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S t r e s z c z e n i e  
Modelem obiektów inżynierskich można nazwać uproszczoną reprezentację obiektu w czasie i przestrzeni 
stworzoną do oceny ich właściwego funkcjonowania, najczęściej poprzez możliwość sprawdzenia wy-
branych warunków geometrycznych. 
Niniejszy artykuł dotyczy jednego z ważniejszych zadań geodezji inżynieryjnej, jakim jest wyznaczanie 
odkształceń i przemieszczeń obiektów. Obiektem badań była wodociągowa wieża ciśnień w Gniewkowie. 
W celu stworzenia modelu obiektu wykonano pomiar budowli metodą klasyczną, wykorzystując teodolit 
do pomiaru kierunków stycznych do wieży. Model matematyczny obiektu stworzono z zastosowaniem 
metody aproksymacji powierzchni drugiego stopnia. Na jego podstawie przeprowadzono analizy stanu 
geometrycznego budowli w układzie 2D i 3D, pozwalające na ocenę stanu technicznego wieży ciśnień. 
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A b s t r a c t  
The model of engineering objects can be defined as their simplified representations in time and space and 
created to assessment their proper functioning through the possibility of verifying selected geometrical 
condition. 
The present work relates to the one of the more important problems of engineer geodesy what there is the 
question of determining deformations and displacements of objects. In order to create the model of the 
object the measurements of the tower were performed using theodolite by tangential direction method. 
The mathematical model of the tower was created by the approximation of the object by the surface  
of second degree. The analyses of the geometrical condition of the tower were conducted on the basis  
of the 2D and 3D models, allowing estimation of the technical condition water-supply tower. 
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1. Wstęp 

Zagadnienie wyznaczania odkształceń i przemieszczeń obiektów jest jednym z waż-
niejszych zadań geodezji inżynieryjnej. Zadanie to obejmuje całokształt procesu pozy-
skiwania informacji o wielkości i kierunkach zmian położenia obserwowanych punktów.  
W skład tego procesu wchodzą: prace projektowe, zakładanie stanowisk obserwacyjnych, 
instalowanie urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych, pomiary oraz obliczanie wielkości 
przemieszczeń z oceną dokładności [1]. 

Przedstawiona w artykule metoda ma zastosowanie do obiektów o powierzchniach 
reprezentowanych przez równania stopnia drugiego, czyli obiektów w kształcie kuli, walca, 
stożka, elipsoidy obrotowej, paraboloidy obrotowej lub hiperboloidy obrotowej. Bazuje ona 
na obserwacjach kierunków stycznych do konturów badanej budowli i nie wymaga zakła-
dania punktów sygnalizowanych na obiekcie. Proces opracowania wyników pomiarów geo-
dezyjnych w tej metodzie odbywa się z zastosowaniem aproksymacji ogólnego równania 
powierzchni stopnia drugiego [2]. Sposób zdefiniowania modelu będącego rezultatem 
aproksymacji w dużej mierze decyduje o wynikach oceny struktury geometrycznej, możli-
wości określenia wzajemnych zależności topologicznych łączących elementy obiektu oraz 
realizacji różnego typu analiz. Ocena stanu obiektu dokonywana jest na podstawie obliczo-
nego wychylenia osi geometrycznej obiektu oraz odchyłek powierzchni rzeczywistej bu-
dowli od powierzchni wyaproksymowanej. 

 

 
 
Obiektem badań była wodociągowa wieża ciśnień w Gniewkowie wybudowana ok. 

1915 r. Pomiarowi podlegała część budynku od 5,0 do 20,35 m nad poziomem terenu 
mająca w przekroju poziomym kształt ośmioboku foremnego [3]. W narożnikach ośmio-
boku konstrukcja wzmocniona jest ośmioma pilastrami, murowanymi z cegły pełnej, 
usytuowanymi od zewnętrznej strony budowli. W przeprowadzonych analizach zastosowa-
no uproszczenie polegające na przyjęciu założenia, że budowla ma kształt walca o pro-
mieniu okręgu opisanego na ośmioboku foremnym. Na rysunku 1 przedstawiono szkic 
osnowy kontrolnej oraz poziomy pomiarów kierunków stycznych do budowli. Osnowę sta-
nowiły cztery punkty równomiernie rozmieszczone wokół budynku, o wyznaczonych  
w układzie lokalnym współrzędnych X, Y, Z oraz założony reper odniesienia. Z każdego 

 
 

 
Rys. 1. Szkic osnowy kontrolnej 
Fig. 1. Geodetic control network sketch 
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stanowiska osnowy wykonano pomiar kierunków stycznych do budowli na czterech po-
ziomach. Do pomiaru kierunków użyto teodolitu Theo 010 B. 

