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1. Wstęp

W ostatnich latach, w Polsce wyraźnie wzrosło wykorzystanie techno-
logii pomiarów GNSS (Global Navigation Satellite System) do zastosowań
geodezyjnych. Nastąpiło to zwłaszcza po uruchomieniu wielofunkcyjnego
systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Stacje
systemu ASG-EUPOS, wyznaczone z wysoką dokładnością stanowią obec-
nie podstawową poziomą osnowę geodezyjną, a praktyczny brak w ograni-
czeniu zasięgu pomiarów GNSS pozwala na stosunkowo łatwe nawiązanie
pomiarów lokalnych do tej osnowy. Wprowadzenie w lipcu 2014 r. opłat za
korzystanie z państwowej sieci stacji referencyjnych spowodowało też bar-
dzo szybki rozwój alternatywnych sieci komercyjnych. Punkty tych sieci są
stopniowo włączane do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Tego typu systemy wspomagające technologię pomiarów satelitarnych po-
zwalają geodecie na wykonywanie pomiarów przy użyciu tylko jednego od-
biornika, co znacząco obniża koszty funkcjonowania firmy. Obecnie niemal
każde przedsiębiorstwo geodezyjne posiada choćby jeden odbiornik pomia-
rowy GNSS.

W niniejszej monografii staramy się przybliżyć czytelnikowi technolo-
gię pomiarów GNSS i sposoby jej wykorzystania do wykonywania zadań po-
miarowych z typowego zakresu prac dotyczących geodezji inżynieryjnej.

W rozdziale drugim przedstawiona jest krótka charakterystyka technik
pomiarowych GNSS oraz wspomnianych we wstępie sieci stacji referencyj-
nych. Charakterystyka przedstawia ogólne zasady wykonywania pomiarów róż-
nymi metodami (szczegółowo opisywanymi w wielu innych publikacjach) oraz
funkcjonowania naziemnych systemów wspomagających w Polsce.

Zastosowanie technik pomiarów w czasie rzeczywistym wiąże się z ko-
niecznością wykonania pomiarów kontrolnych na punktach poziomej osno-
wy geodezyjnej. Zagadnieniu temu poświęcony jest trzeci rozdział. Przed-
stawione tu badania są próbą dokonania wyboru najkorzystniejszego roz-
wiązania spośród dwóch komercyjnych sieci stacji referencyjnych w pomia-
rach RTN, jak też określenia najbardziej korzystnego czasu wykonania po-
miaru kontrolnego na punktach państwowej osnowy poziomej. Badania prze-
prowadzono na przełomie listopada i grudnia 2014 r. oraz w lutym 2015 r.
przy temperaturach w okolicach 0 stopni Celsjusza, w porach dziennych.
Sezon ten nie jest najbardziej korzystny do wykonywania pomiarów RTN, ze
względu na duże błędy powodowane refrakcją jonosferyczną. Silne zaburze-
nia jonosfery w tym okresie mogą powodować trudności przeprowadzenia
inicjalizacji odbiornika w terenie. Takie warunki wymagają częstszego niż
w sezonie letnim wykonywania pomiarów kontrolnych.
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W zakładaniu nowych lub modernizacji istniejących osnów geode-
zyjnych coraz częściej technika pomiarów GNSS staje się dominująca nad
techniką klasyczną ze względu na możliwość stosowania długich wektorów
(nawet kilkudziesięciu kilometrów) o milimetrowej dokładności (przy od-
powiednio długich sesjach obserwacyjnych i stosowaniu odbiorników dwu-
częstotliwościowych). Umożliwia ona stosunkowo łatwe polepszenie jako-
ściowe struktur sieci geodezyjnych. Wobec zapewnienia pewnego standar-
du zagęszczenia punktów osnowy geodezyjnej na terenach zurbanizowa-
nych, o trudniejszej dostępności sygnału GNSS istotna staje się możliwość
łączenia pomiarów klasycznych z satelitarnymi i wyrównania ich w jednym
procesie obliczeniowym. Problematyce tej poświęcony jest kolejny, czwarty
rozdział monografii.

Rozdział piąty przedstawia ankietę przeprowadzoną wśród Powiato-
wych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na obszarze
Polski i analizę jej wyników. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły interpreta-
cji wybranych paragrafów rozporządzenia w sprawie standardów technicz-
nych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego [Rozporządzenie, 2011], istotnych w kontekście wy-
konywania pomiarów satelitarnych GNSS.

Rozdział szósty dotyczy propozycji wykorzystania pomiarów statycz-
nych GNSS do zakładania osnów realizacyjnych dla obiektów wydłużonych.
Zapewnienie wysokich parametrów jakościowych sieci wiąże się nieodzow-
nie ze zwiększoną dokładnością pomiaru i większą liczbą obserwacji co wpły-
wa na rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia. Pomiary GNSS ze względu na
wysoką dokładność wyznaczenia wektora nie mają swojego odpowiednika
w pomiarach klasycznych i mogą tworzyć pewną konstrukcję szkieletową za-
pewniającą uzyskanie wysokiej dokładności i niezawodności sieci przy ogra-
niczeniu kosztów pomiaru. Zalety technologii pomiarów GNSS sprzyjają
stosowaniu długich wektorów jednak ze względu na funkcjonalność osnowy,
związaną z zapewnieniem odpowiedniego do realizacji zadania standardu
zagęszczenia punktów sieci, oraz na wymóg istnienia dostatecznie odkryte-
go horyzontu do pomiarów GNSS, nie uda się zazwyczaj zastosować jedynie
techniki satelitarnej. Należy więc projektować sieci zintegrowane złożone
zarówno z obserwacji klasycznych jak też z wektorów GNSS.

Pomiary i opracowania realizacyjne związane są ściśle z trzema pod-
stawowymi etapami tj. projektowaniem, wznoszeniem oraz eksploatacją
obiektów. Do tej pory techniki satelitarne GNSS wykorzystywane były przede
wszystkim do ogólnej lokalizacji obiektów oraz zakładania osnów realizacyj-
nych metodą statyczną, jak wspomniano powyżej. Natomiast ścisłe prace
związane z wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie realizowane były
za pomocą innych technik geodezyjnych, najczęściej metodą biegunową za
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pomocą tachimetrów elektronicznych. Tyczenia wysokościowe odbywały się
natomiast za pomocą niwelacji geometrycznej. Jednak w ciągu ostatnich kil-
ku lat zanotowano bardzo duży postęp technologiczny w pomiarach kine-
matycznych czasu rzeczywistego RTK i RTN głównie poprzez zwiększenie
dokładności oraz wydajności. W rozdziale siódmym przedstawiono wyniki
eksperymentalnego tyczenia obiektu budowlanego – ronda drogowego, me-
todą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS. Wykorzystano w tym
celu technikę kinematyczną RTN. Wszystkie pomiary badawcze wykonano
w oparciu o aktywną podstawową osnowę geodezyjną Polski, realizowaną
poprzez satelitarną sieć stacji permanentnych za pomocą systemu ASG-EU-
POS. Tyczenie każdego punktu wykonano wielokrotnie z wykorzystaniem
satelitów systemów GPS i GLONASS w celu wiarygodnego określenia pod-
stawowej miary dokładności tyczenia – błędu średniego tyczenia.

Badaniami objęto również osiągalną dokładność i powtarzalność uzy-
skiwanych wyników pod kątem różnych konfiguracji satelitarnych w miejscu
realizacji projektu.

Wprowadzenie nowoczesnych satelitarnych technik pomiarowych,
z wykorzystaniem sieci stacji referencyjnych, które oprócz dużej dokładności
pomiarów posiadają oprogramowanie zawierające różnorodne opcje pomia-
rowe, spowodowało znaczne przyspieszenie terenowych prac geodezyjnych
poprzez automatyzację i eliminację dużej części błędów pomiarowych. Wspo-
mniane techniki wspomagają często klasyczne techniki pomiarowe, związa-
ne na przykład z tyczeniem budynków, o czym traktuje rozdział ósmy.

W rozdziale dziewiątym przedstawiono badania poświęcone analizie
przydatności techniki pomiarowej Precise Point Positioning (PPP) do po-
miaru wychyleń obiektów wysmukłych. Pomiarom podlegał wieloprzewodo-
wy komin przemysłowym o wysokości 150 m. Obserwacje rejestrowane były
dwuczęstotliwościowym odbiornikiem GNSS zainstalowanym na wierzchoł-
ku obiektu, który pracował w trybie autonomicznym. Wychylenia wierzchoł-
ka komina były również rejestrowane za pomocą libelli elektronicznej Leica
Nivel 210.

Monografię kończy krótkie podsumowanie.
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2. Technologie pomiarów GNSS

GNSS to wspólna nazwa dla wszystkich systemów nawigacyjnych.
W chwili obecnej mówimy o funkcjonowaniu systemu pierwszej generacji,
na który składają się:
- istniejące globalne systemy nawigacyjne GPS i GLONASS,
- satelitarne systemy wspierające (SBAS–Satellite Based Augmentation

System), do których należą amerykański WAAS (Wide Area Augmenta-
tion System) i europejski EGNOS (European Geostationary Navigation
Overlay System),

- naziemne systemy wspierające (GBAS–Ground Based Augmentation
System), do których należą sieci stacji referencyjnych, zarówno globalne
jak i krajowe lub regionalne.

Zasadniczo można wyróżnić dwie techniki pomiarów GNSS. Pierwszą
z nich jest pomiar bezwzględny. Wykorzystuje się tu tylko jeden odbiornik
satelitarny, który musi śledzić jednocześnie przynajmniej cztery satelity aby
określić swoje współrzędne w przyjętym układzie odniesienia. Drugą to tech-
nika pomiarów względnych (różnicowych), w której zamiast współrzędnych
X, Y, Z stanowisk wyznacza się różnice ÄX, ÄY, ÄZ, pomiędzy punktami
uczestniczącymi w pomiarze. Należy jednak posiadać przynajmniej dwa od-
biorniki. Większa precyzja pomiarów względnych w stosunku do bezwzględ-
nych jest spowodowana głównie tym, że wiele błędów, którymi są obarczone
pomiary satelitarne w przypadku wyznaczania różnic, eliminuje się.

Obie techniki pomiarów GNSS można z kolei podzielić na dwie grupy
metod pomiarowych. Pierwsza grupa to metody, w których obserwacje ze-
brane podczas sesji pomiarowej poddawane są obróbce po zakończeniu po-
miaru (postprocessing). Natomiast druga grupa to metody pozycjonowania
w czasie rzeczywistym (real time positioning), w których pozycja wyznaczana
jest w terenie niemal natychmiast.

Istotny rozwój kinematycznych metod pomiaru w czasie rzeczywi-
stym technikami różnicowymi odnotowano głównie dzięki rozwijanym
w ostatnich latach narodowym systemom wspomagania satelitarnego (au-
gmentation systems). Systemy te zaliczane są do naziemnych systemów
wspomagania GBAS i obejmują swoim zasięgiem zazwyczaj całe teryto-
rium danego państwa. Systemy tego typu składają się z czterech podsta-
wowych segmentów:
- satelitarnego, który stanowią operacyjne systemy satelitarne,
- odbiorczego, na który składa się sieć naziemnych stacji referencyjnych,
- obliczeniowego,
- użytkowników.
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W Polsce taki system, pod nazwą ASG-EUPOS, działa od czerwca
2008 roku, a w ostatnich latach uruchomiono kolejne obejmujące swoim
zasięgiem cały kraj lub mniejsze rejony.

2.1. Metody pomiarów wykorzystujące postprocessing

W technikach różnicowych, stosując programy komputerowe oblicza-
ne są w postprocessingu składowe wektorów łączących mierzone punkty.
W nawiązaniu do stacji referencyjnych o znanych współrzędnych wyniki po-
miarów mogą być wyrównywane i punkty mierzone otrzymują współrzędne.
Do metod wykorzystujących postprocessing należą:
- pomiary statyczne (static) – polegają na jednoczesnym zbieraniu danych

GNSS odbiornikami umieszczonymi na wielu wyznaczanych punktach
w odpowiednio długim czasie, dzięki czemu zapewniają duża dokładność
wyznaczenia składowych wektora nawet na odległościach rzędu tysięcy
kilometrów. Sesje pomiarowe trwają od godziny do nawet kilku dni. Po-
miary statyczne zapewniają najwyższą dokładność pomiarów GNSS. Wy-
korzystywane są w zakładaniu i kontroli osnów geodezyjnych oraz w ba-
daniach geodynamicznych,

- pomiary szybkie statyczne (rapid static, fast static) – jest to odmiana
pomiarów statycznych, dla których pomiar na wyznaczanym punkcie skró-
cono do 10 – 20 minut. Jednak aby zachować wysoką dokładność pozy-
cjonowania wymagane są dwuczęstotliwościowe odbiorniki oraz mniejszy
interwał rejestracji obserwacji. Ze względu na trudniejszy do wyelimino-
wania wpływ różnych czynników środowiskowych zaleca się, aby długość
wyznaczanego wektora nie przekraczała 20 kilometrów,

- pomiary kinematyczne – jest to metoda ciągłego pomiaru pozycji anteny
będącej w ruchu oparta na obliczeniach wykonanych w postprocessingu,
czyli już po zakończeniu pomiaru.

2.2 Metody pomiarów w czasie rzeczywistym

Pomiary metodą RTK (real time kinematic) służą do przestrzennego
określenia położenia punktu w czasie rzeczywistym. W technikach różnico-
wych dzieje się to w oparciu o odebrane przez odbiornik dane z systemu
satelitarnego oraz poprawki (korekty) przekazywane z pojedynczego odbior-
nika referencyjnego lub z kilku odbiorników pracujących w sieci. Warunkiem
realizacji pomiarów w czasie rzeczywistym jest bezpośrednia łączność między
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stacją bazową a odbiornikiem ruchomym, w którym następuje proces opra-
cowania danych i wyznaczenia pozycji.

Jedną z zalet technologii GPS w zastosowaniach geodezyjnych jest
pełna automatyzacja zarówno procesu pomiarowego, jak i procesu opraco-
wania ich wyników co w dużym stopniu eliminuje błędy osobowe pomiarów.
Inną podstawową zaletą metod pomiaru czasu rzeczywistego jest szybkość
i dokładność oraz wysoka rozdzielczość pomiarów, które wymagają szybkie-
go i wiarygodnego rozwiązania niejednoznaczności pomiarów fazowych po-
przez szybką metodę inicjalizacji pomiarów On-the-fly (OTF) [El-Mowafy,
2000; Langley, 1998].

Metoda pomiaru kinematycznego RTK (real time kinematic) jest jedną
z technik różnicowych która wykorzystuje poprawki na przesunięcie fazowe
GNSS do wyznaczenia współrzędnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Obecnie w pomiarach czasu rzeczywistego zasadniczo wykorzystywana jest
inicjalizacja On-The-Fly (OTF) gdzie wartość nieoznaczoności pomiarów
fazowych jest szybko wyznaczana metodą filtracji Kalmana lub metodą LAMB-
DA. Czas inicjacji pomiarów w odbiorniku GNSS przy wykorzystaniu tych
metod wynosi przeciętnie od kilku do kilkudziesięciu sekund.

Kinematyczna technika pomiarowa RTK jest to technika, która wy-
korzystuje pomiary fazowe i jednocześnie przetwarza je w czasie rzeczywi-
stym co skutkuje tym, że dokonując pomiaru na punkcie zajmujemy go
przez kilka sekund i w tym samym czasie obliczane zostają współrzędne.
Pomiar wykonywany jest przy użyciu zestawu pomiarowego, złożonego
z odbiornika stacjonarnego, stanowiącego stację referencyjną oraz jedne-
go lub większej liczby odbiorników ruchomych, które mają zapewnioną bez-
pośrednią łączność z odbiornikiem stacjonarnym (rysunek 2.1), względem
którego jest wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja odbiorników rucho-
mych, na podstawie danych obserwacyjnych lub poprawek do danych ob-
serwacyjnych przesyłanych ze stacji referencyjnej do tych odbiorników.
Pomiary wykonywane w oparciu o pojedynczą stację referencyjną ograni-
czone są ze względu na odległość pomiędzy odbiornikiem mobilnym, a stacją
bazową. Błąd wyznaczenia pozycji rośnie wraz z odległością. Badania [Ple-
wako, 2012; Doskocz, Uradziński, 2010; Wyczałek, Nowak, Wyczałek, 2012]
wykazują, że dla odległości do 5 km można wykonywać pomiary bez znacz-
nej utraty dokładności (im dalej od bazy, tym bardziej różnią się warunki
pomiarowe dla obu odbiorników). Ze względu na mała gęstość rozmiesz-
czenia permanentnych stacji referencyjnych w systemach typu GBAS me-
toda ta nie pozwala na powszechne jej wykorzystanie. Alternatywą jest
posiadanie własnej stacji bazowej (ustawianej na punkcie o znanych współ-
rzędnych), co podnosi koszty pomiaru, lub korzystanie z poprawek siecio-
wych (powierzchniowych) wykorzystywanych w pomiarach techniką RTN
(real time network).
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Rysunek 2.1. Ogólna zasada pomiaru techniką RTK.

Kinematyczna technika pomiarowa RTN jest to pomiar wykonywany
przy użyciu odbiorników stacjonarnych, stanowiących sieć stacji referencyj-
nych, oraz jednego lub większej liczby odbiorników ruchomych, które mają
zapewnioną bezpośrednią łączność ze stacjami referencyjnymi, względem
których jest wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja odbiorników rucho-
mych (rysunek 2.2).

W tym przypadku system obliczeniowy musi uzyskiwać informację
o przybliżonej pozycji użytkownika, przesyłanej w depeszy NMEA GGA.
Na podstawie danych obserwacyjnych lub poprawek do danych obserwa-
cyjnych przesyłanych do odbiorników ruchomych, za pośrednictwem au-
tomatycznie pracującego centrum kontrolno-obliczeniowego, wyznacza-
na jest pozycja użytkownika. Zaletą systemu powierzchniowego jest moż-
liwość pracy z jednym odbiornikiem ruchomym. Rolę stacji bazowej przej-
muję na siebie system. Odległości między stacjami może wynosić nawet
70–80 km, a otrzymywane wyniki nie są gorsze niż w przypadku zwykłych
pomiarów RTK. Jest to obecnie najczęściej wykorzystywana technika GNSS
w pomiarach geodezyjnych.
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Rysunek 2.2. Ogólna zasada pomiaru techniką RTN.

2.3. Technika Precise Point Positioning

Precise Point Positioning (PPP) pozwala na wyznaczenie współrzędnych
punktu w globalnym układzie współrzędnych realizowanym przez satelity sys-
temu GNSS. Podstawową zaletą PPP jest możliwość określenia pozycji poje-
dynczego odbiornika, bez nawiązania do stacji referencyjnej. W Precise Point
Positioning uwzględnia się również dodatkowe dane i liczne poprawki [Rizos
i in., 2012; Zumberge i in., 1997], dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie współ-
rzędnych punktu z wysoką dokładnością. Do najważniejszych z nich zalicza się
precyzyjne orbity oraz precyzyjne poprawki zegarów satelitów. Na etapie post-
processingu danych bierze się również pod uwagę poprawkę troposferyczną
i jonosferyczną, pływy oceanów i wynikających z nich pływów skorupy ziem-
skiej, położenie centrum fazowego anteny satelity i odbiornika oraz jego wa-
riacje, efekty związane z teorią względności itp. (tabela 2.1).

Metody i algorytmy techniki Precise Point Positioning w trybie statycz-
nym i kinematycznym są szeroko opisane w literaturze [Choy, 2011; Cai,
Gao, 2007]. Równania obserwacyjne dla obserwacji kodowych i fazowych
przyjmują postać:
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(2.1)

(2.2)

gdzie:
– pseudoodległość pomiędzy satelitą a odbiornikiem,
– różnica pomiędzy fazami sygnałów w momencie t,
– geometryczna odległość pomiędzy satelitą i odbiornikiem,
– prędkość światła,
– różnica pomiędzy czasem emisji sygnału i czasem jego odbioru,
– różnica pomiędzy błędami zegarów satelity i odbiornika,
– opóźnienie troposferyczne,
– opóźnienie jonosferyczne,
– długość fali,
– całkowita liczb pełnych długości fal sygnału GNSS, nieoznaczoność,
– błędy przypadkowe.

Tabela 2.1. Porównanie poprawek branych pod uwagę w PPP i DGNSS.

Źródło: Rizos i in. 2012.
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W Precise Point Positioning liczba uwzględnianych błędów przypad-
kowych jest znacznie większa niż w przypadku technik różnicowych (tabela
2.1). Wiele błędów jest eliminowanych przez wykorzystanie precyzyjnych pro-
duktów udostępnianych przez służbę IGS (International GNSS Service).
Informacje o najważniejszych z nich (wraz z dokładnościami) zamieszczono
w tabeli 2.2.

Błędy związane z opóźnieniem jonosferycznym najczęściej eliminowa-
ne są przez zastosowanie odbiorników dwuczęstotliwościowych [Cai, Gao,
2007; Elsobeiey, El-Rabbany, 2011]. W takim wypadku równania obserwa-
cyjne przyjmują postać [Dawidowicz, Krzan, 2014]:

(2.3)

(2.4)

Opóźnienie troposferyczne nie zależy od częstotliwości sygnału GNSS
[Hadaś i in., 2014]. Z tego względu utworzenie kombinacji liniowej obser-
wacji wolnej od wpływu troposfery, jak to ma miejsce w przypadku refrakcji
jonosferycznej, jest niemożliwe.

Troposfera składa się z cząsteczek suchych gazów oraz pary wodnej.
Z tego powodu całkowite opóźnienie troposferyczne jest sumą składowej
suchej oraz składowej mokrej. Jego znaczna część (około 90%) jest spowo-
dowana poprzez oddziaływanie fali elektromagnetycznej z suchym powie-
trzem, podczas gdy pozostałe 10% przez oddziaływanie z parą wodną. Część
sucha opóźnienia może być oszacowana za pomocą odpowiedniego empi-
rycznego modelu atmosfery. Mokra składowa opóźnienia troposferyczne-
go jest trudna do zamodelowania, ponieważ zawartość pary wodnej jest
bardzo zmienna w czasie i przestrzeni, przez co trudno przewidzieć jej roz-
kład [Kleijer, 2004]. Z tego powodu traktowana jest jako dodatkowa nie-
wiadoma [Gao, 2006].

Określenie nieoznaczoności fazy (początkowej liczby pełnych cykli fa-
zowych sygnału GNSS, stałej dla nieprzerwanych pomiarów do danego sate-
lity) jest szczególnie trudna w pomiarach bezwzględnych, do których zalicza-
my technikę Precise Point Positioning. Wyznaczenia wiarygodnej wartości
tej niewiadomej wymaga rejestracji obserwacji przez długi okres [Gao, 2006;
Geng i in., 2010].

Dodatkowo w technice Precise Point Positioning wyznacza się warto-
ści błędów i odchyłek będących skutkiem [Dawidowicz, Krzan, 2014]:
- względnego ruchu i obrotu satelity i odbiornika (phase wind up),



15

- efektu Sagnac’a spowodowanego obrotem Ziemii w czasie transmisji sy-
gnału,

- efektów relatywistycznych, które są wynikiem ruchu satelity i przyciąga-
niem Ziemi.

Dokładność, dostępność oraz niezawodność wyznaczania pozycji za
pomocą techniki Precise Point Positioning są uzależnione od liczby śledzo-
nych satelitów. Z tego powodu integruje się obserwacje wykonywane do sa-
telitów systemów GPS i GLONASS. Takie rozwiązanie podnosi dokładność
określenia współrzędnych odbiornika. Wiąże się jednak z dodatkowymi pro-
blemami, które należy brać pod uwagę przy opracowywaniu obserwacji tech-
niką PPP (np. nieznana wartość różnicy czasu pomiędzy dwoma systemami)
[Alcay i in., 2012, Cai, Gao, 2007].

Początkowo Precise Point Positioning było wykorzystywane do opraco-
wywania wyników pomiarów statycznych GNSS [Zumberge i in, 1997]. Ak-
tualnie coraz większą popularność zyskuje Precise Point Positioning w trybie
kinematycznym, dzięki któremu możliwe jest śledzenie trajektorii ruchu od-
biornika. Technika Precise Point Positioning pozwala na osiągnięcie centy-
metrowych i decymetrowych dokładności wyznaczenia współrzędnych odbior-
nika w trybie statycznym i kinematycznym, w zależności od liczby i geometrii
widocznych satelitów GNSS oraz ilości i jakości danych obserwacyjnych [Rab-
bou, El-Rabbany, 2015]. W przypadku zastosowania PPP w trybie statycz-

Tabela 2.2. Wybrane produkty IGS wykorzystywane w technice Precise Point
Positioning (produkty typu Final).

Źródło: http://igscb.jpl.nasa.gov.
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nym, przy integracji obserwacji GPS i GLONASS, już 2-godzinna sesja po-
miarowa umożliwia wyznaczenie współrzędnych płaskich odbiornika z od-
chyleniem standardowym mniejszym od 1 cm [Anquela i in., 2013; Stępniak
i in., 2012]. Precise Point Positioning w trybie kinematycznym jest mniej do-
kładne. Za pomocą tej metody możliwe jest wyznaczenie pozycji odbiornika
ruchomego w płaszczyźnie poziomej z dokładnością od około 3 cm (odchy-
lenie standardowe współrzędnej płaskiej przy niewielkich i powolnych zmia-
nach położenia punktu) do 10 cm (odchylenie standardowe współrzędnej
płaskiej przy znacznych ruchach o dużej szybkości oraz pojawiającej się nie-
ciągłości fazy) [Anquela i in., 2013].

Opracowanie obserwacji GNSS techniką PPP jest możliwe przy użyciu
specjalistycznych programów obliczeniowo-wyrównawczych (np. Bernese
GNSS Software), otwartego oprogramowania (np. RTKLIB), jak i serwisów
online (najbardziej popularne zostały wymienione w tabeli 2.3). Należy zwró-
cić uwagę, że uzyskany wynik i jego dokładność zależą nie tylko od jakości
zarejestrowanych obserwacji, ale również od modelu matematycznego zaim-
plementowanego w użytym oprogramowaniu [Ocalan i in., 2013].

Tabela 2.3. Serwisy on-line umożliwiające obliczenia techniką PPP.

Źródło: Ocalan i in., 2013.

