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WPROWADZENIE

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju

W 2007 roku obchodziliśmy uroczyście 50-lecie wystrzelenia 
pierwszego sztucznego satelity Ziemi.
Było to 4 października 1957 roku a satelitą był radziecki SPUTNIK 1. 
Patrząc na stan obecny i plany rozwoju satelitarnych systemów 
nawigacyjnych można uznać, że osiągnęły one pełnie rozkwitu.
Poszczególne kraje przedstawiają coraz ambitniejsze plany budowy 
narodowych systemów o zasięgu globalnym. 
W efekcie za kilka lat być może osiągniemy stan, w którym w każdym 
momencie w dowolnym miejscu Ziemi będziemy widzieli nie 5 czy 6 
satelitów, ale 30 lub więcej. 
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POCZĄTKI(1)

W 1960 pojawił się pierwszy satelita nawigacyjny –
TRANSIT 1B, rozpoczynający erę Globalnych 
Nawigacyjnych Systemów Satelitarnych GNSS (ang. 
Global Navigation Satellite System). 

System NNSS TRANSIT bazował na kilku (4 do 10) 
satelitach poruszających się po kołowych orbitach 
biegunowych na wysokości 1100 km. Okres obiegu 
wokół Ziemi wynosił około 107 minut, a użytkownik 
widział nad horyzontem jednego satelitę. 

Do wyznaczenia pozycji wykorzystywano zjawisko 
Dopplera, a wyznaczenie pozycji statku zajmowało 1–2 
godziny z dokładnością rzędu kilkuset metrów.
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POCZĄTKI (2)

NNSS TRANSIT był wykorzystywany również w geodezji. Dokładność
pozycji wyznaczonej z wykorzystaniem orbity precyzyjnej satelitów 
wynosiła około 1m. 
Nie była to dokładność wymagana przy pomiarze podstawowych osnów 
poziomych, ale można było tak wyznaczone punkty traktować jako punkty 
kontrolne w sieci astronomiczno–geodezyjnej (SAG). 
Taką rolę w Polsce pełniła Krajowa Sieć Dopplerowska - KSD mierzona w 
latach osiemdziesiątych. 
Ale już w latach siedemdziesiątych ówczesne mocarstwa (U.S.A i ZSRR) 
podjęły prace nad nowymi systemami:

amerykański otrzymał nazwę GPS–NAVSTAR (ang. Global
Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging),

jego odpowiednikiem po stronie radzieckiej a później rosyjskiej stał
się system GLONASS (ros. Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja
Sistiema) 
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TECHNIKI SATELITARNE I 
KOSMICZNE

Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju

Obok systemów nawigacyjnych istniały i istnieją do dziś
techniki  pomiarowe, które nigdy nie służyły nawigacji 
natomiast są wykorzystywane w geodezji do precyzyjnego 
wyznaczenia pozycji i definiowania układów ziemskich. 
Najważniejszymi przedstawicielami tych systemów są:

VLBI (Very Long Baseline Interferometry) –
interferometria długich baz,

SLR (Satellite Laser Ranging) – laserowy pomiar 
odległości do satelitów 
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Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju

Jest to technika obserwująca odległe radioźródła, 
często znajdujące się poza naszą galaktyką.
Zasada pomiaru w założeniach jest bardzo prosta: 
mierzona jest różnica czasu przybycia do anten 
pomiarowych (minimum dwóch) tej samej fali 
elektromagnetycznej z obserwowanego radioźródła. 
Dokładność jest wprost proporcjonalnie zależna od 
odległości między antenami oraz dokładności 
pomiaru czasu i to jest podstawowy problem rozwoju 
tej metody pomiaru. 
Koszt stacji VLBI wynosi miliony a nawet dziesiątki 
milionów dolarów. Natomiast w zamian otrzymujemy 
najdokładniejszą nawet w chwili obecnej metodę
pomiaru.

