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ANALIZA DOKŁADNOŚCI POMIARU PRZY USTALANIU PRZEBIEGU 
GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 

Balawejder Monika1, Frączek Monika1  
1Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej 

Streszczenie: W razie braku dokumentacji lub w przypadku gdy dane w nich zawarte nie są 
wiarygodne dokonuje się ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dane dotyczące 
przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się między innymi w wyniku terenowych 
pomiarów geodezyjnych. Wykonanie pracy geodezyjnej rozpoczyna się od analizy zgromadzonej 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. W związku z tym, że niejednokrotnie istniejące 
materiały mogą być niedokładne geodeta powinien indywidualnie traktować każde zlecenie.  
W ramach badań obliczono odległości na podstawie współrzędnych uzyskanych z pomiaru GPS. 
Uzyskane wyniki posłużyły do przeprowadzenia analizy dokładności. Analiza ta polegała na 
porównaniu długości uzyskanych z pomiaru GPS oraz długości obliczonych z różnic 
współrzędnych punktów granicznych uzyskanych z Państwowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. W zależności od klasy odbiornika, rodzaju anteny i warunków, 
jakie panują podczas wykonywanych pomiarów uzyskujemy różną dokładność pozycji. Jeżeli 
wykorzystujemy specjalne techniki pomiarowe błędy położenia punktów mogą wynosić mniej niż 
kilka centymetrów. Wykorzystując technologię RTK podczas pomiarów można uzyskać 
dokładność w granicach centymetra, a jeżeli odległość od punktu bazowego do wyznaczanego jest 
niewielka uzyskujemy dokładność milimetrową. Jak wynika z analizy, uzyskane różnice zawierają 
się w przedziale od 0,001 [m] do 0,012 [m]. Różnice te nie przekraczają różnicy odległości, która 
dla granic utrwalonych na gruncie wynosi ∆di < 0,15 [m]. Świadczy to o poprawności 
wykonanego pomiaru, co powoduje, że nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian  
w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym.  
Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustalanie przebiegu granic działek 
ewidencyjnych, dokładność pomiaru 

ANALYSIS OF THE MEASUREMENT ACCURACY IN DETERMINING THE 
COURSE OF THE BOUNDARIES OF REGISTRATION PARCELS 

Summary: In the absence of documentation or if the data contained therein are not reliable, the 
plots boundaries are determined. Data on the course of cadastral parcels boundaries is obtained, 
among others, as a result of field surveying measurements. The execution of geodetic work starts 
with the analysis of the collected geodesy and cartographic documentation. Due to the fact that 
often existing materials may be inaccurate, the surveyor should treat each order individually. As 
part of the research, distances based on coordinates obtained from GPS measurements were 
calculated. The results obtained were used to conduct the accuracy analysis. This analysis 
consisted in comparing the lengths obtained from the GPS measurement and the lengths calculated 
from the differences of the coordinates of the border points obtained from the State Geodetic and 
Cartographic Documentation Center. Depending on the class of the receiver, the type of antenna 
and the conditions that prevail during the measurements, we obtain different position accuracy. If 
we use special measuring techniques, position errors may be less than a few centimeters. Using 
RTK technology during measurements, accuracy can be achieved within a centimeter, and if the 
distance from the base point to the point is small, we obtain millimeter accuracy. As results from 
the analysis, the obtained differences range from 0.001 [m] to 0.012 [m]. These differences do not 
exceed the difference in distance, which for boundaries fixed on the ground is Δdi <0.15 [m]. This 
indicates the correctness of the measurement made, which means that there is no need to introduce 
changes in the geodetic and cartographic state resources. 
Keywords: land and building register, determining the course of boundaries of registered parcels, 
measurement accuracy 
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ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ DO WYRÓWNYWANIA 
SIECI GEODEZYJNYCH 

Banaś Marek1, Rusinek Monika1 
1Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej 

Streszczenie: Praca prezentuje wyniki badań wykonanych w celu oceny użyteczności  
i efektywności wykorzystania metod estymacji odpornej w procedurze wyrównania obserwacji  
w sieciach geodezyjnych w odniesieniu do wyników uzyskiwanych z klasycznej metody 
najmniejszych kwadratów. Szczegółowej analizie poddano pięć wybranych metod, tj. metodę 
Hubera, Hampela, IGG3, Gaździckiego oraz liniową. Badania empiryczne przeprowadzono na 
dwóch rodzajach sieci geodezyjnych, tj. poziomej sieci kątowej oraz niwelacyjnej. Oba 
niezaburzone zbiory obserwacji elementów geometrycznych w sieciach wyrównano ważoną 
metodą najmniejszych kwadratów oraz metodami estymacji odpornej. W kolejnym etapie losowo 
wybrane obserwacje obciążone zostały błędami grubymi o losowym znaku. Wielkości obciążeń 
zostały oparte na odchyleniach standardowych obserwacji. Zaburzenia wprowadzano w sześciu 
konfiguracjach, tj.  przyjęto, że obciążeniom na poziomie 3σ, 6σ i 12σ podlegać będzie 10 i 20% 
obserwacji spośród wszystkich ze zbioru. Poszczególne zbiory z celowo zaburzonymi 
obserwacjami wyrównane zostały MNK oraz metodami odpornymi. Praca ukazuje przewagę 
metod estymacji odpornej nad metodą najmniejszych kwadratów w redukcji wpływu obserwacji 
odstających na estymowane parametry sieci. 

Słowa kluczowe: osnowa geodezyjna, obserwacje odstające, estymacja odporna, wyrównanie,  
M-estymacja 

APPLICATION OF ROBUST ESTIMATION METHODS TO ADJUSTMENT OF 
OBSERVATIONS IN GEODETIC CONTROL NETWORKS 

Summary: The paper presents results of research designed to estimate the usefulness and 
efficiency of robust estimation methods in the procedure of adjustment of observations in geodetic 
control networks with reference to results from classical weighted least squares adjustment. 
Detailed study was given to 5 methods, i.e. Huber, Hampel, IGG-3, Gaździcki and method called 
as linear. The subject of empirical tests  was horizontal control network with observed angles and 
level network. Two sets of observations without outliers were adjusted using weighted least 
squares adjustment and robust estimation methods. In the following step, random observations 
were intentionally contaminated with outliers of random signs. The assumption was that 10 
and 20% of the whole set will be contaminated with outliers of  size 3σ, 6σ i 12σ what resulted in 
6 contaminated sets. Contaminated sets of observations with outliers of known values were 
adjusted using ordinary least squares and robust estimation. The paper shows the advantage of 
robust estimation methods to reduce the influence of outliers on estimated network parameters 
over the ordinary least squares adjustment. 

Keywords: geodetic control network, outlier observations, robust estimation, adjustment,  
M-estimation 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Geodezja, budownictwo, środowisko – aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne” 

Politechnika Rzeszowska, maj 2018 

 
5

PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
JEDNORODZINNEGO ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO NA PRZYKŁADZIE 

OSIEDLA BGK KOŁO W WARSZAWIE 

Bartoszczuk Wojciech1 

1Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej  
i Nauk o Środowisku Przyrodniczym 

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przeobrażeń struktury przestrzennej zachodzących na 
obszarach jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych, w kontekście obowiązujących ustaleń 
planistycznych. Przeobrażenie te, w celu dostosowania do współczesnych potrzeb i standardów, 
polegają przede wszystkim na rozbudowie i nadbudowie obiektów, pierwotnie o niewielkiej 
kubaturze. Jako obszar badań wybrano osiedle BGK na warszawskim Kole, powstałe w okresie 
przedwojennym. Składało się ono z budynków parterowych (z użytkowym poddaszem) w układzie 
wolnostojącym oraz dwukondygnacyjnych – w układzie bliźniaczym i szeregowym. Do czasów 
współczesnych przetrwała większość z nich, ale przekształcona w różnym stopniu. W efekcie 
pierwotne formy architektoniczne zostały częściowo zatarte. Od 2010r. na obszarze obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jednak jego regulacje planistyczne dotyczące 
formy i gabarytów obiektów nie zapewniają zachowania pierwotnego charakteru zabudowy. 
Dlatego istotne jest określenie odpowiedniego stopnia szczegółowości ustaleń planistycznych, 
które umożliwią rozwój obszaru przy zachowaniu jego walorów przestrzennych. 

Słowa kluczowe: przekształcenia, struktura przestrzenna, jednorodzinne osiedla mieszkaniowe 

TRANSFORMATIONS OF THE SPATIAL STRUCTURE OF SINGLE-FAMILY 
HOUSING ESTATE. CASE STUDY: BGK KOLO (WARSAW) 

Summary: The aim of the article is to analyze the transformations of the spatial structure 
occurring on single-family housing estates, in the context of existing planning regulations. These 
transformations, in order to adapt them to contemporary standards and needs, consists primarily of 
horizontal and vertical development of objects, originally of small cubature. The BGK estate on 
Kolo (in Warsaw), created in the pre-war period, was selected as the research area. It consisted of 
one-storey buildings (with a usable attic) in a detached arrangement and two-storey ones –  in  
a semi-detached and a terraced arrangement. The majority of them have survived to the present 
times, but have been transformed to varying degrees. As a result, the original architectural forms 
were partially blurred. From year 2010 the area has a local spatial development plan, but its 
planning regulations, regarding the form and dimensions of the buildings, are not enough to 
preserve the original character of the buildings. Therefore, it is important to determine the 
appropriate level of detail of planning arrangements that will enable the development of the area, 
but with maintaining its spatial values. 

Keywords: transformations, spatial structure, single-family housing estates 
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ANALIZA ZMIAN GEOMETRII STALOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH  
W OKRESIE 25 LAT EKSPLOATACJI 

Bujarkiewicz Adam1, Sztubecki Jacek1, Sobczak-Piąstka Justyna1, Janiak Tomasz1, Gajewski 
Jarosław1 
1UTP Bydgoszcz 

Streszczenie: Określanie stanu technicznego obiektów mostowych powinno być uzupełnione  
o wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji względem przyjętego układu odniesienia oraz pomiary 
zmian geometrii poszczególnych jej elementów. Szczególnie cenne i istotne są wyniki pomiarów 
tych samych wartości uzyskiwane w długim czasie eksploatacji. Dają one możliwość 
porównywania wyników, śledzenia tendencji oraz szybszego wychwytywania objawów 
pogarszania sią stanu technicznego obiektów. W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii 
obiektu mostowego – kładki wantowej służącej do prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego 
przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. Pomiary wykonano technikami geodezyjnymi w okresie 25-
letniej eksploatacji obiektu. Zgromadzone dane pozwoliły na przeprowadzenie wielu analiz 
porównawczych. Badano między innymi prostoliniowość kładki, różnice poziomów jej lewej  
i prawej krawędzi oraz nachylenie pylonów. Zaobserwowane zmiany położenia elementów 
konstrukcji kładki w czasie pozwoliły na sformułowanie zaleceń odnoszących się do dalszej jej 
eksploatacji. Podano między innymi zalecenia dotyczące regulacji kładki, w tym poprawy jej 
geometrii. Przeprowadzono również ogólną analizę wpływu przemieszczeń kładki na jej pracę 
statyczną. 

Słowa kluczowe: stan techniczny konstrukcji, pomiary geometrii konstrukcji 

ANALYSIS OF CHANGES IN THE STEEL FOOTBRIDGE GEOMETRY FOR 
25 YEARS OF OPERATION 

Summary: The examination of the bridges technical condition should be suplemented by 
determining displacements of the structure with respect to the assumed reference system and 
measuring changes in the geometry of its individual elements. The results of measurements of the 
same values obtained in a long-term functioning of the bridge are particularly valuable and 
important. They give the opportunity to compare results, track trends and quickly capture 
symptoms of object technical condition worsening. The article presents the analysis of changes in 
the bridge structure geometry - a cable footbridge used for pedestrian and bicycle traffic through 
the Brda River in Bydgoszcz. Measurements were made with surveying techniques during the 25-
year operation of the facility. The collected data allowed for conducting many comparative 
analyzes. Among other things, the straightness of the footbridge, differences in the levels of its left 
and right edges and the slope of pylons were examined. The observed changes in the position of 
the footbridge structure elements in time allowed to formulate recommendations referring to its 
further exploitation. There were given recommendations regarding the regulation of the footbridge, 
including the improvement of its geometry. A general analysis of the impact of footbridge 
displacement on its static work was also carried out. 

Keywords: technical condition of the construction, geometry measurements 
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WPŁYW SPRZĘTU I METODYKI POMIARU NA WYNIK STĘŻENIA 
POSZCZEGÓLNYCH FORM CHLORU W WODZIE BASENOWEJ 

Gajewska Dominika1, Włodyka-Bergier Agnieszka1, Stańkowska Emilia1 
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Streszczenie: Dominującą rolę w zapewnieniu czystości mikrobiologicznej i higienicznej wody 
basenowej odgrywa dezynfekcja. Utrzymanie odpowiedniego poziomu środków dezynfekcyjnych 
jest więc kluczowym wymaganiem. Jednym z podstawowych, powszechnie stosowanych 
sposobów dezynfekcji jest wykorzystanie związków chloru. Urządzeniem, które w prosty i szybki 
sposób pozwala ocenić jakość wody między innymi pod względem zawartości chloru jest fotometr 
– przenośne urządzenie pomiarowe. Przedmiotem pracy było przeprowadzenie badań mających na 
celu omówienie wpływu sprzętu oraz metodyki pomiaru na wynik stężenia chloru wolnego  
i związanego w wodzie basenowej. Wykorzystano trzy różne modele fotometrów wraz  
z odpowiednimi testami odczynnikowymi. Badania przeprowadzono na terenie Basenu AGH  
w Krakowie. Zaprezentowane wyniki pozwalają na bliższe zapoznanie się z wyzwaniami  
i praktycznymi aspektami omawianego przenośnego systemu analitycznego – polowego przyrządu 
pomiarowo – kontrolnego, niezbędnego w monitoringu środowiska.  

Słowa kluczowe: woda basenowa, chlor wolny, chlor związany, fotometr 

THE INFLUENCE OF EQUIPMENT AND MEASUREMENT METHODOLOGY 
ON THE RESULT OF CONCENTRATION OF CHLORINE SPECIES IN 

SWIMMING POOL WATER 

Summary: The dominant role in ensuring microbiological and hygienic purity of the swimming 
pool water is the disinfection. Maintaining an adequate level of disinfectants is therefore a key 
requirement. One of the basic, commonly used methods of disinfection is the use of chlorine 
compounds. A device that's a simple and a quick way to assess the quality of water, for example in 
terms of chlorine content is a photometer - a portable measuring device. The subject of the work 
was to conduct research to discuss the influence of equipment and methodology of the 
measurement on the concentration of free and combined chlorine in the swimming pool water. 
Three different models of photometers were used with appropriate reagent tests. The research was 
carried out in the AGH swimming pool in Cracow. The presented results allow to get familiar with 
the challenges and practical aspects of this portable analytical system - a field measuring and 
control device, essential in environmental monitoring. 

Keywords: swimming pool water, free chlorine, combined chlorine, photometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Geodezja, budownictwo, środowisko – aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne” 

Politechnika Rzeszowska, maj 2018 

 
8

LOKALIZACJA INWESTYCJI WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI DO SZLAKÓW 
KOMUNIKACYJNYCH 

Górak Mariusz1 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji 

Streszczenie: Rozwój infrastruktury w postaci dróg publicznych jest jednym z decydujących 
czynników wpływającym na rozwój gospodarczy danego kraju. Sukcesywne działania prowadzące 
do poprawy sieci drogowej i połączeń międzynarodowych pozwalają wzmocnić pozycję 
gospodarczą Polski na tle wysokorozwiniętych krajów Europy. Wszelkie zmiany upraszczające 
procedury pozyskiwania gruntów, w sposób istotny wpływają na skrócenie procesu 
inwestycyjnego. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych jest kluczowym elementem dającym 
możliwości rozwoju danego regionu. Obecnie obowiązujące akty prawne regulujące realizację 
inwestycji celu publicznego o charakterze infrastrukturalnym upraszczają działania zmierzające do 
pozyskania terenów pod inwestycje drogowe. Przeprowadzone badania wykazały istotną zależność 
pomiędzy dostępem do dróg publicznych, a popytem na nieruchomości o funkcji magazynowej. 
Lokalizacja inwestycji względem dostępności do szlaków komunikacyjnych, jest decyzją 
strategiczną i mocno uzależnioną od rodzaju prowadzonej działalności. Zbyt duże odległości w 
połączeniu ze złym stanem infrastruktury drogowej, generują dodatkowe koszty transportu. Fakt 
ten przekłada się bezpośrednio na ograniczenie możliwości gospodarczych i rozwojowych, danego 
regionu. 