2.4. Systemy stacji referencyjnych w Polsce

Jak już wspomniano kinematyczna technika satelitarnego pozycjo-
nowania GNSS RTK/RTN jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywa-
nych metod różnicowych w pomiarach geodezyjnych. Zainteresowanie nią
wiąże się głównie ze znacznym skróceniem czasu pomiaru, jak też wysoką
dokładnością uzyskiwaną w czasie rzeczywistym [Bakuła, Przestrzelski, 2013;
Pelc-Mieczkowska, 2012]. Począwszy od uruchomienia przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii w 2008 roku państwowej sieci stacji referencyjnych
ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS), metoda ta znajduje
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coraz szersze zastosowanie w pracach geodezyjnych [Nowak, Specht, 2012].
Wprowadzenie w lipcu 2014 r. opłat za korzystanie z tej sieci stacji refe-
rencyjnych spowodowało bardzo szybki rozwój alternatywnych dla niej sie-
ci komercyjnych. Obecnie na terenie Polski można odbierać poprawki ko-
rekcyjne przesyłane w czasie rzeczywistym ze stacji pracujących w kilku
sieciach:

a) ASG-EUPOS – jest wielofunkcyjnym systemem pozycjonowania satelitar-
nego, opartego na powierzchniowej sieci stacji referencyjnych GNSS,
w którym udostępniane są poprawki oraz dane obserwacyjne dla obszaru
Polski. System umożliwia precyzyjne pozycjonowanie w trybie postprocessin-
gu i w czasie rzeczywistym. Punkty odniesienia stacji referencyjnych systemu
stanowią państwową osnowę geodezyjną w Polsce. W ramach projektu zało-
żono (rysunek 2.3) 75 nowych stacji pernamentnych w tym:
- 67 stacji GPS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETRS i anteny Ze-

phyr Geodetic,
- 8 stacji GPS/GLONASS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETR5

i anteny Zephyr Geodetic 2,
Do systemu włączono również 23 istniejące krajowe stacje pernament-

ne pracujące w sieciach IGS/EPN, Małopolskim Systemie Pozycjonowania
Precyzyjnego, ASG-PL oraz stacje z sąsiednich krajów stanowiące 18 stacji
przygranicznych:
- 5 punktów czeskiej sieci CZEPOS,
- 3 punkty litewskiej sieci LITPOS,
- 4 punkty niemieckiej sieci SAPOS,
- 6 punktów słowackiej sieci SKPOS [Krawczyk, 2009].

Stacje referencyjne wysyłają w sposób ciągły swoje obserwacje GNSS
bezpośrednio do dwóch Centrów Kontroli i Zarządzania za pomocą spe-
cjalnych dedykowanych (bezpiecznych) łącz teleinformatycznych. Na pod-
stawie tych obserwacji wyliczane są poprawki RTK/RTN, które następnie
zostają udostępnione dla użytkowników systemu. Cały proces obliczeń
i dostarczenia poprawek odbywa się automatycznie poprzez dwa synchro-
nicznie pracujące Centra Kontroli i Zarządzania (Warszawa i Katowice),
które generują na bieżąco strumienie poprawek dla użytkowników syste-
mu, wykonujących pomiary kinematyczne technikami czasu rzeczywistego
RT (Real Time). System oferuje kilka serwisów (tabela 2.4) dostępnych
przez cała dobę.
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Ze względów bezpieczeństwa komunikacja użytkownika z siecią
ASG-EUPOS odbywa się z wykorzystaniem protokołu NTRIP. Projekt NTRIP
oznaczający Networked Transport of RTCM via Internet Protocol jest to
protokół bazujący na Hyper Text Tranfer Protocol HTTP/1.1, uzupełniony
o strumienie danych GNSS dostępny przez Internet i sieci IP zarówno
w postaci korekcji różnicowych, jak i oryginalnych danych.

Równoczesny przewodowy i bezprzewodowy odbiór danych jest możli-
wy przez wielu użytkowników za pośrednictwem komputerów stacjonarnych,
laptopów, urządzeń typu PDA, odbiorników GNSS podłączonych bezpo-
średnio do komputera. W przypadku komunikacji bezprzewodowej może
zostać wykorzystana satelitarna transmisja danych oraz naziemna: AM, FM,
VHF, a także telefonia komórkowa GSM, GPRS EDGE, UMTS.

NTRIP jest przeznaczony do dystrybucji danych z sieci EUREF EPN,
ale dystrybuowane są też dane z innych sieci stacji referencyjnych. Strumie-

Rysunek 2.3. Rozmieszczenie punktów sieci ASG-EUPOS.

Źródło: http://www.asgeupos.pl.
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Tabela 2.4. Serwisy ASG-EUPOS.

Źródło: Opracowanie na podstawie www.asgeupos.pl.

nie danych dostępne w NTRIP dla odbiorników GPS, GLONASS, EGNOS,
WAAS mogą zawierać:
- korekcje RTCM dla DGPS oraz RTK,
- korekcje RTCA dla EGNOS i WAAS,
- oryginalne dane obserwacyjne,
- orbity ultra-rapid w formacie SP3,
- obserwacje w formacie RINEX.

Praktycznie NTRIP złożony jest z następujących komponentów:
- NtripSources (czyli stacje referencyjne), które generują strumienie da-

nych GNSS,
- NtripServes, które dystrybuują główny komponent dane z NtripSources

w formacie NTRIP;
- NtripCaster, serwer HTTP i zarazem główny komponent systemu odbio-

ru, powielania i rozdzielania danych, umożliwia dostęp do danych z jed-
nego źródła dla wielu użytkowników, którego podstawą jest oprogramo-
wanie ICECAST Internet Radio pierwotne przeznaczone do transmisji
danych MP3 z prędkością 32 kbity/s – 128 kbitów /s na komputerach PC
i laptopach,

- NtripClients (ruchome odbiorniki GPS), z dostępem do strumieni da-
nych z żądanej stacji referencyjnych poprzez serwer HTTP [Uznań-
ski,2006].

b) TPI NETpro – sieć składa się ze 117 stacji referencyjnych rozmieszczonych
równomiernie na terenie Polski (rysunek 2.4). Jest to pierwszy w kraju ogólno-
polski system udostępniający korekty do pomiarów GNSS w systemach GPS
oraz GLONASS, jest również przystosowany do działania z powstającym
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europejskim systemem Galileo. Dane rejestrowane przez stacje referencyjne
są przetwarzane przez oprogramowanie TopNET, następnie zaś na ich pod-
stawie generowane są korekty do pomiarów GNSS w czasie rzeczywistym.

Rysunek 2.4. Rozmieszczenie stacji referencyjnych sieci TPI NETpro.

Źródło: http://www.tpinet.pl.

Główną usługą udostępnianą przez sieć TPI NETpro jest poprawka NET
w formatach RTCM 2.3 oraz 3.0. Ten strumień korekt wymaga od użytkowni-
ka dwuczęstotliwościowego odbiornika geodezyjnego do pomiarów RTK/RTN.
Po połączeniu z serwerem NTRIP, użytkownik wysyła swoją przybliżoną pozy-
cję za pomocą depeszy NMEA GGA do systemu. Następnie dla użytkownika
systemu generowane są dane korekcyjne z wirtualnej stacji referencyjnej i prze-
syłane do jego odbiornika w formacie RTCM 2.3 lub 3.0 za pomocą protokołu
NTRIP. TPI NETpro umożliwia również pracę z pojedynczą stacją RTK. Tak-
że w tym przypadku niezbędne jest wykorzystanie geodezyjnego odbiornika
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rejestrującego sygnał na dwóch częstotliwościach nośnych. Użytkownik łącząc
się ze strumieniem RTK wysyła swoją pozycję NMEA GGA do serwera,
a następnie na jej podstawie wybierana jest najbliższa mu stacja referencyjna.
W kolejnym kroku system generuje korekty i wysyła je do odbiornika w forma-
cie RTCM 2.3 lub 3.0 za pomocą protokołu NTRIP. Użytkownicy TPI NET-
pro mają też dostęp do danych statycznych [http://www.tpinet.pl].

c) SmartNet – to sieć stacji referencyjnych GNSS (rysunek 2.5) zbudowana
w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie i urządzenia Leica Geo-
systems, dostarczająca na okrągło poprawki DGNSS i RTK/RTN. Wysoka
jakość dostarczanych usług jest gwarantowana przez rozbudowane centra
przetwarzania i monitoringu danych, które są pod stałym nadzorem. Sieć
obsługuje wszystkie konstelacje satelitarne i jest stale dostępna dla wszyst-
kich użytkowników.

Rysunek 2.5. Rozmieszczenie stacji referencyjnych sieci SmartNet.

Źródło: http://pl.smartnet-eu.com.
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Dostępne w sieci usługi obejmują:
- serwis dystrybucji korekt powierzchniowych RTK umożliwiający wykony-

wanie pomiarów przez dwuczęstotliwościowe odbiorniki geodezyjne
z dokładnością do 2 cm w poziomie i do 4 cm w pionie. Uzyskiwana
dokładność w terenie nie zależy od odległości od najbliższej stacji refe-
rencyjnej. Poprawki są przesyłane w standardowym formacie (RTCM)
z częstotliwością 1 sekundy,

- usługa przesyłania poprawek przez pojedyncze stacje referencyjne po-
zwala na odbiór poprawek przesyłanych w czasie rzeczywistym z najbliż-
szej stacji referencyjnej względem pozycji odbiornika ruchomego. Użyt-
kownicy korzystający z dwuczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych
mogą wykonywać pomiary pozycji z dokładnością do 2 cm i wysokości
z dokładnością do 4 cm. Poprawki są przesyłane w standardowym forma-
cie (RTCM) z częstotliwością 1 sekundy,

- usługa opracowania danych pozwala na szybkie pozyskanie współrzęd-
nych bez potrzeby korzystania z licencjonowanego oprogramowania biu-
rowego. Współrzędne obliczone w układzie WGS84 są przesyłane pocztą
elektroniczną. Przesłane przez użytkownika dane zostaną przeliczone
względem wielu stacji referencyjnych w sieci SmartNet, które są wybiera-
ne ręcznie lub automatycznie,

- użytkownicy mają możliwość pobrania wszystkich niezbędnych danych
RINEX pochodzących ze stacji referencyjnych SmartNet i samodzielnej
ich obróbki [http://pl.smartnet-eu.com].

d) VRSnet.pl – system swoim zasięgiem obejmuje całe województwo zachod-
niopomorskie (rysunek 2.6). Zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie
Trimble VRSnet oraz odbiorniki Trimble NetR9 GNSS. System generuje
korekty powierzchniowe typu VRS (Virtual Reference Station) z systemów
GPS i Glonass w całej sieci. Jest zaprojektowany do współpracy z europej-
skim systemem nawigacji satelitarnej Galileo.

Usługi czasu rzeczywistego opierają się o zasadę pomiarów różnico-
wych oraz RTK wykonywanych w oparciu o fizyczne stacje referencyjne.
Odbiorniki GNSS wykonujące pomiary w terenie komunikują się z Centrum
Obliczeniowym, w celu uzyskania korekt obserwacyjnych do pomiarów GNSS.
Cały proces wymiany danych odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez wy-
korzystanie połączenia internetowego GPRS/EDGE/UTMS/3G, w związku
z czym użytkownik otrzymuje wyniki bezpośrednio w terenie. Dla użytkowni-
ków posiadających doświadczenie oraz specjalistyczne oprogramowanie słu-
żące do obliczeń postprocessingowych przeznaczona jest usługa Sklep RI-
NEX gdzie można zamówić i pobrać pliki w formatach RINEX (2.10,2.11,3.0
oraz T01, T02,DAT,TGD) z fizycznej stacji referencyjnej jak i z dowolnego
punktu który znajduje się w obrębie sieci (virtualny plik w formacie RINEX).



23

Tabela 2.5. Usługi sieci VRSnet.pl.

Źródło: http://projekt.vrsnet.pl.

Rysunek 2.6. Rozmieszczenie stacji referencyjnych sieci VRSnet.pl.

Źródło: http://projekt.vrsnet.pl.
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Dla użytkowników którzy nie posiadają doświadczenia oraz specjalistycz-
nego oprogramowania przeznaczona jest usługa PNAS (Precise Network
Analysis Software) która po przesłaniu pliku z obserwacjami wykonanymi
przez użytkownika samodzielnie wyznaczy precyzyjnie współrzędne prze-
słanego punktu w najpopularniejszych układach państwowych (tabela 2.5)
[http://projekt.vrsnet.pl].

e) Nadowski Net – jest prywatną siecią stacji referencyjnych, która docelowo
obejmowała będzie województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, podkar-
packie, świętokrzyskie i składać się będzie z kilkudziesięciu stacji referencyj-
nych rozmieszczonych w równych odległościach od siebie (45-50km) tak by
zapewnić jak najlepsze pokrycie terenu objętego działaniem systemu (rysu-
nek 2.7).

Rysunek 2.7. Rozmieszczenie stacji referencyjnych sieci NadowskiNET.

Źródło: http://nadowski.pl/v2/index.php/nadowski-net.

Sieć NadowskiNET posiada rozwiązania technologiczne oparte na
odbiornikach Leica GR10. Sieć obsługuje wszystkie konstelacje satelitarne,
będzie stale dostępna dla wszystkich użytkowników i umożliwi pracę w kilku
trybach:
- poprawka z pojedynczej stacji referencyjnej,
- poprawka sieciowa VRS, iMAX, MAX,
- pobieranie surowych obserwacji w formacie RINEX.

Do czasu oddania wszystkich stacji do Państwowego Zasobu Geode-
zyjnego dostęp do sieci jest bezpłatny [http://nadowski.pl/v2/index.php/na-
dowski-net].
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f) Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) – jest wielofunk-
cyjnym systemem opartym na powierzchniowej sieci stacji referencyjnych
GNSS, w którym udostępniane są serwisy dla obszaru województwa mało-
polskiego (rysunek 2.8). Stacje referencyjne udostępnione w MSPP są jed-
nocześnie stacjami ogólnokrajowego systemu pozycjonowania satelitarnego
ASG-EUPOS. Właścicielem i operatorem systemu MSPP jest Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie. System do-
stępny jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja
i korzystanie z systemu są nieodpłatne [http://gps.geomalopolska.pl].

Rysunek 2.8. Rozmieszczenie stacji referencyjnych MSPP.

Źródło: http://gps.geomalopolska.pl.
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3. Pomiary kontrolne RTN w nawiązaniu do
komercyjnych sieci stacji referencyjnych

Zastosowanie techniki RTN wiąże się z koniecznością wykonania po-
miarów kontrolnych na punktach poziomej osnowy geodezyjnej. Podstawo-
wym warunkiem uzyskania dokładnych współrzędnych jest unikanie w czasie
pomiarów sytuacji, mających negatywny wpływ na rozwiązanie nieoznaczo-
ności w pomiarach fazowych tj. obecności przeszkód terenowych takich jak
linie energetyczne, drzewa, budynki, urządzenia emitujące fale elektroma-
gnetyczne o dużym natężeniu lub podczas wzmożonej aktywności warstwy
jonosfery [Bakuła, Przestrzelski, 2013]. Poprawki korekcyjne ze stacji refe-
rencyjnych przesyłane za pomocą łącza internetowego i docierają do użyt-
kownika systemu sieci stacji referencyjnych z pewnym opóźnieniem czaso-
wym. Sytuacja ta w połączeniu z koniecznością uśredniania obserwacji
w oparciu o odebrane poprawki z oddalonych anten wymaga zastosowania
algorytmów ekstrapolacyjnych, co obniża dokładność wyników wyrównania.
Uzasadnia to wydłużanie czasu pomiaru na punkcie, w celu zwiększenia jego
dokładności [Wyczałek, Nowak, Wyczałek, 2012].

Otrzymując rozwiązanie typu „fixed” w czasie pomiarów różnicowych,
przy pomocy dwuczęstotliwościowego (L1, L2) odbiornika GNSS/RTN moż-
liwa jest eliminacja niektórych błędów towarzyszących pomiarom. Są to m.
in.: błędy zegara odbiornika i satelity, błędy związane z refrakcją troposfe-
ryczną i jonosferyczną oraz błędy orbit satelitów. Centymetrową dokładność
pomiaru kinematycznego w przypadku współrzędnych horyzontalnych moż-
na osiągnąć stosując odbiorniki dwuczęstotliwościowe, przy czasie inicjaliza-
cji krótszym niż 15 sekund. Jednakże duży wpływ na jakość otrzymanych
wyników ma aktualny stan jonosfery. [Wielgosz i in. 2007]. Wykonywanie
pomiarów na przełomie jesieni i zimy charakteryzuje się możliwością wystę-
powania silniejszych niż w innych porach roku zaburzeń stanu jonosfery.
Zjawiska te związane są pośrednio lub bezpośrednio z aktywnością słońca.
W zależności od intensywności zaburzeń jonosferycznych może zostać znacz-
nie ograniczona dokładność wykonywanego pomiaru, bądź wręcz uniemoż-
liwione względne pozycjonowanie GNSS [Próchniewicz, 2014 za Wannin-
ger, 1999]. Miarą opisującą stan jonosfery jest całkowita zawartość elektro-
nów w ośrodku wzdłuż drogi propagacji sygnału satelitarnego TEC (ang.
Total Electron Content) [Specht, 2007, Próchniewicz, 2013]. Na podstawie
obserwacji wykresów wartości TEC nad Polską, stworzonych przez Zespół
zaawansowanych metod pozycjonowania satelitarnego z Uniwersytetu War-
mińskiego w Olsztynie zauważono, że zimą w godzinach popołudniowych
wartości te osiągają maksymalne wielkości.
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3.1. Warunki techniczne wykonywania pomiarów
kontrolnych RTN

9 listopada 2011 r. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji okre-
ślił w drodze rozporządzenia zasady wykonywania pomiarów satelitarnych
w pracach geodezyjnych. Wynika z nich, że w każdej sesji pomiarowej RTN
należy przeprowadzić pomiar kontrolny na conajmniej dwóch punktach po-
ziomej osnowy geodezyjnej. Pomiar taki wykonywany jest przed rozpoczęciem,
bądź w czasie trwania każdej sesji pomiarowej RTN. Punkty kontrolne powin-
ny być zlokalizowane maksymalnie w odległości 5 km od obiektu pomiarowe-
go Odchyłki liniowe z pomiaru na tych punktach powinny być mniejsze, bądź
równe 0,12 m dla współrzędnych horyzontalnych dx i dy oraz mniejsze, bądź
równe 0,09 m dla wysokości dh. Zapewniony powinien być również bezpośred-
ni odbiór sygnałów emitowanych przez satelity. Sygnały te nie powinny być
także zakłócane przez urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne, takie
jak: linie energetyczne, nadajniki i przekaźniki telewizyjne i radiowe, linie
energetyczne, czy stacje telefonii cyfrowej [Rozporządzenie, 2011]. Jednakże
na podstawie przeprowadzonych w ostatnim czasie badań dotyczących pomia-
rów RTK pod napowietrznymi liniami energetycznymi wysokiego i średniego
napięcia oraz w ich pobliżu wynika, że nie występują w takich warunkach zna-
czące spadki dokładności otrzymywanych współrzędnych [Mika M. 2012].

Główny Geodeta Kraju w roku 2013 wydał zalecenia techniczne do
pomiarów opartych o państwową sieć stacji referencyjnych ASG-EUPOS
[GUGIK, 2013], z których wynika, że pomiary kontrolne RTN powinny być
wykonywane przy zachowaniu następujących warunków:
- maska elewacji e” 10° nad horyzontem,
- współczynnik geometrycznej dokładności przestrzennej PDOP d” 6,
- minimum 5 obserwowanych satelitów w przypadku jednego systemu GNSS

lub minimum 6 obserwowanych satelitów w przypadku dwóch systemów
GNSS.

Żadne z powyższych opracowań nie określa jednak czasu, z jakim po-
winien być wykonany pomiar kontrolny. W opracowaniach naukowych spo-
tykamy się z informacją, że pomiar taki powinien trwać 30 sekund [Wycza-
łek, Nowak, Wyczałek, 2012; Kowalczyk 2011].

3.2. Opis eksperymentu

W celu zbadania dokładności, z jaką wykonywane są pomiary kontrolne
na punktach geodezyjnej osnowy szczegółowej obserwowane metodą RTN,
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przeprowadzono następującą procedurę pomiaru testowego. Do badań
użyto odbiornik GNSS – Topcon HiperV z kontrolerem FC 2600, przysto-
sowany do odbioru sygnałów z różnych systemów nawigacji satelitarnej m.
in.: GPS, GLONASS, Galileo oraz EGNOS. W czasie pomiarów skorzy-
stano z oprogramowania MAGNET Field w wersji 2.6 na licencji Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie. Podczas pomiarów odbiornik znajdował
się na tyczce wysuniętej na wysokość 2 metrów z libellą ustawioną w pionie.
Badania przeprowadzono w dniach 28-30.11.2014, 03.12.2014, 12-14.02.
2015 roku, przy temperaturach od -5 do 3 stopni Celsjusza, w porach dzien-
nych. Sezon ten nie jest najbardziej korzystny do wykonywania pomiarów
RTN, ze względu na duże błędy powodowane opóźnieniem jonosferycz-
nym. Silne zaburzenia jonosfery w tym okresie mogą powodować trudności
przeprowadzenia inicjalizacji odbiornika w terenie oraz możliwość wystą-
pienia błędnej inicjalizacji [http://www.asgeupos.pl/, Wielgosz i in. 2007].
Takie warunki wymagają częstszego niż w sezonie letnim wykonywania po-
miarów kontrolnych.

Pomiary testowe przeprowadzono na ośmiu punktach szczegółowej,
poziomej osnowy geodezyjnej dawnej III klasy, położonych na terenie mia-
sta Lublin (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Lokalizacja punktów pomiarowych.
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Punkty te były rozmieszczone między sobą w odległości od 172 m do
946 m. Cztery z nich znajdowały się wzdłuż ulicy Głębokiej, w sąsiedztwie
linii trakcji trolejbusowej. Dwa kolejne położone były wzdłuż ulicy Kazimie-
rza Wielkiego, gdzie po północnej stronie znajdowały się 10 piętrowe bu-
dynki mieszkalne zaś od południa ogródki działkowe. Pozostałe punkty po-
łożone na ul. Glinianej sąsiadowały z budynkami maksymalnie dwu kondy-
gnacyjnymi. Praktycznie przy wszystkich punktach testowych występowało
zadrzewienie lub zakrzewienie. Nieraz gałęzie drzew zakrywały horyzont nad
samym punktem kontrolnym, np. 1841-1226. Sytuacja ta mogła mieć wpływ
na jakość przeprowadzanych pomiarów. Pomiary wykonano w nawiązaniu
do stacji referencyjnych dwóch komercyjnych sieci, tj. TPI NETpro oraz
SmartNet, biorąc pod uwagę możliwość obserwacji zarówno satelitów GPS
jak i GLONASS przez odbiorniki bazowe tych sieci. Podczas prac tereno-
wych przyjęto założenia przedstawione w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Założenia techniczne pomiarów testowych.

Na każdym z punktów wykonano dwukrotnie 13 serii pomiarowych
w nawiązaniu do stacji referencyjnych każdej z analizowanych sieci. Serie te
różniły się od siebie czasem pomiaru na punkcie (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 110 i 120 sekund) oraz były poprzedzone wstępną inicjalizacją
odbiornika. Zatem każdy pomiar wykonany był w oparciu o poprawki siecio-
we z wirtualnych stacji referencyjnych, różniących się pozycją. Podczas po-
miarów rejestrowano standardowe informacje takie jak: współrzędne pro-
stokątne płaskie punktów, liczbę obserwowanych satelitów systemu GPS
i GLONASS, ilość epok pomiarowych, czas rejestracji pomiaru, wartość współ-
czynnika PDOP oraz błędy RMS 2D i RMS 1D. Czas wykonania poszczegól-
nych sesji pomiarowych zaplanowano pomiędzy godziną 6:00 a 16:00 tak, by
odpowiadał on standardowym godzinom prac terenowych geodetów. Wyni-
ki pomiarów rejestrowano w wewnętrznej pamięci odbiornika, następnie
dokonano transmisji do komputera PC. Gotowe współrzędne punktów zo-
stały wygenerowane w programie Raport GPS v2.5.a, a następnie poddane
analizom, w których przedstawiono zależności uzyskanych dokładności od:
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- czasu pomiaru na punkcie,
- wartości współczynnika HRMS,
- wartości współczynnika PDOP,
- ilości obserwowanych satelitów,
- położenia w bezpośrednim sąsiedztwie linii trakcji trolejbusowej.

3.3. Analiza wyników w zależności od czasu pomiaru
na punkcie

W analizach przyjęto współrzędne katalogowe punktów poziomej osnowy
szczegółowej za wzorcowe. Obliczono odchyłki pomiaru współrzędnych X i Y
od wartość wzorcowych dla każdej serii pomiarowej, stosując działania:

dX = Xpomierzone – Xkatalogowe (3.1)

dY = Ypomierzone – Ykatalogowe (3.2)

Obliczenia wykonano oddzielnie dla pomiarów nawiązanych do sieci
TPI NETpro oraz SmartNet. Wyniki pomiaru odbiornikiem Topcon Hiper
V na ośmiu punktach kontrolnych w odniesieniu do czasu pomiaru, przed-
stawiono na poniższych wykresach (rysunki od 3.2 do 3.5).

Rysunek 3.2. Odchyłki współrzędnej X w nawiązaniu do stacji referencyjnych
sieci TPI NETpro.
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Rysunek 3.3. Odchyłki współrzędnej Y w nawiązaniu do sieci stacji
referencyjnych TPI NETpro.

Na rysunkach 3.2 i 3.3 przedstawiono kolejno odchyłki współrzędnych
X i Y punktów kontrolnych względem wartości katalogowych w nawiązaniu
do stacji referencyjnych sieci TPI NETpro. Analizując rozkład uzyskanych
wyników można zauważyć, że wartości te mieściły się w granicach od -0,021
m do +0,052 m dla współrzędnej X oraz od -0,044 m do +0,111 m dla
współrzędnej Y. Obserwowane odchyłki różnią się w zależności od punktu
pomiarowego i nie zależą od czasu pomiaru na punkcie kontrolnym.

Rysunek 3.4. Odchyłki współrzędnej X w nawiązaniu do stacji referencyjnych
sieci SmartNet.
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Rysunek 3.5. Odchyłki współrzędnej Y w nawiązaniu do sieci stacji
referencyjnych SmartNet.

Na rysunkach 3.4 i 3.5 przedstawiono odpowiednio odchyłki współ-
rzędnej X oraz Y punktów kontrolnych względem wartości katalogowych
w nawiązaniu do stacji referencyjnych sieci SmartNet. Analizując otrzymane
wyniki, zauważono, że odchyłka dX mieściła się w granicach od +0,059 m do
-0,055 m, zaś dY od -0,063 m do +0,116 m. Podobnie jak w przypadku pracy
z siecią TPI NETpro obserwowane odchyłki na 8 punktach nie wykazują
korelacji w zależności od czasu pomiaru na punkcie kontrolnym.

Zastanawiająca jest sytuacja otrzymana z pomiaru współrzędnej Y na
punkcie 1841-1613 w nawiązaniu do stacji obu analizowanych sieci referencyj-
nych. Występują tam odchyłki współrzędnej Y dochodzące do 11,6 cm, zaś
odchyłki współrzędnej X do 11,1 cm. Punkt ten znajduje się w okolicach skrzy-
żowania charakteryzującego się bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego.
Może tam występować duże odbijanie sygnałów GNSS docierających do od-
biornika od powierzchni samochodów (błąd wielotorowości). Punkt znajduje
się w odległości 2 m od słupa trakcji trolejbusowej oraz w odległości 8 m od
parku. Kilkakrotnie w czasie pomiaru na punkcie występowały problemy
z inicjalizacją odbiornika zarówno w nawiązaniu do sieci TPI NETpro jak
i SmartNet. Pomiary na tym punkcie były wykonywane w różnych porach dnia
przy średnich wartościach wskaźnika I95 (indeksu jonosferycznego) w grani-
cach 4-4,5. Przyjmuje się, że przy takich wartościach występuje wzmożona ak-
tywność jonosfery, co może powodować problemy z inicjalizacją odbiornika
RTK [Podręcznik, 2013; Próchniewicz, 2014]. Kolejną przyczyną takich roz-
bieżności może być błąd, z jakim punkt ten został założony, bądź powstały
w procesie transformacji współrzędnych z układu 1965 do układu 2000.

