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Zalecenia techniczne

• W dniu 7 lutego 2011 r. GUGiK opublikował
Zalecenia techniczne „Pomiary satelitarne GNSS 
oparte na systemie stacji referencyjnych ASG‐
EUPOS”, zastępujące opracowywany wcześniej 
projekt Wytycznych Technicznych G‐1.12

• Zalecenia te nie są wiążącym aktem prawnym, 
stanowią jednak zbiór „dobrych praktyk” do 
stosowania w pomiarach GNSS, mających na celu 
wskazanie wykonawcom i osobom kontrolującym 
na co zwracać uwagę, aby wyniki pomiaru 
zapewniały jak najwyższą jakość opracowania
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Rozdział I. Postanowienia ogólne
1.3.Punkty stacji referencyjnych systemu ASG‐EUPOS mają
współrzędne określone w układzie ETRF2005 na epokę
2008.13, który jest realizacją systemu odniesień
przestrzennych ETRS 89. Serwisy systemu ASG‐EUPOS 
wymienione w punktach 1.2 a‐e działają w oparciu o 
współrzędne obliczone w tym układzie.
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1.5. System ASG‐EUPOS zapewnia uzyskanie dokładności, o których 
mowa w ust. 1.2, tylko dla pomiarów spełniających wymogi 
określone dla poszczególnych serwisów. 

2.1. System ASG‐EUPOS może zostać wykorzystany do zakładania 
szczegółowych poziomych osnów geodezyjnych II i III klasy, osnów 
pomiarowych: poziomych i wysokościowych, w pomiarach 
sytuacyjno‐wysokościowych, w pomiarach realizacyjnych, pomiarach 
związanych z katastrem nieruchomości, pomiarach związanych z 
pozyskiwaniem danych do krajowego systemu informacji o terenie 
oraz do innych prac geodezyjnych, jeżeli dokładności gwarantowane 
w wykorzystywanych serwisach systemu są wystarczające.

2.2 Korzystając z serwisów systemu ASG‐EUPOS wykonawca pomiarów 
jest zobowiązany do stosowania zasad i przepisów właściwych dla 
wykonywanego zadania, zawartych w obowiązujących instrukcjach i 
wytycznych technicznych, w tym zapewnienia niezależnej kontroli 
wyników pomiarów.
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Rozdział II. Wykonywanie statycznych pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem systemu ASG‐
EUPOS
4.1. Pomiary statyczne należy wykonywać w miejscach, w bezpośrednim sąsiedztwie, 

których nie występują:
• przeszkody terenowe (budynki, drzewa, krzewy itp.) wokół punktu powyżej 10º nad 

horyzontem,
• elementy infrastruktury technicznej emitujące fale elektromagnetyczne (nadajniki 

radiowe/GSM/inne, infrastruktura do przesyłu energii elektrycznej, kolejowe i tramwajowe 
sieci trakcyjne, itp.),

• powierzchnie mogące powodować odbicia sygnałów satelitarnych (ściany budynków, dachy, 
skały, zbiorniki wodne, samochody, itp.).

4.2. Zalecane jest zachowanie następujących warunków technicznych pomiaru:
• minimalna liczba obserwowanych jednocześnie satelitów nie powinna byćmniejsza od 4,
• maksymalna wartość parametru PDOP nie powinna przekraczać wartości 6, 
• odbiornik nie powinien rejestrować sygnałów z satelitów znajdujących się poniżej 5o nad 

horyzontem,
• zalecany interwał rejestracji danych satelitarnych GNSS na punkcie wynosi 5 sekund,
• zalecana minimalna wysokość anteny nad powierzchnią gruntu wynosi 1,0m.

4.3. W przypadku pomiaru poziomych, szczegółowych osnów geodezyjnych II klasy oraz 
zakładania osnów realizacyjnych w pomiarach inżynierskich zaleca się stosowanie 
wyłącznie metody statycznej pomiaru i wykorzystanie serwisu POZGEO D.



