizacji różnego 
rodzaju inwestycji. Inwestycje mające wpływ za zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju to 
inwestycje celu publicznego jak: lotniska, linie kolejowe, drogi publiczne (szczególnie autostrady, 
obwodnice miast, drogi szybkiego ruchu), zakłady utylizacji odpadów komunalnych, cmentarze, 
obiekty sportowe, szpitale, szkoły, a także inwestycje o charakterze komercyjnym jak: elektrownie 
(wiatrowe, jądrowe, węglowe), maszty przekaźnikowe (sygnalizacji sieci komórkowych, 
telewizyjnych), zakłady przemysłowe, itp. Decyzje dotyczące lokalizacji tych inwestycji, mają 
duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Powinny być, zatem podejmowane na podstawie 
wcześniej opracowanej i przyjętej strategii zdefiniowanej w sposób sformalizowany. 
Przeprowadzenie analizy decyzyjnej wymaga pozyskania informacji obejmujących swym 
zakresem różne tematy danych przestrzennych. Są to dane: geodezyjne, geograficzne, 
hydrograficzne, geologiczne, środowiskowe, społeczne itp. Przedstawiony zakres tematyczny 
danych wchodzi w skład platformy infrastruktury informacji przestrzennej. Punktem zwrotnym 
w rozwoju dostępu do danych przestrzennych była Dyrektywa INSPIRE wydana w 2007 roku oraz 
uchwalona w trzy lata później ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Przepisy te, 
zdefiniowały zakresy tematyczne danych oraz zobligowały do tworzenia spójnej platformy 
infrastruktury informacji przestrzennej. Budowa i rozwój platformy infrastruktury informacji 
przestrzennej spowodowały, że funkcjonuje ona obecnie, jako wielopoziomowy system informacji 
o nieruchomościach i GIS, na rynkach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. 
W ten sposób zasoby informacji przestrzennej funkcjonujące także w ramach lokalnych systemów 
informacji przestrzennej, są dostępne dla wszystkich instytucji, osób fizycznych i prawnych. 
Celem niniejszej pracy jest wskazanie roli lokalnych systemów informacji przestrzennej w 
analizach decyzyjnych prowadzonych w gospodarce nieruchomościami ze szczególnym 
uwzględnieniem zakresu danych oraz stopnia ich przydatności na poszczególnych etapach tych 
analiz. 

Słowa kluczowe: GIS, systemy informacji przestrzennej, lokalizacja, gospodarka 
nieruchomościami 
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OPRACOWANIE SIECI WEKTOROWEJ GNSS 
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ASG-EUPOS, NA PRZYKŁADZIE 

MODERNIZOWANEJ, SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 

Zbigniew Siejka1 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji; 
rmsiejka@cyf-kr.edu.pl 

Streszczenie: Praca podejmuje problematykę numerycznego opracowania satelitarnej sieci 
wektorowej z wykorzystaniem serwisów postprocessingu systemu ASG-EUPOS pod względem 
dokładności i niezawodności uzyskanych wyników. Koncepcja połączenia satelitarnych 
i klasycznych technik stosowanych w geodezji związana jest zasadniczo z modernizacją lub 
zakładaniem nowych osnów. Należy jednak zaznaczyć, iż we wczesnym okresie rozwoju technik 
satelitarnych, pomiary GNSS wykorzystywano głównie w celu powiązania sieci z osnową 
wyższego rzędu, poprawienia jej geometrii, podniesienia jakości sieci. W tamtym okresie wektory 
GPS stanowiły wsparcie przy realizacji osnów metodami klasycznymi. Natomiast obecnie role się 
odwróciły i współczesne techniki satelitarne GNSS stanowią podstawowe narzędzie realizacji 
osnów podstawowych i szczegółowych a klasyczne metody służą jedynie do uzupełnienia 
pomiarów w miejscach gdzie nie można w sposób efektywny zastosować metody satelitarnej. W 
pracy przedstawiono kilka wariantów opracowania sieci do określania współrzędnych 
realizowanych osnów szczegółowych. Badana sieć testowa zrealizowana została jako szczegółowa 
pozioma osnowa geodezyjna dla dwóch gmin według projektu, który obejmował powierzchnię 
około 9,5 tys. hektarów i składał się łącznie z ponad 1100 punktów. W oparciu o uzyskane wyniki 
wskazano optymalną procedurę jaka powinna być stosowana w procesie obliczeniowym 
precyzyjnych, trójwymiarowych sieci geodezyjnych konstruowanych z wykorzystaniem serwisów 
postprocessingu systemu ASG-EUPOS. 