VLBI

Antena VLBI w obserwatorium 
w Wettzell, Niemcy

Anteny VLBI i GPS w obserwatorium 
w Onsala, Szwecja
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Wszelkie prawa zastrzeżone – Główny Geodeta Kraju

Impuls laserowy wysłany ze stacji wraca po odbiciu od 
lustra umieszczonego na satelicie. 
Różnica czasu między wysłaniem i odbiorem impulsu 
stanowi podwójną odległość od satelity. 
Ze względu na potrzebną moc impulsu lasera, 
wykorzystuje się do obserwacji głównie niskie satelity 
LAGEOS. Również część satelitów GLONASS 
wyposażonych jest w lustra. 
W chwili obecnej pracuje na świecie około 20 stacji SLR w 
tym jedna w Polsce w Obserwatorium Astro–
Geodynamicznym CBK PAN w Borowcu pod Poznaniem.
Uzyskiwane dokładności są porównywalne z techniką GPS 
i wynoszą kilka cm dla mierzonej odległości do satelity. 
Jednak ze względu na znacznie wyższe koszty 
wybudowania stacji SLR a później jej eksploatacji jest 
powoli wypierana przez permanentne stacje GPS.

SLR

SLR w obserwatorium w 
Wettzell, Niemcy

SLR w obserwatorium AOS CBK w 
Borowcu, Polska
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GNSS(1)

GNSS – (ang. Global Navigation Satellite System) – wspólna nazwa dla 
wszystkich systemów nawigacyjnych.
W chwili obecnej mówimy o GNSS–1 systemie pierwszej generacji, na 
który składają się:

Istniejące globalne systemy nawigacyjne GPS i GLONASS,
Satelitarne systemy wspierające (SBAS–Satellite Based

Augmentation System), do których należą amerykański WAAS (Wide
Area Augmentation System, europejski EGNOS (European
Geostationary Navigation Overlay System), japoński MSAS (Multi–
Functional Satellite Augmentation System),

Naziemne systemy wspierające (GBAS–Ground Based
Augmentation System), do których należą sieci stacji permantnych. W 
tej grupie mieszczą się sieci globalne jak IGS, kontynentalne – EPN, 
AUSPOS i krajowe lub regionalne – ASG–EUPOS, CORS, SAPOS, 
SWEPOS itp.
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GNSS(2)

Druga generacja GNSS definiowana jest jako w pełni cywilna. Jego 
podstawą będzie system GALILEO oraz zmodernizowane systemy GPS i 
GLONASS.
W GNSS–2 znajdzie się również projektowany globalny nawigacyjny 
system chiński – COMPAS oraz regionalne systemy nawigacyjne: indyjski 
Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) i japoński Quasi-
Zenith Satellite System (QZSS). 
W skład GNSS-2 wejdą również istniejące i projektowane systemy 
wspierające SBAS i GBAS:

SBAS– indyjski GAGAN, chiński BEIDOU,
GBAS – kontynentalne (australijski GRAS), regionalne (CORS, 

ASG – EUPOS)
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Istniejące:
GPS–NAVSTAR (Global Positioning System –
NAVigation Signal Timing And Ranging),
GLONASS (GLObalnaja NAwigacionnaja Sputnikowaja
Sistiema),

Planowane:
GALILEO – cywilny globalny system nawigacyjny 
budowany przez Unię Europejską,

COMPASS – chiński globalny system nawigacyjny 
(nazywany również BEIDOU-2).

SATELITARNE SYSTEMY 
NAWIGACYJNE GNSS
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GPS–NAVSTAR
(Global Positioning System –

NAVigation Signal Timing And Ranging)
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Historia systemu GPS zaczęła się latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Pierwszego eksperymentalnego satelitę
bloku I wysłano w 1978 roku.

Właściwości:
GPS-NAVSTAR jest  radiowym satelitarnym systemem 
wyznaczania pozycji, prędkości oraz transferu czasu.
GPS jest systemem globalnym (dostępnym w dowolnym 
punkcie Ziemi) niezależnie od warunków 
atmosferycznych.
Informacja jest dostarczana nieodpłatnie do 
nieograniczonej liczby użytkowników wyposażonych w  
odpowiedni sprzęt.

