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1. Wstęp 

Technika satelitarna zaczyna być standardem w wielu dziedzinach techniki. Tak też się 
już dzieje, aż do osiągnięcia poziomu zasługującego na miano standardu, w wykonawstwie 
budowlanym. 

Pierwsze próby w zakresie wytyczania obiektów budowlanych na Politechnice Rzeszow-
skiej wykonano w czerwcu 2006 r. za sprawą Naukowego Koła Geodetów GL☺B, którego 
autor niniejszego artykułu jest opiekunem, co zostało odnotowane w [1]. W 2007 r. ekspe-
rymenty zostały poszerzone o wytyczanie obrysów budynków bezpośrednio na ławach 
ciesielskich oraz o badanie możliwości zastosowania odbiorników GPS/GLONASS do 
obsługi montażu powtarzalnych kondygnacji, co sugeruje w [8] Jan Gocał. 

Wszystkie prace zostały zrealizowane dzięki użyczaniu NKG GL☺B odbiornika Hiper- 
PRO przez firmę TOPCON z Warszawy. 

2. Zagadnienie wytyczania on-line obiektów budowlanych 

Zaprezentowany przykład jest nawiązaniem do eksperymentu opisanego w Inżynierze 
Budownictwa 7–8/2006 [1]. Wówczas wytyczono punkty obrysu P1-P8 (rys. 1), które przy 
tradycyjnym podejściu do zagadnienia wytyczenia budynku są etapem pośrednim do utrwa-
lenia go przez zespoły linii (w osiach lub obrysie) wyznaczone za pomocą zwykłych 
teodolitów na ławach ciesielskich (drutowych), często też wzmocnione tzw. punktami 
zabezpieczającymi (pod ławami na poziomie terenu). Etap ten można całkowicie pominąć, 
wyznaczając ślady prostych bezpośrednio na ławach ciesielskich. Należy tu zauważyć, że 
teren bezpośrednio pod przyszłym budynkiem niekoniecznie musi być splantowany  
i oczyszczony, co niekiedy ma dość istotne znaczenie dla kierownika budowy (nie prze-
szkadza to wytyczeniu). 

Aby w pełni zrozumieć sposób wytyczenia on-line, przypomniane zostanie zagadnienie 
obliczenia miary bieżącej „a” i domiaru „b” (inaczej odciętej i rzędnej) rzutu ortogo-
nalnego punktu (P3) o znanych współrzędnych na prostą (P6-P5) zadaną dwoma punktami 
też o znanych współrzędnych. Prostą nazwiemy bazą o wskazanym początku (P6) i końcu 
(P5). Wskazane współrzędne, oznaczenia i wyliczenia należy prześledzić, posługując się 
tab. 1 i rys. 1. Tabela 1 powstała w związku z opracowaniem artykułu [7], w którym autor 
po raz kolejny (zob. również [2–6]) definiuje tezę, że projekty (usytuowanie) obiektów 
budowlanych na mapach do celów projektowych powinny mieć postać graficzną i postać 
matematyczną (matematyczno-geodezyjną?) i obydwie te formy powinny być domeną biur 
projektów. Z kolei projekty w postaci matematycznej powinny być uzgadniane za pomocą 
internetu w Zespołach Uzgadniania Dokumentacji Projektowych i jednocześnie powinny 
być danymi do wytyczenia w terenie, a w dalszej kolejności także do obsługi montażu 
budynków. Autor uważa, że tekst Jana Gocała zamieszczony w [8, s. 42] wskazuje po-
średnio na potrzebę wprowadzenia do dydaktyki na wydziałach niegeodezyjnych elemen-
tów projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych. Pora zakończyć 
wątpliwej jakości i niekoniecznie przydatne niektóre zagadnienia geodezyjne, a uzyskane 
rezerwy czasowe poświęcić na to, co przyszłym projektantom przyda się w praktyce. Dane 
zamieszczone w tab. 1 odnoszą się do drobnego eksperymentu zaprojektowania budyn- 
ku przez autora w systemie C-GEO i przez architekta z biura projektów w systemie 