Słowa kluczowe: wektor GPS, wyrównanie sieci geodezyjnej, pomiar statyczny  

DEVELOPEMENT OF THE GNSS VECTOR NETWORK WITH USE OF  
THE ASG-EUPOS SYSTEM, ON EXAMPLE OF MODERNIZED, 

DETAILED HORIZONTAL NETWORK 

Summary: The paper deals with numerical development of the vector satellite network using 
ASG-EUPOS postprocessing services in terms of accuracy and reliability of obtained results. The 
concept of combining satellite and classical geodetic techniques is essentially related to the 
modernization or creation of new networks. However, it should be noted, that in the early period of 
satellite technology development, GNSS measurements were mainly used to link the new network 
with the network of higher-order, to improve its geometry and increase the network quality. At that 
time, GPS vectors supported the creation of networks with the use of the classical methods. 
Nowadays however, the roles have reversed and the modern GNSS satellite technology is a basic 
tool by the establishment of basic and detailed networks, classical methods are used only to 
supplement measurements where satellite methods cannot be used effectively. The paper presents 
several variants of network for the coordinates determination of the established detailed networks. 
The investigated test network was established as a detailed horizontal geodesic network for two 
communes according to the project, which covered an area of about 9.5 thousands hectares and 
consisted of more than 1100 points. Basing on the obtained results, the optimum procedure which 
should be used in the calculation process of precise, three-dimensional geodesic networks 
constructed using ASG-EUPOS system postprocessing services was indicated. 

Keywords: GPS baseline, adjustment of the network, static survey 



 
 
 
 
 
 
 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna” 

Politechnika Rzeszowska, wrzesień 2017 

 
29 

ANALIZA DEFORMACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA 
TERENACH GÓRNICZYCH 

Izabela Skrzypczak1, Wanda Kokoszka2, Dawid Zientek3 
1Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra 
Geodezji i Geotechniki; izas@prz.edu.pl 
2Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra 
Geodezji i Geotechniki; wandak@prz.edu.pl 
3Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury; Katedra 
Geodezji i Geotechniki; zientek@prz.edu.pl 

Streszczenie: Pomiary geodezyjne prowadzone ponad eksploatacją górniczą pozwalają na 
określenie oddziaływania tej eksploatacji nie tylko na powierzchnię terenu, ale i na obiekty 
budowlane. Bardzo często pomiary takie są jedynym źródłem informacji na temat wpływu 
eksploatacji na te obiekty. Skutki oddziaływań górniczych na obiekty budowlane zależą od rodzaju 
i intensywności wpływów eksploatacji górniczej oraz cech technicznych obiektu. Skutkami 
oddziaływań deformacji ciągłych na budynek, spowodowanych eksploatacją górniczą, mogą być 
zarówno przekroczenie stanu granicznego nośności, jak i przekroczenie stanu granicznego 
użytkowalności,  a to z kolei  stanowi o niezawodności i bezpieczeństwie konstrukcji. W praktyce, 
podstawą obliczania wskaźników deformacji charakteryzujących zmiany podłoża, są głównie 
wyniki pomiarów geodezyjnych, zaś ocena zagrożenia obiektów budowlanych odbywa się 
metodami deterministycznymi, stąd w artykule podjęto się oceny ryzyka uszkodzenia obiektów 
budowlanych na terenie KWK Piast i zastosowania modeli empirycznych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo konstrukcji, niezawodność, szkody górnicze 

ANALYSIS OF DEFORMATION OF BUILDING STRUCTURES 
 ON MINING AREAS  

Summary: Surveys conducted over the surface of the mining operation allow to determine the 
impact of this exploitation not only on the soil surface but also on the buildings. Such  
measurements may be the only source of information on the impact of exploitation on these 
objects. The effects of mining subsidence impacts on buildings depend on the nature and intensity 
of mining operations and technical characteristics of the facility. The effects of continuous 
deformation on buildings caused by mining operations can be load bearing capacity and 
serviceability limit state exceeding. This in turn represents the reliability and safety of construction 
structures. In practice, the basis for the calculation of deformation indexes characterizing subsoil 
changes are mainly the results of surveys, while the assessment of building hazards is performed 
by deterministic methods, so in the paper the risk assessment of buildings on the KWK Piast area 
is undertaken with the use of empirical models 

