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Badanie dokładności mapy numerycznej  
miasta Zielona Góra 

 
 W pracy oceniono dokładność bazy danych mapy numerycznej m. Zielona Góra, zrealizowanej 
z materiałów uzyskanych z pomiarów bezpośrednich wykonywanych w latach 1974-99. 
Przedmiotem badań były szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej. Stwierdzona wysoka dokładność 
położenia szczegółów sytuacyjnych pozwala na generowanie z bazy danych, dla przeważającej czę ści miasta, 
map graficznych w skali 1 : 500  spełniających wymogi dokładnościowe Instrukcji  G-4. 
  

Wstęp 
 
 Zachodzące w ostatnich latach w Polsce zmiany społeczno-gospodarcze i kształtujące się 
mechanizmy gospodarki rynkowej powodują, iż decydenci na szczeblach państwowym jak i samo-
rządowych pragną racjonalnie zarządzać podległą im przestrzenią. W celu spełnienia tych oczekiwań 
opracowywane są systemy SIP lub SIT, których zasadniczą częścią są mapy numeryczne. Mapy 
numeryczne realizowane są wieloma technologiami, o specyficznych cechach i różnej jakości 
produktu finalnego. 
Autorzy opracowań numerycznych oraz krąg ich użytkowników powinni wiedzieć jakiej dokładności 
opracowaniami dysponują, a w związku z tym do jakich zadań mogą być one wykorzystane.   
   

Cel i metodyka badań 
 
 Celem badań było określenie rzeczywistej dokładności informacji zawartej w bazie danych 
mapy numerycznej miasta Zielona Góra. Zrealizowano to poprzez wyznaczenie błędu średniego poło-
żenia wybranych szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej i odniesienie go do wymogów 
Instrukcji technicznej G-4 określającej dopuszczalny błąd położenia punktu na mapie tradycyjnej, 
tożsamej z wyplotowaną prezentacją graficzną mapy numerycznej. 
Badanie dokładności mapy numerycznej m. Zielona Góra oparto na porównaniu współrzędnych trzech 
rodzajów szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej: 
B - punkty załamań konturu budynków,  
G - fizycznie istniejące znaki graniczne, nienaruszone między pomiarem pierwotnym a kontrolnym, 
U - punkty armatury uzbrojenia naziemnego. 
Informacje zawartą w bazie danych mapy porównano ze współrzędnymi, tych samych - starannie 
zidentyfikowanych, punktów wyznaczonych w pomiarze kontrolnym zrealizowanym tachimetrem 
elektronicznym w nawiązaniu do osnowy odtwarzalnej III klasy, założonej w 1999 roku. 
 Współrzędne szczegółów sytuacyjnych zawarte w bazie danych mapy numerycznej wyzna-
czono z punktów poligonizacji technicznej II klasy, bądź z opartej na niej osnowy pomiarowej, zało-
żonej w latach 1973-74 przez PPGK wg Instrukcji B-III. 
Pomiar kątów wykonano teodolitem Theo 010 w 2 seriach, zaś odległości taśmą stalową ze wskaź- 
nikami lub distomatem DI-10. Osnowę wyrównano dwurzędowo metodą punktów węzłowych. Błędy 
średnie punktów węzłowych nie przekroczyły 0,15 m. Osnowa z 1974 r. była w miarę potrzeb moder-
nizowana i uzupełniana do 1999 roku. 
Na jej podstawie dokonywano sukcesywnych pomiarów sytuacyjnych, głównie metodą domiarów pro-
stokątnych, a w ostatnich latach metodą biegunową z wykorzystaniem tachimetru elektronicznego. 
Wyniki pomiarów, wykonanych w latach 1974-99, wprowadzono do Systemu Informacji o Terenie 
GEO-INFO. 
W latach 1998-99 na terenie m. Zielona Góra zrealizowano szczegółową osnowę odtwarzalną III 
klasy, uzyskując bardzo wysoką dokładność wyznaczenia punktu. Maksymalny błąd średni położenia 
punktu wyniósł  mP = 0,027 m. 



