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� Plan prezentacji

�Pomiary w systemach GNSS – serwisy 
systemu ASG-EUPOS

�Zagadnienia techniczne i prawne

�Statystyki systemu

�Pytania i odpowiedzi  
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Witryna Witryna www.asgeupos.plwww.asgeupos.pl

� Opisy sys. GNSS, pomiarów RTK, transformacji współrzędnych

� Opisy serwisów systemu ASG-EUPOS

� Informacje o stanie działania serwisów

� Dział „do pobrania”

� Publikacje

� Materiały promocyjne i graficzne

� Narzędzia GNSS

� Instrukcje i specyfikacje

� Forum uŜytkowników systemu



pomiary w systemach GNSSpomiary w systemach GNSSpomiary w systemach GNSSpomiary w systemach GNSS
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� Pomiary GNSS mogą słuŜyć do pomiarów geodezyjnych przy 
spełnieniu pewnych warunków

� Dokładności pomiarów satelitarnych mogą się wahać od kilku 
milimetrów do kilku metrów

� Pomiary satelitarne moŜna traktować jako nowe narzędzie w 
ramach dotychczasowych prac geodezyjnych

� System ASG-EUPOS to osnowa geodezyjna, na której są
wykonywane ciągłe pomiary satelitarne
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� Systemy GNSS

� segment poruszających się wokół Ziemi satelitów nawigacyjnych, nadających 
sygnały pomiarowe oraz informację o połoŜeniu satelitów na orbitach

� Wyznaczenie współrzędnych przestrzennych:

� zadanie geometryczne – 3 satelity nawigacyjne

� pomiary GNSS – 4 satelity nawigacyjne

� pomiary RTK ang. Real Time Kinematic – 5 satelitów nawigacyjnych



8Źródło: www.kowoma.de/en/gps/positioning.htm



9Źródło: www.kowoma.de/en/gps/positioning.htm

� Pomiar odległości do 3 satelitów 
rozwiązuje geometryczny problem 
wyznaczenia pozycji. 

� Ze względu na specyfikę pomiaru 
odległości w systemach GNSS gdzie 
wymagany jest pomiar czasu, zachodzi 
potrzeba śledzenia dodatkowego 4 
satelity.

� Układ 4 równań obserwacyjnych pozwala 
na wyznaczenie 4 niewiadomych:

X, Y, Z, δδδδt
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� czynniki ograniczające dokładność systemów GNSS:

� niedokładność zegarów satelitów

� błędy orbit satelitów nawigacyjnych

� propagacja sygnałów GNSS w atmosferze ziemskiej

� opóźnienie jonosferyczne

� opóźnienie troposferyczne

� zastosowanie pomiarów róŜnicowych pozwala na ograniczenie wyŜej 
wymienionych czynników, zwiększając dokładność wyznaczanych 
współrzędnych



Vi Vi

mp = f(d)



Depesza NMEA

Poprawki w formacie RTCM
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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
połoŜonych na obszarze 
Polski,

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

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

2 centra zarządzania
w Warszawie i Katowicach



RTCM

NMEA

NTRIP
GPServer

GPSNet

GPSNet

(RTKnet)

Serwer komunikacyjny

Serwery obliczeniowe
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� NMEA

� National Marine Electronics Association

� Informacja o przybliŜonej pozycji odbiornika

� $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

� RTCM

� Radio Technical Commision For Marine Services

� Zestaw informacji pozwalający na podniesienie dokładności pomiaru

� NTRIP

� Networked Transport of RTCM via Internet Protocol

� Internetowy protokół przesyłania poprawek w formacie RTCM



RTCM

NMEA

NTRIP
GPServer

GPSNet

GPSNet

(RTKnet)

Serwer komunikacyjny

Serwery obliczeniowe
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� Wybór serwisu

