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• Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych geodezyjnym układem odniesienia 
dla podstawowej osnowy geodezyjnej jest układ EUREF89, 
będący rozszerzeniem europejskiego układu odniesienia ETRF 
na obszar Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 
92, której rezultaty zostały zatwierdzone przez Podkomisję dla 
Europejskiego Układu Odniesienia (EUREF) Międzynarodowej 
Asocjacji Geodezyjnej w 1994 r. 

 

• Epoką odniesienia jest rok 1992 



• W ramach integracji w skład podstawowej osnowy 
geodezyjnej zaliczane są punkty: 

– EUREF-POL (11),  

– POLREF (348), 

– EUVN (10+52). 

 

• W związku z realizacją układu EUREF-89 wykonane zostało 
ponowne wyrównanie sieci I klasy – wyznaczonej metodami 
klasycznymi.  Kilkanaście punktów I klasy zostało także 
pomierzone podczas prowadzonej kampanii kalibracyjnej. 



• Analiza zbiorów współrzędnych pochodzących z wyrównania 
CBK oraz PW wykazują zgodność zarówno w układzie 
ITRF2005 oraz ETRF2000 (wyrażonych na epokę 2011.0) 

 

• Przyjętym układem odniesienia zrealizowanym podczas 
kampanii kalibracyjnej systemu ASG-EUPOS oraz punktów 
osnowy podstawowej  jest układ ETRF2000 wyznaczony  
na epokę 2011.0. 

 

 



Redukcja współrzędnych ETRF2000 (2011.0) do EUREF-89 (1992) 

 

• Podejście pierwsze polega na wykonaniu bezpośredniej 
transformacji współrzędnych na punktach sieci POLREF 
(EUREF-POL) 

 

• Podejście drugie polega na wyznaczeniu wektorów prędkości 
dla stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (w systemie 
ETRS lub jako alternatywa w systemie ITRS) 

 



Na dzień dzisiejszy, żadne z proponowanych rozwiązań nie 
przyniosło oczekiwanych rezultatów: 

• podejście pierwsze powoduje deformację sieci ASG-EUPOS,  
co z kolei negatywnie wpływa na serwisy czasu rzeczywistego 
świadczone przez system ASG-EUPOS.  
Dodatkowo degradowane są punkty sieci EUREF-POL. 

 

• podejście drugie jest problematyczne ze względu na brak 
wiedzy o wektorach prędkości stacji referencyjnych. Ich 
znajomość dla punktów EPN nie jest wystarczająca. 

 



Porównanie rozwiązań ETRF2000 (2011.0): 

– CBK – Centrum Badań Kosmicznych PAN 

– WUT – Politechnika Warszawska 

– WAT – Wojskowa Akademia Techniczna 

oraz 

– monitoringu ASG-EUPOS (ETRF2000) 

 















Porównanie rozwiązań: 

 

– ETRF2000 (2011.0) uzyskanych z kampanii kalibracyjnej dla 
stacji ASG-EUPOS oraz punktów osnowy podstawowej 
(rozwiązanie uśrednione dla rozwiązań CBK oraz WUT) 

 

– współrzędnych osnowy podstawowej EUREF-89 (1992) 











Parametry Transformacja 6-parametrowa Transformacja 7-parametrowa 

EUVN 

RMS OF TRANSFORMATION  [mm] 

TRANSLATION IN  N [mm]     

TRANSLATION IN  E [mm] 

TRANSLATION IN  U [mm]      
ROTATION AROUND N-AXIS [“]    

ROTATION AROUND E-AXIS [“]  

ROTATION AROUND U-AXIS [“] 

SCALE FACTOR [mm/km] 

  6.7 

  3.4      +-  1.1 

-17.9     +-  1.1 

-39.9     +-  1.1 

 0.01129 +-  0.00123 

 0.00304 +-  0.00152 

 0.00694 +-  0.00095 

––  

  6.3 

  3.3      +-  1.1  

-17.9     +-  1.1   

-39.9     +-  1.1  

  0.01129 +-  0.00116  

  0.00304 +-  0.00144  

  0.00694 +-  0.00090  
 -0.0156   +-  0.0043  

EUREF-POL 

RMS OF TRANSFORMATION  [mm] 

TRANSLATION IN  N [mm]    

TRANSLATION IN  E [mm] 

TRANSLATION IN  U [mm]      
ROTATION AROUND N-AXIS [“]   

ROTATION AROUND E-AXIS [“] 

ROTATION AROUND U-AXIS [“] 

SCALE FACTOR [mm/km] 

   9.1 

   4.1     +-  3.2  

-18.0     +-  3.2  

-42.6     +-  3.2 

  0.00051 +-  0.00370  

  0.00803 +-  0.00359  

  0.00446 +-  0.00248  
–– 

   4.6 

   4.1     +-  1.6  

-18.0     +-  1.6  

-42.6     +-  1.6   

  0.00051 +-  0.00186  

  0.00803 +-  0.00180  

  0.00446 +-  0.00125  
 -0.0445  +-  0.0060 

POLREF 

RMS OF TRANSFORMATION  [mm] 

TRANSLATION IN  N [mm]    

TRANSLATION IN  E [mm] 

TRANSLATION IN  U [mm]      
ROTATION AROUND N-AXIS [“]   

ROTATION AROUND E-AXIS [“] 

ROTATION AROUND U-AXIS [“] 

SCALE FACTOR [mm/km] 

12.0 

 1.7        +-  0.7   

-22.9     +-  0.7   

-65.4     +-  0.7  

  0.00820 +-  0.00081 

  0.01377 +-  0.00090 

  0.00455 +-  0.00059 

–– 

  8.6 

  1.7      +-  0.5  

-22.6     +-  0.5  

-64.8     +-  0.5  

  0.00863 +-  0.00061 

  0.01359 +-  0.00068 

  0.00441 +-  0.00044 

 -0.0535  +-  0.0022 



• Koncepcja układu EUREF związana jest z eurazjatycką płytą tektoniczną, 
której stabilność może być naruszona wyłącznie przez deformację samej 
płyty. 

 Praktyka pokazuje, że układy odniesienia oparte na systemach ETRS 
charakteryzują się niezerowymi wektorami prędkości, z czego wynika, że 
każda realizacja dla założonej dokładności ma charakter czasowy. 

 

• Zgodnie z zaleceniami podkomisji EUREF realizowane układy powinny 
odnosić się do obecnej realizacji układu oraz do epoki pomiarowej 
wynikającej z okresu prowadzonych pomiarów. 

 

• Proponowanym rozwiązaniem jest układ ETRF2000 na epokę 2011.0 

 

 



• Porównania układów ETRF2000 oraz EUREF-89 wykazują rozciąganie sieci.  
W rezultacie współrzędne wyrażone w układzie EUREF89 nie mogą być 
bezpośrednio wykorzystane w systemie ASG-EUPOS. 

 

• Dalsze analizy związane z wyznaczonymi wektorami prędkości stacji 
referencyjnych z lat 2008 -2012, pozwolą na ocenę zaistniałych zmian 
pomiędzy układami ETRF2000 oraz EUREF-89. 

 

• Analiza  punktów osnowy I klasy jest istotna w kontekście oceny przyjęcia 
współrzędnych w układzie ETRF2000  ep. 2011. W ramach kampanii 
zostało wyznaczone < 30 punktów tej osnowy. 
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