Słowa kluczowe: lokalizacja inwestycji, infrastruktura drogowa, cel publiczny 

LOCATING THE INVESTMENTS IN THE VICINITY OF TRAFFIC ROUTES 

Summary: Development of infrastructure in the form of public roads is one of the key factors that 
influence economic development of a country. Successive actions leading to improvement of road 
network and international connections allows to strengthen the economic position of Poland 
among highly developed European countries. Any changes simplifying the land acquisition 
procedures significantly contribute to shortening the time required for the investment process. 
Implementation of infrastructural investments is a key factor contributing to the development 
potential of a region. The current law in force, regulating the implementation of infrastructural 
public purpose investments, simplifies the actions leading to terrain acquisition for road 
investments. The research shows a significant dependence between access to public roads and 
demand for storage facilities. Locating the investments in the vicinity of traffic routes is a strategic 
decision, closely related to the field of business. Too long distances combined with poor condition 
of road infrastructure generate additional transport costs. This fact is directly reflected in the 
limited economic and development potential of particular regions. 

Keywords: locating the investments, road infrastructure, public purpose 
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ANALIZA ZASAD ZASILANIA PAŃSTWOWEGO REJESTRU GRANIC  
W KONTEKŚCIE UTRZYMANIA JEGO AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE 

NUMERACJI ADRESOWEJ 

Izdebski Waldemar1, Malinowski Zbigniew2 

1Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii, Geo-System Sp. z o.o. 
2Geo-System Sp. z o.o. 

Streszczenie: Znaczenie numeracji adresowej, jej dostępności i aktualności jest kluczowe dla 
funkcjonowania wielu rejestrów państwowych, a przede wszystkim służb ratunkowych. W Polsce 
numeracja adresowa jest prowadzona w sposób rozproszony przez JST szczebla gminnego, a jej 
funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawę  
o infrastrukturze informacji przestrzennej. W tak prowadzonej strukturze wyzwaniem pozostaje 
dostępność do aktualnych danych z baz rozproszonych w jednym miejscu dla wszystkich 
zainteresowanych. Przepisy prawa w randze rozporządzenia definiują sposób utrzymania  
w aktualności zbioru PRG oraz obowiązki wszystkich stron tego procesu. W pracy autorzy 
analizują, czy zaproponowana w przepisach prawa i realizowana przez instytucje państwowe 
koncepcja i wykonanie technicznie funkcjonowania i zasilania państwowego Rejestru granic jest 
rozwiązaniem optymalnym w kontekście utrzymania aktualności zawartej w nim informacji. 
Artykuł wskazuje zalety i wady obecnych rozwiązań i proponuje konieczne zmiany, które mogą 
znacznie usprawnić proces zasilania, zwiększyć dostępność i aktualność zawartej w PRG 
informacji adresowej. 

Słowa kluczowe: adresy, PRG, usługi sieciowe, IIP 
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ZASTOSOWANIE DRZEW DECYZYJNYCH W SYSTEMACH 
AUTOMATYCZNEGO MONITORINGU DEFORMACJI OBIEKTÓW 

INŻYNIERSKICH 

Karsznia Krzysztof1, Karsznia Izabela2   
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska, Katedra Inżynierii Budowlanej 
2Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów regionalnych, Zakład Geoinformatyki, 
Kartografii i Teledetekcji 

Streszczenie: Realizacja projektów infrastrukturalnych oznacza konieczność stosowania coraz 
bardziej zaawansowanych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych.  
W szczególności, dotyka to geodezji inżynieryjnej, której technologie znajdują zastosowanie 
podczas obsługi inwestycji oraz kontroli prawidłowości wykonania prac realizacyjnych. Ostatnimi 
czasy, obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania technologiami monitoringu – tak 
geodezyjnego jak i fizykalnego – wdrażanymi na realizowanych obiektach inżynierskich. Dzięki 
zastosowaniu wspomnianych systemów, możliwe jest uzyskiwanie natychmiastowych informacji 
odnośnie zmian kształtu oraz warunków panujących na danym obiekcie. W automatycznych 
systemach monitoringu, kluczową role odgrywa powiadamianie o zachodzących zdarzeniach. 
Klasyfikacja występujących zdarzeń jako newralgiczne wymaga prowadzenia szybkiego 
wnioskowania według odpowiednio zdefiniowanych kryteriów. Duże wyzwanie stanowi 
prowadzenie przez system wnioskowania realizowanego praktycznie w czasie rzeczywistym. 
Jedną z możliwości usprawnienia tego procesu jest zastosowanie drzew decyzyjnych – metody 
wykorzystywanej w budowie systemów eksperckich. W artykule przedstawione zostaną wyniki 
prac nad zastosowaniem drzew decyzyjnych w automatycznym klasyfikowaniu zdarzeń podczas 
prowadzeniu monitoringu deformacji obiektu budowlanego. 

Słowa kluczowe: monitoring deformacji, obiekty inżynierskie, uczenie maszynowe, drzewa 
decyzyjne 

THE APPLICATION OF DECISION TREES IN AUTOMATIC DEFORMATION 
MONITORING SYSTEMS OF ENGINEERING OBJECTS 

Summary: The implementation of infrastructural projects directly refers to the necessity of using 
advanced technologies for acquiring and processing spatial data. In particular, it affects 
engineering geodesy, which technologies are used while servicing investments and controlling the 
correctness of implementation works. Recently, one can observe a dynamic growth of interest in 
the integrated monitoring technologies - both geodetic and physical ones - implemented on diverse 
engineering facilities. Using such systems makes it possible to obtain immediate information about 
changes in shape and conditions taking place on a given object. In the automatic monitoring 
systems, notification of occurring events plays a key role. Classification of occurring events as 
important requires brief inference according to properly defined criteria. The real-time inference 
system is a big challenge in modern expert systems. One of the possibilities to improve such 
process can be the use of decision trees - the method successfully applied in different computer 
systems based on choice. The article presents the results of working on the use of decision trees in 
the automatic event classification during geodetic deformation monitoring a civil structure. 

Key words: deformation monitoring, engineering objects, machine learning, decision trees 
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BADANIA GRUNTÓW PYLASTYCH I ICH ZNACZENIE W PROCESIE 
PROJEKTOWANIA GEOTECHNICZNEGO 

Kokoszka Wanda1, Skrzypczak Izabela1, Wilk Krzysztof 1 

1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

Streszczenie: Realizacja inwestycji budowlanych na podłożu zbudowanym z gruntów pylastych 
wymaga szczególnej uwagi, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. W pracy 
scharakteryzowano grunty pylaste, ze szczególnym uwzględnieniem ich genezy, struktury, 
budowy mineralogicznej i właściwości fizyko-mechanicznych. Nawiązano do obowiązujących 
wymagań normowych i prawnych dotyczących zakresu badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego i ich dokumentacji. Opisano sposoby ustalania wartości parametrów 
charakterystycznych z uwzględnieniem warunków pracy projektowanej konstrukcji (np. schemat 
ścinania). Sformułowano wnioski i zalecenia, które mogą być wykorzystane w praktyce 
inżynierskiej i  procesie projektowania geotechnicznego. Zaproponowano optymalną metodykę  
i ścieżki badań dla  gruntów pylastych ze szczególnym uwzględnieniem gruntów lessowych  
i lessopodobnych. Na skutek zmiennych warunków atmosferycznych parametry 
wytrzymałościowe tego rodzaju podłoża mogą ulegać gwałtownemu pogorszeniu, np. w okresie 
intensywnych opadów. Określenie tych parametrów wymaga zatem uwzględnienia zmian 
wilgotności naturalnej. Konieczne jest prognozowanie wartości parametrów mechanicznych  
w zależności od potencjalnie możliwych zmian wilgotności i oszacowanie ich wpływu na nośność 
podłoża i wielkość osiadań.  

Słowa kluczowe: grunty pylaste, wilgotność, parametry wytrzymałościowe, nośność podłoża 
 

INVESTIGATIONS OF SILTY SOILS AND THEIR IMPORTANCE IN THE 
PROCESS OF GEOTECHNICAL DESIGNING 

Summary: The implementation of construction projects on a foundation made of silty soils 
requires special attention, both at the design and construction stages. Silty soils have been 
characterized in the work with particular emphasis on their origin, structure, mineralogical 
structure physical and mechanical properties. Reference to the applicable codes and legal 
requirements regarding the scope of geotechnical investigations of the ground soil and their 
documentation has been made. Methods for determining the values of characteristic parameters are 
described, taking into account the working conditions of the designed structure (e.g.  the shear 
scheme). Conclusions and recommendations,  usable in engineering practice and the geotechnical 
design process, were formulated. Optimal methodology and test paths for silty soils were 
proposed, with particular reference to loess and loess-like soils. Due to changing weather 
conditions, the strength parameters of this type of substrate may discrease rapidly, for example 
during periods of heavy rainfall. The determination of these parameters therefore requires 
consideration of changes in natural water content. It is necessary to forecast the values of 
mechanical parameters depending on the potential changes in the moisture and to estimate their 
impact on the bearing capacity of the substrate and the size of settlements. 

Keywords: silty soils, water content, strength parameters, bearing capacity of subsoil 
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SYMULACJA POMIARU POLA POWIERZCHNI KODOWYM 
ODBIORNIKIEM JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYM GPS 

Kudas Dawid1, Wnęk Agnieszka1  
1Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska  
i Geodezji, Katedra Geodezji 

Streszczenie: Pozycja punktu określona w geocentrycznym układzie odniesienia WGS84 jest 
często podstawową informacją o położeniu obiektu w przestrzeni. Aktualnie dane przestrzenne 
odgrywają istotną rolę przy wykonywaniu wielu badań naukowych oraz analiz statystycznych  
z zakresu nauk przyrodniczych. Lokalizacja poligonów badawczych oraz punktów pomiarowych  
z wykorzystaniem jednoczęstotliwościowych kodowych odbiorników satelitarnych może  
w znaczący sposób uprościć badania terenowe. Użycie tego typu odbiorników może jednak 
powodować błędy w opracowaniach badań wieloletnich i wpływać na proces wnioskowania. 
Dotyczy to badań, które zakładają cykliczną analizę tego samego pola testowego. Symulacja 
pomiaru pola powierzchni poligonu testowego została wykonana na podstawie synchronicznie 
zarejestrowanych odbiornikiem Garmin GPSMAP 62st szeregów czasowych współrzędnych 
wierzchołków poligonu. Określono błąd wyznaczenia pola powierzchni w zależności od czasu 
pomiaru na wierzchołku poligonu. Oceniono korzyści wynikające z zastosowania uśredniania 
zarejestrowanych pozycji. Zaproponowano metodę korekty kształtu zmierzonego poligonu 
pozwalającą na poprawę jego geometrii oraz orientacji przestrzennej. 

Słowa kluczowe: lokalizacja punktu, pozycja, pole powierzchni, poligon testowy, korekta kształtu 

SIMULATION OF THE SURFACE AREA DETERMINATION USING SINGLE-
FREQUENCY CODE GPS RECEIVER 

Summary: The point position determined in the geocentric reference system WGS84 is often 
basic information about the location of the object in space. Currently spatial data play a significant 
role in the carrying out many scientific studies and statistical analyses in the field of natural 
sciences. The location of test polygons and measurement points using single-frequency code 
satellite receivers can significantly simplify field research. However, using of these types of 
receivers may cause errors in the development of multiannual research and significantly influence 
on the inference process. This applies to researches that assume a cyclical analysis of the same test 
field. The simulation of the measurement of the surface area of test polygon was performed. This 
simulation was based on synchronously recorded time series of coordinates of polygon vertices 
with the Garmin GPSMAP 62st receiver. The error of determine the surface area depending on 
length of the measurement time on the polygon vertex was calculated. The benefits resulting from 
the application of the averaging of registered positions were assessed. Method of the shape 
correction of the measured polygon, which permits an improvement its geometry and spatial 
orientation, was proposed. 

Keywords: location of the point, position, surface area, test polygon, shape correction 
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WPŁYW JAKOŚCI WYKONANIA MURU NA NOŚNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ 
KONSTRUKCJI 

Kujda Joanna1 

1Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra 
Konstrukcji Budowlanych 

Streszczenie: Konstrukcje murowe są rodzajem konstrukcji, która jest stale szeroko stosowana  
w budownictwie. Na rynku dostępnych jest wiele materiałów do zastosowania w murze. Dzięki 
nowoczesnym narzędziom inżynierskim wznoszenie i projektowanie konstrukcji murowych jest 
stosunkowo łatwe. Niestosowanie się jednak do pewnych ustalonych reguł, znormalizowanych 
zasad może prowadzić do błędów projektowych bądź błędów wykonawczych. Praktyka 
udowadnia, że najczęstsze przyczyny uszkodzeń ścian murowanych wynikają z nakładania się 
wielu niekorzystnych czynników. Bardzo istotnym czynnikiem jest odpowiednia „pionowość” 
ściany czyli brak nadmiernych odchyłek ścian murowanych od pozycji pionowej. W publikacji 
przedstawiono wpływ jakości wykonania muru na nośność i trwałość konstrukcji. 
Przeanalizowano głównie wpływ mimośrodu początkowego przekazywania sił na ścianę, 
wynikającego z niedokładności wykonania muru oraz wpływ klasy wykonywania murów.  
W publikacji dokonano również przeglądu stosowanych geodezyjnych metod inwentaryzacji 
pionowości ścian. 

Słowa kluczowe: jakość, konstrukcja murowa, odchyłka, pionowość 

INFLUENCE OF QUALITY OF EXECUTION OF MASONRY STRUCTURES 
ON LOADING CAPACITY AND CONSTRUCTION DURABILITY 

Summary: Masonry structures are a type of construction that is constantly used widely in 
construction. There are many materials available on the market for use in masonry. Thanks to 
modern engineering tools, erecting and designing masonry structures is relatively easy. However, 
failure to comply with certain established rules, standardized rules may lead to design errors or 
execution errors. Practice proves that the most common causes of damage to masonry walls result 
from the overlapping of many unfavorable factors. A very important factor is the appropriate 
"verticality" of the wall, ie no excessive deviations of masonry walls from the vertical position. 
The publication presents the influence of wall construction quality on load-bearing capacity and 
durability of the structure. The influence of the eccentricity of the initial transfer of forces to the 
masonry, resulting from the inaccuracy of execution work the masonry and the influence of class 
execution of work, was mainly analyzed. The publication also reviews the applied geodetic 
methods of wall verticality inventory. 

Keywords: quality, masonry structure, deviation, verticality 
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ANALIZA ZACHOWANIA POJEDYNCZEGO KĄTOWNIKA 
RÓWNORAMIENNEGO POŁĄCZONEGO Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ ZA 

POMOCĄ POŁĄCZENIA PRZYLGOWEGO 

Kukla Damian1  
1Inżynieria Rzeszów S.A., Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska  
i Architektury 

Streszczenie: Przedstawiono badania doświadczalne i analizę numeryczną zachowania 
pojedynczego kątownika 50x50x5 połączonego z blachą węzłową 6 mm za pomocą spawanego 
połączenia przylgowego. Połączenie kątownika jednym ramieniem do blachy węzłowej powoduje 
dodatkowe naprężenia w przekroju poprzecznym kątownika i blachy. Jest to wynikiem 
mimośrodowego przenoszenia rozciągającej siły osiowej z pręta przez spoiny na blachę. Do 
pomiaru odkształceń w wybranych punktach próbki podczas badania wykorzystano tensometry. 
Przeprowadzono dodatkowo analizę komputerową opartą na metodzie elementów skończonych  
w programie Abaqus, którą zwalidowano z wynikami badań doświadczalnych.  Na podstawie 
badań doświadczalnych oraz analizy komputerowej stwierdzono nierównomierny rozkład 
naprężeń w przekroju kątownika. Mimośród w tego typie połączenia zmienia się wraz ze 
wzrostem obciążenia. W fazie sprężystej wartość mimośrodu jest równa mimośrodowi 
konstrukcyjnemu kątownika. Uplastycznienie części próbki w pobliżu połączenia zapewnia 
osiowe ustawienie i zanik mimośrodu. 

