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WIELOFUNKCYJNY SYSTEM
PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM
PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO

S T A N R E A L I Z A C J I P R O J E K T US T A N R E A L I Z A C J I P R O J E K T U

Jednym z najistotniejszych elementów rozwoju współczesnego państwa w zakresie
infrastruktury technicznej i informatyzacji jest istnienie nowoczesnych,
wielofunkcyjnych systemów precyzyjnego pozycjonowania, wykorzystywanych
zarówno przez państwowe, jak i prywatne instytucje oraz przedsiębiorstwa. Jednym
z nich jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006” (SPO WKP) i finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wielofunkcyjny system
precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Aktualnie projekt ten znajduje
się w fazie realizacji, trwa budowa stacji referencyjnych systemu oraz uruchamianie jego
funkcjonalności.

One of the most important elements of countries development nowadays is the existence of
modern, highly efficient and multifunctional precise positioning systems, used by public
institutions, enterpreneurs and citizens. The mutifunctional precise satellite positioning system
ASG-EUPOS is being developed within the Sectoral Operational Programme “Improvement
of the Competitiveness of Enterprises 2004-2006” (SOP ICE) financed by the European
Regional Development Fund (ERDF) . Presently the process of building reference stations
is in progress and the first functionalities are being activated.

Instalacja stacji referencyjnych odbywa się
wieloetapowo. Najpierw dostarczane są do
wskazanych lokalizacji szafy serwerowe wraz
z wyposażeniem. Na miejscu instalowany jest
odbiornik Trimble NetRS (GPS) lub NetR5
(GPS/GLONASS) oraz urządzenia towa-
rzyszące. Później następuje dostarczenie oraz
instalacja masztów antenowych, anten Trimble
Zephyr Geodetic i dodatkowej infrastruktury
z nimi związanej (instalacja odgromowa
i przeciwprzepięciowa, kopuły przeciwśnie-
gowe, itp.).

W ramach prac nad budową systemu ASG-EUPOS rozpoczęto także
przygotowania do przeprowadzenia kampanii kalibracyjnej i opracowano jej
wstępne założenia. Jej przeprowadzenie pozwoli wyznaczyć współrzędne
stacji referencyjnych ASG-EUPOS wraz z punktami sieci EUREF-POL,
POLREF i EUVN (ang. ) w jednolitym
układzie odniesienia ETRF89 realizowanym przez sieć EPN. Obserwacje dla
celów kampanii kalibracyjnej mają zostać przeprowadzone w październiku
2007 r. (patrz ).

Równocześnie z kwestiami dotyczącymi instalacji segmentu stacji
naziemnych odbywa się uruchamianie poszczególnych modułów
funkcjonalnych Krajowych Centrów Zarządzających ASG-EUPOS
w Katowicach i Warszawie. Obecnie przeprowadzana jest kompleksowa
wymiana infrastruktury technicznej i instalacja oprogramowania na serwerach
w Katowicach. Uruchomiony został także serwis internetowy projektu ASG-
EUPOS, w którym znaleźć można aktualne informacje dotyczące jego
realizacji.

W ostatnich dniach czerwca 2007 r.
zrealizowano jeden z etapów projektu,
polegający na dostawie do siedziby
zamawiającego i sprawdzeniu ostatniej
partii mobilnych zestawów pomiarowych
Trimble R8, przeznaczonych dla
przyszłych użytkowników systemu,
p rzede wszys tk im Powia towych
Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

(2007) “Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania
satelitarnego ASG-EUPOS”, Geodeta Nr 2/2007 (141), Geodeta Sp. z o. o.,
Warszawa 2007;

(2005) “Koncepcja założenia europejskiej sieci stacji
referencyjnych EUPOS”, Materiały konferencyjne z seminarium na temat:
„Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego
ASG/EUPOS” w dn. 05 grudnia 2005 r., Warszawa 2005;

4. Dalsze etapy realizacji

European Vertical Reference Network

tab. 2

Graszka W.

Śledziński J.

Tab. .2 Harmonogram realizacji projektu ASG-EUPOS.