  

Współrzędne punktów kontrolnych określono na podstawie specjalnie opracowanych warunków 
technicznych. Wykonawcą prac było OPGK-Geomap z Zielonej Góry. Jako zasadę przyjęto, w miarę 
możliwości, równomierne rozmieszczenie punktów kontrolnych na badanym obiekcie, zalecając aby 
co najmniej 50 % punktów kontrolnych wyznaczonych było, w pomiarze wyjściowym, z osnowy 
pomiarowej opartej na ówczesnej poligonizacji technicznej II klasy. 
Ponadto wykonano pewną ilość obserwacji nadliczbowych, co pozwoliło na obliczenie błędów śred-
nich położenia wyznaczanych punktów sytuacyjnych. 
Zgodnie z wytycznymi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej 
Górze badania wykonano na 7 obiektach uznanych za reprezentatywne dla poszczególnych obszarów 
miasta. Pozwoliło to na przeniesienie wyników analiz dokładnościowych obiektu na obszar o jedno-
rodnej lub zbliżonej technologii wyznaczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokład-
nościowej, zawartych w bazie danych mapy numerycznej.  
Błędy średnie położenia szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na badanej mapie 
numerycznej obliczono ze wzoru (Dąbrowski, 1999): 
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gdzie: 
   

IPm  - błąd średni położenia punktu kontrolnego uzyskany z nowych pomiarów (1999 r.), 

   dL   - długość wektora przesunięcia punktu kontrolnego, 
    n    - liczba badanych punktów. 
 W związku z tym, iż badany zasób bazowy dotyczy obszaru miejskiego, prezentacja graficzna 
mapy numerycznej ma spełniać rolę mapy zasadniczej (terenu zurbanizowanego) w skali 1:500. 
Wielkość błędu granicznego szczegółu sytuacyjnego określono, poprzez wartość błędu średniego wyz-
naczonego z warunku Instrukcji G-4, jako trzykrotną wartość błędu średniego: 

0,0003 m ⋅ 500 = 0,15 m;   0,15 m ⋅ 3 = 0,45 m ⇒ błąd graniczny - mPgr = 0,45 m. 
Po analizie wzoru (1) założono, że przy niewielkiej wartości 

IPm  (
IPm ∈ (0,006 m; 0,036 m) - w zbio-

rze punktów kontrolnych)  wartość błędu granicznego można przyjąć za dopuszczalną długość wekto-
ra przesunięcia punktu kontrolnego. 
Dlatego też przyjęto, że punkty kontrolne o dL > 0,45 m obarczone są błędami grubymi i poddano je 
gruntownej analizie. 
 

Wstępna analiza obiektów 
 
 Współrzędne punktów kontrolnych z bazy danych w systemie GEO-INFO, odniesione do os-
nowy z 1974 roku, przetransformowano do układu osnowy z 1999 r. Wykorzystując maksymalną ilość 
punktów dostosowania, dostępną na obszarze (lub w sąsiedztwie) badanego obiektu. 
Ilość punktów dostosowania oraz błędy liniowe transformacji zawarto w tabeli 1. 
 
 

Nr 
obiektu 

Nr  obrębu 
(nazwa) 

Rodzaj  i liczba punktów 
kontrolnych 

(łącznie - liczba punktów 
transformowanych) 

L iczba punktów 
dostosowania 

Błąd liniowy 
transformacj i 

[m] 

Maksymalna 
różnica 

||||dL-dL’ |||| [m] 

42 
(Osiedle Śląskie) 

B - 155 
G - 9 

(łącznie - 164) 

8 0,031 0,05 1 

43 
(Osiedle Pomorskie) 

B - 48 
G - 50 

(łącznie - 98) 

16 0,025 0,06 

2 19 
(Centrum) 

B - 93 
G - 124 

(łącznie - 217) 

8 0,064 0,09 



  

3 25 
(Osiedle Malarzy) 

B - 191 
G - 19 

(łącznie - 210) 

6 0,042 0,04 

4 38 
(Osiedle Kwiatowe) 

B - 195 
G - 49 

(łącznie - 244) 

5 0,096 0,18 

5 11 
(Osiedle Chynów) 

B - 131 
G - 66 
U - 121 

(łącznie - 318) 

21 0,028 0,04 

6 23 
(Osiedle Leśne) 

B - 150 
G - 67 
U - 47 

(łącznie - 264) 

28 0,052 0,02 

7 34 
(okolice ulic 

Reymonta i Struga) 

B - 94 
G - 14 

(łącznie - 108) 

5 0,019 0,04 

||||dL-dL’ |||| – wielkość  wskazująca wpływ różnicy osnów (układów odniesienia), na wektor przesunięcia punktu    
                  kontrolnego.  
 
