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1. Dane formalno-prawne 

Zleceniodawca 

Powiat Nowodworski 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10 
 
Umowa Nr ZP.273.33.2012 z dnia 23 lutego 2012r. 
KERG  052-124/2012  

Wykonawca 

NUMERUS 
Wiesław Kozakiewicz 
05-152 Czosnów, Pieńków 62  tel. (22) 751-13-36  kom.602-78-89-20 

 
2. Przedmiot opracowania 
 

Obliczenie współrzędnych osnów poligonizacji IV klasy rząd I i II w układzie „2000” dla 
obszaru gmin Pomiechówek i Zakroczym, miasta Zakroczym oraz części miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki na podstawie operatu wykonanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń 
Rolnych w Warszawie w latach 1963-1965 oraz dokumentów znajdujących się w powiatowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  
 
3. Przepisy prawne i techniczne stosowane w toku prac 

3.1. Przepisy prawne: 

1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.  Nr 
240, poz. 2027 z późniejszymi zm.). 

2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297). 

3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821) 

4.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 
systemów i przechowywania kopii zapasowych bazy danych, a takŜe ogólnych 
warunków umów udostępniania tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837). 

3.2. Instrukcje i Wytyczne Techniczne: 

1.  Instrukcja Techniczna O-1/O-2 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
(wyd. 2001r.) 

2.  Instrukcja Techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna (wyd. 1986r.) 

3.  Instrukcja Techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (wyd. 1983r.) 

4.  Instrukcja Techniczna G-2 - Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa 
geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami (wyd. 2001r.) 

5.  Instrukcja Techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (wyd. 1992r.)  

6.  Wytyczne Techniczne G-1.5 – Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar 
i opracowanie wyników (wyd. 1990r.) 
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7.  Wytyczne Techniczne G-4.1 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami 
bezpośrednimi (wyd. 2007r.) 

8.  Wytyczne Techniczne G-1.10 - Formuły odwzorowawcze i parametry układów 
współrzędnych (wyd. 2001 r.) 

9.  Wytyczne Techniczne G-2-5 - Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa 
geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (wyd. 2002 r.) 
 

 
4. Materiały źródłowe 
 

Prace wykonano w oparciu o wszystkie dostępne materiały geodezyjne dotyczące 
przedmiotu opracowania, zawarte w operatach technicznych znajdujących się w powiatowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wykorzystano: 

1) Operat techniczny – Poligonizacja techniczna I rząd obiekt Nowy Dwór-Zachód, 3 tomy, 
wykonawca WBGiUR w Warszawie, rok wykonania 1963-1965.  
Operat zawiera dzienniki obserwacji kątów i długości, formularze obliczeń 
współrzędnych ciągów poligonowych, wykazy miar, opisy topograficzne niektórych 
punktów nawiązania (triangulacyjnych i poligonizacji precyzyjnej), szkice przeglądowe 
poligonizacji I i II rzędu.  

2) Operaty geodezyjne dotyczące obliczenia współrzędnych ciągów poligonowych II-go 
rzędu i ciągów sytuacyjnych w obrębach poszczególnych wsi - łącznie kilkadziesiąt 
operatów jednostkowych, wykonawca  WBGiUR w Warszawie, wykonanie lata 60-te. 
Operaty zawierają formularze obliczeń współrzędnych ciągów poligonowych, wykazy 
miar, szkice realizacyjne i przeglądowe ciągów geodezyjnych. Operaty są mocno 
zdewastowane i zdekompletowane. Większość z nich zawiera tylko niektóre elementy 
wymienione w spisie zawartości. Operaty nie zawierają dzienników obserwacyjnych. 

3) Operat techniczny – Przeliczenie współrzędnych punktów osnów szczegółowych z terenu 
powiatu Nowy Dwór Maz. na współrzędne w układzie „1965”, 4 tomy, wykonawca 
Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie, rok wykonania 1974. 
Operat zawiera wykazy miar dla ciągów poligonowych II-go rzędu oraz wykazy 
współrzędnych w układzie „1965” (głównie dla ciągów sytuacyjnych),  

4) Operat techniczny – Poligonizacja techniczna kategorii C miejscowości Pomiechówek, 
wykonawca Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w 
Warszawie, rok wykonania 1963.  
Operat zawiera dane geodezyjne dotyczące osnowy poligonowej w rejonie miejscowości 
Brody i Brody Parcele, nieobjętym zasadniczym opracowaniem WBGiUR wymienionym 
w punkcie 1).  