5. Literatura
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– uzgodnienie koncepcji systemuASG-EUPOS

– rozpoczęcie realizacji projektu ASG-EUPOS

– uzgodnienie projektu technicznego

– założenie Krajowego Centrum Zarządzającego

– ogłoszenie przetargu na założenie systemu

– podpisanie umowy na realizację systemu

– weryfikacja lokalizacji stacji referencyjnych

– instalacja stacji referencyjnych

– rozpoczęcie testowania systemu

– kampania kalibracyjna

– zakończenie realizacji projektu ASG-EUPOS

– oddanie systemu ASG-EUPOS do użytku

1 Wprowadzenie.

2. Lokalizacje stacji referencyjnych

3. Instalacja stacji referencyjnych

Zakładany na obszarze Polski Wielofunkcyjny system precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego stanowi kontynuację istniejącego dotychczas
systemu ASG-PL. Jest on także częścią międzynarodowego systemu EUPOS
obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
Obecnie obydwa system ASG-EUPOS, jako część EUPOS, znajduje się
w fazie realizacji. Zakładane są kolejne stacje referencyjne, wdrażane
poszczególne usługi raz prowadzone szkolenia potencjalnych użytkowników
i administratorów.

Projektowany systemASG-EUPOS jest systemem referencyjnym opartym
o sieć wielofunkcyjnych naziemnych stacji odbiorczych GNSS. Zgodnie
ze standardem EUPOS przy budowie systemu przyjęto następujące założenia:

średnia odległość pomiędzy stacjami wyniesie około 70 km,

do sieci stacji referencyjnych włączone zostaną istniejące stacje EPN
i IGS,

współrzędne stacji wyznaczone zostaną w układzie ETRF89 oraz
układach lokalnych państw,

odbiorniki systemu docelowo odbierać będą sygnały satelitów Galileo,
a do czasu uruchomienia Galileo, także sygnały systemów GPS
i GLONASS,

w stacjach referencyjnych wykorzystane zostaną jedynie precyzyjne
odbiorniki dwuczęstotliwościowe,

położenie anten systemu będzie regularnie kontrolowane.

Podobnie jak siećASG-PL, systemASG-EUPOS cechuje otwarta architektura,
umożliwiająca w przyszłości dołączenie kolejnych stacji referencyjnych
i uruchomienie nowych serwisów, w miarę zaistniałych potrzeb.

Zgodnie projektem technicznym systemu ASG-EUPOS, segment stacji
referencyjnych składać się będzie z następujących grup:

Nowo zakładane stacje referencyjne systemuASG-EUPOS zlokalizowane
zostały przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, tj. starostwa
powiatowe, urzędy miast, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz uczelnie wyższe. Ponadto w skład systemu będą wchodziły istniejące
stacje EPN i IGS na obszarze Polski oraz dotychczas funkcjonujące stacje
ASG-PL. W wybranych lokalizacjach stacje referencyjne wyposażone będą w
moduł odbiorczy umożliwiający odbiór sygnałów satelitarnych systemu
GLONASS. W przyszłości planuje się włączenie tych do ogólnoeuropejskiej
sieci EPN.

Podczas wizji lokalnej
z

Do końca sierpnia 2007 r. przekazana głównemu wykonawcy
systemu grupa 70 - planowanych jako nowo budowane - lokalizacji gotowych
do montażu stacji referencyjnej. Należą do nich placówki sprawdzone przez
wykonawcę i zamawiającego pod względem technicznym, z których
właścicielami uzgodniono już kwestie prawne
i organizacyjne.

Od II połowy czerwca 2007r. realizowany
jest etap instalacji stacji referencyjnych.
Aktualny status stacj i ASG-EUPOS
przedstawia . Trwa także uzgadnianie
szczegółów organizacyjno-prawnych
w lokalizacjach, w których dotychczasowe
uzgodn ien ia n ie doprowa-dz i ł y do
ostatecznego podpisania umów najmu
i użyczenia lub nie uzyskano wszys-tkich
niezbędnych w tym celu dokumentów.
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Tab. .1 Podstawowe grupy stacji referencyjnych działających w systemieASG-EUPOS

W ramach systemu zostanie więc zainstalowanych 76 nowych stacji,
a sumaryczna liczba stacji włączonych do ASG-EUPOS nie powinna
przekraczać 130.

