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WP£YW OSNOWY NA DOK£ADNOŒÆ TYCZENIA
METOD¥ SWOBODNEGO STANOWISKA**

Metoda swobodnego stanowiska jest jedn¹ z najpopularniejszych metod tyczenia no-
woczesnymi instrumentami. Metoda ta ³¹czy w sobie metodê wciêcia wstecz dla wyznacze-
nia wspó³rzêdnych stanowiska i metodê biegunow¹ tyczenia punktów. Celem niniejszego
opracowania jest okreœlenie b³êdów wynikaj¹cych z wp³ywu niedok³adnoœci osnowy na
dok³adnoœæ wytyczenia elementów obiektu. W pracy rozpatrzono nastêpuj¹ce elementy
obiektu: d³ugoœci boków, kierunki boków, k¹ty oraz punkty. Analizê dok³adnoœci prze-
prowadzono empirycznie na przyk³adzie sieci realizacyjnej przedstawionej na rysunku 1.
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Œrednia d³ugoœæ boków w osnowie wynosi 540 m. Przyjêto jednakow¹ dok³adnoœæ po-
miaru osnowy i tyczenia; œredni b³¹d pomiaru d³ugoœci md = 5 mm, a œredni b³¹d pomiaru
k¹ta m� = 30cc. Za³o¿ono, ¿e w osnowie bêd¹ mierzone wszystkie boki i k¹ty. Tyczony obiekt
ma kszta³t prostok¹ta o wymiarach 100�60 m i usytuowany jest zgodnie z rysunkiem 1.
Obiekt bêdzie tyczony metod¹ swobodnego stanowiska z punktów 12 i 13. Dla przeprowa-
dzenia analizy przyjêto wspó³rzêdne punktów osnowy, wspó³rzêdne stanowisk 12 i 13 oraz
wspó³rzêdne punktów obiektu. Za³o¿ono wciêcie wstecz z punktów 12 i 13 przez pomiar
k¹ta i dwóch odleg³oœci do punktów osnowy 5 i 6. K¹ty przy tyczeniu z obu stanowisk
odk³adano w nawi¹zaniu do punktu 5. Na podstawie tych danych zestawiano równania ob-
serwacyjne bez wyrazów wolnych dla przewidywanych do pomiaru k¹tów i d³ugoœci przy
wciêciu wstecz do punktów 5 i 6 oraz równania dla k¹tów i d³ugoœci przewidywanych do
odk³adania przy tyczeniu punktów obiektu metod¹ biegunow¹. Równania te uk³adano od-
dzielnie dla obu stanowisk 12 i 13.

Na postawie tych równañ wyliczono macierz kowariancji ujmuj¹c¹ tylko niedok³adnoœæ
tyczenia metod¹ swobodnego stanowiska. Jako parametry oceny dok³adnoœci wytyczenia
obiektu przyjêto: œrednie b³êdy d³ugoœci boków, œrednie b³êdy kierunków boków, œrednie
b³êdy k¹tów oraz œrednie b³êdy po³o¿enia punktów. B³êdy te liczono jako œrednie b³êdy po
wyrównaniu ze wzoru

m m f Q fo
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gdzie:

mo — œredni b³¹d jednostkowy tu przyjmowany równy 1,
f — macierz funkcyjna dla rozpatrywanego elementu,

Q — macierz kowariancji.

B³êdy te, ujmuj¹ce wp³yw tylko niedok³adnoœci tyczenia, oznaczano symbolem mt. Na-
stêpnie przeprowadzono wyrównanie ³¹czne osnowy i konstrukcji tyczenia i otrzymano
macierz kowariancji ujmuj¹c¹ zarówno wp³yw niedok³adnoœci tyczenia, jak i wp³yw nie-
dok³adnoœci osnowy. Na podstawie tej macierzy wyliczono wy¿ej wymienione b³êdy, które
oznaczano symbolem mc. Œrednie b³êdy ujmuj¹ce wp³yw niedok³adnoœci osnowy mw oblicza-
no jako ró¿nicê kwadratów œrednich b³êdów mc i mt.