Najlepsze wyniki uzyskano przy obserwacji współrzędnej X i Y w na-
wiązaniu do stacji referencyjnych sieci TPI NETpro, gdzie uzyskano maksy-
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malny rozrzut odchyłek współrzędnej X od wartości wzorcowych rzędu
7,1 cm dla czasu pomiaru równego 80 s oraz 14,8 cm dla czasu 110 s przy
obserwacji odchyleń współrzędnej Y. Najgorsze przy obserwacji współrzęd-
nej X i Y korzystając z sieci SmartNet. Uzyskany tu maksymalny rozrzut
otrzymanych odchyłek dY wynosi 16,9 cm przy czasie pomiaru na punkcie
60 s, zaś dX 9,9 cm przy czasie pomiaru 10 s.

Zauważono, że odbiornik Topcon Hiper V na każdym punkcie kontro-
lnym przy założeniu rozwiązania FIXED, wyznaczał zarówno bardzo zbliżone
współrzędne rzędu części dziesiętnych pojedynczych milimetrów jak i obarczo-
ne dużymi odchyleniami w stosunku do współrzędnych katalogowych, docho-
dzącymi do 11,6 cm. Wszystkie wartości uzyskane w czasie pomiarów testo-
wych spełniają warunki przeprowadzania pomiarów kontrolnych przedstawio-
ne przez ustawodawcę, czyli odchyłki liniowej współrzędnych prostokątnych
płaskich – dx, dy mniejszej, bądź równiej 0,12 m. Spostrzeżono, że wyniki
różniły się w zależności od czasu pomiaru na punkcie. W celu dokonania cha-
rakterystyki ogólnej zależności wydłużania czasu pomiaru na punktach od otrzy-
manych wyników, skorzystano z ogólnie znanych wzorów statystycznych. War-
tości odchyłek dX i dY uśredniono, obliczono odchylenie standardowe oraz
rozrzut na podstawie wartości maksymalnej i minimalnej, następnie zestawio-
no w zależności od czasu pomiaru. Uzyskane wyniki przedstawiono oddzielnie
dla obu analizowanych sieci stacji referencyjnych w tabelach od 3.2 do 3.5.

Tabela 3.2. Statystyka wyników odchyłki dX w zależności od czasu pomiaru
w nawiązaniu do sieci TPI NETpro.
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Tabela 3.4. Statystyka wyników odchyłki dX w zależności od czasu pomiaru
w nawiązaniu do sieci SmartNet.

Tabela 3.3. Statystyka wyników odchyłki dY w zależności od czasu pomiaru
w nawiązaniu do sieci TPI NETpro.
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Tabela 3.5. Statystyka wyników odchyłki dY w zależności od czasu pomiaru
w nawiązaniu do sieci SmartNet.

Średnie wartości odchyłek dX i dY uzyskanych z pomiaru w nawiązaniu
zarówno do stacji sieci TPI NETpro jak i SmartNet zmieniały się w zależności
od czasu pomiaru na punkcie. Zmiany te nie miały jednak charakteru liniowe-
go. Na poniższych wykresach (rysunki 3.6 oraz 3.7) wyraźnie widać, że mimo
dokładnej współrzędnej Y, wartości współrzędnej X znacznie odbiegają od
wartości wzorcowej. Obserwowane wartości średnie odchyłek dX mieściły się
w granicach od 3 mm do 24 mm, zaś odchyłki dY od -5 mm do +5mm.

Rysunek 3.6. Porównanie średniej wartości odchyłek współrzędnej X.
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Korzystając z sieci TPI NETpro najlepsze wyniki otrzymano przy czasie
pomiaru 120 sekund dla współrzędnej X, czyli 1,5 cm ± 1,8 cm. Najgorsze dla
30 sekund, czyli 2,4 cm ± 2,4 cm. Przy obserwacjach w nawiązaniu do sieci
SmartNet najlepsze wyniki współrzędnej X osiągnięto przy czasie 120 sekund.
Wartość ta wyniosła zaledwie 0,3 cm ± 2,5 cm. Najgorsze wartości odchyłki
uzyskano przy czasie pięcio sekundowego pomiaru, czyli 1,8 cm ± 3,0 cm.
Całkowity średni błąd pomiaru nie przekroczył wartości 2,4 cm ± 2,4 cm.

Rysunek 3.7. Porównanie średniej wartości odchyłek współrzędnej Y.

Analizując przedstawione na rysunku 3.7 wyniki pomiaru współrzęd-
nej Y w nawiązaniu do stacji sieci TPI NET pro można stwierdzić, że najlep-
sze wyniki otrzymano przy czasie pomiaru RTN równym 50 sekund. Otrzy-
mano wówczas odchyłkę dY rzędu -0,03 cm ± 4,0 cm. Najgorsze przy czasie
pomiaru 80 sekund osiągając wartość odchyłki równą 0,5 cm ± 4,1 cm. Ko-
rzystając z poprawek sieci SmartNet najlepsze wyniki uzyskano przy czasie
pomiaru równym 110 sekund otrzymując wynik -0,01 cm ± 4,8 cm. Najgorsze
przy czasie pomiaru 20 sekund, wynoszący -0,5 cm ± 4,3 cm.

Uzyskane średnie wartości z pomiaru współrzędnej Y w nawiązaniu
do obu sieci stacji referencyjnych są bardzo zadowalające. W czasie trwania
całego eksperymentu pomiarowego osiągnięto wyniki poniżej wartości 1 cm.
Niepokojąca jest jednak rozbieżność uzyskana z wartości odchylenia stan-
dardowego. Wielkości te dochodziły tu aż do ± 5,1 cm. Wydłużanie czasu
pomiaru na punkcie kontrolnym nie wpływało na zmniejszenie tej wartości,
wręcz powodowała jego coraz większe oddalenie od średniej.

Korzystając z sieci TPI NETpro uzyskane wyniki wyznaczane były ze
średnim błędem ± 2,1 cm dla współrzędnej X oraz ± 4,3 cm dla współrzęd-
nej Y. Wyniki otrzymane przy korzystaniu z sieci SmartNet są na poziomie
± 2,5 cm dla X oraz ± 4,6 cm dla współrzędnej Y.
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3.4. Analiza wyników w zależności od czasu pomiaru
na punkcie i HRMS

Podjęto próbę zbadania czy występuje korelacja parametru precyzji
horyzontalnej HRMS wyznaczanego przez odbiornik GNSS w czasie pomia-
ru z rzeczywistym błędem położenia punktu w płaszczyźnie poziomej (dp).
W tym celu zestawiono na wykresach oba parametry oddzielnie dla każdej
badanej sieci stacji referencyjnych (rysunek 3.8). Przedstawione dane są wiel-
kościami uśrednionymi z pomiaru na 8 punktach kontrolnych i porównane
w zależności od długości trwania pomiaru w sekundach.

Rysunek 3.8. Dokładność i precyzja wyznaczania współrzędnych w zależności
od czasu pomiaru.

Wyniki dowodzą, że wartości współczynnika HRMS, przy jakich moż-
na wykonywać pomiary szczegółów terenowych poszczególnych grup dokład-
nościowych, nie są warunkiem wystarczającym na uzyskanie dokładnych współ-
rzędnych na punktach kontrolnych. Wydłużanie czasu pomiaru powoduje
wyraźny spadek wartości parametru HRMS, czego nie obserwujemy przy
zmianie błędu położenia punktu dp. Zauważono też, że średnie wartości dp
uzyskane w czasie pomiaru znacznie odbiegają od uzyskiwanych w tym sa-
mym czasie wartości HRMS. Jednakże uśredniona wartość rzeczywistego błędu
położenia punktu w płaszczyźnie poziomej z pomiaru uzyskanego z pracy
z obiema sieciami stacji referencyjnych ukazuje nieznaczną poprawę uzyski-
wanych dokładności w czasie trwania pomiaru
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3.5. Analiza wyników w zależności od liczby
obserwowanych satelitów i współczynnika PDOP

Wszystkie pozycje punktów kontrolnych uzyskano przy wartości prze-
strzennego współczynnika dokładności geometrycznej PDOP mniejszej od
6 oraz obserwując minimum 5 satelitów GNSS, co jest wymogiem niezbęd-
nym do przeprowadzenia pomiarów RTN. Współczynnik PDOP w czasie po-
miaru wykorzystującego poprawki z sieci TPI NETpro znajdował się na po-
ziomie od 1,40 do 2,62, zaś podczas pracy w nawiązaniu do sieci SmartNet
od 0,65 do 1,68. Podczas pomiarów z siecią SmartNet obserwowano średnio
11 satelitów GPS i GLONASS, zaś w czasie pracy z TPI NETpro średnio 14.
Wyjaśnia to różnice dokładności w otrzymanych wynikach w pracy z obiema
sieciami. Średnie wartości uzyskane na 8 punktach pomiarowych prezentuje
rysunek 3.9.

Rysunek 3.9. Liczba dostępnych satelitów (SV) oraz wartość współczynnika
PDOP w odniesieniu do czasu pomiaru na punkcie kontrolnym.

Zauważono, że najmniejsze dokładności uzyskiwane w odniesieniu do
czasu pomiaru na punkcie z obiema sieciami nie pokrywają się z najmniejszą
wartością współczynnika PDOP. Wręcz widoczna jest w tym czasie większa
ilość satelitów GNSS. Brak korelacji pomiędzy uzyskaną dokładnością pozy-
cji horyzontalnej dp a wartością współczynnika PDOP mogą powodować
przeszkody w dostępie do satelitów w postaci konarów drzew, bądź wysokich
budynków oraz obecność sieci trakcji trolejbusowej w bliskim sąsiedztwie
punktów kontrolnych.
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3.6. Analiza wyników pomiarów wykonanych
w bezpośrednim sąsiedztwie linii trakcji trolejbusowej

W trakcie pomiaru zauważono, że w czasie przejazdu trolejbusów w oko-
licach badanych punktów występowało silne iskrzenie spowodowane oszro-
nieniem linii trakcyjnej. Z tego powodu dane z pomiaru terenowego podda-
no analizie ze względu na wpływ sieci trakcji trolejbusowej występującej
w bezpośrednim sąsiedztwie punktów kontrolnych. Sieć trakcji trolejbusowej
jest to rodzaj sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zasilanej napię-
ciem 600V prądu stałego. Porównano obserwacje wykonane na 4 punktach
przy ulicy Głębokiej, przy których sieć występowała, z danymi z 4 pozostałych
stanowisk pomiarowych. W celu wykonania wiarygodnych analiz uśredniono
wartości otrzymanych odchyleń standardowych oddzielnie dla współrzędnych
X i Y, a następnie zestawiono je w zależności od długości czasu pomiaru na
punkcie. Obliczenia wykonano oddzielnie dla punktów, przy których wystę-
powała sieć trakcji trolejbusowej i punktów, przy których sieci tej nie było.
Rysunki 3.10 oraz 3.11 przedstawiają porównanie otrzymanych wyników.

Rysunek 3.10. Porównanie średniej wartości odchyleń standardowych
współrzędnej X ze względu na występowanie linii trakcji trolejbusowej.

Można zauważyć, że występująca w bezpośrednim sąsiedztwie punk-
tów osnowy szczegółowej sieć trakcji trolejbusowej nie wpłynęła znacząco na
zmniejszenie dokładności otrzymywanych dokładności współrzędnej X, jed-
nakże w przypadku współrzędnej Y zaobserwowano różnice rzędu 4,2 cm.
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Jest to niewątpliwie bardzo znacząca rozbieżność. Najgorsze odchylenia za-
obserwowano tu w czasie pomiarów w okolicach sieci trakcji trolejbusowej.

Zwiększenie czasu pomiaru na punktach nie stanowiło rozwiązania
tego problemu. Przy najdłuższych obserwacjach trwających 120 sekund zaob-
serwowano odchylenie standardowe rzędu 6,7 cm. W przypadku współrzęd-
nej X odchylenia standardowe w obu sytuacjach terenowych mieszczą się
w granicach od 1,5 do 3 cm, podobnie jest w przypadku odchyleń standardo-
wych współrzędnej Y na punktach znajdujących się z dala od sieci trakcji
trolejbusowej.

Jak wynika z osiągniętych rezultatów, odchyłki liniowe otrzymane z po-
miarów kontrolnych na punktach osnowy szczegółowej w pracy z siecią TPI
NETpro i SmartNet spełniają warunki przedstawione w normach prawnych.
Nie występuje korelacja pomiędzy wzrostem dokładności otrzymywanych współ-
rzędnych, a wydłużaniem czasu pomiaru na punktach kontrolnych ponad
5 sekund, zatem okazało się, że określony interwał 30 sekundowego pomiaru
kontrolnego nie wpływa znacznie na poprawę otrzymywanych wyników.

Wynika z tego również, że korzystanie z sieci stacji referencyjnych
SmartNet i TPI NETpro przy użyciu odbiornika dwusystemowego GPS +
GLONASS pozwala osiągać podobne rezultaty. Dokładność wykonywanych
pomiarów spełnia warunki dokładnościowe pomiarów powierzchniowych RTK.
Czas potrzebny na inicjalizację odbiornika i uzyskanie rozwiązania typu „fi-
xed” jest porównywalny w przypadku obu sieci. Mogą być one bez problemu
zamiennie stosowane w pomiarach geodezyjnych.

Rysunek 3.11. Porównanie średniej wartości odchyleń standardowych
współrzędnej Y ze względu na występowanie linii trakcji trolejbusowej.
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4. Osnowy jako sieci nawiązane
do systemu ASG-EUPOS

Od czasu pojawienia się systemu ASG-EUPOS, jako podstawowej
osnowy geodezyjnej, otworzyły się nowe możliwości technologiczne w zakła-
daniu wielkoobszarowych, precyzyjnych osnów geodezyjnych. W wielu przy-
padkach optymalnym rozwiązaniem staje się stosowanie osnów zintegrowa-
nych, w których obserwacje wektorowe GNSS łączone są z obserwacjami kla-
sycznymi, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie pomiar GNSS ze względu na warun-
ki miejscowe nie jest możliwy. W osnowach takich statyczne obserwacje GNSS
zapewniają „sztywność” geometryczną sieci, natomiast powiązane z nimi
obserwacje klasyczne stanowią wypełnienie konstrukcji głównej umożliwia-
jące jej kontrolę oraz zwiększające funkcjonalność całej osnowy. Pozyskanie
obserwacji satelitarnych ze stacji systemu umożliwia serwis POZGEO-D.
Użytkownik, korzystając z własnego oprogramowania do postprocessingu
obserwacji GNSS, może wyznaczyć wektory pomiędzy wybranymi stacjami
systemu ASG-EUPOS i punktami zakładanej osnowy, a tym samym utwo-
rzyć sieć, w której punktami nawiązania będą stacje referencyjne.

W związku z tym łączenie sieci wektorowych GNSS z obserwacjami
klasycznymi staje się dziś typowym zadaniem geodezyjnym przy projektowa-
niu nowych lub modernizacji istniejących osnów.

4.1. Przekształcenie wektorów GNSS do przestrzeni
geometrycznej układu stacji referencyjnych ASG-EUPOS

Aktualnie wykonując statyczny pomiar GNSS, w wyniku obliczeń
w trybie postprocessingu otrzymujemy obserwacje wektorowe o bardzo wyso-
kiej precyzji. Istota dokładności sieci wektorowych nie tkwi jednak jedynie
w samym postprocessingu, lecz zależy istotnie od poprawności opracowania
sieci wektorowej GNSS. Ponieważ orbity IGS satelitów są określone w ukła-
dzie ITRF2008, więc otrzymane wektory nie można utożsamiać z wektorami
przestrzeni układu odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
(PL-ETRF2000). Pomiędzy obydwoma układami zachodzi zmiana skali i małe
obroty, stanowiące parametry transformacji. Dlatego nie należy otrzyma-
nych z postprocessingu wektorów bezpośrednio wyrównywać w układzie
PL-ETRF2000, w nawiązaniu do wszystkich stacji referencyjnych, gdyż spowo-
duje to wystąpienie określonych błędów systematycznych. W typowych pracach
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geodezyjnych fakt ten nie będzie miał istotnego znaczenia. Jednak dla sieci
precyzyjnych i o dużej rozciągłości obszarowej postępowanie takie nie jest
właściwe. Proces łączenia (integracji) pomiarów GNSS i pomiarów klasycz-
nych powinien być poprzedzony procedurą przekształcenia wektorów GNSS
do przestrzeni geometrycznej układu PL-ETRF2000, która obejmuje:

a) wyrównanie pseudoswobodne wektorów o składowych ΔΔΔΔΔXITRF2008,
ΔΔΔΔΔY ITRF2008, ΔΔΔΔΔZ ITRF2008, w nawiązaniu do jednej stacji referencyjnej. Uzyskujemy
w ten sposób sieć wyrównaną, ale z orientacjami wektorów określonymi
w układzie ITRF2008,

b) wyznaczenie współczynników transformacji punktów wyrównanych na
układ systemu ASG-EUPOS,

(4.1)

(4.2)

gdzie:
δδδδδX, δδδδδY, δδδδδZ – składowe wektora przesunięcia układów względem siebie,
C – ortogonalna macierz przekształcenia, której elementy są funkcjami
3 kątów obrotu i parametru skali.

c) przetransformowania wektorów uzyskanych z postprocessingu za po-
mocą obliczonych parametrów transformacji.

Po odjęciu (4.1) od (4.2) otrzymamy formułę transformacji składo-
wych wektorów:

(4.3)

Składowe wektora przetransformowanego do układu stacji referen-
cyjnych będą dalej zapisywane ogólnie jako ΔΔΔΔΔX, ΔΔΔΔΔY, ΔΔΔΔΔZ.
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4.2. Wyrównanie osnowy klasycznej zintegrowanej
z pomiarami GNSS

W praktyce występują dwie główne zasady wyrównania sieci geodezyj-
nych zintegrowanych z obserwacjami GNSS. Są one zależne od wyboru ukła-
du współrzędnych, w której chcemy realizować proces wyrównania. Pod tym
względem można wymienić dwa podstawowe warianty [Kadaj, 2007, 2009a,
2009b, 2012]:
- Wariant pierwszy: przyjęcie trójwymiarowego układu współrzędnych (np.

elipsoidalnych – BLHE, geocentrycznych – XYZ). Wariant ten w praktyce
może być utrudniony, ze względu na to, że część sieci może nie zawsze
zawierać danych do pełnych wyznaczeń wysokościowych punktów.

- Wariant drugi: wariant dwustopniowy polegający na tym, że zarówno
obserwacje klasyczne, jak też wektory podlegają przekształceniu oddziel-
nie do układu dwuwymiarowego i oddzielnie do układu wysokościowego.
Układem dwuwymiarowym może być np.: układ współrzędnych geodezyj-
nych – elipsoidalnych (BL) lub układ współrzędnych odwzorowawczych,
(np.: „1992”, „2000” a także układ lokalny).

Ze względu na mniejszą dokładność wyznaczenia pionowych składo-
wych wektorów GNSS korzystniejsze jest przyjęcie rozwiązania według wa-
riantu drugiego. Poprzez eliminację składowej pionowej akceptujemy pew-
ne osłabienie geometrii sieci, jednak zrzutowanie wektorów na elipsoidę
automatycznie eliminuje wpływ ewentualnych błędów o kierunkach werty-
kalnych, jak określenia wysokości anten lub ich parametrów kalibracyjnych.
Wariant drugi składa się z następujących zadań:

a) Wyrównanie (swobodne lub nawiązane) sieci wektorowej w układzie
geocentrycznym

Wyrównanie sieci złożonej z wektorów kartezjańskich o składowych
ΔΔΔΔΔX, ΔΔΔΔΔY, ΔΔΔΔΔZ, stanowi etap poprzedzający wyrównanie sieci zintegrowanej.
W etapie tym następuje kontrola zgodności wewnętrznej układu wektorów,
a także pozyskanie informacji koniecznych dla poprawnego rzutowania wek-
torów na elipsoidę.

W przypadku, gdy sieć jest zwarta (nie zawiera wektorów odosobnio-
nych) wystarczy oprzeć się tylko na jednym punkcie o prawidłowo określonej
wysokości elipsoidalnej. Ze względu na to, że stacje systemu ASG-EUPOS
wyznaczone zostały z wysoką dokładnością i niezawodnością racjonalne jest
również przyjęcie wszystkich stacji jako punktów stałych.

Poprawne przyjęcie współrzędnych, a zwłaszcza wysokości elipsoidal-
nej punktu referencyjnego, zabezpiecza przed systematycznym błędem skali
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długości linii geodezyjnych, jako pseudoobserwacji GNSS, integrowanych
później z obserwacjami klasycznymi.

Jeżeli pełne informacje o współrzędnych i wysokości nie są dostępne,
jako punkt referencyjny można obrać taki punkt sieci, dla którego możemy
określić przybliżone współrzędne płaskie oraz wysokość normalną (H). Współ-
rzędne płaskie przekształcamy na współrzędne geodezyjne (BL), a następnie
dla określonych już współrzędnych geodezyjnych interpolujemy odstęp geo-
idy od elipsoidy (N) przy wykorzystaniu modelu geoidy. Dodając odstęp do
wysokości normalnej otrzymujemy szukaną przybliżoną wartość wysokości
elipsoidalnej HE:

HE = H + N (4.4)

b) Rzutowanie wektorów obserwacyjnych GNSS na elipsoidę GRS-80

Rzutowanie kartezjańskiego wektora GNSS na elipsoidę sprowadza
się do przekształcenia składowych ΔΔΔΔΔX, ΔΔΔΔΔY, ΔΔΔΔΔZ w zbiór linii geodezyjnych na
elipsoidzie określonych przez długość linii geodezyjnej (dG) i jej azymut po-
czątkowy (AG) oraz utworzenia różnic wysokości elipsoidalnych (ΔΔΔΔΔHE).

Rzuty normalne końców wektora na elipsoidę polegają na rozwiąza-
niu zadania odwrotnego do podstawowego zadania geodezji wyższej dla
punktu początkowego (P) oraz punktu końcowego wektora (K). Następnie
otrzymane na elipsoidzie punkty łączone są linią geodezyjną. Długość i azy-
mut początkowy tej linii wyznaczany jest się poprzez rozwiązanie zadania
odwrotnego. Dodatkowo z określonych wysokości elipsoidalnych punktu
początkowego i końcowego obliczana jest różnica wysokości elipsoidalnych
(wzory od 4.5 do 4.7).

(4.5)

(4.6)

(4.7)

Istotnie znaczenie w tej operacji ma natomiast usytuowanie punktu
początkowego wektora w układzie współrzędnych geocentrycznych lub geo-
dezyjnych (rysunek 4.1). Przesunięcie poziome punktu początkowego (zmia-
ny współrzędnych BP i LP) nawet o kilkadziesiąt metrów nie ma znaczącego
wpływu na długość i azymut linii geodezyjnej. Błąd poziomego położenia
wektora rzędu 50 m powoduje dla wektora 60km zmianę długości linii geo-
dezyjnej o niecałe 2 mm. Natomiast zmiana wysokości HEP działa na długość
analogicznie jak efekt redukcji wysokościowej (tabela 4.1).
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Rysunek 4.1. Wpływ błędy wysokości elipsoidalnej na długość linii geodezyjnej.

(4.8)

gdzie:
dG – długość linii geodezyjnej,
δδδδδdG – zmiana długości linii geodezyjnej spowodowana błędnym określeniem HEP,
δδδδδH – błąd w określeniu wysokości elipsoidalnej punktu początkowego linii
geodezyjnej,
R – średni promień krzywizny elipsoidy ~ 6 370 000 m.

Tabela 4.1. Wpływ błędu określenia HEP na długość linii geodezyjnej.

HEI, [m]
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W miarę „oddalania” się sieci od powierzchni elipsoidy następuje skra-
canie miar liniowych. Lokalna zmiana skali sieci w wyniku błędu wysokości
rzędu δδδδδH wyniesie zatem:

(4.9)

Aspekt ten istotny jest szczególnie w sieciach nawiązanych do stacji
referencyjnych systemu ASG-EUPOS, w których będziemy mieli do czynie-
nia z wektorami o kilkudziesięciokilometrowych długościach (stacje referen-
cyjne są od siebie oddalone średnio o 70 km). Jak wynika z tabeli 4.1 błąd
wysokości elipsoidalnej rzędu 1 m daje 0,9 cm błędu długości dla 60 km
wektora. Wielkość ta jest porównywalna z błędem wyznaczenia składowych
tego wektora.

c) Wyrównanie sieci zintegrowanej w określonym układzie dwuwymiarowym

Pseudoobserwacje są dołączane do klasycznych zbiorów danych, two-
rząc sieć zintegrowaną. W wyniku opisanych powyżej przekształceń wekto-
rów zbiory pseudoobserwacji uzupełniane są, zgodnie z prawem propaga-
cji błędów średnich Gaussa, o odpowiadające im błędy średnie potrzebne
do wagowania w procesie wyrównania sieci zintegrowanej.

Klasyczne długości podlegają wcześniej redukcjom z tytułu śred-
niej wysokości elipsoidalnej odcinka. Zazwyczaj, bez szkody dla wielkości
redukcji, szacujemy średnią wysokość normalną (H) odcinka i dodajemy
do tego 34m jako średni odstęp geoidy od elipsoidy GRS-80 w obszarze
Polski. W układzie „1965”, w związku z tym, że elipsoida Krasowskiego
przebiega w przybliżeniu na poziomie geoidy (maksymalne odchylenia są
rzędu kilku metrów) redukcja odbywa się jedynie w oparciu o wysokości
normalne.

Jeżeli mamy zamiar przeprowadzić wyrównanie w przyjętym układzie
odwzorowawczym elipsoidy (np. układ „2000”) to wszystkie elementarne
obserwacje klasyczne (kąty lub kierunki, długości, azymuty topograficzne)
podlegają redukcjom odwzorowawczym, zgodnie z zasadami ujętymi w [Ka-
daj, 1999b]. Ponadto przekształcenie wektora linii geodezyjnej o parame-
trach dG i AG w wektor na płaszczyźnie odwzorowawczej układu kartogra-
ficznego polega na wprowadzeniu odpowiednich poprawek odwzorowaw-
czych dla długości i azymutu geodezyjnego. W wyniku przeprowadzenia
tej operacji otrzymuje się dwa zbiory pseudoobserwacji. Są to odwzorowa-
ne na płaszczyznę odwzorowawczą długości oraz azymuty.

Jeżeli korzystamy ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, to
zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z wektorami o długości przekracza-
jącej 40 – 50 km. W takim wypadku wyrównanie sieci zintegrowanej na
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płaszczyźnie odwzorowawczej może być obarczone błędami spowodowany-
mi błędnością samych redukcji odwzorowawczych, nie uwzględniających tak
dużych rozpiętości. Istnieją metody numeryczne redukcji takich obserwacji
opisane w [Kadaj, 1999b], jednak bezpieczną i w pełni dostępną metodą
obliczenia sieci zintegrowanej jest jej wyrównanie na elipsoidzie [Kadaj,
2012].