GPS–NAVSTAR (1)
WŁAŚCIWOŚCI
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System składa się z trzech części (segmentów):
Satelitarnego - (projektowany na 24 satelity, obecnie na 

orbicie znajduje się 32 satelitów) 

Kontrolnego -Master Control Station w Colorado Spring -
zarządzanie systemem, obliczanie efemeryd,
- stacje śledzące w Colorado Spring, Hawai, Diego Garcia, 
Ascension, Kwajalein,
- obserwacje satelitów, tworzenie skali czasu, kontrola efemeryd
- anteny nadawcze w Diego Garcia, Ascension, Kwajalein -
przesyłanie danych na satelitę

Użytkownika – zastosowania nawigacyjne, geodezyjne, 
transfer czasu.

GPS–NAVSTAR (2)
BUDOWA
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GPS–NAVSTAR (3)
BUDOWA

Segment Segment 
KontrolnyKontrolny

Segment Segment 
UUżżytkownikaytkownikaStacjeStacje

śśledzledząącece

Anteny Anteny 
nadawczenadawcze

Master ControlMaster Control
Station (Station (SchrieverSchriever AFB)AFB)

Segment Segment 
SatelitarnySatelitarny
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Konstelacja satelitów GPS:
Wysokość orbity :  20 200 km,
Okres Obiegu :  11 h 58 min.
Nachylenie orbity :  55o

Liczba płaszczyzn :  6
Satelitów w płaszczyźnie : 4 (5)
Liczba satelitów :  24 (32)

GPS–NAVSTAR (4)
SEGMENT SATELITARNY
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Częstotliwość podstawowa oscylatora (zegara) 
10.23MHz,
Częstotliwości fal nośnych L1 i L2, 
L1 = 154•10.23MHz = 1575.42MHz

L2 = 120•10.23MHz = 1227.60MHz
L5* = 115•10.23MHz = 1176.45MHz (*projektowana)

Informacja kodowa
Navigation Message
Kod C/A (Coarse Acquisition)
Kod P/Y (precision/encrypted) 
Kod L2C (cywilny) 
Kod L1C* (cywilny- pojawi się w satelitach 
GPS-III)

GPS–NAVSTAR (5)
CHARAKTERYSTYKA SYGŁAŁU
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Navigation Message
częstotliwość = 50 Hz nałożony na obydwa kody P(Y) 
i C/A.
dzieli się na 25 ramek o długości 1 500 bitów. Każda 
ramka dzieli się na 5 podramek, 
czas transmisji 30 sekund - pełna po 12.5 min,
zawiera wszystkie informacje o satelitach:

- almanac - przybliżone położenie satelity,
- współczynniki modelu opóźnienia
jonosferycznego,

- poprawki zegarów satelitarnych,
- efemerydy broadcast (pokładowe) satelitów,

GPS–NAVSTAR (6)
INFORMACJA KODOWA
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Kod C/A (Coarse Acquisition)
Jawny - o znanej strukturze,
Transmitowany tylko na częstotliwości nośnej L1,
częstotliwość = 1.023MHz (długość fali = 293.1m),
długość kodu wynosi 1023 bitów odmiennych dla 
każdego satelity (PRN - Pseudo Random Noise),
czas transmisji całego kodu - 1 milisekunda

Kod P/Y (precision/encrypted) 
Struktura niejawna,
Transmitowany na częstotliwościach L1 i L2,
częstotliwość = 10.23MHz (długość fali =29.31m),
czas transmisji całego kodu - 266 dni (7 dni dla 

każdego satelity)

GPS–NAVSTAR (7)
INFORMACJA KODOWA
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Kod L2C (Civilian)
Jawny - o znanej strukturze,
Transmitowany tylko na częstotliwości nośnej L2,
częstotliwość = 1.023MHz (długość fali = 293.1m),
Kod dzielony na dwie części CM (Civilian Moderate) o 
długości 10 230 bitów oraz CL (Civilian Long) o 
długości 767 250 bitów i powtarzany co 1500 ms,
odmiennych dla każdego satelity (PRN - Pseudo 
Random Noise),
czas transmisji całego kodu - 1 milisekunda

Kod L1C (Civilian)

Planowany w satelitach bloku III (po 2013 roku). Struktura 
ma być podobna do L2C.

