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Google Earth

http://earth.google.com

przykład aplikacji GIS

wykorzystanie zdjęć satelitarnych o róŜnej rozdzielczości przestrzennej 

do prezentacji powierzchni Ziemi

moŜliwość płynnej zmiany skali obrazu (od całego globu do ulic w

mieście)

precyzyjne określenie połoŜenia obiektów i pomiar odległości

wykorzystanie numerycznego modelu terenu (informacji o rzeźbie 

terenu) do wizualizacji w perspektywie 

dowiązanie nazw geograficznych

wykorzystanie danych o wysokości budynków do wizualizacji miast w 

perspektywie



Google Maps

http://maps.google.com

Przykład powiązania mapy z bazą danych o róŜnych obiektach

moŜna zadać zapytanie o:

obiekty pewnej kategorii, które znajdują się w wybranym fragmencie 

mapy

trasę łączącą miejscowości



Systemy informacji przestrzennej (systemy GIS) zostały 
stworzone, aby udzielać odpowiedzi na pytania mające 
kontekst przestrzenny:

pytania o lokalizację obiektów lub zjawisk (gdzie?) ;

pytania o cechy charakterystyczne obiektów lub zjawisk 
czyli mówiąc językiem baz danych pytania o atrybuty 
opisowe (jaki?) ; 

pytania o relacje przestrzenne obiektów (na zewnątrz?, 
wewnątrz?, jak daleko?);

zapytania o transport ludzi lub materiałów wzdłuŜ 
określonych szlaków (którędy?) .

Pytania w GIS



Systemy informacji geograficznej

Systemy informacji geograficznej to systemy 
informatyczne zaprojektowane do pracy z danymi, które 
są zlokalizowane w przestrzeni odniesionej do Ziemi. 
Dane opisują obiekty lub zjawiska występujące na 
powierzchni Ziemi, pod jej powierzchnią lub w atmosferze 
ziemskiej.
Danym tym można przypisać współrzędne zdefiniowane w 
układzie odniesienia związanym z bryłą Ziemi.

Systemy informacji geograficznej umożliwiają 
gromadzenie, magazynowanie, udostępnianie, 
obróbkę,analizę i wizualizację danych przestrzennych.



System informacji geograficznej
jest to zorganizowany zestaw sprzętu
komputerowego, oprogramowania, danych
odniesionych przestrzennie oraz osób (wykonawców 
i uŜytkowników) stworzony w celu efektywnego 

•gromadzenia, 
•magazynowania, 
•udostępniania, 
•obróbki, 
•analizy, 
•wizualizacji

wszystkich danych geograficznych.



GIS – Geographic Information System
SIP – Systemy Informacji Przestrzennej

SIT - System Informacji Terenowej

SIP:
kontynenty, regiony, państwa, obszary administracyjne
obszary reprezentowane na mapach w róŜnych skalach, np. 
na ekranie monitora: 
mapa świata w skali 1 : 100 000 000 ( 1 cm ⇔ 1000 km)
Europa w skali 1: 25 000 000 (1 cm ⇔ 250 km)
Polska w skali  1 : 2 500 000 (1 cm ⇔ 25 km)
Warszawa w skali 1 : 80 000 (1 cm ⇔ 0,8 km)
plan miasta w skali 1: 20 000 (1 cm ⇔ 200 m)

SIT:
działki geodezyjne, części miast, oddziały leśne 
dane geodezyjne oraz mapy katastralne 
w skali 1:500 - 1:5000 (w skali 1: 500  1 cm ⇔ 5 m)



RoŜna szczegółowość map w zaleŜności od skali

mapa świata mapa Europy mapa Polski

mapa Warszawy plan ulic mapa katastralna



do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, 
administracyjnym i gospodarczym oraz pomoc w 
planowaniu i rozwoju;

składa się z bazy danych o terenie oraz metod i 
technik systematycznego zbierania, aktualizowania i 
udostępniania danych.