91.198.76.2 port 8080

RTCM 3.1 VRS

RTCM 2.3 VRS

RTCM 3.1 Net

RTCM 2.3 FKP

KODGIS_Polnoc

KODGIS_Poludnie

NAWGIS

GPRS mountpoint



NAWGEO – VRS (RTCM 2.3; RTCM 3.1)

Źródło: Trimble VRS Brochure

ang. Virtual reference Station



NAWGEO – Net (RTCM 3.1)

Źródło: na podstawie http://leica.loyola.com/rtk-net/max-imax.html



NAWGEO – FKP (RTCM 2.3)

ger. Flächen-Korrektur-Parameter

Źródło: „Development of Network-Based RTK-GPS Positioning System Using FKP Via a TV Broadcast in Japan”

Hiromune Namie, Keiichi Nishikawa, Koji Sasano, Chunming Fan, and Akio Yasuda



� Dodatkowe błędy pomiarowe:

� słaba konstelacja satelitów – PDOP

� wielodroŜność sygnału - multipath

� zakłócenia elektromagnetyczne

Źródło: www.kowoma.de/en/gps/positioning.htm



� POZGEO



Obliczenia w serwisie POZGEO wykonywane są dla danych 
obserwacyjnych zapisanych w formacie RINEX (Receiver
Independent Exchange Format)

Plik RINEX w części nagłówkowej powinien zawierać
następujące pola:

RINEX VERSION / TYPE
PGM / RUN BY / DATE
MARKER NAME
OBSERVER / AGENCY
REC # / TYPE / VERS
ANT # / TYPE
APPROX POSITION XYZ
ANTENNA: DELTA H/E/N
WAVELENGHT FACT L1/2
# / TYPES OF OBSERV
INTERVAL (wpis opcjonalny, zaleca się jego stosowanie)
TIME OF FIRST OBS
TIME OF LAST OBS (wpis opcjonalny, zaleca się jego stosowanie)
END OF HEADER





zagadnienia techniczne i prawnezagadnienia techniczne i prawnezagadnienia techniczne i prawnezagadnienia techniczne i prawne
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ObowiObowiąązujzująące przepisy prawnece przepisy prawne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z późn. zm.):

art. 2 pkt. 4 

„Osnowy geodezyjne - rozumie się przez to usystematyzowany 
zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono 
matematycznie ich wzajemne połoŜenie i dokładność
usytuowania.”

art. 3 pkt. 1 

„Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym 
systemie odniesień przestrzennych”.
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ObowiObowiąązujzująące przepisy prawnece przepisy prawne

Instrukcja Techniczna O-1

§ 3 ust. 9 

„Stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych 
instrukcjami technicznymi jest dopuszczalne, a metod 
będących wynikiem postępu technicznego jest zalecane, pod 
warunkiem zachowania wymaganych przez instrukcje 
dokładności opracowań wynikowych”.
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ObowiObowiąązujzująące przepisy prawnece przepisy prawne

Instrukcja Techniczna G-4

§ 28 ust. 2 

„Jeśli narzędzie pomiarowe wykonuje bezpośrednio podczas 
pomiaru obliczenie współrzędnych x, y i (lub) wysokości H 
obserwowanych punktów w oparciu o dane stanowiska i celów 
nawiązania (orientacji) oraz pozwala na ich zapis i przekazanie 
plikiem tekstowym, to wydruki tych plików, poprzedzone 
wskazówkami objaśniającymi sposób kodowania i kolejność
danych, podpisane na kaŜdej karcie przez wykonawcę
pomiarów, uznaje się za dokumenty pomiarowe, pod 
warunkiem wykonania niezaleŜnej kontroli pomiaru.”
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Projekty przepisProjekty przepisóów prawnychw prawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych.