Przeliczenie współrzędnych wyrównanych na elipsoidzie na współ-
rzędne w dowolnym, państwowym układzie kartograficznym jest zadaniem
określonym np. w [Kadaj, 1999b]

d) Wyrównanie sieci wysokościowej w układzie wysokości normalnych

Jeśli sieć GNSS była wyrównana z pełnym i poprawnym technicznie
nawiązaniem (we wszystkich wymiarach), wówczas wysokości elipsoidalne
mogą być podstawą do ich przeliczenia na wysokości normalne przy wyko-
rzystaniu numerycznego modelu geoidy. W tym celu od różnicy wysokości
elipsoidalnych należy odjąć odpowiadającą różnicę odstępów geoidy od
elipsoidy:

     Δ     Δ     Δ     Δ     ΔH = ΔΔΔΔΔHE – ΔΔΔΔΔN (4.10)

W przypadku, gdy sieć GNSS została wyrównana jedynie jako sieć
swobodna wówczas wyznaczone wysokości elipsoidalne są obarczone pew-
nym niewiadomym błędem przesunięcia. Jednak różnice takich wysokości
elipsoidalnych ΔΔΔΔΔHE pozyskane bezpośrednio z przekształcenia oryginalnych
wektorów GNSS są poprawne.

Po przekształceniu różnic wysokości elipsoidalnych na normalne łączy
się je z obserwacjami klasycznymi i stosuje standardowy algorytm wyrówna-
nia sieci niwelacyjnej. Punktami nawiązania są repery o znanych wysoko-
ściach normalnych.

Cała procedura integracji pomiarów klasycznych z pomiarami GNSS,
możliwa do realizacji w systemie GEONET, została przedstawiona sche-
matycznie na rysunku 4.2.
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Rysunek 4.2. Schemat integracji pomiarów klasycznych z pomiarami GNSS
w systemie GEONET.
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5. Analiza interpretacji przepisów
prawnych w kontekście prac
geodezyjnych realizowanych
technologią GNSS i kompletowania na
ich podstawie dokumentacji technicznej

Przez dziesiątki lat w geodezji obowiązywały instrukcje techniczne,
które na bazie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych doty-
czących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
regulowały zasady wykonywania wszelkich prac geodezyjnych, oraz sporzą-
dzania dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego. Wraz z rozwojem technologii informa-
cyjnej, która znalazła szerokie odzwierciedlenie w branży geodezyjnej, wspo-
mniane normy prawne stawały się coraz bardziej niedostosowane do współ-
czesnych możliwości technicznych aplikowanych w zadaniach geodezjnych.
Przedmiotowe środowisko oczekiwało zmian, które wyjdą naprzeciw stan-
dardom XXI wieku. Ponieważ wiele instrukcji technicznych budziło wąt-
pliwości nie tylko merytoryczne ale również formalno-prawne (poddawa-
no wątpliwość obligatoryjność ich stosowania), postanowiono zastąpić je
aktami wykonawczymi do ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 17 maja
1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli rozporządzeniami. Można
powiedzieć, że nowe rozporządzenia zrewolucjonizowały rynek geodezyj-
ny. Z całą pewnością przyniosły wiele korzyści ujednolicając i normalizując
szereg problematycznych kwestii w geodezji. Nie można jednak zapomnieć,
że obok pozytywnych aspektów zmian technicznych i prawnych wprowadzi-
ły równie dużo, o ile nie więcej, wielotorowości w interpretacji tych sa-
mych aktów prawnych, a nawet błędów merytorycznych, doprowadzając nie-
jednokrotnie do chaosu a nawet konfliktów na linii geodeta-urzędnik.
Jednym z takich przepisów prawnych regulujących prace geodezyjne jest roz-
porządzenie MSWiA z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów tech-
nicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-
wych i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego. W długo oczekiwanym akcie wykonawczym
znalazły się zapisy, które usankcjonowały prawnie prace geodezyjne i tak
od dawna już wykonywane w geodezji, jak na przykład pomiary satelitarne
(RTK, RTN, statyczne czy szybkie statyczne). Niestety i w tym przypadku
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można dostrzec brak jednoznaczności w niektórych sformułowaniach, co,
jak zostanie wykazane, prowadzi do różnych eksplikacji tych samych treści
rozporządzenia.

5.1. Ankieta

W niniejszy rozdziale prezentujemy wyniki badań dotyczących inter-
pretacji tych samych paragrafów rozporządzenia MSWiA z 9 listopada 2011
roku przez jednostki organizacyjne, czyli Powiatowe Ośrodki Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inspektorzy posiadający uprawnienia pań-
stwowe umożliwiające im kontrolowanie dokumentacji powstałej w wyniku
prac geodezyjnych, udzielili odpowiedzi na kilka pytań zamieszczonych
w ankiecie, która została rozesłana do niemal wszystkich PODGiK w kraju.
Niestety nie było znaczącego odzewu ze strony administracji i w efekcie
końcowym otrzymano 29 zwrotnych odpowiedzi.

W ankiecie (tabela 5.1) skupiono się w głównej mierze na aspekcie
związanym z pomiarami GNSS, w tym zakładania osnów pomiarowych
w trybie RTK/RTN. Choć wybór pytań, ich konstrukcja czy możliwości udzie-
lonych odpowiedzi mają charakter subiektywny, to na pewno neutralnie
rzec ujmując wskazują na pewne niedoskonałości w nowo powstałych prze-
pisach prawnych mających jednolicie regulować prace geodezyjne.

W tabeli 5.1 przy wyborze odpowiedzi (a – d) dla każdego pytania
zaznaczono liczbę tych odpowiedzi udzielonych przez inspektorów. Suma
udzielonych odpowiedzi przekracza czasami liczbę ośrodków biorących
udział w ankiecie. Wynika to z tego, że w kilku przypadkach dla jednego
pytania wybrano jednocześnie kilka odpowiedzi. Przy niektórych odpowie-
dziach przytoczono kilka wybranych lub powtarzających się uwag i uzasad-
nień inspektorów (pogrubioną kursywą).
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Tabela 5.1. Ankieta dotycząca interpretacji przepisów prawnych Rozporządzenia
MSWiA z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywa-

nia geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych i przekazywania
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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5.2. Interpretacja udzielonych odpowiedzi

Pierwsze pytanie związane było z „definicją” odbiornika satelitarne-
go. Pozornie mogłoby się wydawać, że pytanie jest nieco pozbawione sensu,
bądź konkluzja jest oczywista. Jednak na podstawie udzielonych odpowie-
dzi widać, że interpretacje pozornie banalnego pytania były nieco odmien-
ne. Najwięcej odpowiedzi przypada na wybór wariantów b i c, choć z prze-
wagą opcji b, w której to system ASG EUPOS jest podstawową siecią stacji
referencyjnych. To z kolei mogłoby też sugerować, że taki wybór jest jedynie
słuszny. Tymczasem rozporządzenie dopuszcza wykorzystywanie innych sta-
cji referencyjnych włączonych do PZGiK. Na tle wszystkich odpowiedzi tyl-
ko jeden ośrodek zaznaczył trzy warianty a-c, co jest pewnym zaskoczeniem,
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gdyż odpowiedź a pozostaje w sprzeczności z wariantami b czy c. Być może
sformułowanie nakaz w odpowiedzi a zostało źle zrozumiane i domyślnie
zastąpione możliwością wyboru. Wówczas takie podejście ośrodka byłoby
całkowicie zasadne. Dlaczego bowiem geodeta, który dysponuje większą liczbą
odbiorników satelitarnych nie mógłby ich w pełni zagospodarować w trakcie
kampanii pomiarowej przy jednoczesnym wykorzystaniu systemu stacji refe-
rencyjnych ASG EUPOS (wariant b) lub stacji komercyjnych (wariant c)?

Kolejne pytanie (numer 2) dotyczyło pomiarów sytuacyjno-wysokościo-
wych z zastosowaniem technologii satelitarnej i wymogiem zapewnienia bez-
pośredniego odbioru sygnałów emitowanych przez satelity. W ankiecie zasu-
gerowano alternatywne rozwiązanie w przypadku utraty przez odbiornik GPS
odbioru sygnałów emitowanych przez satelity, a mianowicie wykorzystanie sys-
temu potencjalnych pseudolitów przy jednoczesnym podtrzymywaniu dokład-
ności pozycjonowania. Odpowiedzi zostały pozornie rozdzielone „po równo”
na warianty a, b, c. Gdy spojrzymy jednak na warianty a i c to zauważymy, że są
one konwergentne, a jedyna różnica to konieczność uzasadnienia odpowie-
dzi. Dobrze, że takie opcje (a i c) wybrała większość z ankietowanych ośrod-
ków (66%), choć niemały odsetek stanowią również ośrodki negatywnie oce-
niające dopuszczanie innych rozwiązań (wariant b). Choć nie zawsze pojawia-
ło się uzasadnienie wyboru (wariant b), to jednak najczęstszym argumentem
negatywnej odpowiedzi inspektorów był brak zapisu w rozporządzeniu o wy-
korzystywaniu pseudolitów. Prawdą jest, że pseudolity nie są opisywane w ak-
cie prawnym, ale nie można zapominać, że §15 rozporządzenia wyraźnie do-
puszcza stosowanie innych metod, technologii i technik pomiarowych pod
określonymi warunkami. Warunki takie spełniają nie tylko pseudolity, ale tak-
że najnowsze rozwiązania w pomiarach w czasie rzeczywistym, to znaczy tech-
nologia RTX z funkcją xFill. Technologia ta jest elementem wspomagającym
standardowe systemy RTK w przypadku przerw w dostawie ich podstawowego
źródła korekt: stacji referencyjnej lub strumieni VRS. W chwili utraty dostawy
strumieni korekcyjnych, system RTX z funkcją xFill zapewnia mechanizm utrzy-
mania wysokiej precyzji pozycjonowania RTK bazując tylko na obserwacjach
odbiornika ruchomego [Trimble, 2012; Krzyżek, 2013]. Co prawda w ankiecie
nie zawarto pytania o technologię RTX, ale można domniemywać, że udzie-
lone odpowiedzi i ich ewentualne uzasadnienia podzieliłyby los pseudolitów.

Trzecie pytanie odnosiło się do wzajemnych relacji pomiarów wykony-
wanych w trybie RTK przed rokiem 2008, kiedy to uruchomiono sieć stacji
referencyjnych ASG EUPOS, oraz po wdrożeniu w życie nowego systemu.
Zanim system ASG EUPOS osiągnął swoją pełną funkcjonalność, staję refe-
rencyjną stanowił najczęściej punkt osnowy geodezyjnej (naziemnej) o zna-
nych współrzędnych przyjęty do PZGiK (wariant 1), lub stanowisko free sta-
tion wraz z jednoczesnym pomiarem punktów dostosowania w celu transfor-
macji wpasowania układów współrzędnych w terenie (wariant 2). Problem do-
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puszczania sytuacji pomiarowej z przed roku 2008 znowu poróżnił nieco jed-
nostki organizacyjne. Choć na szczęście większość z nich (66%) opowiedziała
się za odpowiedzią a, a więc połączeniem wariantów 1 i 2, co do tej pory
funkcjonowało dobrze, a nawet bardzo dobrze, to pozostałe ośrodki (34%)
podzieliły swoje odpowiedzi na b i c. Niestety żaden z tych ośrodków nie
uzasadnił wyboru wariantu 1 (odpowiedź b) lub 2 (odpowiedź c). Tym bardziej
trudno jest domniemywać czym sugerowali się inspektorzy udzielający tych
odpowiedzi, gdyż dokładność wyników pomiarów w czasie rzeczywistym z obu
wariantów jest na porównywalnym poziomie. Należy tylko nadmienić, że je-
den z ośrodków wybierając wszystkie trzy odpowiedzi a, b, c, uzasadnił ko-
nieczność sprawdzenia punktu osnowy w wariancie 1.

W czwartym pytaniu poproszono inspektorów o podanie liczby wyma-
ganych punktów dostosowania do transformacji współrzędnych (w kontekście
pytania nr 3). W tej kwestii generalnie panowała zgodność inspektorów, bo aż
86% opowiedziało się za odpowiedzią a, czyli od 4 do 10 punktów. Tylko
4 ośrodki podały minimalną liczbę punktów 4, co sugeruje brak górnej granicy
liczby punktów łącznych.

Na pytanie numer 5 nie udzielono odpowiedzi, gdyż była ona uzależ-
niona od negatywnej oceny z pytania numer 3. W pytaniu trzecim nikt z an-
kietowanych nie zanegował w całości postawionego pytania, więc nie musiał
odpowiadać na pytanie piąte.

Pytanie numer 6 okazało się jednomyślną interpretacją przepisów praw-
nych przez wszystkich ankietowanych. Kolegialnie wskazano na odpowiedź a,
która jednoznacznie wynikała z §11 rozporządzenia, a dotyczyła pomiaru wy-
sokości anteny odbiornika GPS przed rozpoczęciem i po zakończeniu sesji
pomiarowej z dokładnością ±0.01m. W tym przypadku można by się zastano-
wić nie tyle nad samą odpowiedzią, co raczej nad jej sformułowaniem zawar-
tym w rozporządzeniu. Powszechnie wiadomo, że dokładność wyznaczenia
wysokości w stosunku do współrzędnych poziomych X, Y jest mniejsza i mię-
dzy innymi dlatego należy z dużą precyzją mierzyć wysokość anteny. W związ-
ku z powyższym dziwić może fakt pewnej degradacji dokładności pomiaru
wysokości anteny jako elementu składowego wyniku końcowego. Tym bardziej,
że naczelna zasada dokładności obliczeń polega na wyznaczaniu elementów
składowych o rząd dokładniej od rezultatów końcowych. Dodatkowym zasko-
czeniem w §11 rozporządzenia jest obligatoryjność dwukrotnego pomiaru wy-
sokości anteny przy jednoczesnym zaniżaniu precyzji jej wyznaczenia.

Stosunkowo dużym zaskoczeniem są odpowiedzi udzielone na pyta-
nie numer 7, które dotyczyło lokalizacji punktów kontrolnych względem
obiektu w pomiarach RTK. Większość odpowiedzi wskazywała na wariant a,
co oczywiście jest jak najbardziej prawidłową reakcją. Również uzasadnienia
najczęściej były logiczne, zrozumiałe i poprawne merytorycznie. Niestety po-
jawiały się także odpowiedzi z wariantu a, które całkowicie zmieniały wartości
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dopuszczalnych odległości punktów kontrolnych podanych w rozporządze-
niu, na przykład z 5km na 3km. Czym była podyktowana ta zmiana i w opar-
ciu o jaką podstawę prawną tego ankietowani nie podali. Dużo jednak więk-
szym zaskoczeniem okazały się 33% odpowiedzi z wariantu b, który zupełnie
ignoruje §12 ust. 1 rozporządzenia nie stawiając żadnych wymagań dotyczą-
cych lokalizacji punktów kontrolnych względem obiektu.

Kolejnego ustępu (numer 2) §12 dotyczyło pytanie numer 8. W tym miej-
scu, zapewne wbrew intencji, ustawodawca dał możliwość dowolnej interpreta-
cji przepisu prawnego. Dowodem tego stanu rzeczy są udzielone odpowiedzi
przez inspektorów. Wspomniany paragraf nie podaje toku postępowania w przy-
padku spełnienia warunku maksymalnej odchyłki liniowej tylko na jednym
z punktów kontrolnych przy jednoczesnym przekroczeniu tej wartości na kolej-
nym punkcie. Paradoksalnie dla tego pytania najbardziej optymistyczne są naj-
mniejsze liczby („0” i „4”) udzielonych odpowiedzi. Odpowiednio żaden z ośrod-
ków nie odrzuca w całości dokumentacji geodezyjnej z adnotacją operat nie
nadaje się do przyjęcia do PZGiK, co zdecydowanie daje nadzieję na rozsądny
tok dalszego postępowania. Tylko 4 ośrodki podały bardzo rzeczową odpowiedź,
dotyczącą dalszego postępowania geodety sugerując pomiar dodatkowo innych
punktów kontrolnych lub dokonanie geodezyjnej interpretacji otrzymanych
wyników ze szczególnym uzasadnieniem napotkanych rozbieżności. Połowa an-
kietowanych zdecydowanie zwraca operat geodecie w celu usunięcia usterek.
Można jedynie domniemywać, że rozwiązanie podane przez wspomniane wcze-
śniej 4 ośrodki byłoby zadawalającym argumentem eliminującym powstałe usterki.
Niestety, bardzo zaskakującym jest fakt bezkrytycznego przyjmowania operatu
geodezyjnego przy zaistniałych rozbieżnościach na punktach kontrolnych przez
jedną trzecią ośrodków. Jest to już kolejny przypadek w tak krótkiej ankiecie
kiedy to jednostki organizacyjne ustalają swoje wytyczne dla powstającej doku-
mentacji geodezyjnej niezależnie od zapisów w rozporządzeniu bądź nawet
w sprzeczności z regulacjami prawnymi.

Ostatnie pytanie jakie skierowano do ankietowanych dotyczyło inter-
pretacji sformułowania o zapewnieniu co najmniej dwukrotnego pomiaru każ-
dego elementu przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych. Zdecydo-
wana większość inspektorów zaznaczyła odpowiedź b, związaną z dwukrot-
nym wyznaczeniem położenia takiego punktu osnowy poprzez podwójną ini-
cjalizację odbiornika. Pozostałe 3 ośrodki dopuściły dwie możliwości: odpo-
wiedź b i c. Wydaje się jednak, że wybierając wariant c dochodzi do pewnego
rodzaju przerostu formy nad treścią. Po pierwsze należy mieć świadomość,
że problem dotyczy osnowy pomiarowej, a więc tej o najniższych kryteriach
dokładnościowych. Należy również nadmienić, że osnowa pomiarowa, zgod-
nie z rozporządzeniem [Rozporządzenie, 2012] nie jest klasyfikowana nawet
jako osnowa geodezyjna. Trudno więc zrozumieć wymóg pomiaru punktów
takiej osnowy dwoma niezależnymi zestawami odbiorników GPS, czy też
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wykonanie drugiego pomiaru o innej porze dnia lub w inny dzień (przy innej
konfiguracji satelitów).

W celu lepszego zobrazowania wyników ankiety, dokonano na rysun-
kach od 5.1 do 5.8 graficznej prezentacji udzielanych odpowiedzi w zależ-
ności od pytań.

Rysunek 5.1. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 1.

Rysunek 5.2. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 2.

Rysunek 5.3. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 3.

Rysunek 5.4. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 4.

Rysunek 5.5. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 5.

Rysunek 5.6. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 6.
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Niezależnie od tego czy udzielone odpowiedzi były zgodne z normami
rozporządzenia, czy też zostały błędnie zinterpretowane, na kilku rysunkach
można zauważyć zdecydowane „rozmycie” udzielonych głosów. Koncentra-
cja (o silnym lub średnim natężeniu) dla jednego z wariantów (a, b, c lub d)
kształtuje się jedynie na rysunkach 5.4, 5.5 oraz 5.8. Zdecydowana komasa-
cja głosów przedstawia się w pytaniach numer 4 (rysunek 5.4) i numer 9
(rysunek 5.8), gdzie dla jednej odpowiedzi przypada odpowiednio aż 86%
(rysunek 5.4) i 83% (rysunek 5.8) a dla reszty 14% (rysunek 5.4) i 17% (rysu-
nek 5.8) wyniku. Najlepiej spośród wszystkich odpowiedzi kształtuje się wy-
kres na rysunku 5.5 (pytanie nr 6). W tym przypadku jednomyślność ankie-
towanych jest na poziomie 100%. Niestety obok pozytywnych zestawień, dwa
kolejne wykresy (rysunek 5.3 oraz 5.6) prezentują zespolenie udzielonych
odpowiedzi na zdecydowanie niższym poziomie. Dla pytania nr 3 (rysunek
5.3) przewagę jednej, przeważającej odpowiedzi w stosunku do sumy pozo-
stałych kształtuje wariant a na poziomie 66% przy 34% pozostałych czterech
(b, c, d, e) odpowiedzi. Natomiast pytanie nr 7 (rysunek 5.6) sugeruje jedno-
myślność dla jednego wariantu na poziomie 69% przy 31% dla reszty wyni-
ków. Co prawda różnica w tych poglądach nie jest jeszcze całkowitym rozbi-
ciem interpretacji norm prawnych, niemniej jednak daje wyraźny sygnał
o niespójności lub niejasności regulacji przepisów rozporządzenia. Ostatnie
trzy zadane pytania mocno podzieliły ankietowanych. Pytania nr 1 (rysunek
5.1) i nr 8 (rysunek 5.7) koncentrują podobny poziom procentowy odpowie-
dzi. Na rysunku 5.1 jednomyślność ankietowanych wynosi odpowiednio 58%
a na rysunku 5.7 52%. Natomiast dla pozostałych odpowiedzi 39% i 3% (dla
pytania nr 1 – rysunek 5.1) oraz 34% i 14% (dla pytania nr 8 –rysunek 5.7).
Największe „rozmycie” udzielonych odpowiedzi przypada na pytanie nr 2
zilustrowane rysunkiem 5.2. W tym przypadku dla trzech wariantów odpo-
wiedzi podział głosów jest zbliżony i wynosi: 34%, 34%, 32%.

Niezależnie od wyników ankiety, należy jeszcze podkreślić, że zarów-
no dobór pytań, ich konstrukcja oraz odpowiedzi mają charakter mocno

Rysunek 5.7. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 7.

Rysunek 5.8. Częstość udzielanych
odpowiedzi dla pytania nr 8.
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subiektywny. Nie jest to jednak zarzut, lecz zupełnie naturalny stan rzeczy.
Podtrzymując niejako charakter subiektywizmu całego przedsięwzięcia, po-
stanowiono dokonać zestawienia wyników ankiety z oczekiwaniami auto-
rów. W związku z tym w tabeli 5.2 dokonano zestawienia liczby udzielonych
odpowiedzi przez ankietowanych z wyszczególnieniem (czcionka bold) wa-
riantów odpowiedzi wybranych przez autorów. Każde takie wyszczególnione
pole odpowiada liczbie 29 ośrodków, które według autora powinno udzielić
takiej odpowiedzi.

Tabela 5.2. Sumaryczne zestawienie udzielonych odpowiedzi ankietowanych
i autorów wraz z procentowym wskaźnikiem konwergencji.

Według autorów dla wariantów a i b powinno przypadać po 4 pytania
(liczba 116 odpowiedzi), do wariantu c należało przyporządkować 2 pytania
(liczba 58 odpowiedzi), a dla opcji d tylko jedno pytanie (liczba 29 odpowiedzi).
Graficzną prezentację wyników z tabeli 5.2 przedstawiono na rysunku 5.9.

Ostatnia kolumna każdego z wariantów określająca procent zgodno-
ści udzielonych odpowiedzi ankietowanych i autorów jest całkowicie zado-
walająca jedynie w wariancie a. W tym przypadku z pewnym przybliżeniem
można zaryzykować stwierdzenie o całkowitej zgodności. Niestety warianty b
i c, choć również prezentują duże liczby procentowej zgodności, to jednak
w kontekście tak ważnej kwestii jaką jest regulacja systemu prawnego w geo-
dezji, nie napawają optymizmem. Ostatni już wariant d ma znikomą zbież-
ność porównawczą a przyczyną tego stanu rzeczy może być mała liczba udzie-
lanych odpowiedzi (4%) na taką opcję.



60

Niestety wnioski płynące z analizy udzielonych odpowiedzi na przyto-
czone zagadnienia w ankiecie nie są optymistyczne. Co prawda są pytania,
które prowadzą do przeważającej zgodności ankietowanych, niemniej jed-
nak w stosunku do oczekiwań stanowią one nieliczny procent wszystkich
poruszanych zagadnień. Pozostała część odpowiedzi na postawione pytania
stanowi pewien stopień rozmycia interpretacji poszczególnych paragrafów.
Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę tego stanu rzeczy. Można oczywi-
ście szukać przyczyn wśród samych ankietowanych (co często robi wielu geo-
detów, bo to zawsze wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem) poddając
w wątpliwość ich wiedzę czy doświadczenie praktyczne. Z całą pewnością
taki tryb wnioskowania jest „drogą na skróty” i choć w pewnym zakresie
może pokrywać się z rzeczywistością, to jednak w globalnym sensie stanowi
raczej margines. Należy w tym miejscu zdecydowanie podkreślić, że in-
spektorzy kontrolujący operaty geodezyjne to osoby z uprawnieniami pań-
stwowymi, więc taka interpretacja przyczyn niejednomyślnych odpowiedzi
wydaje się mało prawdopodobna. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy, co
wydaje się tu najbardziej słuszne, jest jakość prawa, które pozostawia wiele
do życzenia. Ustawodawca formułując konkretne paragrafy z dziedziny nauk
technicznych powinien wykazać się szczególnie wysoką wiedzą i doświadcze-
niem aby nie pozostawić nawet cienia wątpliwości w interpretacji przepisu
prawnego.

Rysunek 5.9. Sumaryczne zestawienie udzielonych odpowiedzi ankietowanych
i autorów wraz z procentowym wskaźnikiem konwergencji.
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6. Techniczne i ekonomiczne aspekty
wykorzystania pomiarów GNSS
do zakładania zintegrowanych osnów
realizacyjnych dla obiektów liniowych

Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowla-
nych w terenie, wykonuje się w oparciu o osnowę geodezyjną [Rozporządze-
nie, 2011]. Dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów osnowy, z któ-
rej wykonywane będzie tyczenie, powinna zabezpieczyć wyznaczenie poszcze-
gólnych geometrycznych elementów budowli z błędem nie przekraczającym
pewnego założonego błędu granicznego. Ze względów technicznych i eko-
nomicznych uzasadnione byłoby aby taka osnowa służyła również do wyko-
nania pozostałych zadań geodezyjnych na danym terenie. Z tego względu
najkorzystniejsze rozwiązanie to takie, w którym funkcję sieci realizacyjnej
spełnia istniejąca na obszarze inwestycji osnowa geodezyjna, zagęszczana
w razie potrzeby dodatkowymi punktami. Jednak istniejące osnowy państwowe
często charakteryzują się gorszymi, niż wymagane dla realizowanej inwesty-
cji, cechami dokładnościowymi. Wykorzystanie punktów takiej osnowy może
odbywać się tylko poprzez adaptowanie istniejącego znaku i nadanie punk-
tom nowych współrzędnych uzyskanych ze swobodnego wyrównania sieci re-
alizacyjnej, nienawiązanej do osnowy istniejącej. Najczęściej więc osnowa
realizacyjna o wysokiej dokładności rozwiązywana jest jako osnowa w ukła-
dzie lokalnym, którego początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu
ciężkości obszaru inwestycji, zaś jego osie zorientowane są przez główną oś
inwestycji, a dopiero później przyjęty układ lokalny jest transformowany na
układ państwowy [Rozporządzenie, 2011].

W zakładaniu nowych osnów geodezyjnych coraz częściej technika
pomiarów GNSS staje się dominującą nad techniką klasyczną ze względu na
możliwość stosowania długich wektorów (o długości nawet kilkudziesięciu
kilometrów) o milimetrowej dokładności (przy odpowiednio długich sesjach
obserwacyjnych i stosowaniu odbiorników dwuczęstotliwościowych). Umoż-
liwia ona stosunkowo łatwe polepszenie jakościowe struktur sieci geodezyj-
nych. Wysoka dokładność wektorów GNSS dotyczy zarówno długości jak
i orientacji (błąd w kierunku poprzecznym). Ma to szczególne znaczenie
przy zakładaniu osnów realizacyjnych dla tras komunikacyjnych, w których
to istotne znaczenie ma błąd poprzeczny realizacji osi trasy. Zakładając błąd
wektora na poziomie 1cm, otrzymamy dla długości 1 kilometra błąd kątowy
rzędu 6cc, który wraz ze wzrostem długości wektora będzie proporcjonalnie
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malał [Kadaj, 1999a]. Opisane powyżej zalety pomiarów GNSS sprzyjają sto-
sowaniu długich wektorów jednak ze względu na funkcjonalność osnowy,
związaną z zapewnieniem odpowiedniego do realizacji zadania standardu
zagęszczenia punktów sieci, oraz na wymóg istnienia dostatecznie odkryte-
go horyzontu do pomiarów GNSS, może nie udać się zastosować jedynie
techniki satelitarnej. Optymalnym rozwiązaniem mogą okazać się sieci zin-
tegrowane złożone zarówno z obserwacji klasycznych jak też z wektorów
GNSS, tak zwane osnowy zintegrowane (hybrydowe, kombinowane) [Gar-
gula, Kwinta, Siejka, 2012].