Słowa kluczowe: mimośród w połączeniu, pręty rozciągane z kątowników, połączenia spawane 

BEHAVIOR ANALYSIS OF SINGLE EQUAL ANGLE CONNECTED WITH 
GUSSET PLATE BY LAP CONNECTION 

Summary: Experimental tests and numerical analysis of behavior of single equal angle 50x50x5 
member connected to 6 mm gusset plate by welded lap joint has been presented. Connection of the 
angle with one arm to the plate causes additional stresses in cross-section of angle and plate. This 
is result of an eccentric transfer of tensile axial force from member through the welds to the plate. 
Stain gauges were used to measure strain at selected points on member during the test. 
Additionally, a computer analysis based on the finite element method in the Abaqus program was 
carried out, which was validated with the results of experimental tests. Based on experimental test 
and computer analysis in cross section of angle the uneven stress distribution has been detected. 
Eccentricity in this type of connection changes along with the load increase. At the elastic stage, 
the value of eccentric is equal to structural eccentric of angle. The plasticizing of specimen part 
near connection provides the axial arrangement of specimen and disappearing the eccentric from 
the connector. 

Keywords: eccentricity in connection, angle tension member, welded connection 
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GEODEZYJNY MONITORING ZIEMNEGO OBWAŁOWANIA 
PRZECIWPOWODZIOWEGO PODDANEGO OBCIĄŻENIOM ZMIENNYM 

Kuras Przemysław1, Ortyl Łukasz1, Owerko Tomasz1, Borecka Aleksanda1 
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki monitoringu geodezyjnego zastosowanego do 
obserwacji ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zewnętrznym. 
Badania przeprowadzono na eksperymentalnym wale przeciwpowodziowym tworzącym 
zamknięty sztuczny zbiornik wodny. Obserwacjami objęto zmiany geometryczne wynikające  
z reakcji wału na zamarzanie w okresie zimowym oraz wywołane symulowaną falą powodziową.  
W pracy omówiono budowę wału oraz jej potencjalny wpływ na możliwość wystąpienia 
przemieszczeń. Do monitorowania stanu wału ziemnego zastosowano precyzyjne techniki 
geodezyjne obejmujące klasyczne pomiary kątowo-liniowe oraz niwelacyjne. Prowadzenie 
obserwacji wymagało stabilizacji specjalnej sieci kontrolno-pomiarowej 3D oraz zapewnienia 
wysokiej dokładności pomiaru. W pracy przedstawiono sposób stabilizacji punktów sieci oraz 
wyjaśniono, do jakich celów posłużyły poszczególne rodzaje punktów. W trakcie prac 
uwzględniono badanie stałości punktów odniesienia. Wykonano kilkanaście sesji obserwacyjnych, 
w czasie zsynchronizowanym z powodziowymi scenariuszami badawczymi. 

Słowa kluczowe: obwałowania przeciwpowodziowe, monitoring geodezyjny 

GEODETIC MONITORING OF EARTH-FILLED FLOOD EMBANKMENT 
SUBJECTED TO VARIABLE LOADS 

Summary: The paper presents the results of geodetic monitoring used for observation of earth-
filled flood embankment subjected to external loads. The tests were carried out on an experimental 
flood embankment forming a closed artificial water reservoir. The observations covered geometric 
changes resulting from the reaction of the embankment to freezing in winter and caused by  
a simulated flood wave. In the paper the construction of the embankment and its potential impact 
on the possibility of displacements are discussed. In order to monitor the state of the earth-filled 
embankment, the precise geodetic techniques such as classical angular-linear and leveling 
measurements were applied. The foundation of a special 3D control network and high accuracy of 
measurement were required in observation. In the paper the method of founding the network points 
was presented and the purpose of each point type was explained. During experiment the 
verification of stability of reference points was taken into account. A dozen of observation sessions 
were conducted, synchronized in time with flood scenarios. 

Keywords: flood embankment, geodetic monitoring 
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ZASTOSOWANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO DO 
MONITOROWANIA WPŁYWÓW WTÓRNYCH PODZIEMNEJ 

EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Kuzia Kamila1 

1Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii 

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metody pomiaru za pomocą 
lotniczego skaningu laserowego przy monitorowaniu wpływów wtórnych podziemnej eksploatacji 
górniczej. Zagadnienie wpływów wtórnych, tak zwanej aktywacji starych zrobów, jest wciąż 
aktualnym tematem w górnictwie podziemnym, w szczególności na terenach z długą historią 
górniczą. Tradycyjne pomiary geodezyjne, choć pozwalają na dokładne wyznaczenie obniżeń 
terenu, to ze względów ekonomicznych, są ograniczane do minimum. W efekcie określa się zasięg 
wpływów dalekich jedynie miejscowo i w sposób punktowy. Odpowiednie zastosowanie 
lotniczego skaningu laserowego, oraz późniejsza obróbka i przetworzenie danych uzyskanych  
z pomiaru, daje możliwość określenia zasięgu wpływów wtórnych w sposób powierzchniowy  
i kompleksowy przy mniejszym nakładzie finansowym. W artykule przedstawiono, na przykładzie 
eksploatacji górniczej w mieście Bytom, sposób przetwarzania danych z pomiaru skaningu 
lotniczego przy pomocy programu Global Mapper oraz interpretację uzyskanych wyników. 

Słowa kluczowe: wpływy wtórne, lotniczy skaning laserowy, LIDAR, górnictwo podziemne 

APPLICATION OF AIRBORNE LASER SCANNING IN MONITORING OF 
SECONDARY INFLUENCES CAUSED BY UNDERGROUND MINING 

EXPLOITATION 

Summary: This article presents a method of use of measurements based on airborne laser 
scanning to monitoring secondary influences caused by underground exploitation of coal 
deposits.The issue of secondary influences also known as activation of old goafs, is still current 
topic in underground mining, especially in areas with a long mining history. Traditional geodetic 
measurements, although they allow precise determination of land subsidence are limited to  
a minimum for economic reasons. As a result, the range of influence is determined only locally 
and in a point way. The proper use of airborne laser scanning, processing of data obtained from the 
measurement, gives the opportunity to determine the range of secondary influences in a surface 
and comprehensive manner with a smaller financial outlay. The article presents, on the example of 
mining exploitation in the city of Bytom, the way of processing data from the measurement of 
airborne laser scanning using the Global Mapper program and interpretation of the obtained 
results. 

Keywords: secondary influences , airborne laser scanning, LIDAR, underground minig 
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METODYKA OCENY I LIKWIDACJI ZEWNĘTRZNEJ SZACHOWNICY GRUNTÓW 
ROLNYCH NA POTRZEBY ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PROCESU SCALENIA  

I WYMIANY GRUNTÓW 

Leń Przemysław1, Noga Karol1 

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Streszczenie: W przeprowadzonych w Polsce wieloletnich badaniach wykazano, że jednym z istotnych 
czynników wpływających na brak racjonalnego gospodarowania ziemią są wady struktury przestrzennej 
gruntów rolnych. Obszary wiejskie charakteryzują się wadliwą zewnętrzną szachownicą gruntów 
(rozproszeniem gruntów) wynikającą z powszechnie występującego zjawiska rozdrobnienia gruntów. 
Skala tego zjawiska stanowi istotny element ograniczający możliwe do osiągnięcia efekty scaleniowe 
gruntów rolnych. W prezentowanej publikacji autorzy przedstawiają metodykę oceny skali zewnętrznej 
szachownicy gruntów rolnych na potrzeby zwiększenia efektywności procesu scalenia i wymiany. 
Analiza zjawiska pozwoliła na opracowanie podstaw matematycznych, których wykorzystanie może 
znacząco wpłynąć na usprawnienie kompleksowego programowania prac scalenia i wymiany gruntów 
dużych obszarów. Metodyka ta polega na doborze parametrów odpowiednio wagowanych, opartych na 
macierzy zależności i diagramie Czekanowskiego. Pozwala określić nasilenie badanego zjawiska. 
Interpretacja uporządkowanego diagramu umożliwia wytypowanie grup wsi, w których wskazane jest 
przeprowadzanie prac wymiany gruntów lub objęcie ich wspólnym postępowaniem scaleniowym. 
Otrzymane w ten sposób wyniki stanowią istotne uzupełnienie rankingów pierwszeństwa prac 
scaleniowych o informację dotyczącą rozproszenia gruntów badanego obszaru. Metodyka ta jest w pełni 
możliwa do zastosowania w praktyce w Polsce. Gwarancją jej wiarygodności jest wykorzystanie 
informacji pochodzących z baz danych katastru nieruchomości, służących do pozyskania pełnego obrazu 
struktury przestrzennej oraz własnościowej analizowanych obszarów. Zastosowanie zaprezentowanej 
metodyki pozwoli na uzyskanie lepszych efektów scaleniowych poprzez likwidację szachownicy 
gruntów i tym samym na efektywniejsze wydatkowanie funduszy przeznaczonych na scalenia. 
Słowa kluczowe: szachownica gruntów, scalenie i wymiana gruntów, kompleksowe programowanie 
prac scalenia gruntów, rozdrobnienie gruntów 

METHODOLOGY FOR THE EVALUATION AND ELIMINATION OF THE EXTERNAL 
PATCHWORK OF AGRICULTURAL LAND FOR THE PURPOSE OF INCREASING 

THE LANDCONSOLIDATION AND EXCHANGE EFFECTIVENESS 

Summary: Research conducted in Poland for many years now has shown that one of the main factors 
that hinder sound land management is defective spatial structure of agricultural land. A characteristic 
feature of rural areas in our country is that land is scattered in an external patchwork as a result of the 
widespread phenomenon of land fragmentation. The scale of this phenomenon is an important factor that 
limits the possibility of achieving satisfactory outcomes in land consolidation tasks. In this paper,  
a methodology for assessing the scale of an external patchwork of farmland is proposed. The goal of this 
method is to increase the efficiency of land consolidation and exchange procedures. On the basis of an 
analysis of the phenomenon of land fragmentation, we developed mathematical formulae which can be 
used to facilitate the complex process of programming of activities aimed at consolidating and 
exchanging land scattered over large areas. This method consists in selecting appropriately weighted 
parameters based on a dependency structure matrix and the Czekanowski diagram, which allow to 
determine the degree of fragmentation in a given area. Interpretation of the ordered diagram allows one 
to identify clusters of villages which need to be put under a common land exchange and/or consolidation 
programme. The land fragmentation data read from a Czekanowski diagram are an important 
supplement to priority rankings showing the order in which consolidation schemes should be 
implemented in a given area. This methodology can be successfully applied in practice in Poland. What 
guarantees its reliability is the fact that it uses data derived from real estate cadastre databases which 
provide a complete picture of the spatial and ownership structure of the analysed areas. The 
methodology proposed here allows one to achieve better consolidation outcomes as it focuses on 
eliminating defective patterns of land ownership. 
Keywords: land ownership patchwork, land consolidation and exchange, comprehensive land  
consolidation programming, land fragmentation, 
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DOKŁADNOŚĆ MODELOWANIA PRZESTRZENNEGO KONSTRUKCJI 
WIEŻ SZYBOWYCH DLA CELÓW ANALIZ MES 

Lipecki Tomasz1, Biel Damian1 

1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska 

Streszczenie: Wraz z popularyzacją skanerów laserowych, oprócz wykonywania klasycznych 
pomiarów geodezyjnych, zaczęto także pozyskiwać chmury punktów różnych obiektów 
przemysłowych. Skaning laserowy pozwala na analizę danych, które opisują kształt konstrukcji  
w sposób quasi-ciągły. Dzięki temu możliwe jest wykonanie modelu trójwymiarowego  
i wyznaczenie wymaganych wartości geometrycznych. Istotnym problemem jest jednak 
dokładność, z jaką model 3D odwzorowuje rzeczywisty obiekt. Ma to szczególne znaczenie przy 
analizach metodą elementów skończonych (MES ang. FEM), które wykonywane podczas 
projektowania pozwalają na oszacowanie wartości przemieszczeń i odkształceń konstrukcji.  
W artykule opisano obiekty w postaci wieży basztowej z żelbetowymi podporami oraz wieży 
dwuzastrzałowej z zastrzałami stalowymi. Podpory obu obiektów zamodelowano w oparciu  
o chmury punktów i dla celów analiz porównawczych utworzono kilkanaście modeli poprzez: 
proste wpasowanie, wpasowanie w wyselekcjonowane punkty chmury oraz wyciągnięcie 
przekrojów poprzecznych. Utworzone modele porównano z danymi skaningu laserowego oraz 
pomiędzy sobą, poprzez algorytm wyznaczający jakość dopasowania. Określono różnice  
w przebiegu osi podpór zwracając szczególną uwagę na wartości maksymalne. Uzyskane wyniki 
opisano pod względem przydatności przy tworzeniu modelu dla analiz MES.   

Słowa kluczowe: MES, 3D, skanning, wieża szybowa, basztowa, kozłowa 

HEADFRAME MODELLING ACCURACY FOR PURPOSES OF FINITE 
ELEMENT METHOD ANALYSIS 

Summary: Nowadays, the growing popularity of terrestrial laser scanners (TLS) allows to obtain  
a point cloud of many industrial objects along with classic surveying. TLS helps to analyze the 
data, that describe the quasi-continuous shape of a construction. Due to that it is possible to 
prepare a 3-dimensional model and determine all necessary geometric values. However, the 
quality and model’s accuracy in comparison to a real shape seem to be a question, that must be 
further researched. It is crucial especially for Finite Element Method (FEM) analysis, which, being 
a part of technical design, estimate the values of construction’s dislocation and deformation. The 
article describes objects such as headgear with concrete support and 4-post headframe with steel 
sheers. Both supports and sheers were modelled basing on point clouds. Multiple models were 
created through: simple fitting, fitting only to selected points and horizontal sections loft. All the 
models were compared to the point cloud and between each other, using point-to-mesh distance 
algorithm. The differences in axis location were calculated and the maximal values were 
determined. The results’ usefulness in FEM analysis was described.  

Keywords: FEM, 3D, scanning, headframe, headgear 
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EFEKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH ODMIAN FILTRU KALMANA  
I ALGORYTMÓW WYGŁADZAJĄCYCH PRZY WYZNACZANIU 

TRAJEKTORII RUCHU 

Malinowski Marcin1 

1Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

Streszczenie: Główne zadanie różnych systemów nawigacyjnych to wyznaczanie trajektorii 
ruchu. W takich systemach do przetwarzania sygnałów najczęściej wykorzystuje się filtr Kalmana. 
Na dobór algorytmu filtracji Kalmana wpływa oczekiwana dokładność oraz strategia realizacji 
pomiarów przez systemy nawigacyjne. W artykule przedstawiono ocenę efektywności  
i poprawności zaprojektowanych metod filtracji oraz algorytmów wygładzających na przykładzie 
estymacji toru poruszającego się obiektu w przestrzeni trzywymiarowej dla trzech wariantów 
symulacyjnych. Pierwszy eksperyment badawczy dotyczył estymacji toru obiektu z dwóch 
nieruchomych stanowisk obserwacyjnych przy użyciu pomiaru kierunku. Drugi eksperyment był 
rozszerzeniem pierwszego gdzie do estymacji trajektorii dodatkowo zastosowano pomiar 
odległości. Natomiast w trzecim eksperymencie w stosunku do drugiego zwiększono ilość 
nieruchomych stanowisk obserwacyjnych do trzech. W badaniach zastosowano filtr EKF 
(Extended Kalman Filter) wymagający aproksymacji przy użyciu pochodnych cząstkowych 
pierwszego lub drugiego rzędu oraz filtr GHKS (Gauss-Hermite Kalman Filter) i filtr UKF 
(Unscented Kalman Filter), które pozbawione są tego wymogu. Dla każdej metody filtracji 
zastosowano odpowiednio algorytmy wygładzające EKS (Extended Kalman Smoother), GHKS 
(Gauss-Hermite Kalman Smoother)  i UKS (Unscented Kalman Smoother). 

Słowa kluczowe: Filtr Kalmana, filtracja, wygładzanie, estymowanie, EKF, GHKF, UKF 

THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT VARIATIONS OF THE KALMAN 
FILTER AND SMOOTHING ALGORITHMS IN MOVEMENT TRAJECTORY 

ESTIMATION 

Summary: The main purpose of most navigation systems is determining movement trajectory. 
Such signal-processing systems commonly make use of the Kalman filter. The choice of the 
Kalman filtering algorithm arises from the expected accuracy and the strategy of taking 
measurements employed in navigation systems. The paper strives to assess the effectiveness and 
correctness of the designed methods of filtering and smoothing algorithms as illustrated with the 
example of trajectory estimation for an object moving within three-dimensional space across three 
simulation variants. The first study experiment involved trajectory estimation of an object from 
two stationary observation points and incorporated direction measurements. The second 
experiment was an extension of the previous one and additionally included distance measurements. 
In the third experiment the number of fixed observation stations was increased to three. The study 
was performed using the EKF filter (Extended Kalman Filter), which requires the use of the first or 
second order partial derivatives, as well as the GHKF (Gauss-Hermite Kalman Filter) and UKF 
filter (Unscented Kalman Filter), which poses no such requirement. Each filtering method was 
supplemented with corresponding smoothing algorithms: EKS (Extended Kalman Smoother), 
GHKS (Gauss-Hermite Kalman Smoother) and UKS (Unscented Kalman Smoother). 

