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Abstrakt 
 
 W pracy przedstawiono ocenę dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych                         
I grupy dokładnościowej pozyskanych z wielkoskalowych map numerycznych.                       
Rozpatrywano cztery metody pozyskiwania danych numerycznych: nowy pomiar 
tachimetrem elektronicznym, przeliczenie wyników wcześniejszych pomiarów bezpośrednich 
(ortogonalnych i biegunowych), manualną wektoryzację rastrowego obrazu ortofotomapy 
oraz przetworzenie graficzno-numeryczne map analogowych. Badania wykonano w oparciu  
o trzy rodzaje szczegółów sytuacyjnych: punkty załamania konturu budynków (oznaczone 
literą B), punkty graniczne (oznaczone literą G) oraz punkty armatury uzbrojenia naziemnego 
(oznaczone literą U).                         
Przeprowadzone badania wykazały istotne ograniczenia (wynikające z tytułu dokładności 
położenia szczegółów) w możliwościach wykorzystania cyfrowych danych sytuacyjnych 
pozyskanych różnymi metodami. Uzyskane wyniki potwierdziły także konieczność 
wykonywania ocen dokładności map numerycznych wykonanych na podstawie różnych                 
i niejednorodnych danych źródłowych. 
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Abstract 

 
The paper presents estimation positional accuracy of geometric well-defined points 

(geometric feature points of 1st class of accuracy) acquired from large-scale digital maps.  
The four methods of producing digital map data was analyzed: new total station survey, entry 
earlier field survey results (linear and polar), manual vectorisation raster picture of 
orthophotomap and graphic-digital processing of analogue maps. The examination performed 
by three kinds of geometric features: corner points of buildings contour (marked by letter B), 
boundary points of parcels (marked by letter G) and points of technical utilities (marked by 
letter U). 
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Carried out investigations showed essential limitations (consequential with title positional 
accuracy of features) in practical usefulness of geometric digital map data produced with 
different methods. Obtained results confirmed that there is a necessity of carrying out 
estimations of the accuracy of digital maps made from different and heterogeneous source 
data. 
 
1. WSTĘP 
 
 

Niniejsza praca powstała w wyniku badań przeprowadzonych pod kierunkiem 

naukowym prof. Władysława Dąbrowskiego, uwieńczeniem których była m.in. rozprawa 

doktorska dr inż. Adama Doskocza. 

Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczące dokładności położenia szczegółów 

sytuacyjnych pozyskanych różnymi metodami do wykonania czterech odrębnych map 

numerycznych. Zaprezentowane wyniki charakteryzują dokładność opracowań numerycznych 

z obszaru miast: Olsztyn i Zielona Góra. Ocenę dokładności, danych sytuacyjnych 

pozyskanych z poszczególnych map, wykonano w wyodrębnionych fragmentach miasta                

(na tzw. obiektach kontrolnych) charakteryzujących prawdopodobny zakres realnej 

dokładności analizowanych map numerycznych. 

 
2. CEL  I   METODYKA  BADAŃ 
 
 

Celem badań było określenie rzeczywistej dokładności położenia szczegółów 

sytuacyjnych I grupy dokładościowej, zapisanego poprzez ich współrzędne płaskie (X, Y)                  

w zbiorach map numerycznych. Następnie, w oparciu o stwierdzone błędy położenia 

szczegółów sytuacyjnych I grupy wyznaczenie zakresu przydatności tychże danych                         

oraz określenie dokładności wielkoskalowych map numerycznych.  

Dokładność map numerycznych oceniono w nawiązaniu do wymogów Wytycznych 

technicznych K-1.2 określających dopuszczalny błąd położenia punktu na mapie analogowej 

(tożsamej z wyplotowaną prezentacją graficzną mapy numerycznej). 
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Ogólnie rzecz ujmując, badanie dokładności oparto na porównaniu współrzędnych trzech 

rodzajów szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, nienaruszonych pomiędzy 

pierwotnym wyznaczeniem ich położenia a kontrolnym pomiarem bezpośrednim.                         

W badaniach uwzględniono następujące rodzaje szczegółów: 

- punkty załamania konturu budynków (oznaczone literą B),  

- punkty graniczne (oznaczone literą G), 

- punkty armatury uzbrojenia naziemnego (oznaczone literą U). 

Współrzędne zawarte w bazie danych analizowanych map porównano ze współrzędnymi,       

tych samych - starannie zidentyfikowanych, punktów wyznaczonych w pomiarach 

kontrolnych. Pomiary kontrolne wykonano tachimetrem elektronicznym w nawiązaniu         

do poziomej geodezyjnej osnowy odtwarzalnej III klasy o dokładności Pm < 0,03 m.  