Uruchomiony w Polsce 2 czerwca 2008 roku system ASG-EUPOS sta-
nowi obecnie podstawową państwową osnowę poziomą, której średni błąd
położenia punktu nie przekracza 1cm [Rozporządzenie, 2012], ponadto
położenie stacji referencyjnych jest systematycznie monitorowane [Oruba,
Ryczywolski, Wajda, 2010]. System ten może umożliwić wyznaczanie osnowy
realizacyjnej z wysoką dokładnością wewnętrzną (istotną dla dokładności
realizacji wewnętrznych, geometrycznych elementów budowli) jak i zewnętrzną
(związaną z dokładnością lokalizacji inwestycji) jako osnowy nawiązanej,
a nie jak dotychczas wyrównywanej w układzie lokalnym.

6.1. Funkcjonalność osnowy

Funkcjonalność osnowy jest jednym z parametrów jakościowych doty-
czących osnów. Pod pojęciem jakości osnowy geodezyjnej rozumiemy takie
cechy jak: dokładność, niezawodność oraz funkcjonalność osnowy. Zapew-
nienie wysokich parametrów jakościowych sieci wiąże się nieodzownie ze
zwiększoną dokładnością pomiaru i większą liczbą obserwacji co wpływa na
rachunek ekonomiczny takiego przedsięwzięcia. Pomiary GNSS ze względu
na wysoką dokładność wyznaczenia wektora nie mają swojego odpowiedni-
ka w pomiarach klasycznych i mogą tworzyć pewną konstrukcję szkieletową
zapewniającą uzyskanie wysokiej dokładności i niezawodności sieci przy ogra-
niczeniu kosztów pomiaru.

Funkcjonalność osnowy realizacyjnej jest zbiorem cech świadczących
o możliwości jej wykorzystania do geodezyjnego wyznaczenia projektowa-
nych obiektów w terenie oraz wykonania innych zadań geodezyjnych związa-
nych z planowaną inwestycją. Do podstawowych cech składających się na
funkcjonalność osnowy można zaliczyć [Czaja, 1993; Gocał, 1999; Kadaj,
1999a; Latoś, 2001; Latoś, 2004]:
- rozmieszczenie i gęstość punktów umożliwiająca tyczenie elementów geo-

metrycznych obiektów z wymaganą dokładnością techniką swobodnego
stanowiska lub bezpośrednio z punktów osnowy,
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- trwałość i stabilność znaków pomiarowych reprezentujących w terenie
punkty sieci realizacyjnej, oraz łatwy dostęp do punktów tej sieci zespo-
łów geodezyjnych wykonujących swe czynności w różnych fazach procesu
budowlanego,

- możliwość wykorzystania sieci realizacyjnej w pomiarach inwentaryzacyj-
nych powykonawczych i w pomiarach przemieszczeń i odkształceń,

- przydatność punktu do obserwacji GNSS,
- istnienie w sieci lub jej pobliżu, wysokich celów orientujących, dających

dodatkowe możliwości stosowania obserwacji kontrolnych, zarówno
w samym pomiarze sieci, jak też w zadaniach późniejszych.

Sieci realizacyjne dla tras komunikacyjnych, ze względu na wydłużony
kształt obiektu będą mieć w postaci klasycznej zazwyczaj układ łańcuchowy.
Na przykład pojedynczych lub równoległych ciągów poligonowych powiąza-
nych ze sobą wspólnymi obserwacjami pomiędzy wybranymi punktami lub
też będą tworzyć łańcuch wieloboków, najczęściej trójkątów. Sieci zintegro-
wane natomiast będą miały układ węzłów pomierzonych techniką GNSS,
który tworzy szkielet zabezpieczający przed propagowaniem lokalnych błę-
dów skali i orientacji [Kadaj, 1999a]. Za pomocą wektorów węzły mogą być
połączone wzajemnie lub ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS.
Część sieci wypełniająca szkielet będzie miała krótsze boki, w celu dostoso-
wania standardu zagęszczenia punktów do potrzeb obsługi inwestycji i zo-
stanie pomierzona technikami naziemnymi (rysunek 6.1).

Rysunek 6.1. Szkic przykładowej zintegrowanej sieci realizacyjnej dla inwestycji
liniowej.

Aby uzyskać optymalne zagęszczenie punktów potrzebnych do reali-
zacji konkretnych prac inżynierskich można przypuszczać, że punkty sieci
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realizacyjnych powinny być rozmieszczone równomiernie we wzajemnych
odległościach rzędu 250m. Część punktów będzie zlokalizowana poza tere-
nem budowy, natomiast część z nich można wyznaczyć w pasie robót jako
punkty stracone, lub tymczasowo markowane, będące również elementem
konstrukcyjnym sieci realizacyjnej, polepszającym jej parametry jakościowe.
W celu optymalizacji wspomnianych wcześniej zalet dokładnościowych po-
miarów GNSS najwłaściwszym będzie stosowanie wektorów nie krótszych niż
1 kilometr.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, rozpatrzymy cztery modele te-
stowe, symulujących osnowę realizacyjną o wydłużonym kształcie, pomie-
rzoną technikami klasycznymi (rysunek 6.2).
- podsieć typu A – ciąg poligonowy z przemieszczającymi się, równolegle

do stanowisk pomiarowych, punktami wcinanymi będącymi jedynie sta-
nowiskami sygnałów (reflektorów). Punkty oporowe (wcinane) są poło-
żone blisko stanowisk pomiarowych. Wykonywane są do nich zarówno
obserwacje kątowe jak i liniowe. Są one na trwale stabilizowane.

- podsieć typu B – sieć modularna złożona z punktów będących stanowi-
skami instrumentów, ulokowanych w przybliżeniu w głównej osi inwesty-
cji, a więc w zasięgu prac ziemnych. Po obu stronach osi przemieszczają
się równolegle sygnały, do których wykonywane są pomiary. Stanowiska
instrumentów są w tym wypadku punktami straconymi (niestabilizowany-
mi), ewentualnie tylko markowanymi na czas pomiaru i mogą być wyzna-
czane technologią swobodnego stanowiska,

- podsieć typu C – łańcuch trójkątów,
- podsieć typu D – łańcuch czworoboków z dodatkowo pomierzonymi ob-

serwacjami na przekątnych.
Dwa ostatnie typy prezentowanych tutaj sieci łańcuchowych (typy C

i D) to tradycyjne, dotychczas stosowane konstrukcje osnów realizacyjnych
dla obiektów wydłużonych. Oparte na pomiarach klasycznych i wyrównywa-
ne swobodnie. Natomiast sieci typu A oraz B to propozycje realizacji sieci
wypełniających szkielet pomierzony technologią GNSS, uwzględniające
aspekt ekonomiczny ze zmniejszoną liczbą obserwacji. Wpływ mniejszej gę-
stości obserwacji na parametry jakościowe zrekompensowany będzie dzięki
wektorom GNSS o wysokiej dokładności.

6.2. Niezawodność osnowy

Niezawodność osnowy wynika z niezawodności układu obserwacyjne-
go, który tę osnowę wyznacza oraz wyraża możliwość jego kontroli na wypa-
dek zaistnienia błędów grubych. Niezawodność sieci jest związana z nadlicz-
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bowością układu obserwacyjnego. Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji
sieci osiąga się poprzez wykonanie niezależnych obserwacji nadliczbowych
(kontrolnych).

Jako lokalną miarę niezawodności sieci przyjmuje się parametr odno-
szący się do nadliczbowości w wyznaczeniu poszczególnych elementów geo-
metrycznych sieci:

(6.1)

gdzie:
μl – błąd średni obserwacji,
μl – błąd średni obserwacji wyrównanej,

Rysunek 6.2. Szkice modeli osnów realizacyjnych.
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Liczba ta przyjmuje zazwyczaj wartości niecałkowite. Jeśli ml = 1 to
dany element geometryczny jest określony bez kontroli. Wraz ze wzrostem
liczby elementów nadliczbowych wzrasta ml, wzrasta też niezawodność punk-
tów związanych z danym elementem geometrycznym sieci i ogólna nieza-
wodność sieci. Jeżeli ml = 1 to sytuacja taka może powodować występowa-
nie w sieci punktu lub punktów bez kontroli, punktów o zerowej niezawod-
ności. Niezawodność punktu jest kolejnym parametrem charakteryzującym
lokalną niezawodność osnowy. Definiowana jest jako nadliczbowość elemen-
tów geometrycznych sieci wyznaczających dany punkt. Punkt osnowy wyzna-
czany przez dwie obserwacje ma zerową niezawodność. Nie ma żadnego ele-
mentu kontrolującego jego wyznaczenie. Sytuacja taka odpowiada na przy-
kład konstrukcji pojedynczego wcięcia kątowego (dwa kąty wyznaczające
punkt wcinany) lub liniowego (dwie długości wyznaczające punkt wcinany)
czy bagnetu (kąt i długość). W tabeli 6.1 umieszczono informacje o minimal-
nej ilości elementów geometrycznych wyznaczających najsłabiej określony
punkt w poszczególnych typach rozpatrywanych sieci łańcuchowych.

Tabela 6.1. Najsłabiej wyznaczalny punkt w poszczególnych podsieciach
łańcuchowych.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 6.1 widać, że tradycyjne,
dotychczas stosowane konstrukcje osnów realizacyjnych dla obiektów wy-
dłużonych (typy C i D) charakteryzują się około dwukrotnie większą gęsto-
ścią obserwacji od dodatkowych konstrukcji proponowanych tutaj, jako
możliwych do stosowania w sieciach zintegrowanych z pomiarami GNSS
(typy A i B).

W sieciach o geometrii opartej na konstrukcjach o powtarzalnych
kształtach, jakimi są zazwyczaj sieci realizacyjne dla obiektów liniowych, pa-
rametrem charakterystycznym opisującym niezawodność może być niezawod-
ność globalna dla całej sieci, rozumiana jako przeciętna lokalna i określana
parametrem zdefiniowanym jako stosunek ilości obserwacji nadliczbowych
(kontrolnych) do ogólnej liczby wszystkich obserwacji:

(6.2)

gdzie:
m – liczba wszystkich obserwacji w sieci,
n – liczba niewiadomych.
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Ze wzoru (6.2) wynika, że niezawodność globalna jest liczbą zawiera-
jącą się w przedziale od 0 do 1, nigdy nie osiągającą górnej granicy. Z racji
takiego zdefiniowania tego parametru często wyraża się go w procentach.
Niezawodność zerowa odpowiada konstrukcji bez jakiejkolwiek kontroli (np.
pojedyncze wcięcia). Niezawodność na poziomie 50% oznacza, że co naj-
mniej połowa z wszystkich obserwacji to elementy nadliczbowe, czyli że śred-
nio każdy element w sieci jest niezależnie kontrolowany. W wysoko dokład-
nych sieciach realizacyjnych będzie to cecha pożądana.

Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej typy sieci łańcuchowych
na rysunku 6.3 przedstawiono zależność globalnej niezawodności wewnętrz-
nej samego łańcucha od jego długości wyrażonej liczbą stanowisk (s).

Rysunek 6.3. Parametr wewnętrznej niezawodności globalnej w stosunku
ilości stanowisk S.

Jak widać, przy zwiększającej się liczbie stanowisk (s) w sieci, niezawod-
ność globalna (z) zmniejsza się, dążąc do odpowiedniej dla każdego typu pod-
sieci wartości asymptotycznej. Dla łańcuchów typu C i D niezawodność, dzięki
dużej liczbie obserwacji, utrzymuje się na wysokim poziomie i nie spada poni-
żej 60%. Niezawodność pozostałych łańcuchów nie spada poniżej 40 – 50%,
co można uznać za wartość bezpieczną. Parametr ten poprawi się po nawiąza-
niu takich sieci do osnów państwowych za pomocą obserwacji GNSS.

Oprócz wewnętrznej niezawodności sieci w wymiarze lokalnym i global-
nym wyróżnia się również niezawodność zewnętrzną, związaną z warunkami
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nawiązania danej sieci do osnów wyższych klas. Niezawodność zewnętrzna (zz)
określona jest jako stosunek nadmiarowej liczby elementów nawiązania do
liczby wszystkich elementów nawiązania (mz), charakteryzujących się pojedynczą
miarą (współrzędnej, azymutu). Elementami nawiązania są współrzędne punk-
tów nawiązania oraz miara jednego spośród wszystkich azymutów:

(6.3)

Osnowy rozwiązywane w układach lokalnych z przyjęciem minimal-
nych warunków nawiązania mają zerową niezawodność zewnętrzną (mz=3,
przyjmuje się dwie współrzędne i jeden azymut w układzie lokalnym). Po-
prawne nawiązanie osnowy do precyzyjnego układu odniesienia poprawia
„sztywność” geometryczną całej konstrukcji oraz jej parametry dokładno-
ści i niezawodności.

W państwowych osnowach poziomych mierzonych metodami klasycz-
nymi stosunek punktów nawiązania do wszystkich punktów wyznaczanych
kształtuje się średnio na poziomie 1:12 [Oleniacz, Skrzypczak, 2012].
W osnowach zintegrowanych, nawiązanych do stacji referencyjnych syste-
mu ASG-EUPOS, wskaźnik taki nie jest konieczny, a nawet ze względów
technicznych byłby trudny do osiągniecia. Również ze względów ekono-
micznych niepożądany. Zagęszczenie obszaru Polski stacjami referencyjny-
mi jest znacznie mniejsze w stosunku do punktów dawnej osnowy pozio-
mej I i II klasy służących do nawiązywania sieci klasycznych. Średnia odle-
głość pomiędzy stacjami referencyjnymi wynosi 70km. Uzyskanie wysokich
dokładności wyznaczenia bardzo długich wektorów wymaga zwiększenia cza-
su obserwacji co przekłada się na koszty założenia osnowy. Osnowy realiza-
cyjne zintegrowane z pomiarami GNSS w systemie ASG-EUPOS będą więc
nawiązane do kilku najbliższych stacji referencyjnych.

Do wyznaczenia położenia pojedynczego punktu w osnowie realiza-
cyjnej wyznaczanego techniką pomiarów GNSS (dla takich punktów uży-
wane będzie określenie węzeł) wystarczy jeden wektor do stacji referencyj-
nej. Pojedynczy wektor bowiem, w odróżnieniu od pojedynczej obserwacji
klasycznej, zawiera w sobie pełną informację o położeniu punktu wyzna-
czanego względem punktu odniesienia we wszystkich trzech wymiarach.
Możliwe byłoby zatem nawiązanie osnowy tylko do jednej stacji referencyj-
nej. Rozwiązanie takie niesie jednak za sobą ryzyko przeoczenia pomyłki
mogącej wystąpić we współrzędnych punktu nawiązania bądź w samej ob-
serwacji wektorowej. Należy wspomnieć, że ryzyko błędności położenia stacji
referencyjnej jest nieco ograniczone poprzez ciągłe monitorowanie syste-
mu ASG-EUPOS.

Określanie położenia punktów wyznaczanych za pomocą wektorów
GNSS można porównać do uśredniania ich pozycji wyznaczonych przez
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poszczególne wektory. Przez analogię do wyrównania obserwacji bezpo-
średnich, w którym wykrycie wystąpienia błędu grubego możliwe jest po
wykonaniu co najmniej dwóch pomiarów, a identyfikacja obserwacji od-
stającej (przy wystąpieniu jednej pomyłki) wymaga co najmniej trzech ob-
serwacji, można przyjąć, że poprawne będzie nawiązanie zintegrowanej
osnowy realizacyjnej do co najmniej trzech stacji referencyjnych. Co po-
twierdza się w opublikowanych przez Głównego Geodetę Kraju zalece-
niach technicznych dotyczących pomiarów satelitarnych GNSS opartych
na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Dowodzą tego również
wyniki prowadzonych badań [Oleniacz, 2013]. Dodatkową kontrolę stano-
wić będą łańcuchy obserwacji klasycznych wiążących poszczególne węzły
w sieci.

Należy pamiętać o tym, że niezawodność (kontrolowalność) osnowy
geodezyjnej gwarantują obserwacje wzajemnie niezależne. Wektory pomie-
rzone do tych samych punktów w jednej sesji obserwacyjnej nie spełniają
tego warunku. Wektory wyznaczone w jednej sesji pomiarowej nie są cał-
kowicie wzajemnie niezależne ze względu na wspólny zbiór obserwacyjny
na punkcie wyznaczanym i nie można teoretycznie wykluczyć sytuacji kiedy
zakłócenia w odbiorze sygnałów satelitarnych spowodują pozorną zgod-
ność wewnętrzną układu wektorów zależnych, natomiast wyznaczona po-
zycja może być błędna [Kadaj, 2009a].

Podczas wspólnej sesji obserwacyjnej odbiorniki śledzą w większości
te same satelity w tym samym czasie. W procesie wyznaczenia składowych
wektorów nawiązanych do wspólnego punktu, pomierzonych w tej samej
sesji obserwacyjnej, mają udział te same „surowe” obserwacje z odbiornika
wspólnego.

Komercyjne programy służące do wyrównania sieci wektorowych po-
mijają te zależności traktując wektory w procesie wyrównania jako całko-
wicie niezależne. Pominięcie wzajemnych korelacji pomiędzy obserwacja-
mi powoduje zbyt optymistyczną ocenę dokładności. Problem ten zauwa-
żony jest między innymi w [Craymer, Beck, 1992; Han, Rizos, 1995; San-
tos, Vaníček, Langley, 1997; Ding, Liu, Hu, 2004]. Nie wspomina się jed-
nak o wpływie wzajemnych korelacji na niezawodność sieci. Najwłaściw-
szym (rysunek 6.4a), ale też najmniej ekonomicznym rozwiązaniem były
pomiar każdego wektora w osobnej sesji (dodatkowo każda sesja powinna
być mierzona o innej porze dnia w celu obserwacji innej konstelacji sateli-
tów). Pomiar taki zapewnia największą niezawodność i kontrolę na wypa-
dek wystąpienia błędów. Wydaje się jednak, że optymalne rozwiązanie to
wyznaczenie takiego węzła za pomocą wektorów pomierzonych w co naj-
mniej dwóch różnych sesjach obserwacyjnych (rysunek 6.4b).
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Rysunek 6.4. Przykładowe schematy wyznaczania węzłów w sieciach
zintegrowanych.

6.3. Dokładność osnowy klasycznej zintegrowanej
z obserwacjami GNSS

Jako główne kryterium oceny dokładności poziomej osnowy realiza-
cyjnej przyjmuje się błąd średni po wyrównaniu długości najsłabiej wyzna-
czonego boku.

Dotychczas precyzyjne sieci realizacyjne wyrównywane były lokal-
nie, a potem wpasowywane w układ przestrzenny bez zmiany kształtu.
Rozwiązanie sieci realizacyjnych jako nawiązanych do pewnego układu
punktów o współrzędnych wyznaczonych z wysoką dokładnością pozwala,
jako kryterium dokładnościowe, zastosować klasyczne miary dokładności
sieci względem przyjętego układu punktów nawiązania jakimi są błędy
średnie współrzędnych i błąd wypadkowy punktu (inaczej błąd położenia
punktu), który jest niezmiennikiem obrotów osi kartezjańskiego układu
współrzędnych.

W celu wnioskowania o dokładności proponowanych sieci łańcucho-
wych jako osnów nawiązanych dla uproszczenia oparto się o regularne mo-
dele sieci typu od A do D. W każdym przypadku założono, że obserwacje
kierunkowe równoważą się dokładnościowo z obserwacjami długości według
zależności (6.4).

(6.4)
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gdzie:
μμμμμk – błąd średni pomiaru kierunku,
μμμμμd – błąd średni pomiaru długości,
d – przeciętna długość celowej.

Jako parametr dokładnościowy przyjęto maksymalny błąd położenia
punktu - μμμμμPmax, w danym typie sieci łańcuchowej. Przy założeniu równoważ-
ności błędów pomiaru długości i kierunku w sieci maksymalny błąd położe-
nia punktu można wyrazić jako wielokrotność (n) elementarnego błędu po-
miaru dla średniej długości boku (m0) według zależności (6.6).

(6.5)

(6.6)

Powyższe uproszczenie, przy założeniu, że rozpatrywane typy sieci są
regularne pozwala na czytelne dokonywania porównań i wnioskowanie
o relacjach dokładnościowych pomiędzy modelami. Analizy dokładnościo-
we wykonano w programach systemu GEONET.

Jeżeli przyjąć, że średnia odległość pomiędzy punktami w osnowie
będzie wynosiła 250m, to punkty węzłowe w poszczególnych sieciach (wy-
znaczane za pomocą obserwacji GNSS i wiążące sieć z osnową państwową)
będą wyznaczane nie częściej niż co 4 stanowiska (ogniwa łańcucha).
W celach porównawczych przyjęto kilka wariantów nawiązania sieci łańcu-
chowej. Punkty węzłowe będą występować co: 4, 6, 8, 12, 18 i 24 stanowiska
(s) w łańcuchu. Każdy z wariantów jest nawiązany do 3 najbliższych stacji
systemu ASG-EUPOS, z przyjęciem usytuowania osnowy względem punk-
tów nawiązania w środku czworoboku wyznaczonego przez te punkty.
W wariancie B przyjęto, że stanowiskami dla odbiorników GNSS będą sta-
nowiska sygnałów z pomiarów klasycznych. W pozostałych wariantach jako
stanowiska odbiorników GNSS przyjęto punkty będące stanowiskami dla
wykonania pomiarów klasycznych. W podsieciach od B do D do stacji re-
ferencyjnych dowiązywane są punkty położone na obrzeżu łańcucha, na
przemian z obu stron. Przykładowe fragmenty podsieci nawiązanych przed-
stawiono na rysunku 6.5.

W każdym wariancie nawiązania sieci łańcuchowych rozpatrzono dwa
przypadki. Jeden, w którym punkty węzłowe są dodatkowo połączone obser-
wacją wektorową i drugi, w którym nie ma obserwacji wektorowych pomię-
dzy punktami węzłowymi w sieci.

Błąd średni wyznaczenia pseudoobserwacji wektorowych, niezależny
od długości wektora, ustalono na 10mm zarówno w długości wektora jak
i w kierunku poprzecznym. Ponadto przyjęto, że punkty nawiązania (stacje
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referencyjne systemu ASG-EUPOS) nie są bezbłędne i będą charakteryzo-
wały się błędem średnim współrzędnych o wielkości 5mm.

Wyniki analiz przedstawiono w zależności od długości łańcucha wyra-
żonej za pomocą ilości (s) stanowisk (ogniw łańcucha) pomiędzy poszczegól-
nymi węzłami w sieci zintegrowanej (rysunek 6.6).

Rysunek 6.5. Przykładowe schematy nawiązania podsieci łańcuchowych
do stacji referencyjnych.
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Rysunek 6.6. Zależność maksymalnego błędu położenia punktu od ilości
stanowisk (ogniw) pomiędzy węzłami w sieci łańcuchowej nawiązanej

do systemu ASG-EUPOS, według wzoru 6.6.

W monografii zdecydowano się pokazać jedynie wariant z nawiąza-
niem osnowy do trzech stacji referencyjnych, gdyż na podstawie odręb-
nie przeprowadzonych testów [Oleniacz, 2013] wykazano, że optymal-
nym wariantem nawiązania sieci łańcuchowej do systemu ASG-EUPOS
będzie wariant z obserwacjami do 3 stacji referencyjnych. Nawiązanie sieci
do dwóch stacji w każdym z przypadków powoduje pogorszenie dokład-
ności. Natomiast nawiązanie każdego węzła w osnowie do 4 stacji nie
powoduje już poprawy dokładności osnowy. Te same relacje występują
w sieciach z pomierzonym dodatkowym wektorem łączącym punkty wę-
złowe, jak i bez niego. Ponadto brak takiego wektora nie pogarsza do-
kładności osnowy w większości przypadków. Z przedstawionego wykresu
wynika, że najgorszym pod względem dokładności jest wariant A, nato-
miast najlepszym wariant B. Maksymalny błąd położenia punktu nie prze-
kroczy założonej wielokrotności (n) błędu elementarnego m0 jeżeli liczba
stanowisk (ogniw łańcucha) nie będzie większa od s, co przedstawione
zostało w tabeli 6.2.
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Tabela 6.2. Maksymalne liczby stanowisk (s) w sieci łańcuchowej nawiązanej
do systemu ASG-EUPOS przy μμμμμPmax = n ⋅⋅⋅⋅⋅  m0.

Przedstawiony w powyższej tabeli współczynnik r charakteryzujący dany
wariant sieci może posłużyć do oszacowania maksymalnej długości sieci łań-
cuchowej sprzyjającej uzyskaniu założonej dokładności położenia punktów.

(6.7)

Przykładowo, dysponując tachimetrem o błędzie względnym pomia-

ru odległości na poziomie                          i równoważnym błędzie pomiaru
kierunku – μμμμμk = 13cc, uzyskujemy dokładność elementarną, dla średniej od-
ległości pomiędzy punktami w sieci równej 250m, m0 = 5mm. Chcąc utrzy-
mać maksymalną dokładność położenia punktu na poziomie centymetra
można by stosować sieć wypełniającą typu B złożoną z maksimum 5 swobod-
nych stanowisk pomiędzy węzłami nawiązanymi do stacji ASG-EUPOS. Dla
tej samej klasy instrumentu, ale gęstszej sieci, w której odległości pomiędzy
punktami wynosiłyby średnio 150m (m0 = 3mm) byłoby to już 8 stanowisk
swobodnych.

Rozpatrzymy również przypadek, w którym tylko niektóre punkty wę-
złowe będą nawiązane do systemu ASG-EUPOS, natomiast wszystkie będą
połączone z sąsiednimi pojedynczymi wektorami, umownie nazwanymi „przę-
słami”. Przykładowe fragmenty sieci zostały przedstawione na rysunku 6.7.
Wstępne założenia dokładnościowe i konstrukcyjne przyjęto takie same jak
w powyższych rozważaniach.

Osiągnięta w tych konstrukcjach dokładność zostaje utrzymana jeżeli
co najmniej co trzeci węzeł w sieci zostanie nawiązany do systemu ASG-
EUPOS. Dokładność zostaje zachowana również jeżeli co czwarty węzeł
w sieci będzie wyznaczany za pomocą wektorów do stacji referencyjnych,
przy przęśle o długości nie mniejszej niż 8 stanowisk (ogniw łańcucha). Przy
założeniu średniej odległości pomiędzy punktami w sieci na poziomie 250m
będzie to przęsło o długości przynajmniej 2km.

Na rysunkach od 6.8 do 6.11 przedstawiono porównanie dokładno-
ściowe sieci zintegrowanych w wariantach z pierwszego i drugiego etapu ba-
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dań optymalizacyjnych. Rozmieszczenie węzłów w porównywanych sieciach
jest identyczne.