Tabela 1. Wykaz badanych obiektów. 
 
 Przeanalizowano wielkości: dL - wynikające z różnic współrzędnych zbioru punktów kontrol-
nych z bazy w GEO-INFO po transformacji do układu osnowy z 1999 roku i nowego ich wyznaczenia 
pomiarem kontrolnym oraz dL’ - uzyskane z różnic współrzędnych tych punktów z bazy w GEO-INFO 
bez transformacji i nowego ich wyznaczenia pomiarem kontrolnym. 
Jedynie w przypadku obiektu 4 stwierdzono pewną rozbieżność osnów, na co wskazał błąd liniowy 
transformacji oraz wartość maksymalnej różnicy |dL-dL’ |. 
 

Opis badań 
 
 Badania przeprowadzono niezależnie na kolejnych obiektach charakterystycznych dla posz-
czególnych obszarów miasta (tabela 2). 
Na każdym obiekcie zlokalizowano punkty kontrolne obarczone błędami grubymi oraz określono jaki 
odsetek stanowią one w całości zbioru punktów kontrolnych. 
Zweryfikowano także ewentualny wpływ różnicy osnów, poprzez wartości |dL-dL’ |, na wielkość błędu 
średniego ( IIPm )  punktów kontrolnych o dL > 0,45 m. 

Obiekty 1, 2, 5 i 6 opracowano podobnie, ponieważ w przypadku każdego z nich liczba punktów kont-
rolnych o błędach grubych nie przekroczyła 3 %  zbioru punktów kontrolnych. Ponadto nie stwierdzo-
no na ich obszarach żadnej prawidłowości w położeniu punktów kontrolnych o błędach grubych oraz 
wpływu różnicy osnów na długość wektora przesunięcia punktu kontrolnego. 
W tej sytuacji punkty obarczone błędami grubymi wyłączono z badań, a na podstawie pozostałych 
określono błąd średni położenia punktu ( IIPm ) w zbiorze wszystkich punktów kontrolnych łącznie 

oraz z podziałem na rodzaje szczegółów I grupy dokładnościowej. 
 Pozostałe trzy obiekty opracowano odrębnie, stosując do każdego z nich podejście indywi-
dualne, ze względu na zaobserwowane cechy analizowanych zbiorów. 
 W przypadku obiektu 3 stwierdzono, iż 13 %  punktów jest obarczonych błędami grubymi. 
W wykonanych analizach zbioru punktów kontrolnych nie zaobserwowano wpływu różnicy osnów 
na długość wektora przesunięcia punktu kontrolnego. Natomiast wykonana analiza położenia punktów 
kontrolnych wskazała, że punkty obarczone błędami grubymi znajdują się na arkuszach map 2(5), 4(5) 
i 1(5). Ponieważ były to sąsiednie arkusze położone w środkowej części obiektu dlatego też, aby nie 
przesądzały one o dokładności pozostałych arkuszy, wyznaczono błąd średni położenia punktu na każ-
dym z arkuszy oddzielnie. 
Do obliczeń dotyczących arkuszy 1(5), 2(5) i 4(5) włączono wszystkie znajdujące się na nich punkty 
kontrolne, z wyjątkiem punktu granicznego o nr 25280, którego wielkość dL = 5,83 m trudno było jak- 



  