GPS–NAVSTAR (8)
INFORMACJA KODOWA
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GPS–NAVSTAR (9)
INFORMACJA KODOWA
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Obecnie (od 1 maja 2000) uzyskujemy:

około 3-5 m odbiornikiem autonomicznym (<15 m),
około 1-2 m dla pomiarów autonomicznych z 
korekcją DGPS,
0.01 - 0.02m dla pomiarów względnych z użyciem 
obserwacji fazowych,

GPS–NAVSTAR (10)
DOKŁADNOŚCI
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GLONASS
(GLObalnaja NAwigacionnaja

Sputnikowaja Sistiema)
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GLONASS został powołany do życia 1 grudnia 1976 dekretem „O 
rozwoju globalnego systemu nawigacji satelitarnej GLONASS” a fazę
operacyjną przewidywano na 1991 rok. 

Ze względu na perturbacje związane z rozpadem Związku 
Radzieckiego i kłopotami ekonomicznymi Rosji w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku system nie osiągnął do dnia 
dzisiejszego fazy operacyjnej. Poczynając od 2001 roku podjęto 
działania mające na celu dokończenie budowy systemu. Podobnie 
jak w przypadku GPS system GLONASS jest:

radiowym satelitarnym systemem wyznaczania pozycji, 
prędkości oraz transferu czasu.
jest systemem globalnym (dostępnym w dowolnym punkcie 
Ziemi) niezależnie od warunków atmosferycznych.
Informacja jest dostarczana nieodpłatnie do nieograniczonej 
liczby użytkowników wyposażonych w  odpowiedni sprzęt.

GLONASS (1)
WŁAŚCIWOŚCI
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System składa się z trzech części (segmentów):
Satelitarnego - (projektowany na 24 satelity, obecnie na orbicie 
znajduje się 16 satelitów) 
Kontrolnego Ground-based Control Complex (GCS): 
-System Control Center (SCC) - stacja w Krasnoznamensku koło 
Moskwy,(zarządzanie systemem, obliczanie efemeryd, poprawek 
zegarów satelitów, przesyłanie danych na satelitę)
- stacje śledzące Command Tracking Stations (CTS) -
obserwacje satelitów, przesyłanie danych do SCC, 
- Quantum Optical Tracking Stations - kalibracja danych 
obserwacyjnych z CTS przy użyciu obserwacji laserowych
Użytkownika – zastosowania nawigacyjne, geodezyjne, transfer 
czasu.

GLONASS (2)
BUDOWA
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Konstelacja satelitów GLONASS:

Wysokość orbity :  19 100 km

Okres Obiegu :  11 h 15 min

Nachylenie orbity :  64.8o

Liczba płaszczyzn :  3

Satelitów w płaszczyźnie : 7+1

Liczba satelitów :  24 (21+3)

GLONASS (4)
SEGMENT SATELITARNY
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Częstotliwości fal nośnych L1 i L2:
L1 = 1602.0 - 1614.94 MHz (przesunięcie dla satelitów = 
562.5 kHz), 1602.0 - 1609.31 Mhz (do 2005) i 1598.06 -
1605.38 po 2005
L2 = 1246.0 - 1256.06 MHz (przesunięcie dla satelitów = 
437.5 kHz)

Informacja kodowa
Navigation Message
Kod SP (Standard Precision)
Kod HP (High Precision) 

GLONASS (5)
CHARAKTERYSTYKA SYGŁAŁU
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Navigation Message
częstotliwość = 50 Hz nałożony na obydwa kody SP i 
HP. 
dzieli się na 5 ramek.Każda ramka dzieli się na 15 
linii,
czas transmisji 30 sekund - pełna po 2.5 min,
zawiera wszystkie informacje o satelitach:

- almanac - przybliżone położenie       
satelity,

- parametry przesunięcia fazy,
- poprawki zegarów satelitarnych,
- efemerydy broadcast (pokładowe) 
satelitów,