Przykłady:
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.igeomap.um.warszawa.pl/iGeoMap
http://mapatbd.um.warszawa.pl

System informacji terenowej (SIT):



- system przetwarzania danych do wizualizacji
(np. do produkcji map, do wizualizacji w 3D)

- system informacyjny
(np. w dokumentacji, w usługach)

- system zarządzania
(np. do zarządzania nieruchomościami, 
zasobami naturalnymi)

- system planowania
(np. w pracach budowlanych, drogowych, przy 
dostarczaniu wody, gazu, energii dla ludności, w 
operacjach ratunkowych)

- system nawigacji
(dla transportu morskiego, lotniczego i drogowego)

- system analizy danych
(np. w zagadnieniach optymalizacji, 
w rozwiązywaniu zagadnień dot. środowiska)

zastosowania GIS



Dziedziny wiedzy wykorzystywane w GIS:

Narzędzia:

Informatyka

GIS

Podstawy:

Kartografia, geodezja 

klasyczna i satelitarna

Źródła danych:

Teledetekcja 

Fotogrametria

Analizy:

Geografia, statystyka....



Historia rozwoju systemów informacji geograficznej

• 1963-1971 pierwszy system informacji geograficznej

Canadian GIS stworzony przez Rogera Tomlinsona 

(podział na warstwy, jednolity system współrzędnych, 

koncepcja tabeli atrybutów opisowych, system 

topologiczny)

• 1966 SYMAP – pierwszy system komputerowy do 

prezentacji danych przestrzennych (Harwardzkie 

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Analiz Przestrzennych)

• 1968 Apollo 8 – pierwsze zdjęcia Ziemi z kosmosu



Historia rozwoju systemów informacji geograficznej

• 1969 powstanie Environmental Systems Research Institute
• 1972  pierwszy satelita z serii LANDSAT
• 1978  pierwsze satelity systemu GPS umieszczone na orbitach
• 1981  pierwszy system ARC/INFO firmy ESRI
• 1985  udostępnienie GPS do celów cywilnych
• 1986  powstanie MapInfo Corporation
• 1989  pierwsza wersja MGE firmy Intergraph
• 1991  pierwsza wersja MapInfo Professional
• 1994  powołanie OpenGIS Consortium (OGC)
• 1999  pierwszy komercyjny satelita dostarczający zdjęć wysokiej 

rozdzielczości (piksel 1m)
• 2000  zniesienie zakłócania sygnału GPS
• obecnie – szybki rozwój aplikacji internetowych (WebMap Serwery) 

oraz rozwój metod geowizualizacji



+Narzędzia GIS

Bazy
danych
geogr.

WYNIKI

DZIAŁANIE

uproszczenie

Modelowanie realnego świata



Modelowanie obiektów statycznych i dynamicznych

modelowanie jest potrzebne do sformalizowania opisu 
obiektów

modelowanie pojęciowe, czyli wyróŜnianie własności 
przestrzennych i opisowych - wyłonienie obiektów, 
definicja atrybutów

(np. obiekt drzewo i obiekt las)

modelowanie logiczne – sposób zapisu atrybutów 
przestrzennych i opisowych, relacji pomiędzy 
obiektami

relacje przestrzenne (topologiczne) 

modelowanie fizyczne: system plików
przejście od danych do informacji



Dane tego samego typu, 
reprezentujące tę samą klasę 
obiektów zorganizowane  są w 
warstwy tematyczne. 

Dowolnie wybrane warstwy 
tematyczne moŜna na siebie 
nakładać w celu stworzenia nowej 
mapy lub przeprowadzenia analizy. 

Warstwy tematyczne



Typowy sposób prezentacji danych w oprogramowaniu GIS poprzez okno mapy 

i okno legendy, w którym znajduje się lista warstw moŜliwych do wyświetlenia w 

oknie mapy. Wyświetlane są warstwy zaznaczone w okienku wyboru.

Warstwy tematyczne



Reprezentacja danych przestrzennych w GIS:
dane rastrowe dane wektorowe

Dane przestrzenne mogą być przedstawione w reprezentacji wektorowej 
lub rastrowej. Systemy GIS zawierają narzędzia, które umoŜliwiają 
równoczesną wizualizację danych pochodzących z warstw rastrowych i 
wektorowych. MoŜna równieŜ przeprowadzać analizy przestrzenne  
danych pochodzących z warstw róŜniących się sposobem reprezentacji.