5) Szkic sieci poligonowej gromady Kroczewo załączony w operacie pomiarowym wsi 
Smoły, wykonawca Technoplan. Operat pochodzi z 1958 roku natomiast szkic nie jest 
datowany. Szkic w większości dotyczy sieci poligonowej zlokalizowanej w powiecie 
płońskim, ale równieŜ fragmentu powiatu nowodworskiego przyległego do opracowania 
WBGiUR wymienionego w punkcie 1). Wykorzystano miary geodezyjne wpisane na 
szkicu, co pozwoliło na obliczenie poligonizacji w rejonie wsi Smoły i Strubiny w 
powiecie nowodworskim. 

6) Szkic sieci poligonowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki z 1946 roku załączony w 
operacie WBGiUR wymienionym w punkcie 1). Wykorzystano miary geodezyjne dla 
kilku ciągów wpisane na szkicu, przydatne do uzupełnienia konstrukcji i powiązania 
fragmentów sieci załoŜonej przez WBGiUR. 
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5. Analiza danych i wykonanie plików obserwacji dla sieci 
 

Pliki obserwacji do wyrównania sieci kompletowano sukcesywnie dołączając ciąg po 
ciągu z bieŜącą weryfikacją numeryczną poprzez wyrównanie - najpierw ciągi I rzędu, a 
następnie ciągi II rzędu. Z archiwalnych operatów technicznych wykorzystano zestawienia 
obserwacji na formularzach obliczeń współrzędnych, dzienniki obserwacji (tylko poligonizacja 
I-go rzędu), wykazy miar, szkice przeglądowe osnowy oraz miary wpisane na szkicu (nieśli nie 
było innych źródeł danych). Po dołączeniu do sieci nowego ciągu realizowano kontrolne 
wyrównanie w celu wykonania diagnostyki wstępnej, której celem było:   

� sprawdzenie kompletności obserwacji oraz konstrukcji ciągu, 
� ocena wyznaczalności poszczególnych punktów ciągu, 
� wyjaśnienie i eliminacja błędów w danych oraz rozbieŜności w wartościach obserwacji 

figurujących w róŜnych dokumentach  
� ustalenie sposobu nawiązania ciągów do punktów wyŜszej klasy,  

ZauwaŜone usterki eliminowano poprzez konfrontację danych pozyskanych z róŜnych 
dokumentów. Niejednokrotnie dane te róŜniły się ze względu na róŜnego rodzaju błędy i 
pomyłki pisarskie, złą jakość i niekompletność materiałów oraz brak usystematyzowania 
materiałów w operatach. BieŜąca analiza numeryczna pozwalała ustalić poprawny wariant 
danych. W przypadku drobnych róŜnic obserwacji, przyjmowano wariant wpisany w formularzu 
obliczeń współrzędnych.  

W toku prac zauwaŜono, Ŝe często (ale nie zawsze) wartości kątów wpisane w wykazach 
miar są niezgodne z wartościami figurującymi w dziennikach obserwacji oraz w formularzach 
obliczeń współrzędnych – wartości źródłowe były tam skorygowane o poprawkę wynikającą z 
rozrzucenia odchyłki kątowej na ciągu. W związku z tym podstawowymi dokumentami, które 
posłuŜyły do uzyskania wartości obserwacji w sporządzanych plikach były formularze obliczeń 
współrzędnych i dzienniki polowe. Z kolei wykazy miar były bardziej miarodajne, jeśli chodzi o 
numerację punktów, poniewaŜ zazwyczaj były to identyfikatory zgodne ze szkicem 
przeglądowym osnowy zamieszczonym w operacie źródłowym.  

W przypadku kilku ciągów I rzędu kontrowersje wzbudzały wartości długości, poniewaŜ 
obserwacje figurujące w formularzach obliczeń i wykazach miar róŜniły się od wartości 
podanych w dziennikach obserwacji. RóŜnice wynosiły zazwyczaj kilka do kilkunastu 
centymetrów, ale sporadycznie dochodziły do kilku decymetrów. Czasami w dzienniku 
obserwacyjnym do wartości pomierzonej i wytłuszczonej tuszem dopisano ołówkiem poprawkę 
z nieustalonego tytułu. Tak skorygowana obserwacja była przyjęta w formularzu obliczeniowym 
i figuruje w wykazie miar. Wartość poprawki nie znajduje uzasadnienia merytorycznego z tytułu 
jakiejkolwiek redukcji lub innego wpływu geodezyjnego. Jedynym wytłumaczeniem moŜe być 
to, Ŝe ciąg został pomierzony ponownie, nowego pomiaru nie udokumentowano w formie 
dziennika tylko naniesiono korektę do poprzedniej, błędnej wartości. Hipotezę taką potwierdzają 
niektóre robocze szkice ciągów zawierające wartości przekreślone i nowe wartości długości, co 
sugeruje ponowy pomiar.   
Wykonane testy numeryczne dla kilku ciągów w zasadzie nie pozwoliły na jednoznaczne 
ustalenie czy do wyrównania ścisłego lepiej pasuje długość figurująca w dzienniku, czy długość 
przyjęta w formularzu obliczeń, poniewaŜ w obu przypadkach poprawki obserwacyjne są 
porównywalne.  