Keywords: safety of structure, reliability, mining damage 
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TRANSFORMACJA WSPÓŁRZ ĘDNYCH Z UKŁADÓW 
STOSOWANYCH W KOPALNIACH W ĘGLA KAMIENNEGO DO 
UKŁADU PA ŃSTWOWEGO NA PRZYKŁADZIE PG „SILESIA” 

Violetta Sokoła-Szewioła1, Marian Poniewiera2, Andrzej Zygmuniak3 
1Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; Violetta.Sokola-Szewiola@polsl.pl 
2Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; Marian.Poniewiera@polsl.pl 
3Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Zakład Geodezji i Ochrony Terenów 
Górniczych; Andrzej.Zygmuniak@polsl.pl 

Streszczenie: Zgodnie z obecnym stanem prawnym dokumenty wchodzące w skład dokumentacji 
mierniczo-geologicznej tworzonej w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce mogą być 
sporządzone w lokalnym układzie geodezyjnym, pod warunkiem, że przedsiębiorca dysponuje 
możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do państwowego, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Kopalnie węgla kamiennego w Polsce stosują 
wiele lokalnych układów współrzędnych, m.in. Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, GOP II, GOP 
III czy ROW-SG. Istotnym, więc zagadnieniem staje się zapewnienie odpowiedniej dokładności 
transformacji. W artykule przedstawiono algorytm oraz analizę dokładności transformacji 
współrzędnych z układu Borowa Góra do układu PL-2000 wykonanej dla obszaru PG Silesia. W 
opracowaniu szczegółowo omówiono problem wyznaczania parametrów transformacji 
optymalnych z punktu widzenia uzyskiwanych dokładności. W artykule zaprezentowano również 
program Geolisp, stosowany w większości kopalń, do sporządzenia map w postaci numerycznej, 
umożliwiający transformację współrzędnych pomiędzy różnymi układami. Program działa w 
środowisku systemów CAD. Zawiera on współczynniki transformacji wyznaczone dla większości 
śląskich kopalń i gmin. System zapewnia współpracę z oprogramowaniem opracowanym przez 
AlgoRes-soft. 

Słowa kluczowe: mapy numeryczne, mapy górnicze, transformacja, Sucha Góra, Borowa Góra 

THE TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE 
SYSTEMS USED IN THE COAL MINES TO THE STATE SYSTEM BY 

THE EXAMPLE OF PG “SILESIA” 

Summary: According to the current legal status, the documents included in the geological survey 
documentation created in the mining companies, in Poland, can be prepared in a local geodetic 
system, provided that an entrepreneur has the possibility of geodetic  transformation of this system 
to the state one, referred to in the provisions of geodetic and cartographic law. Coal mines in 
Poland use many local coordinates , among others Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, GOP II, 
GOP III, or ROW – SG. So  important is the issue of ensuring a proper transformation accuracy. 
The article presents an algorithm and an analysis of accuracy of coordinates transformation from 
the system Borowa Góra to the system PL-2000 made for the area PG Silesia. The study discusses 
in detail the problem of determining optimal transformation parameters from the point of view of 
obtaining accuracy. The article also presents a program Geolisp, used in most mines, for making 
maps in numerical form, which allows transformation of coordinates between different systems.  
The program works in the CAD system environment. It contains transformation coefficients set for 
most of Silesian mines and municipalities. The system provides co-operation with software 
developed by the AlgoRes-soft. 

