Wielofunkcyjny system
precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego

ASG-EUPOS

STACJE REFERENCYJNE SYSTEMU ASG-EUPOS

WSTĘP
Istnienie nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, wykorzystywanych przez
instytucje państwowe, przedsiębiorców i obywateli, jest w dzisiejszych czasach niezbędnym elementem rozwoju państwa.
Systemy takie pozwalają określić w czasie rzeczywistym pozycje obiektów w przestrzeni (na lądzie, w wodzie i w powietrzu),
w oparciu o sygnały z satelitarnych systemów nawigacyjnych i odpowiednio obliczone poprawki. Do najpopularniejszych
rozwiązań w dziedzinie precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, stosowanych w Europie i na świecie, należą systemy
działające w oparciu o naziemne stacje referencyjne GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems). Referencyjne systemy
nawigacyjne, w połączeniu z bazami informacji geograficznej GIS (ang. Geographical Information Systems), umożliwiają
nawigację pojazdów, monitorowanie osób, zwierząt i zjawisk przyrodniczych oraz znajdują coraz szersze zastosowanie
w różnych dziedzinach życia codziennego.



EUPOS
Idea budowy ogólnoeuropejskiego systemu pozycjonowania narodziła się podczas konferencji „Wielofunkcyjne systemy stacji referencyjnych GNSS w Europie”, zorganizowanej w marcu 2002 roku w Berlinie. W 2003 roku rozpoczęto budowę systemu EUPOS (ang. European
Position Determination System). W projekcie uczestniczy 16 państw
Europy Środkowej i Wschodniej: Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Polska, Rumunia, Rosja,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Poprzez Narodowe Centra Usługowe (ang. National Service Centres – NSC) systemy pozycjonowania założone w poszczególnych krajach połączone są w jeden
międzynarodowy system, którym zarządza Międzynarodowy Komitet
Sterujący (ang. International Steering Committee – EUPOS ISC). Krajowe systemy budowane są w ramach inicjatywy EUPOS w oparciu
o jeden standard. Dla zapewnienia wzajemnej kompatybilności usług
przyjęto następujące założenia techniczne:

ASG-EUPOS
Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego
ASG-EUPOS jest częścią systemu EUPOS, obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej. ASG-EUPOS jest systemem
referencyjnym opartym na sieci stacji naziemnych, odbierających sygnały
satelitów GNSS. W skład systemu wchodzi 98 stacji położonych na obszarze Polski i 20 stacji przygranicznych w krajach ościennych. Wymiana
danych obserwacyjnych pomiędzy ASG-EUPOS i krajowymi centrami zarządzającymi odbywa się na podstawie umów technicznych.
Zarządzanie siecią stacji oraz generowanie poprawek (serwisów) dla
użytkowników odbywa się w dwóch Centrach Zarządzających położonych w Warszawie i Katowicach. Niezależne przesyłanie danych ze stacji
do każdego z Centrów zapewnia ciągłość usług nawet w przypadku awarii jednego z nich.

System ASG-EUPOS dedykowany jest wszystkim podmiotom, wykorzystującym sygnały z satelitów GNSS. Użytkownicy systemu mają dostęp
do usług pozycjonowania o różnej dokładności, świadczonych w czasie
rzeczywistym, serwisy: (NAWGIS, KODGIS i NAWGEO), albo do usług geodezyjnych w post-processingu: serwisy (POZGEO i POZGEO-D).
W pierwszym okresie w systemie wykorzystywane będą sygnały satelitów
NAWSTAR GPS i GLONASS, a po uruchomieniu europejskiego systemu
GALILEO stanie się on podstawowym źródłem sygnałów satelitarnych.
System ASG-EUPOS ma otwartą, modułową architekturę umożliwiającą
dołączanie nowych stacji referencyjnych i dodawanie nowych usług.