Keywords: Kalman filter, filtering, smoothing, estimating, EKF, GHKF, UKF 
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REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 
ZAJĘTYCH POD DROGI POWIATOWE 

Matkowska Katarzyna1, Jesionowska-Dudek Sylwia1  
1Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej 

Streszczenie: Drogi od zawsze stanowiły bardzo istotny element zagospodarowania terenu, bez 
którego nie byłoby możliwe przemieszczanie się ludzi, zwierząt, czy pojazdów. Bez budowanych 
dróg, czy dodatkowych obiektów inżynierskich i elementów z nimi związanych, do których można  
zaliczyć mosty, wiadukty, itp. nie byłby możliwy m.in. dalszy rozwój infrastruktury publicznej. 
Jednym z najistotniejszych problemów „dzisiejszego świata” jest nabywanie nieruchomości, bądź 
ich części na cele inwestycji i budownictwa drogowego. Wiele już istniejących dróg zostało 
wykonanych na terenach prywatnych, bądź na gruntach nie stanowiących własności podmiotów 
publicznych, jakimi mogą być m.in. Skarb Państwa, czy też gminy i powiaty. Wiązać to się może 
niestety z szeregiem problemów natury prawnej i geodezyjnej, jakie wynikać mogą podczas 
prowadzonych procesów inwestycyjnych, związanych z budową nowych dróg, czy też remontami  
i rozbudowami już istniejących sieci komunikacyjnych. Na przestrzeni lat bardzo często 
dokonywano zmian i nowelizacji przepisów prawa dotyczących nieruchomości drogowych  
i sposobu ich nabywania na cele budownictwa drogowego. Wyszczególnić i wyróżnić można 
różne rodzaje i kategorie dróg występujących w Polsce, co wiąże się z problemem jednoznacznego 
określenia sposobu uregulowania tego rodzaju nieruchomości i niejednokrotnie złożonością tego 
procesu. Nasuwa się również dosyć ciekawe pytanie związane z prowadzeniem działań do 
uregulowania stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi, a wiąże się ono z określeniem  
i oszacowaniem jaki odsetek tych nieruchomości posiada uregulowany stan prawny. 

Słowa kluczowe: wywłaszczenie, odszkodowanie, wartość nieruchomości, podziały 
nieruchomości pod drogi 

REGULATION OF THE LEGAL STATUS OF LAND PROPERTIES OCCUPIED 
FOR DISTRICT-ROADS 

Summary: Roads have always been a very important element of land development, without which 
movement of people, animals or vehicles would not be possible. Without roads or additional 
engineering and components associated with them, including bridges, viaducts, etc., further 
development of public infrastructure would not be possible. One of the most important problems 
nowadays is the acquisition of real estate or parts of them for investment and road construction. 
Many existing roads have been made on private land or on land not owned by public entities, such 
as The State Treasury, or municipalities and districts. Unfortunately, this may be associated with  
a number of legal and geodetic problems that may arise in the conduct of investment processes 
associated with the construction of new roads or repairs and extensions of already existing 
communication networks. Over the years, changes and amendments to the law on road properties 
and the way they were purchased for road construction were made very often. It is possible to 
specify and distinguish different types and categories of roads occurring in Poland, which is 
connected with the problem of unambiguously determining the manner of regulating this type of 
real estate and often the complexity of this process.  There is also a rather interesting question 
related to conducting activities to regulate the legal status of real estate occupied for roads, and it 
involves determining and estimating the percentage of those properties which has a regulated legal 
status. 

Keywords: expropriation, compensation, property value, property divisions for roads 
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WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH 
DO POZYSKIWANIA INFORMACJI O PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ  

Z MAP ARCHIWALNYCH 

Mierzejowska Aleksandra1 

1Politechnika Śląska 

Streszczenie: Szybki rozwój technologiczny obserwowany od wielu lat w systemach informacji 
geograficznej (ang. Geographic Information System - GIS) umożliwił zastosowanie tych 
systemów w wielu dziadzinach życia m.in.: w administracji, w zarządzaniu infrastrukturą,  
w ochronie środowiska, w planowaniu przestrzennych, w gospodarce nieruchomościami,  
w planowaniu kryzysowym oraz w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w górnictwie. 
Według [Gaździcki 1990] przez System Informacji Geograficznej należy rozumieć system 
pozyskiwania, przetwarzania, weryfikowania, integrowania, manipulowania, analizowania  
i prezentacji danych, które są przestrzennie odniesione do Ziemi. Obejmuje on zazwyczaj bazę 
danych przestrzennych oraz odpowiednie oprogramowanie. W ramach artykułu zaprezentowano 
przykład pozyskania danych przestrzennych z map archiwalnych, które stanowią ważne,  
a niekiedy nawet jedyne źródło informacji umożliwiające śledzenie zmian zaistniałych  
w środowisku geograficznym oraz określenie położenia obiektów, których czas użytkowania 
dobiegł końca. Wykorzystując oprogramowanie klasy GIS, autorka dokonała wielowariantowej 
kalibracji archiwalnej mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni w obszarze nieczynnej 
kopalni „Saturn”. Na podstawie uzyskanych wyników wskazała metodę najodpowiedniejszą dla 
tego typu zadania. Tak przygotowana mapa posłużyła do zlokalizowania zlikwidowanych 
wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią. Pozyskanie wiarygodnych informacji  
o usytuowaniu tego typu wyrobisk jest szczególnie istotne ze względu na zagrożenie związane  
z możliwością wypływu gazów negatywnie wpływających na atmosferę a tym samym na zdrowie 
ludzi przebywających w ich pobliżu (głównie metanu oraz dwutlenku węgla) jak również ze 
względu na możliwość występowania tzw. deformacji nieciągłych. 
Słowa kluczowe: systemy informacji geograficznej, QGIS, dane przestrzenne, likwidacja 
wyrobisk górniczych 

THE USING OF MODERN IT TOOLS TO ACQUIRE INFORMATION ABOUT 
GEOGRAPHICAL SPACE FROM ARCHIVAL MAPS 

Summary: Rapid technological development observed for many years in Geographic Information 
System (GIS) has enabled the application of this system in many areas of life, including: 
administration, infrastructure management, in environmental protection, spatial planning, in real 
estate management, in crisis planning and in many branches of industry, including mining. 
According to [Gaździcki 1990], the Geographic Information System should be understood as  
a system for acquiring, processing, verifying, integrating, manipulating, analyzing and presenting 
data that are spatially referenced to the Earth. It usually includes a spatial database and appropriate 
software. The article presents an example of obtaining spatial data from archival maps, which are 
an important, and sometimes even the only source of information enabling tracking changes 
occurring in the geographical environment and determining the location of objects whose time of 
using has come to an end. Using the GIS class software, the author made a multivariate calibration 
of the archival situational and altitude map of the area of the inactive "Saturn" mine. On the basis 
of the obtained results, she indicated the most appropriate method for this type of task. The map 
prepared in this way was used to locate liquidated mine excavations connected to the surface. 
Acquiring reliable information about the location of this type of excavations is particularly 
important because of the risk associated with the possibility of outflow of gases adversely 
affecting the atmosphere and thus health of people staying near them (mainly methane and carbon 
dioxide) as well as due to the possibility of occurrence of so-called discontinuous deformations. 
Keywords: geographic information system, QGIS, spatial data, liquidation of mining excavations 



 
 
 
 
 
 
 

XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna  
„Geodezja, budownictwo, środowisko – aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne” 

Politechnika Rzeszowska, maj 2018 

 
22

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ  
W ASPEKCIE ICH DOTYCHCZASOWEGO WYKORZYSTANIA 

Mierzejowska Aleksandra1, Żogała Monika1 

1Politechnika Śląska 

Streszczenie: Od początku istnienia ludzkości człowiek gromadził i analizował informacje  
o przestrzeni, która go otaczała. W czasach dzisiejszych, ze względu na ogromną ilość danych, 
byłoby to niemożliwe bez systemów informacji geograficznej. Zgodnie z definicją główną funkcją 
systemów GIS jest gromadzenie, przetwarzanie, integrowanie, analizowanie oraz prezentowanie 
danych bezpośrednio zgromadzonych w bazie lub też uzyskanych na drodze przeprowadzonych 
analiz. Podstawą funkcjonowania każdego systemu informacji jest zgromadzenie odpowiednich 
danych  o  obiektach  świata  rzeczywistego, pod względem ich kompletności, jakości oraz 
wiarygodności. Ze względu na bardzo szybki rozwój technologii informatycznych systemy GIS 
znalazły szerokie zastosowanie m.in. w planowaniu przestrzennym, gospodarce 
nieruchomościami, administracji, w zarządzaniu infrastrukturą i w wielu innych dziedzinach życia. 
Autorki w ramach artykułu dokonały szczegółowego przeglądu dotychczasowego wykorzystania 
GIS, ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej. W tym ostatnim szczególną uwagę 
skupiły na zastosowaniu tego typu narzędzi do monitorowania i analizowania skutków działalności 
górniczej. Jednocześnie autorki wskazały nowe możliwości związane z zastosowaniem systemów 
informacji geograficznej w tej dziedzinie. 

Słowa kluczowe: systemy informacji geograficznej, zastosowanie, skutki działalności górniczej 

THE CHARACTERISTICS OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 
IN TERMS OF THEIR CURRENT USE 

Summary: From the beginning of human existence, man collected and analyzed information 
about the space that surrounded him. Nowadays, due to the huge amount of data, it would be 
impossible without geographic information systems. According to the definition, the main function 
of GIS systems is to collect, process, integrate, analyze and present data directly collected in the 
database or obtained through analysis. The basis of each information system’s functioning is the 
collection of relevant data about real-world objects, in terms of their completeness, quality and 
reliability. Due to the very rapid development of information technology, GIS systems have found 
a wide application, eg. in spatial planning, real estate management, administration, infrastructure 
management and many other areas of life. The authors within the article have made a detailed 
review of the current using of GIS, with particular emphasis on the mining industry. In the latter, 
particular attention was focused on the use of this type of tools to monitor and analyze the effects 
of mining activities. At the same time, the authors indicated new possibilities related to the 
application of geographic information systems in this branch. 

Keywords: geographic information systems, application, effects of mining activity 
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BARIERY PRAWNE I TECHNICZNE NA DRODZE BUDOWY KATASTRU 3D 
W POLSCE 

Mika Monika1, Jurkiewicz Magdalena1  
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Geodezji 

Streszczenie: Od kilkunastu lat na świecie trwają dyskusje nad kształtem i wymiarem systemu 
katastralnego. Powstają normy prawne i techniczne regulujące zasady jego prowadzenia, 
definiujące zarówno sam system jak i obiekty w nim rejestrowane. Z punktu widzenia budowy 
katastru w Polsce do najważniejszych z nich należy zaliczyć Dyrektywę INSPIRE oraz PN EN 
ISO 19152:2013-05E. Niniejsze badania mają na celu analizę zgodności przepisów krajowych  
z wymogami międzynarodowymi oraz weryfikację możliwości zastosowania ich w praktyce. 
Podjęte badania mają za zadanie wskazanie głównych przeszkód na drodze zastosowania zapisów 
niniejszych przepisów w realiach polskich. Na bazie podjętej analizy rozważono propozycję 
systemu wielozadaniowego z wykorzystaniem istniejących baz, z możliwością przekształcenia 
wymiaru 2D na 3D. 

Słowa kluczowe: kataster wielozadaniowy, kataster 3D, informacja katastralna 

LEGAL AND TECHNICAL BARRIERS AT CONSTRUCTION OF CADASTRE 
3D IN POLAND 

Summary: For a dozen or so years, discussions on the shape and dimension of the cadastral 
system have been going on in the world. Legal and technical standards are created, which regulate 
the rules of its conduct and define both the system and objects registered in it. From the 
construction of a cadastre in Poland perspective, the most important of them include the INSPIRE 
Directive and PN EN ISO 19152: 2013-05E. The present research is aimed at analyzing the 
compliance of national regulations with international requirements and verifying their applicability 
in practice. The research undertaken is to identify the main obstacles to the application of the 
provisions of these provisions in the Polish reality. On the basis of the analysis undertaken, the 
proposal of a multi-tasking system with the use of existing databases, with the possibility of 
transforming the 2D dimension into 3D, was considered. 

Keywords: multi-tasking cadastre, 3D cadastre, cadastral information 
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PRZETWARZANIA DANYCH POMIAROWYCH  Z WYKORZYSTANIEM 
SIECI Z REZONANSEM ADAPTACYJNYM ART. 

Mrówczyńska Maria1 

1Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

Streszczenie: Sieci neuronowe ART (ang. Adaptive Resonance Theory) zostały opracowane  
w latach 90 ubiegłego wieku, jako nowe podejście w rozwiązywaniu problemów klasyfikacji  
i rozpoznawaniu obrazów. Sieci ART należą do grupy sieci rezonansowych, których uczenie 
prowadzone jest w trybie nienadzorowanym. W artykule przedstawiono podstawowe zasady 
budowy i uczenia sieci neuronowych ART wraz z możliwością aplikacji tego rodzaju sieci do 
rozwiązywania zagadnień predykcji i przetwarzania danych pomiarowych, w szczególności 
pozyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu geodezyjnego. W pierwszym etapie procesu 
budowy modelu predykcyjnego wykonano wstępną analizę danych pomiarowych związaną  
z wykrywaniem obserwacji odstających ze względu na ich istotny wpływ na ostateczną jakość 
modelu. Następnie wykorzystując sieć ART wyznaczono przewidywane wartości przemieszczeń 
pionowych dla punktów sieci pomiarowo-kontrolnej, zastabilizowanych na wewnętrznych  
i zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego, na których zauważono liczne spękania. 

