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WPàYW WZORCOWANIA àAT NA DOKàADNOĝû
NIWELACJI PRECYZYJNEJ
____________
EFFECT OF ROD’S CALIBRATION ON ACCURACY
OF PRECISE LEVELING
Streszczenie
KoniecznoĞü okresowego badania sprzĊtu geodezyjnego, nakáadana na wykonawców m.in. przez instrukcje techniczne, czĊsto traktowana jest w wykonawstwie geodezyjnym jako „záo konieczne”. Badania prowadzone w Geodezyjnym
Laboratorium Metrologicznym AGH pokazują, Īe okresowe wzorcowanie instrumentów i przymiarów geodezyjnych pozwala nie tylko wykrywaü i opisywaü báĊdy systematyczne, ale takĪe generowaü wnioski dotyczące prawidáowego uĪytkowania sprzĊtu, co z kolei prowadzi do zachowania dokáadnoĞci pomiarów
wymaganej przepisami.
W prezentowanym artykule przedstawiono wnioski z laboratoryjnych badaĔ áat do niwelacji precyzyjnej, które uwzglĊdnione przez wykonawców mogą
przyczyniü siĊ do podniesienia dokáadnoĞci niwelacji precyzyjnej. Uwagi te są
szczególnie istotne dla pomiarów prowadzonych w terenach o duĪych deniwelacjach terenów oraz niwelacji wysokich obiektów hydrotechnicznych.
Sáowa kluczowe: niwelacja precyzyjna, kalibracja, wzorcowanie, inwar, wspóáczynnik liniowej rozszerzalnoĞci termicznej
Summary
The need for periodic testing of surveying equipment is often treated by
surveyors as a "necessary evil". Research conducted in the Metrological Geodetic
Laboratory GLM AGH shows that the periodic calibration of surveying instruments allows to detect and describe the systematic errors, and generate proposals
for the proper use of equipment, which leads to maintaining the accuracy required
under the legislation.
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The article presents conclusions from laboratory tests of leveling rods,
which can help to improve the accuracy of precise leveling. These considerations
are particularly important for measurements carried out in the mountains and in
engineering measurements of the highest accuracy.
Key words: precise leveling, calibration, invar, coefficient of linear thermal
expansion