E UPOS to system wielofunkcyjny zabezpieczający zarówno
potrzeby precyzyjnych pomiarów geodezyjnych jak również
prowadzenie nawigacji lądowej, powietrznej i morskiej;
d
 ane EUPOS są wyznaczane w geodezyjnym układzie odniesienia będącym realizacją systemu ETRS ‘89 (EUREF ‘89), wspólnego dla Europy, a następnie przeliczane do narodowych układów współrzędnych;
k raje uczestniczące stosują jednolity standard techniczny
EUPOS, kompatybilny ze standardem istniejącego w Niemczech systemu SAPOS;
o
 dległości między stacjami referencyjnymi nie powinny przekraczać 70-80 km, a kraje członkowskie będą udostępniać sobie
nawzajem dane z przygranicznych stacji referencyjnych, zgodnie z wytycznymi EUPOS.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie systemu
EUPOS w pełnej konfiguracji powinno nastąpić w 2008 roku.
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w Katowicach i Warszawie

System ASG-EUPOS składa się z trzech podstawowych segmentów: odbiorczego (referencyjnego), zarządzania (obliczeniowego) oraz użytkowników. Systemy satelitarne,
takie jak NAVSTAR GPS, GLONASS czy GALILEO można traktować jako czwarty segment systemu – segment kosmiczny.
Dzięki pomiarom odległości do satelitów, których położenie w danym momencie jest
znane, wyznaczane są współrzędne anteny satelitarnej odbierającej sygnały satelitarne. Niestety, błędy wyznaczenia orbit satelitów, opóźnienia jonosferyczne i troposferyczne propagacji sygnałów, błędy zegarów satelitów i odbiorników GNSS, to tylko
niektóre z przyczyn znacznego ograniczenia dokładności absolutnych wyznaczeń
pozycji w pomiarach GNSS. Szacuje się, że przy pomiarach z wykorzystaniem systemu
GPS dokładność pozycjonowania pojedynczym odbiornikiem to około 5-7 m.
Pomiary różnicowe, których zasada wykorzystana została do budowy systemu
ASG-EUPOS opierają się na założeniu, że wyżej wymienione błędy, ograniczające
dokładność wyznaczeń bezwzględnych, mogą zostać przyjęte jako jednakowe lub
liniowo zmienne na ograniczonym obszarze – maksymalnie w promieniu do kilkudziesięciu kilometrów na powierzchni Ziemi. Zatem znając precyzyjne współrzędne
danego punktu i jednocześnie wykonując na nim obserwacje GNSS (stacja referencyj-



na), możemy wyznaczyć poprawki do tych obserwacji. Jeśli w tym samym momencie
wykonujemy pomiar w innym pobliskim punkcie – zastosowanie wyznaczonych na
stacji referencyjnej poprawek umożliwi znaczne podniesienie dokładności wyznaczeń
– nawet do poziomu kilku centymetrów.
ASG-EUPOS jest systemem powierzchniowym, w którym równomiernie rozłożona na
obszarze kraju sieć stacji referencyjnych pozwala na stosowanie zaawansowanych
algorytmów generowania poprawek różnicowych na bazie obserwacji GNSS, wykonywanych w całej sieci stacji. Obserwacje przesyłane są w czasie rzeczywistym, szybkimi łączami teleinformatycznymi, do Centrów Zarządzających, gdzie gromadzone są
i przetwarzane dane. Łącza teleinformatyczne w technologii ATM gwarantują wymaganą przepustowość i niezawodność, natomiast stworzona dla systemu ASG-EUPOS
prywatna sieć IP VPN zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Oprogramowanie zarządzające generuje na bieżąco strumienie poprawek dla użytkowników systemu oraz umożliwia wykonywanie obliczeń w trybie post-processingu. Stabilność
sieci stacji referencyjnych i jakość przetwarzanych danych jest również monitorowana
w Centrum Zarządzającym.

