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1. Zakres opracowania, dane, materiały i dokumenty wykorzystane w opracowaniu 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmował: 
 
a) wyznaczenie współrzędnych reperów osnowy wysokościowej szczegółowej i 

pomiarowej 3, 4 i 5 klasy z obszaru powiatu krakowskiego na podstawie nakładek 
wysokościowych w skali 1:10000 oraz Szkiców linii niwelacyjnych w skali 1:100000, 
dla potrzeb przeliczenia ich wysokości z układu wysokościowego Kronsztadt60 do 
układu wysokościowego Kronsztadt86. 

b) opracowanie algorytmu przeliczenia wysokości z układu Kronsztadt60 do układu 
Kronsztadt86 z wykorzystaniem reperów linii niwelacyjnych podstawowej osnowy 
wysokościowej 1 i 2 klasy, 

c) przeliczenie wysokości reperów osnowy 3-5 klasy klasy wg. ustalonego algorytmu z 
układu Kronsztadt60 do układu Kronsztad86. 

 
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały udostępnione przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie: 

 
a) Wykazy reperów linii niwelacyjnych podstawowej osnowy wysokościowej z obszaru 

powiatu krakowskiego pobrane z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej tj. linie klasy I: Krzeszowice-Olkusz, Bielsko-Biała-
Krzeszowice,  Miechów-Kraków, Wieliczka-Brzesko, Wieliczka-Kraków, Kraków-
Koszyce,  Kraków-Krzeszowice, oraz linie klasy 2: Olkusz-Jerzmanowice, Skała-Jerzmanowice, 
Biały Kościół-Jerzmanowice, Modlniczka-Biały Kościół, Tonie-Biały Kościół, Zielonki-Biały Kościół, Zabierzów-
Modlniczka, Modlniczka-Tonie, Tonie-Zielonki, Zielonki-Bibice, Kraków-Kraków, Milonki-Skała, Skała-Nowa 
Wieś, Poskwitów-Wesoła, Nowa Wieś-Poskwitów, Zielonki-Kraków, Balice-Zabierzów, Przeginia-Kryspinów, 
Brzeźnica-Skawina, Soboniowice-Kraków, Mogilany-Sułkowice, Swoszowice-Soboniowice, Soboniowice-
Wieliczka, Swoszowice-Kraków, Kryspinów-Balice, Kryspinów-Kraków, Tyniec-Kryspinów, Kraków-Pychowice, 
Tyniec-Pychowice, Skotniki-Pychowice, Kraków-Pychowice, Wieliczka-Świątniki Górne, Tyniec-Skotniki, 
Kraków-Skotniki, Skawina-Tyniec, Skawin-Skotniki, Opatkowice-Kraków, Skawin-Skawina, Skawina-Sidzina-
Skawina, Opatkowice-Skawin-Sidzina, Skawina-Sidzina-Libertów, Opatkowice-Libertów, Skawina-Mogilany, 
Libertów-Mogilany, Swoszowice-Świątniki Górne, Mogilany-Świątniki Górne, Świątniki Górne-Świątniki Górne, 
Świątniki Górne-Koźmice Wielkie, Słomniki-Proszowice, Proszowice-Wawrzeńczyce, Słomniki-Sulechów, 
Węgrzynowice-Sulechów, Batowice-N.Huta-Os.Piastów, N.Huta-Krzesławice, N.Huta-Kraków, Cło-
Węgrzynowice, Luborcza-Pleszów, Krzesławice-N.Huta-Os.Piastów, Krzesławice-N.Huta, N.Huta-N.Huta, 
Wyciąże-Cło, Bibice-Batowice, Batowice-Sulechów, Sulechów-Krzesławice, Krzesławice-Lubocza, 
Węgrzynowice-Lubocza, Wisła kmXX-Wisła kmXX, Węgrzce Wielkie- Bieżanów, Wieliczka-Bieżanów, 

Podgrabie-Cło, Podgrabie-Wolica, Wolica-Cło, Niepołomice-Wolica, Lgota-Trzebinia. – pliki TXT i 
WORD. 

b) Wykaz wysokości reperów w układzie Kronsztadt86 skatalogowany w sekcjach mapy 
1:50000: 162.4, 163.1, 163.3, 163.4, 172.2, 173.1 – pliki TXT. 

c) Wykaz wysokości reperów 1 i 2 klasy w układzie Kronsztadt60 z obszaru Krakowa i 
części powiatu krakowskiego pochodzący z katalogu PODGiK w Krakowie – plik 
XLS, 

d) Wykaz wysokości reperów 3, 4 i 5 klasy w układzie Kronsztadt60 z obszaru Krakowa 
i części powiatu krakowskiego pochodzący z katalogu PODGiK w Krakowie – plik 
XLS, 

e) Katalogi Punktów Niwelacyjnych M-34-64 (Kraków), M-34-65 (Nowa Huta), M-34-
76 (Myślenice), M-34-77 (Bochnia) wydane przez GUGiK, Warszawa 1960, 
zawierające wysokości i opisy lokalizacji reperów podstawowej, szczegółowej i 
pomiarowej osnowy wysokościowej w układzie Kronsztadt60 oraz rozmieszczenie 
reperów w liniach niwelacyjnych w postaci czterech Szkiców linii niwelacyjnych w 
skali 1:100000 – postać papierowa, 

f) Zeskanowane nakładki osnowy wysokościowej w skali 1:10000 dla sekcji: 162.(414, 
423, 424, 441, 442, 443, 444), 163.(311, 312, 313, 314, 321, 323, 324, 331, 332, 333, 
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342, 344, 413, 423, 431 ), 172.(222, 223, 224, 242), 173.(113, 114, 123, 131, 132) – 
pliki TIF, 

g) Zeskanowane Szkice linii niwelacyjnych w skali 1:100000 z sekcji: M-34-64, M-34-
65, M-34-76, M-34-77 – pliki TIF, 

 
Wymienione wyżej materiały zawierały oprócz wysokości w układzie Kronsztadt86 i 
opisu lokalizacji/stabilizacji danego reperu także jego współrzędne X,Y w układzie 1965 z 
dokładnością 10 m.  

 
Ponadto w opracowaniu wykorzystano następujące dokumenty i oprogramowanie: 

- Instrukcja Techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1988, 
- Instrukcja Techniczna G-2 - Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa 

geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami, GUGiK,Warszawa, 2001. 
- Wytyczne techniczne G-1.10. Poprawki odwzorowawcze państwowego układu współrzędnych, 

COGiK, Warszawa, 1988. 
- Rozporządzenie RM z 8.08.2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, 

Dz.U. Nr 70, poz.821, 
- Projekt nowelizacji Rozporządzenia RM  w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych z dnia 10.01.2008, www.gugik.gov.pl. 
- pakiet oprogramowania GEONET2006, program TRANSPOL, własne programy 

komputerowe do transformacji wysokości, opracowane na potrzeby prac obliczeniowych. 
 
 
2. Skompletowanie danych niezbędnych do opracowanie algorytmu przeliczenia 
wysokości między układami Kronsztadt60 i Kronsztadt86 na obszarze powiatu 
krakowskiego 
 

Obliczenie wysokości reperów w nowym układzie wysokościowym jest możliwe dwoma 
sposobami: 

- wyrównanie archiwalnych obserwacji (przewyższeń) z osnowy wysokościowej w 
nawiązaniu do reperów o znanych wysokościach w nowym układzie wysokościowym, 

- transformacja wysokości zrealizowana za pomocą reperów o znanych wysokościach w 
starym i nowym układzie wysokościowym. 

