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Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do 
zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych (zintegrowanych) 

Roman Kadaj

W praktyce geodezyjnej pojawia się wiele konkretnych pytań dotyczących 
algorytmów i procedur jakie powinno się stosować w procesie pomiarowo-
obliczeniowym precyzyjnych, trójwymiarowych sieci hybrydowych (zintegrowanych),
czyli będących połączeniem obserwacji GNSS i klasycznych. 
Dotyczy to przede wszystkim sieci konstruowanych z wykorzystaniem serwisów
postprocessingu systemu ASG-EUPOS. 
Referat będzie próbą odpowiedzi na szczegółowe pytania, ilustrowany przykładami 
obliczeń.               
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ASG-EUPOS
Serwis 
POZGEO-D

A

Inne: 
POLREF
KLASA I + II

B

GNSS statyczne
GNSS + obs. klasyczne

(zintegrowane)

WARIANTY ALGORYTMÓW PRZY OBLICZANIU SIECI GNSS I ZINTEGROWANYCH

Rodzaj obserwacji
Nawiązania:

1) Wyrównanie 3D (tylko 
nawiązania do stacji)

2) Transformacje do układów 
kartograficznych

_________________________
Dla sieci precyzyjnej (2D+1D):
1) Rzutowanie wektorów na

elipsoidę
2)   Wyrównanie na elipsoidzie
3) Wyrównanie niwelacji 

satelitarnej     

1) Wyr.  pseudoswobodne 3D
(nawiązanie do 1 punktu)

2) Przeliczenie  XYZ -> 
xy2000e

3) Transformacja Helmerta 
xy2000e -> xy2000 

(na osnowę)
4) Wyr. niwelacji satelitarnej

1) Etap przygotowania danych 
- Wyr. GNSS  3D (stałe stacje)
- Wyr. sieci klasycznej 
- Integracja danych w układzie

BL na elipsoidzie GRS-80 
lub 2000  (rzutowanie  wektorów)

2) Etap finalny (2D+1D)
- Wyr.  sieci na elipsoidzie GRS-80 

lub w  „2000” (stałe tylko stacje)
[- Transformacje BL -> xy2000]
- Wyrównanie niewelacji  satelit.

1) Etap przygotowania danych
- Wyr. pseudoswobodne 3D
- Wyr. sieci klasycznej
- Integracja danych w BL lub „2000”
2) Etap finalny (2D+1D)
- Wyrównanie sieci zintegrowanej

(BL lub „2000”) (naw. osnowa)
- Wyr. niwelacji satelitarnej

1 2

Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do sieci hybrydowych



ETAPY  NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA  PRECYZYJNYCH SIECI ZINTEGROWANYCH  

Z WYKORZYSTANIEM STACJI  ASG-EUPOS,  NA PRZYKŁADACH SIECI  REALIZACYJNYCH  

DLA TRAS KOMUNIKACYJNYCH

Opracowanie wstępne 
[wyznaczenie współrzędnych przybliżonych, redukcje i kontrole]
• Wyrównanie trójwymiarowej sieci wektorowej GPS w układzie kartezjańskim w nawiązaniu

do stacji referencyjnych

• Przekształcenie wyników na elipsoidę odniesienia GRS-80  oraz PUW1992 
- Transformacja współrzędnych BL na współrzędne płaskie xy92 (xy2000),
- Rzutowanie wektorów GPS na elipsoidę – utworzenie wektorów linii  geodezyjnych 

oraz zbioru różnic wysokości elipsoidalnych

• Przekształcenie różnic wysokości elipsoidalnych na odpowiadające różnice wysokości
normalnych Kronstadt’86 (użycie modelu quasigeoidy) 

• Kontrolne wyrównanie sieci klasycznej w układzie  PUW1992, przy założeniu stałości 
punktów sieci GPS.   Przeliczenie wyników  na elipsoidę  (współrzędne  B,L jako
przybliżone do etapu finalnego.

Opracowanie finalne 
• Wyrównanie sieci zintegrowanej na elipsoidzie GRS-80 (nawiązanie tylko do stacji) 

• Przeliczenie wyników do układu kartograficznego,  np. 2000, 1992, 65  lub lokalny 

• Wyrównanie  niwelacji satelitarnej  

(Wariant podstawowy A2)
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Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do sieci hybrydowych

dxdydz.obs
punkty 
nawiązania

Współrzędne  x,y

obserwacje 
klasyczne
+ redukcje
topograficzne

BL.prz

Wyrównanie 3D

XYZ.ref  

xyz.grsblh.grs UNITRANS

BLH.ref  

GEODETYKA

deltah.gps

azymuty.gps

dlugosci.gps

kierunki.gps

Wyrównanie 2D (xy)

Q-GEOIDA deltah1
UNITRANS

Wyrównanie B,L (GRS-80/ETRF’2005)

BL.staBLH.ref ⇒

Schemat obliczeń w systemie GEONET:

BL.osn

pseudoobserwacje
na elipsoidzie

różnice wysokości 
normalnych – tworzące sieć
niwelacyjną 

wyrównane współrzędne
geodezyjne B,L punktów sieci

przybliżonestałe



Używane programy obliczeniowe pakietu GEONET



Rzutowanie wektorów na elipsoidę – w wariantach A-2  i  B-2
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przekroje normalne

linia geodezyjna
(geodetyka)