KORZYŚCI
Przy wykorzystaniu serwisów systemu ASG-EUPOS, użytkownik
może wykonywać pomiary z centymetrową dokładnością, przy
wykorzystaniu jednego odbiornika GNSS. Pomiary w systemie
ASG-EUPOS są poprzez stacje referencyjne nawiązywane bezpośrednio do podstawowej osnowy geodezyjnej, dzięki czemu nie
istnieje potrzeba dodatkowego nawiązania do naziemnych punktów osnowy. Położenie wszystkich punktów wyznaczane jest
w jednolitym państwowym układzie odniesień przestrzennych.
Dodatkowym atutem wykorzystania do pomiarów systemu
ASG-EUPOS jest możliwość wykorzystania różnych wersji poprawek powierzchniowych typu:
VRS (ang. Virtual Reference Stadion),
FKP (ger. Flächenkorrekturparameter),
MAC Master and Auxiliary Concept).
Poprawki powierzchniowe w porównaniu z poprawkami z pojedynczych stacji referencyjnych cechują się większą niezawodnością i wiarygodnością, ze względu na wykorzystanie do wygenerowania poprawki, sieci stacji referencyjnych.
W stosunku do sieci komercyjnych, system ASG-EUPOS cechuje
się większą funkcjonalnością, wynikającą ze stosowania światowych standardów wymiany danych tj. RTCM, RINEX, NTRIP, umożliwiającą stosowanie sprzętu pomiarowego różnych typów.



SERWIS
POMOCY
TECHNICZNEJ

ZASTOSOWANIA
Wykorzystanie technik satelitarnych w dziedzinie pozycjonowania
satelitarnego ma obecnie coraz większy udział. Poza zastosowaniami do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, serwisy systemu
ASG-EUPOS służą do zbierania informacji w terenie, w jednolitym
układzie przestrzennym albo budowy aplikacji opartych na wykorzystaniu sygnałów satelitarnych.
Serwisy czasu rzeczywistego mogą być wykorzystywane w systemach zarządzania flotą pojazdów: policji, pogotowia, straży pożarnej
lub prywatnych pojazdów firmy transportowej. Na podstawie serwisów ASG-EUPOS mogą powstawać także automatyczne systemy
monitorujące stabilność obiektów inżynieryjnych, migrację zwierząt,
przemieszczanie się zanieczyszczeń itp.
Do głównych potencjalnych użytkowników serwisów ASG-EUPOS
należą: służby bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie kryzysowe, budownictwo przemysłowe, geodezja, systemy informacji przestrzennej, komunikacja drogowa, transport, nawigacja lądowa i śródlądowa, hydrografia i hydrologia, energetyka, ochrona środowiska,
rolnictwo i leśnictwo, telekomunikacja, sport i turystyka.

KODGIS
Istnieje duża grupa użytkowników, dla których wysoka
dokładność metod RTK jest zbyteczna, natomiast dokładność pozycji autonomicznej jest zbyt mała. System
ASG-EUPOS pozwala na poprawianie pomiarów wykonanych w trybie różnicowym DGNSS i umożliwia zastosowanie odbiorników jednoczęstotliwościowych. Standardowy format RTCM zastosowany w serwisie KODGIS jest
rozpoznawany przez wszystkie odbiorniki wyposażone
w funkcję DGPS. Serwis KODGIS jest przeznaczony głównie do wykonywania pomiarów dla potrzeb budowy lub
aktualizacji systemów informacji przestrzennej. Dla tego
typu systemów wyznaczenie współrzędnych z dokładnością jednego metra (lub lepszą) jest w zupełności wystarczające. Zastosowanie tego serwisu jest bardzo szerokie, poczynając od wspomagania służb ratowniczych
poprzez archeologię, rolnictwo, leśnictwo, energetykę,
telekomunikację, turystykę i rekreację, a kończąc na automatycznej nawigacji. Wszędzie tam użytkownicy mogą
stosować tańsze odbiorniki jednoczęstotliwościowe i korzystać z poprawek serwisu KODGIS, celem podniesienia
dokładności wyznaczanych współrzędnych.

