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Stan podstawowej osnowy poziomej na dzień 

dzisiejszy 

Rodzaj punktu Liczba punktów 

Stacje referencyjne 

systemu ASG-

EUPOS należące 

do sieci stacji 

permanentnych 

EPN 

15 

Stacje referencyjne 

systemu ASG-

EUPOS 

85 

EUREF 11 

POLREF 348 

I 6526 

EUVN 13 

razem 6 993 



Szkic podstawowej osnowy poziomej 

Szkic sieci astronomiczno-

geodezyjnej i sieci 

wypełniającej 



Wyrównanie sieci astronomiczno-geodezyjnej  

i sieci wypełniającej w układzie „1992” 

OBSERWACJE 
Zbiory obserwacji pochodzące z wykonanego w 1981 r łącznego wyrównania sieci 

SAG i SW, zredukowane na elipsoidę Krassowskiego; 

Obserwacje sieci GOP i ROW – wartości obserwowane; 

PARAMETRY SIECI 
6877 wszystkich punktów sieci (wyznaczane + stałe); 

6539 punktów wyznaczanych w tym 72 punkty zagraniczne; 

338 punktów nawiązania, którymi były punkty POLREF lub ich punkty kierunkowe; 

45 537 obserwacji kątowych; 

4 302  obserwacji kierunkowych na 970 stanowiskach; 

1002 obserwacje odległościowe – wyłącznie dla sieci GOP i ROW; 

2.7 cc  średni błąd kąta przyjęty ; 

WYNIKI 
Mo=1,01026  (SIEĆPOZ), Mo=1,01022  (GEONET)  

95% punktów – błąd mp≤ 0,03 m 



Obliczenie współrzędnych punktów przeniesienia, 

punktów excentrycznych i kątów kierunkowych w 

układzie „1992” 

 Sporządzenie zbiorów obserwacji dla obliczenia współrzędnych punktów 
przeniesienia i punktów excentrycznych, w oparciu o materiały źródłowe. 

 

 Obliczenie współrzędnych wyznaczanych punktów poprzez oddzielne 
wyrównanie  każdego zespołu znaków na płaszczyźnie odwzorowania układu 
współrzędnych „1992”. 

 

 Sporządzenie zbiorów obserwacji dla obliczenia kątów kierunkowych. 
 

 Obliczenie kątów kierunkowych na punkty kierunkowe, w zależności od 
rodzaju posiadanych obserwacji, na podstawie: 

      - obserwacji wykonanych metodą kierunkową w nawiązaniu do punktów I kl., 

      - azymutów obliczonych w układzie „1965” z obserwacji astronomicznych, 

      - współrzędnych. 

 

       



Stan podstawowej osnowy wysokościowej na 

dzień dzisiejszy 

Dawna klasa 

punktu 

Liczba 

punktów 

Okres 

modernizacji 

I 16 236 1998-2002 

II 25 650 2002-2012 

EUVN97 62 1997-1999 

razem 41 886 

Podstawowa osnowa wysokościowa I klasy 

Długość linii       -  ok.17 516  km 

Ilość poligonów -  160 

Liczba linii          -   382 

Podstawowa osnowa wysokościowa II klasy 

Długość linii       - ok. 36 000  km 

Liczba linii          -   2850 

4 punkty EUVN są jednoznaczne z punktami EUREF 

45 punktów EUVN_DA należy do osnowy wysokościowej I klasy 

7 punktów EUVN_DA założono jako exc punktów osnowy wysokościowej I kl i związano je z nimi  metodą  

niwelacji technicznej o podwyższonej dokładności 



Szkic podstawowej osnowy wysokościowej 



Wyrównanie podstawowej osnowy wysokościowej w układzie 

Kronsztadt’86 

 Wyrównanie dotychczasowej osnowy wysokościowej I klasy w oparciu 
o 23 punkty, leżące wzdłuż granicy Polski. Punkty nawiązania otrzymane 
z wyrównania sieci niwelacji precyzyjnej I klasy JWSN- Moskwa 1983 r. 

 Wyrównanie wykonane w systemie wysokości normalnych gdzie 

powierzchnią odniesienia jest geoida niepływowa. 

Wyrównanie osnowy wysokościowej II klasy wykonano w 

poszczególnych poligonach ograniczonych liniami I klasy. 



Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dn. 