Keywords: numerical maps, mining maps, coordinates transformation, Sucha Góra, Borowa Góra 
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BADANIA ODKSZTAŁCE Ń WIEŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
PODDANEJ WPŁYWOWI NASŁONECZNIENIA 

Jacek Sztubecki1, Rafał Tews2, Adam Bujarkiewicz3, Paulina Brunka4 
1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska; Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej; jaceksz@utp.edu.pl 
2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska; Katedra Konstrukcji Budowlanych; rtews74@utp.edu.pl 
3Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska; Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej; adamb@utp.edu.pl 
4Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska 

Streszczenie: Badania zachowania się konstrukcji inżynierskich metodami geodezyjnymi polegają 
na wyznaczeniu przemieszczeń konstrukcji względem przyjętego układu odniesienia lub na 
określeniu geometrii poszczególnych elementów konstrukcyjnych lub całej konstrukcji. Dają one 
obraz zmian konstrukcji pomiędzy przyjętymi momentami czasu. Pomiar geometrii obiektów 
wieżowych wykonuje się cyklicznie wyznaczając jej odstępstwa od geometrii teoretycznej. 
Pomiary takie wykonuje się w warunkach optymalnych, w których na konstrukcję nie powinna 
działać żadna dodatkowa siła mogąca zniekształcać wyniki. Dla wież telekomunikacyjnych 
wynikami geometrii są zazwyczaj odchylenie osi wieży oraz kąty skrętu wieży na poszczególnych 
jej poziomach. W artykule pokazano wyniki geometrii wieży telekomunikacyjnej uzyskane dla 
trzech stanów jej nasłonecznienia oraz porównano je z wynikami uzyskanymi z pomiaru w 
warunkach całkowitego zachmurzenia. Wyniki pomiarów poddane będą dalszej analizie 
numerycznej w programie Autodesk Robot. 

Słowa kluczowe: pomiar przemieszczeń, dynamika konstrukcji wieżowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna” 

Politechnika Rzeszowska, wrzesień 2017 

 
32 

METODY POPRAWY PARAMETRÓW DOKŁADNO ŚCIOWYCH 
DAWNYCH GEODEZYJNYCH OSNÓW 

POMIAROWYCH 

Marek Ślusarski1,  Magdalena Jurkiewicz2  
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji;  
rmslusar@cyfronet.pl 
 2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Katedra Geodezji;  
jurkiewicz.m@o2.pl 

Streszczenie: Geodezyjne pomiary terenowe wykonywane podczas zakładania i aktualizacji 
ewidencji gruntów oparte były bezpośrednio na osnowach pomiarowych. Parametry 
dokładnościowe tych osnów są niższe w porównaniu ze współczesnymi osnowami pomiarowymi. 
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnej oceny parametrów dokładnościowych dawnych 
osnów pomiarowych. Celem wykonanej oceny parametrów dokładnościowych dawnych osnów 
była analiza możliwości wykorzystania archiwalnych materiałów Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego podczas wykonywania prac geodezyjnych dotyczących 
nieruchomości.  Badania zrealizowano w oparciu o trzy obiekty testowe położone na terenie woj. 
małopolskiego. Zinwentaryzowane w terenie punkty analizowanych osnów pomierzono, a 
następnie wyznaczono ich współrzędne. Reprezentatywną próbę badawczą stanowiły zbiory 
odchyłek Z – długość wektora przesunięcia punktu próby badawczej względem jego położenia 
uznanego za bezbłędne. Podstawowym estymatorem dokładności analizowanych osnów był błąd 
średnio kwadratowy RMSE. Estymator ten wyznaczono na podstawie wektorów Z*, 
pochodzących ze zbioru, z którego usunięto obserwacje odstające. Wielkości obliczonych RMSE 
pokazują, że dla analizowanych obiektów wymagane dokładności spełnia nie więcej niż 16% 
punktów tych osnów (RMSE ≤ 0,20 m). Stąd wniosek, że podczas wykonywania prac 
geodezyjnych dotyczących nieruchomości archiwalne materiały Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego powinny być wykorzystywane w ograniczonym zakresie. 

Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, kataster, dane przestrzenne 