Œrednie b³êdy d³ugoœci boków, œrednie b³êdy kierunków boków oraz œrednie b³êdy
k¹tów w przypadku tyczenia z punktu 12 zestawiono w tabelach 1, 2 i 3. Te same b³êdy dla
tyczenia z punktu 13 zestawiono w tabelach 4, 5 i 6. Z przedstawionych tabel wynika, ¿e
osnowa nie wp³ywa na dok³adnoœæ tyczenia d³ugoœci boków i k¹tów obiektu, natomiast wp³y-
wa na dok³adnoœæ wytyczenia kierunków boków obiektu. Wp³yw ten jest w przybli¿eniu
równy œredniemu b³êdowi kierunku nawi¹zania ze stanowisk 12 lub 13 do punktu 5.

W opracowaniu przeanalizowano równie¿ œrednie b³êdy po³o¿enia punktów tyczone-
go obiektu (tab. 7). Z tabeli tej wynika, ¿e osnowa wp³ywa na œrednie b³êdy po³o¿enia punk-
tów obiektu. Wp³yw ten ponaddwukrotnie przewy¿sza b³êdy wynikaj¹ce z dok³adnoœci
samego tyczenia i dla obu przypadków tyczenia jest taki sam.
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Tabela 1. B³êdy d³ugoœci boków tyczonego obiektu z punktu nr 12

P K
mc

[mm]
mt

[mm]
mw

[mm]

15 16 16,6 16,6 0,00

15 18 9,9 9,9 0,00

16 17 13,0 13,0 0,00

17 18 10,8 10,8 0,00

Tabela 2. B³êdy kierunków boków tyczonego obiektu z punktu nr 12

P K
mc

[cc]
mt

[cc]
mw

[cc]

15 16 127,3 126,1 17,4

15 18 90,6 89,0 17,0

16 17 92,6 91,1 16,6

17 18 121,9 120,7 17,1

Tabela 3. B³êdy k¹tów tyczonego obiektu z punktu nr 12

L C P
mc

[cc]
mt

[cc]
mw

[cc]

16 15 18 176,1 176,1 0,0

17 16 15 111,4 111,4 0,0

18 17 16 169,4 169,4 0,0

15 18 17 136,9 136,9 0,0

Tabela 4. B³êdy d³ugoœci boków tyczonego obiektu z punktu nr 13

P K
mc

[mm]
mt

[mm]
mw

[mm]

15 16 22,9 22,9 0,00

15 18 8,6 8,6 0,00

16 17 7,2 7,2 0,00

17 18 16,3 16,3 0,00
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Tabela 5. B³êdy kierunków boków tyczonego obiektu z punktu nr 13

P K
mc

[cc]
mt

[cc]
mw

[cc]

15 16 86,7 85,2 16,1

15 18 128,2 127,2 16,0

16 17 127,7 126,7 15,9

17 18 85,9 84,4 16,0

Tabela 6. B³êdy k¹tów tyczonego obiektu z punktu nr 13

L C P
mc

[cc]
mt

[cc]
mw

[cc]

16 15 18 125,6 125,6 0,0

17 16 15 158,1 158,1 0,0

18 17 16 147,7 147,7 0,0

15 18 17 167,3 167,3 0,0

Tabela 7. B³êdy po³o¿enia punktów obiektu

Nr pkt

Tyczenie z pkt 12 Tyczenie z pkt 13

mc

[mm]
mt

[mm]
mw

[mm]
mc

[mm]
mt

[mm]
mw

[mm]

15 42,5 14,7 39,9 43,8 18,2 39,9

16 42,9 15,9 39,9 43,6 17,7 39,9

17 41,5 13,3 39,3 41,8 13,9 39,3

18 41,1 11,9 39,4 42,0 14,5 39,4
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