Załącznik nr 1 pkt. 5

„Przenoszenie na obszar Polski geodezyjnego układu 
odniesienia ETRF89 odbywa się poprzez sieć stacji 
referencyjnych systemu ASG-EUPOS i punktów 
podstawowej osnowy geodezyjnej EUREF-POL i POLREF za 
pośrednictwem obserwacji satelitarnych GNSS (Global
Navigation Satellite Systems).
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Projekty przepisProjekty przepisóów prawnychw prawnych

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz nowe 
standardy techniczne dotyczące m.in.:

� Osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
oraz baz danych tych osnów,

� Mapy zasadniczej i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,

� Topograficzna Baza Danych.
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Projekty przepisProjekty przepisóów prawnychw prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych.

Załącznik nr 1

Pkt. 4- „Poziomą podstawową osnowę fundamentalną tworzą
punkty sieci EUREF-POL, punkty główne krajowej sieci EUVN, 
stacje pernamentne systemu ASG-EUPOS, które naleŜą
do sieci stacji EPN oraz punkty Polskiej Sieci 
Geodynamicznej…”

Pkt. 5- „Podstawową poziomą osnowę 1 klasy tworzą punkty 
sieci POLREF, punkty krajowego rozwinięcia sieci EUVN, 
stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS oraz punkty 
sieci astronomiczno-geodezyjnej SAG i sieci wypełniającej 
SW…”
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Projekty przepisProjekty przepisóów prawnychw prawnych

Wytyczne techniczne G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na 
systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS

� Określenie dokładności poszczególnych serwisów systemu 
ASG-EUPOS

� Zalecenia do wykonywania pomiarów satelitarnych róŜnymi 
technikami

� Zalecane warunki wykonywania pomiarów satelitarne w 
rozbiciu na poszczególne serwisy systemu ASG-EUPOS.

� Wzór / propozycja raportu z pomiaru RTK
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Zagadnienia techniczne Zagadnienia techniczne 
specyfika pomiarspecyfika pomiaróów GNSSw GNSS

� Pomiary GNSS odbywają się w globalnym układzie 
odniesienia – obecnie IGS’05 (odpowiednik układu 
ITRF2005) – we współrzędnych kartezjańskich XYZ lub 
φλh. 

� Pomiary w systemie ASG-EUPOS odbywają się w 
nawiązaniu do stacji referencyjnych, posiadających 
współrzędne w aktualnym geodezyjnym systemie 
odniesienia (ETRS).

� Za pomocą formuł odwzorowawczych obliczane są
współrzędne płaskie w układach 2000 i 1992.

� 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 techniczneZagadnienia techniczne
specyfika pomiarspecyfika pomiaróów GNSSw GNSS

� W systemie ASG-EUPOS wyznaczamy wysokości elipsoidalne.

� Aby przejść do wysokości normalnych naleŜy uwzględnić wysokość
quasigeoidy nad elipsoidą 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 pomiarspecyfika pomiaróów 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 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). 

� Stąd w projekcie Wytycznych technicznych G-1.12 
zalecenie pomiaru na punkcie kontrolnym o znanych 
współrzędnych.
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ObowiObowiąązujzująące przepisy prawnece przepisy prawne

Instrukcja Techniczna G-4

§ 28 ust. 2 

„Jeśli narzędzie pomiarowe wykonuje bezpośrednio podczas 
pomiaru obliczenie współrzędnych x, y i (lub) wysokości H 
obserwowanych punktów w oparciu o dane stanowiska i celów 
nawiązania (orientacji) oraz pozwala na ich zapis i przekazanie 
plikiem tekstowym, to wydruki tych plików, poprzedzone 
wskazówkami objaśniającymi sposób kodowania i kolejność
danych, podpisane na kaŜdej karcie przez wykonawcę
pomiarów, uznaje się za dokumenty pomiarowe, pod 
warunkiem wykonania niezaleŜnej kontroli pomiaru.”
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Zagadnienia techniczneZagadnienia techniczne
specyfika pomiarspecyfika pomiaróów GNSS w GNSS -- inicjalizacjainicjalizacja

Spełniając wymóg niezaleŜnej kontroli (zgodnie z Instrukcją
Techniczną G-4) znalazł się zapis w Wytycznych 
technicznych G-1.12:

6. W przypadku pomiarów punktów granicznych, punktów 
osnowy pomiarowej lub innych, otrzymane wartości 
powinny być sprawdzone za pomocą drugiego, 
niezaleŜnego pomiaru wykonanego metodą RTK, metodą
klasyczną (poligonową lub wcięć) lub inną.