WSTĉP

Zgodnie z instrukcją techniczną G-2 „WysokoĞciową osnowĊ geodezyjną
stanowi usystematyzowany zbiór punktów, których wysokoĞü w stosunku do
przyjĊtej powierzchni odniesienia zostaáa okreĞlona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.” Do pomiaru osnowy podstawowej I i II klasy zasadniczo stosowana jest technika niwelacji precyzyjnej, czyli niwelacji geometrycznej wykonywanej niwelatorami pierwszej lub drugiej klasy dokáadnoĞci [Instrukcja techniczna G-2, Warszawa 2001] z wykorzystaniem precyzyjnych áat niwelacyjnych.
WysokoĞü punktów wyznaczana jest w obowiązującej skali, którą nadaje podziaá
naniesiony na taĞmĊ inwarową áat. Dokáadne okreĞlenie rzeczywistej dáugoĞci
(skali) podziaáu áat jest jednym z podstawowych zadaĔ stawianych przed metrologią geodezyjną.
Instrukcja techniczna G-2 oraz wytyczne G-1.11 [Warszawa 2002] precyzują takĪe, Īe niwelatory i áaty niwelacyjne powinny mieü przeprowadzone odpowiednie badania przydatnoĞci do pomiarów udokumentowane Ğwiadectwami
wzorcowania. Przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach
[Dz.U. Nr 63, poz. 636, obowiązujące z dniem 01.01.2003] okreĞlają wzorcowanie jako „czynnoĞci ustalające relacjĊ miĊdzy wartoĞciami wielkoĞci mierzonej
wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartoĞciami wielkoĞci
fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary”. Zgodnie z normą
PN-ISO 10012-1 [Wymagania dotyczące zapewnienia jakoĞci wyposaĪenia pomiarowego] za wzorzec jednostki miary moĪemy uznaü takĪe „ukáad pomiarowy
przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania
jednostki miary”. Mimo, iĪ od 1983 roku definicja metra oparta jest na prĊdkoĞci
rozchodzenia siĊ Ğwiatáa w próĪni, to do niedawna w metrologii geodezyjnej
(szczególnie w Polsce), do badania sprzĊtu do niwelacji precyzyjnej stosowano
najczĊĞciej klasyczne techniki pomiarowe wykorzystujące kreskowy wzorzec
metra. NastĊpujący w ostatnich latach znaczny wzrost dokáadnoĞci sprzĊtu pomiarowego, jak równieĪ pojawienie siĊ nowych konstrukcji (m.in. niwelatory
cyfrowe wraz z áatami kodowymi), wymusza na geodezyjnych laboratoriach
metrologicznych opracowanie nowych, dokáadniejszych procedur wzorcowania.
Potrzeba ta wynika takĪe ze zwiĊkszającej siĊ liczby instrumentów poddawanych kalibracji, poniewaĪ stosowane dotychczas procedury charakteryzują siĊ
maáym stopniem automatyzacji, a w rezultacie czĊsto okazują siĊ zbyt pracocháonne i maáo efektywne ekonomicznie.
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Badania prowadzone w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym
AGH od 1998 roku pozwoliáy na zbudowanie szeregu stanowisk pomiarowych,
które umoĪliwiają kalibracjĊ sprzĊtu geodezyjnego z wykorzystaniem interferometru laserowego odtwarzającego w najlepszy sposób obowiązującą jednostkĊ
miary. DziĊki zastosowaniu interferometru laserowego zwiĊkszona zostaáa dokáadnoĞü kalibracji, opracowano procedury pozwalające na wzorcowanie áat
kodowych, w stosunku do których klasyczne procedury nie mogą byü stosowane.
Sterowany za pomocą komputera interferometr umoĪliwia zwiĊkszenie stopnia
automatyzacji badaĔ, dziĊki czemu minimalizowane są wpáywy báĊdów osobowych i podnoszona jest efektywnoĞü procesu wzorcowania. W celu optymalnego
wykorzystania moĪliwoĞci, jakie niesie ze sobą zastosowanie interferometru
laserowego, opracowano technologie badaĔ, skonstruowano odpowiednie stanowiska pomiarowe oraz zaplanowano specjalny sposób monitorowania
i uwzglĊdniania w obliczeniach wielkoĞci fizycznych warunków Ğrodowiskowych. Urządzenia i procedury do laboratoryjnych badaĔ sprzĊtu do niwelacji
precyzyjnej opisano m.in. w [Beluch i inni, 2008], natomiast w tym tekĞcie
przedstawiono wpáyw wzorcowania áat na wyniki pomiarów niwelacyjnych.
Materiaá badawczy, na którym opierano dalsze rozwaĪania, jest efektem prac
wykonywanych na zlecenie przemysáu geodezyjnego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym.
LABORATORYJNE BADANIA àAT DO NIWELACJI PRECYZYJNEJ

Proces laboratoryjnych badaĔ áat moĪna podzieliü na siedem etapów, które
wykonywane są w nastĊpującej kolejnoĞci:
a) ogólna ocena stanu áaty,
b) sprawdzenie i rektyfikacja libeli sferycznej,
c) okreĞlenie siáy naciągu taĞmy inwarowej,
d) badanie deformacji korpusu áaty oraz prostoliniowoĞci wstĊgi inwarowej,
e) wyznaczenie wspóáczynnika liniowej rozszerzalnoĞci termicznej wstĊgi inwarowej,
f) badanie páaszczyznowoĞci i prostopadáoĞci stopki do osi áaty,
g) okreĞlenie zera áaty oraz wyznaczenie skali podziaáu i báĊdów naniesienia podziaáu.
NajwaĪniejszymi czynnoĞciami, mającymi bezpoĞrednie przeáoĪenie na
dokáadnoĞü niwelacji precyzyjnej są wyznaczanie wspóáczynnika liniowej rozszerzalnoĞci termicznej (WLRT) wstĊgi inwarowej áaty oraz okreĞlenie zera
i skali podziaáu áaty. Wyniki tych badaĔ są nastĊpnie uwzglĊdniane w wynikach
pomiarów niwelacyjnych w formie poprawek termicznej i kalibracyjnej. Dobór
procedury badaĔ oraz sposobu obliczania tych poprawek moĪe powodowaü róĪnice w wynikach niwelacji siĊgające nawet 0,5÷1,0 mm/km, co znacznie prze175
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wyĪsza obliczoną dla tych pomiarów wartoĞü poprawki refrakcyjnej i dziesiĊciokrotnoĞü poprawki ze wzglĊdu na dobowe zmiany kierunku linii pionu.
WPàYW WYZNACZANIA WLRT NA WYNIKI NIWELACJI