Dane rastrowe

Obraz rastrowy przy duŜym powiększeniu traci swą ciągłość. Uwidacznia 

się wtedy pikselowa struktura obrazu. W przypadku zdjęć satelitarnych 

pojedynczy piksel widoczny w powiększeniu jako kwadrat wypełniony 

jednolitą barwą odpowiada obszarowi na powierzchni Ziemi, dla którego 

zostało zarejestrowane natęŜenie promieniowania odbitego lub 

emitowanego w pewnym zakresie spektralnym. Piksele stanowią największy 

poziom szczegółowości przestrzennej danych zawartych w zdjęciu.



Y

Xx

y

Reprezentacja wektorowa: 

Obiekty opisane są przez współrzędne punktów (x,y) w określonym 
układzie odniesienia. Układ odniesienia jest dostosowany do reprezentacji 
obiektów usytuowanych w określony sposób względem powierzchni Ziemi.

Przy powiększaniu obrazu danych w zapisie wektorowym od pewnego 
momentu ujawnia się poziom szczegółowości danych. Np. dokładność
reprezentacji prawdziwego przebiegu linii zaleŜy od gęstości punktów oraz 
sposobu interpolacji odcinków pomiędzy punktami.



WIZUALIZACJA DANYCH WEKTOROWYCH

Sposób wizualizacji warstwy wektorowej w systemie GIS.

Jednolite przedstawienie wszystkich obiektów w warstwie.

MoŜliwość wyboru: 

• barwy, kształtu  i wielkości obiektów reprezentowanych przez punkt; 

• barwy, szerokości  i wzorca obiektów liniowych; 

• barwy i tekstury wypełnienia elementów powierzchniowych.



dokładność przestrzenna – jakość danych
Podstawą poprawności analiz przestrzennych jest dokładność 
przestrzenna danych w ramach ustalonej skali. PoniewaŜ dane 
dotyczące tego samego punktu zawarte w róŜnych warstwach 
powinny do siebie pasować, więc konieczne jest precyzyjne 
określenia układu odniesienia.

Łączenia danych z róŜnych źródeł wymaga uzgodnienia układu 
odniesienia.

O wartości danych w bazach GIS decyduje między innymi ich 
dokładność przestrzenna. Informacje o układzie odniesienia i 
dokładności przestrzennej bazy danych powinny być zawarte w 
metadanych.

precyzja - precyzja jest wyznaczona przez instrument 
pomiarowy lub metodę pomiaru. Określa ją liczba cyfr 
znaczących w wyniku pomiaru.

Dane mogą być precyzyjne, ale niedokładne.



Definicja mapy:

zmniejszone przedstawienie na płaszczyźnie całości lub 

fragmentu powierzchni Ziemi charakteryzujące się:

•określoną konstrukcją matematyczną;

•zastosowaniem specjalnego systemu znaków (symboli 

kartograficznych);

•wyborem i uogólnieniem przedstawionych zjawisk.

Elementy mapy:

przedstawienie kartograficzne (elementy treści);

osnowa matematyczna (odwzorowanie, skala, 

osnowa geodezyjna);

oznaczenia pomocnicze (legenda, wykresy)



Skala mapy
Mianownik skali mapy mówi ile razy zmniejszono rzeczywiste 

wymiary liniowe
1 : m m – mianownik skali 

skala 1 : 100 000 oznacza, Ŝe długość kaŜdego odcinka w 
terenie jest na mapie zmniejszona 100 000 razy

m = (długość odcinka w terenie) / (długość odcinka na mapie)

odcinek o długości 1 cm na mapie w skali 1 : 100 000 
odpowiada odcinkowi o długości 1km w terenie

⇒ 1cm * 100000 = 100000 cm = 1000 m = 1 km

mapy w duŜej skali (wielkoskalowe): 1: 1000, 1: 5000, 1:10000
mapy w małej skali (małoskalowe): 1: 250 000, 1: 1 000 000



układy odniesienia: współrzędne geograficzne 

•szerokość geograficzna (latitude) φ - kąt odmierzany od płaszczyzny równika 

•długość geograficzna (longitude) λ - kąt odmierzany od płaszczyzny południka 

zerowego



Geodezyjne współrzędne elipsoidalne L i B

długo ść geodezyjna L 

szeroko ść geodezyjna B 

PrzybliŜenie powierzchni geoidy - elipsoida obrotowa

układy odniesienia (2)



spłaszczenie elipsoidy f = (a-b)/a     (f ≅ 0.003353)

półosie elipsoidy: duŜa a i mała b

Przykłady elipsoid:

układ Borowa 
Góra

299,156 377 397Bessela

układ 1942298,36 378 245Krasowskiego

układ WGS-84298,2576 378 137GRS-80
Geodetic 
Reference 
System

Zastosowanie1/fa [m]Nazwa

układy odniesienia (3)



