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Pomiar statyczny 
 
– wykonanie obserwacji bez zmiany położenia anteny 
    obserwacje odległości do satelitów (kodowe) i ich różnic (fazowe) 

 
– min. dwa odbiorniki dla wyznaczenia wektora 
 
– czas pomiaru od kilku minut do 24 godzin i więcej 
 
– wyniki: przyrosty [dx dy dz] lub współrzędne XYZ/jlh 
   dostępne dopiero po opracowaniu danych (postprocessing) 

 

– możliwość uzyskania najwyższych dokładności  
w porównaniu do innych technik pomiarowych GNSS 
 
– główne zastosowania:  
   sieci geodynamiczne, osnowy geodezyjne (sieci), osnowy pomiarowe,  

    osnowy realizacyjne, niwelacja satelitarna, monitoring obiektów inżynieryjnych 

dx dy dz 

Wprowadzenie  



Pomiar statyczny  szybka statyczna (§2 pkt. 18,19) 

Metody pomiarowe  



Pomiar statyczny 
 
 
 
Planowanie pomiarów: 

 – system satelitarny GPS, GLONASS 

  – sygnały pomiarowe L1 lub L1/L2 

 – planowanie sieci 
 – planowanie sesji obserwacyjnych, 
    czas i interwał rejestracji 
    np. 15 minut     – 720 epok   / interwał 1 sekunda 

                                  24 godziny – 3600 epok / interwał 30 sekund 

 – pomiary kontrolne 
 – metoda opracowania danych 
    (serwis POZGEO, opracowania własne) 

Foto: Leica Geosystems 

Prace przygotowawcze  



Pomiar statyczny 
 
 
 
– planowanie pomiarów: 
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Planowanie pomiarów  



Pomiar statyczny 
 

„zderzak” 

ARP 

Ze względu na wielodrożność zalecaną 
minimalną wysokością anteny jest 
1,5m  
 
Redukcja odległości skośnej do pionu 
dla małych anten i większych od 1,5 m 
wysokości jest na poziomie poj. mm 
 
 

Uwzględnienie różnicy: hz – hARP 

Różnica ta jest na poziomie kilku cm 
 
 
Zapis w pliku RINEX wysokości 
pionowej, zredukowanej 

Foto: Leica Geosystems 

Wykonanie pomiarów  



Model kalibracji anteny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalibracje anten udostępniane są przez producentów sprzętu oraz służby geodezyjne 
np. IGS, NGS. 
 
Stosowanym formatem zapisu kalibracji jest format ANTEX The Antenna Exchange Format 

 
Jeżeli nie jest dostępny model kalibracji anteny, w pomiarach technicznych do 
wysokości zredukowanej, dodajemy wartość różnicy wysokości podaną przez 
producenta. 

Źródło: http://www.fig.net, Zeimetz P., Kuhlmann H. 



RAW 

RINEX 

RINEX   Receiver INdependent EXchange format 2.x 

 2.11           OBSERVATION DATA    G (GPS)                 RINEX VERSION / TYPE 

teqc  2015Mar15                         20150315 08:55:15UTCPGM / RUN BY / DATE 

SWKI                                                        MARKER NAME 

12645C05            TRIMBLE NETR5                           REC # / TYPE / VERS 

30436564            TRM55971.00     TZGD                    ANT # / TYPE 

  3895306.6700  1345807.3300  4852066.6700                  APPROX POSITION XYZ 

        1.4560        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N 

     1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2 

     4    C1    L1    P2    L2                              # / TYPES OF OBSERV 

     1.0000                                                 INTERVAL 

  2013     8    28    13     0    0.0000000     GPS         TIME OF FIRST OBS 

                                                            END OF HEADER 

 13  8 28 13  0  0.0000000  0  9G05G06G16G18G21G25G27G29G31 

  24037928.593   126320288.26216   24037936.405  98431389.13517                 

  23469226.707   123331622.75016   23469234.619  96102611.14317                 

  22187778.047   116597555.79617   22187783.799  90855292.11018                 

  24048010.173   126373219.55815   24048018.009  98472652.91616                 

  21082390.508   110788715.19817   21082395.509  86328967.17418                 

  24217789.748   127265326.23816   24217800.540  99167782.20017                 

  24663590.669   129608009.13215   24663599.950 100993313.63716                 

  21596810.219   113491978.97317   21596815.407  88435385.36218                 

  23748844.281   124800961.05516   23748850.936  97247546.70217                 

 13  8 28 13  0  1.0000000  0  9G05G06G16G18G21G25G27G29G31 

  24038314.001   126322311.15816   24038321.992  98432965.41617                 

  23468654.933   123328619.83416   23468662.728  96100271.21516                 

  22187284.729   116594961.13817   22187289.938  90853270.30218                 

  24047404.959   126370043.67015   24047413.838  98470178.19316                 

  21082201.110   110787718.05417   21082205.775  86328190.18318                 

  24218504.089   127269081.30216   24218514.944  99170708.22117                 

  24662973.156   129604769.71415   24662983.769 100990789.42716                 

  21597246.505   113494270.40417   21597251.568  88437170.89218                 

  23749451.139   124804153.17716   23749458.346  97250034.06517 

Dane obserwacyjne 



Pomiar statyczny dziennik pomiarowy 
 
§ 13.  
1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
pomiarowymi technikami statyczną oraz szybką statyczną przebieg czynności 
utrwala się w dzienniku pomiarowym. 
 