 105 

AutoCad [7]. Klasyczne obliczenie odciętej a i rzędnej b polega na rozwiązaniu trójkąta 
prostokątnego P6, P5, P3, w którym na początek w sposób niejawny dysponuje się przeciw-
prostokątną c i kątem β. Tę przeciwprostokątną wyliczyć można, korzystając z twierdzenia 
Pitagorasa 

2
2c X Y= Δ + Δ = 2 2( 43,379) 70,342 82,643− + =  

gdzie: 

ΔXP6-P3 = XP3 – XP6 = 5542862,679 – 5542906,058 = –43,379 

ΔYP6-P3  = YP3 – YP6 = 7570427,507 – 7570357,165 = 70,342  

Z kolei kąt β (w gradach) możemy obliczyć jako różnicę dwóch azymutów 

β = AP6-P3 – AP6-P5 = 135,1797g – 121,8095g = 13,3702g 
W końcu otrzymamy 

a =  c cos β = 82,642 x cos 13,3702g =  80,83 
b =  c sin β = 82,642 x sin 13,3702g = 17,23 

Mając na uwadze przypomniany sposób obliczenia odciętej a i rzędnej b, można sobie 
wyobrazić, jaki proces obliczeniowy będzie zrealizowany w oprogramowanym kontrolerze 
odbiornika GPS/GLONASS, czyli jak można przystąpić do wirtualnego (a także 
rzeczywistego) wytyczenia krytej pływalni. Na początku należy przystąpić do wytyczenia 
położeń słupków Ł1–Ł19 (z żerdzi bądź krawędziaków), do których na określonym po-
ziomie, z reguły ppp (poziomie posadowienia parteru), przymocowane będą ławy cie-
sielskie. Załóżmy, że kierownik budowy, mając odpowiednią wiedzę (głównie dotyczącą 
głębokości wykopu), zadysponował, że ławice powinny otaczać skrajne gabaryty obiektu  
w odległości 2,00 m. 

 
T a b e l a  1 

Jerzy GAJDEK 
st. wykładowca 

w Katedrze Geodezji 
im. Kaspra Weigla 

Politechniki Rzeszowskiej 
x                      y 

Paweł Delikat 
architekt w Biurze Projektów 
„ORLEWSKI” w Rzeszowie 

System AutoCad 2006 
 

x                      y 
 

P1  5 542 854,361  7 570 348,282 
P2  5 542 830,233  7 570 415,935 
P3  5 542 862,679  7 570 427,507 
P4  5 542 860,664  7 570 433,158 
P5  5 542 876,892  7 570 438,945 
P6  5 542 906,058  7 570 357,165 
P7  5 542 889,830  7 570 351,377 
P8  5 542 886,807  7 570 359,854 

 

 
P1  5 542 854,357  7 570 348,280 
P2  5 542 830,228  7 570 415,936 
P3  5 542 862,676  7 570 427,509 
P4  5 542 860,661  7 570 433,160 
P5  5 542 876,890  7 570 438,948 
P6  5 542 906,058  7 570 357,164 
P7  5 542 889,829  7 570 351,376 
P8  5 542 886,806  7 570 359,853 
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W tej sytuacji, wskazując jako bazę tyczenia punkty P6 (początkowy) i P5 (końcowy), 
ustalimy położenie w stosunku do tej bazy słupków (a i b) od Ł1 do Ł19. Będzie to swoisty 
prostokątny układ lokalny (P6 początkiem układu) wytyczanego budynku (tab. 2). 
 