Kształt Ziemi:  Geoida

powierzchnia określona przez „idealny” swobodny poziom mórz 

otwartych ekstrapolowany pod lądami; ciągła i gładka powierzchnia 

zamknięta, stanowiąca powierzchnię odniesienia dla określania 

wysokości. Jest to powierzchnia ekwipotencjalna tzn. powierzchnia o 

stałym potencjale siły cięŜkości. Występowanie wzniesień wpływa na 

kształt geoidy.



Lokalne układy 
odniesienia: elipsoidy 
najlepiej pasujące do 
powierzchni geoidy na 
danym obszarze.

układ 1942 (obowiązujący w Polsce od 1952 r.): elipsoida 
Krasowskiego z punktem przyłoŜenia w Pułkowie, orientacja 
na Bugry

układy odniesienia (4)



Globalny układ odniesienia: środek elipsoidy pokrywa się 

ze środkiem cięŜkości Ziemi.

WGS-84 (World Geodetic System) układ geocentryczny 

oparty na elipsoidzie GRS-80 - model potencjału 

grawitacyjnego Ziemi

układ odniesienia stosowany do opisu ruchu satelitów

układy odniesienia (5)



Odwzorowania kartograficzne

Przedstawienie powierzchni kuli lub elipsoidy na płaszczyźnie wymaga 

odwzorowania jej na powierzchnię rozwijalną: zrzutowania na płaszczyznę bądź 

powierzchnię walca lub stoŜka.

Płaszczyzny pomocnicze mogą być styczne lub sieczne.



Odwzorowanie kartograficzne

),(1 LBfx =
),(2 LBfy =

Deformacja powierzchni elipsoidy –
skala nie moŜe być stała.

(skala miejscowa / skala główna) - określa zniekształcenie długości
(zniekształcenie zaleŜy od kierunku)
zniekształcenie powierzchni
zniekształcenie kątów

Odwzorowania wiernopolowe
Odwzorowania wiernokątne 

Odwzorowania wiernoodległościowe: zachowanie skali wzdłuŜ 
południków lub równoleŜników.

wykluczają się wzajemnie



róŜnice wynikające z zastosowania dwu róŜnych odwzorowań, z których 

jedno zachowuje powierzchnię,  a drugie kąty



Przykłady odwzorowań:

Odwzorowanie poprzeczne Mercatora:
odwzorowanie wiernokątne, skala zachowana wzdłuŜ południka 
głównego

południki 
środkowe



Zastosowanie : 

UTM (Universal Transverse Mercator) pomiędzy  84°N 
a 80°S (ró Ŝne elipsoidy)

60 południkowych stref o szerokości 6°(oznaczonych 
liczbami) 

20 stref równoleŜnikowych o rozciągłości 8°
(oznaczonych literami)

Strefa: własny układ płaskich współrzędnych 
prostokątnych o początku w punkcie przecięcia 
głównego południka z równikiem. 

Na półkuli północnej początek układu otrzymuje 
współrzędne (500000 m, 0) (easting, northing).





Rekomendowane odwzorowanie kartograficzne dla Polski:
układ 1992

elipsoida GRS-80
1 strefa o szerokości 10°
południk środkowy 19 °

czynnik skalujący na południku środkowym m = 0.9993
przesunięcie w kierunku północnym: 5 300 000 m
przesunięcie w kierunku wschodnim: 500 000 m

mapy w skali od 1 : 1 000 000 do 1: 10 000

układ 2000
4 strefy o szerokości 3 °

południki środkowe: 15 °, 18 °, 21 °, 24 °
mapy w skali od 1: 10 000 do 1 : 500

http://uklady_wspolrzednych.webpark.pl/index13.html



Granice Polski w odwzorowaniu 1992 wraz z siatką geograficzną