GLONASS (6)
INFORMACJA KODOWA
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Kod SP (Standard Precision) 
Jawny - o znanej strukturze,
Transmitowany tylko na częstotliwości nośnej L1, 
częstotliwość = 0.511MHz, 
długość kodu wynosi 511 bitów odmiennych dla 
każdego satelity, 
czas transmisji całego kodu - 1 milisekunda

Kod HP (High precision) 
Struktura niejawna, 
Transmitowany na częstotliwościach L1 i L2,
częstotliwość = 5.11MHz,

GLONASS (7)
INFORMACJA KODOWA
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GALILEO
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Projekt europejskiego systemu nawigacyjnego, odpowiednika 
GPS i GLONASS pojawił się w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

26 maja 2003 roku Unia Europejska i Europejska Agencja 
Kosmiczna podpisały porozumienie o budowie cywilnego 
systemu nawigacyjnego o nazwie GALILEO. 

System miał powstać w latach 2006–2010, jednak z powodu 
różnych perturbacji moment jego oddania do użytkowania 
przesunięto na 2013 rok.

GALILEO (1)
WŁAŚCIWOŚCI
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Konstelacja satelitów GALILEO:

Wysokość orbity :  23 616 km

Okres obiegu :  ~14 godzin

Nachylenie orbity :  56O

Liczba płaszczyzn :  3

Satelitów w płaszczyźnie : 9+1

Liczba satelitów :  30

GALILEO (2)
SEGMENT SATELITARNY
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GALILEO (3)
CHARAKTERYSTYKA SYGŁAŁU

System GALILEO będzie transmitował 10 kodów 
nawigacyjnych w czterech pasmach częstotliwości dla 5 
różnych serwisów.
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Pasmo E5A (1164 – 1189 MHz) – częstotliwość nośna 
fali 1176.45 MHz. Pokrywająca się z planowaną
częstotliwością L5 systemu GPS,
Pasmo E5B (1189 – 1215 MHz) – częstotliwość nośna 
fali 1207.14 MHz. Prawdopodobnie pokrywająca się z 
planowaną częstotliwością L3 systemu GLONASS,
Pasmo E6 (1215 – 1301 MHz) – częstotliwość nośna fali 
1278.75 MHz. Nie mający odpowiednika w systemach 
GPS i GLONASS,
Pasmo E1-L1-E2 (1215 – 1301 MHz) – częstotliwość
nośna fali 1278.75 MHz. Nie mający odpowiednika w 
systemach GPS i GLONASS,

GALILEO (4)
CHARAKTERYSTYKA SYGŁAŁU
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GALILEO (5)
SERWISY

OAS (Open Access Service). Sygnał jawny w pełni 
dostępny. W zależności od potrzeb odbiorniki będą
odbierać na 1 lub 2 częstotliwościach. Dokładność; 
pozioma 4  do 15 m, pionowa 10 do 35 m,
CS (Commercial Service). Serwis płatny skierowany dla 
grup zawodowych zainteresowanych wysoką dokładnością i 
niezawodnością. Praca na 2 lub 3 częstotliwościach. 
Dokładność pozioma 0.8 (i mniej) do 7 m, pionowa 1 (i 
mniej) do 15 m,
PRS (Public Regulated Service) – Serwis zastrzeżony. 
Przewidziany jest dla służb państwowych – policja, 
pogotowie, służba ochrony wybrzeża, itp. Skierowany do 
zainteresowanych bardzo dużą dokładnością, wysoką
jakością sygnału i niezawodnością transmisji.
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SOL (Safety of Life Service) – o dokładności podobnej do 
Open Service jednak z dodatkową informacją o spójności i 
poprawności sygnału oraz uwierzytelnieniem informacji. 
Skierowany do użytkowników pozarządowych w nawigacji 
morskiej, lotniczej i rządowej. 
SAR (Search And Rescue ) – system wysokiej dokładności 
służący ratownictwu oraz poszukiwaniom. Wspierający 
istniejące systemy poszukiwawcze. 