kolwiek skomentować. Było to konieczne ponieważ błędy grube stanowiły odpowiednio na arkuszu:  
2(5) - 42 %,  4(5) - 10 %,  1(5) - 6 %  punktów zbioru kontrolnego.  
Na arkuszach 3(5) i 5(5) w zbiorze punktów kontrolnych nie stwierdzono punktów o błędach grubych.  
Punktami kontrolnymi w obiekcie 3 były niemalże wyłącznie punkty załamań konturu budynków. Ma-
ły odsetek stanowiły punkty graniczne na trzech arkuszach, odpowiednio: 2(5) - 10 %, 4(5) - 14 %  
i 5(5) - 6 %. W związku z tym wyznaczono błąd średni położenia punktu kontrolnego łącznie, bez 
wyszczególniania rodzajów punktów. 
 Na obiekcie 4 stwierdzono, że 7 %  punktów kontrolnych obarczonych jest błędami grubymi, 
w przypadku części z nich (1/4) zaobserwowano pewien wpływ różnicy osnów na długość wektora 
przesunięcia. Sytuacja ta zaistniała prawdopodobnie z powodu małej ilości dostępnych punktów 
wspólnych w transformacji obiektu 4 z układu osnowy z 1974 roku do układu osnowy odtwarzalnej. 
W przeprowadzonej analizie położenia punktów kontrolnych, punkty obarczone błędami grubymi zlo-
kalizowano na arkuszach map 2(7), 3(7), 4(7) i 7(7). Arkusze te znajdowały się w centralnej części 
obiektu i zasięgiem swym obejmowały znaczną część jego obszaru. Dlatego też dokładność pozosta-
łych arkuszy, przy małym zasięgu obszarowym i niewielkiej liczbie punktów kontrolnych, nie mogła 
być wyznaczona oddzielnie. 
W związku z tym, że z 7 % punktów kontrolnych o błędach grubych około 1 % obarczonych było błę-
dami rzędu 3 metrów, a pozostałe 6 % nieznacznie przekroczyły wartość błędu grubego (0,45 m) obli-
czono błąd średni położenia punktu kontrolnego w obiekcie 4 w dwóch wariantach: 
 I. Wszystkie punkty obarczone błędami grubymi wyłączono z obliczeń. 
 II. Wyłączono z obliczeń tylko punkty z błędami bardzo dużymi - rzędu 3 m. 
W obu z nich określono błąd średni położenia punktu ( IIPm ) w zbiorze wszystkich punktów kontrol-

nych łącznie oraz z podziałem na rodzaje szczegółów I grupy dokładnościowej. 
 Obiekt 7 reprezentowany był aż w  23 %  punktami kontrolnymi o błędach grubych. W wyko-
nanych analizach zbioru punktów kontrolnych nie zaobserwowano wpływu różnicy osnów na długość 
wektora przesunięcia punktu kontrolnego. 
Po przeanalizowaniu położenia punktów kontrolnych stwierdzono, że punkty obarczone błędami gru-
bymi znajdują się prawie wyłącznie na arkuszu 1(2). Ponadto stanowią one 70 % punktów kontrol-
nych tego arkusza, a średnia długość wektora przesunięcia wynosi 1,96 m. Przesądziło to o zaniecha-
niu dalszych badań arkusza 1(2) ze względu na bardzo małą dokładność położenia szczegółów sytu-
acyjnych I grupy dokładnościowej. 
Natomiast w przypadku arkusza 2(2) stwierdzono, 3 % punktów kontrolnych obarczonych błędami 
grubymi - wyłączono je z dalszych obliczeń. Wyznaczono błąd średni położenia punktu kontrolnego 
łącznie dla wszystkich punktów kontrolnych arkusza 2(2). Jednakże ocena ta może być jednoznacznie 
traktowana w odniesieniu do punktów załamań konturu budynków, gdyż stanowiły one 94 % zbioru 
punktów kontrolnych arkusza. 
 

Wyniki badań 
 
Obliczenia i analizy wykonane na obiektach kontrolnych pozwoliły na określenie rzeczywistej 
dokładności mapy numerycznej miasta Zielona Góra. Dokładność mapy scharakteryzowano błędem 
średnim położenia szczegółu sytuacyjnego I grupy dokładnościowej ( IIPm ). 

Ze względu na stwierdzone kilkumetrowe błędy uznano, że arkusz 1(2) obiektu 7 nie spełnia wymo-
gów dokładnościowych. Z pozostałych obiektów duże wartości błędów średnich stwierdzono na 
obiekcie 3, a w szczególności wartość IIPm = 0,57 m adekwatną dla arkusza 2(5). Dokładność arkuszy 

obiektu 3 jest generalnie mniejsza od dokładności arkuszy map pozostałych badanych obiektów.   
Po uwzględnieniu kryterium dokładnościowego Instrukcji G-4, w odniesieniu do wyznaczonych błę-
dów średnich położenia szczegółów sytuacyjnych I grupy, określono skale prezentacji graficznej bada-
nej mapy numerycznej. Następnie skale zaszeregowano zgodnie z obowiązującą systematyką opraco-
wań geodezyjnych uzyskując informację o użyteczności badanej bazy mapy numerycznej. 
Wyniki badań i płynące z nich zalecenia przedstawiono w tabeli 2. 
 