2. Tworzenie modelu obiektu 

2.1. Przebieg wstępnych prac obliczeniowych 

Wyrównaną w układzie lokalnym osnowę przesunięto tak, aby początek układu znalazł 
się w punkcie na przybliżonej osi geometrycznej budowli. Obliczono wartość przybli-
żonego promienia budowli oraz azymuty kierunków stycznych, będące podstawą prok-
symacji powierzchni omawianą metodą. Ostatnim etapem wstępnych prac obliczeniowych 
jest wyznaczenie współrzędnych punktów styczności celowych z danego stanowiska z kon-
turem budowli. 

2.2. Aproksymacja obiektu o powierzchni drugiego stopnia 

W procesie obliczeniowym mającym na celu otrzymanie równania drugiego stopnia 
opisującego badany obiekt zastosowano wzory wyprowadzone w [2]. Na podstawie obli-
czonych wartości przybliżonych współczynników wielomianu aproksymującego oraz 
współrzędnych wektora jednostkowego kierunku stycznego do powierzchni ułożono układ 
składający się z 32 równań poprawek. Układ ten zawiera 10 niewiadomych stanowiących 
poprawki do przybliżonych współczynników równania aproksymującego powierzchnię 
obiektu. Do jego rozwiązania użyto metody najmniejszych kwadratów, zakładając jedna-
kowe dokładności pomierzonych kierunków. 

Otrzymany model matematyczny opisujący powierzchnię badanego obiektu ma nastę-
pującą postać 
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3. Ocena stanu obiektu 

3.1. Opracowanie numeryczne 

Na podstawie wyznaczonego równania aproksymującego powierzchnię badanej bu-
dowli (1) można określić jej stan, obliczając współrzędne środka symetrii, położenie geo-
metrycznej osi obiektu w odniesieniu do linii pionu oraz odchyłki wzdłuż promienia  
i w kierunku stycznym powierzchni rzeczywistej od powierzchni wyaproksymowanej. 

Współrzędne środka symetrii wyznaczono przez rozwiązanie równań [2] 
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gdzie amn to kolejne współczynniki równania aproksymującego powierzchnię obiektu (1), 
uzyskujące wartości 

x0 = –9,327 × 10–8 
y0 = –1,269 × 10–6 

z0 = –12,399 
Do określenia położenia geometrycznej osi obiektu w odniesieniu do linii pionu ko-

nieczna jest znajomość wartości własnych macierzy δ opisanej wzorem [2] 
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Położenie geometrycznej osi obiektu określono przez wyznaczenie jej kąta odchylenia 
oraz azymutu tego wychylenia. Nie stwierdzono odchylenia geometrycznej osi obiektu od 
linii pionu. 

Obliczony promień wyaproksymowanej powierzchni walca wynosi 4,231 m. 
Na podstawie wyprowadzonych wzorów [2] zawierających współczynniki równania 

aproksymującego obliczono współrzędne środka x0i, y0i oraz długość promienia rti dla prze-
kroju budowli na wysokości zi 
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Jeżeli współrzędne x0i, y0i są obliczone dla przekrojów obserwowanych, to odległość 
zaobserwowanej prostej stycznej do środka przekroju wyraża się wzorem [2] 
 0 0( )sin ( ) cospi i i i ir x X y Y= − α − − α  (6) 
gdzie: 

X, Y – współrzędne stanowiska, 
αi     – zaobserwowany azymut kierunku stycznego do powierzchni budowli, 
rpi    – długość promienia krzywizny przekroju kołowego określonego pomiarem. 

Różnica wartości promieni rt i rp definiuje odchyłkę promieniową powierzchni obser-
wowanej od powierzchni wyaproksymowanej 
 ri ti piv r r= −  (7) 

Aby obserwowany wektor styczny s był prostopadły do promienia krzywizny (wektora 
normalnego N), należy punkt styczności przesunąć o wartość vs określoną wg wzoru 
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gdzie: 
Nxi, Nyi – współrzędne wektora normalnego do poziomego przekroju zi, 
sxi, syi   – współrzędne jednostkowego wektora stycznego do poziomego przekroju zi. 



 161 
T a b e l a  1 

Wartości odchyłek wzdłuż promienia i w kierunku stycznym 

Odchyłki wzdłuż promienia [m] Odchyłki w kierunku stycznym [m] 
Stanowisko Poziom 

VriL VriP VsiL VsiP 
100 1   0,000 –0,001 –0,040 –0,064 

 2   0,000   0,000 –0,040 –0,064 
 3 –0,009   0,000 –0,040 –0,064 
 4 –0,013   0,005 –0,040 –0,064 

101 1 –0,041   0,101   0,065   0,041 
 2 –0,035   0,088   0,065   0,041 
 3 –0,029   0,084   0,065   0,041 
 4 –0,024   0,080   0,065   0,041 

102 1   0,079 –0,013   0,034   0,059 
 2   0,078 –0,016   0,034   0,059 
 3   0,076 –0,011   0,034   0,059 
 4   0,080 –0,015   0,034   0,059 