Zegrze, 28‐29.11.2011 r. 6

Zalecenia techniczne
WYCIĄG

5.8. Zaleca  się prowadzenie  w  trakcie 
pomiaru  dziennika  obserwacyjnego 
(…) (wzór dziennika obserwacyjnego 
pokazany jest w załączniku nr 2):

 

Instytucja   
 

Projekt Imię i nazwisko obserwatora 

Data:  DOY:  Początek pomiaru 
(UT):  Koniec pomiaru 

(UT):  

Nazwa punktu:  ID punktu:  

Miejscowość:  Powiat:  

Nazwa zbioru:  Horyzont (maska):  Interwał zliczeń:  

Typ instrumentu:  S/N:  

Typ anteny:  S/N:  

Sposób pomiaru wysokości anteny*: Wysokość anteny: 

przed pomiarem GPS:  

po pomiarze GPS:  

Pionowa do centrum fazowego anteny 
Pionowa do podstawy anteny (ARP) 
Skośna do dolnej powierzchni ekranu 
Skośna do górnej powierzchni ekranu średnia:  

* Skreśl niewłaściwe 

Szkic pomiaru wysokości anteny Uwagi i/lub meteo: 

 

 
 

Podpis obserwatora: 

 

Załącznik nr 1 - Wzór dziennika obserwa-
cyjnego z pomiarów statycznych 



Zegrze, 28‐29.11.2011 r. 7

Zalecenia techniczne
WYCIĄG

Rozdział III. Opracowanie statycznych pomiarów satelitarnych  z wykorzystaniem 
serwisu POZGEO systemu ASG‐EUPOS
8.2. Obliczenie współrzędnych w serwisie POZGEO z jednego zbioru obserwacyjnego nie 

zapewnia niezależnej kontroli. Zaleca sięwykonanie kontroli za pomocą:
• obliczenia w serwisie POZGEO innego zbioru obserwacji zgromadzonych na tym samym 

punkcie,
• samodzielnego obliczenia współrzędnych na podstawie innego zbioru obserwacyjnego 

oraz danych z co najmniej 3 najbliższych stacji referencyjnych ASG‐EUPOS,
• pomiarów metodami klasycznymi do punktów osnowy lub do innych punktów, których 

współrzędne zostały obliczone w serwisie POZGEO,
• pomiaru RTK wykonanego zgodnie z zasadami określonymi dla pomiaru punktów 

pomiarowej osnowy poziomej.
8.3. Dopuszcza się wykorzystanie serwisu POZGEO do wyznaczenia współrzędnych 

punktów geodezyjnej poziomej osnowy pomiarowej, przy czym współrzędne 
powinny być obliczone w serwisie POZGEO ze zbiorów obserwacyjnych o długości 
co najmniej 40 minut dla odbiorników L1/L2. 

8.4. Nie zaleca się do zakładania osnowy pomiarowej wykorzystania współrzędnych 
wyliczonych w serwisie POZGEO ze zbiorów obserwacyjnych z odbiorników L1 oraz 
ze zbiorów obserwacyjnych z odbiorników L1/L2 krótszych niż 40 minut.
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11.1. W skład dokumentacji technicznej zasobu bazowego ZB wchodzą:
• szkic przeglądowy wyznaczanych punktów,
• zapisane na nośniku danych pliki z obserwacjami GNSS w formacie RINEX z uzupełnioną

nazwą punktu, modelem anteny oraz pionowąwysokością ARP nad wyznaczanym punktem 
(zapis cyfrowy w formacie przyjętym w systemie ASG‐EUPOS – każdy punkt w osobnym 
pliku),

• raport z obliczeń w serwisie POZGEO systemu ASG‐EUPOS oraz raport z wykonanej 
niezależnej kontroli, o której mowa w pkt 8.2,

• sprawozdanie techniczne z podaniem: producenta, typu i modelu odbiornika i anteny, daty 
wykonania pomiarów, czasu obserwacji satelitarnych i interwału rejestracji danych, sposobu 
obliczenia współrzędnych, otrzymanych dokładności wyników i informacjami dotyczącymi 
przebiegu pomiaru,

• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
11.2. W skład dokumentacji technicznej zasobu użytkowego ZU wchodzą:

• wykaz współrzędnych i wysokości punktów,
• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów;

11.3. W skład dokumentacji technicznej zasobu przejściowego OT wchodzą:
• dzienniki polowe obserwacji satelitarnych,
• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
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Rozdział IV. Opracowanie statycznych pomiarów satelitarnych  z wykorzystaniem 
serwisu POZGEO D systemu ASG‐EUPOS
13.1. Oprogramowanie aplikacyjne wykorzystane użytkownika do obliczeńmusi 

umożliwiać opracowanie danych obserwacyjnych pomierzonych przyjętą
metodą pomiarową wraz z odpowiednim wyrównaniem i analizą błędów.