T a b e l a  2 

Nr słupka 
pod ławę 
ciesielską 

 
a 

 
b 

Ł1 ok. 77,8 –2,00 
Ł2 88,83 –2,00 
Ł3 88,83 ok. 1,0 
Ł4 88,83 ok. 16,2 
Ł5 88,83 19,23 
Ł6 ok. 85,8 19,23 
Ł7 82,83 ok. 50,7 
Ł8 82,83 53,68 
Ł9 ok. 79,8 53,68 
Ł10 ok. 10,0 53,68 
Ł11 7,00 53,68 
Ł12 7,00 ok. 50,7 
Ł13 ok. 1,0 19,23 
Ł14 –2,00 19,23 
Ł15 –2,00 ok. 16,2 
Ł16 –2,00 ok. 1,0 
Ł17 –2,00 –2,00 
L18 ok. 6,0 –2,00 
L19 ok. 10,0 –2,00 

 
Włączając ruchomy odbiornik satelitarny GPS/GLONASS w trybie RTK (Real Time 

Kinematic) w stosunku do stacji bazowej (drugi, nieruchomy, tzw. odbiornik bazowy usta-
wiony na punkcie o znanych współrzędnych – możliwe wytyczanie i pomiar do ok. 2 km 
od stacji bazowej) lub w stosunku do stałej stacji referencyjnej (w 2007 r. zamontowano na 
budynku „P” Politechniki Rzeszowskiej piątą stację referencyjną w Polsce – z możliwością 
wytyczania i pomiaru do ok. 25 km), możemy uzyskać w czasie rzeczywistym współ-
rzędne X i Y. Mając w danym momencie czasowym współrzędne X i Y położenia tyczki  
i włączony program na obliczenie odciętej (a) i rzędnej (b) oraz obserwując właśnie te dwa 
składniki, bez większych problemów znajdziemy położenia zaprogramowanych punktów, 
w naszym przypadku położenia miejsc, gdzie wkopiemy słupki pod ławy ciesielskie (zob. 
[12, s. 89]). Zanim czytelnik zechce prześledzić rys. 1 i tab. 2, aby zrozumieć, na czym 
polega ten proces wytyczania, autor sugeruje, aby zastanowić się, jakie odczyty a i b po-
winniśmy widzieć w kontrolerze, aby trafić do punktów P6 i P5, czyli punktów wskaza-
nych jako punkty odniesienia (zdefiniowanych jako baza lub inaczej – lokalny układ współ-
rzędnych). Otóż po ustawieniu się w punkcie P6 powinniśmy mieć na kontrolerze a = 0,00  
i b = 0,00. Z kolei w punkcie P5 powinniśmy otrzymać a = 86,83 i b = 0,00. 

Przykładowo, w punkcie Ł17 powinniśmy mieć a = –2,00 i b = –2,00. Istotny jest fakt, 
że wytyczając położenia słupków pod ławy ciesielskie, tyczkę z odbiornikiem będziemy 
mogli trzymać rękami, co zapewni wystarczającą dokładność rzędu 1–3 cm. W przypadku 
wyznaczania wskaźników wyznaczających zespoły prostych (wyznaczających osie, rza-
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dziej obrysy) tyczka z odbiornikiem powinna być odpowiednio przystawiana do ław 
ciesielskich i utrzymywana w pionie za pomocą ciężkiego stojaka z uchwytem szczypco-
wym. Dokładność odpowiednich odczytów a i b powinna być realizowana z dokładnoś- 
cią 0,001 m. 

W tabeli 3 zestawiono dane, które obrazują powyżej przedstawioną kwestię, tzn. jakie 
dane powinniśmy otrzymać, aby wyznaczyć wskaźniki od 21 do 34. Wskaźniki znaczone 
odpowiednimi pisakami utrwala się jeszcze gwoździami, do których po realizacji wykopu 
mocuje się drut wiązałkowy, stąd druga nazwa – „ławy drutowe”. 