Rysunek 6.8. Porównanie maksymalnego błędu położenia punktu wyrażonego
jako wielokrotność (n) błędu elementarnego pomiarów klasycznych (m0)

dla sieci z węzłami co 4 stanowiska (ogniwa).

Rysunek 6.7. Przykładowe schematy wzmocnienia podsieci łańcuchowych
nawiązanych do stacji referencyjnych dodatkowymi wektorami pomiędzy

punktami węzłowymi.
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Rysunek 6.9. Porównanie maksymalnego błędu położenia punktu wyrażonego
jako wielokrotność (n) błędu elementarnego pomiarów klasycznych (m0) dla

sieci z węzłami co 6 stanowisk (ogniw).

Rysunek 6.10. Porównanie maksymalnego błędu położenia punktu wyrażonego
jako wielokrotność (n) błędu elementarnego pomiarów klasycznych (m0) dla

sieci z węzłami co 8 stanowisk (ogniw).
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Rysunek 6.11. Porównanie maksymalnego błędu położenia punktu wyrażonego
jako wielokrotność (n) błędu elementarnego pomiarów klasycznych (m0) dla

sieci z węzłami co 12 stanowisk (ogniw).

Z powyższych wykresów wynika, że dokładność, mierzona maksymal-
nym błędem położenia punktu, w rozpatrywanych sieciach, w których co trzeci
lub co czwarty węzeł jest nawiązany do systemu ASG-EUPOS spada prze-
ciętnie o około 15% w stosunku do dokładności tych samych konstrukcji
z wszystkimi węzłami powiązanymi wektorami ze stacjami referencyjnymi.

Jako miarę porównawczą dokładności sieci realizacyjnych zintegrowa-
nych, nawiązanych do poziomej osnowy podstawowej w stosunku do tych
samych konstrukcji sieci swobodnych, pomierzonych tylko metodami kla-
sycznymi, przyjęto błąd średni po wyrównaniu długości najsłabiej wyznaczo-
nego boku.

W sieciach wyrównywanych pseudoswobodnie w układach lokalnych
błąd długości najsłabiej wyznaczonego boku jest zależny proporcjonalnie od
odległości pomiędzy punktami wyznaczającymi ten bok. W celu porównania
dokładności sieci swobodnych i nawiązanych przyjęto łańcuch swobodny
o długości 72 ogniw oraz rozmieszczenie węzłów według schematów wyko-
rzystywanych w poprzednich eksperymentach. Błędy najsłabiej wyznaczone-
go boku w poszczególnych typach sieci nawiązanych w porównaniu do sieci
swobodnych zestawiono w tabeli 6.3.
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Tabela 6.3. Porównanie błędu długości najbardziej niekorzystnie położonego
boku wyrażonego jako wielokrotność (n) błędu elementarnego pomiarów

klasycznych (m0) dla różnych konstrukcji sieci.

Można zauważyć, że podział sieci swobodnej za pomocą węzłów na
trzy segmenty (węzeł co 24 ogniwa) pozwala dwukrotnie zmniejszyć błąd dłu-
gości boku najbardziej niekorzystnie położonego w sieci. Dalsze zagęszcza-
nie węzłów wyznaczanych technikami pomiarów GNSS powoduje nawet czte-
rokrotne zmniejszenie tego błędu w stosunku do sieci swobodnych. Ponadto
zauważono [Oleniacz, 2013], że błąd długości dowolnego boku (o różnych
długościach) nie zależy tak wyraźnie od jego długości jak dla analogicznych
boków w sieciach swobodnych. Sytuacja ta sprzyja zachowaniu stałości skali
realizowanej osnowy na dużych obszarach.

Można więc stwierdzić, że nawiązanie sieci realizacyjnych do systemu
ASG-EUPOS pozwoli przeciętnie na dwukrotną poprawę dokładności osno-
wy realizacyjnej w stosunku do takiej samej konstrukcji złożonej z samych
pomiarów klasycznych, wyrównywanej w układzie lokalnym. Ponadto w sie-
ciach zintegrowanych uzyskuje się „quasi” stałą skalę sieci na całym obszarze
objętym pomiarami.

6.4. Przybliżony rachunek kosztów

Osnowa realizacyjna dla konkretnej inwestycji na danym obszarze
ma spełniać określone parametry jakościowe (funkcjonalność oraz odpo-
wiedni standard zagęszczenia punktów, a także wysoką dokładność i wy-
starczającą niezawodność). Dla takiej osnowy koszty związane z pozyska-
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niem dokumentacji geodezyjnej oraz materializacją jej punktów w tere-
nie będą podobne. W związku z tym koszta jej założenia zmieniać się
będą w zależności od przyjętej struktury geometrycznej sieci i związanej
z tą strukturą ilości oraz rodzaju obserwacji koniecznych do wykonania
i opracowania.

Załóżmy, że dysponujemy instrumentem o błędzie jednostkowym po-
miaru m0 i potrzebujemy dla danej inwestycji liniowej, rozciągającej się na
długości s ogniw łańcucha, osnowy o dokładności położenia punktów nie
gorszej niż μPmax         3m0. Rozpatrywane modele matematyczne w wariantach
A, B (przy założeniu, że stanowiska pomiarowe nie są trwale stabilizowa-
ne), a także C i D prezentują podobny układ wzajemnego rozmieszczenia
punktów, jednak inną strukturę geometryczną. Przyjmijmy również, że koszty
wykonania i opracowania obserwacji wektorowej są trzykrotnie większe niż
obserwacji klasycznej, pozostałe natomiast nakłady na założenie każdego z
tych wariantów sieci zintegrowanych są porównywalne i dla uproszczenia
porównania stosunkowo małe. Ustalony poziom dokładności uzyskamy sto-
sując konstrukcję zintegrowaną, nawiązaną do trzech stacji referencyjnych
w wariancie:
- A, w którym węzły występują co 6 ogniw łańcucha i nie są wzajemnie

połączone wektorami – nazwiemy ja roboczo A1,
- A, w którym węzły występują co 4 ogniwa łańcucha, są wzajemnie połą-

czone wektorami i tylko co czwarty jest nawiązany do ASG-EUPOS – A2,
- A, w którym węzły występują co 5 ogniw łańcucha, są wzajemnie połączo-

ne wektorami i co drugi jest nawiązany do ASG-EUPOS – A3,
- B, w którym węzły występują co 8 ogniw łańcucha i nie są wzajemnie

połączone wektorami – B1,
- B, w którym węzły występują co 4 ogniwa łańcucha, są wzajemnie połą-

czone wektorami i co piąty jest nawiązany do ASG-EUPOS – B2,
- B, w którym węzły występują co 6 ogniw łańcucha, są wzajemnie połączo-

ne wektorami i co czwarty jest nawiązany do ASG-EUPOS – B3,
- C, w którym węzły występują co 7 ogniw łańcucha i nie są wzajemnie

połączone wektorami – C1,
- C, w którym węzły występują co 4 ogniwa łańcucha, są wzajemnie połą-

czone wektorami i co piąty jest nawiązany do ASG-EUPOS – C2,
- C, w którym węzły występują co 6 ogniw łańcucha, są wzajemnie połączo-

ne wektorami i co drugi jest nawiązany do ASG-EUPOS – C3,
- D, w którym węzły występują co 7 ogniw łańcucha i nie są wzajemnie

połączone wektorami – D1,
- D, w którym węzły występują co 4 ogniwa łańcucha, są wzajemnie połą-

czone wektorami, a w tym co piąty jest nawiązany do ASG-EUPOS – D2,
- D, w którym węzły występują co 6 ogniw łańcucha, są wzajemnie połączo-

ne wektorami, a w tym co trzeci jest nawiązany do ASG-EUPOS – D3,
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Rysunek 6.12 przedstawia stosunek kosztochłonności poszczególnych
rozwiązań wyrażonej w jednostkach nakładu kosztów na wykonanie jednej
obserwacji klasycznej.

Rysunek 6.12. Relacje kosztochłonności różnych wariantów konstrukcyjnych
zintegrowanych osnów realizacyjnych o takich samych parametrach

jakościowych.

Jak widać konstrukcja typu D jest najbardziej kosztochłonna spośród
wszystkich rozpatrywanych. Wariant B i C mają zbliżony poziom kosztów,
natomiast konstrukcja oparta na sieci łańcuchowej typu A jest najtańsza
w realizacji. Przy przyjętych parametrach założenie zintegrowanej osnowy
realizacyjnej typu A pozwala zaoszczędzić od 20 do 30% kosztów w stosun-
ku do klasycznie dotychczas stosowanych konstrukcji typu C i D, również
w stosunku do B. Ponadto nasuwa się inny ciekawy wniosek. Dla wybranego
typu podsieci łańcuchowej przy wymaganych parametrach jakościowych koszty
realizacji osnowy są praktycznie takie same, niezależnie od przyjętego wa-
riantu rozmieszczenia w sieci punktów węzłowych zapewniających osiągnię-
cie przyjętych parametrów.

W celu porównania kosztów założenia osnowy w postaci klasycznej
i zintegrowanej przyjmijmy, że μDmax     4m0. Będzie to osnowa o długości 24
ogniw łańcucha w wersji C (oznaczona Cswob). Pod względem jakościowym
wymienionej konstrukcji odpowiadać będą konstrukcje zintegrowane typu:
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- A, w której węzły występują co 12 ogniw łańcucha i nie są wzajemnie
połączone wektorami – A4,

- A, w której węzły występują co 12 ogniw łańcucha, są wzajemnie połączone
wektorami i tylko pierwszy i ostatni jest nawiązany do ASG-EUPOS – A5,

Różnice w kosztochłonności wyżej wymienionych konstrukcji przed-
stawiono na rysunku 6.13.

Rysunek 6.13. Porównanie kosztochłonności realizacji dwóch wariantów
osnów swobodnych w stosunku do odpowiadających im jakościowo osnów

zintegrowanych.

Z powyższego rysunku odczytać można, że osnowa złożona z łańcucha
wypełniającego typu A, nawiązanego poprzez punkty węzłowe do systemu
ASG-EUPOS pozwoli osiągnąć te same efekty jakościowe co klasyczna sieć
realizacyjna (o gęstym zbiorze obserwacji i wyrównywana pseudoswobodnie)
przy ponad 10% mniejszych kosztach.

Trzeba podkreślić, że aby utrzymać równie wysoką dokładność osnowy
klasycznej na jeszcze bardziej wydłużonym obszarze należałoby znacznie bar-
dziej zagęścić liczbę obserwacji klasycznych na całej długości sieci co spo-
wodowałoby drastyczne zwiększenie pracochłonności w zakładaniu osno-
wy. Ponadto należałoby również wprowadzić elementy dodatkowo „usztyw-
niające” konstrukcję geometryczną na przykład w postaci dłuższych bo-
ków, nie tylko pomiędzy sąsiadującymi punktami. Instrumenty do pomia-
rów klasycznych, w przeciwieństwie do pomiarów GNSS, mają ograniczony
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zasięg i pogarszającą się dokładność pomiarów wraz ze wzrostem długości
celowych co dodatkowo utrudnia osiągnięcie dużej dokładności i jedno-
rodnej skali na większych obszarach. W przypadku osnów zintegrowanych,
w których obserwacje klasyczne połączone są z obserwacjami GNSS utrzy-
manie wysokiej dokładności wiąże się z rozwinięciem tej samej konstrukcji
na większym, w zależności od potrzeb obszarze, bez konieczności wykony-
wania dodatkowych pomiarów. Gęstość zbioru obserwacji klasycznych po-
zostaje taka sama. Uzyskanie wyższej dokładności w tej samej osnowie
można osiągnąć poprzez zwiększenie liczby punktów węzłowych wyzna-
czanych technikami pomiarów satelitarnych. Jak wykazano powyżej roz-
wiązania zintegrowane są mniej kosztowne, a różnica na korzyść osnów
nawiązanych do systemu ASG-EUPOS będzie się powiększać wraz ze wzro-
stem wymagań dokładnościowych dla realizacji danej inwestycji lub jej za-
sięgiem obszarowym.

Wyniki testów potwierdziły możliwość uzyskania, dzięki pomiarom
GNSS, jednorodnej skali oraz orientacji osnowy na bardzo dużym obszarze.
Nawiązanie osnowy do stacji referencyjnych pozwala na co najmniej dwu-
krotną (a przeciętnie trzykrotną) poprawę dokładności określonej błędem
średnim długości najmniej korzystnie położonego boku w sieci, w stosunku
do osnów klasycznych wyrównywanych swobodnie w układzie lokalnym. Pro-
jektując osnowę zintegrowaną można ograniczyć koszty jej założenia co naj-
mniej o kilkanaście procent w stosunku do sieci klasycznej o analogicznych
parametrach jakościowych.
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7. Analiza przydatności technologii
satelitarnych czasu rzeczywistego
w pomiarach realizacyjnych
na potrzeby geodezyjnej obsługi
inwestycji drogowej

Efektywne wykorzystanie technologii GNSS może mieć miejsce od po-
czątku procesu inwestycyjnego, a szczególnie w pierwszych etapach realiza-
cji projektu. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych dla pomiarów
satelitarnych wymogów, w tym miedzy innymi geometrię satelitów nad miej-
scem obserwacji, dokonać wywiadu pod kątem analizy przeszkód tereno-
wych naturalnych, jak również antropogenicznych oraz uwzględnić wpływ
jonosfery w danym miejscu i czasie. Obecnie dysponujemy szeroką gamą apli-
kacji internetowych online do planowania pomiarów wykonywanych odbior-
nikami satelitarnymi, które umożliwiają sprawdzenie warunków w jakich wy-
konywany będzie pomiar GNSS w danym miejscu i czasie takie jak np. GNSS
Planning Online firmy Trimble.

Aktualnie nowoczesne techniki satelitarne w połączeniu z różnymi
narzędziami stwarzają potencjał dla zapewnienia wysokich dokładności po-
miarowych a jednocześnie wpływają na zwiększenie wydajności i efektywno-
ści wykonywania tego typu prac. Techniki pomiarów kinematycznych RTK
i RTN GNSS zapewniają dokładność wyznaczenia współrzędnych punktów
na poziomie 1 cm w ciągu kilku sekund [Pirti, 2007].

7.1. Podstawowe założenia obiektu badawczego

Przedstawiono tutaj sposób wykonania pomiarów testowych oraz do-
konano oceny rzeczywistej dokładności i efektywności w realnych warun-
kach terenowych za pomocą geodezyjnego zestawu pomiarowego złożonego
z odbiornika Trimble R8 GNSS, model 3 i kontrolera TSC3 (rysunek 7.1).

Eksperymentalne prace tyczeniowe wykonane zostały na skrzyżowa-
niu dwóch dróg, drogi wojewódzkiej (DW) z drogą powiatową (DP). Połą-
czenie obydwu dróg odbywało się w jednym poziomie za pomocą skrzyżowa-
nia o ruchu okrężnym (ronda) – rysunek 7.2.
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Wytyczeniu podlegał pierścień wewnętrzny ronda o promieniu R=5 m,
a zadanie wykonano poprzez wytyczenie 16 punktów charakterystycznych
okręgu, których współrzędne pozyskano na podstawie numerycznego pro-
jektu budowlanego.

Rysunek 7.1. Zestaw pomiarowy Trimble R8 GNSS z kontrolerem TSC3.

Rysunek 7.2. Obszar realizowanego projektu.
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Punkty lokalizowano przy wykorzystaniu metody GNSS RTN w opar-
ciu o system ASG-EUPOS, wykorzystując do tyczenia odbiornik satelitarny
Trimble R8 z kontrolerem TSC3. Jest to odbiornik wielosystemowy i wielo-
częstotliwościowy, 220 kanałowy, który jednocześnie wykorzystywał obserwa-
cje zarówno z systemu GPS jak i GLONASS. Częstotliwość przetwarzania
danych w odbiorniku ustawiona była na 1 sekundę a kąt obcięcia horyzontu
10 stopni. Okno widoczności satelitów było dobre dla wszystkich testów, liczba
obserwowanych satelitów zawierała się w przedziale 10-16 a rejestrowana
wartość PDOP wahała się od 1.0 do 2.5.

Do tyczenia wykorzystano oprogramowanie terenowe Trimble Access
w oparciu o gotowy, wbudowany moduł tyczenia oraz funkcję tyczenia punk-
tów na podstawie ich współrzędnych. Tyczenie właściwe odbywało się w czte-
rech następujących krokach:
1. W kontrolerze TSC3 zadawano wybrany punkt do wytyczenia o znanych

współrzędnych. Można było dokonać tego bezpośrednio z ekranu kon-
trolera na podstawie aktywnego szkicu polowego wyświetlanego na ekra-
nie za pomocą funkcji „Mapa” (rysunek 7.3a) lub na podstawie numeru
punktu dokonując wyboru z listy punktów zapisanych w pliku „Załączni-
ki” (rysunek 7.3b).

2. W tym samym czasie odbiornik wyznacza aktualną precyzyjną pozycję za
pomocą wybranej techniki pomiarowej (GNSS RTN w oparciu o ASG-
EUPOS).

3. Kontroler Trimble TSC3 w oparciu o oprogramowanie Trimble Access
oblicza różnicę dwóch pozycji: pozycji „zadanej do wytyczenia” i „aktual-
nej pozycji chwilowej” wyznaczonej podczas ciągłego pozycjonowania. Na
tej podstawie obliczona zostaje odległość i azymut do wyznaczanego do-
celowego punktu, który podlega wytyczeniu. W tym czasie na ekranie
kontrolera wyświetlane zostają parametry tyczenia jako wielkości nume-
ryczne i jednocześnie przedstawione zostają w sposób graficzny w postaci
wektora o zadanym kierunku i odległości. Dodatkowo nawigację do lo-
kalizacji tyczenia ułatwiają nam przedstawiane na bieżąco na ekranie
odległości podłużne i poprzeczne do tyczonego aktualnie punktu (rysu-
nek 7.4a). Kiedy znajdziemy się z odbiornikiem w bezpośredniej odległo-
ści od tyczonego punktu na ekranie kontrolera wyświetlone zostają dwa
punkty: za pomocą dwóch współśrodkowych okręgów zostaje przedsta-
wiony punkt do wytyczenia z właściwym dla niego numerem, natomiast
za pomocą przemieszczającego się krzyża przedstawiana jest aktualna
pozycja anteny odbiornika (rysunek 7.4b).

4. W ten sposób w kolejnych przybliżeniach lokalizujemy wytyczany punkt
docelowy aż do momentu gdy zostanie on wyznaczony z tolerancją odpo-
wiadającą wytycznym projektowym (np. rysunek 7.5 a i b).
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Rysunek 7.5. Ekran kontrolera TSC3 po wytyczeniu punktu, a) graficzna
wizualizacja, b) różnice współrzędnych wytyczonych i docelowych.

Rysunek 7.3. Sposób wyboru punktów do tyczenia, a) na podstawie szkicu,
b) na podstawie listy.

Rysunek 7.4. Wizualizacja kolejnych etapów tyczenia na ekranie kontrolera
TSC3, a) gdy znajdujemy się w „znacznej” odległości od właściwej lokalizacji

punktu, b) gdy znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie wytyczanego punktu.
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Aby ocenić wydajność i przydatność zastosowanej metody RTN prze-
prowadzono 25 testów, które polegały na każdorazowym, niezależnym wyty-
czeniu obiektu (pierścienia ronda), łącznie wytyczeniu podlegało 400 punk-
tów. Pierwszym celem badań było oszacowanie dokładności pomiaru RTN
i sprawdzenie powtarzalności uzyskiwanych wyników przy różnych konfigu-
racjach satelitów. Drugim równie istotnym zadaniem było sprawdzenie opro-
gramowania RTN pod względem jego funkcjonalności i ocena skuteczności
metody RTN na przykładzie projektu drogowego pod względem warunków
terenowych i ewentualnych problemów z powodu przerw w transmisji da-
nych korekcyjnych lub istotnego opóźnienia w ich przesyłaniu.

7.2. Wyniki testów

W tabeli 7.1 zestawiono dla pojedynczego testu współrzędne teore-
tyczne wytyczanych punktów, faktyczne współrzędne uzyskane z wytyczenia
w terenie, obliczone błędy wytyczenia jako ich różnice oraz wektor wypadko-
wy. Współrzędne płaskie wytyczanych punktów wykazują zgodność na po-
ziomie ± 0 - 1.6 cm, natomiast wysokości ± 0-2.7 cm.

Wykresy zestawione na rysunkach od 7.6 do 7.8 przedstawiają dokład-
ność wytyczenia poszczególnych współrzędnych dla wszystkich 400 wytyczo-
nych punktów. Na ich podstawie stwierdzić można, że znakomita część błę-
dów wytyczenia współrzędnych płaskich zawiera się w przedziale od -1.0 do
+1.0 cm, natomiast wysokości od -1.5 - +1.5 cm.

Rysunek 7.6. Błędy wytyczenia dla współrzędnej x.
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7.3. Analiza uzyskanych wyników badań

Przeprowadzone analizy miały na celu zbadanie zgodności rozkładów
uzyskanych błędów wytyczenia punktów z rozkładem normalnym. Założenie
normalności rozkładu jest jednym z podstawowych warunków, że błędy mają
charakter przypadkowy i są zmiennymi losowymi. Analizy wykonano trzema
sposobami:
- drogą analizy graficznej na podstawie histogramów (rysunki od 7.9 do

7.11),
- testem statystycznym na podstawie parametrów,
- testem Kołmogorowa-Smirnowa.

Rysunek 7.7. Błędy wytyczenia dla współrzędnej y.

Rys.7.8. Błędy wytyczenia dla wysokości H.
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Rysunek 7.10. Histogram błędów wytyczenia współrzędnej y wraz z krzywą
rozkładu normalnego.

Rysunek 7.9. Histogram błędów wytyczenia współrzędnej x wraz z krzywą
rozkładu normalnego.
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Analizy wizualne polegały na porównaniu histogramów z przebiegiem
krzywej rozkładu normalnego dla zbiorczego zestawienia poszczególnych
błędów wytyczenia (dx, dy, dH) dla wszystkich (400) wytyczonych punktów.
Najwyższą zgodność z rozkładem normalnym uzyskano dla współrzędnej
x (dx), natomiast najniższą dla wysokości (dH).

W celu zbadania zgodności rozkładów błędów empirycznych z rozkła-
dem normalnym zastosowano następujące parametry:
- wartość średnią zmiennej losowej,
- medianę,
- odchylenie standardowe,
- skośność – współczynnik asymetrii,
- kurtozę – współczynnik spłaszczenia.

Rysunek 7.11. Histogram błędów wytyczenia rzędnej wysokości H wraz z krzywą
rozkładu normalnego.
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Tabela 7.2. Statystyki opisowe – miary położenia i rozproszenia.

W tabeli 7.2 zestawione wartości średnich arytmetycznych i mediany
dla poszczególnych zmiennych dowodzą braku występowania wartości od-
stających w błędach tyczenia. Wartości rozstępów dla zmiennych dx i dy wska-
zują, że faktycznie występujące dysproporcje uzyskanych błędów tyczenia są
na poziomie około 5.2 – 5.8 cm. Takiej też możemy spodziewać się faktycz-
nej precyzji zastosowanej metody pomiaru.

Natomiast odchylenie standardowe określone na podstawie ogólnie
znanego wzoru:

(7.1)

Informuje nas, że przeciętny uzyskany błąd tyczenia dla pojedynczego
punktu wynosił: dla współrzędnych x i y 8 mm, natomiast dla wysokości
H – 11 mm.

Tabela 7.3. Statystyki opisowe – miary symetrii i spłaszczenia.

Zestawione w tabeli 7.3 wskaźniki symetrii rozkładu błędów tyczenia
(skośność) wskazują dla współrzędnych x, y (zmienne: dx, dy) nieznaczną pra-
woskośność, natomiast dla tyczonych wysokości rozkład błędów tyczenia ma
charakter lewoskośny. Wyniki te potwierdzają histogramy błędów wytyczenia
sporządzone dla poszczególnych zmiennych na rysunkach od 7.9 do 7.11.

Na podstawie wyznaczonych wskaźników spłaszczenia rozkładów stwier-
dzamy, że wszystkie mają rozkład leptokurtyczny w stosunku do rozkładu nor-
malnego, jednak ich zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi zmiennymi jest
znaczne. Największa koncentracja wokół średniej (błędy tyczenia bliskie zera),
występuje dla zmiennej dy, natomiast najmniejsza dla zmiennej dH.
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W tabeli 7.4 zestawiono uśrednione wyniki tyczenia dla wszystkich
wytyczonych 16 punktów obiektu jako wartości średnie z 25 niezależnych
testów, zrealizowanych w ciągu całego dnia przy różnej konfiguracji sateli-
tów podczas tyczenia w terenie.

Zastosowane oznaczenia w tabeli odnoszą się odpowiednio:
- dxsr; dysr; dHsr; wsr: – oznaczają średnie błędy wytyczenia współrzędnych

horyzontalnych (x, y), wysokości (H), wypadkowego wektora (w),
- Rsr – oznacza wartości rozstępów wyznaczone jako różnice pomiędzy naj-

większą i najmniejszą wartością błędów wytyczenia poszczególnych punk-
tów na podstawie 25 testów,

- σσσσσdx; σσσσσdy; σσσσσdH; σσσσσw – odchylenia standardowe dla poszczególnych błędów ty-
czenia.

Aby jednoznacznie zweryfikować hipotezę o normalności rozkładu
błędów wytyczenia poszczególnych punktów przeprowadzono dla analizo-
wanych zmiennych (dx, dy, dH) testy zgodności Kołmogorowa-Smirnowa na
poziomie istotności    = 0.05. Test ten jest testem badającym zgodność roz-
kładu empirycznego z rozkładem teoretycznym w szczególności rozkładem
normalnym [Stanisz, 2006]. Wykorzystuje on statystykę, która opiera się na
porównaniu dystrybuanty empirycznej z tablicową dystrybuantą teoretyczną
wynikającą z weryfikacji hipotezy zerowej. Testy przeprowadzono dla wszyst-
kich 16 wytyczonych punktów obiektu, niezależnie dla każdej współrzędnej,
na podstawie 25 prób (25 razy wytyczony był każdy punkt).

W tabeli 7.5 przedstawiono syntetyczne wyniki testów, zapisane w sys-
temie zero-jedynkowym, gdzie:
a) 1 oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu

na poziomie ufności 95%,
b) 0 oznacza, że hipoteza zerowa o normalności rozkładu została odrzuco-

na na poziomie ufności 95%.

Tabela 7.5. Wyniki testu statystycznego Kołmogorowa – Smirnowa.

Analiza szczegółowa uzyskanych wyników testów Kołmogorowa – Smir-
nowa wykazała, że dla:
- 81% wyznaczeń współrzędnych składowej x,
- 87% wyznaczeń współrzędnych składowej y,
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- 75% wyznaczeń współrzędnych składowej wysokościowej H.
brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu
na poziomie istotności    = 0.05.

Dla 9 z 16 wytyczonych wielokrotnie punktów, wyniki testów staty-
stycznych (K-S) wykazały pełną zgodność uzyskanego faktycznego rozkładu
błędów wyznaczanych współrzędnych 3D. Za pełną zgodność należy rozu-
mieć brak podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu na po-
ziomie ufności 95% dla wszystkich trzech analizowanych składowych współ-
rzędnych danego punktu (x, y, H). Powyższe badania pozwalają również na
ogólne wnioskowanie o przydatności zastosowanej metody do wykonywania
pomiarów geodezyjnych.

