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Czy naleCzy należży bay baćć sisięę ASGASG--EUPOS?EUPOS?

Jak dalece wykorzystanie systemów satelitarnych różni się od 
dotychczas stosowanych praktyk pomiarowych? 

W Wytycznych Technicznych G-1.12 (Projekt), czytamy: 

"Korzystając z serwisów systemu ASG-EUPOS wykonawca pomiarów jest 
zobowiązany do stosowania ogólnych zasad obowiązujących przy wykonywaniu 
pomiarów geodezyjnych, w tym zapewnienia niezależnej kontroli wyników 
pomiarów, określonych w odrębnych przepisach."

oraz, że:

"Przy wykonywaniu prac geodezyjnych z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS 
mają zastosowanie przepisy prawne właściwe dla wykonywanego zadania oraz 
przyjęte (zalecane) instrukcje i wytyczne techniczne." 

Zatem wykorzystywanie nowoczesnych satelitarnych technik obserwacyjnych      
w praktyce to tak naprawdę wciąż uprawianie tej samej dziedziny jaką jest 
geodezja - zgodnie z jej wszelkimi sprawdzonymi zasadami sztuki, tyle tylko, że 
przy użyciu  nowocześniejszych i bardziej efektywnych narzędzi pracy.

Źródło: materiały szkoleniowe GUGiK
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ZaZałłoożżenia projektu ASGenia projektu ASG--EUPOSEUPOS

Celem założenia wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania 
satelitarnego ASG-EUPOS było udostępnianie w trybie on-line poprawek 
do obserwacji GNSS odbieranych przy użyciu odbiorników satelitarnych 
oraz umożliwienie precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji na obszarze 
Polski.

Punkty odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS stanowią
osnowę geodezyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086      z 
poźn. zm.).

Sieć naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS odbierających sygnały  z 
globalnych systemów nawigacyjnych NAVSTAR GPS, GLONASS            i 
GALILEO wraz z punktami sieci EUREF-POL i POLREF, jako osnowa 
podstawowa, realizuje stabilny i jednolity układ odniesienia na obszarze 
Polski.

System ASG-EUPOS jest częścią środkowo–europejskiego systemu 
precyzyjnego pozycjonowania EUPOS.
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SieSiećć stacji referencyjnychstacji referencyjnych

68 stacji referencyjnych 
zawierających moduł GPS
budowanych w ramach 
realizowanego projektu,

8 stacji zawierających 
moduł GPS/GLONASS
budowanych w ramach 
realizowanego projektu,

16 istniejących stacji 
referencyjnych z modułem 
GPS
położonych na obszarze 
Polski,

6 istniejących stacji refer.        
z modułem GPS/GLONASS
położone na obszarze Polski,

20 zagranicznych stacji 
referencyjnych
położonych w strefie 
przygranicznej, działających     
w ramach systemu EUPOS,

2 centra zarządzania
w Warszawie i Katowicach
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Serwisy systemu ASGSerwisy systemu ASG--EUPOSEUPOS

Podział
zasadniczy Serwis Metoda pomiaru Transmisja 

danych
Zakładana 
dokładność

Minimalne wymagania 
sprzętowe

Serwisy 
czasu 
rzeczywistego

NAWGIS
Kinematyczna
(DGPS)

Internet/ 
GSM/ GPRS

1.0 - 3.0 m Odbiornik L1 GPS DGPS, 
Moduł komunikacyjny

KODGIS 0.2 – 0.5 m Odbiornik L1 GPS DGPS, 
Moduł komunikacyjny

NAWGEO Kinematyczna
(RTK, RTN)

0.03 m (poz.)
0.05 m 
(pion.)

Odbiornik L1/L2 GPS 
RTK, 
Moduł komunikacyjny

Serwisy post-
processingu

POZGEO Statyczna/ 
kinematyczna 
(postprocessing)

Internet/ 
CD-ROM 0.01-0.10 m Odbiornik L1 GPS

POZGEO D
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Serwisy czasu rzeczywistegoSerwisy czasu rzeczywistego

NAWGIS, KODGIS

serwisy DGPS o dokładności 
0,25-3,0 m dla zastosowań GIS, 
nawigacji, itp.