 

T a b e l a  3 
Nr  

wskaźnika 
a 
 

b 
 

21 80,830 ok. –2,00 
22 86,830 ok. –2,00 
23 ok. 88,83 0,000 
24 ok. 88,83 17,230 
25 86,830 ok. 19,23 
26 ok.82,83 51,680 
27 80,830 ok. 53,68 
28 9,000 ok. 53,68 
29 ok. 7,00 51,680 
30 0,000 ok. 19,23 
31 ok. –2,00 17,230 
32 ok. –2,00 0,000 
33 0,000 ok. –2,00 
34 9,000 ok. –2,00 

 

 
Rys. 1. Budynek otoczony ławami ciesielskimi z utrwalonymi śladami prostych  

w osiach (lub w obrysie) 
Fig. 1. The building surrounded with the carpentry benches with the noticeable traces  

of the lines in axes (or in outside line) 
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3. Zagadnienie wyznaczania on-line wskaźników konstrukcyjnych  
na powtarzalnych kondygnacjach 

W 1975 roku autor niniejszego artykułu po ukończeniu Politechniki Warszawskiej pod-
jął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w firmie, z którą podpisał umo-
wę o stypendium fundowane. Bardzo szybko okazało się, że zewnętrzne osnowy budow-
lano-montażowe, przeznaczone do tyczenie wskaźników konstrukcyjnych metodą stałej 
prostej oraz metodą rzutowania, z reguły nie mogą być stosowane w praktyce. Bardziej 
przydatne okazały się osnowy wewnętrzne, ale wymagały posiadania pionowników optycz-
nych lub zastosowania teodolitów z okularami zenitalnymi. Zanim firma kupiła pio-
nowniki, autorowi udało się opracować i wdrożyć „metodę wtyczania” [14], która przy-
niosła mu sporo satysfakcji w postaci recenzji prof. W. Janusza: „Przedstawiono oryginalną 
metodę wyznaczania osi ścian nośnych w budynkach wznoszonych metodami prze-
mysłowymi. Przeprowadzono analizę dokładności metody, podano przykłady jej zastoso-
wania oraz uzyskane efekty ekonomiczne” (nagrody w Turnieju Młodych Mistrzów Tech-
niki oraz za zastosowany pomysł racjonalizatorski). Metoda ta została zamieszczona  
w Instrukcji GB-1 [15], gdzie w § 72 pkt 2 użyto nazwy „metoda wtyczania”, a na s. 104 
zamieszczono rys. 16c odpowiadający rys. 3a z [14]. Autorowi było przykro, kiedy stwier-
dził brak swego nazwiska w spisie literatury w GB-1. 

Kiedy podręcznik J. Gocała znalazł się w Katedrze Geodezji Politechniki Rze-
szowskiej, autor niniejszego artykułu ucieszył się niezmiernie. Otóż metoda satelitarna 
GPS/GLONASS oznacza, że przecięcia osi, a także przecięcia odpowiednio przesuniętych 
osi w celu wyznaczenia wskaźników konstrukcyjnych [8, s. 34] powinny być wyrażone  
w postaci współrzędnych odpowiednio obliczonych na podstawie współrzędnych obrysu  
i dokumentacji budowlanej. 

Współrzędne obrysów budynków i pozostałych obiektów budowlanych muszą powstać 
w biurach projektów [7]. Pozwolą bowiem na etapie projektowania na uzgodnienie 
obiektów budowlanych w Zespołach Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, a później po 
przekazaniu dokumentacji inwestorowi i w dalszej kolejności kierownikowi budowy po-
służą na jego zlecenie geodetom uprawnionym do wytyczenia tychże obiektów. Taka ko-
lejność zapewni pełną jednoznaczność realizacji obiektów i rozdzieli odpowiedzialność za 
ewentualną błędną realizację między projektantami a geodetami. 

W dalszej kolejności współrzędne mogą posłużyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do ob-
sługi montażu. Jak widać, wszystko układa się w logiczny ciąg. Na rysunku 2 przedsta-
wiono ciąg dalszy hipotetycznego postępowania, zakładając, że ten obiekt będzie miał np. 
10 kondygnacji i konstrukcja będzie się wspierać na trzech rzędach słupów nośnych. 