Ze względu na brak danych pomiarowych dotyczących osnowy szczegółowej i 
pomiarowej (osnowa ta na danym obszarze tworzona była wieloetapowo w okresie ok. 50 lat, 
i uzupełniana w zależności od lokalnych potrzeb) oraz biorąc pod uwagę, że podstawowa 
osnowa wysokościowa na tym obszarze ma znane wysokości w obu układach 
wysokościowych przyjęto, że jedynym możliwym sposobem obliczenia wysokości w nowym 
układzie wysokościowym będzie transformacja wysokości wykonana w oparciu o repery 1 i 2 
klasy osnowy podstawowej.  

Danymi niezbędnymi do wykonania transformacji wysokości są: 
a) repery dostosowania z podstawowej osnowy wysokościowej wraz ich 

wysokościami w układzie Kronsztadt60 i Kronsztadt86 oraz współrzędnymi 
płaskim XY w przyjętym państwowym układzie współrzędnych w niniejszym 
opracowaniu przyjęto układ 1965, 

b) repery transformowane z osnowy wysokościowej 3-5 klasy wraz ich wysokościami 
w układzie Kronsztadt60 oraz współrzędnymi płaskimi XY w tym samym układzie 
współrzędnych, co repery dostosowania. 
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a) Wybór reperów dostosowania do transformacji wysokości 
 
Repery dostosowania 1 i 2 klasy z obszaru powiatu krakowskiego wraz z ich 

wysokościami w układzie Kronsztadt86 i współrzędnymi (XY)1965 pobrano z ww. wykazów 
linii niwelacyjnych podstawowej osnowy wysokościowej (CODGiK). Dokładność 
współrzędnych tych reperów należy przyjąć na poziomie ±10 m. Wysokości reperów w 
układzie Kronsztadt60 pobrano z ww. Katalogów Punktów Niwelacyjnych (rys. 3). Dane 
niwelacyjne z obszaru powiatu krakowskiego zawarte są w 4 częściach tego katalogu: M-34-
64 (Kraków), M-34-65 (Nowa Huta), M-34-76 (Myślenice) i M-34-77 (Bochnia). Dane 
zgromadzone w katalogu dotyczą stanu osnowy niwelacyjnej na 1.07.1959 r. (wysokości w 
układzie Kronsztadt60). Identyfikację reperów wykonano na podstawie numeru 
katalogowego, przybliżonej lokalizacji reperu opisanej w obu źródłach oraz przybliżonej 
różnicy poziomów odniesienia, która na tym obszarze zawiera się w granicach 3÷5 cm 
(H60>H86). W przypadku osnowy I klasy ogólny przebieg linii niwelacyjnych nie uległ 
zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad 20 lat między kolejnymi cyklami pomiarowymi 
(1953-55 – Kronsztadt60 i 1974-79 – Kronsztadt86). Stąd większość reperów zachowało 
swoją stabilizację i mogło zostać zakwalifikowanych do zbioru reperów dostosowania. Do 
tego stanu przyczynił się także sposób ściennej a nie ziemnej stabilizacji. Wstępnie z tej klasy 
osnowy wyselekcjonowano 170 reperów. Ich ogólny przebieg na obszarze powiatu 
krakowskiego przedstawiono na rys. 2. Szczegółowa analiza wysokości reperów w obu 
układach wysokościowych pozwoliła na wykrycie reperów, dla których różnica wysokości 
H86-H60 mogła wynikać nie tylko ze zmiany poziomu odniesienia Kronsztadt60-Kronsztadt86 
ale również z utraty stabilności reperu w czasie. W decyzji o odrzuceniu danego reperu 
dostosowania brano pod uwagę także opisy stabilizacji reperów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1  Przykład aproksymacji różnic wysokości między układem Kronsztadt60 i Kronsztadt86  
dla linii niwelacyjnych 1 klasy na kierunku Słomniki-Kraków-Wieliczka-Rabka  

tworzących analizowaną lini ę południkową-wschodnią  
(przerwa w ciągłości wykresu dH=H86-H60 oznacza repery odrzucone) 

 
Ze względu na liniowe ułożenie reperów analizę wykonywano w kilku roboczych liniach: 

trzech długich liniach południkowych wschodniej i zachodniej oraz równoleżnikowej, a także 
dwóch krótkich liniach północno-wschodniej i południowo-wschodniej (rys. 2). Fragment tej 
analizy dla reperów jednej z dłuższych linii ilustruje rys 1. W zbiorze reperów dostosowania 
zredukowano również skupiska reperów znajdujące się w miejskiej części powiatu, głównie w 
Krakowie. Usunięto także repery znajdujące się poza obszarem transformacji obejmującym 
wszystkie gminy powiatu krakowskiego. Efektem analizy numerycznych oraz ww. prac 
porządkujących dane było wyselekcjonowanie zbioru 150 reperów dostosowania 
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podstawowej osnowy wysokościowej 1 klasy, które stanowiły podstawę do transformacji 
wysokości na obszarze powiatu krakowskiego. Każdy z tych reperów posiadał: Numer 
katalogowy, współrzędne (XY)1965, wysokości H60 i H86 (Załącznik 1). 

Inaczej przedstawia się sytuacja reperów osnowy niwelacyjnej 2 klasy. Osnowa ta w 
swojej poprzedniej postaci (Kronsztadt60) nie była szczególnie rozbudowana. Sporo reperów 
zwłaszcza ziemnych uległo zniszczeniu w przeciągu ok. 20 lat dzielących oba układy 
wysokościowe Kronsztadt60 i Kronsztadt86. Zmianie uległ też przebieg linii niwelacyjnych. 
W związku z tym obecne rozmieszczenia reperów klasy 2 w większości nie pokrywa się 
rozmieszczeniem reperów z lat sześćdziesiątych. Spośród ponad 250 reperów tej klasy z 
badanego obszaru i najbliższych okolic udało się odszukać tylko 8 reperów z jednej linii 
niwelacyjnej, które spełniały ww. kryteria identyfikacji. Repery te nie zostały włączone do 
zbioru reperów dostosowania. Ze względu na ich położenie poza głównymi liniami osnowy 1 
klasy wykorzystano je do kontroli transformacji wysokości (rys. 7). 

b) Wybór reperów osnowy  wysokościowej  3, 4 i 5 klasy podlegających transformacji 
 