GALILEO (6)
SERWISY
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COMPASS (1)
(BEIDOU-2)

W od 2000 roku Chiny rozpoczęły budowę satelitarnego 
systemu wspomagającego (SBAS) nazywanego „BEIDOU”. 
Składa się on z 4 satelitów geostacjonarnych (ostatni 
wysłany w 2007 roku) . 

Następnie władze chińskie poinformowały, że chcą dalej 
rozbudować ten system o dodatkowe 30 satelitów 
tworzących globalny system nawigacyjny podobny do GPS, 
GLONASS i GALILEO. 

W przedstawionych założenia systemu ma on transmitować
sygnał na czterech częstotliwościach pokrywających się z 
częstotliwościami E1, E2, E5B i E6 systemu Galileo. 
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GNSS
CZĘSTOTLIWOŚCI
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Systemy SBAS
(Satellite Based Augmentation System) 
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SYSTEMY SBAS (1)
WAAS
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SYSTEMY SBAS (2)
EGNOS

GPS
GLONASSGEO

NLES
(x 6)

RIMS

EWAN

AOR-E
IOR-W

ARTEMIS

MCC 1 MCC 2 MCC 3 MCC 4 PACF ASQF
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Systemy GBAS
(Ground Based Augmentation System) 
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SYSTEMY GBAS (1)
IGS – International GNSS Service
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SYSTEMY GBAS (2)
EPN – Eurpoean Permanent Network



44/66

SYSTEMY GBAS (3)
EUPOS
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SYSTEMY GBAS (4)
ASG-EUPOS
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Wyznaczanie pozycji w 
Systemach GNSS

(Global Navigation Satellite Systems) 
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GNSS
WYZNACZANIE POZYCJI W TRYBIE 

NAWIGACYJNYM (KODOWYM)

W sygnale zawarta jest informacja o czasie
Należy zmierzyć odległość od satelity do odbiornika
odległość = prędkość * czas

Jeżeli zmierzymy czas od momentu emisji sygnału z satelity 
do jego odbioru przez odbiornik , obliczymy odległość
(pseudorange measurements – pomiary pseudoodległości)

Odległość jest sumą pewnej liczby pełnych cykli fazowych
emitowanej fali plus mierzona część ułamkowa cyklu
ρ = N*λ + Φ* λ (carrier-phase measurements – pomiary fazowe)
Mierząc odległość do kilku satelitów, których pozycja jest znana, 
możemy wyznaczyć pozycję odbiornika (przestrzenne wcięcie 
liniowe) 
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GNSS
WYZNACZANIE POZYCJI W TRYBIE 

NAWIGACYJNYM (KODOWYM)
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GNSS
WYZNACZANIE POZYCJI W TRYBIE RÓŻNICOWYM 

(WZGLĘDNYM)

RRóóżżnicowy GPSnicowy GPS

2 - 1
2 - 3
2 - 4
2 - 5

1 2 3 4 5

Satelita odniesienia

Reference
Rover

DX, DY, DZ

Dokładność wyznaczenia pozycji względnej: 1-10 mm.
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WYZNACZENIE POZYCJI Z 
OBSERWACJI KODOWO – FAZOWYCH

Metody pomiarowe

++ Pomiary statyczne (Pomiary statyczne (staticstatic))

++ Pomiary szybkie statyczne (Pomiary szybkie statyczne (rapidrapid staticstatic, , fastfast staticstatic))

++ Pomiary Pomiary „„StopStop--andand--gogo””

++ Pomiary kinematyczne (Pomiary kinematyczne (continouscontinous kinematickinematic))

++ Pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistymPomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym
RealReal--time kinematic (RTK)time kinematic (RTK)
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POMIARY STATYCZNE (1)

++ na statywach lub filarach obserwacyjnychna statywach lub filarach obserwacyjnych

++ jednoczesne obserwacje na wielu punktachjednoczesne obserwacje na wielu punktach

++ dudużże odlege odległłoośścici (10 km (10 km ddo o tysitysięęcy kmcy km))

++ ddłługie sesjeugie sesje ((godziny, dni, permanentniegodziny, dni, permanentnie))