Pozostaje jeszcze jedno zagadnienie, o którym wypada nadmienić. Otóż po realizacji 
stanu zerowego trzeba będzie wykonać pomiar kontrolny tej fazy realizacji [15, s. 99]  
i dokonać ewentualnego wpasowania siatki konstrukcyjnej w ten stan zerowy. W tym celu 
niezbędne będą transformacja oraz ewentualna korekta określenia współrzędnych przecięć 
tychże osi w celu zapewnienia optymalnego wytyczenia konstrukcji nośnej budynku. 

Dalszy tok postępowania jest obszernie opisany w literaturze, w tym, oczywiście, w [8] 
oraz na łamach ciągle aktualnej i ważnej Instrukcji GB-1 [15], z którą można zapoznać się 
na stronie internetowej Katedry Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej 
(zakładka zasoby). 
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Rys. 2. Układ osi konstrukcyjnych i osi przesuniętych znaczonych  

w postaci wskaźników konstrukcyjnych 
Fig. 2. Arrangement of construction axes and displaced axes shown as construction indexes 

 
Dysponując odbiornikiem HiperPRO firmy TOPCON, NKG GL☺B przeprowadziło 

dwa eksperymenty polegające na próbie zdefiniowania dokładności określenia położenia 
punktu metodą RTK GPS/GLONASS. 

Na obozie naukowym w Bezmiechowej Górnej k. Sanoka zanotowano wyniki z 20 usta-
wień tyczki z ruchomym odbiornikiem nad tym samym punktem. Tyczka była pionowana 
przez dwa teodolity (dwie libelle pudełkowe zamontowane na tyczce nie zapewniają na-
leżytej dokładności) ustawione pod kątem prostym, ponieważ w zestawie był tylko jeden 
statyw, który posłużył do ustawienia drugiego odbiornika na stacji bazowej. W trakcie sesji 
pomiarowej „widziano” 6 satelitów GPS i 3 satelity GLONASS (po zakończeniu ekspery-
mentu i przestawieniu odbiornika na inny punkt „widać” było – odpowiednio – 7 i 2 sate-
lity). Po obliczeniach okazało się, że średni błąd położenia pojedynczego ustawienia wy-
niósł 6,4 mm. 

Z kolei w Rzeszowie wykonano podobny eksperyment, z tym że nad tym samym punk-
tem ustawiano ruchomy odbiornik znajdujący się na statywie, a pomiar był odniesiony 
bezpośrednio do stacji referencyjnej. Tym razem błąd średni położenia pojedynczego usta-
wienia wyniósł 4,5 mm. Wypada w tym miejscu zauważyć, że wpływ na średni błąd po-
jedynczego ustawienia w przypadku pierwszego eksperymentu miał też błąd ustawienia 
stacji bazowej nad punktem o znanych współrzędnych, który wraz z nieznanym błędem 
średnim określenia współrzędnych tego punktu był błędem o charakterze systematycznym. 
W przypadku drugiego eksperymentu nadmieniona uwaga była bezprzedmiotowa. W czasie 
rzeszowskiej sesji pomiarowej „widać” było 8 satelitów GPS i 3 satelity GLONASS. 
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4. Wnioski 

Autor ma nadzieję, że autorytet prof. Jana Gocała przekona kierowników katedr  
i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych o konieczności wprowadzenia do 
dydaktyki elementów projektowania obiektów budowlanych na mapach elektronicznych. 

Na powyższe wskazuje logiczny ciąg: matematyczne (i graficzne) opracowanie projek- 
tu  uzgodnienie matematycznej postaci w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej  wykorzystanie postaci matematycznej do wytyczenia obiektów budowlanych  wy-
korzystanie postaci matematycznej do wyznaczenia wskaźników konstrukcyjnych na pow-
tarzalnych kondygnacjach. Zagadnienie projektowania na mapach elektronicznych będzie 
na pewno jedną z głównych czynności geodezyjno-kartograficznych, które spora liczba 
absolwentów kierunków inżynieryjno-budowlanych będzie wykonywać w swojej praktyce 
zawodowej. 
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