WaŜnym zakresem analiz było ustalenie punktów nawiązania sieci. W opracowaniu 
źródłowym nawiązanie oparto na punktach obecnej osnowy I i II klasy, punktach triangulacji 
lokalnej oraz punktach dawnej poligonizacji precyzyjnej.  
Punkty osnowy I i II klasy stanowią podstawowe nawiązanie sieci wyrównanej w układzie 
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„2000”. W trakcie analiz numerycznych konieczna była identyfikacja i ustalenie aktualnych 
identyfikatorów dla tych punktów, poniewaŜ numeracja stosowana w materiałach źródłowych 
nie odpowiada stanowi banków CODGiK i PODGiK.  
Natomiast punkty triangulacji lokalnej oraz dawnej poligonizacji precyzyjnej włączono do 
wyrównywanej sieci w charakterze punktów wyznaczanych, poniewaŜ nie posiadają one 
współrzędnych w układzie „2000”. Jeśli punkt tego rodzaju był zlokalizowany na ciągu 
poligonowym starano się zagwarantować mu poprawną wyznaczalność w oparciu o materiały 
dostępne w operatach źródłowych.  
 

Rys. 1. Szkic rozmieszczenia ciągów poligonowych I i II rzędu 
 

Na rysunku wyŜej kolorem Ŝółtym zaznaczono rejony nieobjęte operatem WBGiUR, 
dołączone do sieci wyrównanej w układzie „2000” poza zakresem zlecenia, dla których dane 
pozyskano na podstawie materiałów wymienionych w punkcie 4 pp. 4) – 6). 

6. Identyfikatory punktów u Ŝyte w wyrównaniu sieci 
W celu wykonania wyrównania sieci konieczne było wprowadzenie systematyki odnośnie 

identyfikatorów punktów uŜywanych podczas kodowania obserwacji. Podstawowym wymogiem 
było tu zagwarantowanie unikalność oznaczenia punktu w systemie wyrównania sieci oraz 
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moŜliwie najlepsza zgodność z identyfikatorem uŜywanym w operatach źródłowych. Przyjęto 
następujące zasady:  

Dla wyrównywanych punktów osnowy pomiarowej 

Funkcjonuje tu kilka systemów numeracji, poniewaŜ starano się zachować numerację 
zgodną z operatami źródłowymi, w szczególności ze szkicem przeglądowym osnowy. 
Podstawowy i najliczniejszy rodzaj identyfikatora punktu to numer składający się z dwóch 
członów, gdzie:  

- człon I (1, 2 lub 3 cyfry) – numer ciągu poligonowego,  
- człon II (2 ostatnie cyfry) – numer punktu w ramach ciągu poligonowego,  

Tak więc na przykład numer 1407 oznacza punkt 07 na ciągu XIV, natomiast numer 
15006 oznacza punkt 06 na ciągu CL.  

W przypadku niektórych ciągów I i II człon numeru rozdzielony jest literą. Stąd numery typu 
147a09 lub 138b04. Taką rezerwową zasadę stosowano w operatach źródłowych w 
przypadku, gdy nastąpiło zdublowanie numeru ciągu. Część przypadków tego rodzaju 
pochodzi z opracowania źródłowego. Pozostałe przypadki zdublowania numeracji 
stwierdzono dopiero przy okazji obecnego wyrównania w układzie „2000” i wówczas 
zastosowano tę samą zasadę modyfikacji numeru któregoś punktu. Metoda zapobiega 
zdublowaniu się numerów przy minimalnej róŜnicy ostatecznego numeru od swojego 
odpowiednika z materiałów wejściowych.  
Separator w postaci podwójnej litery, na przykład 142aa02, uŜywano w przypadku, gdy 
stwierdzono dublowanie się numeracji rezerwowej. 

