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Wstęp 
Układy współrzędnych stosowane w geodezji satelitarnej są globalne i geocentryczne. Nie mogą 

być inne, jeżeli uwzględni się fakt, że ruch satelitów odnosi się do środka mas Ziemi. Z drugiej strony 
mamy klasyczne pomiary geodezyjne z natury rzeczy realizowane lokalnie a często wyrażone również 
w lokalnych układach współrzędnych.  

Precyzyjne określenie wzajemnych zależności między różnymi układami i rodzajami 
współrzędnych stanowi podstawowy warunek integracji różnych technik pomiarowych stosowanych 
w geodezji.  

Całość zagadnień związanych z wykładem podzielona została na następujące części: 
1. Systemy i układy współrzędnych, 
2. Transformacje, 
3. Odwzorowania, 
4. Przeliczenia współrzędnych między układem 1965 i układami lokalnymi a układem 2000 

(1992).  

SYSTEMY I UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH 
Pojęcia systemu i układu współrzędnych traktowane są często w wymiennie i chociaż są ze sobą 

ściśle powiązane to odnoszą się do różnych zagadnień. 

System Współrzędnych – Jest to zespół stałych i definicji niezbędny do jednorodnego 
opracowania danych geodezyjnych. W ramach systemu współrzędnych określona jest geometria Ziemi 
(w dotychczasowych systemach jest to elipsoida obrotowa, ale może być również elipsoida trójosiowa 
lub inna powierzchnia), orientacja układu współrzędnych, stała grawitacji, prędkość światła, skala 
czasu, itp. Rodzaj i wartość stałych zależy od rodzaju systemu i technik pomiarowych, dla jakich 
został zdefiniowany. Inne stałe zdefiniowane zostały dla systemów globalnych GRS1980 (Geodetic 
Reference System 1980) i WGS84 (World Geodetic System 1984) a inne dla „Systemu odniesienia 
krajów socjalistycznych 1942”. 

Układ Współrzędnych Geodezyjnych – Zgodnie z Polską Normą jest to układ 
współrzędnych, w którym położenie punktów w przestrzeni zdefiniowano poprzez odpowiedni dobór 
powierzchni odniesienia, sposobu rzutowania, rodzaju współrzędnych oraz początku układu. 

Porównując obydwie definicje można przyjąć, że układ współrzędnych geodezyjnych jest fizyczną 
realizacją systemu współrzędnych. A także, że takich realizacji (układów) może być w ramach 
systemu więcej niż jedna.  

Wbrew pozorom w praktyce geodezyjnej stykamy się ciągle z różnymi układami tego samego 
systemu współrzędnych. 

W Systemie Wysokości Normalnych obowiązującym w Polsce mamy układy wysokości 
KRONSZTADT’60 i KRONSZTADT’86.  

Dla układu współrzędnych geodezyjnych związanych z systemem odniesienia 1942 mamy kolejne 
realizacje Jednolitej Sieci Astronomiczno–Geodezyjnej, z których wywodzą się państwowe układy 
współrzędnych płaskich: 

− Opracowanie JSAG 1957–58, z którego powstał układ „1965” stosowany do dnia 
dzisiejszego, 

− Opracowanie PPOG81 z którego powstał układ „1965–86”,  
− Opracowanie JSAG 1983, 

W przypadku systemu ITRS (International Terrestial Reference System) mamy kolejne realizacje 
układu ITRF (International Terrestrial Reference Frame) – ITRF94, ITRF96, ITRF2000 i aktualny 
ITRF2005.  

