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Cele monitorowania współrzędnych ASG-EUPOS: 

• założenia teoretyczne dotyczące wyznaczenia rozwiązania 

referencyjnego ASGC (współrzędnych, do których odnoszone są 

rozwiązania bieżące) , 

• strategia otrzymywania rozwiązań dobowych przy wykorzystaniu 

produktów IGS typu 'rapid' i ‘final’ (ASGR i ASGF), 

• działanie modułu monitorowania współrzędnych. 
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• szybkie wykrywanie nieprawidłowości w działaniu stacji 

referencyjnych będących odniesieniem dla pomiarów 

statycznych oraz serwisów czasu rzeczywistego,  

• kontrola realizacji i konserwacji układu odniesienia ETRF2000  

na terenie Polski. 

W prezentacji przedstawione zostaną: 
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Cele monitorowania współrzędnych ASG-EUPOS: 
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Cele monitorowania współrzędnych ASG-EUPOS: 



MODUŁ OPRACOWANIA ASG-EUPOS W CZASIE PRAWIE RZECZYWISTYM  

Przetwarzanie obserwacji z ASG-EUPOS wykonywane  

w czasie prawie rzeczywistym - szybkie wykrywanie 

nieprawidłowości w działaniu systemu. 

Kluczowa sprawa to użycie odpowiednich produktów IGS (orbity i ERP). 

MODUŁ MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI ASG-EUPOS 

Monitorowanie bieżących rozwiązań, informacje temat ich odchyleń 

od wartości referencyjnych – ocena wiarygodności działania stacji w 

danym momencie 

MODUŁ MONITOROWANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO 

 Projekt rozwojowy „Budowa modułów wspomagania serwisów 

czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS" (ASG+) 
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MODUŁ MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI REFERENCYJNYCH  

W CZASIE QUASI RZECZYWISTYM 

1. Opracowanie archiwalnych obserwacji GNSS i analiza szeregów 

czasowych rozwiązań - zrealizowane; 

2. Wyznaczenie rozwiązań skumulowanych (współrzędnych 

referencyjnych) - zrealizowane; 

3. Stworzenie podsystemu monitorowania sieci poprzez wyznaczanie 

parametrów transformacji Helmerta pomiędzy bieżącymi 

rozwiązaniami a rozwiązaniem referencyjnym – w trakcie realizacji; 

4.  Stworzenie modułu porównującego współrzędne referencyjne  

i bieżące (dobowe i godzinne) – w trakcie realizacji; 

5. Stworzenie interaktywnego serwisu internetowego prezentującego 

bieżące wyniki - w trakcie realizacji. 
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ROZWIĄZANIA W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTYCH PRODUKTÓW 
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SCHEMAT MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

• Uwzględniono obserwacje ze wszystkich stacji z okresu od 17 

lutego 2008 roku do 14 kwietnia 2012 roku oraz informacje 

dotyczące sprzętu wykorzystywanego w tym czasie na stacjach 

ASG-EUPOS;  

• Opracowanie zostało wykonane zgodnie z zaleceniami EUREF; 

 Bruyninx C., Altamimi Z., Caporali A., Kenyeres A., Lidberg M., 

Stangl G., Torres J.A. (2009) Guidelines for EUREF Densifications 

• Obliczenia wykonane zostały przy użyciu oprogramowania 

Bernese 5.0; 

• Strategia obliczeniowa opracowana została na podstawie wielu 

testów obliczeniowych dotyczących zarówno opracowania 

danych z ASG-EUPOS jak i z sieci EPN i w większości opiera się na 

zaleceniach IGS i EUREF; 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

• Kilkanaście stacji nawiązania (stacje EPN klasy A ostatniej 

realizacji systemu ETRS89); 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

• Kilkanaście stacji nawiązania (stacje EPN klasy A ostatniej 

realizacji systemu ETRS89); 

• Kombinacja liniowa L3 (iono-free) obserwacji 

dwuczęstotliwościowych  i globalny model jonosfery CODE; 

• Wyznaczenie nieoznaczoności :  QIF (wektory powyżej 200 km),  

L5/L3 (wektory od 20 do 200 km)  i L1/L2 (wektory krótsze niż 20 

km);  

• Produkty (orbity satelitów i parametry  ruchu obrotowego Ziemi) 

typu 'final' IGS; 

 

 

 