NAWGEO

serwis geodezyjny RTK dla 
pomiarów o najwyższej 
dokładności 2-5 cm

wykorzystanie poprawek z całej 
sieci stacji (poprawki
powierzchniowe VRS, FKP, MAC) 
w celu maksymalizacji 
wiarygodności, dostępności              
i dokładności serwisu
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Serwisy Serwisy postpost--processinguprocessingu

POZGEO

umożliwia automatyczne 
wyznaczenie położenia punktu 
pomierzonego metodą statyczną
GPS

dokładność – 1-10 cm

POZGEO D

umożliwia pobranie obserwacji 
ze stacji referencyjnych ASG-
EUPOS w formacie RINEX

służy do wykonania 
samodzielnych obliczeń
w oprogramowaniu użytkownika
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Zastosowania serwisZastosowania serwisóów ASGw ASG--EUPOSEUPOS

Serwis pomiaru w czasie rzeczywistym NAWGEO, umożliwia 
zakładanie osnów sytuacyjno-wysokościowych, oraz 
wykonywanie bezpośrednich pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych w standardzie osnowy pomiarowej, w tym 
również dla wyznaczeń, dla których wymagane są wyższe 
dokładności lokalne.

Odbywa się to w bezpośrednim nawiązaniu do punktów osnowy 
podstawowej bez konieczności włączania punktów osnowy 
szczegółowej.
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Zastosowania serwisZastosowania serwisóów ASGw ASG--EUPOSEUPOS

Zastosowanie serwisu POZGEO pozwala obecnie na zakładanie 
osnów szczegółowych i pomiarowych oraz wykonywanie 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w standardzie, co 
najmniej osnowy pomiarowej. 

Po wyznaczeniu wysokości normalnych punktów ASG-EUPOS 
będzie można poprzez ten serwis również wyznaczać wysokości 
punktów w standardzie dokładnościowym IV klasy.

Wyznaczanie punktów poziomej szczegółowej osnowy może być
realizowane w systemie ASG-EUPOS także z wykorzystaniem 
serwisu POZGEO D i użyciu oprogramowania firmowego.
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Zastosowania serwisZastosowania serwisóów ASGw ASG--EUPOSEUPOS

Kontrola zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Serwisy post-processingu POZGEO i POZGEO D mogą być
wykorzystywane do kontroli katalogowych współrzędnych osnów 
szczegółowych poziomych II i III klasy.

Serwis NAWGEO może być wykorzystywany do kontrolowania 
współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej poziomej III klasy, 
głównie jednak do weryfikacji  i zakładania osnowy pomiarowej 
oraz punktów granicznych. 

Powyższe serwisy mogą być także wykorzystane do weryfikacji 
poprawności przeliczenia zasobu z układu 65 do układu 2000.
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Przepisy prawne w pomiarach GNSSPrzepisy prawne w pomiarach GNSS

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”,           
Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami)

Wytyczne Techniczne G-1.12 "Pomiary satelitarne oparte na systemie 
precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS" (Projekt z dnia 01-03-2008
z popr.) 
http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/981_wytyczne_g_1_12_21_04_
2008_1.pdf 

Wytyczne Techniczne G-4.1: 2007 "Pomiary sytuacyjne
i wysokościowe metodami bezpośrednimi", Główny Geodeta Kraju, 
GUGiK, Warszawa, 2007.

Instrukcja Techniczna O-3/O-4 „Prowadzenie państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz kompletowanie dokumentacji prac 
geodezyjnych i kartograficznych”, Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 
Warszawa 2001 

Projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 
2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 
(Dz. U. Nr 70, poz. 821) (Stan z dnia: 2007.09.01) 
http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/768_rrm_uklad_odniesien.pdf 
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Przepisy prawne w pomiarach GNSSPrzepisy prawne w pomiarach GNSS

Aktualnie trwają prace merytoryczne nad utworzeniem ujednoliconych, 
nowych standardów technicznych w zakresie m. in.:

Osnów i baz danych osnów,

Mapy zasadniczej i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,

TBD.

Standardy te mają zastąpić obecnie wykorzystywane w pracach 
geodezyjnych Instrukcje techniczne i Wytyczne techniczne.
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Zagadnienia techniczne Zagadnienia techniczne –– specyfika specyfika 
pomiarpomiaróów GNSSw GNSS

Pomiary GNSS odbywają się w globalnym układzie odniesienia – obecnie 
IGS’05 (odpowiednik układu ITRF2005) – we współrzędnych 
kartezjańskich XYZ. Możliwe jest proste przeliczenie na współrzędne 
geodezyjne BLh.