Słowa kluczowe: sieci neuronowe, przemieszczenia pionowe, monitoring geodezyjny 

PROCESSING OF MEASUREMENT DATA USING THE NETWORK WITH 
ADAPTIVE RESONANCE ART 

Summary: ART\'s neural network (Adaptive Resonance Theory) was developed in the 90s of the 
last century as a new approach to solving problems of image classification and recognition. ART\'s 
networks belong to the group of resonant networks, learning of which takes place in unattended 
mode. The article presents the basic principles of building and learning ART neural networks 
together with the possibility of using this type of network to solve forecasts and processing of 
measurement data, in particular obtained as a result of geodetic monitoring. In the first step of the 
prediction model construction process, a preliminary analysis of measurement data related to the 
detection of outliers was performed due to their significant impact on the final quality of the 
model. Then, using the ART network, predicted values ??of vertical displacements for the 
measuring and control network points stabilized on the internal and external walls of the building 
object, on which numerous cracks were noted 

Keywords: neural networks, vertical displacements, geodetic monitoring 
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PROGNOZOWANIE PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO  
 W KRÓTKIEJ PERSPEKTYWIE CZASOWEJ 

Namysłowska-Wilczyńska Barbara1, Wynalek Janusz1 

1Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 

Streszczenie: Metody statystyki stosowanej (przestrzennej) umożliwiają analizę danych 
pomiarowych. Przedstawiono metodologię badawczą, ukierunkowaną na zastosowanie 
geostatystyki do przeprowadzania przestrzennych analiz danych geodezyjnych. Zaproponowano 
podejście badawcze, które można wykorzystać do analizy przestrzenno-czasowej przemieszczeń  
i odkształceń dowolnych obiektów, zarówno małoobszarowych, jak też wielkoobszarowych, dla 
których wykonywany jest monitoring geodezyjny. Zmiany przemieszczeń punktów 
kontrolowanych na obiekcie hydrotechnicznym analizowane są, zarówno w obszarze, jak  
i w czasie, w celu dokonania oceny zachowania i stanu jego bezpieczeństwa, w całym okresie 
eksploatacji. Wskazane byłoby rozpoznanie rozkładów wartości badanych parametrów 
przemieszczeń Z, również w miejscach nieopróbowanych, z jednoczesnym wydzieleniem 
newralgicznych podobszarów o dużym zróżnicowaniu wartości przemieszczeń, co mogłoby 
wskazywać na możliwość występowania lokalnych deformacji. W pracy przeprowadzono 
prognozowanie przemieszczeń na przykładzie niewielkiego zbioru punktów kontrolowanych (n = 
30)  na dużym obiekcie hydrotechnicznym, w wybranych lokalizacjach, wykonane interaktywnie 
podczas realizowania obliczeń krigingowych, z uwzględnieniem bogatego szeregu czasowego 
danych z monitoringu geodezyjnego, tj. na przestrzeni lat 1990 ÷ 2011. Obliczenia wartości 
prognozowanych Z* i st. odchylenia prognozy σk, z rocznym wyprzedzeniem na kolejną epokę 
pomiarową, wykonano, z zastosowaniem funkcji semiwariogramu kierunkowego i krigingu 
zwyczajnego. Prognoza obszarowo-czasowa umożliwiła wyznaczenie wartości prognozowanych 
Z* przemieszczeń w krótkiej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem historii i dynamiki 
przebiegu tego procesu. Stwarza to możliwość szacowania wartości Z* w szczególnych okresach 
eksploatacji obiektu, gdy mamy do czynienia z dużą zmiennością przemieszczeń Z. 
Słowa kluczowe: obiekt hydrotechniczny, analiza przestrzenno-czasowa, prognozowanie, 
przemieszczenia, semiwariogram kierunkowy, kriging zwyczajny 

PREDICTION OF SHORT-TERM DISPLACEMENTS OF HYDRO-
ENGINEERING STRUCTURE 

Summary: Methods of applied (spatial) statistics enable the analysis of measurement data. This 
paper presents a research methodology aimed at applying geostatistics to the spatial analysis of 
geodetic data. An investigative approach, which can be used for the space-time analysis of the 
displacements and deformations of any small- and large-area facility being under geodetic 
monitoring, is proposed. Changes in the displacements of check points on a hydro-engineering 
structure are analysed in both the area and time domain in order to assess the structure’s behaviour 
and safety condition throughout its entire service life. It is recommended to determine how the 
values of the investigated displacement (Z) parameters are distributed also in unsampled places 
and demarcate the critical subareas characterized by great variation in displacement values, 
indicative of possible local deformations. As part of this study, displacements are forecasted for  
a small set of check points (n = 30) in selected locations on a large hydro-engineering structure 
while interactively performing kriging calculations, taking into account abundant monitoring data 
for the period 1990-2011. Forecasted values Z* and forecast standard deviation σk were calculated 
a year in advance for the next measurement epoch, using the directional variogram function and 
ordinary kriging. The area-time forecast made it possible to determine the forecasted short-term 
displacements Z*, taking into account the history and dynamics of the displacement process. In 
this way values Z* in the particular periods of the service life of the structure can be estimated 
when there occurs high variation in displacements Z. 
Keywords: hydro-engineering structure, space-time analysis, prediction, displacements, 
directional variogram, ordinary kriging 
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ANALIZA WPŁYWU SPRZĘŻEŃ MIĘDZY OBSERWACJAMI NA 
WSKAŹNIKI NIEZAWODNOŚCI W SIECI GEODEZYJNEJ 

Nowak Edward1, Odziemczyk Waldemar1 

1Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii  

Streszczenie: Zaprojektowana w optymalny sposób sieć geodezyjna charakteryzuje się 
odpowiednią precyzją przy możliwie niskich kosztach założenia. Ważną cechą sieci jest też 
niezawodność przekładająca się na możliwość wykrycia błędów grubych w obserwacjach oraz 
większą pewność otrzymanych pozycji punktów. Podstawowym sposobem zapewnienia 
odpowiedniego poziomu niezawodności sieci jest zaprojektowanie odpowiednio dużej liczby 
obserwacji nadliczbowych. Kierunek ten natrafia jednak na ograniczenia wynikające z rosnącego 
kosztu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza możliwości zapewnienia odpowiednich 
parametrów niezawodnościowych dla sieci o umiarkowanej nadliczbowości. Częstym problemem 
są wówczas zależności między poszczególnymi obserwacjami uniemożliwiające zapewnienie 
wymaganego wskaźnika niezawodnościowego dla każdej obserwacji z osobna. Autorzy 
zaproponowali metodykę analizy zależności między obserwacjami w celu określenia możliwości 
uzyskania optymalnych wskaźników niezawodnościowych dla pojedynczych obserwacji lub grup 
obserwacji. Zaproponowane procedury analizy struktury sieci zostały zilustrowane przykładami 
liczbowymi. 

Słowa kluczowe: niezawodność sieci, projektowanie sieci, sieci geodezyjne 

ANALYSIS OF IMPACT OF ASSOCIATIONS BETWEEN OBSERVATIONS ON 
RELIABILITY INDICATORS IN GEODETIC NETWORK 

Summary: An optimally designed geodetic network should be characterised by proper precision 
and low setup cost. High reliability allowing for identification of gross errors in observations as 
well as higher robustness of point positions is also important. The primary way to obtain  
a satisfactory level of the network reliability is to design a sufficient number of observations. 
However, this approach  faces the limitation arising from the increase in the cost of network setup. 
The subject of this research is to analyse the possibility of obtaining sufficient reliability 
parameters in the network with a modest redundancy. A common problem in such  constructions 
are the dependencies between particular observations making it impossible to get the demanded 
reliability factor for each observation separately. The authors proposed a method to analyse the 
relations between the observations in order to find a possibility of obtaining optimal reliability 
factors for a single observation or groups of observations. The proposed procedures of network 
structure analysis were illustrated with numerical examples. 

Keywords: Network reliability, Network design, Geodetic network 
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ANALIZA SKUPIEŃ W METODYCE GRUPOWANIA OBSZARÓW 
KONCENTRACJI SZACHOWNICY GRUNTÓW 

Oleniacz Grzegorz1, Skrzypczak Izabela1, Leń Przemysław2  
1Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Streszczenie: Badania nad strukturą własnościową gruntów gospodarstw indywidualnych na 
terenach wiejskich wykazały, że na obszarach, które charakteryzują się wadliwą szachownicą 
gruntów prywatnych ograniczona jest możliwość prowadzenia prac na gruntach rolnych. 
Opracowanie algorytmu wydzielania obszarów silnej koncentracji wadliwej szachownicy gruntów 
pozwala na wytypowanie tych obszarów (w postaci skupisk wsi), w których w pierwszej 
kolejności powinny być przeprowadzone prace wymiany gruntów. Jako pierwszy problem ten 
zauważył prof. Noga, który przeprowadził badania nad rozmiarami szachownicy gruntów 
wprowadzając metodę tablic szachownicowych opartych na informacji dotyczącej pojedynczej 
cechy struktury użytkowania gruntów. Metoda ta została ulepszona dzięki zastosowaniu 
zagregowanej macierzy zależności i diagramu Czekanowskiego. Pozwoliło to na grupowanie wsi 
w klastry uwzględniając kilka istotnych cech jednocześnie. 

Słowa kluczowe: analiza skupień, diagram Czekanowskiego, szachownica gruntów 

METHOD OF THE AREAS OF CONCENTRATION OF THE OUTER LAND 
PATCHWORK CLUSTERING 

Summary: Research on the ownership structure of individual farms in rural areas has shown that 
in areas that are characterized by a faulty patchwork of private lands, the possibility of conducting 
works on agricultural land is limited. The development of an algorithm for separating areas 
characterized by a strong concentration of a defective patchwork of land ownership allows the 
selection of these areas (in form of groups of villages) where land replacement works should be 
carried out first. The problem was noticed for the first time by Noga who carried out research on 
the size of the patchwork of private land ownership using the checkerboard method based on 
information regarding a single feature of the land use structure. This method has been improved 
thanks to the use of an aggregated dependency matrix and Czekanowski diagram. This allowed the 
grouping of villages into clusters having a few important characteristics simultaneously. 

Key words: cluster analysis, Czekanowski’s diagram, patchwork of land ownership 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA TEORETYCZNYCH I PROGNOZOWANYCH 
WARTOŚCI KRZYWIZN TERENU GÓRNICZEGO W ODNIESIENIU DO ICH 
WARTOŚCI SPOWODOWANYCH WIELOPOKŁADOWĄ EKSPLOATACJĄ 

PROWADZONĄ NA ZNACZNYCH GŁĘBOKOŚCIACH 

Orwat Justyna1  
1Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii 

Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej wartości 
krzywizn terenu górniczego spowodowanych wielopokładową eksploatacją złoża węgla 
kamiennego, ich wartości teoretycznych obliczonych na podstawie obniżeń prognozowanych 
wzorem J. Białka z wartościami parametrów tego wzoru wyznaczonymi z wyników pomiarów 
geodezyjnych oraz wartości krzywizn bezpośrednio zamodelowanych ww. teorią wpływów 
eksploatacji. Na podstawie porównania teoretycznych i prognozowanych wartości krzywizn z ich 
wartościami pomierzonymi po zakończeniu eksploatacji pokładów 338/2 i 358/1 oraz 338/2, 341  
i 358/1, dokonano oceny skuteczności wykonanych prognoz oraz przeprowadzonych obliczeń 
teoretycznych. Biorąc pod uwagę wartości współczynników korelacji oraz odchyleń 
standardowych pomiędzy pomierzonymi a prognozowanymi i teoretycznymi przebiegami 
krzywizn określono, które z tych przebiegów bardziej odpowiadają rzeczywistym wynikom 
pomiarów. Należy zaznaczyć, że eksploatacja trzech wymienionych pokładów przeprowadzana 
była systemem ścianowym z zawałem skał stropowych, na znacznych głębokościach wynoszących 
od 600 m (pokład 338/2) do 1000 m (pokład 358/1). Wpływy pochodzące z eksploatacji tych 
pokładów obserwowane były w przeciągu 10 lat, na 53 punktach linii pomiarowej położonej nad 
środkiem ściany B – 2 w pokładzie 338/2 i równolegle do wybiegów wyrobisk w tym pokładzie. 
Geodezyjne pomiary wysokościowe oraz odległościowe wykonywane były w cyklach trzy –  
i czteromiesięcznych. Bazując na bezwzględnych wysokościach punktów pomiarowych oraz 
długościach odcinków pomiędzy tymi punktami, wyznaczono wartości krzywizn terenu 
górniczego obserwowane w danych cyklach pomiarowych. 
Słowa kluczowe: eksploatacja wielopokładowa; duża głębokość eksploatacji; obserwowane, 
teoretyczne i prognozowane krzywizny terenu górniczego 

COMPARISON ANALYSIS OF THE THEORETICAL AND FORECASTED VALUES OF 
MINING TERRAIN CURVATURES WITH REFERENCE TO THEIR VALUES CAUSED 

BY MULTI-DEPOSIT EXPLOITATION CONDUCTED AT THE GREAT DEPTH 
Summary: In this article were presented the results of comparison analysis of mining terrain 
curvatures values, which were caused by a multiple exploitation of hard coal in several coal beds 
numbered 338/2, 341 i 358/1. The curvatures values (observed on the measuring line) were 
compared with their theoretical values calculated on the base of subsidence forecasted by the use 
of the Bialek’s formula (with the values of its parameters determined from the surveys results) and 
with the curvatures values modeled with this formula directly. On the base of this comparison, 
there was made an evaluation of effectiveness of made forecasts and conducted theoretical 
calculations. Taking into account the values of correlation coefficients and standard deviations 
between the measured and theoretical, and forecasted graphs of curvatures, it was defined which 
graphs fit better to the real results of geodesic measurements. It should be marked that an 
exploitation of three coal beds was conducted by the longwall system with the roof rocks falling 
into the post-exploitation emptiness, at a great depth amounts from 600 m (the 338/2 coal bed) to 
1000 m (the 358/1 coal bed). The influences deriving from the exploitation of these coal beds were 
observed within 10 years on 53 points of measuring line, which was located above the middle of 
the B – 2 longwall in the 338/2 coal bed and parallel to the runs of excavations in this coal bed. 
The surveys of the points heights and distances between the measuring points were done in the 
theree– and four–monthly cycles. Based on these measurements, the values of mining terrain 
curvatures were designated. 
Keywords: multi-deposit exploitation; exploitation in the great depth; observed, theoretical and 
forecasted curvatures of mining terrain 
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PROGNOZOWANIE I PROFILAKTYKA WPŁYWÓW DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ 
NA INFRASTRUKTURĘ POWIERZCHNI I  GÓROTWORU  

Z ZASTOSOWANIEM MES 

Pietruszka Krzysztof1 

1Politechnika Świętokrzyska, Kielce 

Streszczenie: Działalność górnicza narusza pierwotny stan równowagi górotworu i w konsekwencji powoduje 
wystąpienie zjawisk, które w istotny sposób wpływają na infrastrukturę powierzchni terenu górniczego  
i górotworu. Prawidłowe, ekonomicznie i technicznie uzasadnione sterowanie działalnością górniczą wymaga 
kompleksowego rozpoznania stanu górotworu, co w sytuacji skomplikowanej struktury jego budowy  
i różnorodnych aspektów prowadzenia prac górniczych wymaga stosowania specjalistycznych metod 
prognozowania i zabezpieczania szkód górniczych. Globalny opis zjawisk powstałych w wyniku działalności  
górniczej, w aspekcie jej następstw, jest możliwy w deterministycznym ujęciu badań modelowych. 
Zastosowanie środków informatycznych i specjalistycznego oprogramowania daje możliwość rozwiązywania 
skomplikowanych problemów, związanych z podziemną działalnością górniczą. Środki informatyczne są 
jednak tylko narzędziem otwierającym drogę do prac zmierzających do prawidłowego sterowania działalnością 
górniczą, i wymagają specjalistycznych badań nad opracowaniem metody, a więc modelu konstytutywnego, 
najbardziej adekwatnego do górotworu. Podjęte w tym zakresie dotychczasowe prace, pozwoliły na 
opracowanie oryginalnej metody badań (GAMMA- Geotechnical Applications Method of Modeling Analysis), 
która pozwala na rozwiązanie wielu istotnych problemów w zakresie szeroko rozumianych szkód górniczych  
i ich prognoz. Szczególnym aspektem prognostycznych badań modelowych jest model konstytutywny 
górotworu, oraz dane geologiczne charakteryzujące litologiczną budowę górotworu, co jak wykazały 
dotychczasowe badania ,wymaga szczegółowych opracowań, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia deformacji 
nieciągłych i wystąpienia stref zniszczenia i przekroczenia granicy wytrzymałości w górotworze. Problemy te 
mogą być rozwiązywane na bazie wspomnianej metody GAMMA i specjalistycznego oprogramowania 
ABAQUS, przeznaczonego między innymi do badań górotworu. Reologia zjawisk w górotworze i ich 
dynamika  wymaga zastosowania doświadczeń w zakresie monitorowania deformacji powierzchni na terenach 
górniczych i dotychczasowych badań prowadzonych  w zakresie praktycznych zastosowań modeli 
deterministycznych w prognozowaniu następstw działalności górniczej. 

Słowa kluczowe: działalność górnicza, szkody górnicze, inzynieria środowiska, geomatyka 

FORECASTING AND PREVENTION OF THE IMPACT OF MINING ACTIVITIES ON 
THE SURFACE AND ROCK MASS INFRASTRUCTURE USING MES 

Summary: Mining activity violates the primary balance of the rock mass and, as a consequence, causes 
phenomena that have a significant impact on the infrastructure of the mining area and rock mass. Proper, 
economically and technically justified control of mining activity requires a comprehensive diagnosis of the 
condition of the rock mass, which in the situation of a complicated structure of its construction and various 
aspects of conducting mining works requires the use of specialized methods for forecasting and securing 
mining damage. The global description of phenomena arising as a result of mining activity, in the aspect of its 
consequences, is possible in the deterministic approach to model research. The use of IT resources and 
specialized software gives the opportunity to solve complicated problems related to underground mining 
activities. However, IT means are only a tool that opens the way to work aimed at proper control of mining 
activities, and require specialist research on the development of the method, and thus the constitutive model, 
most adequate to the rock mass. The work undertaken so far has enabled the development of an original 
research method (GAMMA- Geotechnical Applications Method of Modeling Analysis), which allows solving 
many important problems in the field of mining damage in a broad sense and their forecasts. A particular 
aspect of prognostic model research is the constitutive model of the rock mass, as well as geological data 
characterizing the lithological structure of the rock mass, which, according to previous research, requires 
detailed studies, especially in the case of discontinuous deformations and the occurrence of destruction zones 
and exceeding the limit of resistance in the rock mass. These problems can be solved on the basis of the 
aforementioned GAMMA method and specialized ABAQUS software, intended, inter alia, for rock mass 
surveys. Rheology of phenomena in rock mass and their dynamics requires the use of experience in the field of 
monitoring surface deformation in mining areas and previous research conducted in the field of practical 
applications of deterministic models in forecasting the consequences of mining operations. 