NAWGIS

POZGEO

KODGIS

POZGEO D
NAWGEO
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NAWGEO to najważniejszy serwis pozycjonowania w czasie rzeczywistym. Umożliwia uzyskiwanie najwyższych
dokładności zarówno w pomiarach kinematycznych, jak
i określaniu położenia obiektów statycznych. Dzięki wielu
dostępnym formatom poprawek, serwis NAWGEO pozwala użytkownikowi wykorzystać szeroką gamę sprzętu
pomiarowego, dostępnego na rynku.
Do wygenerowania strumienia poprawek w oparciu
o dane z grupy stacji ASG-EUPOS, system obliczeniowy
musi mieć informację o przybliżonej pozycji użytkownika,
przesyłanej w depeszy NMEA GGA.
W serwisie NAWGEO, poza rozwiązaniami sieciowymi, dostępne są także tradycyjne poprawki RTK z pojedynczej,
wybranej przez użytkownika stacji referencyjnej. Nie wymaga to od użytkownika przesłania danych o jego pozycji
i jest stosowane w starszych typach odbiorników GNSS.
Komunikacja użytkownika z siecią ASG-EUPOS odbywa
się z wykorzystaniem protokołu NTRIP. Po zalogowaniu się
na serwerze systemu użytkownik wybiera odpowiadający
mu strumień danych korekcyjnych. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z serwisu NAWGEO wymaga autoryzacji z podaniem nazwy użytkownika i hasła dostępowego, które przydzielane są użytkownikom w momencie
rejestracji. Poniżej wyszczególniono wszystkie dostępne
w serwisie NAWGEO formaty poprawek RTK:
-R
 TCM S.C. 104 2.3 oraz 3.1 – poprawki z pojedynczej stacji referencyjnej
- RTCM S.C. 104 2.3 VRS oraz 3.1 VRS – poprawki sieciowe
VRS
-R
 TCM S.C. 104 2.3 FKP – poprawka sieciowa zgodna
ze standardem SAPOS FKP
-R
 TCM S.C. 104 3.1 Net – poprawka sieciowa zgodna
ze standardem MAC
-R
 TCM S.C. 104 2.3 Singlestation – automatycznie wybierana poprawka z najbliższej stacji referencyjnej (wymaga
komunikacji dwukierunkowej)

POZGEO D

NAWGIS
Użytkownicy wymagający pozycjonowania z dokładnością do kilku metrów (do 3 m), wyposażeni w odbiorniki
GNSS mogące odbierać przynajmniej poprawki obserwacyjne DGNSS w formacie RTCM S.C. 104 2.1, będą zainteresowani serwisem NAWGIS. Odbiór poprawek DGNSS
w tym serwisie nie wymaga dwukierunkowej komunikacji
z Centrum Zarządzającym, tj. w przypadku dokładniejszego serwisu KODGIS. Poprawki DGNSS wyznaczane są
z całej sieci stacji referencyjnych dla jej punktu środkowego i dystrybuowane przez Internet protokołem NTRIP.
Jednoczęstotliwościowy odbiornik kodowy z modułem
komunikacyjnym i możliwością odbierania poprawek
DGPS to obecnie standard na rynku mobilnych urządzeń
GPS. Użytkownik wyposażony w taki odbiornik może, dzięki serwisowi NAWGIS, z powodzeniem podnieść dokładność wyznaczanej przez siebie pozycji, a także zagwarantować wykonywanie pomiarów w państwowym układzie
odniesień przestrzennych.
Serwis NAWGIS dostępny jest – podobnie jak pozostałe
usługi systemu ASG-EUPOS – jedynie dla zarejestrowanych użytkowników, jednakże z założenia ma być on
serwisem darmowym, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
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POZGEO jest serwisem służącym do automatycznego opracowania obserwacji satelitarnych w trybie
tzw. post-processingu, tj. po zakończeniu pomiarów
w terenie. Przesyłanie danych do serwisu i odbieranie
wyników realizowane jest poprzez stronę www systemu
ASG-EUPOS. Po zalogowaniu się do serwisu, użytkownik wysyła pliki obserwacyjne poprzez przygotowany
formularz na przydzielone, indywidualne konto. Każdy plik obserwacyjny jest rejestrowany i przekazywany
do modułu automatycznego post-processingu (APPS),
gdzie podlega weryfikacji oraz opracowaniu, w oparciu
o najbliższe stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS.
Po zakończeniu procesu obliczeniowego generowany jest raport z obliczeń, który jest przechowywany na
serwerze www, do odbioru przez użytkownika albo
przesyłany na wskazany adres. Wszystkie dane, zarówno
obserwacje, jak i raporty wynikowe są archiwizowane
i przechowywane w archiwalnym zbiorze danych.
Główna charakterystyka serwisu POZGEO przedstawia się
następująco:
Formatem rozpoznawanym przez aplikację automatycznego post-processingu jest format RINEX 2.1x (ang. Receiver Independent Exchange Format).
Aplikacja APPS wykonuje obliczenia zarówno dla odbiorników jednoczęstotliwościowych L1, jak i dwuczęstotliwościowych L1/L2, z wykorzystaniem pomiarów kodowych oraz pomiarów fazowych.
Aplikacja APPS wykorzystuje algorytmy bazujące na podwójnych różnicach obserwacji satelitarnych.
Maksymalna długość sesji obserwacyjnej, jaka może być
przesłana i opracowana w trybie automatycznym, jest
ograniczona do 24 godzin.