Pomiary w systemie ASG-EUPOS odbywają się w nawiązaniu do stacji 
referencyjnych, posiadających współrzędne w systemie ETRS89, 
będącym podstawą PUWG2000 pomiar ASG-EUPOS odbywa się
bezpośrednio w ETRS89.

Za pomocą formuł odwzorowawczych Gaussa-Krugera i odpowiednich 
współczynników (wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 8 sierpnia 2000 r. „W sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych”) obliczane są współrzędne płaskie w PUWG2000
i PUWG1992.

Przejście do układów jednoznacznie matematycznie sprecyzowanych 
odbywa się poprzez parametry transformacyjne (Wytyczne G-1.10).

Przejście do układów „empirycznych” – np. 1965 – musi być
przeprowadzone poprzez dodatkową transformację na punktach łącznych 
(min. 4 punkty) z zastosowaniem poprawek posttransformacyjnych
Hausbrandta
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Zagadnienia techniczne Zagadnienia techniczne –– specyfika specyfika 
pomiarpomiaróów GNSSw GNSS

W systemie ASG-EUPOS wyznaczamy wysokości elipsoidalne.

Aby przejść do wysokości normalnych (np. Kronsztadt-86) należy 
uwzględnić wysokość quasigeoidy w mierzonym punkcie:

Zastosowanie obowiązującego modelu quasigeoidy

Transformację wysokościową na punktach łącznych (min. 4 repery)

Zaleca się zastosowanie łączne tych dwóch metod w celu osiągnięcia 
najlepszego wpasowania wysokości pomierzonych w systemie ASG-
EUPOS w system wysokości normalnych.
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Zagadnienia techniczne Zagadnienia techniczne –– specyfika specyfika 
pomiarpomiaróów GNSS w GNSS -- inicjalizacjainicjalizacja

Rozpoczynając pomiar RTK (np. serwis NAWGEO) odbiornik ruchomy 
wykonuje tzw. inicjalizację, podczas której wyznacza swoją precyzyjną
pozycję. Po inicjalizacji jest gotowy do pomiarów.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wykonania przez odbiornik GNSS 
nieprawidłowej (błędnej) inicjalizacji.

Skutkiem błędnej inicjalizacji odbiornika będzie przesunięcie wszystkich 
pomierzonych punktów o stały wektor, którego długość jest 
wielokrotnością długości fali w systemie satelitarnym (dla GPS to ok.         
20 cm).

Błędną inicjalizację można wykryć jedynie przez:

powtórny pomiar punktów – reprezentatywnej grupy – po ponownej 
inicjalizacji odbiornika lub innym zestawem pomiarowym,

rejestrację obserwacji satelitarnych i ich niezależne opracowanie w trybie post-
processingu,

(porównanie współrzędnych na punkcie(-ach) kontrolnym(-ch)).

Stąd zalecenie powtórnego pomiaru punktów w projekcie Wytycznych 
technicznych G-1.12.
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RRaport z pomiaraport z pomiaróów GNSS RTK w oparciu w GNSS RTK w oparciu 
o system ASGo system ASG--EUPOSEUPOS

Raport powinien być możliwy do wygenerowania z każdego modelu 
odbiornika obecnego na rynku

Różne definicje dokładności pomierzonego punktu

Główne informacje jakie powinien zawierać raport RTK:

Układ współrzędnych wraz z parametrami

Rodzaj wykorzystanej poprawki RTK

Współrzędne fizycznej lub wirtualnej stacji referencyjnej

Potwierdzenie, że inicjalizacja odbiornika została pomyślnie 
przeprowadzona

Pomiar kontrolny sprawdzający inicjalizację na punkcie o znanych 
współrzędnych

Współrzędne punktów pomierzone w lokalnym układzie współrzędnych
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WzWzóór raportu z pomiarr raportu z pomiaróów GNSS RTK            w GNSS RTK            
w oparciu o system ASGw oparciu o system ASG--EUPOSEUPOS

Informacje ogólne

Dane dotyczące odbiornika ruchomego:
• Producent i model odbiornika: 
• Numer seryjny odbiornika:
• Producent i model anteny:
• Numer seryjny anteny:

• Nazwa użytkownika dostępowego 
do systemu ASG-EUPOS: 

• Typ wykorzystanych poprawek:
• Zapis surowych obserwacji:
• Wykorzystywany strumień poprawek 

systemu ASG-EUPOS:

Trimble R8 Model 2Trimble R8 Model 2

48766519284876651928

Trimble R8 Model 2Trimble R8 Model 2

48766519284876651928

e325e325

RTK sieciowe RTK poj. stacja DGPS

TAK NIE

NAWGEO_RTCM_3_1_VRSNAWGEO_RTCM_3_1_VRS
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WzWzóór raportu z pomiarr raportu z pomiaróów GNSS RTK            w GNSS RTK            
w oparciu o system ASGw oparciu o system ASG--EUPOS EUPOS –– cdcd..