Nawet układ WGS84 nie jest stały i w ciągu ostatnich lat był dwukrotnie modyfikowany. Kolejne 
realizacje nazywane są (NIMA TR8350.2) ‘WGS 84 (G730)’ i WGS 84 (G873)’ od numery tygodnia 
GPS, dla którego wprowadzono modyfikacje układu współrzędnych.  
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Rodzaje współrzędnych stosowanych w geodezji 
Definiując różne układy współrzędnych pojawiło się kilka ich rodzajów, które należy 

usystematyzować. Ze względu na zakres informacji przenoszonych przez współrzędne punktów 
możemy je podzielić na trzy podstawowe grupy: 

− Układ geodezyjnych współrzędnych przestrzennych: kartezjańskich XYZ lub elipsoidalnych 
BLh. Powstają w pomiarach satelitarnych i zawierają informacje geometryczne o położeniu 
punktu. Wysokość h oznacza wysokość elipsoidalną a nie wysokość normalną H z niwelacji.  

− Układ geodezyjnych współrzędnych płaskich: prostokątnych xy a także biegunowych. Powstają 
w wyniku klasycznych pomiarów geodezyjnych lub odwzorowania określonymi formułami 
matematycznymi współrzędnych elipsoidy na płaszczyzną.  

−  Układ wysokości: w Polsce stosujemy wysokości normalne H wyznaczone z pomiarów 
niwelacyjnych. 

Z punktu widzenia praktyki geodezyjne bardziej interesujące od podziału współrzędnych na 
rodzaje są zależności między nimi.  

Przejście ze współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych BLh do współrzędnych kartezjańskich 
XYZ określona jest wzorami 
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Wielkość N występująca we wzorach jest promieniem krzywizny pierwszego wertykału. 
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Gdy chcemy wykonać zamianę odwrotną ze współrzędnych kartezjańskich XYZ do współrzędnych 
geodezyjnych elipsoidalnych BLh wzory przyjmują postać 
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Szerokość geograficzna B w powyższych wzorach jest wyznaczana iteracyjnie, aż do osiągnięcia 
zakładanej dokładności. Parametry R i C zdefiniowane są następująco: 
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Zależność między wysokością elipsoidalną h a wysokością normalną H określona jest wzorem  

NHh =−  
gdzie: 
− h oznacza wysokość geodezyjną (elipsoidalną) punktu, 
− H oznacza wysokość normalną punktu, 
− N  to odstęp quasi-geoidy od elipsoidy odniesienia, 
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Jest to wzór określany jako „wzór na niwelację GPS”. Gdzie znając wysokość elipsoidalną h z 
pomiarów GPS oraz odstęp quasi–geoidy od elipsoidy odniesienia N z modelu można wyznaczyć 
wysokość normalną punktu H. 

Przeliczenie współrzędnych geodezyjnych BL na współrzędne płaskie xy realizuje się przez 
odwzorowanie współrzędnych.  

ODWZOROWANIA 
W kartografii znane są setki, jeżeli nie tysiące różnych rodzajów odwzorowań mających 

zastosowanie do różnych celów. W geodezji jednak dominującą pozycję zajmuje odwzorowanie 
Gaussa–Krügera nazywane w krajach anglosaskich „Traverse Mercator”. Jest to konforemne 
poprzeczne walcowe odwzorowanie powierzchni elipsoidy na płaszczyznę. Ze względu na charakter 
odwzorowania powierzchnia Ziemi dzielona jest na pasy południkowe o szerokości od 2 do nawet 
kilkunastu stopni. W Polsce ten rodzaj odwzorowania stosowany był w układzie 1942 w pasach 3 i 6–
stopniowych oraz w nowych układach państwowych na elipsoidzie GRS80 – 1992 (jeden pas 12–
stopniowy) i 2000 (4 pasy 3–stopniowe).  

Drugim rodzajem odwzorowania stosowanym w Polsce jest odwzorowanie quasi–stereograficzne 
(Roussilhe’a), zastosowane w układach 1965 (strefy I, II, III i IV) oraz GUGIK’80.  

Każde z tych odwzorowań wprowadza odmiennych charakter deformacji odwzorowawczych, co 
ma znaczenie przy transformacji współrzędnych między układami. 