POZGEO
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POZGEO D
Serwis POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników
obeznanych z metodyką opracowania obserwacji satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
oraz utworzonych wirtualnych stacji referencyjnych, na
podstawie parametrów zadanych przez użytkownika.
Parametry dotyczą wyboru stacji referencyjnych, określenia daty obserwacji, długości sesji obserwacyjnych oraz
interwału rejestracji. W przypadku stacji wirtualnej użytkownik dodatkowo określa współrzędne, dla których ma
być wygenerowana.
Serwis POZGEO D, podobnie jak serwis POZGEO realizowany jest poprzez stronę www systemu ASG-EUPOS.
Przygotowane przez system pliki obserwacyjne pozostawiane są na serwerze www do pobrania lub wysyłane są
na e-mail, określony przez użytkownika. Formaty w jakich
udostępniane są dane obserwacyjne to RINEX 2.1x oraz
skompresowany Compact RINEX (Hatanaka).
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Dla wygody użytkowników systemu ASG-EUPOS została
zorganizowana bezpłatna pomoc techniczna (ang. knowhow office). W przypadku jakichkolwiek problemów
z dostępem do systemu, grupa specjalistów służy swoją
wiedzą i doświadczeniem. Z serwisu technicznego mogą
korzystać nie tylko wykonawcy pomiarów satelitarnych,
ale również osoby, które chcą otrzymać fachową informację na temat satelitarnych systemów nawigacyjnych,
sprzętu pomiarowego, literatury fachowej itp. Pomoc
techniczną można uzyskać na kilka sposobów. Każdy
użytkownik ma do wyboru szereg opcji obejmujących,
między innymi:
- s tały dostęp do informacji zamieszczonych na stronie
systemu www.asgeupos.pl, gdzie znajdują się ogólne
informacje o systemie oraz wszystkie ustawienia konfiguracyjne, niezbędne do połączenia z ASG-EUPOS;
-m
 ożliwość zadania pytania poprzez moduł Najczęściej
Zadawanych Pytań (FAQs). Warto odwiedzać ten dział,
gdyż bardzo często podnoszone problemy, zostały już
wcześniej zgłoszone przez innych użytkowników i wyjaśnione przez nasz zespół;
-m
 ożliwość skorzystania z instrukcji „krok po kroku”, które
w szczegółowy sposób opisują proces korzystania z serwisów ASG-EUPOS i prawidłowej konfiguracji odbiorników GNSS;
-b
 ieżący dostęp do specjalistów pracujących w centrum
zarządzającym, poprzez wskazane numery telefonów,
faksów i adresy poczty elektronicznej.
Jeżeli żadna z wyżej wymienionych możliwości nie spełnia
oczekiwań użytkownika istnieje możliwość skorzystania
z formularza dostępnego na stronie internetowej systemu.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Stosownie do znanego powiedzenia „kto stoi w miejscu ten się cofa”, już
od samego początku został położony nacisk na unowocześnianie systemu
ASG-EUPOS i wprowadzanie udoskonaleń, które zagwarantują usługi systemu na najwyższym, światowym poziomie. Otwarta, modułowa struktura systemu ASG-EUPOS będzie dostosowywana do wprowadzanych
nowych standardów w dziedzinie pomiarów satelitarnych i nowych sygnałów satelitarnych (system GALILEO). Specjaliści pracujący w Centrum
Zarządzającym systemu ASG-EUPOS na bieżąco śledzą rozwój nowych
technologii, wprowadzanie i modernizację sygnałów z satelitów, a także
metod obserwacji i opracowywania wyników. System jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb użytkowników tak, aby praca z nim była jeszcze