METHODS FOR IMPROVING THE ACCURACY PARAMETERS  OF 
FORMER SURVEYING NETWORKS  

Summary: Surveying field measurements performed during the creation and updating of land 
registry were based directly on measuring networks. Accuracy parameters of these networks are 
lower in comparison with modern measurement networks. The paper presents the results of 
experimental evaluation of the parameters of the accuracy parameters of former networks. The 
purpose of the performed evaluation of the accuracy parameters of the old measuring networks 
was to analyze the possibilities of use archival materials of the State Geodetic and Cartographic 
Resource during surveying works related to real estate. The study was carried out on the basis of 
three test objects located in the Małopolskie voivodship. Points of the analyzed networks found on 
the ground were measured, and then their coordinates were determined. The representative 
research sample was constituted by sets of deviations Z - the length of the displacement vector of 
the point in the research sample in relation to its position considered as error free. The basic 
estimator of the accuracy of analyzed networks was the root mean square error RMSE. This 
estimator was determined on the basis of a vector Z* originating from the set, from which the 
outlying observations were removed. Values of calculated RMSE show, that for the analyzed 
objects the required accuracy is met by no more than 16% of the points of the networks (RMSE ≤ 
0.20 m). Hence the conclusion, that during surveying real estate, archival materials of the State 
Geodetic and Cartographic Resource should be used in a limited scope.  

Keywords: land and building registry, cadastre, spatial data quality 



 
 
 
 
 
 
 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna” 

Politechnika Rzeszowska, wrzesień 2017 

 
33 

OCENA DOKŁADNO ŚCI POMIARÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 
REALIZOWANYCH METOD Ą RTK/RTN Z WYKORZYSTANIEM 

DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW REFERENCYJNYCH  

Dorota Świątoniowska1, Paweł Kotlarz2, Magdalena Jurkiewicz3 
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Streszczenie: Rozwój systemów satelitarnych umożliwia uzyskanie informacji o pozycji punktu 
na powierzchni Ziemi. Aktualnie jedną z najpopularniejszych metod pomiarowych 
umożliwiających szybkie wyznaczenie współrzędnych punktu w oparciu o systemy satelitarne są 
metody czasu rzeczywistego RTK oraz RTN. Pozycja punktu w tych metodach wyznaczana jest w 
oparciu o poprawkę z pojedynczej stacji referencyjnej lub sieć stacji referencyjnych. Aktualnie na 
obszarze Polski działają następujące sieci stacji referencyjnych: państwowa ASG-EUPOS oraz 
komercyjne TPINETpro, NadowskiNet oraz SmartNet. Przedmiotem badań były wyniki pomiaru 
wysokości metodą RTN z wykorzystaniem poprawek sieciowych VRS serwisów ASG-EUPO, 
TPINETpro oraz NadowskiNet. Dane do analizy uzyskano na podstawie pomiaru 
przeprowadzonego w terenie o urozmaiconej rzeźbie terenu  na 30 punktach rozlokowanych w 
odległości 100 m. Otrzymane wysokości punktów z zastosowaniem poprawek sieciowych, zostały 
porównane pod względem ich wzajemnej zgodności oraz w odniesieniu do wyników pomiaru 
metoda niwelacji geometrycznej. Określono odchyłki wysokościowe, które uzyskano jako różnicę 
pomiędzy wysokością punktu otrzymaną z niwelacji geometrycznej a wysokością tego samego 
punktu uzyskaną na podstawie pomiaru RTN z zastosowaniem poprawki sieciowej wybranego 
serwisu. Otrzymano maksymalne odchyłki wysokościowe wynoszące 0.068m, 0.034m i 0.055m 
odpowiednio dla serwisów ASG-EUPOS, TPINETpro, NadowskiNet. 

Słowa kluczowe: sieć stacji referencyjnych, ASG-EUPOS, TPINETpro, wysokość punktu 

ASSESSMENT OF ACCURACY OF HEIGHT MEASUREMENTS 
REALIZED BY RTK / RTN METHOD WITH USE OF AVAILABLE 

REFERENCE SYSTEMS 

Summary: Development of satellite systems allows obtaining information about point 
positioning. Actually, the most popular and quick methods to point positioning using satellite 
systems are Real Time Kinematic (RTK) and Real Time Networks (RTN). In these methods, the 
point position is determined using correction from singular reference station or from network of 
reference stations. In Poland the following reference stations networks are operating: national 
ASG-EUPOS and commercial TPINETpro, NadowskiNet and SmartNet. The objective of the 
research was results of height measurements using RTN method and VRS corrections of ASG-
EUPOS, TPINETpro and NadowskiNet systems. Analysed data were obtained   from measurement 
carried out in the area of varied terrain and at 30 points located 100 m away. Points heights were 
determined using network corrections depend on used service and were then compered in terms of 
their cross-compatibility to results of direct levelling measurement. Therefore, the height 
deviations were determined as a difference between the points heights obtained from direct 
levelling and RTN method with network correction of selected service. The maximum height 
deviations are 0.068m, 0.034m and 0.055m respectively for ASG-EUPOS, TPINETpro and 
NadowskiNet systems. 

