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 Załącznik nr 2 
 
 

Specyfikacja modelu pojęciowego państwowego systemu odniesień przestrzennych 
 
 

1. Schemat aplikacyjny UML: Państwowy system odniesień przestrzennych 

 
 class PSOP

«FeatureType»
SOP_Elipsoida

+ nazwa  :CharacterString
+ duzaPolos  :Distance
+ odwrotnoscSplaszczenia  :Real
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_SystOdn

+ idIIP  :BT_Identyfikator
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]

«FeatureType»
SOP_UkladOdn

+ identyfikator  :CharacterString
+ nazwaPelna  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]
+ epokaRealizacji  :Date
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_UkladWsp

+ identyfikator  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString
+ typUkladu  :SOP_TypUkladuWsp
+ liczbaOsi  :Integer
+ zastosowanie  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_OsUkladu

+ nazwa  :CharacterString
+ oznaczenie  :CharacterString [1..*]
+ jednostkaMiary  :SOP_Jednostka
+ zwrot  :SOP_ZwrotOsi
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_UkladGeodezyjny

+ punktPrzylozenia  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_UkladWysokosciowy

+ poziomOdniesienia  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_ZlozSystOdn

+ /identyfikator  :CharacterString

«FeatureType»
SOP_Poj SystOdn

+ identyfikator  :SOP_IdSystOdn
+ typ  :SOP_TypSystOdn
+ zastosowanie  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_Geoida

+ nazwa  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]
+ epokaRealizacji  :Date
+ rozdzielczoscPol  :Angle
+ rozdzielczoscRown  :Angle
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_UklWspGeod

«FeatureType»
SOP_UklWspPion

«FeatureType»
SOP_Odwzorowanie

+ identyfikator  :CharacterString
+ innaNazwa  :CharacterString [0..*]
+ typOdwz  :CharacterString
+ parametr  :SOP_ParametrOdwzor [4..8]
+ formulyObliczeniowe  :CharacterString [0..*]
+ zastosowanie  :CharacterString [0..1]
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_PolPocz

+ nazwa  :CharacterString
+ wartosc  :Angle
+ infDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«FeatureType»
SOP_SiatkaKarto

+ naroznik  :DirectPosition
+ jednostka  :SOP_Jednostka
+ rozdzielczoscN  :Angle
+ rozdzielczoscE  :Angle
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

+ukladOdn

1..*

+polPocz

1..*

+geoida1 0..1

+osUkladu

1..31..*

+siatkaKarto

+odwzorowanie2

+odwzorowanie1

{tylkoDlaOdzworowania}

+uklWspGeod 2

+elipsoida1

1..*

+ukladWsp

1..*

+elipsoida2 +geoida2

0..*

+pojSystOdn

2 {systemZlozony} 0..*

 
 

Załącznik nr 2

SPECYFIKACjA MODELU POjęCIOWEGO PAńSTWOWEGO SYSTEMU ODNIESIEń PRZESTRZENNYCH



Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 1247

 

 
25 

 

2. Schemat aplikacyjny UML: Słowniki  

class Slowniki

«enumeration»
SOP_Jednostka

 metr
 stopien

«enumeration»
SOP_ZwrotOsi

 polnoc
 poludnie
 wschod
 zachod
 gora
 geocentrycznyX
 geocentrycznyY
 geocentrycznyZ

«enumeration»
SOP_TypSystOdn

 geodezyjny
 wysokosciowy
 odwzorowany

«enumeration»
SOP_TypUkladuWsp

 kartezjanski
 geodezyjny
 pionowy

«enumeration»
SOP_IdSystOdn

 PL_ETRF89-GRS80H
 PL_ETRF2000-GRS80H
 PL_ETRF2000-GRS80h
 PL_ETRF2000-XYZ
 PL_EVRF2007-NH
 PL_KRON86-NH
 PL_ETRF89-LAEA
 PL_ETRF89-LCC
 PL_ETRF89-UTM
 PL_ETRF89-1992
 PL_ETRF89-2000
 PL_ETRF2000-LAEA
 PL_ETRF2000-LCC
 PL_ETRF2000-UTM
 PL_ETRF2000-1992
 PL_ETRF2000-2000

«DataType»
SOP_ParametrOdwzor

+ nazwaParametru  :CharacterString
+ wartoscParametru  :CharacterString
+ informDodatkowa  :CharacterString [0..1]

 
3. Model podstawowy 
 
 

 class Typy podstawowe

«DataType»
BT_Identyfikator

+ lokalnyId  :CharacterString
+ przestrzenNazw  :CharacterString
+ wersjaId  :CharacterString [0..1]

constraints
{Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