Wzorcowe współrzędne punktów kontrolnych wyznaczono z pomiarów terenowych 

zawierających obserwacje nadliczbowe, co pozwoliło na wyrównanie ścisłe wyników 

pomiarów i ocenę ich dokładności (wyrównanie przeprowadzono w programie SIEĆ 95 

autorstwa prof. Gajderowicza). Stwierdzono, że punkty kontrolne na terenie miasta Olsztyna 

wyznaczono z dokładnością Pm < 0,02 m, natomiast na obszarze miasta Zielona Góra 

dokładność położenia punktów kontrolnych wyniosła Pm < 0,03 m. 

3. CHARAKTERYSTYKA  BADANYCH  OBIEKTÓW 
 
 
Obiekt A stanowi mapa numeryczna z pomiarów bezpośrednich – wykonanych tachimetrem 

elektronicznym w latach 1995-96 (w ramach praktyk studenckich) na terenie miasteczka 

akademickiego byłej ART w Olsztynie, w oparciu o osnowę odtwarzalną III klasy                          

– opracowana w skali prezentacji graficznej 1:500. Badania zrealizowano w oparciu                         

o 481 punktów kontrolnych.  

Obiekt B jest to numeryczna mapa zasadnicza miasta Zielona Góra wykonana na podstawie 

istniejących wyników pomiarów sytuacyjnych przeprowadzonych w latach 1974-1999 
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głównie metodą domiarów prostokątnych (w oparciu o poligonizację techniczną II klasy        

z lat 1973-1974, o dokładności Pm < 0,10 m), a w ostatnim okresie metodą biegunową            
z zastosowaniem tachimetru elektronicznego (w nawiązaniu do osnowy odtwarzalnej           

III klasy). Badania wykonano na podstawie 1619 punktów kontrolnych. 

Obiekt C stanowi cyfrowa ortofotomapa miasta Olsztyna opracowana w skali 1:2000. 

Ortofotomapę wykonano na podstawie zdjęć lotniczych w skali 1:5000 (wykonanych                        

w ramach programu PHARE w 1995 roku) przetworzonych do postaci cyfrowej na skanerze 

tablicowym w rozdzielczości 1000 dpi. Badania zrealizowano w oparciu o 311 punktów 

kontrolnych.  

Obiekt D jest to numeryczna mapa zasadnicza miasta Olsztyna wykonana metodą 
przetworzenia graficzno-numerycznego analogowej mapy zasadniczej w skali 1:500         

wraz z nakładkami uzbrojenia podziemnego w skalach 1:500 i 1:1000. Współrzędne 

ocenianych szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, na mapie numerycznej 

obiektu D, wyznaczono w technologii wektoryzacji obrazów rastrowych poprzedzonej 

skanowaniem materiałów analogowych.  

Analogowa mapa zasadnicza powstała w oparciu o poligonizację techniczną II klasy z 1974 r. 

Pomiar szczegółów wykonano metodą fotogrametryczną (zdjęć lotniczych) według stanu 

istniejącego w październiku 1977 roku. Sytuację i rzeźbę terenu naniesiono za pomocą 
autografu Wild A8 i nanośnika szczegółów. Mapę aktualizowano metodą pomiarów 

bezpośrednich dowiązywanych do osnowy z roku 1974 o dokładności Pm < 0,10 m,                             

a po roku 1986 – do nowo założonej osnowy odtwarzalnej III klasy. Badania wykonano                 

na podstawie 2282 punktów kontrolnych. 
 
 
4. OPIS  BADAŃ 
 
 W pierwszym etapie badań uzgodniono i ujednolicono układy współrzędnych, 

przetransformowano współrzędne punktów kontrolnych pozyskane ze zbiorów map 
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numerycznych do układu obowiązującej poziomej osnowy geodezyjnej (w oparciu, o którą 
zrealizowano pomiary kontrolne). Wykonano transformację afiniczną w oparciu o punkty 

poziomej osnowy geodezyjnej III klasy, które funkcjonowały w osnowie z lat 70-tych                      

a następnie zostały włączone do nowo założonej osnowy odtwarzalnej. W żadnym z obiektów 

kontrolnych błąd średni transformacji nie przekroczył 0,10 m.   

Następnie, w oparciu o różnice współrzędnych punktów kontrolnych (wyrażone w jednolitym 

układzie współrzędnych), wyznaczono dokładność położenia szczegółów sytuacyjnych. 