13.2. Niezależnie od zastosowanej metody pomiarów do obliczeń należy 
wykorzystać:

• dane obserwacyjne z co najmniej dwóch najbliższych stacji ASG‐EUPOS,
• dane obserwacyjne z co najmniej trzech najbliższych stacji ASG‐EUPOS w 

przypadku pomiaru poziomych osnów geodezyjnych III klasy oraz osnów 
realizacyjnych w pomiarach inżynierskich. 

13.3. Obliczone wektory pomiędzy pomierzonymi punktami, punktami osnowy 
poziomej i wysokościowej oraz stacjami referencyjnymi należy wyrównać
łącznie, metodą najmniejszych kwadratów, a następnie przeliczyć do 
obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych. Przed 
wykonaniem końcowego wyrównania należy najpierw przeprowadzić
analizę zamknięcia figur utworzonych przez wektory, a następnie wykonać
wyrównanie swobodne w celu kontroli zależności geometrycznych 
wektorów.
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14.1. W skład dokumentacji technicznej zasobu bazowego ZB z opracowania statycznych pomiarów 
z wykorzystaniem serwisu POZGEO D wchodzą:

• szkic sieci wektorów GNSS z zaznaczeniem punktów dowiązania poziomego i 
wysokościowego, przy czym szkic nie musi zawierać wszystkich obliczonych wektorów, 

• zapisane na nośniku danych pliki z obserwacjami GNSS z uzupełnioną nazwą punktu, 
modelem anteny oraz wysokością ARP nad wyznaczanym punktem (zapis cyfrowy w formacie 
RINEX),

• dane obserwacyjne ze stacji ASG‐EUPOS pobrane z serwisu POZGEO D (zapis cyfrowy), 
• zbiór wektorów przyjętych do wyrównania wraz z oceną dokładności w formie błędów 

średnich składowych wektora lub elementów macierzy wariancyjno‐kowariancyjnej,
• wykaz pełnych numerów punktów i numeracji przyjętej do wykonania opracowania wyników 

(w przypadku występowania przenumerowań),
• wyniki wyrównania swobodnego i ścisłego sieci wektorów z podaniem co najmniej: 

wektorów, błędów średnich składowych wektorów, poprawek do składowych wektora, 
współrzędnych, błędów średnich współrzędnych po wyrównaniu oraz informacji o 
poprawności procesu wyrównania,

• przeliczenie współrzędnych i wysokości punktów do obowiązujących układów współrzędnych 
i wysokości, 

• sprawozdanie techniczne z podaniem: producenta, typu i modelu odbiorników i anteny, daty 
wykonania pomiarów, czasu obserwacji satelitarnych z uwzględnieniem długości 
wyznaczanych wektorów, interwału rejestracji danych, omówienia wyrównania sieci GNSS, w 
tym: punktów przyjętych za stałe w wyrównaniu, błędów współrzędnych po wyrównaniu, 
maksymalnąwartość poprawki do wektora po wyrównaniu, sposób przeliczenia 
współrzędnych i wysokości do wymaganych układów wraz z analizą dokładności, informację
o wykorzystanym oprogramowaniu (nazwa producenta, nazwa oprogramowania oraz 
wersja),

• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
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14.2. W skład dokumentacji technicznej zasobu 
użytkowego ZU z opracowania statycznych pomiarów 
z wykorzystaniem serwisu POZGEO D wchodzą:

• wykaz współrzędnych i wysokości punktów,

• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.

14.3. W skład dokumentacji technicznej zasobu 
przejściowego OT z opracowania statycznych pomiarów z 
wykorzystaniem serwisu POZGEO D wchodzą:

• dzienniki polowe obserwacji satelitarnych wymienione w pkt 5.7, 

• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
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Rozdział V. Wykonywanie pomiarów RTK  z wykorzystaniem  serwisu NAWGEO  systemu ASG‐
EUPOS
15.1. Do  wykonywania  pomiarów  RTK  zaleca  się stosowanie  odbiorników  L1/L2  z 

możliwością pomiaru  RTK  przy  wykorzystaniu  poprawek  sieciowych.  Do 
wykonywania pomiarów RTK dopuszcza  się wykorzystanie  fazowych odbiorników 
L1 z możliwością pomiaru RTK.