Ag

s

P’

Q’

południk

xγ

Pseudoobserwacje GNSS  na elipsoidzie
(Ag, s ) - współrzędne biegunowe

linii geodezyjnej o początku 
w punkcie P’

P’ Q’

P Q

(Δx,Δy,Δz) ⇒ (Ag,s, ΔHe)
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PSEUDOOBSERWACJE GPS I OBSERWACJE KLASYCZNE
NA ELIPSOIDZIE

OBSERWACJE PIERWOTNE             OBSERWACJE ZREDUKOWANE

Wektory kartezjańskie GPS                          wektory linii geodezyjnych 
i  różnic wysokości geometrycznych     

(ΔX, ΔY, ΔZ)                                            (Ag,  s ),     dH  (dla sieci wysok.)    

Długości  skośne i horyzontalne                 długości linii geodezyjnych  na elipsoidzie   

Kąty  (kierunki) horyzontalne                       kąty (kierunki) między liniami  geodezyjnymi na elipsoidzie 

Orientacyjne różnice pomiędzy długościami  linii geodezyjnej a cięciwami: 
10km  0.001m   
20   .--
30   .----
40   .---------
50   .-----------------
60   .-----------------------------
70   .----------------------------------------------
80   .--------------------------------------------------------------------

• | |    |       |           |                |                     |
• [cm] 1 3    8      16          28               45                    67 
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WPŁYW BŁĘDU WYSOKOŚCI WEKTORA GPS NA SKALĘ SIECI

Błąd skali na elipsoidzie ds

dH   - Błąd wysokości

Rśr

s

Przybliżone oszacowanie 
wpływu pionowego 
przesunięcia wektora na 
długość linii geodezyjnej 

ds = dH * s  /  Rśr

Przykłady  
-------------------------------

s           dH        ds  
-------------------------------
10 km  100m   ~16 cm 

100 km    10m   ~16 cm  
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WPŁYW BŁĘDU PRZESUNIĘCIA POZIOMEGO WEKTORA GPS

Przybliżone (empiryczne) oszacowanie 
wpływu poziomego przesunięcia wektora
na długość linii geodezyjnej: 

ds =  0.00000868 ⋅ δ ⋅ s2 [mm]. 
δ - błąd położenia poziomego 

w metrach
s  – długość linii w km

ds – zmiana długości linii geodezyjnej
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P’

P

Q

Q’

Przykład: 
dla   δ = 10m * k:

s =   10 km   ds   =   0.009 mm  * k 
s =   50 km   ds   =   0.217 mm  * k
s = 100 km   ds   =   0.868 mm  * k  
s = 500 km   ds   = 21.7     mm  * k

δ

s

s+ds



Przykład zintegrowanej sieci realizacyjnej dla budowy II linii metra warszawskiego

układ stacji referencyjnych, wykorzystanych 
do pomiaru podstawowej sieci realizacyjnej
dla  budowy II linii metra warszawskiego 

struktura sieci zagęszczającej (klasycznej) I rzędu
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Podstawowa osnowa realizacyjna II linii metra warszawskiego

Parametry wyrównania na elipsoidzie GRS-80 (ETRF’89)
Liczba wszystkich punktów sieci            lp =      46 
Liczba stalych punktów nawiazania          ls =       4 
Liczba punktów wyznaczanych                lr =      42 
Liczba azymutów geodezyjnych (GPS)       lazg =     348 
Liczba dlugosci GPS                       ldg =     348 
Nadwymiarowosc ukladu obserwacyjnego      m-n =     612 
GLOBALNY WSKAZNIK NIEZAWODNOSCI:      z =0.8793  z% = 87.9%

Przecietny blad polozenia (w luku) Mp(sr) =    0.0042 m
Maksymalny blad polozenia (w luku) Mp(max)=    0.0075 m   

Błąd średni jednostkowy Mo =    0.9232 (w. niemianowana)
Estymaty cząstkowe Mo i liczby stopni swobody:
- dla dlugosci     Mo(1) =    1.0019  f1 =  306.0  
- dla azymutów     Mo(4) =    0.8370  f4 =  306.0  
Odchylka maksymalna dlugosci linii geodezyjnej: vD(max.)   = -0.0294

____________________________________________________________________________

Parametry wyrównania w układzie geocentrycznym XYZ (ETRF’89)   
Blad sredni jednostkowy Mo =  2.4261
Odchylka maksymalna dlugosci wektora:  vD(max.)           = 0.1211
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Sieć realizacyjna   A1   na odcinku: STRYKÓW – TUSZYN    
nawiązana do 5 stacji ASG-EUPOS

SIDZ

KUTN

PITR

RWMZ

LODZ
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Sieć realizacyjna   A1  na odcinku: STRYKÓW – TUSZYN  
struktura geometryczna sieci 
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Sieć realizacyjna   A1   na odcinku: STRYKÓW – TUSZYN - parametry