Większość reperów klasy 3-5 z obszaru powiatu krakowskiego skatalogowana została w 

ramach sekcji mapy 1:10000 z układu 1965. Na obszar powiatu krakowskiego o powierzchni 
1230 km2 składa się w całości lub części 55 sekcji tej mapy (rys. 2). W 35 południowych 
sekcjach repery zostały zgromadzone w cyfrowej bazie (KOSA) i naniesione na nakładki 
wysokościowe 1:10000. Wysokości tych reperów w układzie Kronsztadt60 pobrano zatem z 
ww. bazy a współrzędne płaskie (XY)1965 odczytano z zeskanowanych i skalibrowanych 
nakładek wysokościowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2  Rozmieszczenie reperów osnowy wysokościowej na obszarze powiatu krakowskiego  
(1-przybliżony zakres opracowania; 2-granice gmin powiatu krakowskiego; 3-sekcje mapy 1:10000,  

dla których lokalizację reperów ustalono na podstawie nakładek wysokościowych i katalogu (KOSA);  
4-sekcje mapy 1:10000 dla których lokalizację reperów ustalono na podstawie Szkiców Linii Niwelacyjnych 
1:100000 i Katalogów Punktów Niwelacyjnych; 5-zasięg Szkiców Linii Niwelacyjnych; 6-przebieg linii 

niwelacyjnych 1 klasy).  
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Dla 20 północnych sekcji (sekcje w kolorze czerwonym, rys. 2) dane o reperach osnowy 
3-5 klasy pobrano z ww. Katalogu Punktów Niwelacyjnych, które obejmują obszar sekcji 
mapy 1:100000 w układzie 1942 (rys. 3a). Jest to jedyne źródło informacji o tej osnowie w 
starym układzie wysokości. Zawarta w Katalogach lokalizacja reperów określona jest poprzez 
położenie reperu w danej linii niwelacyjnej, której przebieg zaznaczono na załączonym do 
katalogu Szkicu Linii Niwelacyjnych wykonanym w skali 1:100000 (rys. 3b). W katalogu 
znajduje się także  tekstowy opis lokalizacji (stabilizacji) danego reperu. Z tego źródła danych 
pobrane zostały numery, wysokości H60 oraz opisy lokalizacji dla 567 reperów klasy 3-5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a) b) 
 

Rys. 3  Przykład jednego z 4 Katalogów Punktów Niwelacyjnych (M-34-77 Bochnia)  
wraz zawartym w nim Szkicem Linii Niwelacyjnych. 

 
Do wyznaczenia współrzędnych (XY)1965 tych reperów wykorzystano zeskanowane, 
skalibrowane w układzie 1965 cztery arkusze szkiców: M-34-64 (Kraków), M-34-65 (Nowa 
Huta), M-34-76 (Myślenice) i M-34-77 (Bochnia). Kalibrację arkuszy wykonano za pomocą 
transformacji afinicznej na naroża ramki wykorzystując podane wartości współrzędnych 
geodezyjnych (ϕ,λ) w układzie odniesienia Pułkowo’42 przeliczone następnie na 
współrzędne płaskie (XY) w układzie 1965. Zakres pokrycia obszaru powiatu krakowskiego 
ww. szkicami przedstawiono na rys 2. 

c) Ocena dokładności współrzędnych (XY)1965 reperów 3-5 klasy 
 

W przypadku reperów transformowanych klasy 3-5 dokładność wyznaczonych 
współrzędnych jest zróżnicowana, na co wpływają następujące czynniki: 

- dokładność naniesienia reperu na nakładkę wysokościową lub szkic, 
- dokładność kalibracji nakładki lub szkicu, 
- dokładność digitalizacji reperu. 

Złożenie tych czynników można oszacować na podstawie reperów podstawowej osnowy 
wysokościowej, których współrzędne płaskie (XY) znane są z katalogów CODGiK, a które 
zostały wybrane jako punkty dostosowania w transformacji. 

W przypadku 14 nakładek wysokościowych (południowa część powiatu krakowskiego, 
rys. 2), na których zlokalizowane były repery dostosowania i repery transformowane można 
stwierdzić, że: 
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- odchyłki na punktach przyjętych do kalibracji nie przekraczały pojedynczych metrów 
podobnie jak strzałki deformacji na bokach danego arkusza nakładki. Świadczy to 
niewielkiej deformacji arkuszy nakładek, i porównywalnej z nią dokładności 
kalibracji.  

- zdecydowanie większe i bardziej zróżnicowane wartości różnic położenia 
zaobserwowano w przypadku reperów. Rozbieżności w położeniu tych reperów na 
danym arkuszu zawierały się w granicach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Tak 
duży zakres zmienności przy mniejszych wartościach odchyłek uzyskanych z 
kalibracji świadczyć może jedynie o przybliżonym sposobie nanoszenia reperów na 
nakładkę. 

Dla przykładu na sekcji 162.424, na której zlokalizowanych jest 5 reperów dostosowania 
niegodność ich położenia zawiera się w granicach od 16÷69 m. Dla dwóch sąsiednich 
reperów odległych zaledwie o ok. 0.5km, ta niezgodność wyniosła odpowiednio 16 m i 31 m. 
Jednocześnie odchyłki na punktach kalibracji tego arkusza zawierały się w granicach 1.0÷3.1 
m  a strzałki ugięcia boków arkusza zawierały się w granicach 0.5÷3.6 m. Wynik ten 
potwierdza tezę, że repery osnowy podstawowej zostały naniesione na nakładki w sposób 
przybliżony. Należy również przypuszczać, że repery pozostałych klas osnowy niwelacyjnej 
zostały naniesione na nakładki w podobny, przybliżony sposób. Na tej podstawie można 
oszacować dokładność współrzędnych reperów klasy 3-5 na kilka do kilkudziesięciu metrów. 

W przypadku reperów z północnej części powiatu krakowskiego, dla których lokalizację 
określono na podstawie Szkiców Linii Niwelacyjnych ten sam sposób oceny dokładności 
wykazał znacznie większe rozbieżności. Oprócz stwierdzonej przybliżonej lokalizacji 
reperów na szkicu niekorzystny wpływ ma w tym przypadku znaczna deformacja arkusza, 
liczne pęknięcia papierowego podłoża wynikające intensywnego użytkowania oraz 
drobniejsza skala 1:100000. Dla trzech najważniejszy szkiców dokładność kalibracji arkusza 
wahała się w granicach 20-50 m (odchyłki na punktach kalibracji), natomiast ich deformacja 
w granicach 15-200 m. Najgorzej w tej ocenie wypadł arkusz północno-zachodni arkusz M-N 
34-64 (Kraków). Warto zwrócić uwagę, że przesunięcia ramki mapy na tym arkuszu 
wynikające z jego pęknięć przekraczają  100 m. Wszystkie ww. czynniki mają oczywiście 
wpływ na dokładność odczytanych z takiego szkicu współrzędnych reperów. Podobnie jak 
poprzednio rozbieżności we współrzędnych można oszacować na podstawie reperów 1 klasy, 
których znane są współrzędne katalogowe. Średnie rozbieżności we współrzędnych tych 
reperów na 4 szkicach wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Przykładem może być 
północny fragment szkicu M-34-77 (rys.4). Widoczne tam ugięcie ramki arkusza wzrasta 
proporcjonalnie od 16.1 m, poprzez 65.8 m do 79.7 m na kierunku W-E. Pod ramką, w 
odległości ok. 2 km, równolegle do niej przebiega linia niwelacyjna z trzema punktami 
dostosowania 1 klasy o numerze roboczym 20107, 20118 i 20111. Rozbieżności w położeniu 
tych reperów wynoszą odpowiednio: 112.9 m, 542.0 m i 398.5 m. Brak jest zatem korelacji 
między wygięciem ramki a wartościami rozbieżności w położeniu reperu, a stwierdzone 
rozbieżności mają charakter przypadkowy. Powyższy przykład upoważnia do wniosku, iż 
położenie linii niwelacyjnych i zaznaczonych na nich reperów jest przybliżone. Należy 
przypuszczać, że dotyczy to również w podobnym stopniu reperów klas niższych. 
Dokładność współrzędnych reperów 3-5 klasy odczytanych ze szkiców może zatem zawierać 
się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Analiza dla pozostałych arkuszy 
wskazuje, że maksymalne rozbieżności w położeniu (w pojedynczych przypadkach) mogą 
przekraczać 400 m, a średnie mogą wynosić ok. 100 m.  