Metoda tyczenia GNSS RTN okazała się bardzo skuteczną o wysokiej
produktywności, przedmiotowy projekt był wytyczany w ciągu kilkunastu minut
(ok. 12 – 17 min.). Daje to możliwość, że projekty mogą być wynoszone
w teren w szybki sposób, przy niskich nakładach siły roboczej, co staje się
opłacalne dla wykonawcy prac geodezyjnych jak również inwestora, wymaga
jednak zainwestowania w nowoczesny sprzęt geodezyjny. Gdy przeanalizu-
jemy wyniki pojedynczego testu pod kątem różnic współrzędnych wytyczo-
nych punktów (tabela 7.1) to uzyskana dokładność wynosi: ± 0 – 1.6 cm dla
współrzędnych płaskich i: ± 0.2 – 2.7 cm dla wysokości. Jednak gdy zweryfi-
kowano te wyniki w oparciu o większą liczbę niezależnych testów, okazało
się, że faktyczny rozrzut błędów wytyczenia był znacznie większy i dla współ-
rzędnej x wynosił 5.2 cm, dla współrzędnej y osiągał wartość maksymalną
5.8 cm a dla wysokości H sięgnął nawet 7.6 cm.

Na podstawie tabeli 7.4 wykazano, że obecnie technika GNSS RTN
na podstawie uśrednionego wielokrotnego (25-cio krotnego) pomiaru prze-
prowadzonego w odpowiednich warunkach satelitarnych może zapewnić
dokładności wytyczenia na poziomie submilimetrowym dla współrzędnych
horyzontalnych oraz na poziomie 1 – 1.5 cm dla wysokości. Jednak z prak-
tycznego punktu widzenia takie podejście jest mało funkcjonalne i ma nikłe
szanse na zastosowanie w praktyce. Wykazano bowiem, że technikę GNSS
RTN cechuje na dzień dzisiejszy zbyt niska precyzja aby mogła bezpośrednio
być wykorzystywana w pracach związanych z precyzyjnym wytyczaniem obiek-
tów inżynierskich w terenie. Przeprowadzone badania wykazały jednak rów-
nocześnie, że technika jest na tyle stabilna, szczególnie przy wyznaczaniu
współrzędnych płaskich, iż może być wykorzystywana efektywnie w pracach
związanych ze wstępną lokalizacją projektu w terenie, z wytyczaniem zakre-
su robót ziemnych, z bieżącą inwentaryzacją robót ziemnych w celu rozlicze-
nia ich kosztów. Uzyskane wyniki dają również nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości dokładność i precyzja pomiaru GNSS RTN osiągną wyższy sto-
pień spójności przez co metoda znajdzie szersze zastosowania w geodezyjnej
obsłudze inwestycji.
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8. Nowoczesne technologie pomiarowe
przy geodezyjnej obsłudze budowy
budynku mieszkalnego

Nowoczesne technologie pomiarowe, zwłaszcza RTK/RTN GNSS lub
wykorzystujące tachimetry elektroniczne typu total-station, wyposażone
w programy umożliwiające realizację wielu funkcji, pozwalają na szybką
i łatwą realizację zadań geodezyjnych, także w trudnych warunkach panują-
cych na budowie.

Praca geodety odgrywa ogromną rolę w procesie inwestycyjnym. Geo-
deta jest czynny od początku tego procesu – na etapie projektowania musi
sporządzić mapę do celów projektowych, następnie wytyczyć elementy pro-
jektu w terenie, a po zakończeniu projektu wykonać inwentaryzację powy-
konawczą służącą do odbioru końcowego.

Ustawa Prawo Budowlane [Ustawa, 1994] normuje sprawy projekto-
wania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Art. 28. ni-
niejszej ustawy mówi, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na pod-
stawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli dany rodzaj ro-
bót budowlanych wymaga jedynie zgłoszenia organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, to inwestor jest zwolniony z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że zgłoszenie będzie dokonane co
najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Podstawę uzyskania pozwole-
nia stanowi projekt budowlany, którego integralną częścią jest projekt zago-
spodarowania terenu. Jest to projekt określający przestrzenne rozmieszcze-
nie budynku mieszkalnego wraz z przyłączami, które podlegają geodezyjne-
mu wytyczeniu w terenie. Część graficzna projektu jest sporządzona na ak-
tualnej mapie do celów projektowych, wykonanej przez uprawnionego geo-
detę, dla projektowanego obszaru inwestycji oraz otaczającego ją pasa
o szerokości co najmniej 30 m. Projekt zawiera dane przedstawione na ma-
pie (opracowane przez geodetę), jak również obrys oraz układy istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych, projektowane sieci uzbrojenia te-
renu, rzędne istniejących i projektowanych obiektów zabudowy na działkach
sąsiednich, zgodnie z projektem.

Kolejną częścią projektu budowlanego jest projekt architektoniczno-
budowlany obiektu budowlanego. Zawiera on zwięzły opis techniczny oraz
część rysunkową, w której znajdują się między innymi rzuty fundamentów
i poszczególnych kondygnacji. Rysunki architektoniczno-budowlane są pod-
stawą do wykonania robót budowlanych, w tym geodezyjnego wytyczenia
w terenie [Ustawa, 1994].
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Wszystkie prace związane z budową budynków mieszkalnych składają
się na proces budowlany. Jednym z uczestników procesu budowlanego jest
kierownik budowy lub kierownik robót, który między innymi zapewnia geo-
dezyjne wytyczenie obiektu. Kierownik budowy to osoba, z którą geodeta
ustala szczegóły dotyczące tyczenia budynku, np. ilość osi konstrukcyjnych
podlegających tyczeniu. Po zmianie Ustawy Prawo Geodezyjne i kartogra-
ficzne [Ustawa, 1994] tyczenie budynku oraz tyczenie sieci uzbrojenia tere-
nu podlegają zgłoszeniu do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej (ODGiK), a po wykonaniu tyczenia geodeta ma obo-
wiązek sporządzić operat z tyczenia i przekazać go również do miejscowego
ODGiK.

8.1. Potencjał do wykorzystania nowoczesnych technologii
pomiarowych

W klasycznych technikach tyczenia budynku stosowano jako przyrzą-
dy pomiarowe teodolit i ruletkę. Najczęściej wytyczano dwa punkty obrysu
z osnowy realizacyjnej, a następnie w oparciu o nie drogą rozwinięcia tyczo-
no pozostałe punktu obrysu, jednocześnie stabilizując poszczególne osie na
ławach ciesielskich. Pomiary kontrolowano poprzez sprawdzenie wymiarów
obrysu i długości przekątnych. Oprócz skontrolowania wewnętrznej zgodno-
ści wytyczonego budynku sprawdzano również usytuowanie w stosunku do
innych obiektów istniejących w terenie, głównie poprzez pomiar odległości
między wybranymi punktami.

Rozwój technik geodezyjnych spowodował weryfikację dotychczaso-
wych metod rozwiązywania zadań wykonywanych przez geodetę. Dotyczy to
również metod tyczenia budynków. W szczególności powstała możliwość
wykorzystania w tym obszarze technologii satelitarnej GNSS w powiązaniu
z zastosowaniem tachimetrów elektronicznych typu total-station.

W przykładzie, wykorzystanym na potrzeby niniejszej publikacji, do geo-
dezyjnych pomiarów przy obsłudze budowy budynku mieszkalnego (zarówno
przy tworzeniu mapy do celów projektowych, jak i podczas tyczenia oraz in-
wentaryzacji powykonawczej) zastosowano tachimetr elektroniczny GPT-7503
firmy Topcon, którego szczegółowe parametry przedstawiono w tabeli 8.1. Jest
to nowoczesny instrument geodezyjny bogaty w funkcje przydatne w wielu
rozwiązaniach pomiarowych. Używany był w zestawie z precyzyjnym pryzma-
tem zwrotnym (rysunek 8.1). Instrument jest wyposażony w program geodezyj-
ny, noszący nazwę TopSURV. Program ten jest również zaimplementowany
w odbiornikach GNSS. Program TopSURV pozwala między innymi na zarzą-
dzanie danymi z pomiaru. Podstawowe cechy programu to:
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- Użycie nazw robót jako plików zawierające obserwacje i współrzędne punk-
tów. Można stworzyć nowy plik dla danego pomiaru lub też zapisywać
dane w istniejącym pliku.

- Obliczanie współrzędnych pikiet w czasie rzeczywistym. Obliczane współ-
rzędne mogą być wykorzystywane np. do dalszych obliczeń w programie.

- Program posiada również kilka opcji wykonywania domiarów (ekscen-
trów), takich jak: domiar kąta poziomego, kąta pionowego, domiar odle-
głości, obliczenie współrzędnych niedostępnego punktu, przecięcia dwóch
linii itp.

- Obserwacje, współrzędne punktów, punktów kontrolnych oraz kody mogą
być edytowane przy użyciu klawiatury numerycznej lub umieszczonej
w klawiszach.

- Importowanie i eksportowanie obserwacji oraz współrzędnych odbywa się
za pomocą zewnętrznego dysku lub poprzez kabel transmisyjny, między
innymi w formatach .txt i .dxf.

- Program pozwala na wykonanie wcięcia przestrzennego wykorzystując
nawiązania do wielu punktów i w różnych konfiguracjach.

- W programie TopSURV istnieje możliwość wykonania wielu obliczeń
w terenie podczas pomiaru, między innymi takich jak: rzutowanie punk-
tu na linię, obliczenie współrzędnych punktu na kierunku lub obliczenie
powierzchni.

Tabela 8.1. Parametry techniczne tachimetru GPT-7503.

Tyczenie osi konstrukcyjnych na ławicach ciesielskich realizuje się naj-
częściej metodą biegunową z dokładnością rzędu ±1 cm. Wykorzystując do
tyczenia tachimetr elektroniczny GPT-7503 można wykonać tyczenie osi kon-
strukcyjnych budynku z jednego stanowiska (a nie – jak w klasycznej meto-
dzie – stając na każdym z naroży budynku). Jest to możliwe dzięki wykorzy-
staniu w tachimetrze funkcji programu TopSURV o nazwie „tyczenie linii”,
polegającej na wyznaczeniu dowolnego punktu na linii (w tym przypadku
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– osi konstrukcyjnej budynku). Dla zdefiniowania linii oraz jej wytyczenia
należy wprowadzić jej początek i koniec, oznaczone numerami punktów
o znanych współrzędnych. W programie TopSURV odbywa się to w następu-
jący sposób:
- W celu wytyczenia linii, w menu „Tycz” wybieramy opcję „Linia” (rysu-

nek 8.2). Okno „Tyczenie Linii” zawiera dane początkowe tyczenia linii.
Należy podać punkt początkowy linii odniesienia oraz punkt końcowy
linii odniesienia lub jej azymut. Dla zmiany opcji należy dotknąć odpo-
wiednie pole, wówczas program pokazuje szkic punktów i umożliwia wy-
bór punktu ze szkicu lub wyświetla listę punktów.

Rysunek 8.2. Okno definiujące linie.

Rysunek 8.1. Zestaw pomiarowy Topcon GPT-7503 z precyzyjnym pryzmatem.
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- Po zatwierdzeniu danych klawiszem „Tycz” rozpoczyna się tyczenie linii,
a okno „Tyczenie Linii” zawiera pole tyczenia oraz wartości domiarów.
Na szkicu tyczenia pokazane jest położenie lustra względem linii odnie-
sienia. Zazwyczaj informacja jest podana w trybie rzutu punktu na linię
(rysunek 8.3).

Rysunek 8.3. Okno tyczenie Linii.

Zastosowanie odbiornika GNSS do pomiarów geodezyjnych, a w szcze-
gólności do pomiarów przy budowie budynków mieszkalnych pozwala mię-
dzy innymi na wykonanie pomiarów samodzielnie i z dużą dokładnością. Do
pomiarów wykorzystano odbiornik GNSS Hiper II firmy Topcon. Jest on
jednym z najbardziej nowoczesnych, wieloczęstotliwościowym satelitarnym
odbiornikiem GNSS. Jest to odbiornik wielokanałowy – posiadający 72 ka-
nały mogące odbierać i przetwarzać wiele typów sygnałów (GPS L1, L2, C/A,
L2C GLONASS L1, L2, C/A). Wszystkie kanały odbiornika mogą być użyte
do śledzenia każdego sygnału GPS, GLONASS lub GALILEO. Duża liczba
kanałów umożliwia odbiornikowi śledzenie widocznych satelitów wszystkich
globalnych systemów nawigacyjnych w każdym momencie i w każdym miej-
scu. Posiada specjalne funkcje eliminujące wpływ wielodrożności sygnału oraz
wspomagające śledzenie niskich satelitów. Do pomiarów techniką RTK/RTN
wykorzystany jest zestaw pomiarowy, na który składa się odbiornik, kontro-
ler oraz tyczka (rysunek 8.4)

Kontroler jest urządzeniem, pozwalającym na zarządzanie pomiara-
mi. Wyposażony jest w omawiany powyżej program TopSURV. Łączność
pomiędzy kontrolerem, a odbiornikiem zapewniona jest poprzez komunika-
cję bezprzewodową. Pomierzone współrzędne punktów mogą być zapisywa-
ne w pamięci wewnętrznej kontrolera, karcie pamięci lub na zewnętrznym
dysku. Kontroler posiada dotykowy ekran, co umożliwia szybkie poruszanie
się między oknami.
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Pomiar punktu (określenie współrzędnych x, y, h) oraz tyczenie punk-
tu odbywa się praktycznie równocześnie, przez wykonanie jedynie przejścia
z jednego okna (pomiar; rysunek 8.6) na drugie okno (tyczenie; rysunek 8.5).

Rysunek 8.4. Zestaw RTK/RTN GNSS.

Rysunek 8.5. Okno tyczenia. Rysunek 8.6. Okno pomiaru.
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8.2. Tyczenie budynku

Przy zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych tyczenie bu-
dynku mieszkalnego można podzielić na trzy etapy.

Pierwszym etapem jest geodezyjne opracowanie projektu, a więc da-
nych do tyczenia. Głównym zadaniem jest wpasowanie budynku w granice
działki zgodnie z projektem. Geodezyjne opracowanie projektu niewątpli-
wie ułatwia numeryczna baza danych. Projekt można więc opracować w wer-
sji numerycznej na mapie wektorowej. Za pomocą współrzędnych granic
działki, na której ma powstać budynek wykonuje się obliczenia mające na
celu określenie współrzędnych punktów naroży budynku. Obliczenia wyko-
nywane są w programach geodezyjnych, takich jak na przykład Winkalk (ry-
sunek 8.7). Punkty te są punktami wyznaczającymi osie konstrukcyjne bu-
dynku (rysunek 8.8).

Do obliczeń wykorzystywane są następujące dokumenty projektowe:
- zagospodarowanie terenu (podane przez projektanta wymiary do granic

działki),
- rzut fundamentów (szczegółowe wymiary budynku),
- rzut parteru (szczegółowe wymiary budynku).

Należy przy tym pamiętać, że miary podane są przez projektanta na
dokumencie dotyczącym zagospodarowania działki, licząc od granic działki

Rysunek 8.7. Okno obliczeniowe.
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do projektowanego lica budynku, natomiast przy tyczeniu operujemy osiami
konstrukcyjnymi; wymaga to więc weryfikacji podanych miar z uwzględnie-
niem grubości oraz warstwy ocieplenia poszczególnej ściany tak, by podany
wymiar określał odległość od granicy działki do osi konstrukcyjnej budynku.

Drugim etapem jest wytyczenie budynku (rysunek 8.9) – punktów prze-
cięć osi konstrukcyjnych w terenie, z dokładnością kilku centymetrów (zgrub-
nym). Na przykład. punkty numer: C1, A1, A55, D55, D4, C4 na rysunku
8.10. Etap ten jest zazwyczaj realizowany przez wykonawców za pomocą tech-
niki RTK/RTN z użyciem sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS lub in-
nych komercyjnych sieci w Polsce. Pomiary kontrolne, które na tym etapie
należy wykonać, to pomiar Państwowej Osnowy Geodezyjnej istniejącej
w pobliżu inwestycji, np. punktów osnowy geodezyjnej, lub pomiar granicy
działki, jeżeli granica ta jest zastabilizowana w terenie. Wytyczone punkty
stanowią obrys budynku w jego osiach konstrukcyjnych. Jednocześnie dwa
dogodnie wybrane punkty obrysu będą stanowić osnowę realizacyjną. Pozo-
stałe punkty będą służyły jako punkty kontrolne w celu sprawdzenia tyczenia
techniką GNSS. Wszystkie punkty obrysu budynku służą również do tycze-
nia pod wykop fundamentów.

Rysunek 8.8. Szkic z opracowanych danych.
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Rysunek 8.9. Okno tyczenia w kontrolerze odbiornika Hiper II.

Trzecim etapem jest tyczenie osi konstrukcyjnych budynku stabilizo-
wanych zazwyczaj na tzw. „ławicach budowlanych” (rysunek 8.10). Ławice
budowlane służą do realizowania prac związanych z montażem ścian fun-
damentowych oraz ścian parterowych budynku. Dzięki takiej konstrukcji
wykonawcy budowy mogą w każdym momencie i miejscu na budowie wzna-
wiać linie ścian. Tyczenie osi na ławicach budowlanych odbywa za pomocą
tachimetru przy zastosowaniu opcji tyczenie linii. Zgodnie z rysunkiem
8.10 stanowisko oraz nawiązanie instrumentu obieramy dowolnie. Po zo-
rientowaniu instrumentu w danym układzie oraz zdefiniowaniu danej linii
wykonujemy pomiar, w którym program oblicza współrzędne punktu pry-
zmatu ustawionego w pierwszym przyłożeniu. Następnie program metodą
rzutowania punktu na linie oblicza miary ortogonalne – bieżącą i domiar.
Domiar jest wartością, o jaką należy przesunąć pryzmat tak, aby znalazł się
dokładnie na linii. Kontrola może być wykonana poprzez pomiar współ-
rzędnych wbitych gwoździ oraz przez pomiar miar między gwoździami pod
warunkiem, że są one zastabilizowane równolegle do osi konstrukcyjnych
budynku. Kontrola poprzez pomiar współrzędnych wbitych gwoździ odby-
wa w celu sprawdzenia ich położenia na linii osi, czołówek między tymi
liniami oraz kątów prostych. Odchyłki otrzymane na punktach kontrol-
nych wahają się w przedziale 0÷3cm.
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Rysunek 8.10. Szkic tyczenia budynku mieszkalnego.
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8.3. Inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego służąca głów-
nie do odbioru końcowego po wybudowaniu, zawiera informacje umożliwia-
jące wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, a kierownikowi budo-
wy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu,
układanej w wykopach otwartych musi być wykonana przed jej zakryciem.
Pomiary geodezyjne mają na celu zbadanie zgodności usytuowania uzbroje-
nia terenu z projektem. Pomiary powykonawcze, jak również związaną z nimi
dokumentację, sporządza na zamówienie inwestora jednostka uprawniona
do wykonywania prac geodezyjnych. Wykonawca potwierdza zgodność lub
rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem przez dokonanie
wpisu w dzienniku budowy oraz umieszczenie stosownego zapisu w doku-
mentacji z pomiarów powykonawczych.

Wykonanie inwentaryzacji nie tylko odbywa się za pomocą tachime-
trii, ale również może odbywać się za pomocą technik GNSS. Pomiar tech-
niką GNSS niektórych punktów terenowych (np. narożników budynków) nie
jest możliwy. Oprócz oczywistego problemu rozmiaru anteny i niemożliwości
usytuowania jej środka nad punktem występuje również problem wielotoro-
wości sygnału i dużego przesłonięcia horyzontu. W związku z tym w opro-
gramowaniu kontrolera odbiornika geodezyjnego są funkcje, umożliwiające
pomiar takich punktów w sposób pośredni. Należą do nich metoda przecięć
prostych, punktu na prostej lub wcięcia liniowego. W pierwszej metodzie za
pomocą dwóch punktów o znanych współrzędnych pomierzonych deklaruje-
my prostą oraz robimy domiar punktu na przedłużeniu prostej. W drugiej
metodzie należy za pomocą dwóch par oraz dwóch punktów, zmierzyć odle-
głości do punktu mierzonego. Następnie można wyliczyć współrzędne punk-
tu wyznaczanego metodą wcięcia liniowego (rysunek 8.11).
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Rysunek 8.11. Szkic realizacyjny metodą pomiaru GPS RTK.

Doświadczenia zdobyte przy tyczeniu budynków wskazują na celo-
wość łączenia technik pomiarowych, szczególnie technologii satelitarnej
z zastosowaniem odbiornika GNSS w pierwszym etapie, a następnie zasto-
sowanie tachimetru elektronicznego. Zastosowanie nowoczesnych technik
pomiarowych wskazuje, że pomiary przy geodezyjnej obsłudze budynku
mieszkalnego wykonuje się szybciej, wygodniej oraz dokładniej z możliwo-
ścią efektywnej kontroli.
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9. Zastosowanie techniki Precise Point
Positioning do pomiaru wychyleń
kominów przemysłowych

Kominy przemysłowe jako obiekty wysmukłe ulegają wielu wpływom,
działającym jako obciążenia budowli. Wyróżnia się wpływy mechaniczne (np.
ciężar własny budowli, odkształcenia podłoża gruntowego, eksploatację gór-
niczą), obciążenia dynamiczne [Gocał i in. 1994], a także tzw. wpływy środo-
wiskowe, do których zalicza się: oddziaływanie czynników atmosferycznych
na konstrukcję komina (obciążenie wiatrem, nasłonecznienie, opady) oraz
oddziaływanie agresywnej atmosfery przemysłowej i temperatury spalin na
budowlę [Oruba, 2010]. Wymienione czynniki powodują zmiany geometryczne
konstrukcji, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i niezawod-
ność eksploatacyjną budowli. Z tego względu przeprowadza się okresowe
kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, które mają na celu in-
wentaryzację ewentualnych uszkodzeń oraz ocenę bezpieczeństwa konstruk-
cji [Ciesielski, 2001].

Ustawa Prawo budowlane [Ustawa, 1994] zobowiązuje właścicieli lub
zarządców obiektów budowlanych do przeprowadzania okresowych kontroli
ich stanu technicznego. Nie określa jednak zakresu ani sposobu wykonywania
tych przeglądów w stosunku do kominów przemysłowych. Wśród wielu źródeł
informacji wykorzystywanych w diagnostyce kominów szczególne znaczenie mają
geodezyjne pomiary wychyleń ich trzonów oraz osiadań fundamentów.

Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownic-
twie [Rozporządzenie, 1995] nakłada obowiązek wykonania pomiarów stanu
wyjściowego obiektów po zakończeniu prac budowlanych, przed oddaniem
ich do użytkowania. Prowadzenie dalszych okresowych geodezyjnych pomia-
rów przemieszczeń i odkształceń obiektu uzależnione jest od podmiotu wła-
dającego lub od zaleceń zawartych w projekcie budowlanym. Instrukcja Prze-
mysłu Ciężkiego [Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, 1976] sugeruje, aby
w dwóch pierwszych latach eksploatacji komina przemysłowego pomiary piono-
wości jego trzonu wykonywać przynajmniej raz w roku, a później co trzy lata.
Wynikiem takich badań powinna być inwentaryzacja odkształceń trwałych bu-
dowli. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, które zagrażają bezpieczeństwu
konstrukcji, powinny być wykonane prace remontowo-budowlane.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku obserwacji wychyleń budowli
wysmukłych ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki pomiarów jest insola-
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cja. Pozorna wędrówka Słońca powoduje przemieszczenia wierzchołka komi-
na, który w ciągu doby zatacza w przybliżeniu okrąg (rysunek 9.1). Wpływy
termiczne powinny być eliminowane z wyników pomiarów przemieszczeń i od-
kształceń obiektów budowlanych [Kocierz, 2014], ponieważ osiągają znaczne
wartości i mogą uniemożliwiać poprawną interpretację budowlaną pozyska-
nych danych geodezyjnych. Według badań przedstawionych w pracy [Żak, 1969]
wychylenie wierzchołka komina spowodowane działaniem promieni słońca
może osiągać 0,05% jego wysokości. W publikacji [Lechman, 2000] podano
natomiast, że przemieszczenia te mogą dochodzić nawet do 0,2% wysokości
obiektu. Jest to wartość znacząca, biorąc pod uwagę, że dopuszczalny błąd
średni wyznaczenia przemieszczenia w pomiarach pionowości kominów wyno-
si 5 cm [Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, 1976].

Rysunek 9.1. Wykres dobowego ruchu wierzchołka trzonu komina wraz
z zaznaczonym położeniem Słońca i intensywnością promieni słonecznych.

Źródło: Żak, 1969.
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Najbardziej popularną metodą pomiaru kształtu osi pionowej komi-
nów przemysłowych jest metoda stycznych otaczających. Pionowość omawia-
nych budowli może być również określona innymi sposobami, wśród których
na szczególną uwagę zasługują metody, które opierają się na zastosowaniu
tachimetrów bezzwierciadlanych (metoda pomiaru wielu punktów na obwo-
dzie, metoda pomiaru stycznych i pojedynczego punktu leżącego na dwu-
siecznej kierunków stycznych, metoda pomiaru stycznych i dowolnych punk-
tów znajdujących się na tym samym poziomie) [Kocierz, 2014]. Prowadzone
są także prace nad zastosowaniem skaningu laserowego TLS (terrestrial la-
ser scanning) do rejestracji stanu geometrycznego trzonów kominów prze-
mysłowych [Puniach, 2014]. Do wyznaczania wychyleń budowli stosowane są
również pomiary satelitarne GNSS. Ich zastosowanie w trybie RTK GPS
w badaniach przemieszczeń kominów przemysłowych opisano m.in. w pra-
cach [Brauer i in., 2013, 2015].

W niniejszym rozdziale opisano próbę wyznaczenia dobowego ruchu
wierzchołka komina wykorzystując do tego celu stosunkowo nową technikę
opracowywania obserwacji GNSS – Precise Point Positioning (PPP). Pozwala
ona na wyznaczenie współrzędnych punktu w Międzynarodowym Ziemskim
Układzie Odniesienia (ITRF) dla pojedynczego odbiornika. Dzięki wyko-
rzystaniu precyzyjnych produktów udostępnianych m.in. przez Internatio-
nal GNSS Service (IGS), możliwe jest osiągnięcie centymetrowych dokład-
ności wyznaczenia pozycji odbiornika, bez konieczności nawiązania do stacji
referencyjnych. Technika ta została szerzej opisana w rozdziale 2 niniejszej
monografii.

9.1. Opis zastosowanych narzędzi pomiarowych

Do pomiaru zmian wychyleń wierzchołka komina przemysłowego zasto-
sowano dwie technologie. Pomiar wykonano techniką Precise Point Positio-
ning w trybie kinematycznym przy użyciu odbiornika GNSS z serii Leica
GPS1200+. Oprócz techniki PPP zastosowano libellę elektroniczną Nivel 210
firmy Leica. Jest to precyzyjny instrument, który umożliwia ciągły pomiar zmian
nachylenia obiektu, do którego jest przymocowany, w dwóch prostopadłych
do siebie kierunkach. Czujnik może pracować w trzech trybach, które różnią
się od siebie zakresem pomiarowym oraz jego dokładnością (tabela 9.1). Po-
nadto urządzenie rejestruje temperaturę powietrza [Leica Geosystems, 2007].