Keywords: mining activity, mining damage, environmental engineering, geomatics 
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MONITORING I MODELOWANIE NUMERYCZNE DROGI KOŁOWEJ  
W TERENIE OSUWISKOWYM 

Pilecka Elżbieta1, Kogut Janusz P.1, Szwarkowski Dariusz1 

1Politechnika Krakowska 

Streszczenie: Z uwagi na znaczącą rolę i rozwój szlaków komunikacyjnych przebiegających  
z północy na południe ujawniają się problemy związane z budową i eksploatacją dróg  
w podgórskich rejonach Karpat. Zmiany klimatyczne powodują, że obszary, w których przebiegają 
szlaki transportowe szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z ich technicznej 
eksploatacji i degradacji. Szczególnie kosztowna staje się likwidacja zagrożeń związanych  
z aktywacją zjawisk osuwiskowych.  Mocno narażone pozostają stare drogi, które kiedyś 
projektowane były na znacznie mniejsze obciążenia osi pojazdów i inne warunki ruchu. W chwili 
obecnej drogi te są mocniej eksploatowane i bardziej przeciążone. Przez to zarówno jezdnia, jak  
i podbudowa ulega uszkodzeniom, co wywołuje zwiększenie obciążeń dynamicznych, zaś  
w rejonach potencjalnie zagrożonych, aktywację osuwisk. Osuwiska we fliszu karpackim 
charakteryzują się szczególną podatnością na aktywację ze względu na swoją budowę 
geologiczną. W pracy zajęto się problemem monitoringu i badania skutków wystąpienia 
osuwiskowa związanego z eksploatacją szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez skarpę, 
której podłoże stanowi właśnie flisz karpacki. Dokonano zestawienia parametrów uzyskanych  
w trakcie badań geotechnicznych, prowadzonych na potrzeby budowy modelu numerycznego. 
Badania te obejmowały zarówno prace terenowe, jak i badania laboratoryjne podstawowych 
parametrów geotechnicznych. Prace terenowe obejmowały pomiary geodezyjne wykonane 
skanerem laserowym [4]. Zbudowano również szereg modeli numerycznych 2D i 3D. Modele te, 
wraz z przebadanymi parametrami podłoża zostały wprowadzone do pakietu MES, a następnie 
skalibrowane. W dalszej kolejności dokonano analizy skutków zagrożenia osuwiskowego  
i zachowania się drogi oraz podłoża przy różnych wariantach obciążeń oraz pokazano wyniki 
obserwacji geodezyjnych. 
Słowa kluczowe: osuwiska, monitoring, stateczność, drogi, modelowanie 

MONITORING AND NUMERICAL MODELING OF A ROAD IN LANDSLIDE 
TERRAIN 

Summary: Due to the significant role and noticeable development of transportation routes running 
from the north to the south of central Europe, several problems related to the construction and 
functioning of roads in the Carpathian foothills have been revealed. Recent climate change causes 
areas, where transport routes are particularly exposed to hazards, to succumb to technical 
exploitation and degradation. The elimination of the threats related to the activation of landslide 
phenomena becomes particularly expensive. Old roads, which were once designed for significantly 
lower axle loads and less heavy traffic conditions, are predominantly exposed. At the present, 
these roads are heavily exploited and have become overloaded. As a result, both the roadway and 
the subgrade undergo damage, which causes an increase in dynamic loads, and in potentially 
endangered areas, the activation of landslides. Landslides in the Carpathian flysch have a peculiar 
susceptibility to activation due to its geological structure.This study addresses the problem of 
monitoring and analysing the effects of a landslide associated with the operation of a 
transportation route running through the slope of the Carpathian flysch. The studies include both 
field work and laboratory testing of basic geotechnical parameters. The parameters obtained during 
the geotechnical investigations, conducted for the purpose of building a numerical model, have 
been completed. The field work includes surveys made by a terrestrial laser scanner. The study 
also includes a number of 2D and 3D numerical models. These models, along with the substrate 
parameters, have been introduced into the FEA package and then calibrated. Subsequently, an 
analysis of the effects of landslide susceptibility and the behaviour of the road and terrain surface, 
due to the different variants of the loads, is shown along with the results of surveys. 
Keywords: landslides, monitoring, stability, roads, numerical modeling 
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OPTYMALNE UMIEJSCOWIENIE POMPOWNI NA PODSTAWIE 
NUMERYCZNEGO MODELU TERENU 

Poniewiera Marian1, Jelonek Iwona2, Błaszczak-Bąk Wioleta3  
1Politechnika Śląska 
2Uniwersytet Śląski 
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Streszczenie: Celem opisanej w artykule pracy było znalezienie optymalnego umiejscowienia 
pompowni dla obszaru górniczego Krzyżowice III Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”. 
Eksploatacja górnicza powoduje obniżenie terenu i zmianę stosunków wodnych. Stąd konieczność 
wykonania grawitacyjnego, a jeżeli to niemożliwe, wymuszonego odpływu wody. Konieczne stało 
się więc znalezienie takiego miejsca dla pompowni, żeby usunąć nadmiar wody i nie dopuścić do 
powstania zalewiska. Należało uwzględnić nie tylko aktualną rzeźbę terenu, ale uwzględnić cały 
okres życia kopalni. Na podstawie posiadanego lotniczego skaningu laserowego wykonano 
numeryczny model terenu. Następnie, w programie AutoCAD Civil3D, wykonano podział na 
zlewnie dla całego przedmiotowego obszaru. W artykule przedstawiono algorytm wykonania 
symulacji jak teren będzie się zmieniał wskutek prognozowanej eksploatacji górniczej. Podano 
autorski sposób rozwiązania problemu upraszczania dużej ilości danych. Przedstawiono bezpłatne 
narzędzie MP_NMT służące do tworzenia i kontroli NMT, sporządzania izolinii i wykresów, 
obliczania objętości itp. 

Słowa kluczowe: numeryczny model terenu, skaning laserowy, AutoCAD Civil, deformacja 
terenu górniczego 

THE OPTIMAL POSITION OF PUMPING STATION BASED ON THE 
DIGITAL TERRAIN MODEL 

Summary: The purpose of the work described in the article was to find the optimal location of the 
pumping station for the mining area Krzyżowice III Coal Mine "Pniówek". Mining exploitation 
causes lowering the area and changes in water relations. Hence, there is necessity to perform 
gravitational, and if it is impossible, forced outflow of water. Localization of the pumping station 
should assure removal of excess water and prevent flooding. Not only was the present relief taken 
into account, but also the entire period of mine existence. On the basis of the results of airborne 
laser scanning digital terrain model (DTM) was generated. Then, in AutoCAD Civil3D,  
a catchment division was made for the entire analyzed area. The article presents the algorithm of 
performing the simulation as the area will be changed due to forecasted mining operations. An 
original way to solve the problem of simplifying large amounts of data was also shown. A free 
MP_NMT tool was presented. It is used for DTM creating and controlling, isolines generation, 
plotting, volume calculation, etc. 

Keywords: digital terrain model, laser scanning, AutoCAD Civil, mining surface deformation 
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WYKORZYSTANIE MATEMATYCZNEGO PLANOWANIA EKSPERYMENTU  
W BADANIACH JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Prokopski Grzegorz1, Dvorkin Leonid2, Huts Andriy1, Marchuk Vitaliy2 
1Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
2Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem 

Streszczenie: Kwestia zapewnienia jakości materiałów i wyrobów o niezbędnej charakterystyce  
i trwałości wiąże się z rozwiązaniem wielu problemów, pojawiających się zarówno  
w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży budowlanej, jak i w warunkach placu budowy. Większość  
z tych problemów (konstrukcyjno-technologicznych) rozwiązano za pomocą racjonalnego doboru 
surowców, zmianie stosunku między głównymi komponentami, a także sposobami produkcji. Metoda 
rozwiązywania takich problemów zakłada jednoczesne uwzględnienie wielu czynników (skład, zużycie 
składników, warunki powstawania itp.) i zapewnienie wielu parametrów (urabialność, wytrzymałość, 
mrozoodporność, wodożądność itp.), co w praktyce jest trudne do zrealizowania w tradycyjny sposób 
zwykłymi metodami doświadczalnymi ze względu na wysoką pracochłonność i potrzebę 
skomplikowanej analizy. Zastosowanie podejścia systemowego i metod matematycznych do 
rozwiązywania takich problemów pozwala znacznie zmniejszyć ilość pracy i zwiększyć efektywność za 
pomocą wykorzystania obliczeń komputerowych. W artykule przedstawiono zastosowanie metod 
analizy systemowej i matematycznego planowania eksperymentu w badaniu jakości materiałów 
budowlanych. Przedstawiono metody uzyskiwania matematycznych modeli różnych typów, ich 
interpretacji i analizy, a także podstawowe zasady wykorzystania analizy systemowej do rozwiązywania 
problemów technologii materiałów budowlanych. Podano podstawowe pojęcia podejścia systemowego  
i matematycznego modelowania właściwości betonu i żelbetu. Przedstawiono metodykę 
matematycznego planowania eksperymentów. Przeanalizowano główne typy zadań, które rozwiązywane 
są tą metodą, sformułowano kryteria optymalizacji dla rozwiązywania problemów technologii betonu. 
Przedstawiono metody konstruowania modeli liniowych i nieliniowych, ich analizę statystyczną oraz 
typowe plany przeprowadzania eksperymentów. 
Słowa kluczowe: matematyczne planowanie eksperymentu, modele wielomianowe, powierzchnia 
odpowiedzi, równania regresji, poziomy zmienności 

USE OF MATHEMATICAL PLANNING OF EXPERIMENT AT RESEARCH OF 
QUALITY OF BUILDING MATERIALS 

Summary: The issue of ensuring the construction of materials and products with the necessary quality 
characteristics and durability is associated with the solution of many problems arising both in the 
construction industry enterprises and in the conditions of the construction site.Most of these 
(construction-technological) problems are solved due to the rational choice of raw materials, changes in 
the ratio between the main components, as well as production modes.The method of solving such 
problems assumes simultaneous consideration of many factors (composition, consumption of 
components, formation conditions, hardening, etc.) and providing many parameters (workability, 
strength, frost resistance, water resistance, etc.), which in practice is difficult to implement by traditional 
methods of experimentation because of the high labor intensity of the work and the need for complex 
analysis.The application of the system approach and mathematical methods to solving such problems 
allows to significantly reduce the amount of work and increase efficiency through the use of computer 
calculations.The article considers the use of methods of system analysis and mathematical planning of 
experiments in the study of the quality of building materials.The methods of obtaining mathematical 
models of various types, their interpretation and analysis, as well as the basic principles of using system 
analysis for solving the problems of building materials technology are presented.The basic concepts of 
the system approach, mathematical modeling of concrete and reinforced concrete properties are 
given.The technique of mathematical planning of experiments is presented.The main types of tasks 
solved with this method are analyzed, formulated optimization criteria for solving problems of concrete 
technology.Methods for constructing linear and nonlinear models, their statistical analysis, and typical 
plans for carrying out experiments are presented. 
Keywords: mathematical planning of experiment,  polynomial models, response surface, regression 
equations, variation levels 
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PRECYZYJNE POZYCJONOWANIE RTK Z WYKORZYSTANIEM 
KOMBINACJI SATELITÓW GALILEO I BEIDU 

Siejka Zbigniew1 
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie: Dostępność dwóch nowych, częściowo operacyjnych systemów pozycjonowania 
Galileo i BeiDou, daje możliwość geodezyjnego, precyzyjnego pozycjonowania z pominięciem 
amerykańskiego GPS. Poprzez sygnały transmitowane przez Galileo i BeiDou, mamy możliwość 
łączenia obserwacji z obu systemów w jeden model obserwacyjny. Ściśle połączony model 
obserwacyjny daje możliwość pozycjonowania wysokiej dokładności i precyzji. W artykule 
badano dostępność oraz dokładność pozycjonowania satelitarnego w oparciu o Galileo i BeiDou 
na terenie Polski w czterech różnych lokalizacjach i okresach czasu. Przeprowadzone badania 
wykazały, że na dzień dzisiejszy pomimo, iż systemy nawigacji satelitarnej Galileo i BeiDou nie 
są w pełni operacyjne to już obecnie możliwe są do realizacji geodezyjne pomiary  
z wykorzystaniem tych systemów pozycjonowania. W niniejszym artykule zbadano błędy 
systematyczne oraz dokładność odbiornika Trimble R10 GNSS w precyzyjnym pozycjonowaniu 
względnym. Przedstawione wyniki oparte zostały o rzeczywiste dane obserwacyjne. 

Słowa kluczowe: GPS, Galileo, BeiDou, precyzyjne pozycjonowanie 

PRECISE RTK POSITIONING USING A COMBINATION OF GALILEO AND 
BEIDU SATELLITES 

Summary: Availability of two new, partially operational positioning systems Galileo and BeiDou, 
gives the possibility of geodetic, precise positioning with the omission of the American GPS. 
Using the signals transmitted by Galileo and BeiDou, we have the possibility to combine 
observations from both systems into one observation model. A strictly connected observation 
model gives the possibility of positioning with high accuracy and precision. The article examines 
the availability and accuracy of satellite positioning based on Galileo and BeiDou in Poland in four 
different locations and time periods. The research carried out showed that currently, although the 
Galileo and BeiDou satellite navigation systems are not fully operational geodetic measurements 
using these positioning systems are already possible. This article examines systematic errors and 
the accuracy of the Trimble R10 GNSS receiver in relative precise positioning. The presented 
results were based on real observational data. 

Keywords: GPS, Galileo, BeiDou, precise positioning 
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AKTUALNOŚĆ BAZY BDOT10K NA PRZYKŁADZIE TARNOBRZEGA 

Sikora Anna1, Sęp Magdalena1 
1Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, 
Zakład Urbanistyki i Architektury 

Streszczenie: Problematyka aktualności opracowań kartograficznych jest zagadnieniem 
złożonym. Szczególnie istotna, z punktu widzenia użytkownika, jest zawartość bazy BDOT10k, 
która powinna być na bieżąco uzupełniana. Autorki przeprowadzają analizę aktualności bazy wraz 
z oceną zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie dostępnych niestandardowych 
opracowań topograficznych oraz ortofotomapy. Badania przeprowadzono na obszarze miasta 
Tarnobrzega, które ze względu na swoją specyfikę (miasto o dużej dynamice rozwoju) pozwala na 
czytelne zobrazowanie istoty problemu. 

Słowa kluczowe: Tarnobrzeg, BDOT10k, mapy topograficzne, struktura miejska, rozwój miasta 
 

THE VALIDITY OF THE BDOT10K DATABASE ON THE EXAMPLE OF THE 
TOWN OF TARNOBRZEG 

Summary: Up to date issue of cartographic studies is a complex problem. The content of the 
BDOT10k database is particularly important from the user's point of view, which should be 
updated on a current basis. The authors carry out an analysis of the database's validity along with 
the assessment of changes in spatial topography based on available non-standard topographical 
studies and an orthophotomap. The research was carried out in the town of Tarnobrzeg, which due 
to its specificity (a town with high dynamics of development) allows for a clear picture of the 
essence of the problem. 

Keywords: Tarnobrzeg, BDOT10k,topographic maps, urban structure, development of the city 
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OCENA PRACY WYBRANYCH STACJI EPN Z UWZGLĘDNIENIEM ICH 
AWARYJNOŚCI NA PODSTAWIE KRZYWYCH OPERACYJNO-

CHARAKTERYSTYCZNYCH 
 

Skrzypczak Izabela1, Kudas Dawid2, Oleniacz Grzegorz1, Świętoń Tomasz1,  

1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i 
Geodezji  

Streszczenie: Dostępność dziennych współrzędnych stacji EUREF Permanent GNSS Network 
(EPN) na obszarze Polski i w pasie przygranicznym umożliwiła przeprowadzenie oceny ilościowej 
i jakościowej pracy stacji. Ocena ilościowa działalności stacji EPN została przeprowadzono na 
podstawie danych udostępnionych przez  ftp://epncb.eu/pub dla okresu  1898-1950 GPS week 
(371 dni). Założono, że dostępność dziennych współrzędnych stacji świadczy o wystarczającej 
ilości obserwacji na stacji dla danej doby, pozwalającej osiągnąć zakładane przez EPN 
dokładności. Analizy wykonane w ramach oceny ilościowej dowiodły wysokiej, wynoszącej około 
95% dostępności współrzędnych dobowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można 
oczekiwać  pozyskania danych średnio przez 99% czasu ich pracy. W ramach oceny jakościowej 
wykonano ocenę wpływu awaryjności pobliskich stacji na dokładność (odchylenie standardowe) 
współrzędnych wyznaczanych przez antenę odbiornika GPS użytkownika. Do analiz dotyczących 
awaryjności wykorzystano krzywe operacyjno-charakterystyczne dla oceny alternatywnej. Krzywe 
te umożliwiły udokumentowanie jakości pracy stacji oraz określenie niezawodności stacji. 
Wykonane analizy dowiodły wysokiej efektywności w pozyskiwaniu materiału obserwacyjnego, 
w jego udostępnianiu i czasowej dystrybucji oraz dużej wiarygodności danych pozyskiwanych 
przez stacje EPN. 