Problem wpływu niedokładności współrzędnych reperów transformowanych na wartości 
obliczanych dla nich wysokości został szeroko omówiony w rozdziale 5. 
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Rys. 4  Przykład przybliżonej lokalizacji reperów na „Szkicu linii niwelacyjnych” z sekcji M-34-77  
(linia 244 Wieliczka-Tarnów, II kl., Kronsztadt60, obecnie linia 332 Wieliczka-Brzesko, I kl., Kronsztadt86)  

 
 

3. Ustalenie parametrów modelu transformacji między układami wysokościowymi 
Kronsztadt60 i Kronsztadt86 

 
 Skompletowanie materiałów dotyczących osnowy wysokościowej 1 klasy oraz 
zidentyfikowanie reperów, które zachowały stabilność miedzy kolejnymi cyklami 
pomiarowymi (1953-55–Kronsztadt60 i 1974-79–Kronsztadt86) umożliwiło wytypowanie 
150 reperów, które posłużyły za punkty dostosowania w transformacji wysokości z układu 
Kronsztadt60 do układu Kronsztadt86 (Załącznik 1 oraz rys. 5).  
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5  Rozmieszczenie reperów dostosowania podstawowej osnowy wysokościowej 1 klasy 
 

Y1965[m]  

X1965[m]  

65.8 m 

542.0 m 
298.5 m 

79.7 m 

112.9 m 

16.1 m 

ok. 5 km ok. 3 km 
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Zakres zmian wysokości między ww. układami uzyskany na tych punktach wynosi od –2.8 
cm do –5.1 cm. Średnia różnica wysokości wynosi 3.5 cm ±0.4cm przy czym wysokości H86 
są mniejsze od wysokości H60. Wartości te są niewielkie zważywszy na rozległość obszaru 
wynoszącą ok. 50 km×50 km.  

Do transformacji między układem wysokości Kronsztadt60 a układem wysokości 
Kronsztadt86 przyjęto model transformacji wielomianowej 2–go stopnia postaci:  
 

2
5

2
432106086 iiiiiiiii YaXaYXaYaXaadHHH +++++==−   (1) 

 
czyli konwersja wysokości z układu Kronsztadt60 do układu Kronsztadt86 będzie 
wykonywana za pomocą następującej funkcji transformującej: 

 
( )2

5
2

43210606086 iiiiiiiiii YaXaYXaYaXaaHdHHH ++++++=+=  (2) 

 
gdzie Xi,Yi są współrzędnymi płaskimi reperów w układzie 1965. 
 

Ze względu na zachowanie numerycznej poprawności rozwiązania dokonano 
przeskalowania oryginalnych współrzędnych płaskich zgodnie z następującymi wzorami: 
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Parametry skalujące obliczone na podstawie 150 punktów dostosowania (Załącznik 1) 
wynoszą: 
 

X̂ = 5406743.595326670 Ŷ  = 4551732.5225200000 

Xs = 8751.463392484710 Ys = 14393.916634699100 

 
Model transformacji dla przeskalowanych współrzędnych ma następującą postać: 
 

2
5

2
432106086 iiiiiiiii ybxbyxbybxbbdHHH ′+′+′′+′+′+==−   (6) 

 
co oznacza, że konwersja wysokości z układu Kronsztadt60 do układu Kronsztadt86 będzie 
wykonywana za pomocą następującej funkcji transformującej: 

 
( )2

5
2

43210606086 iiiiiiiiii ybxbyxbybxbbHdHHH ′+′+′′+′+′++=+=   (7) 

Współczynniki b0, b1, b2, b3, b4, b5 funkcji transformującej (7) dla wariantu A - opartego na 
współrzędnych przeskalowanych wynoszą: 
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b0 -0.033909875589784300 
b1 -0.002160980918035660 
b2  -0.000243647341790193 
b3 -0.001454098356013260 
b4 -0.000546631087690557 
b5 -0.000617061583025540 

 
Znając współczynniki b0, b1, b2, b3, b4, b5 z (6) lub (7) oraz parametry skalujące współrzędne 
płaskie z (3), (4), (5) możliwe jest przejście na oryginalne współczynniki a0, a1, a2, a3, a4, a5 
występujące w (1) oraz (2). 
 
Współczynniki a0, a1, a2, a3, a4, a5 funkcji transformującej (2) dla wariantu B - opartego na 
oryginalnych współrzędnych płaskich (XY)1965 wynoszą: 
 

a0 -553.05454370305000000000000000 
a1 0.00012947451357279700000000 
a2  0.00008950831192099780000000 
a3 -0.00000000001154340996453430 
a4 -0.00000000000713728380179715 
a5 -0.00000000000297831441084529 

 
Kształt powierzchni wygenerowanej za pomocą modelu (1) lub (6) a określającej zmianę 
wysokości między badanymi układami wysokościowymi na obszarze powiatu krakowskiego 
prezentuje rys. 6. Przyjmując północno-zachodni narożnik powierzchni za punkt odniesienia 
można zauważyć wzrost różnicy wysokości na kierunku N-E oraz S-W a także zmniejszenie 
tej różnicy na kierunku S-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 6  Powierzchnia określająca różnicę wysokości między układami Kronsztadt60 i Kronsztadt86  
na obszarze powiatu krakowskiego. 

 
 
Wpasowanie modelu funkcji transformującej w wariancie A lub B w dane empiryczne 

tj. różnice wysokości między układem Kronsztadt60 a układem Kronsztadt86 wykonano za 
pomocą metody najmniejszych kwadratów. Poniżej zamieszczono podstawowe 
charakterystyki jakości dopasowania modelu:     
 
 
 



 12

liczba obserwacji 150 
liczba niewiadomych 6 
liczba obserwacji nadwymiarowych  144 
odchylenie standardowe  reszt  0.0020 m 
średni błąd bezwzględny 0.0016 m  

reszta maksymalna  0.0065 m 
reszta minimalna -0.0055 m 
R2 współczynnik determinacji 0.72 
R2

skor skorygowany współczynnik determinacji 0.71 
 
Przeprowadzony test normalności rozkładu Jarque – Bera wykazał, iż nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy o rozkładzie normalnym reszt. Interpretacja ww. charakterystyk ujawnia 
kilka podstawowych informacji o jakości modelu transformacji. Odchylenie standardowe 
reszt wskazuje, iż średniokwadratowo zaobserwowane na punktach dostosowania wartości 
różnic wysokości między układem Kronsztadt86 a układem Kronsztadt60  różnią się od 
modelowych o ±2 mm, podobną wartość (1.6 mm) wskazuje średni błąd bezwzględny. 
Ekstremalne wartości (maksymalna i minimalna) reszt otrzymanych na punktach 
dostosowania nie przekraczają 6.5 mm, co do wartości bezwzględnej. Również wysokie 
wartości współczynników determinacji świadczą o bardzo dobrej jakości dopasowanego 
modelu i mogą być interpretowane jako ponad 70% zgodność modelu z danymi 
empirycznymi. To w pełni uzasadnia użycie wielomianu 2 stopnia jako funkcji 
transformującej.    