Wyznaczenie WLRT wstĊg inwarowych áat, na których naniesiony jest
podziaá, wykonywane jest w GLM AGH w komorze termicznej (rys. 1) w zakresie temperatur od 0°C do 40°C dla dziewiĊciu niezaleĪnych progów termicznych. NaleĪy podkreĞliü, Īe jest to jedyne – obok Uniwersytetu Technicznego w
Monachium – laboratorium, pozwalające prowadziü badania w tak szerokim
zakresie temperatur, a osiągane niepewnoĞci wyznaczania wartoĞci WLRT rzĊdu
0,01÷0,10 ppm/°C są jedne z najlepszych na Ğwiecie.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 1. Widok ogólny komory termicznej do wyznaczania WLRT
Figure 1. General view of the thermal chamber to determine WLRT
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Obserwowane w GLM zakresy wartoĞci wspóáczynników wynoszą: dla áat
klasycznych (z podziaáem kreskowym) 0,90÷1,60 ppm/°C, a dla áat kodowych
0,40÷1,00 ppm/°C. Tak duĪa rozpiĊtoĞü wartoĞci WLRT dowodzi, Īe zarówno
wáaĞciwoĞci termiczne jak i technologia produkcji inwaru oraz superinwaru
wymuszają koniecznoĞü wyznaczania WLRT dla wszystkich áat. W związku
z maáą stabilnoĞcią molekularną inwaru, wskazaną juĪ w nagrodzonych Nagrodą
Nobla badaniach francuskiego naukowca Charlesa Éduarda Guillaume’a [Guillaume 1920], objawiającą siĊ stopniowymi zmianami wáasnoĞci termicznych
stopu wraz z upáywem czasu, badania WLRT powinny byü prowadzone okresowo. Zaobserwowane w GLM AGH zmiany wiekowe wspóáczynnika dla niektórych áat wyniosáy -0,40 ppm/°C w okresie 5 lat (rys. 2), natomiast wartoĞü Ğrednia tych zmian w ciągu piĊciu lat wyniosáa -0,11 ppm/°C.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 2. Zmiany wartoĞci WLRT po upáywie 5 oraz 2 lat
Figure 2. Changes of the value of WLRT after 5 and 2 years

Z kolei przyjĊty w geodezji sposób wprowadzania poprawek termicznych
zakáada liniowy charakter zmian, co czĊsto nie znajduje potwierdzenia podczas
wyznaczania WLRT wstĊgi inwarowej áat do niwelacji precyzyjnej (rys. 3).
Dla opisania zmian termicznych 10% badanych áat wymagane jest zastosowanie wielomianu drugiego stopnia, co z kolei pociąga za sobą koniecznoĞü
uwzglĊdnienia nieliniowego charakteru zmian dáugoĞci w sposobie obliczania
poprawki termicznej. Dla áaty z podziaáem Topcon o numerze 16408, której
charakterystykĊ termiczną przedstawiono na rys. 3, róĪnica w wynikach niwelacji odcinka o przewyĪszeniu 50 m przeprowadzonej w temperaturze 0°C, wynikająca z uwzglĊdnienia nieliniowej postaci poprawki termicznej, wyniesie aĪ
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0,5 mm. Podobnej wartoĞci báĊdy mogą pojawiü siĊ w wynikach niwelacji takĪe
wówczas, gdy w procesie wyznaczania WLRT nie zostaną uwzglĊdnione anomalie termiczne inwaru, opisywane przez wspomnianego wczeĞniej Guillaume’a. Przeprowadzona modernizacja komory termicznej w GLM AGH pozwoliáa zminimalizowaü wpáyw anomalii i histerezy temperaturowej na wyznaczany
wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 3. Przykáad nieliniowego WLRT (Topcon 16408)
Figure 3. Example of nonlinear WLRT (Topcon 16408)