7.  W metodzie RTK, poprzez drugie niezaleŜne wyznaczenie 
naleŜy rozumieć:

1) pomiar wykonany przy powtórnej inicjalizacji 
odbiornika,

2) pomiar wykonany innym zestawem pomiarowym,

3) pomiar i opracowanie obserwacji w trybie post-
processingu.
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Zastosowania serwisZastosowania serwisóów ASGw ASG--EUPOSEUPOS

� Serwis pomiaru w czasie rzeczywistym NAWGEO, 
umoŜliwia zakładanie osnów sytuacyjno-wysokościowych, 
oraz wykonywanie bezpośrednich pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych w standardzie osnowy pomiarowej, w tym 
równieŜ dla wyznaczeń, dla których wymagane są wyŜsze 
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 pomiarowych oraz wykonywanie 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w standardzie, 
co najmniej osnowy pomiarowej. 

Po wyznaczeniu wysokości normalnych punktów ASG-
EUPOS będzie moŜna poprzez ten serwis równieŜ
wyznaczać wysokości normalne przy zastosowaniu modelu 
quasigeoidy.

� Wyznaczanie punktów poziomej szczegółowej osnowy 
moŜe być realizowane w systemie ASG-EUPOS takŜe z 
wykorzystaniem serwisu POZGEO D i uŜyciu 
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 moŜe być wykorzystywany do 
kontrolowania współrzędnych punktów osnowy 
geodezyjnej poziomej III klasy, głównie jednak do 
weryfikacji  i zakładania osnowy pomiarowej oraz punktów 
granicznych. 

� PowyŜsze serwisy mogą być takŜe wykorzystane do 
weryfikacji poprawności przeliczenia zasobu z układu 65 
do układu 2000.



raportyraportyraportyraporty
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Raport powinien być moŜliwy do wygenerowania z kaŜdego modelu 
odbiornika obecnego na rynku

RóŜne 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, Ŝe 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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Informacje ogólne

Dane dotyczące odbiornika ruchomego:

• Producent i model odbiornika: 

• Numer seryjny odbiornika:

• Producent i model anteny:

• Numer seryjny anteny:

• Nazwa uŜytkownika 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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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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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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Transformacja lokalna:

W przypadku wykonywania transformacji lokalnej poprzez punkty 
dostosowania naleŜy 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 niezaleŜnie od 
transformacji poziomej.
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*********************************************************************************

ASG-EUPOS Serwis POZGEO wersja 1.61

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

UśYTKOWNIK      :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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________________________________________________________________________________

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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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



statystyki ustatystyki uŜŜytkowania systemuytkowania systemustatystyki ustatystyki uŜŜytkowania systemuytkowania systemu
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StatystykiStatystyki

� Rejestracja uŜytkowników
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StatystykiStatystyki

� Logowania do systemu (serwisy czasu rzeczywistego)

126 18              [h]
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StatystykiStatystyki

� Serwisy czasu rzeczywistego:

� NAWGEO

� KODGIS

� NAWGIS
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StatystykiStatystyki

� Formaty poprawek serwisu NAWGEO:

� VRS Virtual Reference Station 72%

� MAC (Net) Master Auxiliary Concept 14%

� FKP 2.3 Flachen correcteur parameter 2%

� RTCM poj. st.  12%
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StatystykiStatystyki

� Czas połączeń do serwisu NAWGEO
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StatystykiStatystyki

� Obliczenia w serwisie POZGEO
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StatystykiStatystyki

� Pliki obserwacyjne w serwisie POZGEO



59

StatystykiStatystyki
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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