Keywords: network of reference stations, ASG-EUPOS, TPINETpro, point height 
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MONITORING PRZEMIESZCZE Ń PIONOWYCH SŁUPÓW OBIEKTU 
POSADOWIONEGO NA PODŁOŻU EKSPANSYWNYM  

 

Szymon Topoliński1, Aleksandra Gorączko2, Jacek Sztubecki3, Adam Bujarkiewicz4 
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Inżynierii Środowiska; Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej; jaceksz@utp.edu.pl 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono technologię oraz wstępne wyniki pomiaru przemieszczeń 
pionowych obiektu budowlanego posadowionego na podłożu ekspansywnym.  
W trakcie badań wykonano odwierty określające stan gruntu, na którym posadowiony jest obiekt. 
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na określenie istniejących warunków gruntowo-wodnych, 
na podstawie której określono dalszy program monitorowania obiektu. Wyniki okresowych badań 
posłużą do sformułowania wniosków wyjaśniających mechanizm powstawania osiadań obiektów 
posadowionych na podłożu ekspansywnym. W trakcie pomiarów terenowych wykonywane są 
geodezyjne pomiary przemieszczeń obiektu, z wykorzystaniem klasycznej metody niwelacji 
precyzyjnej oraz współrzędnościowej stacji laserowej TDRA 6000 firmy Leica. 

Słowa kluczowe: grunty ekspansywne, osiadanie obiektów 
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ZGODNOŚĆ WYNIKÓW POSTPROCESSINGU OBSERWACJI 
SATELITARNYCH W WYBRANYCH AKTYWNYCH SIECIACH 

GEODEZYJNYCH  

Agnieszka Wnęk1, Dawid Kudas2, Paweł Kotlarz3 
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Streszczenie: Gromadzenie informacji przez systemy naziemnych stacji referencyjnych 
umożliwia wiarygodne opracowanie obserwacji satelitarnych zarejestrowanych przez użytkownika 
w toku postprocessingu. Na terytorium Polski państwową aktywną siecią geodezyjną jest ASG-
EUPOS, której stacje referencyjne stanowią krajową poziomą osnowę podstawową fundamentalną 
oraz osnowę podstawową bazową. Obok państwowej sieci ASG-EUPOS funkcjonują także 
komercyjne aktywne sieci geodezyjne, wśród których na terytorium Polski wyróżnić można sieć 
VRSNET.pl, TPI NETpro, SmartNet oraz NadowskiNet. Najdokładniejszą metodą wyznaczania 
pozycji w oparciu o satelitarne systemy nawigacyjne jest metoda statyczna. Obserwacje fazowe 
rejestrowane przez odbiorniki dwuczęstotliwościowe opracowywane są w trybie postprocessingu. 
Do obliczenia współrzędnych punktu wykorzystywane są synchroniczne obserwacje gromadzone 
na najbliższych stacjach referencyjnych wybranej aktywnej sieci geodezyjnej. W metodzie 
statycznej na dokładność wyznaczenia pozycji punktu istotny wpływ ma długość trwania sesji 
pomiarowej, otoczenie stanowiska pomiarowego, a także klasa użytego sprzętu. Analizie poddane 
zostały wyniki pomiaru statycznego o zróżniowanej długości trwania sesji pomiarowej. Do 
wyznaczenia współrzędnych punktów wykorzystane zostały serwisy postprocessigu systemu 
ASG-EUPOS oraz systemu TPINETpro. W szczególności przedmiotem badań były różnice 
pomiędzy wyznaczonymi pozycjami oraz geometria sieci utworzonych przez biorące udział w 
opracowaniu wyników stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS oraz TPINETpro. 