++ interwainterwałł rejestracji odrejestracji od 5 5 ddo 30 seo 30 sekundkund

++ redukcja wielotoroworedukcja wielotorowośścici

++ opracowanie danych w opracowanie danych w PostPost--processingprocessinguu

++ pomiary osnpomiary osnóów, pomiary badawczew, pomiary badawcze
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POMIARY STATYCZNE (2)

Kampania 
EUREF-POL’2001
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POMIARY STATYCZNE (3)
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SZYBKIE POMIARY STATYCZNE 
(FastStatic, Rapid Static)(1)

++ krkróótsze odlegtsze odległłoośścici ((dodo 10 km)10 km)

++ krkróótsze sesjetsze sesje (10 (10 minutminut))

++ 2 2 stacje referencyjne wymaganestacje referencyjne wymagane

++ odbiorniki L1+L2odbiorniki L1+L2

++ interwainterwałł rejestracji 1rejestracji 1--10 sekund10 sekund

++ obliczenia w obliczenia w postpost--processinguprocessingu

++ zagzagęęszczenie osnszczenie osnóów (III klasaw (III klasa

i osnowa pomiarowai osnowa pomiarowa))

Stacja 
referencyjna 1

Stacja
referencyjna 2

1

2

3

4
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SZYBKIE POMIARY STATYCZNE 
(FastStatic, Rapid Static)(2)
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POMIARY KINEMATYCZNE(1)

Pomiary „stop and go”

++ odlegodległłoośści doci do 1 km1 km

++ obserwacje obserwacje 1 min1 minutoweutowe

++ interwainterwałł sekundowysekundowy

++ wymagana inicjalizacjawymagana inicjalizacja

++ ciciąąggłła rejestracja minimuma rejestracja minimum

czterech tych samych satelitczterech tych samych satelitóóww

Stacja referencyjnainicjalizacja
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POMIARY KINEMATYCZNE(2)

Pomiary kinematyczne

++ wymagana inicjalizacjawymagana inicjalizacja

++ ciciąąggłły pomiary pomiar

++ interwainterwałł rejestracji 1 sekundarejestracji 1 sekunda
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POMIARY KINEMATYCZNE
W CZASIE RZECZYWISTYM

(RTK, DGPS)

Stacja bazowa
Stacja mobilna (rover)

radio
radio

antenaantena korekta
dane obs.
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POMIARY KINEMATYCZNE
W CZASIE RZECZYWISTYM

(RTK, DGPS)
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POMIARY KINEMATYCZNE(4)

Powierzchniowe RTK (RTN) – wariant pomiarów RTK. W pomiarach 
tych rolę stacji bazowej przejmuje sieć stacji permanentnych 
przesyłających dane obserwacyjne w czasie rzeczywistym do Centrum 
Zarządzania. Oprogramowanie sterujące w Centrum Zarządzania 
przetwarza dane ze stacji tworząc poprawki powierzchniowe wysyłane 
do użytkownika. 
Zaletą systemu powierzchniowego RTK jest możliwość pracy z jednym 
odbiornikiem ruchomym. Rolę stacji bazowej przejmuję na siebie 
system. Odległości między stacjami według obecnych warunków 
oprogramowania Centrum Zarządzania mogą wynosić 70–80 km, a 
otrzymywane dokładności są wyższe niż w przypadku zwykłych 
pomiarów RTK. .
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DANE Z POMIARÓW STATYCZNYCH

++ obserwacje (L1, L2, C/A, P1, P2, D1, D2) obserwacje (L1, L2, C/A, P1, P2, D1, D2) 

++ orbity (parametry orbit pokorbity (parametry orbit pokłładowych)adowych)

++ dane stanowiskowe (dane stanowiskowe (sitesite informationinformation))

++ nazwa punktu (skrnazwa punktu (skróót 4t 4--znakowy)znakowy)

++ czas pomiaru (poczczas pomiaru (począątek, koniec)tek, koniec)

++ wysokowysokośćść anteny (ew. anteny (ew. ekscentrekscentr anteny)anteny)