 
4.1. Wyznaczenie dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych  
        przedstawionych na mapach numerycznych wykonanych  
        z wyników pomiarów bezpośrednich (obiekt A i B) 
 
 

Obiekt A i obiekt B w bieżącym podtytule niniejszej pracy zostały łącznie 

sklasyfikowane jako mapy numeryczne wykonane z pomiarów bezpośrednich. Trzeba jednak 

nadmienić, iż istnieje między nimi pewna różnica w „procesie”  przeniesienia fizycznej 

lokalizacji szczegółów sytuacyjnych do jej zapisu za pomocą współrzędnych w bazie danych 

mapy numerycznej. W owym „procesie”  można wyróżnić dwa etapy: pomiar                             

oraz opracowanie analityczno-obliczeniowe wyników pomiaru i wprowadzenie                               

ich do bazy danych.  

Obiekt A 

Pomiary „total station”  (przy przestrzeganiu fundamentalnych zasad i warunków 

pomiaru) dostarczają jednorodny i wysokodokładny materiał obserwacyjny, a przy pełnej 

automatyzacji etap jego opracowania analityczno-obliczeniowego odbywa się (w tachimetrze) 

praktycznie z wyłączeniem bezpośredniego udziału operatora.  

Technologia wykonania mapy numerycznej z pomiarów bezpośrednich tachimetrem 

elektronicznym (obiekt A) zakładała zrealizowanie pomiarów z elementami kontrolnymi 

zalecanymi w Instrukcji technicznej G-4 (DĄBROWSKA i in. 1995).  
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Dzięki temu możliwa była ocena dokładności położenia punktów sytuacyjnych na podstawie 

różnic dwukrotnie wyznaczonych współrzędnych punktów kontrolnych. W prezentowanej 

metodzie założono, że różnice współrzędnych punktów kontrolnych reprezentują ich błędy 

prawdziwe; a następnie (zgodnie z teorią par spostrzeżeń) podano wzór na obliczenie               

błędu położenia punktu na mapie numerycznej wykonanej z pomiarów tachimetrem 

elektronicznym (DĄBROWSKI i in. 1998): 

 N

L
mP ⋅

∆=
2

][ 2

                           (1) 

gdzie: 

Pm  - błąd położenia punktu na mapie numerycznej z pomiarów tachimetrem elektronicznym, 

22 YXL ∆+∆=∆ - długość wektora przesunięcia punktu kontrolnego, 

N - liczba punktów kontrolnych. 

W badaniach dysponowano zbiorem 481 punktów kontrolnych, zawierającym większość                 
z występujących w terenie rodzajów szczegółów I grupy dokładnościowej.  

Po wstępnej analizie odrzucono trzy punkty, których długość wektora przesunięcia punktu 

znacznie odbiegała od pozostałych długości wektorów (były to długości: 0,37 m, 0,54 m         

i 0,87 m w sytuacji, gdy 93 % zbioru punktów kontrolnych wykazało  ∆L < 0,10 m).  

Następnie w oparciu o zależność (1) oceniono dokładność położenia szczegółów 

sytuacyjnych typu B i U oraz innych punktów sytuacyjnych, a także łącznie na podstawie 

całości zbioru 478 punktów kontrolnych oceniono dokładność położenia punktu sytuacyjnego           

na obszarze obiektu A. 

Obiekt B 

Wyników pomiarów bezpośrednich zgromadzonych na przestrzeni ostatnich 30-tu lat 

w operatach technicznych (np. tych które posłużyły za materiał źródłowy do sporządzenia 

mapy numerycznej obiektu B) nie można scharakteryzować jako wysoce jednorodne, 
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chociażby z tytułu różnorodności zastosowanych technologii pomiarów sytuacyjnych                    

oraz różnicy wykorzystywanych osnów. Dlatego ocenę dokładności położenia szczegółów 

sytuacyjnych na mapie numerycznej obiektu B, wykonano poprzez porównanie 

współrzędnych punktów sytuacyjnych (B, G, U) zawartych w bazie danych mapy                          

ze wzorcowymi współrzędnymi punktów kontrolnych wyznaczonymi w nowym pomiarze 

bezpośrednim. Błąd położenia punktu sytuacyjnego obliczono w oparciu o uproszczoną 
zależność (2), której pełną postać zamieszczono w pracy (DĄBROWSKI i in. 1999): 

                                                        
N

L
m

IIP
][ 2∆=                                                                    (2) 

gdzie: 

IIPm - błąd położenia punktu na ocenianej mapie numerycznej, 

22 )()( IIIIII YYXXL −+−=∆ - długość wektora przesunięcia punktu kontrolnego, 

IIII YX ,  - współrzędne punktu kontrolnego pozyskane z bazy danych ocenianej mapy 

numerycznej, 

II YX ,  - wzorcowe współrzędne punktu kontrolnego, 

N - liczba punktów kontrolnych. 