W niektórych przypadkach, w dokumentach operatu źródłowego, oprócz numeru 
głównego stosowano równieŜ oznaczenie pomocnicze dopisane w mianowniku. Przy 
kodowaniu obserwacji starano się zachować pełne oznaczenie punktu, wówczas ma on 
identyfikator w postaci ułamkowej np. 20101/246.  

Część punktów posiada identyfikator w postaci 6-cio znakowego oznaczenia literowo 
cyfrowego – na przykład AB9661. W znakomitej większości dotyczy to punktów dawnej 
poligonizacji precyzyjnej, niektóre z tych oznaczeń są cechą wybitą na głowicy metalowej.  

Fragmenty sieci pochodzące z operatów wymienionych w punkcie 4 pp. 4) – 6) nie 
posiadały numeracji spójnej, uzgodnionej z projektem WBGiUR. Oryginalne numery 
konkretnych punktów powtarzają się w róŜnych fragmentach sieci, a czasami nawet w ramach 
tego samego operatu. Aby zapewnić unikalność kaŜdego numeru w ramach wyrównania w 
układzie „2000” konieczne było rozszerzenie oryginalnych numerów 2 znakowym 
identyfikatorem literowy: 

- BR – dla punktów z rejonu Brody i Brody-Parcele, 

- SM – dla punktów w rejonie wsi Smoły, 

- ST – dla punktów w rejonie wsi Strubiny, 

- ND – dla punktów ze szkicu miasta Nowy Dwór Maz. 

Finalne numery mają tu następujące, przykładowe wartości – 37-BR, 37-SM, 37-ST, 41-ND. 

Punktom osnowy pomiarowej, które okazały się toŜsame z obecną osnową III klasy 
nadano w obecnym wyrównaniu oznaczenie podwójne typu 3905/435-1134  lub  
AA2396/435-1014, gdzie  
  - w liczniku figuruje archiwalny numer punktu stosowany w operacie źródłowym 
  - w mianowniku figuruje numer osnowy III klasy według banku PODGiK. 
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W wyjątkowych przypadkach, dla nieznacznej części punktów, w materiałach 
źródłowych uŜyto numeracji nietypowej. Są to na przykład numery 286, 561/209, 34/24 - ich 
wartości nie są związane z Ŝadną z wyŜej wymienionych zasad. 

Dla punktów osnowy I i II klasy 

Punkty nawiązania I i II klasy otrzymały identyfikatory 9 znakowe o wartości zgodnej 
w 100 % z bankiem CODGiK, według schematu:    ggggnnnpp     (na przykład  262435100) 

  gdzie: gggg – godło arkusza mapy 1:50000 
              nnn – numer punktu na arkuszu 
                 pp – numer punktu w zespole stabilizacyjnym (centr oznaczany jest jako 00) 

 

7. Wyrównanie sieci w układzie współrzędnych „2000” 

Sieć skompletowaną do wyrównania w układzie „2000” cechują następujące parametry 
liczbowe: 
 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI 
 wyrównanej w układzie „2000” 

                                                                                                                                      Tabela nr 1 

Ciągi 
Punkty Obserwacje 

Wyrównywane Nawiązania  

I rząd II rząd I rząd II rząd 

p. 
sytua-
cyjne 

 

I i II 
klasa 

III 
 klasa 

Długości Kąty Azymuty 

90 124 796 549 9 43 41 1557 1719 2 

214 1438 3278 

 
Stosownie do obowiązujących rozporządzeń w zakresie osnowy pomiarowej ciągi I i II 

rzędu zostały wyrównane łącznie jako sieć jednorzędowa. 

Wyrównanie wykonano na płaszczyźnie odwzorowania układu "2000/21", metodą 
pośredniczącą, gdzie niewiadomymi pośredniczącymi były przyrosty do współrzędnych 
przybliŜonych punktów. Obliczenia przeprowadzono systemem Geonet.  
Obserwacje liniowe zostały zredukowane na poziom morza z przyjęciem średniego wzniesienia 
terenu dla obiektu. Natomiast redukcja obserwacji z poziomu morza na elipsoidę odniesienia 
GRS80 została wykonana automatycznie przez program Geonet, jako jeden z etapów procesu 
numerycznego wyrównania. 