 



  

Wnioski 
 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących technologii 
tworzenia bazy danych mapy numerycznej oraz określenia użyteczności informacji zawartej w istnie-
jących zasobach bazowych map numerycznych: 
 
1. Technologia tworzenia bazy danych mapy numerycznej powinna obligatoryjnie zawierać ocenę    
    dokładności zawartej w niej informacji. 
2. Określenie rzeczywistej dokładności informacji zawartej w bazie danych mapy numerycznej winno   
    być realizowane poprzez wyznaczenie błędu średniego położenia szczegółu sytuacyjnego I grupy   
    dokładnościowej.   
3. Kryterium błędu średniego odniesione do informacji zawartej w bazie mapy numerycznej pozwala   
    ocenić jej dokładność względem wymogów Instrukcji technicznej G-4. 
4. W dobie powszechnego tworzenia map numerycznych będących produktami o niepełnej aktualności   
     i nieokreślonej dokładności, technologia wykonania mapy numerycznej miasta Zielona Góra zasłu-  
     guje na uznanie. 
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Examination of a numer ical map reliability of Zielona Góra 
 

Summary  
 

 Reliability of data base of a numerical map of Zielona Góra worked out on the basis of the materials 
obtained from direct measurements carried out in 1974-99 was estimated. 
High reliability of a position of situational details allows to generate from the data base for the majority parts of 
the town, graphic maps in the scale 1 : 500 fulfilling the accuracy requirements of technical instruction G-4. 
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Nr 
obiektu 

Nr  obrębu 
(nazwa) IPm [m] 

 

Przyporządkowanie 
obliczeń 

Rodzaj  i liczba 
punktów 

kontrolnych 

IIPm [m] 

 

M ianownik skali mapy 
wynikający z warunku 

Instrukcj i technicznej G-4 

Maksymalna skala 
prezentacj i graficznej  

B - 200 
G - 57 

0,13 
0,19 

433 
633 

1:500 
1:1000 

1 42 i 43 
(Osiedla: Śląskie 

i Pomorskie) 

0,015 cały obszar 

łącznie - 257 0,15 500 1:500 
B - 90 
G - 120 

0,18 
0,16 

600 
533 

1:1000 (1:500) 
1:1000 (1:500) 

2 19 
(Centrum) 

0,016 cały obszar 

łącznie - 210 0,17 566 1:1000 (1:500) 
arkusz 1(5) 32 0,25 833 1:1000 
arkusz 2(5) 40 0,57 1900 1:2000 
arkusz 3(5) 13 0,24 800 1:1000 
arkusz 4(5) 86 0,28 933 1:1000 

3 25 
(Osiedle Malarzy) 

0,016 

arkusz 5(5) 34 0,16 533 1:1000 (1:500) 
B - 183 
G - 45 

0,19 
0,16 

633 
533 

1:1000 
1:1000 (1:500) 

I wariant 
cały obszar 

łącznie - 228 0,19 633 1:1000 
B - 193 
G - 48 

0,22 
0,20 

733 
667 

1:1000 
1:1000 

4 38 
(Osiedle Kwiatowe) 

0,016 

II wariant 
cały obszar 

łącznie - 241 0,22 733 1:1000 
B - 131 
G - 63 
U - 115 

0,10 
0,13 
0,15 

333 
433 
500 

1:500 
1:500 
1:500 

5 11 
(Osiedle Chynów) 

0,024 cały obszar 

łącznie - 309 0,13 433 1:500 
B - 146 
G - 67 
U - 46 

0,16 
0,08 
0,12 

533 
266 
400 

1:1000 (1:500) 
1:500 
1:500 

6 23 
(Osiedle Leśne) 

0,027 cały obszar 

łącznie - 259 0,13 433 1:500 
B - 24 
G - 9 

   arkusz 1(2)  
 

łącznie - 33  zdyskwalifikowany dokładnościowo 
B - 78 
G - 4 

 
 

 
 

 
 

7 34 
(okolice ulic Reymonta 

i Struga) 

0,017 

arkusz 2(2)  
 

łącznie - 82 0,19 633 1:1000 

IPm  - błąd średni położenia punktu uzyskany ze ścisłego wyrównania wyników pomiaru kontrolnego (uśredniona wartość  dla danego obiektu), 

IIPm - wyznaczony błąd średni położenia punktu kontrolnego (obliczony ze wzoru (1)). 

 
Tabela 2. Zbiorcze zestawienie wyznaczonych dokładności obiektów objętych pomiarem kontrolnym.  