projektowane lokalizacje stacji referencyjnych
zostały weryfikowane przez wykonawcę systemu. Elementami, które
podlegały ocenie były przede wszystkim warunki lokalowe i środowiskowe pod
kątem instalacji odbiorników i anten GPS, zabudowy szaf serwerowych
i dostępnej infrastruktury technicznej. Pracownicy Centrum Zarządzającego
dokonali następnie sprawdzenia oraz zatwierdzenia wskazanych lokalizacji,
przy czym w pojedynczych wypadkach niezbędne okazało się ponowne
przeprowadzenie wywiadu terenowego celem znalezienia innej, bardziej
dogodnej lokalizacji. Przeprowadzono także uzgodnienia dotyczące kwestii
prawnych i organizacyjnych z właścicielami obiektów, w których miały powstać
nowe stacje referencyjne.

została
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Fot. . Szafa rakowa wraz z wypo-
sa eniem stacji referencyjnej
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Rys. 1. Aktualny status realizacji segmentu stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS na 31 sierpnia 2007 r.
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Fot. .5 Odbiór mobilnych zestawów pomiarowych Trimble R8 przez zamawiającego

Fot. . Maszt antenowy wraz instalacj2 ą odgromo-
wą stacji referencyjnej w Nysie
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Struktura i zastosowania systemu ASG-EUPOS

SystemASG-EUPOS składać się będzie z trzech głównych segmentów
odbiorczego (stacji referencyjnych), którego zadaniem będzie gromadzenie obserwacji satelitarnych GNSS,
obliczeniowego (zarządzania); segment ten tworzą 2 krajowe Centra Zarządzające odpowiedzialne za
świadczenie usług pozycjonowania użytkownikom systemu na podstawie danych pomiarowych ze stacji
referencyjnych,
użytkowników, dla których świadczone są usługi w systemie.

Użytkownicy systemu dysponują możliwością wyboru sprzętu pomiarowego z szerokiego wachlarza urządzeń
dostępnych na rynku. Poszczególne serwisy świadczone przez system ASG-EUPOS mogą być wykorzystane
zarówno przez jedno, jak i dwuczęstotliwościowe odbiorniki GPS wyposażone w moduł komunikacyjny (dotyczy
serwisów czasu rzeczywistego). Rozwiazania przyjęte w systemie dają możliwość korzystania z niego także
użytkownikom nieposiadającym kosztownej aparatury pomiarowej, a wyposażonym jednynie w prosty odbiornik
turystyczny GPS. W zależności od klasy zastosowanego sprzętu pomiarowego i zapotrzebowania, użytkownik
będzie mógł wybrać spośród szeregu dostępnych serwisów.

Użytkownicy systemu będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego
w Punkcie Konsultacyjnym.

Zgodnie z jego podstawowym założeniem, system ASG-EUPOS tworzony jest z myślą o przyszłych użytkownikach
i stąd jego szerokie zastosowania:

bezpieczeństwo publiczne, obejmujące ochronę zdrowia, policję, wojsko oraz zarządzanie kryzysowe,
ochrona środowiska i rolnictwo,
inżynieria lądowa, zastosowania przemysłowe i telekomunikacja,
nawigacja lądowa, morska i powietrzna,
geodezja, kartografia i GIS,
turystyka i rekreacja.
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W systemie ASG-EUPOS planuje się świadczenie zarówno serwisów udostępniania poprawek do obserwacji
w czasie rzeczywistym, jak i dotyczących opracowań obserwacji GPS w postprocessingu:

RODZAJ SERWIS METODA
POMIARU

DOKŁADNOŚĆ
POZYCJI

Serwisy czasu
rzeczywistego

Sewisy w trybie
postprocessingu

NAWGEO Kinematyczna
(RTK)

Kinematyczna
(DGNSS)

Statyczna

NAWGIS
KODGIS

0,03 - 0,05m

GSM /
Internet

Internet /
CD-ROM

odbiornik L1

odbiornik L1;
moduł komunikacyjny

0,25 - 3,0m

odbiornik L1/L2;
moduł komunikacyjny

PRZESYŁANIE
DANYCH

0,01 - 0,1m

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE

POZGEO
POZGEO D
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e-mail: gugik@gugik.gov.pl
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do 30

nowe stacje referencyjne z modułem GPS

istniejące stacje referencyjne z modułem GPS

nowe stacje referencyjne z modułem GPS/GLONASS

stacje zagraniczne

istniejące stacje referencyjne z modułem GPS/GLONASS