Słowa kluczowe: stacje EPN, awaryjność, krzywe opracyjno-charakterystyczne 
 

RATING OF WORK SELECTED EPN STATIONS TAKING ACCOUNT OF 
THEIR FAILURE ON THE BASIS OF OPERATING CHARACTERISTIC 

CURVES 

Summary: The availability of daily coordinates of the EUREF Permanent GNSS Network (EPN) 
stations in Poland and in the border area enabled the quantitative and qualitative assessment of 
station’s work. The quantitative assessment of the EPN station activity was carried out on the basis 
of data provided by ftp://epncb.eu/pub for the period 1898-1950 GPS week (371 days). It was 
assumed that the availability of the station's daily coordinates is indicative of a sufficient number 
of observations at the station for the selected day allowing to achieve the accuracy adopted by the 
EPN. Analyzes made as part of the quantitative assessment have shown a high, about 95% 
availability of daily coordinates. Based on the conducted analyzes, you can expect to obtain data 
on average for 99% of their work time. As part of the qualitative assessment, an assessment of the 
impact of the failure rate of nearby stations on the accuracy (standard deviation) of coordinates 
determined by the GPS receiver antenna was made. Operating characteristic curves for the 
alternative assessment were used to analyze the failure rates. These curves made it possible to 
document the quality of the station's operation and determine the reliability of the station. The 
performed analyzes have demonstrated high efficiency in obtaining observation material, in its 
availability and timely distribution as well as high reliability of data obtained by EPN stations. 

Keywords: EPN stations, failure, operating characteristic curve 
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LOKALNE UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH PŁASKICH 
STOSOWANE W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

Sokoła-Szewioła Violetta1, Poniewiera Marian1, Zygmuniak Andrzej2 

1Politechnika Śląska 
2Geobid Chorzów 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań układów współrzędnych 
prostokątnych płaskich stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego w rejonie GZW do 
tworzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej.  Stwierdzono, iż w polskiej kartografii górniczej 
wykorzystywano w przeszłości kilkanaście układów współrzędnych o znaczeniu ponadlokalnym  
i lokalnym. Często nowe poziomy kopalni były orientowane względem powierzchni niezależnie, 
kopalnie łączyły się w większe zakłady. W efekcie zdarza się, że każdy fragment kopalni posiada 
nieco inny układ współrzędnych. Przedstawiono szczegółowo lokalne układy współrzędnych 
wykorzystywane obecnie tj. układ Sucha Góra, Borowa Góra, obejmując także informacje na 
temat zasad tworzenia podziału sekcyjnego w poszczególnych układach. Wyróżniono układy 
współrzędnych stosowane jako główne w poszczególnych kopalniach węgla kamiennego 
funkcjonujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Skrótowo omówiono sposób wyznaczania 
parametrów transformacji współrzędnych z układu lokalnego do układu państwowego. 

Słowa kluczowe: mapy numeryczne, mapy górnicze, Sucha Góra, Borowa Góra, układ 
współrzędnych 

THE LOCAL SYSTEMS OF FLAT RECTANGULAR COORDINATES USED IN 
POLISH COAL MINES 

Summary: There were presented the results of research applied in Polish coal mines in the region 
of GZW to create surveyor - geological documentation of flat rectangular coordinate systems. The 
new levels of the coal mines were often oriented towards the surface independently, and then the 
mines merged into larger companies. Hence, there are cases in which particular fragments of the 
coal mine use slightly different coordinate systems. Such a situation significantly affects the 
applied solutions of the transformational task. It was found that in the past in Polish mining 
cartography several coordinate systems of supra-local and local importance were used.  The local 
coordinate systems currently used were presented in detail, that is the Sucha Gora, Borowa Gora 
system, including also information on the principles of creating a sectional division in particular 
systems. The coordinate systems used as the main ones in particular coal mines, functioning in 
Upper Silesian Coal Basin were distinguished. 

Keywords: digital maps, mining maps, coordinate system, Sucha Góra, Borowa Góra 
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ANALIZY I FILTRACJA DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU 
GEODEZYJNEGO 

Sowa Wojciech1 

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki 

Streszczenie: Geodezyjny monitoring obiektów inżynierskich to proces coraz częściej 
realizowany przez systemy monitoringu pozwalające na ciągły pomiar wykonywany bez udziału 
osoby wykonującej pomiar. Takie rozwiązania pozwalają na uzyskanie informacji o potencjalnych 
zjawiskach występujących na monitorowanym obiekcie (przemieszczeniach i deformacjach)  
w czasie rzeczywistym, lub quasi-rzeczywistym. Dane pozyskane z pomiarów realizowanych 
przez systemy monitoringu mają charakter szeregów czasowych, przez co analiza takich danych 
jest różna od analiz danych z pomiarów dyskretnych. Charakterystyka geodezyjnych danych 
pomiarowych z ciągłych pomiarów wykonywanych przez różne sensory (zarówno geodezyjne,  
jak i nie geodezyjne) pozwala na opracowywanie wyników z tych pomiarów z wykorzystaniem 
metod statystycznych wykorzystywanych do analiz szeregów czasowych. Takie podejście pozwala 
na opracowanie metod identyfikacji zjawisk zachodzących na obiekcie w czasie. Autor prezentuje 
metodę filtracji i analizy danych pozyskanych z strukturalnego systemu monitoringu 
zainstalowanego na jednym z budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wraz z ich 
omówieniem.  

Słowa kluczowe: analiza szeregów czasowych, monitoring geodezyjny, analiza danych 
pomiarowych 

ANALYSIS AND FILTRATION OF DATA FROM THE GEODETIC 
MONITORING SYSTEM 

 
Summary: Geodetic monitoring is a process increasingly realized by monitoring systems allowing 
for continuous measurement made without the human participation. Such solutions allow to obtain 
information about potential phenomena occurring on the monitored object (displacements and 
deformations) in real time or quasi-real time. The data obtained from the measurements performed 
by the monitoring systems are usually time series, which makes the analysis of such data different 
from the analysis of traditional (discrete) measurement data. The characteristics of geodetic 
measurement data from continuous measurements performed by various sensors (both geodetic 
and non-geodetic) allow for the development of results from these measurements using statistical 
methods used for the analysis of time series. This approach allows the development of methods for 
identifying phenomena occurring on the site over time. Paper presents the method of filtration and 
analysis of data obtained from the structural monitoring system installed on one of the buildings of 
the Wrocław University of Environmental and Life Sciences with their discussion.  

Keywords: time series analysis, geodetic monitoring, measurement data analysis 
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ZASTOSOWANIE PŁYTEK ODCISKOWO-KONTAKTOWYCH DO POMIARU 
POZIOMU ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI PŁASKICH WOKÓŁ 

NIECKI BASENOWEJ 

Stańkowska Emilia1, Włodyka-Bergier Agnieszka1, Gajewska Dominika1 

1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Streszczenie: Pozytywne aspekty przebywania na pływalni zależne są od odpowiednich 
warunków sanitarno-higienicznych, nie tylko wody basenowej, ale również otoczenia niecki. 
Obecnie nie prowadzi się pomiarów czystości powierzchni płaskich, ze względu na brak 
obligatoryjnych wymogów. Jednak zaniedbania w tej kwestii mogą wpłynąć na zdrowie 
użytkowników pływali. Celem artykułu było zbadanie wykorzystania płytek odciskowo-
kontaktowych do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni przybasenowych.  
W próbkach z wybranych powierzchni zbadano ogólną liczbę drobnoustrojów, grzybów i pleśni 
oraz gronkowców chorobotwórczych. Wyniki badań pokazały zróżnicowany poziom 
zanieczyszczenia, zależny od lokalizacji analizowanych punktów poboru próbek. Próbki pobrane  
z miejsc największego kontaktu ludzi z podłożem, to jest zlokalizowanych przy wyjściach z szatni, 
były najbardziej zanieczyszczone. Na tej podstawie stworzono mapę wielkości zanieczyszczeń. 
Wykazano, że metoda płytek odciskowo-kontaktowych jest łatwą i szybką pomocą w monitoringu 
ilości patogenów znajdujących się na powierzchniach płaskich pływalni. 

Słowa kluczowe: pomiar zanieczyszczeń powierzchni płaskich, płytki odciskowo-kontaktowe, 
zanieczyszczenia mikrobiologiczne 

APPLICATION OF IMPRINT AND CONTACT PLATES TO MEASURE THE 
LEVEL OF CONTAMINATION OF FLAT SURFACES AROUND THE POOL 

BASIN 

Summary: Positive aspects of being in the swimming pool depend on the proper sanitary and 
hygienic conditions, not only the pool water, but also the swimming pool environment. At present, 
the purity of flat surfaces is not measured due to the lack of mandatory requirements. However, 
negligence in this matter may affect the health of users swam. The purpose of the article was to 
investigate the use of imprint and contact plates to control the microbial contamination of pool 
surfaces. The total number of microorganisms, fungi and molds and pathogenic staphylococci was 
examined in samples from selected surfaces. The test results showed a varied level of pollution, 
depending on the location of the analyzed sampling points. Samples taken from the most frequent 
contacts between people and the floor, that is, located at the exit from the changing room, were the 
most polluted. On this basis, a map of the size of pollution was created. It has been shown that the 
method of impression and contact plates is an easy and fast way to monitor the amount of 
pathogens found on flat surfaces of a swimming pool. 

Keywords: measurement of flat surface contamination, imprint and contact plates, 
microbiological contamination 
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PORÓWNANIE PRZEBIEGU GRANIC EWIDENCYJNYCH CIEKÓW 
WODNYCH Z ORTOMOZAIKĄ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH 

Sudoł Ewa1 

1Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 

Streszczenie: Naturalne granice cieków wodnych na przestrzeni lat zmieniają swój przebieg. 
Rzeki zlokalizowane na terenach rolnych i leśnych często silnie meandrują,  tworzą starorzecza  
i zmieniają bieg głównego koryta w przeciągu krótkiego okresu czasu. Powyższe procesy 
zachodzą w sposób nieregularny, trudny do przewidzenia. Prowadzenie mapy ewidencyjnej  
w zakresie granic cieków wodnych na terenach rolnych zgodnie z wymogami prawnymi 
dotyczącymi utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności oraz okresowa weryfikacja 
danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu terenowych pomiarów geodezyjnych jest kosztowna, 
czasochłonna i dość uciążliwa, szczególnie na terenach leśnych. W publikacji zaproponowano 
metodę wykorzystania ortomozaiki oraz chmury punktów do weryfikacji przebiegu granic 
ewidencyjnych działek stanowiących obszar cieków wodnych z ich rzeczywistym przebiegiem 
występującym w terenie. Na wybranych przykładach przedstawiono inwentaryzację granic 
ewidencyjnych cieków wodnych, rozpoznanie przebiegu granic cieków wodnych na 
ortomozaikach, porównanie danych dotyczących przebiegu granic z wykorzystaniem chmury 
punktów, ustalenie stopnia wiarygodności danych. 

Słowa kluczowe: mapa ewidencyjna, punkt graniczny, ortomozaika, ciek wodny 

COMPARISON OF THE WATERCOURSES REGISTRATION BOUNDARIES 
WITH ORTHO-MOSAIC ON SELECTED EXAMPLES 

Summary: The natural boundaries of watercourses have changing their course over the years. 
Rivers located in agricultural and forest areas often strongly meander, form oxbow lakes and 
change the course of the main river bed within a short period of time. The above processes occur 
in an irregular way, difficult to predict. Keeping a cadastral map with regard to the boundaries of 
watercourses on agricultural lands in accordance with the legal requirements for maintenance of 
the registration data in the current state and periodical verification of record data using field 
geodetic measurements is expensive, time-consuming and quite onerous, especially in forest areas. 
There has been proposed in the publication a method of using orthomosaics and point clouds to 
verify the course of record boundaries of plots constituting the area of watercourses with their 
actual course occurring in the area. The selected examples present an inventory of the boundaries 
of the watercourses, the recognition of the course of watercourses at orthomosaics, the comparison 
of data on the course of the boundaries using the point cloud, determining the degree of data 
reliability. 

Keywords: cadastral map, border point, ortho-mosaic, watercourses 
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NOŚNOŚĆ WYBOCZENIOWA POWŁOKI SFERYCZNEJ 

Szpyrka Adrian1 

1Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra 
Konstrukcji Budowlanych 

Streszczenie: W referacie przedstawiono formy postaci wyboczenia dla całej powłoki sferycznej, 
a także wyniki analizy statycznej dla wycinka i całej powłoki będących potwierdzeniem 
prawidłowo przyjętych warunków brzegowych. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy 
wyboczeniowej dla wycinka powłoki sferycznej o zróżnicowanym kącie rozwarcia, różniącym się 
grubością, w celu wyznaczenia współczynnika redukcyjnego dla przyjętych warunków 
brzegowych, oparcie przegubowe na konturze obwodowym. Powłoka została obciążona 
jednostkowym ciśnieniem zewnętrznym. Procedura zmierza do opracowania obliczania nośności 
wyboczeniowej powłoki sferycznej obciążonej ciśnieniem zewnętrznym. 

Słowa kluczowe: analiza wyboczeniowa, powłoka sferyczna, wycinek powłoki, ciśnienie 

BUCKLING CAPACITY OF THE SPHERICAL SHELL 

Summary: The paper presents forms of buckling for the entire spherical shell, as well as the 
results of static analysis for the slice and the whole shell being a confirmation of properly accepted 
boundary conditions. The next step was to carry out a buckling analysis for a spherical shell 
section with a different opening angle, differing in thickness, in order to determine the reduction 
coefficient for the assumed boundary conditions, articulated support on the perimeter contour. The 
coating was loaded with unit external pressure. The procedure aims to develop the calculation of 
the buckling strength of the spherical shell loaded with external pressure. 

Keywords: buckling analysis, spherical shell, shell section, pressure 
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HYBRYDOWA METODA WYZNACZANIA ODKSZTAŁCEŃ KONSTRUKCJI 
INŻYNIERSKICH  Z WYKORZYSTANIEM STACJI LASEROWEJ ORAZ 

SKANERA 3D 

Sztubecki Jacek1, Bujarkiewicz Adam1, Derejczyk Karol1, Przytuła Michał1 

1UTP Bydgoszcz 

Streszczenie: W artykule przedstawiono technologię oraz analizę wyników pomiaru 
przemieszczeń i odkształceń obiektu inżynierskiego. W trakcie badań zastosowano dwie 
technologie pomiarowe wykorzystujące stację laserową TDRA6000 firmy Leica oraz skaner 
FARO Focus M. Wykorzystanie stacji laserowej pozwoliło na wyznaczenie przemieszczeń 
poziomych i pionowych sieci kontrolnej założonej na badanym obiekcie oraz posłużyło do 
transformacji  stanowisk pomiarowych skanera do jednolitego układu współrzędnych. Opisana 
metodologia pomiaru zapewniła wysokie dokładności wpasowania stanowisk skanera co 
przełożyło się bezpośrednio na dokładność wyznaczenia odkształceń elementów konstrukcyjnych 
obiektu. Integracja zastosowanych w badaniach metod pozwala na monitorowanie nie tylko 
przemieszczeń punktów sieci kontrolnej ale również konstrukcji jako całości w jednolitym 
układzie współrzędnych. 