Podstawowym elementem konstrukcyjnym urządzenia jest czujnik
optyczno-elektroniczny działający bez użycia części ruchomych. Zastosowa-
ny pochyłomierz zbudowany jest z: źródła światła, układu optycznego skła-
dającego się z pryzmatu łamiącego, soczewek i powierzchni odbijających oraz
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zbiornika oleju i czujnika odpowiedzialnego za detekcję położenia emito-
wanej wiązki światła (rysunek 9.2). Pomiarowi podlega różnica kąta pomię-
dzy poziomą płaszczyzną odniesienia, a powierzchnią, do której przymoco-
wany jest instrument. Płaszczyzna odniesienia realizowana jest przez sub-
stancję płynną, która z założenia jest prostopadła do kierunku pionu. Sub-
stancję płynną stanowi chemicznie i termicznie stabilny olej sylikonowy, któ-
ry pozwala na niezakłóconą transmisję światła w paśmie widzialnym.

Tabela 9.1. Zakres i dokładność pomiaru zmian nachylenia instrumentami
z rodziny Nivel 210/220.

Źródło: Leica Geosystems, 2007.

Zasada działania pochyłomierza oparta jest na analizie zmian położenia
obrazu siatki, która znajduje się w układzie optycznym urządzenia, naświetlanej
na linie fotodetektorów CCD. Na rysunku 9.2 siatkę oznaczono literą c, a linię
fotodetektorów literą e. Promień świetlny generowany przez diodę LED (ozna-
czoną jako a) przechodzi przez siatkę linii (c) i kierowany jest do wnętrza zbior-
nika wypełnionego płynem (d), który utrzymuje się w poziomie.

Rysunek 9.2. Schemat działania instrumentów z serii Nivel 210/220.
a – źródło światła (dioda LED), b – pryzmat, c – siatka linii na jednej z powierzchni
pryzmatu, d – zbiornik zawierający olej sylikonowy, e – detektor w formie linii czuj-
ników CCD, f – system odczytowy

Źródło: Chrzanowski, Secord, 2014, Henriques i in., 2012).
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Po załamaniu i odbiciu się od znajdujących się w zbiorniku pryzmatów
promienie światła przechodzącego przez ciecz kierowane są na linie fotodetek-
torów. Naświetlanie czujników CCD nie następuje w miejscach przesłonięcia
źródła światła poprzez linie siatki. Pomiar wychylenia następuje poprzez porów-
nanie obrazu aktualnie naświetlanego z obrazem zapisanym w systemie rozpo-
znawania obrazu, który odpowiada poziomemu położeniu instrumentu.

9.2. Obiekt badań i opis pomiaru

Obiektem badań był wieloprzewodowy komin przemysłowy o wy-
sokości 150 m. Głównym elementem nośnym budowli są dwa współśrodko-
we cylindryczne trzony żelbetowe o średnicy 21,40 m (trzon zewnętrzny)
i 5,90 m (trzon wewnętrzny). Komin charakteryzuje się sztywną i krępą
konstrukcją.

Pomiar wychyleń komina zrealizowano dwoma metodami. Pierwszą
z nich były pomiary satelitarne GNSS przy użyciu pojedynczego odbiornika
z serii Leica GPS1200+. W tym celu na wierzchołku komina do jego ze-
wnętrznego trzonu zamontowano antenę GNSS AX1202GG (rysunek 9.3).
Sesja pomiarowa trwała około 24 godzin. Rozpoczęła się przed godziną 8:00
w dniu 07.08.2013 r. i zakończyła przed 8:00 dnia następnego. Obserwacje
do satelitów GPS i GLONASS rejestrowano w interwale 1-sekundowym,
przy obcięciu horyzontu wynoszącym 100.

Rysunek 9.3. Antena GNSS zamontowana na wierzchołku komina.
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Zmiany wychylenia wierzchołka trzonu komina były również mierzone
za pomocą libelli elektronicznej Leica Nivel 210. Obserwacje były rejestro-
wane w tym samym czasie, w którym pracował odbiornik GNSS. Pochyło-
mierz został przymocowany do stropu wieńczącego komina na wysokości
+145,0 m (rysunek 9.4) w sąsiedztwie anteny GNSS. W czasie montażu urzą-
dzenie usytuowano tak, aby jego osie pokrywały się z głównymi kierunkami
świata. Rejestracja wyników pomiarów (pochylenia i temperatury) prowa-
dzona była w interwale 1-sekundowym za pomocą specjalnie skonstruowa-
nego rejestratora danych, który umożliwia również sterowanie urządzeniem.
W trakcie badań czujnik pracował w trybie C (tabela 9.1), który charaktery-
zuje się największym zakresem pomiarowym.

Pomiar wykonano w dzień słoneczny. Temperatura powietrza wahała
się od 21,50C do 34,50C. W czasie pomiaru nie odnotowano silnego wiatru
ani opadów deszczu.

Rysunek 9.4. Widok libelli elektronicznej Nivel 210 zamontowanej
na wierzchołku komina.

9.3. Wyniki pomiaru i dyskusja

Głównym celem badań była analiza przydatności techniki Precise Po-
int Positioning w trybie kinematycznym do wyznaczania wychyleń kominów
przemysłowych. Do wykonania obliczeń wykorzystano ogólnodostępne opro-
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gramowania do opracowania obserwacji GNSS techniką PPP, udostępniane
on-line przez Natural Resources Canada (CSRS-PPP) oraz GMV Innova-
ting Solutions (magicGNSS). Oba wybrane serwisy gwarantują przetwarza-
nie danych GPS, GLONASS oraz GPS+GLONASS [www.nrcan.gc.ca, ma-
gicgnss.gmv.com].

Opracowanie danych rozpoczęto od konwersji plików obserwacyjnych
z formatu firmy Leica do uniwersalnego formatu RINEX 2.11. W kolejnym
kroku przygotowano pliki wsadowe do serwisów on-line oferujących rozwią-
zania Precise Point Positioning. W tym celu przefiltrowano dane, rozrzedza-
jąc obserwacje do interwałów 5-sekundowych. Przygotowano dwa rodzaje
plików obserwacyjnych. Pierwszy zawierał obserwacje GPS+GLONASS, drugi
tylko obserwacje GPS. W tabeli 9.2 zamieszczono parametry, które były za-
stosowane w trakcie opracowywania danych GNSS techniką PPP w CSRS-
PPP oraz w magicGNSS.

CSRS-PPP pozwala na zmianę trybu opracowania danych (Static lub
Kinematic) oraz wybór układu odniesienia (ITRF lub NAD83). Rodzaj opra-
cowywanych danych satelitarnych (tylko GPS, tylko GLONASS lub GPS+GLO-
NASS) uzależniony jest od wsadowego pliku obserwacyjnego. W magicGNSS
użytkownik ma możliwość modyfikacji trybu (Static lub Kinematic) i metody
(Terrestrial lub Aeronautical) obliczeń PPP oraz rodzaju opracowywanych
obserwacji (tylko GPS, tylko GLONASS lub GPS+GLONASS).

W serwisie udostępnianym przez Natural Resources Canada dane
pomiarowe zostały opracowane na dwa sposoby, wykorzystując tylko obser-
wacje GPS oraz GPS+GLONASS. W wyniku uzyskano raporty z obliczeń,
zawierające współrzędne odbiornika ruchomego w układzie ITRF2008 w in-
terwale 5-sekundowym wraz z ich błędami średnimi. W oprogramowaniu
magicGNSS wykonano analogiczne operacje obliczeniowe do działań pod-
jętych w CSRS-PPP, korzystając z tych samych plików wsadowych. Mimo in-
formacji, że serwis magicGNSS integruje dane pomiarowe GPS+GLONASS,
nie udało się wykonać łącznego opracowania obserwacji do satelitów obu
systemów. Z tego względu współrzędne punktu i ich zmiany w czasie zostały
wyznaczone tylko w oparciu o system GPS. Położenie odbiornika ruchome-
go, określone w układzie ITRF2008, zostało wyznaczone w interwale 30 s.
Niestety, w raportach z obliczeń nie została zamieszczona informacja o do-
kładności uzyskanych wyników.

Kolejnym etapem prac kameralnych była transformacja współrzędnych
obserwowanego punktu z układu ITRF2008 do układu współrzędnych pła-
skich prostokątnych PL-2000. W pierwszym kroku przeprowadzono trans-
formację współrzędnych z układu ITRF2008 na układ ETRF89, a następnie
uzyskane dane liczbowe przeliczono do układu PL-2000 [Rogowski i Figur-
ski, 2004]. Należy zaznaczyć, że w przypadku analizy przemieszczeń punktów
ten etap opracowania danych nie jest konieczny.
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Zmiany wychylenia wierzchołka komina wzdłuż osi X i Y, zarejestro-
wane za pomocą odbiornika GNSS, przedstawiono na rysunkach 9.5 i 9.6.
Na wykresach zaprezentowano dane uzyskane z serwisu CSRS-PPP na pod-
stawie opracowania łącznego obserwacji GPS+GLONASS (kolor niebie-
ski) oraz tylko obserwacji GPS (kolor czerwony). Należy zwrócić uwagę, że
różnice pomiędzy przemieszczeniami punktu, które uzyskano z opracowa-
nia danych GPS oraz GPS+GLONASS, są znaczne. Ich maksymalne war-
tości, zarówno wzdłuż osi X, jak i Y, przekraczają 10 cm przy odchyleniu
standardowym wynoszącym w przybliżeniu 3 cm (tabela 9.3). Analizowane
wyniki zostały uzyskane na podstawie jednego algorytmu PPP zaimplemen-
towanego w CSRS-PPP przy ustawionych jednakowych parametrach obli-
czeń. Biorąc to pod uwagę, można stwierdzić, że rodzaj przetwarzanych
danych (tylko system GPS lub GPS+GLONASS) jest jedynym czynnikiem
powodującym otrzymane różnice w wartościach przemieszczeń obserwowa-
nego punktu.

Tabela 9.2. Parametry zastosowane przy opracowywaniu danych GNSS
techniką PPP.
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Dokładność uzyskanych wyników zależy głównie od konfiguracji sate-
litów i jest wyrażona za pomocą współczynników DOP. Na rysunku 9.7 za-
mieszczono wykres zmian GDOP (geometrical dilution of precision) w cza-
sie pomiarów wychyleń wierzchołka komina dla satelitów GPS oraz

Rysunek 9.5. Wykres przemieszczeń wierzchołka komina wzdłuż osi X
zarejestrowanych libellą elektroniczną oraz techniką Precise Point Positioning.

Rysunek 9.6. Wykres przemieszczeń wierzchołka komina wzdłuż osi X
zarejestrowanych libellą elektroniczną oraz techniką Precise Point Positioning.
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Tabela 9.3. Porównanie wartości przemieszczeń wierzchołka komina
wyznaczonych na podstawie opracowania obserwacji GPS i GPS+GLONASS

w serwisie CSRS-PPP.

GPS+GLONASS. Wartość GDOP ma bezpośredni wpływ na dokładność
wyznaczanych współrzędnych punktu.

Praktycznie przez cały okres rejestracji danych GDOP dla obserwacji
GPS+GLONASS był mniejszy od GDOP dla obserwacji GPS. Analogicznie
kształtują się wartości odchyleń standardowych współrzędnych punktu, któ-
re zostały obliczone techniką PPP w trybie kinematycznym przy użyciu da-
nych pomiarowych do satelitów GPS lub satelitów obu systemów GNSS
(rysunki 9.8, 9.9 i 9.10). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku opracowania
obserwacji GPS+GLONASS odchylenie standardowe współrzędnych pła-
skich punktu wyniosło 10÷20 mm, a dla wysokości wahało się w granicach
25÷45 mm. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wartości parametrów charakte-
ryzujących dokładność wyznaczenia położenia punktu, uzyskane na podsta-
wie obserwacji do satelitów obu systemów GNSS, charakteryzują się mniejszą
zmiennością w czasie niż wartości tych samych współczynników obliczonych
tylko przy wykorzystaniu danych pomiarowych GPS.

Rysunek 9.7. GDOP dla obserwacji GPS i GPS+GLONASS.
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Kolejnym krokiem analizy danych było porównanie przemieszczeń
punktu, które wyznaczono na podstawie opracowania obserwacji GPS
w dwóch różnych serwisach obliczeniowych, CSRS-PPP oraz magicGNSS.
Na rysunkach 9.5 i 9.6 przemieszczenia punktu wyznaczone w oparciu o wy-
niki obliczeń w magicGNSS zaznaczono kolorem różowym, a w CSRS-PPP
kolorem czerwonym. W analizowanym przypadku różnice przemieszczeń punk-
tu, które otrzymano na podstawie tych samych danych obserwacyjnych, jed-
nak przy wykorzystaniu różnych narzędzi, dochodzą do 15 cm wzdłuż osi X
oraz 10 cm wzdłuż osi Y (tabela 9.4). Średnia wartość uzyskanych odchyłek
przyjmuje wartość 4 cm dla przemieszczeń wzdłuż osi X i 3 cm dla przemiesz-
czeń wzdłuż osi Y przy odchyleniu standardowym 3 cm dla obu składowych
na płaszczyźnie poziomej. Są to znaczne wartości, a duża zależność wyników
od zastosowanego oprogramowania jest problematyczna.

Rysunek 9.8. Odchylenie standardowe współrzędnej X wyznaczonej w CSRS-PPP
przy użyciu obserwacji GPS lub GPS+GLONASS.

Rysunek 9.9. Odchylenie standardowe współrzędnej Y wyznaczonej w CSRS-PPP
przy użyciu obserwacji GPS lub GPS+GLONASS.
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Tabela 9.4. Porównanie wartości przemieszczeń wierzchołka komina
wyznaczonych na podstawie opracowania obserwacji GPS w serwisie

CSRS-PPP i magicGNSS.

Rysunek 9.10. Odchylenie standardowe wysokości elipsoidalnej wyznaczonej
w CSRS-PPP przy użyciu obserwacji GPS lub GPS+GLONASS.

Przemieszczenia wierzchołka komina były również mierzone libellą elek-
troniczną Leica Nivel 210. Wyniki pomiarów zarejestrowane w interwale
1-sekundowym zostały przefiltrowane. Dokonano ich uśrednienia dla kolej-
nych przedziałów czasowych o długości 60 sekund w całym okresie obserwa-
cji. Czujnik dokonuje pomiaru nachylenia obiektu do którego jest zamon-
towany, a wyniki obserwacji podawane są w mm/m. Uwzględniając wysokość
badanego komina, wyznaczono wartości wychyleń jego wierzchołka w mm.
W kolejnym kroku przeprowadzono redukcję uzyskanych wartości na pierwszą
epokę pomiarową. Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunkach 9.5 i 9.6
w kolorze zielonym. Na rysunku 9.11 zaprezentowano natomiast dobowy
ruch wierzchołka komina w płaszczyźnie poziomej zarejestrowany za pomocą
pochyłomierza Leica Nivel 210. Maksymalne przemieszczenia wierzchołka
budowli wyniosły 8,5 cm wzdłuż osi X oraz 5,5 cm wzdłuż osi Y.

Ostatnim etapem analizy danych było wykonanie analiz krzyżowych,
porównujących wyniki pomiarów libellą elektroniczną Leica Nivel 210
z wychyleniami wierzchołka komina, które otrzymano techniką Precise
Point Positioning w trybie kinematycznym. W tym celu wyznaczono różnice
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pomiędzy przemieszczeniami wierzchołka budowli (ich składowymi wzdłuż
osi X i Y) uzyskanymi różnymi metodami w tych samych epokach pomiaro-
wych. W tabelach 9.5 i 9.6 podano średnie wartości odchyłek, odchylenia
standardowe oraz odchyłki maksymalne. Analizując zestawione parametry
można stwierdzić, że przemieszczenia wierzchołka komina wyznaczone na
podstawie opracowania danych pomiarowych GPS+GLONASS (w CSRS-
PPP) są najbardziej zbliżone do wyników uzyskanych za pomocą pochyło-
mierza Leica Nivel 210, jednak nie odbiegają znacznie od wartości otrzyma-
nych dla obserwacji GPS.

Rysunek 9.11. Wykres przemieszczeń wierzchołka komina w płaszczyźnie XY
zarejestrowanych libellą elektroniczną Leica Nivel 210.
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Tabela 9.5. Porównanie wartości przemieszczeń wierzchołka komina
wyznaczonych na podstawie opracowania obserwacji GPS+GLONASS

w serwisie CSRS-PPP oraz danych pomiarowych z Nivel210.

Tabela 9.6. Porównanie wartości przemieszczeń wierzchołka komina
wyznaczonych na podstawie opracowania obserwacji GPS w serwisach

CSRS-PPP i magicGNSS oraz danych pomiarowych z Nivel210.

Przedstawione powyżej efekty przeprowadzonych badań pokazują,
że dokładność wyznaczenia przemieszczenia punktu techniką Precise Po-
int Positioning w trybie kinematycznym wyniosła 5 cm w płaszczyźnie po-
ziomej (3 cm wzdłuż osi X i 4 cm wzdłuż osi Y) bez względu na zastosowa-
ne oprogramowanie oraz rodzaj opracowywanych danych (tabela 9.5 i 9.6).
Jest to wartość równa maksymalnemu średniemu błędowi, z jakim wg [Mi-
nisterstwo Przemysłu Ciężkiego, 1976] można wyznaczać wychylenia komi-
nów przemysłowych.

Badany obiekt charakteryzuje się sztywną i krępą konstrukcją, a zare-
jestrowane dobowe zmiany wychyleń jego wierzchołka wyniosły 8,5 cm wzdłuż
osi X oraz 5,5 cm wzdłuż osi Y (rysunek 9.11). Są to niewielkie wartości,
które tylko nieznacznie przekraczają oszacowaną dokładność wyznaczenia
przemieszczeń techniką Precise Point Positioning w trybie kinematycznym.
Z tego względu wyniki badań nie są w pełni satysfakcjonujące. W przypadku
kominów o bardziej smukłej konstrukcji, których chwilowe odkształcenia spo-
wodowane oddziaływaniem termicznym są większe, analizowana metoda
pozwoli na uzyskanie zadawalających efektów.

Wyniki eksperymentu nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy opra-
cowanie łączne obserwacji GPS+GLONASS daje lepsze rezultaty niż anali-
za danych pomiarowych tylko do satelitów systemu GPS (tabela 9.5 i 9.6).
Wartości przemieszczeń obliczone przy wykorzystaniu różnych obserwacji sa-
telitarnych (tylko GPS lub GPS+GLONASS) wykazały duże rozbieżności
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(tabela 9.3). Problemem jest również duża zależność wyników od zastosowa-
nego oprogramowanie (tabela 9.4).

Łączne opracowanie danych pomiarowych GPS+GLONASS zwięk-
sza niezawodność metod pomiaru opartych na technice Precise Point Posi-
tioning. W czasie badań odnotowano momenty niekorzystnej konstelacji
satelitów GPS. Włączenie obserwacji GLONASS do obliczeń zmniejszyło
wartości współczynników DOP i umożliwiło wyznaczenie współrzędnych punk-
tu w wyższą dokładnością. Łączne opracowanie obserwacji do obu systemów
GNSS pozytywnie wpływa również na wartości odchyleń standardowych wy-
znaczanych współrzędnych punktu w kolejnych epokach pomiarowych.

Wyniki zaprezentowane w niniejszej publikacji uzyskano na etapie
postprocessingu danych. Należy zwrócić uwagę, że precyzyjne produkty nie-
zbędne w technice Precise Point Positioning (np. orbity satelitów czy po-
prawki zegarów) są udostępniane przez IGS po około 11-17 dniach od dnia
wykonania pomiaru. Jednak już produkty typu Rapid, dostępne po około
17-41 godzinach umożliwiają osiągnięcie dokładności wyznaczenia współ-
rzędnych na podobnym poziomie, jak w przypadku opracowania z wykorzy-
staniem produktów Final [Stępniak i in., 2012].
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10. Podsumowanie

Technologia pomiarów GNSS odgrywa coraz większą rolę w pracy te-
renowej geodety. W wielu przypadkach jest to rola dominująca, zwłaszcza
w okresie szybkiego rozwoju sieci stacji referencyjnych wspomagających po-
miary technikami czasu rzeczywistego. Sama technologia pozwala na do-
kładne, wiarygodne i szybkie wyznaczenie współrzędnych mierzonych punk-
tów, często przy znacznie mniejszych kosztach niż technikami klasycznymi.
Ponadto prawie nieograniczony zasięg pomiaru pozwala na łatwe nawiązy-
wanie lokalnych pomiarów do osnowy geodezyjnej.

Korzystając z technik pomiarowych czasu rzeczywistego należy w każ-
dej sesji pomiarowej wykonywać obserwacje kontrolne na punktach osnowy
geodezyjnej. Są one niezbędne do otrzymania wiarygodnych wyników w pra-
cy. Podczas przeprowadzonych eksperymentów nie udało się jednak określić
jak najbardziej korzystnej długości pomiaru RTN na punktach kontrolnych.
Wzrost ilości epok pomiarowych na punktach minimalnie wpływa na zwięk-
szenie dokładności pomiaru, lecz poprawa ta nie ma charakteru liniowego.
Wydłużanie czasu pomiaru na punktach kontrolnych może powodować po-
jawianie się błędów wynikających z braku staranności mierniczego, takich
jak nieprecyzyjne ustawianie tyczki w pionie, co wiąże się z możliwością utraty
pozycji podczas pomiaru. Sytuacja taka powoduje wznowienie pomiaru
i wydłużenie czasu pracy w terenie. Niekiedy, ze względu na trudne warunki
pomiarowe, wzrost czasu pomiaru na punkcie może doprowadzić do samo-
istnej utraty pozycji odbiornika oraz potrzeby jego ponownej inicjalizacji.
Wówczas niezbędne jest przerwanie rejestracji współrzędnych, gdyż jej kon-
tynuacja może powodować znaczne zmniejszenie dokładności pomiaru.

Oczywistym jest, że prace geodezyjne wykonywać należy według stan-
dardów określonych przepisami prawa. W Polsce od wielu lat środowisko
geodezyjne oczekiwało zdefiniowania wielu kwestii nieunormowanych lub
co najmniej kontrowersyjnych w realizacji prac geodezyjnych różnego asor-
tymentu. Jednym z aspektów wiodących były regulacje pomiarów sytuacyj-
no-wysokościowych z zastosowaniem technologii pomiarowej w czasie rze-
czywistym, czyli RTK/RTN GNSS. Dotychczasowe instrukcje i wytyczne tech-
niczne często miały charakter archiwalny w stosunku do nowoczesnych
i wciąż rozwijających się technologii pomiarowych. Co prawda pojawiały
się na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wydawane na
bieżąco różnego rodzaju interpretacje prawne, ale nie miały one charakte-
ru wiążącego w kontekście ścisłej regulacji przepisu prawnego. W związku
z tym w drugiej dekadzie XXI wieku zaczęły wchodzić w życie nowe akty
wykonawcze w postaci rozporządzeń, mające nie tylko uszczelnić system
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prawny w geodezji, ale również dostosować przepisy do bieżącego rozwoju
technologicznego w dziedzinie geodezji. Jednym z długo oczekiwanych ak-
tów wykonawczych było rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych i prze-
kazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego [Rozporządzenie, 2011]. Wyniki przedstawionej w roz-
dziale piątym analizy w dużej mierze potwierdzają niespójność, niejedno-
rodność interpretacji przepisów rozporządzenia. Taki stan rzeczy powodu-
je, że oczekiwania jakie kilka lat temu wiązano z nowymi regulacjami praw-
nymi są wciąż aktualne i nabierają nowego jeszcze szerszego wymiaru
w codziennej rzeczywistości branży geodezyjnej.

Nie ulega jednak wątpliwości, że pomiary GNSS znacząco wpływają
na jakość opracowań geodezyjnych dotyczących osnów geodezyjnych.
W tym przypadku osnów realizacyjnych. Można ogólnie stwierdzić, że na-
wiązanie osnów realizacyjnych do sieci stacji referencyjnych pozwala istot-
nie poprawić ich parametry jakościowe, zapewniając tym samym większą
niezawodność prac geodezyjnych. Przy założonym standardzie zagęszcze-
nia punktów (funkcjonalności osnowy) bez straty dokładności można sto-
sować konstrukcje geometryczne o mniejszej gęstości obserwacji klasycz-
nych, co bezpośrednio przekłada się na koszty geodezyjnej obsługi inwe-
stycji. „Sztywność” słabszej konstrukcji zapewnią dodatkowo pomierzone
wektory GNSS, wpływające na wymagane parametry niezawodności. Pro-
jektując osnowę zintegrowaną można ograniczyć koszty jej założenia prze-
ciętnie o kilkanaście procent w stosunku do sieci klasycznej o analogicz-
nych parametrach jakościowych. Ponadto nawiązanie osnowy do stacji re-
ferencyjnych pozwala na co najmniej dwukrotną (a przeciętnie trzykrotną)
poprawę dokładności określonej błędem średnim długości najmniej ko-
rzystnie położonego boku w sieci, w stosunku do osnów klasycznych wy-
równywanych swobodnie w układzie lokalnym.

Nie bez znaczenia dla funkcjonalności sieci geodezyjnej pozostaje
możliwość łączenia obserwacji satelitarnych z pomiarami klasycznymi
i łącznego ich wyrównania. Wyrównanie sieci geodezyjnych zintegrowa-
nych z obserwacjami GNSS najlepiej opierać na wariancie dwustopniowym
polegającym na oddzielnym „rzutowaniu” wektorów do układu dwuwy-
miarowego i oddzielnym do układu wysokościowego. Zrzutowanie wekto-
rów na elipsoidę jest korzystne ze względu na mniejszą dokładność wyzna-
czenia ich pionowych składowych. Automatycznie eliminujemy wtedy wpływ
ewentualnych błędów określenia wysokości anten. Dla sieci o najwyższej
dokładności lub o dużej rozpiętości obszarowej istotne jest wcześniejsze
przekształcenie wektorów GNSS do przestrzeni układu stacji referencyj-
nych przed wyrównaniem osnowy zintegrowanej.
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Technologia GNSS znajduje również szeroki wachlarz zastosowań
w pomiarach realizacyjnych, zwłaszcza w połączeniu z zautomatyzowanym
pomiarem metodami klasycznymi zapewniającymi odpowiednią dokładność
wewnętrzną realizacji tyczonego obiektu. Chociaż rezultaty testów poka-
zują, że również sama technika RTN jest stabilna i pozwala uzyskać wysoką
powtarzalność wyników.

Nieco odrębnym zagadnieniem są pomiary satelitarne typu Precise
Point Positioning. Jak się okazuje technika pomiarów autonomicznych PPP
(przy użyciu jednego odbiornika i bez nawiązania do stacji referencyjnych)
w trybie kinematycznym jest przydatna do niektórych prac z zakresu geo-
dezji inżynieryjnej. W tym przypadku do monitorowania wychyleń obiek-
tów wysmukłych przy spodziewanych przemieszczeniach przekraczających
50 mm.

Mając na uwadze możliwości jakie daje geodecie technologia po-
miarów GNSS, łącznie z niemal całkowitą automatyzacją procesu pomia-
rowego należy pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania
i kontrolować efekty wykonanych pomiarów w celu ograniczenia ryzyka
przeoczenia błędu, a tym samym zwiększenia niezawodności wykonywanych
prac.
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