WPàYW WZORCOWANIE àAT
NA WYNIKI POMIARÓW NIWELACYJNYCH

KalibracjĊ áat w GLM AGH wykonuje siĊ na komparatorze pionowym,
w którym wzorcem dáugoĞci jest interferometr laserowy Hewlett Packard, a podstawĊ dwuosiowego ukáadu pomiarowego (rys. 4) stanowi kamera CCD. Skala
podziaáu áaty, która odpowiada liczbowo wartoĞci „metra Ğredniego”, wyznaczana jest z niepewnoĞcią okoáo ±2 ppm, a niepewnoĞü standardowa okreĞlenia zera
podziaáu áaty jest na poziomie ±10 ȝm. Poprawki skali dla áat klasycznych
mieszczą siĊ w przedziale ±30 ppm, który odpowiada wartoĞci dopuszczalnej dla
niwelacji I klasy, a Ğrednia wartoĞü poprawki skali dla tych áat wynosi +7,1 ppm.
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Dla áat z podziaáem kodowym ten przedziaá jest znacznie wĊĪszy i moĪna przyjąü, Īe wynosi ±15 ppm. Podobne wartoĞci uzyskuje siĊ w innych renomowanych laboratoriach metrologicznych na Ğwiecie [Woschitz 2004].

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 4. Widok komparatora pionowego (fragment)
Figure 4. View of vertical comparator (part)

Eksploatacja áat w terenie, wstrząsy w czasie transportu i uĪytkowania,
a takĪe wspomniana wczeĞniej niestaáoĞü molekularna inwaru powodują, Īe
wartoĞü skali podziaáu zmienia siĊ w czasie. Na rysunku 5 zilustrowano zmiany
poprawki skali podziaáu dziesiĊciu áat, które w okresie grudzieĔ 1999 – grudzieĔ
2009 byáy kalibrowane w GLM AGH. Zmiany te osiągają wartoĞü ±20 ppm, co
w przypadku braku ich stwierdzenia w procesie kalibracji obarczyáoby niwelowany odcinek o przewyĪszeniu 50 m báĊdem okoáo 1 mm.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 5. Zmiany skali podziaáu wybranych áat
Figure 5. Changes of scale of selected rods

Metr Ğredni i skala podziaáu áaty zakáadają liniowy charakter zmian dáugoĞci caáego podziaáu. Dla wiĊkszoĞci áat takie zaáoĪenie jest sáuszne, jednakĪe
podziaáy wielu áat nie mają charakteru liniowego. Powodem mogą byü deformacje korpusów áat, szczególnie tych wspóáczeĞnie produkowanych z aluminium,
wynikające z nieprawidáowej ich eksploatacji. NajczĊstszym powodem jest stosowanie podpór mocowanych w poáowie dáugoĞci áaty, co skutkuje zgiĊciem
profilu aluminiowego, a co za tym idzie – odksztaácenie taĞmy inwarowej.
W przypadku tak zdeformowanych áat mamy do czynienia ze skokową zmianą
skali w miejscu zgiĊcia profilu (rys. 6).
Traktując oba fragmenty podziaáu oddzielnie i przeprowadzając dla nich
osobne aproksymacje otrzymujemy dwie skale podziaáu, róĪniące siĊ nie tylko
wartoĞcią, ale takĪe charakterem zmian: przed deformacją podziaá jest wydáuĪony wzglĊdem nominalnego, natomiast po uszkodzeniu wystĊpuje skurczenie
podziaáu. RóĪnica miĊdzy skalami obu czĊĞci podziaáu wynosi nawet 50 ppm.
Taka deformacja podziaáów obu áat moĪe powodowaü pojawienie siĊ, szczególnie w trakcie pomiarów w terenie o staáym nachyleniu, báĊdów systematycznych
wyznaczanego przewyĪszenia. Zakáadając przewyĪszenie okoáo 1 m na stanowisku i pomiar przy krótkich celowych, odczyty z obu áat bĊdą wykonywane na
fragmentach áat o róĪnej charakterystyce podziaáu, co moĪe spowodowaü zmianĊ
przewyĪszenia rzĊdu 20–30 ȝm na stanowisko. Dla odcinka niwelacyjnego
o 20 takich stanowiskach popeániony báąd wyniesie juĪ 0,4–0,6 mm.
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àata kodow a Topcon/Nedo nr 16409 - kalibracja 20.11.2004 r.
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 6. Wyniki kalibracji zdeformowanej áaty niwelacyjnej
Figure 6. The results of calibration of deformed leveling rod