Model planetarny: JPL DE405 

Model pływów oceanicznych: OT_CSRC 

Model geopotencjalny: JGM3 

Model nutacji: IAU2000 

Model ruchu bieguna (subdobowy): IERS2000 

Przemieszczenia pływowe: zgodnie ze standardami IERS 1996/2000 

Model oceaniczny: FES2004 
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• Otrzymane rozwiązania tygodniowe (pliki SINEX) przetworzone 

zostały w programie CATREF w celu uzyskania rozwiązań 

skumulowanych (współrzędnych i prędkości wszystkich stacji - 

ASGC) służących następnie jako rozwiązanie referencyjne do 

monitorowania systemu.  

Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

 AXXXRXDTXX CRCCCR 

CATREF tworzy niezależnie dla każdej epoki TRF (Terrestrial Reference 

Frame), a następnie dla każdego takiego układu zapisuje się równania: 

 

θ - wektor złożony z 7-u parametrów transformacji Helmerta, których 
wartości uzyskiwane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów,  

XR – rozwiązanie referencyjne (odniesienia),  

XC – kombinowane (tworzone). 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

Żeby wyrazić rozwiązanie XC w tym samym układzie co XR (θ = 0) 

zakłada się 

  0 CR XXB

Po wybraniu TRF odniesienia (XR) otrzymuje się równania minimalnych 

ograniczeń (MC) dla wybranych stacji dołączane do układu 

wyjściowego (kombinowanego). W przypadku opisywanego 

opracowania wprowadzono warunki na  translację. 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

ROTACJA 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

TRANSLACJA 
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Wyznaczenie rozwiązania skumulowanego (ASGC) 

SKALA 
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Porównanie z EPN (układ ETRF2000, epoka 2005.0) 

Porównanie współrzędnych stacji EPN z rozwiązania ASG z wartościami 

katalogowymi (plik  EPN_A_ETRF2000_C1680 ).  

Różnice nie przekraczają 1 cm. 
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Prędkości poziome stacji ASG-EUPOS (ETRF2000) 
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Monitorowanie współrzędnych 



Monitorowanie współrzędnych – interaktywna mapa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych 

Podstawową fundamentalną osnowę poziomą tworzą 

stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS, które należą do 

sieci stacji permanentnych EPN, przy czym: 

1. do podstawowej poziomej osnowy fundamentalnej 

może być włączony punkt spełniający kryteria 

ustalone przez podkomisję EUREF; 

2. średni błąd położenia punktu podstawowej poziomej 

osnowy fundamentalnej nie powinien przekraczać  

0.01 m w przypadku położenia poziomego  

oraz 0.02 m w przypadku wysokości geodezyjnej. 



Rozwiązania dobowe ASGF (produkty typu „final”) 

ASGF 

Precyzyjne orbity i ERPs 

Opóźnienie do 2 tygodni 

Monitorowanie współrzędnych 
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Dobowe rozwiązania ASGR  

(produkty typu „rapid” – mniejsze opóźnienie względem ASGF).  

Czerwony kolor oznacza przekroczenie kryterium 10 mm  

(różnica pomiędzy bieżącym rozwiązaniem a rozwiązaniem referencyjnym).  

CBKA 

KATO 

VLNS 

Monitorowanie współrzędnych ASGR 

Orbity i ERPs ‘rapid’ 

Opóźnienie ~ 2 dni 



Monitorowanie współrzędnych 

Stacje, których rozwiązania spełniają kryterium 1 cm. 

Szafranek K. i in. – „Serwis interaktywnego monitorowania współrzędnych stacji sieci ASG-EUPOS” 



PODSUMOWANIE I WNIOSKI: 

Moduły opracowania sieci i monitorowania współrzędnych stacji 

systemu w czasie prawie-rzeczywistym umożliwią: 

- ocenę bieżącej pracy stacji systemu i jego niezawodności 

poprawiając tym samym wiarygodność pomiarów 

wykonywanych z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS; 

- bieżącą kontrolę realizacji systemu ETRS’89 na terenie Polski; 

- analizę czynników negatywnie wpływających na 

funkcjonowanie poszczególnych stacji GNSS; 

- szybką reakcję na potencjalne nieprawidłowości w działaniu 

stacji; 

- analizy geofizyczne i geodynamiczne. 
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Dziękuję za uwagę 
 
 

http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS/ 
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