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Serwisy postprocessingu  
POZGEO i POZGEO D  



Pomiar statyczny – metoda pomiarów satelitarnych GNSS wymagająca  

postprocessingu (opracowania obserwacji po zakooczeniu pomiarów),  

w której co najmniej dwa odbiorniki ustawione nad punktami pomiarowymi, 

pozostają bez ruchu przez cały okres pomiaru i rejestrują synchronicznie 

obserwacje do satelitów. 

 

Do opracowania obserwacji potrzebne są dodatkowo poza obserwacjami: 

– współrzędne satelitów nawigacyjnych (orbity nawigacyjne) 

– oprogramowanie do wykonania obliczeo 

– dodatkowe modele zwiększające dokładnośd obliczeo np. modele anten 



Ograniczenia pomiarów statycznych: 

– wydłużony czas pomiaru w stosunku do pomiarów RTK 

– wyniki pomiaru nie są dostępne bezpośrednio po jego zakooczeniu 

– opracowanie kameralne(?) 

 

Zalety pomiarów statycznych: 

– możliwośd osiągnięcia najwyższej dokładności pomiarów 

– możliwośd realizacji sieci pomiarowej (ścisłych powiązao między punktami) 

– brak wymogów odnośnie łącznośd radiowej lub internetowej 



W zależności od potrzeb, w ramach systemu ASG-EUPOS dostępne są dwa 

serwisy dla pomiarów statycznych: 

POZGEO – serwis obliczeo automatycznych, obserwacji GPS wykonanych 

metodą statyczną, umożliwiający wyznaczenie współrzędnych pojedynczego 

punktu w paostwowym systemie odniesieo przestrzennych 

POZGEO D – serwis udostępniania zbiorów obserwacji satelitarnych GNSS z 

wybranych przez użytkownika stacji systemu ASG-EUPOS, a także obserwacji 

interpolowanych dla pozycji określonej przez użytkownika (tzw. Stacji VRS) 



Formatem wymiany danych dla serwisów POZGEO i POZGEO D jest format 

RINEX (Receiver Independent Exchange Format) tj. niezależny od odbiornika 

format wymiany danych obserwacyjnych. Podstawową wersją obsługiwaną 

przez system ASG-EUPOS jest RINEX 2.x. 

W przypadku serwisu POZGEO istnieje potrzeba konwersji surowych danych 

obserwacyjnych, zgranych z odbiornika/rejestratora, do formatu RINEX. 

Zazwyczaj do zakupionego sprzętu pomiarowego dodawane jest 

oprogramowanie umożliwiające wykonanie takiej konwersji. 

RAW RINEX 



Serwisy są dostępne przez stronę internetową 

www.system.asgeupos.pl 



Praca z serwisem POZGEO 
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Formularz pozwala na przesłanie do 5 plików obserwacyjnych jednocześnie. 

Dla wszystkich zostanie zastosowana ten sam model anteny, chyba że została 

wybrana opcja RINEX – czytanie nazw anten z nagłówków plików. 

Do przesyłania plików służy formularz dostępny w zakładce Wysyłanie pliku 



Praca z serwisem POZGEO 

Kryteria jakim powinny odpowiadad przesyłane pliki: 

– zapis w formacie RINEX 

– jeden plik powinien zawierad wyłącznie obserwacje z jednego punktu 

– minimalny czas pomiaru to 15 minut / 720 epok pomiarowych 

– maksymalny czas pomiaru to 24 godziny / 3600 epok pomiarowych 

– czas wykonania pomiaru nie dalszy niż 120 dni 

– obserwacje GPS typu C1, P1, L1 lub dodatkowo P2, L2 

– obserwacje wykonane jednocześnie min. do 4 satelitów 

– współrzędne przybliżone miejsca obserwacji (nawet z dokładnością km) 



Praca z serwisem POZGEO 

TXT 

PDF 

Po zakooczeniu obliczeo w zakładce raporty dostępne są wyniki obliczeo 

Raporty dostępne są dla obliczeo zakooczonych powodzeniem. Ten sam 

raport dostępny jest w wersji TXT oraz PDF. 



Praca z serwisem POZGEO 

Statusy, jakimi oznaczane są zlecenia w serwisie: 

– Oczekuje na obliczenie, plik został dodany do kolejki zleceo, czeka na swoją 

kolej obliczeo; 

– Obliczony, plik został obliczony automatycznie i jest już dostępny raport  

z obliczeo; 

– Nie obliczony, nie udało się wykonad obliczeo wskutek nie spełnienia 

warunków formalnych lub przekroczonych granicznych wymagao 

dokładnościowych po wyrównaniu; 

– Oczekuje na interwencję operatora, oprogramowanie nie było w stanie 

wykonad obliczeo automatycznych, przy czym nie ma wskazao co może. 



Praca z serwisem POZGEO 

Raport z obliczeo: 

– informacja o wersji oprogramowania (obecnie 2.07), 

– informacje o czasie wykonania obserwacji 

– definicja wykorzystanego modelu anteny 

– rodzaj wykorzystanej orbity nawigacyjnej 

 – BROADCAST / IGS RAPID / IGS FINAL 

– informacja o wykorzystaniu modelu jonosfery 

– informacja o ilości efektywnie wykorzystanych epokach pomiarowych 

– współrzędne wynikowe i wysokości punktów, wyrażone w układach: 

 – ETRS89 (ETRF2005), 1992, 2000, 1965, he, Hn  

ASG-EUPOS_1_6.txt


Praca z serwisem POZGEO D 

Formularz składania zleceo dostępny jest w zakładce POZGEO D, 

po kliknięciu na przycisk Dodaj nowe zlecenie 

 

Serwis udostępnia dwa rodzaje danych: 

– Fizyczna stacja referencyjna CORS 

 Continuous Operating Reference Station 

– Wirtualna stacja referencyjna 

 Virtual Reference Station 

 

W zależności od wybranej opcji do zadao użytkownika należy wybranie nazw 

stacji fizycznych z dostępnej listy lub wprowadzenie współrzędnych w 

przypadku wyboru stacji wirtualnej. 



Praca z serwisem POZGEO D 



Praca z serwisem POZGEO D 

Dalsza częśd wprowadzania zlecenia jest identyczna zarówno dla stacji 

fizycznych i stacji VRS. Kolejnym etapem jest wybór czasu obserwacji. 

Czas GPST 



Praca z serwisem POZGEO D 

Podsumowanie zlecenia 

Po akceptacji zlecenia oraz wybraniu opcji dostarczenia wygenerowanych 

zbiorów obserwacyjnych (pobranie przez www / e-mail), istnieje możliwośd 

podglądu generowanych danych. 



Pobieranie wygenerowanych zbiorów obserwacyjnych, wyniki zlecenia 

pobieramy ze strony www w zakładce POZGEO D. Poza możliwością pobrania 

aktualnego zlecenia istnieje także możliwośd pobrania poprzednich zleceo. 

Pliki kompresowane są do katalogu w formacie zip. Poza zbiorami 

obserwacyjnymi, orbitą nawigacyjną (broadcast) dostępny jest także plik  

z podsumowaniem zawartości każdego pliku – informacja o liczby 

wygenerowanych epok w stosunku do zamawianej. 

Praca z serwisem POZGEO D 



Sytuacje awaryjne 

 

– niedostępnośd strony internetowej system.asgeupos.pl 

 

– brak postępu na pasku statusu realizacji zlecenia 

 

– brak możliwości wygenerowania zbioru obserwacyjnego dla stacji VRS 

 

– brak danych dla wybranej stacji fizycznej 



Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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Dziękuję za uwagę … 
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