TRANSFORMACJE 
Transformacją zgodnie z Polską Normą nazywamy operację matematyczną polegającą na 

przeliczeniu współrzędnych punktów z jednego układu współrzędnych geodezyjnych na inny układ 
współrzędnych geodezyjnych. 

Układem współrzędnych geodezyjnych może być układ współrzędnych geodezyjnych 
przestrzennych, jak i układ współrzędnych geodezyjnych płaskich prostokątnych.  

W zależności od rodzaju współrzędnych będziemy mieli do czynienia z transformacją 
przestrzenną lub transformacją płaską.  

Idąc dalej możemy analizować transformacje konforemne (liniowe) oraz transformacje 
wielomianowe wyższych stopni.  

Główny obszar zastosowań transformacji wielomianowych związany był z przeliczaniem 
współrzędnych płaskich zrealizowanych w różnych odwzorowaniach, ale w ramach jednego systemu 
współrzędnych geodezyjnych. Przykładem mogą być w tym względzie bezpośrednie formuły 
przeliczeniowe między współrzędnymi płaskimi w układzie „1942” i „1965” wyznaczanymi z tych 
samych współrzędnych geodezyjnych BL na elipsoidzie Krasowskiego. W okresie, gdy obliczenia 
wykonywano ręcznie lub na liczydłach mechanicznych stałe współczynniki wielomianu były znacznie 
wygodniejsze w stosowaniu od formuł odwzorowawczych zawierających rozwinięcia funkcji 
trygonometrycznych. 

Przy przeliczaniu osnowy między różnymi układami współrzędnych unikano stosowania 
transformacji wielomianowych.  

W tym obszarze dominują transformacje liniowe transformacje konforemne: 
− 7–parametrowa przestrzenna transformacja Helmerta między układami współrzędnych 

geodezyjnych przestrzennych XYZ, 
− 4–parametrowa płaska transformacja liniowa między układami współrzędnych płaskich 

prostokątnych xy. 

7–parametrowa transformacja przestrzenna Helmerta 
Ten rodzaj transformacji jest podstawową metodą przejścia między przestrzennymi układami 

współrzędnych stosowanymi w technikach satelitarnych. Wymaga posiadania przestrzennych 



Satelitarne techniki pomiarowe    

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju 5

współrzędnych punktu (kartezjańskich XYZ lub geodezyjnych BLh), co ograniczało jej stosowanie w 
przypadku klasycznych sieci geodezyjnych rozdzielonych na osnowę poziomą i wysokościową.  

Wzór definiujący transformacje 7–parametrową ma następującą postać: 
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gdzie : 
gdzie: 

Δ Δ ΔX,  Y,  Z   – wektor translacji między środkami układów w metrach, 
S  – różnica skal między układami, 
 ω θ κ, ,   – różnice orientacji kartezjańskich osi XYZ między układami.  

Jest to postać transformacji znana pod nazwą transformacji Burshy–Wolfa. Przyjmuje się w niej 
uproszczoną macierzy obrotów, zakładająca niewielkie wartości kątów obrotów wokół osi XYZ 
(rzędu pojedynczych sekund). W przypadku, gdy różnice orientacji układów przestrzennych są 
większe należy stosować pełną macierz. 

Przykładem zastosowania transformacji 7–parametrowej są parametry przeliczenia współrzędnych 
z nowych układów państwowych na elipsoidzie GRS80 – EUREF89 (1992, 2000) do starych układów 
państwowych na elipsoidzie Krasowskiego (1942, 1965).  

Również przy przejściu między kolejnymi realizacjami układów ITRF stosowane są wzory na 
transformację 7–parametrową.  