 
Sprawdzenia funkcji transformującej dokonano na 8 punktach osnowy wysokościowej 

2 klasy o znanych katalogowych wysokościach w obydwu układach (tab. 1). Tej klasy punkty 
mogą gwarantować odpowiednią jakość kontroli. Rozmieszczenie punktów kontrolnych na tle 
punktów dostosowania przedstawiono na rysunku 7 (punkty kontrolne oznaczono kolorem 
czerwonym).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7. Rozmieszczenie punktów kontrolnych (kolor czerwony) na tle punktów dostosowania. 

 

Y1965[m]  

X1965[m]  
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Tabela 1. Wykaz współrzędnych punktów kontrolnych osnowy wysokościowej 2 klasy 

Lp. Nr katalogowy X Y H86 H60 (Linia/Nr) 60 dH = H86 – H60 
1 5019.145495.102 5425900.00 4547800.00 426.6225 426.6594 230/35 -0.0369 
2 5019.135510.102 5424200.00 4549150.00 418.6516 418.6909 230/36 -0.0393 
3 5019.134514.102 5423850.00 4550050.00 396.9630 397.0057 230/38 -0.0427 
4 5019.140533.102 5424350.00 4552200.00 357.8443 357.8824 230/39 -0.0381 
5 5019.135553.102 5423950.00 4554500.00 308.7803 308.8200 230/40 -0.0397 
6 5019.134565.102 5423550.00 4556150.00 282.1294 282.1701 230/41 -0.0407 
7 5019.132584.102 5422900.00 4558250.00 273.6509 273.6930 230/42 -0.0421 
8 5019.132590.102 5422950.00 4558750.00 280.9152 280.9579 230/43 -0.0427 

 
Zrealizowane poniżej szczegółowe obliczenia dla ww. punktów kontrolnych są 

jednocześnie przykładem liczbowym na wykorzystanie wzorów transformujących wysokości 
z układu Kronsztadt60 do układu Kronsztadt86. 
 
Dla wariantu A z przeskalowanymi współrzędnymi: 
 

Tabela 2. Przeskalowane za pomocą wzoru (3) współrzędne punktów kontrolnych 

Lp. Nr katalogowy x’ y’ 
1 5019.145495.102 2.18893730273553 -0.2732072596918580 
2 5019.135510.102 1.99468407630258 -0.1794176377104730 
3 5019.134514.102 1.95469076497815 -0.1168912230562160 
4 5019.140533.102 2.01182406687019 0.0324774341733979 
5 5019.135553.102 1.96611742535656 0.1922671605120540 
6 5019.134565.102 1.92041078384292 0.3068989207115250 
7 5019.132584.102 1.84613749138327 0.4527938882381250 
8 5019.132590.102 1.85185082157247 0.4875307852682670 

 
Stosując do przeskalowanych współrzędnych płaskich algorytmy (6) i (7) z oszacowanymi 
współczynnikami b0, b1, b2, b3, b4, b5, otrzymujemy: 
 

Tabela 3. Wyniki obliczeń dla wariantu A i algorytmu (6) 

Lp. Nr katalogowy 

dH = H86 – H60 
Obliczone  

z wysokości 
katalogowych 

dHT 
Obliczone  

z transformacji 

∆∆∆∆ = dH - dHT 
Różnica 

1 5019.145495.102 -0.0369 -0.04037 0.00347 
2 5019.135510.102 -0.0393 -0.03985 0.00055 
3 5019.134514.102 -0.0427 -0.03987 -0.00283 
4 5019.140533.102 -0.0381 -0.04057 0.00247 
5 5019.135553.102 -0.0397 -0.04089 0.00119 
6 5019.134565.102 -0.0407 -0.04107 0.00037 
7 5019.132584.102 -0.0421 -0.04121 -0.00089 
8 5019.132590.102 -0.0427 -0.04136 -0.00134 

  Maksimum 0.00347 
  Minimum -0.00283 
  Średnia 0.00037 
  Średnia różnica bezwzględna 0.00164 
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Tabela 4. Wyniki obliczeń dla wariantu A i algorytmu (7) 

Lp. Nr katalogowy 
H86 

Rzeczywiste 

H86T = H60 + dHT 
Obliczone z 

modelu 
transformacji 

∆∆∆∆ = H86 – H86T 
Różnica 

1 5019.145495.102 426.6225 426.6190 0.00347 
2 5019.135510.102 418.6516 418.6510 0.00055 
3 5019.134514.102 396.9630 396.9658 -0.00283 
4 5019.140533.102 357.8443 357.8418 0.00247 
5 5019.135553.102 308.7803 308.7791 0.00119 
6 5019.134565.102 282.1294 282.1290 0.00037 
7 5019.132584.102 273.6509 273.6518 -0.00089 
8 5019.132590.102 280.9152 280.9165 -0.00134 

  Maksimum 0.00347 
  Minimum -0.00283 
  Średnia 0.00037 
  Średnia różnica bezwzględna 0.00164 

 
 
 
 
Dla wariantu B z oryginalnymi współrzędnymi: 
Stosując oryginalne współrzędne płaskie i algorytmy (1) i (2) z oszacowanymi 
współczynnikami a0, a1, a2, a3, a4, a5 otrzymujemy: 
 
 

Tabela 5. Wyniki obliczeń dla wariantu B i algorytmu (1) 

Lp. Nr katalogowy 

dH = H86 – H60 
Obliczone z 

punktów 
kontrolnych 

dHT 
Obliczone z 

modelu 
transformacji 

∆∆∆∆ = dH - dHT 
Różnica 

1 5019.145495.102 -0.0369 -0.04037 0.00347 
2 5019.135510.102 -0.0393 -0.03985 0.00055 
3 5019.134514.102 -0.0427 -0.03987 -0.00283 
4 5019.140533.102 -0.0381 -0.04057 0.00247 
5 5019.135553.102 -0.0397 -0.04089 0.00119 
6 5019.134565.102 -0.0407 -0.04107 0.00037 
7 5019.132584.102 -0.0421 -0.04121 -0.00089 
8 5019.132590.102 -0.0427 -0.04136 -0.00134 

  Maksimum 0.00347 
  Minimum -0.00283 
  Średnia 0.00037 
  Średnia różnica bezwzględna 0.00164 
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Tabela 6. Wyniki obliczeń dla wariantu B i algorytmu (2) 

Lp. Nr katalogowy 
H86 

Rzeczywiste 

H86T = H60 + dHT 
Obliczone z 

modelu 
transformacji 

∆∆∆∆ = H86 – H86T 
Różnica 

1 5019.145495.102 426.6225 426.6190 0.00347 
2 5019.135510.102 418.6516 418.6510 0.00055 
3 5019.134514.102 396.9630 396.9658 -0.00283 
4 5019.140533.102 357.8443 357.8418 0.00247 
5 5019.135553.102 308.7803 308.7791 0.00119 
6 5019.134565.102 282.1294 282.1290 0.00037 
7 5019.132584.102 273.6509 273.6518 -0.00089 
8 5019.132590.102 280.9152 280.9165 -0.00134 

  Maksimum 0.00347 
  Minimum -0.00283 
  Średnia 0.00037 
  Średni różnica bezwzględna 0.00164 

 
W obu wariantach otrzymano identyczne wyniki. Wygodniejszy i prostszy w 

obliczeniach jest model z wariantu B, oparty na współczynnikach a0, a1, a2, a3, a4, a5, 
nieprzeskalowanych współrzędnych (XY)1965 z algorytmem (2). Maksymalne odchyłki 
wysokości uzyskane na tych kontrolnych reperach zawierają się w granicach ±3 mm, a ich 
średnia wartość jest poniżej 1 mm. Wynik ten należy uznać za zadowalający dla dokładności 
jaką należy dla reperów 3-5 klasy podlegających transformacji. 
 