30 marca 2012, poz. 352)  

Osnowę geodezyjną grawimetryczną i magnetyczną dzieli się na 

osnowę: 
 

Podstawową fundamentalną 1 klasy 

Podstawową bazową 2 klasy 

Szczegółową 3 klasy 

Podstawowa fundamentalna osnowa pozioma : 

 
Stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS, które należą do sieci stacji 

permanentnych EPN 



Podstawowa fundamentalna osnowa wysokościowa : 

 
Punkty główne krajowej sieci EUVN 

Podstawowa bazowa osnowa wysokościowa : 

 
Punkty rozwinięcia krajowej sieci EUVN 

Punkty sieci niwelacyjnej, pomierzone metodą precyzyjnej niwelacji geometrycznej 

Podstawowa bazowa osnowa pozioma : 

 
Sieć EUREF-POL 

Sieć POLREF 

Krajowa sieć EUVN 

Punkty sieci astronomiczno-geodezyjnej SAG  

Punkty sieci wypełniającej SW 



Koncepcja dostosowania podstawowych osnów 

geodezyjnych do wymagań wynikających z 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w 

sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352) 

oraz projektowanego Rozporządzenia o systemach 

odniesień przestrzennych 

Podstawowa bazowa osnowa pozioma 

 Łączne wyrównanie współrzędnych punktów osnowy bazowej   z 

obserwacji: 

  -  klasycznych, przyjętych do wyrównania w układzie „1992”, 

 -  satelitarnych, wykonanych techniką GNSS w ramach prac   

     związanych z integracją osnowy podstawowej kraju ze stacjami   

     referencyjnymi systemu ASG-EUPOS 

 w oparciu o punkty ASG-EUPOS, należące do sieci stacji 

permanentnych EPN 



 
 Wykonanie przeglądu punktów podstawowej bazowej osnowy 

poziomej; 

 

 

  W oparciu o wyniki powyższego przeglądu oraz analizę 
poszczególnych zespołów punktów obliczenie:  

 - współrzędnych punktów przeniesienia ( stan obecny - 1 408 
zespołów ), 

 - wartości kątów kierunkowych na punkty kierunkowe, 

 na podstawie wcześniej omawianych zbiorów obserwacji, w 
nawiązaniu do wyrównanych współrzędnych centrów punktów. 



 

 analiza przebiegu linii istniejącej osnowy wysokościowej I i II klasy pod 
kątem konieczności włączenia ich do podstawowej bazowej osnowy 
wysokościowej; 

 

 analiza lokalizacji nowych punktów węzłowych podstawowej osnowy 
bazowej (duża ilość punktów węzłowych blisko położonych np. w 
odległości 1-2 km) oraz wpływu rozmieszczenia węzłów na rozkład 
poprawek z wyrównania; 

 

 dostosowanie istniejących plików obserwacyjnych i archiwalnych do 
nowej konstrukcji sieci; 

 

 wyrównanie podstawowej osnowy bazowej w układzie wysokości 
EVRF2007, w oparciu o punkty podstawowej osnowy fundamentalnej. 

 
  

 Podstawowa bazowa osnowa wysokościowa 



Problemy , Pytania 

Osnowa pozioma 

 Czy istnieje konieczność przeliczania współrzędnych osnowy 

szczegółowej do nowego układu współrzędnych? Czy ewentualne 

opracowanie poprawek transformacyjnych do współrzędnych w 

nowym układzie? 

 Stosunkowo niewielkie różnice pomiędzy współrzędnymi w nowym 

układzie współrzędnych a współrzędnymi obecnie obowiązującymi – 

co może prowadzić do licznych pomyłek i przekłamań. 

 

 Duża ilość punktów podstawowej osnowy bazowej pozostanie bez 

bliskiego punktu excentrycznego (dawny punkt kierunkowy). 

 Duża pracochłonność obliczeń współrzędnych punktów przeniesienia, 

excentrów i kątów kierunkowych. 



Osnowa wysokościowa 

 W stabilizacji punktów podstawowej fundamentalnej osnowy 

wysokościowej brak jest extremum (mosiężna płyta). 

 

 Wysokości p. EUVN - 0306Józefosław, 0217Borowa Góra, 
wyznaczone z niwelacji technicznej, p. 0216 Borówiec z niwelacji 
technicznej + niwelacja trygonometryczna. 

 W oparciu o jakie wysokości punktów fundamentalnych wykonać 
wyrównanie? 

 Pomiar osnowy wysokościowej II klasy w  dużej części jest 
adaptowany z poprzedniej kampanii pomiarowej (np. dla jednej linii 
dane z pomiaru adaptowanego są w plikach .txt , a z obecnej kampanii 
pomiarowej w trzech plikach pomiarowych). 

 Konieczność redukcji obserwacji (przewyższeń) na jedną epokę 
pomiarową ? 



Dziękuję za uwagę 
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