PARAMETRY CAŁKOWITOLICZBOWE SIECI                        
Liczba wszystkich punktów sieci             lp =      88 
Liczba stałych punktów nawiązania           ls =       5 
Liczba punktów wyznaczanych                 lr =      83 
Liczba obserwacji kątowych                 lka =       2 
Liczba azymutów geodezyjnych (GPS)        lazg =     570 
Liczba długości klasycznych                ldk =       3 
Liczba długości GPS                        ldg =     570 
Nadwymiarowość układu obserwacyjnego       m-n =     979 
GLOBALNY WSKAŹNIK NIEZAWODNOŚCI:  z =0.8550  z% =  85.5% 

_________________________________________________________  
Wyrównanie na elipsoidzie GRS-80 w układzie ETRF’89     
Przeciętny błąd położenia  Mp(sr) =    0.0049 m
Maksymalny błąd położenia  Mp(max)=    0.0107 m     
Mo =  0.94496 

_________________________________________________________  
Wyrównanie w układzie „2000/18”       
Przeciętny błąd położenia  Mp(sr) =    0.0080 m
Maksymalny błąd położenia  Mp(max)=    0.0174 m   
Mo =   1.54673 

_________________________________________________________  

Wyrównanie w układzie 1992
Przeciętny błąd położenia  Mp(sr) =    0.0097 m
Maksymalny błąd położenia  Mp(max)=    0.0211 m   
Mo =   1.87394
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SIEĆ MODULARNA GPS (dla tras komunikacyjnych)
WYKORZYSTANIE STACJI REFERENCYJNYCH – SERWIS POZGEO-D

Stacje REF.

Moduł odpowiadający 
pojedynczej sesji

Punkty bez niezależnej kontroli – przykład negatywny

Stacje REF.

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania z POZGEO I POZGEO-D



PROBLEM NIEZAWODNOŚCI W POMIARACH STATYCZNYCH GPS
(przykład negatywny: wyznaczenie punktu tylko z wektorów jednej sesji 

obserwacyjnej)

Sesja 1

Sesja 2
Sesja 3

…  itd

UWAGA: punkty wyznaczane bez 
niezależnej kontroli obserwacyjnej
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POZYCJONOWANIE  RTK  LUB  POZGEO w integracji z pomiarami klasycznymi
Przykład zastosowania metody „swobodnego” stanowiska

Stanowisko swobodne jako punkt „stracony”

P(xi,yi)

obserwacje tachimetryczne

Seć hybrydowa złożona z punktów wyznaczonych metodami  RTK lub POZGEO  o założonych błędnościach 
współrzędnych  mx = my = 0.03 m  i obserwacji tachimetrycznych ze stanowisk swobodnych.                   

Wyrównania sieci w systemie GEONET oznacza wyrównanie z odrzuceniem bezbłędności współrzędnych  
punktów nawiązania przy czym tutaj wszystkie punkty sieci, za wyjątkiem stanowisk tachimetrycznych,                   
pełnią taką funkcję.     

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania z POZGEO I POZGEO-D

Punkty wyznaczone bezwzględnie, np. w PUW 2000,  wyrównywane łącznie z pomiarami klasycznymi



SYNTEZA:

Wyrównanie sieci hybrydowych (zintegrowanych) z użyciem serwisu POZGEO-D
• Ze względu na znaczne odległości punktów od stacji referencyjnych wyrównanie sieci zintegrowanej

powinno być zawsze realizowanie na elipsoidzie (we współrzędnych B, L) po przekształceniu
wektorów kartezjańskich (ΔX, ΔY, ΔZ) w wektory linii geodezyjnych  ( Ag, s, ΔHe).   Ten sposób 
powoduje również eliminację ewentualnych błędów o kierunku wertykalnym).  Wyrównanie sieci 
w układzie „2000”  lub „1992” może być obarczone istotnym błędem numerycznym.   

• Obserwacje klasyczne w integracji z wektorami GNSS do wyrównania na elipsoidzie powinny być
zredukowane do odpowiadających miar elementów geometrycznych (linii geodezyjnych) na 
elipsoidzie. 

• Dla sieci precyzyjnych punktami nawiązania powinny być wyłącznie stacje referencyjne. 
Alternatywą może być przekształcenie innych osnów (POLREF, I+II klasa do układu stacji)  
Stacje ASG-EUPOS reprezentują obecnie układ odniesienia ETRF’2005 na epokę 2008.13,
natomiast osnowy naziemne są wyznaczone w układzie ETRF’89 (PL).  Przeciętna różnica
współrzędnych poziomych (np. xy2000) pomiędzy tymi układami wynosi ok. 2 cm.     

Pozycjonowanie POZGEO lub RTK w integracji z pomiarami klasycznymi
• Punkty wyznaczone w serwisie POZGEO lub RTK w układzie płaskim, np. PUW2000 mogą być

poddane łącznemu wyrównaniu z obserwacjami klasycznymi. Współrzędne punktów traktowane
są wtedy jako pseudoobserwacje z sugerowaną błędnością  mx = my = 0.03m. 
Przykładem efektywnych kontrolnych pomiarów naziemnych może być tachimetria ze stanowisk
swobodnych.          
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