16.2. Rodzaje poprawek udostępnianych w serwisie NAWGEO zostały przedstawione w 
tabeli nr 1

Tabela 1 – Poprawki udostępniane w serwisie NAWGEO systemu ASG‐EUPOS.

RTCM 2.3xxxx_RTCM_2_3*8084‐8085

RTCM 3.1xxxx_RTCM_3_1*8082‐8083

RTCM 3.1NAWGEO_POJ_3_1Poprawka z pojedynczej stacji8080, 2101

RTCM 2.3NAWGEO_VRS_2_3

RTCM 2.3NAWGEO_FKP_2_3

RTCM 3.1NAWGEO_MAC_3_1

RTCM 3.1NAWGEO_VRS_3_1Poprawka sieciowa 8080, 2101

Format poprawkiNazwa strumieniaTyp poprawkiNr portu

NAWGEO_VRS_CMR
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16.3. Zaleca się korzystanie z poprawek:
• sieciowych, jako poprawek podstawowych, w każdym 

przypadku, 

• z pojedynczej stacji referencyjnej ASG‐EUPOS:
– przy wykorzystaniu odbiorników L1/L2, gdy odległość

wyznaczanego punktu od stacji jest mniejsza od 30 km, a 
odbiornik nie ma możliwości lub występują trudności w odbiorze 
poprawki sieciowej,

– przy wykorzystaniu odbiorników L1, gdy odległość wyznaczanego 
punktu od stacji jest mniejsza od 5 km, 

16.4. Wybór rodzaju poprawek RTK uzależniony jest od 
możliwości technicznych i aktualnej konfiguracji użytego 
odbiornika satelitarnego.
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17.1. Przed rozpoczęciem właściwych prac pomiarowych, należy sprawdzić poprawność
działania sprzętu i otrzymywanych poprawek RTK wykonując pomiar na co najmniej 
jednym punkcie kontrolnym o znanych współrzędnych płaskich prostokątnych i 
wysokości. 

17.2. Punkt kontrolny powinien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 500m500m od 
mierzonego punktu. 

17.3. Współrzędne punktu kontrolnego mogą pochodzić:
• z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (punkt osnowy geodezyjnej albo 

szczegół sytuacyjny I grupy dokładnościowej),
• z innych źródeł np. z wcześniej wykonanych pomiarów metodą RTK lub metodą statyczną

przy czym współrzędne i wysokości muszą być w tych samych układach w jakich został
skonfigurowany odbiornik .

17.4. W uzasadnionych przypadkach współrzędne punktu kontrolnego mogą być także 
wyznaczone poprzez wykonanie drugiego niezależnego pomiaru metodą RTK 
bezpośrednio przed pomiarem kontrolnym.

17.5. Różnice pomiędzy wynikiem pomiaru punktu kontrolnego metodą RTK a danymi: 
• pozyskanymi z zasobu ‐ nie powinny przekraczaćwartości podanych w instrukcjach i 

wytycznych technicznych dla wyznaczenia danego punktu,
• z innych źródeł ‐ nie powinny przekraczać ±0,06 m dla współrzędnych poziomych oraz ±0,09 

m dla wysokości.

5 km
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18.5. W przypadku pomiarów punktów poziomej i 
wysokościowej pomiarowej osnowy geodezyjnej, pomiarów 
szczegółów sytuacyjnych będących przedmiotem ewidencji 
gruntów i budynków oraz punktów wykorzystywanych jako punkty 
dostosowania w transformacji otrzymane współrzędne powinny 
być sprawdzone za pomocą drugiego, niezależnego pomiaru 
wykonanego metodą RTK, metodą statyczną lub metodą klasyczną
(poligonową lub metodą wcięć). Do dalszych opracowań przyjmuje 
się wartość średnią.

18.6. W metodzie RTK, poprzez drugi, niezależny pomiar należy 
rozumieć:
• pomiar wykonany przy ponownym włączeniu i inicjalizacji odbiornika,
• pomiar wykonany innym zestawem pomiarowym,
• pomiar i opracowanie obserwacji w trybie post‐processingu.