103 1   0,010   0,011 –0,070 –0,045 
 2   0,019   0,019 –0,070 –0,045 
 3   0,014   0,025 –0,070 –0,045 
 4   0,014   0,031 –0,070 –0,045 

 
Przedstawione w tab. 1 odchyłki opisują punktowy stan zniekształcenia badanej po-

wierzchni budowli w odniesieniu do wyaproksymowanej powierzchni tej budowli. Od-
chyłki są wielkościami rzędu kilku centymetrów (największa odchyłka wynosi 10,1 cm). 
Największe wartości przyjmują odchyłki wzdłuż promienia obliczone na podstawie obser-
wacji ze stanowiska nr 101 (styczna prawa) oraz ze stanowiska nr 102 (styczna lewa). 
Celowe te dotyczą tego samego fragmentu budowli, co może świadczyć o deformacji tej 
części budowli. Odchyłki w kierunku stycznym przyjmują jednakowe wartości na wszy-
stkich poziomach celowania, co świadczy o spełnieniu warunku pionowości osi budowli. 

3.2. Opracowanie graficzne 

W celu ułatwienia interpretacji uzyskane rezultaty przedstawiono w formie graficznej. 
 

 

 
Rys. 2. Szkic odchyłek wzdłuż promienia i w kie-

runku stycznym na wybranym przekroju 
Fig. 2. Radial and tangential deviations sketch 
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Na rysunku 2 przedstawiono szkic odchyłek na pierwszym poziomie pomiaru kie-
runków stycznych do budowli. Odchyłki na pozostałych 3 poziomach celowania mają ten 
sam zwrot wektorów oraz podobną wartość. Widoczna jest deformacja fragmentu budow- 
li pomierzonego ze stanowiska nr 101 (styczna prawa) oraz ze stanowiska nr 102 (stycz- 
na lewa). 

 

 
Rys. 3. Szkic odchyłek punktów w profilach równoleżnikowych 

Fig. 3. Sketch of points deviations in parallel profiles 
 
Poprzez rozwinięcie wyaproksymowanej powierzchni bocznej walca i naniesienie od-

chyłek otrzymano szkic odchyłek w profilach równoleżnikowych (rys. 3). Połączono 
odchyłki w kierunku stycznym, otrzymując proste pionowe oraz odchyłki wzdłuż pro-
mienia, otrzymując proste nieznacznie odbiegające od pionowych. Świadczy to o spełnie-
niu warunku pionowości osi geometrycznej budowli. 
 

 
 

 
 

 
Rys. 4. Model 3D obiektu 
Fig. 4. 3D model of the object 
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Na rysunku 4 przedstawiono trójwymiarową wizualizację walca powstałego w wyniku 
aproksymacji powierzchni badanego obiektu. Na bryłę walca nałożono obiekt 3D zbu-
dowany na podstawie wyników pomiaru wieży ciśnień. Analizując wzajemne przenikanie 
się tych dwóch obiektów, można określić przestrzenne rozmieszczenie odchyłek po-
wierzchni wyaproksymowanej od pomierzonej, zwrot wektorów tych odchyłek oraz ich 
wielkość. 

4. Podsumowanie 

W przypadku obiektów o powierzchniach opisywanych równaniem stopnia drugiego 
przedstawiona metoda modelowania jest technologią efektywną. Pomiar w celu uzyskania 
niezbędnych do obliczeń danych nie wymaga sygnalizowania punktów na obiekcie. Na 
podstawie pomierzonych kierunków stycznych do badanych powierzchni w jednoetapo-
wym procesie aproksymacji otrzymujemy wyniki określające położenie i kształt obiektu. 
Znaczną korzyścią jest możliwość zastosowania metody w pomiarach, gdzie występują 
trudności z jednoznaczną identyfikacją przekroju budowli, ponieważ nie jest konieczne 
celowanie z każdego stanowiska na ten sam przekrój. 

Model obiektu otrzymujemy w wyniku procesu obliczeniowego, do którego możemy 
stworzyć schemat w jednej z dedykowanych do obliczeń aplikacji (np. Microsoft Office 
Excel). Model matematyczny wykorzystywany jest do przeprowadzania analiz geome-
trycznych na podstawie opracowań numerycznych i graficznych. W celu przestrzennej 
wizualizacji pomierzonego obiektu stworzono model 3D. 

Na podstawie uzyskanych wyników można określić stan obiektu poprzez analizę po-
łożenia geometrycznej osi obiektu w odniesieniu do linii pionu oraz wartości i kierunków 
odchyłek promieniowych i stycznych powierzchni rzeczywistej od powierzchni wyaproksy-
mowanej. W przypadku badanej wodociągowej wieży ciśnień w Gniewkowie nie stwier-
dzono wychylenia osi geometrycznej budowli, a obliczone odchyłki powierzchni istniejącej 
od powierzchni wyaproksymowanej są rzędu centymetrowego i nie wskazują na defor-
macje mogące zagrażać obiektowi. 
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