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1. MoŜliwości zastosowania formatu SVG do 
wizualizacji danych przestrzennych. 
 
2. Internetowa aplikacja do wybranych obliczeń 
geodezyjnych. 
 

1. Celem pracy jest wykazanie moŜliwości 
zastosowania formatu SVG do 
wizualizacji danych przestrzennych w 
Internecie. Zadaniem studenta jest 
poparcie rozwaŜań poprzez utworzenie 
przykładowego, interaktywnego zbioru 
danych w formacie SVG i umieszczenie go 
na stronie internetowej. 

2. Celem pracy jest stworzenie aplikacji 
internetowej w dowolnej,  stosowanej 
współcześnie technologii. Aplikacja 
powinna dawać moŜliwość wykonywania 
kilku wybranych obliczeń geodezyjnych 
(np. wcięcie, współrzędne z domiaru, 
współrzędne z pomiaru metodą 
biegunową itp.). 

dr inŜ. Agnieszka 
Chojka 

1. Wizualizacja 3D obszaru gminy X na potrzeby 
zarządzania kryzysowego 

1. Celem pracy jest opracowanie przez 
Studenta prostej trójwymiarowej 
wizualizacji obszaru, wybranej przez 
Studenta, gminy. Wizualizacja ma za 
zadanie wspomagać zapobieganie 
powstawaniu sytuacji kryzysowych. Do 
realizacji zadanie zalecane jest 
wykorzystanie wolnego oprogramowania 
(ang. free software). 



dr inŜ. Kamil 
Kowalczyk 

1. Pomiar strzałki zwisu wybranego odcinka linii 
wysokiego napięcia tachimetrem bezlustrowym 
 
2. Wykorzystanie ręcznego dalmierza laserowego 
w pracach geodezyjnych 
 
3. Opracowanie propozycji interaktywny opis 
topograficzny 

1. Pomiar strzałki zwisu przewodów 
elektrycznych z uŜyciem tachimetru 
bezlustrowego. 
 
2. Pomiar ręcznym dalmierzem 
laserowym czołówek, odległości, 
powierzchni, metodą bezpośrednią i 
pośrednią. Wyniki porównane zostaną z 
pomiarami wykonanymi ruletką.  
W przypadku pomiaru powierzchni 
zastabilizowana zostanie w terenie sieć 
testowa w kształcie prostokąta. Czołówki 
będą o róŜnych długościach. Metoda 
pośrednia to uŜycie opcji dalmierza 
korzystającego z twierdzenia pitagorasa. 
Wykorzystanie ręcznego dalmierza 
laserowego w pomiarach punktów 
niedostępnych metodami RTK. 
 
3. Wykonanie opisów topograficznych 
punktu osnowy z wykorzystaniem 
dodatkowych informacji takich jak: 
zdjęcia, wizualizacja 3D, fragment mapy 
topograficznej, fragment mapy ortofoto z 
Geoportalu, fragment mapy przeglądowej 
punktów osnowy geodezyjnej, 
współrzędne w układzie WGS (tak aby 
przybliŜone miejsce odszukać nawigacją 
samochodową – np. punkt w pasie drogi 
w terenie niezabudowanym), nie 
będących obowiązującymi wg instrukcji. 

 
 

 
 

 