Informacje dotyczące pomiaru:
• Układ współrzędnych:
• Model elipsoidy:
• Parametry elipsoidy: półoś, spłaszczenie
• Rodzaj odwzorowania:
• Parametry: 

(południk centralny, współczynnik skali, itp.)
• Strefa odwzorowawcza:
• Typ wysokości:
• Geoida:
• Transformacja lokalna:

PUWG 2000PUWG 2000

GRS-80GRS-80

….….

….….

normalne elipsoidalne

….….

77

TAK (model…) NIE

TAK NIE
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WzWzóór raportu z pomiarr raportu z pomiaróów GNSS RTK            w GNSS RTK            
w oparciu o system ASGw oparciu o system ASG--EUPOS EUPOS –– cdcd..

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:
• Data pomiaru:
• Miejsce: 
• Wykonawca:

Stacja referencyjna (główna):

k – punkt kontrolny pomierzony za pomocą pomiarów GNSS
k’ – punkt kontrolny k pomierzony za pomocą pomiarów GNSS przy ponownej inicjalizacji odbiornika
t – czas rozpoczęcia pomiaru punktu
n – typ rozwiązania nieoznaczoności: fixed, phase, RTK/float/DGPS/SPP
∆X, ∆Y, ∆Z – przyrosty współrzędnych kartezjańskich w układzie WGS84
x, y – współrzędne w lokalnym układzie współrzędnych
h – wysokość normalna lub elipsoidalna
e – liczba epok pomierzonych na punkcie
sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja
PDOP - parametr rozmieszczenia geometrycznego satelitów (tzw. rozmycie precyzji)
RMS 2D – (Root Mean Square) odch. stand. dla 2 współrzędnych płaskich 1σ (poziom ufności 67%) w milimetrach lub w 

milicyklach
RMS 1D –odch. stand. dla wysokości 1σ (poziom ufności 68%) w milimetrach lub w milicyklach

Współrzędne stacji z RTCM: X= Y= Z=
Pomiar kontrolny

k t n ∆X ∆Y ∆Z x y h e sat PDOP RMS 2D RMS 1D
k’ t n ∆X ∆Y ∆Z x y h e sat PDOP RMS 2D RMS 1D

Pomiar punktów
id t n ∆X ∆Y ∆Z x y h e sat PDOP RMS 2D RMS 1D
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WzWzóór raportu z pomiarr raportu z pomiaróów GNSS RTK            w GNSS RTK            
w oparciu o system ASGw oparciu o system ASG--EUPOS EUPOS –– cdcd..

Transformacja lokalna:

W przypadku wykonywania transformacji lokalnej poprzez punkty dostosowania należy 
dołączyć raport zawierający m. in.: 

• współrzędne punktów dostosowania i transformowanych w układzie pierwotnym 
• współrzędne punktów dostosowania i transformowanych w układzie wtórnym 
• odchyłki na poszczególnych punktach dostosowania
• typ transformacji
• wyliczone parametry transformacji
• informację o zastosowanych korektach post-transformacyjnych Hausbrandta

Transformację wysokościową wykonujemy niezależnie od transformacji poziomej.
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WzWzóór raportu z obliczer raportu z obliczeńń w w sewisiesewisie
POZGEO systemu ASGPOZGEO systemu ASG--EUPOSEUPOS