 
 
4. Obliczenie wysokości w układzie Kronsztadt86 reperów osnowy wysokościowej 3-5 
klasy z obszaru powiatu krakowskiego 
 
 Do obliczenia wysokości w układzie Kronsztadt86 przygotowano 567 reperów klasy 
3-5 osnowy wysokościowej. W skład tej grupy wchodziły repery zidentyfikowane na 
podstawie nakładek wysokościowych 1:10000 i katalogu (KOSA) (południowa część 
powiatu) oraz repery zidentyfikowane na podstawie Szkiców Linii Niwelacyjnych 1:100000 i 
Katalogów Punktów Niwelacyjnych. Wybrano tylko repery położone w granicach 
administracyjnych powiatu i w pasie o szerokości 1 km poza granicami. Wyłączono z tego 
zbioru repery zawierające się w granicach administracyjnych miasta Krakowa. Obszar 
reperów transformowanych minimalnie wykracza poza obszar objęty reperami dostosowania 
(rys. 8). Dotyczy to 32 punktów, głównie we wschodniej części obszaru. Repery te leżą w 
odległości kilku kilometrów od ścisłego obszaru transformacji wyznaczonego reperami 
dostosowania. Jednak biorąc pod uwagę niewielką zmienność obliczanej transformacją 
różnicy wysokości (rys. 6) należy sądzić, że nie będzie to miało istotnego wpływu na ich 
wysokości. Wynika to również z kontroli przewyższeń między wszystkimi reperami klasy 3-5 
klasy, zrealizowanej w obu układach wysokościowych Kronsztadt60 i Kronsztadt86 (patrz 
rozdział 6). 
 Obliczenie wysokości reperów osnowy wysokościowej 3-5 klasy zrealizowano 
algorytmem opisanym w wariancie A. Wykaz tych reperów wraz z obliczonymi 
wysokościami znajduje się w Załączniku 2 oraz w pliku „ZAŁĄCZNIK 2 Wykaz reperów 
osnowy wysokościowej 3-5 klasy.xls” na dołączonej do niniejszego opracowania płycie CD.  
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Rys. 8  Rozmieszczenie punktów transformowanych z osnowy wysokościowej 3-5 klasy  (kolor czerwony)  

na tle punktów dostosowania (kolor czarny) 
 
 
5. Analiza wpływu identyfikacji położenia sytuacyjnego punktów przeliczanych na 
wartość różnicy wysokości dH między układem wysokości Kronsztadt60 a układem 
Kronsztadt86. 
 
 

Ze względu na sposób pozyskania danych dotyczący położenia sytuacyjnego reperów 
3-5 klasy i wynikające stąd konsekwencje (patrz rozdział 2c), wykonano dodatkowo analizę 
wpływu niedokładności współrzędnych reperów na wartość różnicy obliczanej w wyniku 
transformacji wysokości dH. W celu dokonania ww. analizy utworzono regularną siatkę 
punktów testowych (z dogęszczeniem na brzegach obszaru objętego opracowaniem) (rys. 9). 
Łącznie siatka testowa składała się z 20 punktów. 

Dla tak skonstruowanej siatki punktów badano wpływ przesunięcia każdego z 20 
punktów o pewien przyrost ∆X = ∆Y = ∆ na wartość różnicy wysokości otrzymywanej na 
podstawie funkcji transformującej. Otrzymane w ten sposób różnice wysokości dH były 
każdorazowo konfrontowane z wartością różnicy wysokości pochodzącą z oryginalnego 
położenia punktów. Wpływ przesunięcia punktów na wartość dH badany był w 8 kierunkach 
wokół punktu oryginalnego. 

Analizę przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym dla zadanej 
niedokładności współrzędnych wynoszącej 1000 m obliczano wartość niedokładności 
obliczenia wysokości, a w drugim dla zadanej niedokładności wysokości wynoszące 5 mm 
poszukiwano wartości niedokładności współrzędnych 

 
 
 
 

Y1965[m]  

X1965[m]  
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Rys. 9  Rozmieszczenie punktów testowych 1-20 na tle obrysu obejmującego powiat krakowski  
(a-obrys obszaru transformacji; b-obszar zmian ∆H=1mm dla niedokładności współrzędnych 1000 m;  

c--obszar zmian ∆H=5mm dla niedokładności współrzędnych 4600 m )  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10  Kierunki przesuniecia współrzędnych X i Y punktów testowych 
  

Przeprowadzone w wariancie I obliczenia wykazały, że na obszarze objętym 
opracowaniem współrzędne reperów transformowanych wyznaczone z dokładnością ∆ ≅ 1km 
(okrąg o promieniu ≅ 1.4km) mogą spowodować zmianę wysokości obliczanej w wyniku 
transformacji o wartość bliską 1 mm (tab.7). Największe wartości zmian uzyskano dla 
kierunku N-E.  
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Tabela 7. Wyniki analizy dla wariantu I dla kierunku N-E  
(wyróżniono punkty o maksymalnych wartościach zmian wysokości) 

∆∆∆∆X = ∆∆∆∆ = 1000 m, ∆∆∆∆Y = ∆∆∆∆ = 1000 m 

Lp. X[m] Y[m] 
dHprzesunięte 

[m] 
∆∆∆∆H=dHrzeczywiste – dHprzesunięte 

[m] 
1 5397000 4536000 -0.0344219 -0.0003 
2 5411000 4536000 -0.0347881 0.0001 
3 5424000 4536000 -0.0376333 0.0004 
4 5396000 4551000 -0.0321608 0.0000 
5 5411000 4551000 -0.0350434 0.0003 
6 5426000 4551000 -0.0411378 0.0007 
7 5397500 4566000 -0.0315626 0.0003 
8 5411000 4566000 -0.0366390 0.0006 
9 5426000 4566000 -0.0453306 0.0010 

10 5411000 4581000 -0.0395748 0.0009 
11 5418500 4543500 -0.0367446 0.0004 
12 5403500 4543500 -0.0335548 0.0000 
13 5418500 4558500 -0.0389687 0.0007 
14 5403500 4558500 -0.0331816 0.0003 
15 5418500 4573500 -0.0425330 0.0009 
16 5421000 4528000 -0.0362510 0.0002 

17 5406000 4533000 -0.0346190 -0.0001 

18 5414000 4583000 -0.0421376 0.0010 
19 5405000 4573000 -0.0347801 0.0006 

20 5393000 4559000 -0.0309917 0.0000 

 
 

Tabela 8. Wyniki analizy dla wariantu II dla kierun ku N-E  
(wyróżniono punkty o maksymalnych wartościach zmian wysokości) 

