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I. DANE FORMALNE 

1. Zlecenie 

Przedmiotem zlecenia jest inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu 

laserowego 3D w byłych dąbrowskich zakładach „DEFUM”. Zlecenie 

wykonano na podstawie umów nr WPS.271.5.1848.2015 podpisanej w dniu 

10.11.2015 pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a wykonawcą 

przedmiotowych prac: P.U.H. GeoCad Sp. z o. o., ul. Krucza 62, 

40-756 Katowice. 

2. Wykonawca 

Wykonawcą skaningu jest P.U.H. GeoCad Sp. z o. o. reprezentowana przez 

Wojciecha Dulczewskiego - geodetę uprawnionego w zakresie 1, 2, 4 

(zaświadczenie nr 7935) oraz mierniczego górniczego (zaśw. nr D541). 

II. POMIAR TERENOWY 

1. Pomiar wykonano metodą skaningu laserowego 3D instrumentami 

Imager 5006i firmy Zoller+Fröhlich GmbH ora Leica ScanStation C10 firmy 

Leica. Instrumenty posiadają aktualne certyfikaty kalibracji wydane przez 

laboratoria producentów. 

2. Założono osnowę pomiarową składającą się z punktów na zewnątrz 

budynków (punkty ps1-ps7), wewnątrz hal (punkty ps11-ps14). Osnowę 

zagęszczono punktami pomocniczymi bg1-bg4. 

3. Pomiar osnowy (sieć kątowo-liniowa) wykonano instrumentem Leica 

TCR1203, zapewniającym dokładność pomiaru kierunku 10cc oraz dokładność 

pomiaru odległości 0.002 m + 2ppm. Pomiary wykonywano w dwóch 

położeniach lunety. 

4. Wykonano pomiar niwelacyjny osnowy instrumentem Leica DNA03, 

zapewniającym dokładność pomiaru 1km podwójnej niwelacji na poziomie 

1mm. 
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5. Współrzędne osnowy określono w państwowym układzie współrzędnych 

2000, strefa 6. Nawiązanie osnowy zrealizowano wykorzystując pomiar GPS 

RTK. Określono współrzędne punktów ps1 i ps5, które przyjęto do 

wyrównania ścisłego jako stałe. 

6. W nawiązaniu do osnowy pomiarowej wykonano skaning laserowy 3D całego 

obiektu Pomiar wykonano skanerami laserowymi Z+F Imager 5006i oraz Leica 

ScanStation C10. Instrumenty posiadają aktualne certyfikaty serwisowe 

producentów. Realizacja nawiązania do osnowy nastąpiła poprzez określenie 

współrzędnych wybranych tarcz rozpoznawanych przez system skanera 

laserowego. 

III. OPRACOWANIE KAMERALNE 

1. Obliczenia wykonano na współrzędnych określonych w państwowym układzie 

współrzędnych 2000, strefa 6. Wysokości określono w układzie Kronsztadt 86. 

2. Do wyrównania sieci przyjęto współrzędne punktów ps1 i ps5. Współrzędne te 

określono na podstawie pomiaru GPS RTK. 

Otrzymane przyjęte jako stałe do wyrównania: 
Nr X [m] Y [m] 

ps1 5577520.879 6584597.301 
ps5 5577655.027 6584643.092 

3. Wyrównanie sieci kątowo-liniowej wykonano metodą najmniejszych 

kwadratów. Obserwacje zrównoważono na podstawie ich błędów, tj: 

̶ Błąd kąta pomierzonego w dwóch położeniach lunety: 11cc 

̶ Błąd pomiaru odległości: 0.002 [m] + 0.002 [m/km] * D [km] 

4. Dla tak określonych danych liczbowych otrzymano średni błąd jednostkowy 

sieci równy m0=1.01 [-]. 

5. Do wyrównania sieci niwelacyjnej przyjęto rzędną ps1=269.875 m. 

Obserwacje zrównoważono na podstawie długości ciągów niwelacyjnych oraz 

błędu standardowego równego 2mm/km. W procesie obliczeniowym metodą 

najmniejszych kwadratów uzyskano średni błąd jednostkowy równy 

m0=1.05 [-]. 
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6. Chmury punktów, będące wynikami skanowania laserowego 3D, poddano 

obróbce w programie Leica Cyclon. Dokonano połączenia poszczególnych 

chmur punktów oraz ich wpasowania w układ osnowy realizacyjnej. Dla 

poszczególnych etapów skanowania łączenie chmur punktów i wpasowanie w 

układ odbywało się w jednym procesie obliczeniowych. Punktami wiążącymi 

były biało-czarne tarcze rozpoznawane przez system skanera laserowego. 

Współrzędne tarcz określono na podstawie pomiaru tachimetrycznego w 

nawiązaniu do założonej i obliczonej wcześniej osnowy pomiarowej. 

7. Na bazie skalibrowanej chmury punktów opracowano widoki wybranych 

elewacji, rzut poziomy oraz dwa przekroje pionowe. Przygotowano pliki do 

przeglądarki Leica TrueView. 

8. Zleceniodawcy przekazano w formie papierowej: 

̶ sprawozdanie techniczne; 

̶ szkic osnowy pomiarowej; 

̶ wykaz współrzędnych punktów osnowy i punktów referencyjnych; 

̶ kopię potwierdzenia przekazania niezbędnych danych w celu opracowania 

opinii technicznej; 

̶ widoki elewacji (5 szt.), przekrój poziomy (1 szt.), przekroje pionowe (3 szt.); 

̶ kopie certyfikatów kalibracji instrumentów pomiarowych. 

9. Zleceniodawcy przekazano w formie cyfrowej: 

̶ szkic osnowy pomiarowej; 

̶ wykaz współrzędnych punktów osnowy i punktów referencyjnych; 

̶ pliki z chmurami punktów umożliwiające otwarcie tych chmur w programach 

graficznych typu CAD. Pliki posiadają rozszerzenia *.e57 oraz *.zfs; 

̶ pliki umożliwiające przeglądanie chmury punktów w przeglądarce Leica 

TrueView; 

̶ film obrazujący skanowane obiekty.  

 





 
PUH GeoCad Sp. z o.o. 
ul. Krucza 62 
40-756 Katowice 

DEFUM – inwentaryzacja architektoniczna 
Metodą skaningu laserowego 3D 

21.12.2015 r. 

  

 - 6 -

 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW OSNOWY 
 
Układ współrzędnych: 2000/6 
Układ wysokości: Kronsztadt '86 
 

Nr X [m]  Y [m]  H [m]  
ps1 5577520.879 6584597.301 269.875 
ps2 5577494.626 6584689.538 270.326 
ps3 5577605.698 6584721.505 270.031 
ps4 5577661.751 6584725.843 269.087 
ps5 5577655.027 6584643.092 269.527 
ps6 5577604.753 6584626.305 269.579 
ps7 5577563.260 6584614.060 269.764 

ps11 5577630.263 6584708.031 269.650 
ps12 5577576.714 6584687.933 269.702 
ps13 5577577.589 6584658.613 269.778 
ps14 5577580.486 6584645.990 269.685 
bg1 5577482.587 6584636.322 270.143 
bg2 5577486.991 6584669.972 270.377 
bg3 5577616.299 6584614.192 268.762 
bg4 5577622.126 6584688.823 269.718 

 
Punkty ps1, ps5 przyjęto do wyrównania jako stałe. 
Punkty ps1-ps7 znajdują się na zewnątrz budynków. 
Punkty ps11-ps14 znajdują się wewnątrz hal. 
Punkty bg1-bg4 stanowią punkty pomocnicze (zagęszczające). 