Parametry wagowania obserwacji ustalono w procesie wyrównań kontrolnych tak, aby 
osiągnięte parametry numeryczne sieci były merytorycznie poprawne. Zastosowano następujące 
wartości błędów a’priori: 
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                                                                                      Tabela nr 2 

 Ciągi I-go rzędu Ciągi II-go rzędu 

Kąty 80cc 120cc 

Długości 0.05m + 0.04m/100m 0.05m + 0.05m/100m 

 
W pierwszej fazie obliczeń do nawiązania sieci wykorzystano wyłącznie punkty osnowy 

poziomej I i II klasy przy załoŜeniu bezbłędności współrzędnych katalogowych tych punktów.  

W dalszym etapie do nawiązania sieci włączono równieŜ punkty osnowy III klasy, które 
okazały się toŜsame z punktami osnowy pomiarowej. Wykorzystano punkty osnowy III klasy, 
dla których w zasobie geodezyjnym jest udokumentowany fakt adaptowania znaku 
stabilizacyjnego pochodzącego z dawnej osnowy poligonowej lub zachodzi zgodność 
współrzędnych w układzie „2000” lepsza niŜ 0.20 m. 

Ponadto, tymczasowo, do nawiązania kilku ciągów uŜyto 16 punktów, które w wynikach 
wyrównania program Geonet określa jako „ruchome punkty nawiązania”. Są to punkty 
nawiązania, dla których w procesie wyrównania załoŜono błędność współrzędnych. Funkcję tych 
punktów opisano w dalszej części sprawozdania. 

W celu zabezpieczenia się przed błędami wynikającymi z linearyzacji zadania 
wyrównawczego załoŜono konieczność iteracyjnego poprawiania współrzędnych przybliŜonych, 
aŜ do wyzerowania przyrostów do współrzędnych. 

Wartość niemianowana błędu średniego typowego spostrzeŜenia, uzyskana w 
wyrównaniu sieci jest teoretycznie poprawna i wynosi m0 = 0.9974.  

Cząstkowe estymaty błędów średnich poszczególnych rodzajów obserwacji wynoszą: 
  - dla długości:     1.1145 
  - dla kątów:         0.8841 

Wszystkie powyŜsze wartości są bliskie jedności oraz wzajemnie zgodne. Świadczy to o 
prawidłowym, wzajemnym zrównowaŜeniu poszczególnych grup obserwacji miedzy sobą. 

Wartości sum kontrolnych rozwiązania układu równań normalnych [pvv] i [pll] są 
wzajemnie zgodne z wystarczającą liczbą cyfr znaczących, co dowodzi numerycznej 
poprawności rozwiązania układu równań normalnych oraz dobrej jakości współrzędnych 
przybliŜonych.  

W trakcie obliczeń nie wykryto obserwacji ewidentnie błędnych, aczkolwiek wyrównanie 
zawiera 11 poprawek odstających do długości o wartości powyŜej 0.20 m, a maksymalna 
poprawka wynosi 0.29 m. Liczba poprawek odstających mieści się w granicach 
prawdopodobieństwa wynikającego z rozkładu normalnego. Obserwacje pozostawiono w sieci 
ze względów konstrukcyjnych. Natomiast największa poprawka do kątów wynosi 194 cc, co nie 
budzi wątpliwości w kontekście stosowanego błędu a’priori. 

Średnia poprawka do długości wynosi 0.008 m, co przy przeciętnej długości boku 200 m 
świadczy o braku istotnego defektu skali lub innego systematycznego błędu pomiarów 
liniowych, ale przeciętna, bezwzględna wartość poprawki wynosi 0.037 m, co potwierdza 
stosunkowo niską jakość pomiarów liniowych ustaloną w trakcie szacowania błędów a’priori. 

Przeciętny błąd średni połoŜenia punktu w sieci wynosi 0.176 m, natomiast błąd 
maksymalny 0.396 m (dotyczy punktu nr 178). Statystyczne zestawienie punktów w 
przedziałach wartości błędu średniego przedstawia się następująco:  
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                                                                             Tabela nr 3 

Wartość błędu mp 
Liczba 

punktów 
% punktów 

0.00 m < mp ≤0.10 m 122           9.0 

0.10 m < mp ≤ 0.20 m 817         60.4 

0.20 m < mp ≤ 0.30 m 370         27.3 

0.30 m < mp ≤ 0.39 m 45           3.3 

 

Szczegółowe wyniki wyrównania sieci zawiera raport załączony w operacie technicznym, 
który zawiera między innymi:  

- parametry liczbowe, statystyczne i kontrolne wyrównania,  
- wykaz poprawek do obserwacji oraz obserwacje wyrównane wraz z ich charakterystyką 

dokładności,  
- wyrównane współrzędne punktów w układzie „2000” wraz z oceną ich dokładności, 
- dane odnośnie wyznaczalności punktów względem sąsiedztwa, 
- wartości redukcji do obserwacji.  