∆∆∆∆X = ∆∆∆∆ = 4600m, ∆∆∆∆Y = ∆∆∆∆ = 4600m 

Lp. X[m] Y[m] 
dHprzesunięte 

[m] 
∆∆∆∆H=dHrzeczywiste – dHprzesunięte 

[m] 
1 5400600 4539600 -0.0337557 -0.0010 
2 5414600 4539600 -0.0354231 0.0007 
3 5427600 4539600 -0.0394766 0.0023 
4 5399600 4554600 -0.0323467 0.0001 
5 5414600 4554600 -0.0366235 0.0019 
6 5429600 4554600 -0.0441120 0.0037 
7 5401100 4569600 -0.0328329 0.0015 
8 5414600 4569600 -0.0391640 0.0031 
9 5429600 4569600 -0.0492498 0.0049 

10 5414600 4584600 -0.0430449 0.0043 
11 5422100 4547100 -0.0385492 0.0022 
12 5407100 4547100 -0.0339652 0.0004 
13 5422100 4562100 -0.0417183 0.0034 
14 5407100 4562100 -0.0345371 0.0016 
15 5422100 4577100 -0.0462277 0.0046 
16 5424600 4531600 -0.0373114 0.0013 

17 5409600 4536600 -0.0346003 -0.0001 

18 5417600 4586600 -0.0460125 0.0049 
19 5408600 4576600 -0.0371885 0.0030 

20 5396600 4562600 -0.0314027 0.0004 
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Najbardziej wrażliwe pod tym względem okazały się punkty 9,10,15 i 18 położone w 
północno-wschodniej części opracowania (rys. 9, obszar „b”). Ma to związek kształtem 
powierzchni reprezentującej przestrzenny rozkład różnic wysokości dH uzyskany z 
dopasowania wielomianu 2 stopnia na punktach łącznych obu układów wysokości (rys. 6). W 
tym obszarze widoczna jest największa zmiana krzywizny powierzchni wielomianowej.   

W wariancie II przeprowadzono analizę identyfikacji położenia sytuacyjnego punktów 
transformowanych, tak aby różnica w obliczanej wysokości wynosiła 5 mm. Uzyskane 
wyniki wskazują, że współrzędne punktu mogą być znane z dokładnością ∆ ≅ 4.6 km (okrąg o 
promieniu ≅ 6.5km) (tab. 8). Przy tak zwiększonej tolerancji przesunięcia obszar najbardziej 
wrażliwy na przesunięcia współrzędnych znacznie się powiększył (rys. 9, obszar „c”).   
 Stwierdzone niedokładności współrzędnych reperów na obszarze powiatu 
krakowskiego były zdecydowanie poniżej 1000 m (patrz rozdział 2c). W świetle powyższej 
analizy upoważnia to do stwierdzenia, że niedokładności współrzędnych reperów osnowy 3-5 
klasy nie będą miały zauważalnego wpływu na obliczane ich wysokości w układzie 
Kronsztadt86. 
 
 
6. Kontrola przewyższeń między reperami w układzie Kronsztadt60 i Kronsztadt86. 
 
 Dla uzyskania pewności co do poprawnego obliczenia wysokości reperów w układzie 
Kronsztadt86 wykonano kolejną analizę polegającą na porównaniu różnic wysokości reperów 
3-5 klasy w układzie Kronsztadt60 (∆H60), które znane były z katalogów i Kronsztadt86 
(∆H60), które obliczono w wyniku transformacji. Analiza ta miała na celu wyjaśnić problem 
32 reperów, które znajdują się poza obszarem transformacji wyznaczonym przez skrajne 
repery dostosowania (patrz rozdział 4). Najbardziej odległe od granic obszaru transformacji są 
punkty w północno-wschodniej i wschodniej części obszaru (tab. 9). 
 

 
Tabela 9. Wybrane repery spoza obszaru transformacji 

Lp. Nr katalogowy Opis Klasa 
Odległość od obszaru 

transformacji [km] 
504 Zielenice KAT 4 6.5 
532 5/8188 KAT 4 5.7 
500 3/8156 KAT 4 4.1 
531 4/8188 KAT 4 4.1 
499 Muniakowice KAT 4 3.6 

 
Część północno-wschodnia obszaru charakteryzuje się większą zmiennością obliczanych za 
pomocą transformacji przyrostów dH=H60-H86. (patrz rozdział 5, rys. 9). W związku z tym 
wykorzystując wszystkie repery 3-5 klasy podlegające transformacji obliczono różnice 
wysokości między dowolnymi reperami znajdującymi się w odległości do 6.6 km. W sumie 
przebadano ponad 18 tys. takich przewyższeń w układzie Kronsztadt60 (dH60) i Kronsztadt86 
(dH86). Uzyskane różnice przewyższeń (DH=dH86-dH60) zawierają się w granicach od –4 mm 
do +5 mm, przy czym różnice w zakresie ±1mm stanowią 90% wszystkich wystąpień 
(rys.11).   

W tabeli 10 zawarto przewyższenia o maksymalnych wartościach różnic 
zawierających się w granicach –4 mm ÷ 5 mm. Dotyczy to wyłącznie reperów odległych o 
ponad 4 km. Wartości różnic przewyższeń po przeliczeniu na odległość między reperami w 
żadnym przypadku nie przekraczały 1mm/km, co upoważnia do stwierdzenia, że repery 3-5 
klasy w wyniku transformacji ich wysokości do układu Kronsztadt86 nie powinny zmniejszyć 
swojej nominalnej dokładności (od 4mm/km dla 3 klasy do 20mm/km dla 5 klasy). 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11  Analiza różnic przewyższeń między reperami 3-5 klasy  
w układach wysokościowych Kronsztadt60 i Kronsztadt86 

 
Dotyczy to również przewyższeń z reperami, które najbardziej wykraczają poza obszar 
transformacji (oznaczono je na niebiesko). W ostatniej kolumnie tej tabeli zawarto 
szacunkową maksymalną niedokładność przewyższenia (DHmax) obliczoną na podstawie ich 
ww. błędów. Choć wartości te w przypadku reperów różnych klas należy traktować jako 
przybliżone to stanowią pewne odniesienie do oceny dokładności transformacji. Jak wynika z 
tabeli 10 wartości te wielokrotnie przewyższają różnice rzeczywistych przewyższeń 
uzyskanych na podstawie obliczonych w wyniku transformacji wysokości.  
 