 
4.2. Wyznaczenie dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych  
        przedstawionych na mapach numerycznych wykonanych  
        z danych pozyskanych innymi metodami (obiekt C i D) 
 
 

Mapy numeryczne obiektu C i obiektu D zostały zrealizowane w technologii 

przetwarzania graficzno-numerycznego. Technologia ta jest procesem zaawansowanym,                 

a w przypadku mapy obiektu D bardziej złożonym i obarczonym większą liczbą 
potencjalnych źródeł błędów. O ocenie dokładności poszczególnych etapów procesu 

przetwarzania graficzno-numerycznego traktuje szereg prac innych autorów                                

m.in. (GOŚCIEWSKI 1999).  
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W niniejszej pracy przedstawiono ocenę dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych 

pozyskanych z dwóch produktów finalnych wykonanych w technologii przetwarzania 

graficzno-numerycznego. 

Obiekt C 

W celu zbadania dokładności położenia punktów sytuacyjnych na ortofotomapie 

cyfrowej przeprowadzono eksperyment, w ramach którego dwukrotnie zwektoryzowano 

wybrane szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej. Poprzez wektoryzację na rastrowym  

podkładzie ortofotomapy wyznaczono współrzędne (X, Y) punktów armatury uzbrojenia 

naziemnego terenu (studzienek) – współrzędne środków figur geometrycznych o kształcie 

kołowym lub prostokątnym. O wyborze badanych szczegółów sytuacyjnych zdecydowała               

ich dobra identyfikacja na rastrowym obrazie ortofotomapy.  

Z ortofotomapy pozyskano (dwukrotnie) współrzędne 311 punktów sytuacyjnych metodą 
wektoryzacji manualnej, której dokładność oszacowano (traktując różnice dwukrotnie 

wyznaczonych współrzędnych jako błędy prawdziwe) zgodnie z teorią par wyznaczeń. 

Dokładność wektoryzacji wyniosła 0,06 m (DOSKOCZ 2003).  

Maksymalna wartość bezwzględna rozbieżności współrzędnych z dwukrotnej wektoryzacji 

wyniosła: dla X 0,18 m, a w przypadku Y 0,17 m. Jako ostateczne współrzędne punktów 

armatury uzbrojenia naziemnego z ortofotomapy cyfrowej przyjęto uśrednione wartości 

wyników dwukrotnej wektoryzacji i porównano je ze współrzędnymi, tych samych 

szczegółów sytuacyjnych, wyznaczonymi z pomiaru bezpośredniego tachimetrem 

elektronicznym. Na podstawie różnic współrzędnych uzyskano zbiór 311 wektorów,              

długość żadnego z nich nie przekroczyła 0,60 m.  

Ocenę dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych na ortofotomapie cyfrowej  

wykonano z zastosowaniem zależności (2). 
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Obiekt D 

Badanie dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej               

na mapie numerycznej obiektu D wykonano w oparciu o punkty załamań konturu              

budynków (B) oraz punkty armatury uzbrojenia naziemnego (U). 

Ocena dokładności położenia punktów sytuacyjnych pozyskanych z mapy numerycznej 

wykonanej metodą przetworzenia graficzno-numerycznego map analogowych (obiekt D), 

wykonywana była na przestrzeni ostatnich pięciu lat w kilku etapach na fragmentach miasta. 

Prezentację wyników tych badań zapoczątkowano w publikacji (DĄBROWSKI i in. 1999),                         

a całościowo przedstawiono je w pracy (DOSKOCZ 2002).  

Ocenę oparto na porównaniu współrzędnych szczegółów sytuacyjnych I grupy 

dokładnościowej zawartych w bazie danych mapy numerycznej obiektu D ze współrzędnymi             

tych samych punktów wyznaczonych tachimetrem elektronicznym w nawiązaniu                         

do szczegółowej osnowy odtwarzalnej III klasy (założonej w latach 1985-86 oraz w latach 

kolejnych). Błąd położenia punktu sytuacyjnego obliczono na podstawie wyrażenia (2). 

 
5. UZYSKANE  WYNIK I  
 
 

Obliczone błędy położenia szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej                     

wskazały na zakres użyteczności danych sytuacyjnych pozyskanych z wielkoskalowych map 

numerycznych oraz dostarczyły oceny rzeczywistej dokładności tych map.  