Odmianą tego rodzaju transformacji jest uwzględnienie zmian parametrów w czasie dla układów 
ITRF mamy wtedy parametry transformacji wyznaczone z zależności: 

)()()( 00 ttPtPtP −×′+=  
gdzie: 

)(tP  – parametry transformacji na zadaną epokę, 
)( 0tP  – parametry transformacji na epokę odniesienia, 

0t  – epoka odniesienia, 
t  – epoka pomiaru, 

4–parametrowa płaska transformacja konforemna (transformacja przez 
podobieństwo) 

Ogólna postać wzoru na konforemna transformację płaską 4–parametrową ma postać: 
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gdzie: 

wwpp yyx ,x,,  – współrzędne punktów w układzie pierwotnym i wtórnym, 
DCBA  ,, ,   – współczynniki liczbowe, 
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Współczynniki C i D w powyższych równaniach odpowiadają wektorowi translacji między 
układem pierwotnym i wtórnym. Natomiast współczynniki A i B pozwalają wyznaczyć współczynnik 
zmiany skali ( mΔ ) oraz kąt skręcenia osi układu współrzędnych (α ). 

Ten rodzaj transformacji jest jedynym dopuszczonym do stosowania przy przeliczaniu 
współrzędnych między układami 2000 i 1992 a układem 1965 lub układami lokalnymi. 

Warunkiem podstawowym stosowania transformacji przez podobieństwo jest konieczność 
wzajemnej zgodności odwzorowań układów współrzędnych płaskich. Należy starać się wyrazić 
współrzędne w układzie pierwotnym i wtórnym w odwzorowaniu tożsamym nie tylko na poziomie 
rodzaju (Gauss–Krüger, quasi–stereograficzne), ale również stałych odwzorowania.  

W przypadku, gdy nie znamy rodzaju odwzorowania zastosowanego w jednym z układów 
stosowalność transformacji przez powinowactwo powinna być ograniczona do niewielkich obszarów.  

PRZELICZENIA ZASOBU MIĘDZY UKŁADEM 1965 I UKŁADAMI 
LOKALNYMI A UKŁADEM 2000 (1992) 

Prace związane z przeniesieniem zasobu geodezyjno-kartograficznego z układów związanych z 
elipsoidą Krasowskiego (1965, układu lokalne) do nowych układów państwowych zrealizowanych na 
elipsoidzie GRS80 stanowią ważny element działalności służby geodezyjnej. Wynika to z 
Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku zakazującego wykorzystywania układu 
1965 i układów lokalnych po 31 grudnia 2009 roku.  

Dostępne dane oraz zalecane sposoby wykonania przeliczeń z układu 1965 do układu 2000 dla 
poszczególnych części zasobu geodezyjno-kartograficznego podano w tabeli poniżej. 

DANE UKŁAD „1965” UKŁAD „2000”

OSNOWA II KLASY WSPÓŁRZĘDNE KATALOG.
POMIAR GPS
(WYRÓWNANIE OBS.)

OSNOWA III KLASY
WSPÓŁRZĘDNE KATALOG.
DANE POMIAROWE
(WYRÓWNANIE OBS.)

TRANSFORMACJA
WYRÓWNANIE OBSERW.
PRZELICZENIE WSPÓŁ.

OBLICZENIE PARAMETRÓW TRANSFORMACJI

OSNOWY POMIAROWE WSPÓŁRZĘDNE KATALOG. PRZELICZENIE

PUNKTY GRANICZNE WSPÓŁRZĘDNE KATALOG. PRZELICZENIE

MAPY WEKTOROWE PLIKI DGN (DXF, INNE) PRZETWORZENIE NUM.

MAPY RASTROWE I 
ANALOGOWE (EWENT.) SKANOWANIE KALIBRACJA I WPASOWANIE W 

RAMKI ARKUSZY
 

Można zatem rozpatrywać dwa sposoby wykonania przeliczeń: 
− Ponowne wyrównanie osnowy w nowym układzie, 
− Transformacje sieci z układu 1965 lub lokalnego do układu 2000 (1992). 

Parametry transformacji powinny być wyznaczone na podstawie punktów osnowy podstawowej oraz 
zweryfikowanej osnowy II klasy. Do weryfikacji można wykorzystać technikę satelitarną GNSS. 