Tabela 10  Zestawienie maksymalnych różnic przewyższeń  
w układach Kronsztadt60 i Kronsztadt86 

Lp.P kl.P Lp.K kl.K  SP-K  
[km] 

DH=dH86-dH60 
[mm] 

DH/S 
[mm/km] 

DHmax 
[mm] 

490 3 510 4 5.5 -4 -1 38 
498 4 526 4 6.0 -4 -1 60 
498 4 525 4 6.1 -4 -1 61 
499 4 506 4 6.1 -4 -1 61 
309 5 534 5 6.2 -4 -1 123 
307 5 534 5 6.2 -4 -1 124 
308 5 534 5 6.2 -4 -1 125 
488 3 553 4 6.3 -4 -1 44 
307 5 517 3 6.3 -4 -1 76 
498 4 524 4 6.4 -4 -1 64 
486 3 493 4 6.4 -4 -1 45 
498 4 529 4 6.5 -4 -1 65 
303 4 534 5 6.5 -4 -1 98 
498 4 527 4 6.5 -4 -1 65 
308 5 517 3 6.6 -4 -1 79 
498 4 528 4 6.6 -4 -1 66 
489 3 502 4 4.2 4 1 29 
488 3 501 4 4.6 4 1 32 
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28 5 505 4 5.1 4 1 77 
293 5 496 4 5.1 4 1 77 
490 3 502 4 5.2 4 1 36 
492 4 502 4 5.4 4 1 54 
287 4 496 4 5.5 4 1 55 
489 3 503 4 5.5 4 1 39 
321 5 531 4 5.6 4 1 83 
29 5 506 4 5.6 4 1 85 
499 4 500 4 5.6 4 1 56 
491 4 502 4 5.6 4 1 56 
224 5 496 4 5.7 4 1 85 
221 4 496 4 5.7 4 1 57 
294 5 496 4 5.7 4 1 85 
293 5 497 4 5.7 4 1 86 
487 3 500 4 5.8 4 1 40 
499 4 504 4 5.8 4 1 58 
203 3 508 4 5.9 4 1 41 
310 5 496 4 5.9 4 1 89 
22 4 505 4 6.0 4 1 60 
490 3 503 4 6.0 4 1 42 
310 5 497 4 6.0 4 1 91 
210 4 508 4 6.1 4 1 61 
222 5 494 4 6.1 4 1 91 
302 4 498 4 6.1 4 1 61 
306 5 494 4 6.1 4 1 91 
20 4 490 3 6.2 4 1 43 
25 4 506 4 6.2 4 1 62 
202 3 507 4 6.3 4 1 44 
24 4 509 4 6.3 4 1 63 
296 5 496 4 6.4 4 1 95 
295 5 496 4 6.5 4 1 97 
294 5 497 4 6.5 4 1 98 
311 5 496 4 6.5 4 1 98 
26 4 506 4 6.5 4 1 65 
308 5 494 4 6.6 4 1 98 
489 3 501 4 5.8 5 1 40 
488 3 500 4 6.2 5 1 43 

 
 

gdzie: ( ) ( )
PK

KKLPKL
PK S

mdHmdH
DH ⋅

+
= −−

2max
,  

mdHKL-3 = 4mm/km; mdHKL-4 = 10mm/km; mdHKL-5 = 20mm/km  (Instrukcja Techniczna G-2) 
 
 
7. Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

Obliczenie wysokości w układzie Kronsztadt86 reperów osnowy wysokościowej 3-5 
klasy z obszaru powiatu krakowskiego zostało wykonane za pomocą transformacji wysokości 
wielomianem 2 stopnia ze współczynnikami obliczonymi na podstawie wybranych 150 
reperów dostosowania pochodzących z podstawowej osnowy wysokościowej 1 klasy. Wybór 
reperów dostosowania poprzedzony został pracami identyfikacyjnymi i analizami, w wyniku 
których wytypowano repery charakteryzujące się największą stabilnością wysokości w 
okresie od pomiaru osnowy z lat 1953-55 (Kronsztad60) do pomiaru z lat 1974-82 
(Kronszatdt86).  

Dla potrzeb niniejszej transformacji opracowano dwa algorytmy H86=H(X,Y,H60) 
wykorzystujące oryginalne lub przeskalowanymi współrzędne (X,Y) w układzie 1965. Oba 
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algorytmy na obszarze powiatu krakowskiego dają identyczne wyniki. Na reperach 
dostosowania uzyskano maksymalne odchyłki wysokości w granicach –5.5 mm ÷ 6.5 mm i 
odchylenie standardowe wynoszące 2 mm. Test statystyczny pozwala przyjąć normalny 
rozkład odchyłek. Kontrolę obu algorytmów przeprowadzono na kilku reperach osnowy 
podstawowej 2 klasy, uzyskując odchyłki maksymalne w zakresie ±3 mm i odchyłkę średnią 
poniżej 1 mm.  

Dla reperów osnowy wysokościowej 3-5 klasy wyznaczone zostały ich współrzędne w 
układzie 1965, niezbędne do obliczenia wysokości tych reperów zgodnie z ww. algorytmem. 
Do tego celu wykorzystano nakładki wysokościowe w skali 1:10000 oraz Szkice Linii 
Niwelacyjnych w skali 1:100000. Do transformacji zakwalifikowano 567 reperów 
położonych na obszarze powiatu krakowskiego i w 1-kilometrowym pasie wokół jego granic, 
z wyłączeniem obszaru miasta Krakowa. Zróżnicowana dokładność wyznaczonych 
współrzędnych i jej wpływ na obliczane (transformowane) wysokości była w końcowym 
etapie opracowania przedmiotem analiz. Wykazały one, że przesunięcie rzędu 1000 m 
rozumiane jako niedokładność współrzędnych może zmienić wartość obliczanej wysokości o 
nie więcej niż 1 mm. Należy zaznaczyć, że dotyczy północno-wschodniej części powiatu 
krakowskiego. Wynik ten należy uznać za zadowalający biorąc pod uwagę dokładność 
reperów osnowy wysokościowej 3-5 klasy.  

Zauważono, że poza obszarem transformacji (do 6.5 km) wyznaczonym przez skrajne 
repery dostosowania znajdują się 32 repery 3-5 klasy. W związku z tym porównano   
przewyższenia w obu układach współrzędnych między reperami znajdującymi się w 
odległości do 6.6 km od siebie. W 90% przypadków różnice w przewyższeniach nie 
przekraczały ±1 mm. Maksymalne różnice między przewyższeniami zawierały się granicach 
od –4 mm do +5 mm, co w przeliczeniu na odległość między reperami wyniosło w każdym 
przypadku nie więcej niż 1 mm/km. Tego rodzaju wskaźnik dokładności jest zadowalający 
dla reperów osnowy wysokościowej 3-5 klasy. 

Należy zauważyć, że niniejsze opracowanie nie uwzględnia informacji o aktualnym stanie 
osnowy wysokościowej 3-5 klasy tj.: 

- liczbie reperów istniejących w terenie i zniszczonych, 
- liczbie reperów przestabilizowanych lub zdestabilizowanych na skutek 

powierzchniowych deformacji terenu, 
- aktualności opisu lokalizacji reperu. 

Wyznaczone współrzędne ww. reperów należy traktować jako przybliżone i jako przybliżone 
dane mogą być wykorzystane do sporządzania map lokalizacji reperów, wykazów lub opisów 
topograficznych reperów. Dotyczy to szczególnie reperów, których współrzędne odczytane 
zostały ze Szkiców Linii Niwelacyjnych . W Załączniku 2 zaznaczono takie repery kodem 
„KAT” w kolumnie „Źródło”). 
  
Na załączonym CD znajdują się: 

- kopia niniejszego Raportu (PDF), 
- Załącznik 1. Wykaz reperów osnowy wysokościowej 1 klasy stanowiących punkty 

dostosowania w transformacji wysokości na obszarze powiatu krakowskiego (DOC), 
- Załącznik 2. Wykaz reperów osnowy wysokościowej 3-5 klasy z obszaru powiatu 

krakowskiego z wysokościami w układzie Kronsztadt86 (DOC, XLS) 
- Mapa przeglądowa (DGN) z opisem warstw (TXT). 
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