18.7. W przypadku dwukrotnego, niezależnego pomiaru, 
otrzymane różnice współrzędnych nie powinny przekraczać ±0,05 
m dla współrzędnych poziomych oraz ±0,07 m dla wysokości.
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Zapisy 18.8. – 18.12. zestawione w tabeli

Odch. std. poz. ≤ 0,10 m

Czas obs. min. 3 (1) s

≤ 6.010°sieciowa lub 

RTK ≤ 30 km

5III grupa dokł.

Odch. std. poz. ≤ 0,05 m

Czas obs. min. 3 s

≤ 6.010°sieciowa lub 

RTK ≤ 30 km

5II grupa dokł.

Odch. std. poz. ≤ 0,03 m

Czas obs. min. 5 s

≤ 4.010°sieciowa lub 

RTK ≤ 15 km

5I grupa dokł.

Odbiornik L1/L2

Odch. std. poz. ≤ 0,02 m

Czas obs. min. 30 s

≤ 3.010°sieciowa lub 

RTK ≤ 5 km

6Osnowa pom. + 
EGiB + transf.

InnePDOPH sat.PoprawkaMin 
sat.

Rodzaj pkt.
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18.13. Dopuszcza się pomiar ekscentryczny punktów 
niedostępnych do bezpośredniego pomiaru RTK wykorzystując 
wcięcie liniowe lub domiary ortogonalne pod warunkiem 
zachowania wymaganych dokładności dla danego typu prac 
geodezyjnych oraz dla długości elementów takiej konstrukcji 
geometrycznej poniżej 50 m.

18.14. Pomiary RTK wykonywane w oparciu o serwis NAWGEO 
nie mogą służyć do wyznaczania wysokości elementów naziemnych 
sieci uzbrojenia terenu.
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19.1. Współrzędne punktów pomierzonych metodą RTK wyznaczane są
bezpośrednio w geodezyjnym układzie odniesienia realizowanym przez 
stacje ASG‐EUPOS.

19.2. Przeliczenie współrzędnych geodezyjnych do państwowych 
układów współrzędnych płaskich i wysokości może byćwykonane przy 
zastosowaniu ścisłych formułmatematycznych. Zalecane jest wykonanie 
pomiarów kontrolnych na punktach osnowy znajdujących się na terenie 
objętym pomiarem. W przypadku gdy różnice pomiędzy współrzędnymi 
pomierzonymi, a współrzędnymi z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
przekraczają ±0,10m zalecane jest wykonanie analizy występujących różnic.

19.3. W przypadku pomiarów geodezyjnych na terenach eksploatacji 
górniczej oraz innych terenów podlegających deformacjom zalecane jest 
wykonanie transformacji lokalnej z punktami osnowy jako punktami
dostosowania z analizą odchyłek współrzędnych na punktach kontrolnych.

19.4. Dopuszcza się przeliczenie współrzędnych do państwowych 
układów współrzędnych płaskich 
i wysokościowych w odbiorniku lub kontrolerze albo na etapie kameralnego 
opracowania wyników.
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19.5. Wyznaczenie wysokości w państwowym układzie wysokości:
• wyznaczenie wysokości następuje poprzez przeliczenie w odbiorniku 

pomierzonych wysokości elipsoidalnych według ścisłych zależności 
matematycznych dotyczących obowiązującego modelu geoidy niwelacyjnej,

• dopuszcza się wykonanie obliczeń na etapie prac kameralnych, przy czym 
opracowanie wyników uregulowane jest odrębnymi przepisami,

• wyznaczenie wysokości może nastąpić także w oparciu o transformację opartą o 
punkty dostosowania, przyjmując określone w pkt 18.10. zasady pomiaru 
punktów dostosowania.