łatwiejsza, a dokładności osiągane za pomocą systemu ASG-EUPOS były
jak najwyższe. Dla ułatwienia dostępu do poprawek podjęto prace nad
alternatywnymi sposobami transmisji danych żeby uniezależnić się od
transmisji przez GPRS/EDGE. W najbliższej przyszłości na wybranych stacjach referencyjnych zostaną zamontowane urządzenia meteorologiczne, które pozwolą na dokładniejsze wyznaczanie błędów, wynikających
ze stanu atmosfery, a co za tym idzie i zwiększona zostanie dokładność
całego systemu. Międzynarodowa wymiana doświadczeń, prowadzona
w ramach grupy EUPOS a także z użytkownikami podobnych systemów
w innych krajach, pozwala na poznanie i wdrażanie rozwiązań, które
usprawnią pracę systemu ASG-EUPOS.
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PROF. DR HAB.
LUBOMIR
W. BARAN
Członek rzeczywisty PAN,
Przewodniczący Komitetu
Geodezji PAN
„Wielofunkcyjny system pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS
jest znakomitym ukoronowaniem
półwiecznej działalności kosmicznej w Polsce. Utworzenie tego
systemu na naszym terytorium
wprowadza Polskę do grona nielicznych jeszcze państw świata,
dysponujących ogólnokrajowymi
systemami stacji permanentnych.”

PROF. DR HAB.
INŻ. STANISŁAW
OSZCZAK

PROF. ZW. DR HAB.
INŻ. JANUSZ
ŚLEDZIŃSKI

DR HAB.
INŻ. CEZARY
SPECHT

Kierownik Katedry Geodezji
Satelitarnej i Nawigacji
Uniwersytetu Warmińsko
– Mazurskiego w Olsztynie

Członek Międzynarodowego
Komitetu Sterującego EUPOS
International EUPOS Steering
Committee

Komandor, profesor
nadzwyczajny Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni
oraz Politechniki Gdańskiej

„System daje możliwość rozwijania w Polsce takich nowoczesnych
dziedzin jak: automatyka, robotyka, mechatronika i innych innowacyjnych technologii. Dbałość o wysoką jakość systemu ASG-EUPOS
w zakresie dokładności, ciągłości,
dostępności i wiarygodności serwisów stanowi warunek i daje
nadzieję na powstanie nowej polskiej specjalności: wyposażanie
maszyn w inteligentne systemy
sterowania.”

„Działanie sieci stacji ASG-EUPOS
stawia Polskę w grupie krajów
o najbardziej rozwiniętej i nowoczesnej infrastrukturze geodezyjnej służącej nie tylko geodetom
i nawigatorom, ale także wszystkim tym, którzy w swej działalności potrzebują szybkich i dokładnych metod wyznaczania pozycji
punktów.”

„Jakość rozwiązań technicznych
oraz zróżnicowana oferta serwisów stawia Polski system na
równi z najlepszymi rozwiązaniami w skali globalnej. Gdyby
dziś zapytać o zastosowania sieci
ASG-EUPOS, odpowiedź może być
tylko jedna – nieograniczone.”

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2; 00-926 Warszawa, tel./fax (0-22) 532 25 93, e-mail: biuro.eupos@gugik.gov.pl, www.asgeupos.pl, www.gugik.gov.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO WKP, Działanie 1.5, lata 2004-2006