Pierwsze rozwiązanie jest z oczywistych względów najlepsze jednak często niemożliwe do 
wykonania. Może to wynikać ze względów ekonomicznych lub braku materiałów pomiarowych, które 
stanowiły podstawę pierwotnego wyrównania.  
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Transformacje sieci z układu 1965 lub lokalnego do układu 2000 (1992). 
Podstawową wadą transformacji jest fakt przeniesienia deformacji i błędów układu pierwotnego 

do układu wtórnego. W omawianym przypadku mamy sytuację, w której układ wtórny (2000, 1992) 
charakteryzuje się znacznie wyższą dokładnością oraz jednorodnością współrzędnych punktów niż 
układ pierwotny (1965 lub układy lokalne).  

Jak zostało wcześniej wspomniane jedyną dopuszczalną metodą przeliczenia współrzędnych jest 
zgodnie z Instrukcją Techniczną G–2 konforemna transformacja 4–parametrowa (przez 
powinowactwo) z usunięciem odchyłek na punktach łącznych metodą Hausbrandta. 

Poszczególne etapy prac, jakie powinny być wykonane przedstawiają się następująco: 

( ) 20008919421965 )()()()( ]4[]3[]2[]1[ xyxyBLBLxy GKEUREF ⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯  

Pełna procedura przeliczeń z układu 1965 do układu 2000 składa się z czerech kroków: dwóch 
transformacji i dwóch odwzorowań: 

Krok [1] Odwzorowanie współrzędnych płaskich xy w układzie 1965 do współrzędnych 
geograficznych BL na elipsoidzie Krasowskiego. Dla stref I–IV jest to odwzorowanie quasi–
stereograficzne, dla strefy V odwzorowanie Gaussa–Krügera, 

Krok [2] 7–parametrowa transformacja Helmerta współrzędnych przestrzennych XYZ (BLH) z 
układu 1942 (elipsoida Krasowskiego) do układu EUREF89 (elipsoida GRS1980). Do tego 
celu wystarczy wykorzystać parametry transformacji wyznaczone dla całej Polski z sieci 
POLREF. 

Krok [3]  Odwzorowanie współrzędnych geograficznych BL na elipsoidzie GRS1980 na 
współrzędne płaskie xy w odwzorowaniu Gaussa–Krügera dla stałych układu 2000 (1992). Ze 
względu na dokładność transformacji 7–parametrowej takie współrzędne mogą różnić się od 
współrzędnych w układzie 2000 (róźnice nie powinny przekraczać 1m), 

Krok [4] Konforemna transformacja płaska 4–parametrowa z usunięciem odchyłek na punktach 
łącznych metodą Hausbrandta. W wyniku otrzymamy współrzędne dostosowane do układu 
państwowego 2000 (1992). Błąd transformacji wyznaczony z odchyłek na punktach łącznych 
przyjmowany jest jako błąd położenia punktu: 
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gdzie: 
yx VV ,  – odchyłki współrzędnych x,y dla punktów łącznych, 

n   – liczba punktów łącznych. 

Błąd transformacji nie powinien przekraczać ±0.05m. 

Ponieważ w trakcie omawianej procedury przeliczeniowej współrzędne pierwotne zostają 
wyrażone w układzie zgodnym z układem wtórnym nie ma teoretycznie ograniczeń 
powierzchniowych jej stosowania. Doświadczenia praktyczne wskazują jednak, że obszar ten nie 
powinien przekraczać 20–30 km rozciągłości. Przy większych obszarach lokalne deformacje układu 
1965 powodować będą błedy średnie transformacji powyżej dopuszczalnej wartości. 

 
Weryfikacja poprawności przeliczenia zasobu z układu 1965 do układu 2000 może być 
zrealizowana z wykorzystaniem serwisów POZGEO i NAWGEO systemu ASG-EUPOS 
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