Poniżej w tabeli 1 przedstawiono wyznaczone dokładności położenia szczegółów 

sytuacyjnych pozyskanych z map numerycznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że dokładność położenia 

szczegółów sytuacyjnych pozyskanych z mapy numerycznej wykonanej z pomiarów 

tachimetrem elektronicznym (obiekt A) jest rzędu 0,04 - 0,05 m. W związku z tym                 

należy podkreślić, że mapa numeryczna z pomiarów „total station”  charakteryzuje się             
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bardzo dużą dokładnością. Treść sytuacyjna, zbudowanej tą metodą bazy danych                     

mapy numerycznej, może być udostępniana w formie prezentacji analogowej w skali 1:250. 

Dokładność położenia danych sytuacyjnych pozyskanych z mapy numerycznej 

wykonanej na podstawie wyników wcześniejszych pomiarów bezpośrednich (obiekt B), 

generalnie waha się w granicach 0,10 - 0,30 m. Mniejszą dokładność położenia szczegółów 

stwierdzono na obszarze obiektu kontrolnego B-3 i na arkuszu 1(2) obiektu kontrolnego B-7. 

Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Zielona Góra wiadomo, że te mniej dokładne 

fragmenty mapy uzupełniono wynikami nowych pomiarów bezpośrednich. Dzięki temu, 

uzyskana dokładność położenia szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej 

zgromadzonych w bazie danych mapy numerycznej obiektu B zapewnia możliwość                          
ich prezentacji graficznej w skali 1:500 bądź 1:1000. 

Wykonane badania wykazały dużą dokładność położenia punktów sytuacyjnych 

wyznaczonych na rastrowym obrazie ortofotomapy opracowanej w skali 1:2000.                           

W przypadku zbadanych szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej (punktów 

armatury uzbrojenia naziemnego terenu) błąd położenia punktu wyniósł 0,21 m. 

Zwektoryzowane współrzędne na rastrowym podkładzie ortofotomapy, przynajmniej                     

w odniesieniu do analizowanych punktów, zapewniają dokładność opracowania sytuacyjnego 

mapy w skali 1:1000. 

W odniesieniu do współrzędnych szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej 

pozyskanych z bazy danych mapy numerycznej wykonanej metodą przetworzenia graficzno-

numerycznego map analogowych (obiekt D) stwierdzono, iż dokładność położenia 

analizowanych szczegółów jest rzędu 0,30 - 0,50 m. Uzyskany rezultat wskazuje, że baza 

danych mapy numerycznej obiektu D w zasadzie (z wyjątkiem obiektu kontrolnego D-5)  

spełnia dokładność opracowania sytuacyjnego mapy w skali nie większej niż 1:2000. 
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6. PODSUMOWANIE  I   WNIOSKI  
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najmniejszym błędem położenia 

punktu charakteryzują się szczegóły sytuacyjne I grupy zawarte w bazie danych mapy 

numerycznej wykonanej metodą pomiarów tachimetrem elektronicznym (obiekt A).  

Stosunkowo niewielki błąd położenia stwierdzono także w przypadku punktów sytuacyjnych 

pozyskanych z bazy danych mapy numerycznej wykonanej na podstawie wyników 

wcześniejszych pomiarów bezpośrednich (obiekt B). 

Wysoką dokładność wykazują również dane sytuacyjne (w zakresie dobrze 

identyfikowalnych szczegółów – studzienek uzbrojenia naziemnego) uzyskane                     

poprzez manualną wektoryzację rastrowego podkładu ortofotomapy (obiekt C).  

Natomiast w odniesieniu do szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej zawartych              

w bazie danych mapy numerycznej wykonanej metodą przetworzenia graficzno-

numerycznego map analogowych (obiekt D) stwierdzono największe błędy położenia punktu. 

Zrealizowane badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Ocena dokładności położenia szczegółów sytuacyjnych, pozyskanych z wielkoskalowych 

map numerycznych, wskazuje na zakres użyteczności tych danych oraz dostarcza               

oceny rzeczywistej dokładności analizowanych map. 

2. Różnie wykonywane mapy numeryczne nie zawsze dostarczają danych sytuacyjnych,               

które umożliwiałyby realizację opracowań geodezyjnych na wymaganym poziomie 

dokładności.  

3. W świetle uzyskanych wyników należy podkreślić, że niezbędne jest zachowanie dużej 

rozwagi przy podejmowaniu decyzji o wyborze metody opracowania numerycznej mapy 

zasadniczej miasta. 

4. Na podstawie zdobytych doświadczeń autorzy pracy stwierdzają konieczność 
wykonywania ocen dokładności wielkoskalowych map numerycznych. Wynika to, 
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zarówno z potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, jak i z troski o klarowność relacji pomiędzy 

wykonawcami a użytkownikami map numerycznych. 
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