Z kolei dla wielu áat z podziaáem klasycznym (kreskowym) stwierdzono
w czasie wzorcowania nieliniowe zmiany dáugoĞci podziaáu wynikające z technologii jego nanoszenia metodą sitodruku. Taka technologia tworzenia podziaáu
podatna byáa na wiele czynników zmieniających nominalny ukáad kresek: poczynając od niĪszej dokáadnoĞci wykonania, zuĪyciu szablonu podziaáu na báĊdach cyklicznych koĔcząc [Maurer, 2000]. Aproksymując podziaá takiej áaty
prostą (rys. 7) eliminuje siĊ istotną czĊĞü informacji zdobytych podczas procesu
wzorcowania. Dlatego moĪliwe jest zamienienie algorytmów obliczania poprawki kalibracyjnej dla áat klasycznych proponowanymi rozwiązaniami, wykorzystującymi zamiast skali podziaáu jego aproksymacjĊ wielomianem lub wykorzystanie uzyskiwanych w czasie wzorcowania poprawek do poszczególnych
kresek podziaáu [Frukacz 2005]. Wprowadzenie tych rozwiązaĔ skutkuje zmianą
wyników niwelacji o 0,5–1,0 mm/km. Przeprowadzone analizy pozwalają twierdziü, Īe róĪnice wynikające z tytuáu generalizowania báĊdów podziaáu jedynie
parametrem skali áaty znacznie przekraczają uzyskane w wyniku wyrównaĔ
niepewnoĞci niwelacji [Gajderowicz 2004].
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àata klasyczna Carl Zeiss Jena 0.5 cm nr 45784
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ħródáo: opracowanie wáasne.

Rysunek 7. Wyniki kalibracji áaty niwelacyjnej z báĊdami cyklicznymi podziaáu
Figure 7. The results of calibration of leveling rod with cyclic errors of division
PODSUMOWANIE

W powszechnej dyskusji o dokáadnoĞci nowych generacji niwelatorów
cyfrowych czĊsto zapomina siĊ, Īe to áaty niwelacyjne nadają skalĊ osnowom
wysokoĞciowym i od jakoĞci ich wykonania, a takĪe sposobu ich uĪytkowania
w terenie, bĊdzie zaleĪaáa dokáadnoĞü niwelacji precyzyjnej. W procesie zapewniania wysokiej dokáadnoĞci sieci niwelacyjnych kluczowe okazuje siĊ laboratoryjne badanie báĊdów systematycznych áat. Prowadzone w GLM AGH badania
pozwoliáy na zoptymalizowanie procedur wyznaczania WLRT i skali podziaáu
áaty, a takĪe wnioskowania na temat ich eksploatacji. Jednak bez ĞwiadomoĞci
wagi tego problemu ze strony uĪytkowników áat, te informacje nie są wystarczająco wykorzystywane na etapie pomiarów oraz podczas opracowania wyników niwelacji. Zastosowanie przez wykonawców geodezyjnych proponowanych
sposobów uwzglĊdniania poprawki kalibracyjnej moĪe zmniejszyü wpáyw báĊdów podziaáu na ostateczne wyniki niwelacji. PoprawĊ dokáadnoĞci moĪna zauwaĪyü szczególnie w przypadkach niwelacji wymagającej wyjątkowo wysokiej
dokáadnoĞci, pomiarów przemieszczeĔ wysokich obiektów hydrotechnicznych,
a takĪe podczas modernizacji osnów wysokoĞciowych na obszarach gmin wiejskich poáoĪonych w terenach górskich.
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