2. W dzienniku pomiarowym umieszcze się następujące informacje: 
 

1) numer punktu pomiarowego 
2) datę wykonania sesji pomiarowej na punkcie 
3) czas GMT i czas lokalny rozpoczęcia i zakończenia sesji pomiarowej 
4) typ anteny i odbiornika GNSS użytego w sesji pomiarowej 
5) wynik pomiarów wysokości anteny 
6) imię i nazwisko osoby wykonującej sesję pomiarową 

 

Dziennik pomiarowy  



Pomiar statyczny (opracowanie danych) 

– przygotowanie zbiorów obserwacyjnych 
    konwersja do formatu RINEX, wprowadzenie danych z dziennika 

– wybór stacji nawiązania 
   osnowa geodezyjna: naziemna lub  stacje sieci GNSS (fizyczne / VRS) 

– dodatkowe dane: 

 – efemerydy satelitów nawigacyjnych – Broadcast | Rapid | Precise 

 – modele atmosferyczne: jonosfery, troposfery 

 – modele kalibracyjne anten 

– utworzenie sieci wektorów 

– „wyczyszczenie” obserwacji 

– obliczenie składowych wektorów i ich analiza 

– wybranie wektorów niezależnych lub odpowiedniego wagowania 

– wyrównanie sieci wektorowej 
     swobodne/ ściśle nawiązane; przestrzenne/na elipsoidzie; 

– analiza błędów po wyrównaniu 

Wykonanie obliczeń 



Pomiar statyczny raport 
 
§ 64. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników 
pomiarów osnowy pomiarowej składają się: 
 
1)  dane obserwacyjne oraz ich błędy średnie po wyrównaniu   

 
2)  wykazy punktów osnowy pomiarowej zawierające współrzędne 

prostokątne płaskie lub wysokości punktów osnowy pomiarowej oraz 
błędy średnie punktów tej osnowy po wyrównaniu 
 

3) mapa przeglądowa osnowy pomiarowej zawierająca 
1) oznaczenie punktów osnowy pomiarowej i punktów nawiązania, 
2) elementy konstrukcyjne sieci, 
3) skalę mapy; 

 

4) datę i podpis osoby, która sporządziła dokumentację. 

Dokumentacja pomiarowa  



Serwisy postprocessingu systemu ASG-EUPOS 
 
POZGEO 
– automatyczne obliczenia obserwacji użytkownika (RINEX) 

– raport ze współrzędnymi w PSOP 

– dostęp do serwisu poprzez wniosek C i C4 
 

POZGEO D 
– udostępnianie zbiorów obserwacyjnych ze stacji fizycznych (RINEX) 

– generowanie plików wirtualnych stacji referencyjnych (RINEX) 

– dostęp do serwisu poprzez stronę internetową 

 

 

POZGEO DF 
– udostępnianie zbiorów obserwacyjnych ze stacji fizycznych (Compact RINEX) 

– dostęp do serwisu poprzez serwer FTP (automatyzacja pobierania plików) 

– obecnie realizowany wyłącznie przy zwolnieniu z opłat 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



POZGEO  

Warunki jakim powinny odpowiadać przesyłane pliki obserwacyjne: 

 – obserwacje zapisane w formacie RINEX 2.x 

 – dobra jakość obserwacji | mały wpływ otoczenia pomiarowego 

 – jeden plik powinien zawierać wyłącznie obserwacje z jednego punktu 

 – minimalny czas pomiaru to 15 minut / 720 epok pomiarowych (zalecany min. 40 min) 

 – maksymalny czas pomiaru to 24 godziny / 3600 epok pomiarowych 

 – obserwacje nie starsze niż 180 dni 

 – obserwacje wykonane jednocześnie min. do 4 satelitów przez cały okres obserwacji 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



Serwis udostępnia dwa rodzaje danych: 
– Fizyczna stacja referencyjna CORS 
   Continuous Operating Reference Station 
– Wirtualna stacja referencyjna VRS 
   Virtual Reference Station 

POZGEO D  formularz tworzenia zleceń 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



POZGEO D  formularz tworzenia zleceń 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



Czas GPST 

POZGEO D  formularz tworzenia zleceń 

Podczas dodawania zlecenia otrzymamy informację o dostępności danych  
dla danej stacji / współrzędnych oraz zdefiniowanego zakresu czasu 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



POZGEO D  formularz tworzenia zleceń 

Tabela ze zrealizowanymi zleceniami 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



POZGEO DF  

 

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



POZGEO DF  

RINEX  /pozgeo_df/yyyy/mm/dd/aaaabbbc.yyd.zip  

CompactRINEX  /pozgeo_df_crx/yyyy/mm/dd/aaaabbbc.yyd.Z 
 
gdzie:  
yyyy – rok, np. 2012 
       mm  – dwucyfrowe oznaczenie miesiąca w roku, np. 07 
              dd  – dwucyfrowe oznaczenie dnia w miesiącu, np. 16 
aaaa  – czteroznakowy identyfikator stacji, np. BILG 
         bbb  – trzycyfrowe oznaczenie kolejności dnia w roku, np. 198 
                c  – sesja obserwacyjna, kolejne litery alfabetu, A [0:00:00 – 0:59:59], B, C .. 
yy  – dwucyfrowe oznaczenie kolejności roku w stuleciu, np. 13 
    d  – rodzaj pliku RINEX: „o” – obserwacyjny, „d”- obserwacyjny Compact RINEX 
       zip / Z  – oznaczenie pliku poddanego kompresji ZIP 
 
 
Przykładowy adres pliku: /pozgeo_d/2013/07/16/BILG198K.13o.zip  

 
Plik nawigacyjny w konwencji brdcbbb0.yyd.zip - np. brdc1970.13n.zip  

Serwisy systemu ASG-EUPOS 



Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa 

tel. 22 6618038, 22 6618265, faks 22 6283206 

e-mail: gugik.gi@gugik.gov.pl 

  biuro.eupos@gugik.gov.pl 

www.gugik.gov.pl 

www.asgeupos.pl 

http://system.asgeupos.pl 

Dziękuję za uwagę … 
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