Przypadki szczególne w wyrównanej sieci 

Z przyczyn obiektywnych w nawiązaniu sieci uczestniczy kilkanaście punktów, których 
współrzędne w układzie „2000” ustalono na podstawie transformacji z układu „1942” lub 
„1965”. Są to punkty dawnej poligonizacji precyzyjnej, które uprzednio stanowiły nawiązanie 
ciągów poligonowych, a obecnie nie posiadają współrzędnych w układzie „2000”. NiŜszą jakość 
współrzędnych w stosunku do innych punktów nawiązania uwzględniono poprzez nadanie im 
błędności mx=my=0.10 m. W wynikach programu Geonet punkty nawiązania, dla których 
odrzucono załoŜenie bezbłędności są nazwane, jako „ruchome punkty nawiązania”.  

 

Przykładowy przypadek tego rodzaju pokazuje 
fragment sieci przedstawiony na rysunku obok. 
UŜycie współrzędnych transformowanych zapewnia 
tu kontrolę obliczeń w układzie „2000” oraz 
zapobiega ujemnym konsekwencjom ciągu 
wiszącego. Stwarza to szansę uzyskania bardziej 
wiarygodnych współrzędnych w układzie „2000” 
dla punktów ciągu, co jest bardzo istotne w 
perspektywie planowanych pomiarów 
uzupełniających GPS dla sieci, gdzie współrzędne 
często będą jedynym sposobem odszukania tych 
punktów w terenie. 
 
W wyrównaniu ostatecznym, realizowanym po 
wykonaniu pomiarów uzupełniających, naleŜy dąŜyć 
do zastąpienia współrzędnych pochodzących z 
transformacji wartościami uzyskanymi z pomiaru. 
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Punkty, których współrzędne pochodzą z transformacji 
zaznaczono na szkicu sieci odrębnym znakiem graficznym, Ŝeby 
były one łatwo rozpoznawalne na etapie analiz związanych z 
finalnym wyrównaniem tej sieci. 
 
 
 
 
 

W niŜej pokazanym ciąg I-go rzędu zastosowano na jego wschodnim końcu przedłuŜenie 
ciągiem sytuacyjnym, co zapobiega przypadkowi ciągu wiszącego.  
 

W operacie źródłowym WBGiUR nawiązanie stanowiła tu para punktów poligonizacji 
precyzyjnej AB9661 i AB9010, które obecnie nie posiadają współrzędnych w układzie „2000”. 
W materiałach zasobu geodezyjnego nie udało się ustalić danych, które pozwoliłyby na 
uzyskanie przynajmniej współrzędnych transformowanych tych punktów.  
Ciąg jest bardzo długi (4.3 km), na dodatek z udziałem bardzo krótkich boków, więc 
pozostawienie go w postaci ciągu powodowałoby prawdopodobieństwo uzyskania wadliwych 
współrzędnych w układzie „2000”.  
W tej sytuacji, dla poprawienia ogólnych warunków konstrukcyjnych oraz uzyskania kontroli 
obliczeń, ciąg związano z prawej strony z punktem 4510 poprzez ciąg sytuacyjny.  
Ponadto do wyrównania włączono dwa azymuty topograficzne odniesione do punktu AB9661, 
przeliczone z układu „1942”. Wszystko to zapewnia uzyskanie lepszej jakości współrzędnych 
koniecznych do odszukania punktów i wykonania pomiarów uzupełniających wzmacniających 
nawiązanie tego ciągu. W wyrównaniu ostatecznym ww azymuty powinny być usunięte z 
obliczeń. 

Jak powiedziano wcześniej, sieć wyrównana w układzie „2000” obejmuje obszar szerszy 
niŜ materiały zawarte w operacie WBGiUR. Z dodatkowych materiałów dołączono między 
innymi ciągi poligonowe pokrywającą rejon wsi Smoły i Strubiny. W trakcie wyrównania 
łącznego okazało się, Ŝe niektóre poligony z tych pierwotnie odrębnych opracowań przebiegają 
identycznymi trasami, a część punktów jest wręcz fizycznie toŜsama. Sieci były zakładane w 
zbliŜonym okresie, co uzasadnia, Ŝe w rejonach styku mogło nastąpić adaptowanie punktów z 
sąsiedniego obiektu. Przyjęto załoŜenie, Ŝe punkty z dwóch obiektów, których współrzędne w 
układzie „2000” są zgodne w zakresie do 0.3 m odnoszą się do fizycznie tego samego punktu w 
terenie, a róŜnice współrzędnych są spowodowane wyłącznie błędami pomiarów i odrębną 
konstrukcją geometryczną dwóch sieci.  
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W związku z powyŜszym ujednolicono 18 par punktów, przy czym nadano im numery złoŜone, 
pozwalające na zachowanie związku zarówno z jednym, jak i drugim obiektem źródłowym. Są 
to numery typu 1209/201-ST lub 14614/64-SM, gdzie w liczniku występuje numer z sieci 
WBGiUR, natomiast w mianowniku numer z sieci wsi Smoły lub Strumiły. 
 