++ szkic przesszkic przesłłonionięęcia horyzontucia horyzontu

++ inne informacjeinne informacje

++ dane dane meteometeo (temperatura, ci(temperatura, ciśśnienie, wilgotnonienie, wilgotnośćść))
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DANE Z POMIARÓW STATYCZNYCH

Polowy dziennik pomiarowy
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DANE POMIAROWE
FORMAT RINEX 2

2              OBSERVATION DATA    G (GPS)             RINEX VERSION / TYPE
ASHTORIN            KGiF AR             24 - APR - 05 18:19 PGM / RUN BY / DATE 
Siec kontrolna AR Wrocław                                   COMMENT             
0351                                                        MARKER NAME         
000A                                                        MARKER NUMBER       
KFM                 KGiF AR                                 OBSERVER / AGENCY   
006                 ASHTECH Z-XII3      1G00      1C73      REC # / TYPE / VERS 
006                 700718B                                 ANT # / TYPE        

3835694.4400  1177219.8400  4941747.7100                  APPROX POSITION XYZ 
0.0900        0.0000        0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N

1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2
7    L1    L2    C1    P1    P2    D1    D2            # / TYPES OF OBSERV 

30.0000                                                 INTERVAL            
LEAP SECONDS        

1997     6     6    10     2   30.000000      GPS         TIME OF FIRST OBS   
1997     6     6    11    59   59.997000      GPS         TIME OF LAST OBS    

END OF HEADER       
97  6  6 10  2 30.0000000  0  5G17G25G06G22G10                 0.000129845

-66784.73519    -37564.38958  15717801.991           0.0005   15717817.8845
2363.964        1842.050

56529.24019     23154.47457  18054151.359           0.0005 18054169.3955
-2075.355       -1617.160
38982.60619     19559.24555  16320836.233           0.0005 0.0005
-1233.713        -961.335

-70166.49719    -40670.66058  16243289.435           0.0005   16243302.0695
2562.107        1996.447

20858.68919     13226.04857  18664064.249           0.0005 18664069.4735
-663.296        -516.854
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DANE POMIAROWE
FORMAT RINEX 2

2              NAVIGATION DATA                         RINEX VERSION / TYPE
ASHTORIN            KGiF AR             24 - APR - 05 18:25 PGM / RUN BY / DATE 
Siec kontrolna AR Wrocław                                   COMMENT             

END OF HEADER       
6 97  6  6 12  0  0.0 -.493600964546D-07  .000000000000D+00  .000000000000D+00

.210000000000D+02  .701562500000D+02  .476519848964D-08 -.505433001565D+00 

.350736081600D-05  .651305797510D-02  .100396573544D-05  .515374567032D+04 

.475200000000D+06  .875443220139D-07  .150126029900D+01  .484287738800D-07 

.959561069639D+00  .357500000000D+03 -.267190290856D+01 -.856964267430D-08 

.464305054455D-10  .000000000000D+00  .908000000000D+03  .000000000000D+00 

.700000000000D+01  .000000000000D+00  .186264514923D-08  .277000000000D+03 

.468150000000D+06  .000000000000D+00  .000000000000D+00 .000000000000D+00
10 97  6  6 12  0  0.0  .889645889401D-05  .568434188608D-12  .000000000000D+00 

.360000000000D+02 -.445000000000D+02  .408374153280D-08  .269415351511D+01 
-.232644379139D-05  .224908546079D-02  .115837901831D-04  .515380075836D+04 
.475200000000D+06  .242143869400D-07 -.271237687057D+01 -.391155481339D-07 
.963446356231D+00  .157593750000D+03 -.311076066321D+00 -.767746265428D-08 
.371444043564D-09  .000000000000D+00  .908000000000D+03  .000000000000D+00 
.700000000000D+01  .000000000000D+00 -.186264514923D-08  .292000000000D+03 
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DANE POMIAROWE
FORMAT RINEX 2
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

tel. +22 532 2562, fax +22 628 3206
e-mail: biuro.eupos@gugik.gov.pl

www.asgeupos.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone – reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie części lub całości 
materiału bez zgody Głównego Geodety Kraju jest zabronione