19.6. Transformacja pozioma lub wysokościowa może być wykonana 
jednokrotnie dla obiektu, a jej wyniki mogą być zastosowane dla wszystkich 
pomiarów wykonywanych metodą RTK i DGNSS na danym obszarze, także w 
innych okresach czasowych pod warunkiem pomiaru kontrolnego na 
minimum 1 punkcie dostosowania. Zalecana jest nie rzadziej niż raz na rok 
okresowa kontrola stałości wszystkich punktów dostosowania. Na terenach 
podlegających deformacjom zalecana jest każdorazowa kontrola stałości 
punktów dostosowania.
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20.2. W skład dokumentacji technicznej zasobu bazowego ZB wchodzą:
• szkic przeglądowy lokalizacji pomiaru, z zaznaczeniem położenia punktów kontrolnych 

oraz punktów dostosowania wykorzystanych do transformacji,
• wykaz współrzędnych płaskich i wysokości pomiarów punktów kontrolnych oraz ich różnic 

w stosunku do współrzędnych kontrolnych,
• wykaz uśrednionych współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic z dwukrotnego 

pomiaru punktu z podaniem współrzędnych dla każdego pomiaru,
• sprawozdanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem: producenta, rodzaju, modelu 

odbiornika oraz anteny, daty i czasu pomiaru, rodzaju oprogramowania wewnętrznego, 
rodzaju i formatu wykorzystanych poprawek RTK, sposobu wyznaczenia ostatecznych 
współrzędnych i/lub wysokości, współczynniki przeliczeniowe pomiędzy układami wraz z 
wynikami transformacji,

• raport z pomiaru RTK zgodny z wzorem zawartym w  załączniku nr 3, przy czym  dopuszcza 
się przeniesienie informacji wspólnych dla wszystkich pomiarów do sprawozdania 
technicznego,

• raport z wykonanej transformacji do lokalnego/terenowego układu współrzędnych 
zawierający co najmniej:
– typ transformacji,
– współrzędne punktów dostosowania i transformowanych w układzie pierwotnym i wtórnym,
– odchyłki na poszczególnych punktach dostosowania,
– wyliczone parametry transformacji,
– informację czy zastosowano korekty post‐transformacyjne Hausbrandta,

• szkic polowy 
• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.

20.3. W skład dokumentacji technicznej zasobu użytkowego ZU wchodzą:
• wykaz współrzędnych i wysokości punktów,
• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
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Rozdział VI. Wykonywanie pomiarów DGNSS z wykorzystaniem serwisów KODGIS i NAWGIS 
systemu ASG‐EUPOS
22.1. Przed rozpoczęciem właściwych prac pomiarowych, należy sprawdzić poprawność

działania sprzętu i otrzymywanych poprawek DGNSS w oparciu o pomiar kontrolny na 
punkcie o znanych współrzędnych płaskich i/lub wysokości. 

22.2. Punkt kontrolny powinien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 500m od 
najbliższego punktu objętego pomiarem. 

22.3. Współrzędne punktu kontrolnego mogą pochodzić:
• z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (punkty osnowy geodezyjnej lub 

szczegóły I lub II grupy dokładnosciowej),
• z innych źródeł np. z wcześniej wykonanych pomiarów metodą DGNSS, RTK lub metodą

statyczną,
przy czym współrzędne i wysokości muszą być w tych samych układach w jakich został
skonfigurowany odbiornik.

22.4. W uzasadnionych przypadkach współrzędne punktu kontrolnego mogą być
uzyskane poprzez wykonanie drugiego niezależnego pomiaru metodą DGNSS 
wykonanego bezpośrednio przed pomiarem kontrolnym.

22.5. Różnice pomiędzy wynikiem pomiaru punktu kontrolnego metodą DGNSS, a 
współrzędnymi kontrolnymi punktu nie powinny przekraczać wartości: dx,dy ≤ ±0,60 
m, dh ≤ ±0,90 m przy wykorzystaniu serwisu KODGIS
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Odch. std. poz. ≤ 0,50 m

Czas obs. min. 3 s

≤6.010°DGNSS5III gr. dokł.

Co najmniej odbiornik L1/L2

Poprawki KODGIS

Odch. std. poz. ≤ 0,30 m

Czas obs. min. 5 s

≤4.010°DGNSS5II grupa 
dokł.

InnePDOPH 
sat.

PoprawkaMin 
sat.

Rodzaj pkt.