Jako punkty odrębne funkcjonuje w wyrównaniu para punktów bliskich o numerach 1214 
i 208-ST. RóŜnica pomiędzy ich współrzędnymi wynosi zaledwie 0.93 m, ale jest ona zbyt duŜa, 
aby moŜna uznać te punkty za identyczne bez powaŜnych, negatywnych konsekwencji w 
wartościach poprawek wyrównawczych. 

8. Wnioski wynikaj ące z wyrównania sieci 

Łączne wyrównanie poligonizacji technicznej I i II rzędu dostarczyło kompleksowej 
informacji odnośnie topologii oraz charakterystyki dokładnościowej sieci. Uzyskana 
charakterystyka dokładnościowa znacznej części punktów nie odpowiada wymaganiom 
współczesnych standardów geodezyjnych dotyczących osnowy pomiarowej. Odpowiedzialne są 
za to następujące powody: 

� mała dokładność obserwacji kątowo-liniowych, 

� niski stopień nasycenia sieci punktami osnowy wyŜszego rzędu, 

� zbyt długie ciągi poligonowe w stosunku do dokładności z jaką realizowano pomiary, 

� obecność krótkich i bardzo krótkich boków w poligonach (142 boki posiadają długość 
poniŜej 100 m, a najkrótszy bok w sieci wynosi zaledwie 29.3 m), 

� niekorzystne proporcje długości sąsiednich boków poligonowych, 

� niski stopień spełniania zaleceń dotyczących prostoliniowego przebiegu ciągów 
poligonowych, które często tworzą linie mocno połamane,  

� dwurzędowość osnowy. 

Natomiast generalnie ciągi poligonowe nie zawierają formalnych defektów polegających 
na braku elementów konstrukcyjnych. Nie stwierdzono przypadków brakujących kątów lub 
długości wewnątrz ciągów.  

W celu poprawy parametrów jakościowych osnowy wskazane jest wykonanie pomiarów 
uzupełniających GPS dla wytypowanych punktów sieci. Uwzględnienie pomierzonych 
współrzędne w wyrównaniu sieci wzmocnieni jej nawiązanie, co podniesie poziom zaufania do 
współrzędnych całej sieci. Sugestie i zalecenia dotyczące takich pomiarów przedstawiono w 
odrębnym elaboracie, którego integralną częścią jest szkic z zaznaczoną lokalizacją rejonów 
wskazanych do pomiaru.  

Skuteczność i pozytywny skutek pomiarów uzupełniających będzie jednak zaleŜał od 
tego jak liczna grupa punktów będzie moŜliwa do odszukania i pomiaru oraz w jakim stopniu 
pomierzone współrzędne będą spójne z archiwalnymi obserwacjami kątowo-liniowymi, czego 
nie moŜna przewidzieć w obecnej chwili. 

Po wykonaniu pomiarów uzupełniających oraz dołączeniu ich wyników do materiału 
wejściowego naleŜy wykonać ponowne wyrównanie sieci. Do tego czasu współrzędne uzyskane 
z obecnego wyrównania naleŜy traktować jako tymczasowe, a ich głównym przeznaczeniem 
będzie lokalizacja i odnalezienie punktów przeznaczonych do pomiaru metodą GPS. Na dysku 
CD załączono kompletny katalog wyrównania sieci ze wszystkimi plikami wejściowymi i 
wynikowymi systemu Geonet, co ułatwi zrealizowanie nowego wariantu wyrównania sieci. 
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Na etapie finalnego wyrównania sieci naleŜy zwrócić uwagę na obecność punktów 
wyznaczanych, których współrzędne są bliskie punktom obecnej osnowy III klasy.  
Z dotychczasowych analiz wynika, Ŝe sieć zawiera 13 punktów o zgodności współrzędnych z 
osnową III klasy w zakresie od 0.23 do 0.94 m (patrz załącznik nr. 1). Istnieje 
prawdopodobieństwo, Ŝe dla części tych punktów zbieŜność współrzędnych nie jest 
przypadkowa. Wzmocnienie sieci współrzędnymi GPS pozwoli na uzyskanie większego 
poziomu zaufania do współrzędnych osnowy pomiarowej. Dostarczy to więcej informacji do 
wnioskowania na temat identyczności znaków z osnową III klasy. Zasadne będzie, Ŝeby punkty 
o finalnej róŜnicy współrzędnych mniejszej niŜ 0.2 m uznać za toŜsame z osnową wyŜszego 
rzędu oraz ich współrzędne katalogowe uŜyć do nawiązania sieci. 