Słowa kluczowe: geodezyjne pomiary przemieszczeń, wyznaczanie odkształceń, skaning 
laserowy 

HYBRID METHOD FOR DETERMINATION OF ENGINEERING 
CONSTRUCTIONS DEFORMATIONS USING LASER STATION AND 3D 

SCANNER 

Summary: The paper presents the technology and analysis of the displacements and the 
deformations measurement results of the engineering object. During the tests, two measurement 
technologies using the Leica TDRA6000 laser station and the FARO Focus M laser scanner were 
used. The use of the laser station allowed to determine the horizontal and vertical displacements of 
the control network established on the examined object and was used to determining the positions 
of the scanner into a unified coordinate system. The measurement methodology described has 
ensured high accuracy of calibrating scanner positions, which directly translated into the accuracy 
of deformation determination of structural elements of the object. Integration of the methods used 
in research allows monitoring not only the displacements of control points network but also the 
construction as a whole in a unified coordinate system. 

Keywords: displacements surveys, determination of deformations, laser scanning 
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SYSTEM INFORMATYCZNY MAJĄCY NA CELU AUTOMATYZACJĘ 
TECHNOLOGII POZYSKIWANIA DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O 
NIERUCHOMOŚCIACH 

Świętoń Tomasz1, Kraska Rafał2, Lipińska Monika2 

1Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra 
Geodezji i Geotechniki 
2Geores Rzeszów 

Streszczenie: W ciągu najbliższych lat istotną część rynku prac geodezyjnych będą stanowiły 
prace związane z tworzeniem i aktualizacją baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB) 
na potrzeby Zintegrowanego Systemem Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) stanowiącego 
element praktycznej realizacji dyrektywy INSPIRE na terenie Polski. W chwili obecnej proces 
tworzenia i aktualizacji bazy EGiB, wymaga wysokich kwalifikacji od stosunkowo dużej grupy 
pracowników. Konieczna jest znajomość szerokiego spektrum narzędzi informatycznych  
w szczególności Systemów Informacji Przestrzennej, struktury baz danych oraz języka zapytań 
SQL. Niedoskonałość dostępnych narzędzi informatycznych powoduje, że część prac jest 
wykonywana ręcznie. Wszystko to znacznie podnosi koszt i przyczynia się do obniżenia jakości 
oferowanej usługi. Na rynku brak jest rozwiązań, które w sposób kompleksowy wspomagają 
pozyskanie i analizę danych EGIB na potrzeby ZSIN. We współpracy z firmą GEOPRES Sp. z 
o.o. opracowano system którego zadaniem jest maksymalna automatyzacja technologii pozyskania 
i analizy danych. Sercem procesu jest system informatyczny składający się z dwóch modułów: 
stacjonarnego i mobilnego ułatwiających pozyskiwanie danych i analizy już dostępnych bazy. 
Część stacjonarna pozwala na wykonanie analiz przestrzennych niezbędnych do wydobycia 
informacji potrzebnych do oceny jakości źródłowych danych i przygotowania dokumentacji 
niezbędnej podczas prac terenowych  oraz dokumentacji końcowej. Część mobilna systemu, dzięki 
wykorzystaniu już istniejących przestrzennych baz danych oraz systemu GPS pozwala na znaczące 
usprawnienie prac inwentaryzacji w prowadzonej terenie.  
Słowa kluczowe: EGIB, ZSIN, automatyzacja, GIS 

IT SYSTEM AIMED AT AUTOMATING OF THE DATA ACQUISITION 
TECHNOLOGY OF THE EGIB FOR THE NEEDS OF THE INTEGRATED REAL 

ESTATE INFORMATION SYSTEM 

Summary: In the coming years, an important part of the surveying market will be works related to 
the creation and updating of the EGIB for the needs of the Integrated Real Estate Information 
System (ZSIN) as part of the practical implementation of the INSPIRE Directive in Poland. At 
present, the process of creating and updating the EGiB database requires high qualifications from a 
relatively large group of employees. It is necessary to know a wide range of IT tools, in particular 
Spatial Information Systems, the structure of databases and the language of SQL queries. The 
imperfection of available IT tools means that part of the work is done manually. All this 
significantly increases the cost and results in lowering the quality of the service offered. There are 
no solutions on the market that comprehensively support the acquisition and analysis of EGIB data 
for the purposes of ZSIN. In cooperation with the company GEOPRES sp. z o.o. an IT system was 
developed which task is to maximize the automation of data acquisition and analysis technology. 
The heart of the process is an IT system consisting of two modules: stationary and mobile, 
facilitating data acquisition and analysis of already available databases. The stationary part allows 
for spatial analyzes necessary to extract information needed to assess the quality of source data and 
prepare documentation necessary during fieldwork and final documentation. The mobile part of 
the system, thanks to the use of already existing spatial databases and the GPS system, allows 
significant improvement of the inventory work in the conducted area. 
Keywords: EGIB, ZSIN, automation, GIS 
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WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA OBIEKTÓW NA PODSTAWIE 
DANYCH LIDAR W ASPEKCIE BIM 

Warchoł Artur1 
1ProGea 4D, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 

Streszczenie: Idea BIM obejmuje cały cykl życia obiektu, od jego zaprojektowania, poprzez 
budowę i zarządzanie, aż do jego rozbiórki lub przebudowy. W tym drugim przypadku kolejny 
proces inwestycyjny jest prowadzony w ramach już istniejącego obiektu, w związku z czym 
istotnym jest aby proces projektowania opierać na dokładnych i wiarygodnych danych 
wejściowych. Pozwoli to na zmniejszenie liczby błędów wynikających z różnic pomiędzy 
wytworzoną dokumentacją inwentaryzacyjną, a rzeczywistą sytuacją na obiekcie. Stosowana 
dotychczas dokumentacja 2D oprócz jedynej zalety - niskiej ceny, posiada szereg wad, które 
utrudniają proces inwestycyjny. Najlepszym zestawem aktualnych danych jest chmura punktów 
LiDAR oraz wytworzony na jej podstawie model BIM obiektu. W niniejszej pracy przedstawiono 
wybrane aspekty związane z pozyskaniem i przetwarzaniem danych LiDAR, modelowaniem 
obiektów w standardzie BIM, a także możliwości ich wykorzystania. 

Słowa kluczowe: chmura punktów LiDAR, modelowanie, BIM 

SELECTED ASPECTS OF OBJECT MODELING BASED ON LIDAR DATA IN 
THE ASPECT OF BIM 

Summary: The idea of BIM includes the entire life cycle of an object, from its design, through 
construction and management, to its demolition or reconstruction. In the second case, the next 
investment process is conducted within an already existing object, therefore it is important that the 
design process is based on accurate and reliable input data. This will allow to reduce the number of 
errors caused by differences between the inventory documentation and the actual situation on the 
site. 2D documentation used so far, apart from the only advantage - low price, has a number of 
disadvantages that significantly impede the investment process. The best solution is the BIM 
model of the object based on LiDAR point cloud. This paper presents selected aspects related to 
the acquisition and processing of LiDAR data, object modeling in the BIM standard, as well as the 
possibilities of their use. 

Keywords: LiDAR point cloud, modeling, BIM 
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ANALIZA ZAGROŻEŃ OSUWISKOWYCH NA PODŁOŻU LESSOWYM 
WYŻYNY SANDOMIERSKIEJ 

 
Wilk Krzysztof 1, Skrzypczak Izabela 1, Kokoszka Wanda 1  

1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

Streszczenie: W Polsce, poza obszarem Karpat, zagrożenie osuwiskowe występuje głównie 
wzdłuż zboczy dolin większych rzek i klifowego wybrzeża Bałtyku oraz w rejonie występowania 
miąższych pokryw lessowych. W pracy przedstawione zostały kwestie związane z możliwością 
wystąpienia ruchów masowych na obszarze Wyżyny Sandomierskiej. Podłoże czwartorzędowe 
tego regionu geograficznego zbudowane jest na znacznym obszarze z gruntów pochodzenia 
eolicznego. Lessy przeważnie stanowią nośne i stabilne podłoże obiektów budowlanych. Te grunty 
pylaste cechuje jednak duża podatność na działanie wody, zarówno spływającej powierzchniowo, 
jak i wody gruntowej. Wrażliwość na zmiany zawilgocenia bezpośrednio wiąże się z utratą 
parametrów wytrzymałościowych podłoża. Stanowi to bezpośrednią przyczyną zagrożenia 
osuwiskowego na terenie Wyżyny Sandomierskiej. W odniesieniu do podłoża czwartorzędowego 
dokonano studialnej analizy porównawczej parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów 
pylastych z innych lokalizacji. Problem wpływu wód podziemnych na stateczność zboczy  
w podłożu lessowym zobrazowany został na przykładzie osuwiska w miejscowości Ułanowice.  
W tym przypadku skomplikowane warunki gruntowo-wodne były również przyczyną trudności 
podczas wykonywania robót zabezpieczających.  Przeprowadzone w pracy analizy obliczeniowe 
miały na celu scharakteryzowanie wpływu zmian właściwości wytrzymałościowych podłoża 
gruntowego, poziomu piezometrycznego wód gruntowych (generującego dodatkowe ciśnienie 
spływowe) i tym podobnych czynników na stateczność skarp w gruntach eolicznych. Rozpoznanie 
geologiczne osuwiska, potwierdzone odpowiednimi badaniami parametrów geotechnicznych, 
powinno być zawsze podstawą prawidłowej i skutecznej jego stabilizacji. 

Słowa kluczowe: less, ruchy masowe, stateczność zboczy, stabilizacja osuwiska  
 

ANALYSIS OF LANDSLIDE HAZARD ON THE LOESS  SUBSOIL OF THE 
SANDOMIERZ UPLAND 

 Summary: In Poland, besides the Carpathian area, the landslide threat occurs mainly along the 
slopes of the rivers valleys and the cliff coast of the Baltic Sea and in the area of occurrence of the 
thicker loess cover. Issues related to the possibility of mass movements in the area of Sandomierz 
Upland has been presented in the paper. The Quaternary subsoil of this geographical region is 
often made of soils of aeolian origin. Usually loesses are load-bearing and stabile bases for 
building objects. However, these silty soils are characterized by high vulnerability to water, the 
both runoff water and groundwater. Sensitivity to moisture changes is directly related to the loss of 
the strength parameters of these soil. This is direct cause of landslide hazard in the Sandomierz 
Upland. A comparative analysis of physical and mechanical parameters of silty soils from other 
locations was carried out with reference to the Quaternary subsoil. The problem of the impact of 
groundwater on slope stability in loess soils was illustrated on the example of a landslide in the 
village of Ułanowice. In this case, complicated ground and water conditions were also the reason 
of difficulties during protecting works. Computational analysis performed as part of the work were 
aimed to determine the impact of changes of the ground strength properties, the piezometric level 
of groundwater (generating additional downstream pressure), etc. factors on the slope stability in 
aeolian soils. Geological recognition of landslide, confirmed by appropriate tests of geotechnical 
parameters, should always be the basis for its proper and effective stabilization. 

Keywords: loess, mass movements, slope stability, landslide stabilization 
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ANALIZA LOKALNYCH WARUNKÓW SATELITARNYCH NA STACJI 
REFERENCYJNEJ KRUR 

Wnęk Agnieszka1, Kudas Dawid1, Świątoniowska Dorota1  
1Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie: Systemy naziemnych stacji referencyjnych są niezbędne do prawidłowego 
opracowania obserwacji satelitarnych zmierzających do wyznaczenia pozycji w dowolnym 
miejscu na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym. Sieci naziemnych stacji referencyjnych 
wykorzystywane są w przypadku technik pomiarów względnych (GBAS - Ground Based 
Augmentation System), które podzielić możemy na wymagające postprocessingu oraz techniki 
czasu rzeczywistego. Stan sieci w chwili pomiaru jest czynnikiem oddziałującym na wyznaczoną 
pozycję. Dlatego istotny jest odpowiedni wybór lokalizacji punktów sieci stacji referencyjnych.  
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę funkcjonowania stacji KRUR, znajdującej się na 
terenie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ocenie 
poddano zgromadzone na stacji obserwacje satelitarne, pod względem efektu wielodrożności, 
stosunku sygnału do szumu oraz liczby utraconych cykli. Przeprowadzoną analizę jakościową  
i ilościową obserwacji porównano z pozycjami stacji wyznaczonymi w trybie automatycznego 
postprocessingu w systemie ASG-EUPOS.  

Słowa kluczowe: stacja referencyjna, wielodrożność, stosunek sygnału do szumu 

ANALYSIS OF LOCAL SATELLITE CONDITIONS AT KRUR REFERENCE 
STATION 

Summary: Systems of the ground reference stations are essential for the proper elaborate satellites 
observations to determine real time position anywhere on the surface of the Earth. Networks of the 
ground reference stations are used in the case of relative measurement techniques (GBAS - 
Ground Based Augmentation System), which can be divided into demanding post-processing and 
real-time techniques. The condition of the network at the measurement time is a factor affecting 
the determined position. Thus, it is important to properly select  the location of the network points 
of the reference stations. In this paper the functioning of the KRUR station was analyses. The 
KRUR station is located in the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the 
University of Agricultural in Krakow. Especially, the observations collected at the station were 
evaluated, with respect of the impact of the multipath effect, signal-to-noise ratio and the number 
of lost cycles. The qualitative and quantitative analysis of the observations was compared with 
station positions determined in the automatic postprocessing mode in the ASG-EUPOS system. 

Keywords: reference station, multipath effect, signal-to-noise ratio 
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POMIARY TRYGONOMETRYCZNE W RAMACH SYSTEMU 
MONITORINGU ELEKTRONICZNEGO KOLEJOWYCH KONSTRUKCJI 

MOSTOWYCH 

Wyczałek Ireneusz1, Olaszek Piotr2  
1Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej 
2Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

Streszczenie: Autorzy projektu MODO (grant nr PBS3/B9/0/2014 w ramach Programu Badań 
Stosowanych NCBR) opracowali system pomiarowy do oceny stanu technicznego mostów 
kolejowych. System wykorzystuje czujniki inercyjne (inklinometry i akcelerometry) do 
pośredniego pomiaru przemieszczeń monitorowanej konstrukcji pod obciążeniem dynamicznym. 
Na konstrukcji badanego przęsła w jednej linii instaluje się inklinometry i akcelerometr w punkcie, 
w którym wyznaczamy przemieszczenie. Sygnały z inklinometrów, służą do wyznaczenia tzw. 
składowej „quasi statycznej” przemieszczenia, a sygnał z akcelerometru do wyznaczenia 
składowej dynamicznej. System ciągłego monitoringu jest wspomagany przez okresowe pomiary 
tachimetryczne, mające na celu kontrolę parametrów geometrycznych konstrukcji mostowej we 
współrzędnych bezwzględnych (w układzie związanym z lokalnymi punktami odniesienia). 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie użytej techniki pomiaru 
trygonometrycznego przemieszczeń wolnozmiennych, z uwzględnieniem korekty głównych 
błędów systematycznych oraz wpływu temperatury na konstrukcję mostową. Pomiary wykonano 
za pomocą tachimetru zrobotyzowanego Leica TCRP 1201+ oraz zestawu pryzmatów GPR112.  
Wyniki skonfrontowano z wolnozmiennymi wskazaniami inklinometrów zamontowanych na 
jednej z testowanych konstrukcji – stalowej jednoprzęsłowej konstrukcji łukowej w ciągu CMK z 
prędkością ruchu pociągów do 200 km/h. 

Słowa kluczowe: monitoring strukturalny, przemieszczenia mostu, obciążenia dynamiczne, 
tachimetria 

TRIGONOMETRIC MEASUREMENTS WITHIN THE ELECTRONIC 
MONITORING SYSTEM OF RAILWAY BRIDGE STRUCTURES 

Summary: The authors of the MODO project (grant No. PBS3/B9/0/2014 within the framework 
of the NCBR Research Program) developed a measurement system to assess the technical 
condition of railway bridges. The system uses inertial sensors (inclinometers and accelerometers) 
for indirect measurement of displacements of the monitored structure under dynamic load. On the 
construction of the tested span, inclinometers and an accelerometer are installed in one line at 
points where displacement are measured. Signals from inclinometers are used to determine the so-
called component of the "quasi-static" displacement, and the signal from the accelerometer to 
determine the dynamic component. The continuous monitoring system is supported by periodic 
tacheometric measurements to control the geometric parameters of the bridge structure in absolute 
coordinates (in a system related to external reference points). The subject of this study is to present 
the applied trigonometric measurement technique of slow-changing movements, taking into 
account the correction of the main systematic errors and the influence of temperature on the bridge 
structure. The measurements were made with the Leica TCRP 1201+ robot totalstation and the 
GPR112 prism set. The results were confronted with slowly varying indications of inclinometers 
mounted on one of the tested structures - a steel single-span arch structure within CMK line with 
train speeds up to 200 km/h. 

Keywords: structural monitoring, bridge displacements, dynamic loads, totalst 
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