Zapisy 23.4. – 23.6. zestawione w tabeli
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25.2. W skład dokumentacji technicznej zasobu bazowego ZB wchodzą:
• szkic przeglądowy lokalizacji pomiaru, z zaznaczeniem położenia punktu kontrolnego oraz 

punktów dostosowania wykorzystanych do transformacji,
• wykaz współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic dla pomiarów punktów 

kontrolnych,
• wykaz uśrednionych współrzędnych płaskich i wysokości oraz ich różnic dla dwukrotnego 

pomiaru punktu z podaniem wyników dla każdego pomiaru,
• sprawozdanie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem: producenta, rodzaju, modelu 

odbiornika oraz anteny, daty i czasu pomiaru, rodzaju oprogramowania wewnętrznego, 
rodzaju i formatu wykorzystanych poprawek DGNSS, sposobu wyznaczenia ostatecznych
współrzędnych i/lub wysokości, współczynniki przeliczeniowe pomiędzy układami wraz z 
wynikami transformacji, 

• raport z pomiaru DGNSS zgodny pod względem treści z Załącznikiem nr 2. Dopuszcza się
przeniesienie informacji wspólnych dla wszystkich pomiarów do sprawozdania 
technicznego,

• raport z wykonanej transformacji lokalnej:
– typ transformacji,
– współrzędne punktów dostosowania i transformowanych w układzie pierwotnym i wtórnym,
– odchyłki na poszczególnych punktach dostosowania,
– wyliczone parametry transformacji,
– informację czy zastosowano korekty post‐transformacyjne Hausbrandta.

• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.

25.3. W skład dokumentacji technicznej zasobu użytkowego ZU wchodzą:
• wykaz współrzędnych i wysokości punktów,
• inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów.
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Załącznik nr 2
Wzór dziennika obserwacyjnego z pomiarów DGNSS/RTK

Wykorzystanie systemu ASG‐EUPOS: TAK/NIE*
Nazwa użytkownika dostępowego do systemu ASG‐EUPOS
Typ wykorzystanych poprawek: RTK sieciowe/ RTK z pojedynczej stacji/ sieciowe DGPS/ DGPS*
Zapis surowych obserwacji: TAK/NIE*
Wykorzystywany strumień poprawek systemu ASG‐EUPOS:

Ustawienia Pomiaru:
Układ współrzędnych:
Model elipsoidy:
Parametry elipsoidy: półoś, spłaszczenie
Rodzaj odwzorowania:
Parametry: (południk centralny, współczynnik skali, itp.)
Strefa odwzorowawcza:
Typ wysokości: normalne/elipsoidalne*
Geoida: TAK/NIE*
Transformacja lokalna: TAK/NIE*

Pomiary sytuacyjno‐wysokościowe
Data pomiaru:
Miejscowość: 
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RMS 1D*RMS 2D*PDOPsatehyx∆Z∆Y∆Xntpi

Pomiar punktów

RMS 1D*RMS 2D*PDOPsatehyx∆Z∆Y∆Xntk’

RMS 1D*RMS 2D*PDOPsatehyx∆Z∆Y∆Xntk

Pomiar kontrolny

Oznaczenia:
k – punkt kontrolny pomierzony za pomocą pomiarów GNSS
k’ – punkt kontrolny K pomierzony za pomocą pomiarów GNSS przy ponownej inicjalizacji odbiornika
pi – kolejny zmierzony punkt
t – czas rozpoczęcia pomiaru punktu
n – tryb pracy odbiornika: SPP, DGNSS, RTK
∆X, ∆Y, ∆Z – przyrosty współrzędnych kartezjańskich lub współrzędne kartezjańskie w układzie WGS84
x, y – współrzędne płaskie
h – wysokość normalna lub elipsoidalna
e – liczba pozycji RTK zmierzonych na punkcie
sat ‐ liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja
PDOP‐ parametr PDOP
RMS 2D* –odchylenie standardowe średniej 1σ (poziom ufności 68%) dla 2 współrzędnych płaskich w milimetrach lub w milicyklach
RMS 1D* –odchylenie standardowe średniej 1σ (poziom ufności 68%) dla wysokości w milimetrach lub w milicyklach

*‐ Jeżeli odbiornik wyświetla/zapisuje inne parametry dokładnościowe punktu niż odchylenie standardowe średniej należy je 
przeliczyć na odchylenie standardowe przy poziomie ufności 68%.
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii
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tel. 22 6618038, 22 6618265, faks 22 6283206
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Dziękuję za uwagę …