W ostatecznym wyrównaniu sieci naleŜy dąŜyć do wyeliminowania lub ograniczenia w 
nawiązaniu punktów, których współrzędne tymczasowo przyjęto z transformacji. Najlepiej 
będzie, jeśli te wartości zostaną zastąpione wynikami uzyskanymi z pomiaru.  
 
9. Zawartość operatu technicznego 
 

Wyniki prac skompletowano w operacie technicznym, zawierającym między innymi 
następujące elementy: 
 

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, 

2. Sprawozdanie techniczne, 

3. Wydruk wyników wyrównania sieci w układzie „2000”, 

4. Wydruk źródłowych obserwacji kątowo-liniowych dla sieci, 

5. Wynikowy wykaz wyrównanych współrzędnych w układzie „2000”, 

6. Szkic wyrównanej sieci geodezyjnej w skali 1:20000, 

7. Zalecenia dotyczące pomiarów uzupełniających celem podwyŜszenia parametrów 
jakościowych osnowy poligonowej, 

8. Szkic do zaleceń dotyczących pomiarów uzupełniających w sieci osnowy poligonowej,  

9. Dysk CD z plikami wejściowymi oraz wynikami opracowania numerycznego. 
 

Załączony nośnik elektroniczny zostały zeskanowane programem antywirusowym Comodo z 
aktualną bazą definicji wirusów. 

 
 
Nowy Dwór Mazowiecki, maj 2012r. 
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Załącznik Nr 1 do sprawozdania 
 
 

WYKAZ PUNKTÓW BLISKICH DO OSNOWY III KLASY 
 
 
a) W promieniu do 1 m 
 

Numer 
punktu 

Numer punktu 
Osnowy III klasy 

Wektorowa róŜnica 
współrzędnych 

2412 436-1015 0.23 
4703 435-1052 0.32 
4704 435-1051 0.40 

16011 436-1011 0.41 
4705 435-1251 0.47 

AA8574 445-1181 0.52 
188 434-1399 0.60 

17605 435-1238 0.72 
43103 435-1207 0.73 
3a01 444-1605 0.88 
6-BR 435-1143 0.90 

142aa03 445-1012 0.93 
40808 435-1244 0.94 
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b) W promieniu 1 -5 m 
 
 

Numer 
punktu 

Numer punktu 
Osnowy III klasy 

Wektorowa róŜnica 
współrzędnych 

604 445-1312 1.03 
16013 446-1060 1.07 
2004 446-1038 1.20 

16713 435-1182 1.40 
5215 434-1161 1.43 

141a03 445-1259 1.44 
180-ST 445-1016 1.68 
138b04 444-1518 1.82 
41-ND 434-1766 1.83 
40901 434-1277 1.85 
18901 435-1039 1.85 
41-ST 445-1158 1.89 

AA8393 435-1078 1.93 
2514 436-1013 1.98 

17002 435-1067 2.25 
3411 435-1367 2.25 

AA6982 434-1486 2.30 
42601 436-1063 2.62 
2806 436-1034 2.70 

141a02 445-1260 2.78 
16014 446-1059 2.85 

AA1191 445-1184 3.00 
43303 435-1385 3.19 
106 444-1234 3.34 

16806 435-1061 3.40 
2415 446-1051 3.49 
3005 436-1039 3.55 

32-BR 435-1241 3.56 
17906 435-1399 3.58 
20202 445-1176 3.65 
163-ST 445-1293 3.87 
16707 435-1084 3.91 
14709 446-1007 4.06 
34-SM 445-1155 4.13 
50-BR 435-1318 4.16 
2416 446-1081 4.19 
37-ST 445-1157 4.23 
18906 435-1042 4.62 
52-BR 435-1229 4.67 
16714 435-1183 4.81 
17504 445-1239 4.97 

 