Słowa kluczowe: ASG-EUPOS, TPINETpro, postprocessing, sieć stacji referencyjnych 

COMPATIBILITY OF POSTPROCESSING RESULTS OF SATELLIT E 
OBSERVATIONS IN SELECTED ACTIVE GEODETIC NETWORKS 

Summary: Collection of information by ground reference stations systems allows to credible 
postprocessing evaluation of satellite observations registered by users. In Poland, the national 
active geodetic network is ASG-EUPOS, which reference stations are the horizontal national 
geodetic network. Except the national ASG-EUPOS network there are also commercial active 
geodetic networks such as VRSNET.pl, TPI NETpro, SmartNet oraz NadowskiNet. The static 
method is the most accurate method of point positioning using satellite navigation systems. Phase 
observations registered by two-frequency receivers are evaluated in postprocessing. Synchronous 
observations collected at the nearest reference stations of the selected active geodetic network are 
used to point coordinates computation. In the static method, the accuracy of point positioning 
significantly depends on the duration of the measurement session, the location of the measurement 
station and the class of used equipment. The results of static measurement with different duration 
of the session were analysed. The postprocessing services of ASG-EUPOS and TPINETpro 
systems were used to points coordinates determination. In particular, the subjects of research were 
the differences between determined points positions and the geometry of the networks created by 
the ASG-EUPOS and TPINETpro reference stations. 

Keywords: ASG-EUPOS, TPINETpro, postprocessing, reference stations network 
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BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJ ĄCE (BSL) 
UMOŻLIWIAJ ĄCE OKREŚLANIE PRZYCZYN POWSTAWANIA 

OSUWISK W POLSKICH KARPATACH FLISZOWYCH  
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Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę pomiarów geodezyjnych na terenach 
osuwiskowych w polskich Karpatach fliszowych. Wykorzystano metody fotogrametrii bliskiego 
zasięgu do cyfrowego obrazowania oraz określania wymiarów obszaru osuwiskowego za pomocą 
Bezzałogowych Systemów Latających (BSL). Badania wykonano na osuwisku położonym w 
miejscowości Węgierka, w gminie Roźwienica, w powiecie jarosławskim oraz na osuwisku 
położonym w miejscowości Rogi-Folwark w powiecie krośnieńskim. Wyznaczono środki rzutów 
poszczególnych zdjęć oraz elementy kątowej i wewnętrznej orientacji kamery. Umożliwiło to 
utworzenie modelu wysokościowego (TIN) osuwisk. Finalnym efektem było otrzymanie 
Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) osuwiska z miejscowości Węgierka i 
ortofotomapy. Numeryczny Model Pokrycia Terenu osuwiska z oczkiem siatki 0,10 m pozwolił 
precyzyjnie określić położenie i wymiary budynków na obszarze osuwiska z miejscowości 
Węgierka. Nalot z kamerą wychyloną o 80° na osuwisku w miejscowości Rogi-Folwark ukazał 
ponadto miejsca o niskiej wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Te obszary są 
najbardziej narażone na powstawanie w przyszłości dalszych ruchów masowych, powstawanie 
pęknięć i przesunięcia mas ziemnych. Obliczono dla nich Wskaźnik Bezpieczeństwa FS.  

Słowa kluczowe: aerotriangulacja, BSL, NMPT, osuwisko, kąt tarcia wewnętrznego, kohezja 

UNMANNED AERIAL SYSTEMS (UAV) DETERMINED CAUSES OF 
LANDSLIDES CREATION IN POLISH FLYSCH CARPATHIANS 

Summary: The aticle present the problem of surveying on landslide areas in polish flysch 
carpathians. We used close photogrammetry methods to digital imaging and determining area 
lanndslide dimensions using Unmanned Aerial Systems (UAS). Research were done on landslide 
located in Węgierka village, in Roźwienica commune, in Jarosław district and on landslide located 
in Rogi-Folwark village in Krosno district. Described the method of processing images obtained 
measuring non-metric camera mounted on UAS. Designed projections centres of individual 
images and elements of angular orientation and interior camera. This enabled the creation and 
texturing of (TIN) models of landslides. The final result was to receive the Digital Surface Model 
(DSM) and ortophotomap landslide from Węgierka village. Digital Surface Model (DSM) 
landslide with eyelt mesh 0.10 m with big precision defined localisation and dimensions buildings 
on landslide from Węgierka village. Flight mission with inclined camera (80°) showed places with 
low cohesion and angle of internal friction value on landslide from Rogi-Folwark village. This 
places are the most exposed for further mass movements, fissure formation and ground 
displacements.  For this areas Factor of Safety (FS) was calculated.  

Keywords: VRS, FKP, MAC, RTCM 10403.1, network correction 