*********************************************************************************
ASG-EUPOS Serwis POZGEO wersja 1.61

*********************************************************************************

UŻYTKOWNIK      :gugik-ao
PLIK            :POZGEO_TEST2.09o
CZAS POBRANIA   :2009-04-15 06:45:49
CZAS OBLICZEŃ :2009-04-15 06:46:48
_________________________________________________________________________________
RINEX - INFORMACJE
Nazwa punktu       : KUTN
Numer punktu       : Kutno
Wersja RINEX       : 2.10
Program            : GPServer 2.70 3641
Instytucja         : Rinex Merge
Data               : 05-Mar-09 07:31:05
Model anteny       : TRM41249.00     TZGD
Numer seryjny ant. : Typ_ABS_1
Wysokość anteny : 0
Początek obserwacji:
2009-3-5 1:0:0.0000  Tydzień GPS: 1521  sek. GPS: 349200.0000
Koniec obserwacji:
2009-3-5 1:29:59.0000  Tydzień GPS: 1521  sek. GPS: 350999.0000
_________________________________________________________________________________
ANTENA - INFORMACJE
MODEL WYKORZYSTANY: TRM41249.00     TZGD Numer seryjny: 
Info antena L1: DeltaE : 0.00014  DeltaN : 0.00090  DeltaUp : 0.05274
Info antena L2: DeltaE : -0.00082  DeltaN : -0.00050  DeltaUp : 0.05946
_________________________________________________________________________________
Orbita RAPID dostępna
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WzWzóór raportu z obliczer raportu z obliczeńń w w sewisiesewisie
POZGEO systemu ASGPOZGEO systemu ASG--EUPOSEUPOS

________________________________________________________________________________
Lista satelitow w pliku RINEX
G20 G2 G32 G12 G29 G14 G9 G5 G31 G30 G4 G24

_________________________________________________________________________________
WYKORZYSTANE STACJE REFERENCYJNE:
Nazwa   Odległość[m]
KUTN    0.083
LODZ    50112.260
WLOC    52504.988
SOCH    59296.140
SIPC    72871.293
KONI    76598.570

_________________________________________________________________________________
WYNIKI OSTATECZNE:
Współrzędne kartezjańskie
X: 3693480.823  Y: 1298866.468 Z: 5018375.405
mx: 0.0185 my: 0.0142 mz: 0.0142 mp: 0.0273

Współrzędne geograficzne
B: 52° 13' 33.75204''   L: 19° 22' 29.88638''  H_el: 159.812

Układ 1992
X: 484509.434  Y: 525604.199
mx: 0.0088 my: 0.0073 mp: 0.0114

Układ 2000 strefa 2
X: 5788940.513  Y: 6593944.267
mx: 0.0088 my: 0.0073 mp: 0.0114
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WzWzóór raportu z obliczer raportu z obliczeńń w w sewisiesewisie
POZGEO systemu ASGPOZGEO systemu ASG--EUPOSEUPOS

Układ 2000 strefa 3
X: 5789294.131  Y: 7388971.304
mx: 0.0088 my: 0.0073 mp: 0.0114

Układ 1965 strefa 1
X: 5646495.537  Y: 4520395.991
mx: 0.0313 my: 0.0309 mp: 0.0439

Układ UTM strefa 2
X: 5787424.045  Y: 4389007.170
mx: 0.0088 my: 0.0073 mp: 0.0114

WYZNACZONE WYSOKOŚCI PUNKTU:
Wysokość elipsoidalna: 159.8121   mh: 0.0248
Undulacja            : 32.3139
Kronsztadt 86        : 127.4982   mh: 0.0290
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PodsumowaniePodsumowanie

Pomiary GNSS (ASG-EUPOS) to nowsza technologia, ale 
umożliwiająca wykonywanie większości standardowych prac 
geodezyjnych

Wykonując pomiary GNSS stosujemy instrukcje i wytyczne 
właściwe dla danego typu pracy, jedynie uwzględniając przy 
tym specyfikę tego narzędzia pomiarowego

GUGiK prowadzi obecnie prace legislacyjne porządkujące 
przepisy prawne również w zakresie pomiarów GNSS
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KontaktKontakt

www.asgeupos.pl/kontakt

Centrum Zarządzające ASG-EUPOS
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
tel. (22) 661 83 69, (22) 661 80 27
fax (22) 628 32 06
e-mail: biuro.eupos@gugik.gov.pl

serwisy czasu rzeczywistego
NAWGEO, KODGIS, NAWGIS

tel. (32) 353 06 93
tel. (22) 532 25 62

serwisy post-processingu
POZGEO, POZGEO D

tel. (22) 532 25 63

sprawy administracyjne

tel. (22) 661 83 69



Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa
www.gugik.gov.pl, gugik@gugik.gov.pl

Dziękuję za uwagę…


