




nawi nr 1 (18) luty 2008

3

Miesięcznik geoinformacyjny GEODETA. Wydawca: Geodeta Sp. z o.o. 
Redakcja: 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 40/20,  
tel./faks (0 22) 849-41-63, 646-87-44
e-mail: redakcja@geoforum.pl, www.geoforum.pl
Zespół redakcyjny: Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny),  
Anna Wardziak (sekretarz redakcji), Jerzy Przywara, Bożena Baranek,  
Marek Pudło, Paulina Jakubicka-Wilczyńska.  
Opracowanie graficzne: Andrzej Rosołek. 
Korekta: Katarzyna Buszkowska. Druk: Drukarnia Taurus. 
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie 
prawo do dokonywania skrótów oraz do własnych tytułów i śródtytułów.  
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

PROJEKT
ASG-EUPOS w fazie testów .....................................4
Najwięcej korzyści budowa systemu ASG-EUPOS przyniesie 
geodetom, którzy za pomocą tylko jednego odbiornika będą 
mogli wykonywać pomiary RTK o dokładności nawet 3 cm

SPRZęT
Topcon GR-3 ............................................................... 10
Sokkia GSR2700 ISX ................................................12
Spectra Precision Epoch 25 .................................... 14
Trimble Juno ST ............................................................ 30

ZESTAWIENIE
Trzeba jeszcze poczekać ....................................... 16
Wybór odbiorników GPS RTK, które będą współpracować 
z ASG, jest bardzo duży, choć sama sieć jeszcze nie działa
Erzac ASG-EUPOS ................................................... 23
Stacja referencyjna uruchomiona własnym sumptem to bardzo 
wygodne rozwiązanie. Pod kilkoma jednak warunkami
Odbiornik GIS coraz lepszy .................................. 32
Ręczne odbiorniki GPS dla GIS stają się coraz dokładniejsze 
dzięki zastosowaniu poprawek DGPS

STAcJE
Polska referencyjna .................................................... 26
Zestawienie stacji referencyjnych dostępnych na terenie Polski

SySTEM
Galileo reanimacja .................................................... 38
O problemach z powstawaniem europejskiego systemu 
nawigacji satelitarnej

Na okładce zdjęcie autorstwa Marcina Ryczywolskiego

Prenumerata tradycyjna
cena prenumeraty miesięcznika Geodeta na rok 2008: 
lroczna – 229,32 zł
lroczna studencka/uczniowska – 141,24 zł
lPojedynczego egzemplarza – 19,11 zł
lroczna zagraniczna – 458,64 zł
W każdym przypadku cena prenumeraty obejmuje 7% VAT  
i koszty wysyłki. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie 
przez redakcję potwierdzenia z banku o dokonaniu wpłaty na konto: 
63 1060 0076 0000 3200 0046 5365.  
Realizujemy zamówienia telefoniczne i internetowe:  
tel. (0 22) 646-87-44, e-mail: prenumerata@geoforum.pl 

Prenumerata eLeKtrOnIcZna

Miesięcznik Geodeta dostępny jest w wersji cyfrowej. 
Numer z grudnia 2006 r. udostępniamy w wersji cyfrowej bezpłatnie 
(informacje na www. geoforum.pl w zakładce Prenumerata). 
Zakupu pojedynczych egzemplarzy GeodetY, zamówienia 
prenumeraty i płatności można dokonać, wchodząc na naszą stronę 
www.geoforum.pl (zakładka Prenumerata). 
cena prenumeraty miesięcznika Geodeta w wersji cyfrowej:
lroczna – 172,80 zł, w tym 22% VAT.
lPółroczna – 86,40 zł, w tym 22% VAT.
lPojedynczego egzemplarza – 15,62 zł, w tym 22% VAT.

NIE MA lEKKO
Budowanie satelitarnych systemów nawigacyjnych to nie 

byle co! Europejski system Galileo rodzi się w wielkich bó-
lach i przynajmniej raz na pół roku przechodzi ostry kry-
zys. Przyczyną trudności może być wszystko:  od procesów 
o nazwę poprzez pazerność firm aż po walkę o wpływy po-
między największymi krajami biorącymi udział w przed-
sięwzięciu. Na szczęście na razie nie słychać o większych 
problemach technicznych. W efekcie uruchomienie systemu 
przybliża się, ale znacznie wolniej, niż planowano.

Tworzonego w Polsce systemu ASG-EUPOS trudności 
też nie omijają. Jak twierdzą władze GUGiK, projekt był źle 
przygotowany przez poprzednią ekipę i już na etapie reali-
zacji trzeba było wprowadzić w nim wiele zmian: przenieść 
cent rum zarządzające, zmienić lokalizacje kilkunastu sta-
cji referencyjnych, przeprojektować kampanię kalibracyjną. 
TP S.A. nie wywiązała się z umów na założenie wszystkich 
łączy, a urzędnicy nie napisali na czas odpowiednich roz-
porządzeń. Dla użytkowników oznacza to co najmniej pół-
roczne opóźnienie w rozpoczęciu korzystania z systemu. 
Dobrze byłoby wykorzystać ten czas na przygotowanie do 
pracy z ASG-EUPOS zarówno administracji, jak i wykonaw-
stwa geodezyjnego. Żeby za rok nie dopisywać szkoleń i pro-
mocji systemu do listy rzeczy, które się nie powiodły. 

KATARZyNA PAKUłA-KWIEcIńSKA
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JAROSłAW SOMlA,  
SZyMON WAJDA,  
ARTUR ORUBA,  
MARcIN RycZyWOlSKI,  
MARcIN lEOńcZyK, 
JAROSłAW BOSy

W łaśnie minął rok od podpisa-
nia umowy na realizację pro-
jektu powierzchniowej sieci 

stacji referencyjnych ASG-EUPOS reali-
zowanego przez Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii. Podstawowym założeniem 
budowy systemu stacji GNSS było stwo-
rzenie jednolitego geodezyjnego układu 
odniesień przestrzennych na terenie ca-
łej Polski, a także rozwój nowoczesnych 
technik pomiarów satelitarnych GNSS 
dla użytkowników z różnych branż, nie-
koniecznie związanych z geodezją. 

Polska jest członkiem międzynaro-
dowej organizacji EUPOS zrzeszającej 
16 krajów z Europy Środkowej i Wschod-
niej, której celem jest stworzenie in-
frastruktury służącej do zwiększenia 
dokładności szeroko rozumianej sateli-
tarnej nawigacji morskiej, lotniczej i lą-
dowej oraz wyznaczania współrzędnych 
w pomiarach statycznych i różnicowych 
(DGNSS). Inicjatywa organizacji pań-
stwowych zakłada wykorzystanie mię-
dzynarodowych standardów dystrybu-
cji danych satelitarnych oraz współpracę 
polegającą na udostępnianiu obserwacji 
ze stacji referencyjnych w rejonach przy-
granicznych. Ważnym, choć niedocenia-
nym aspektem współpracy jest wymiana 
doświadczeń z budowania i funkcjono-
wania podobnych systemów sieci stacji 
referencyjnych w krajach Europy Za-
chodniej. W ramach tej współpracy oraz 
dzięki zaangażowaniu krajowych ośrod-
ków naukowych odbyło się wiele spot-
kań, podczas których zostały ustalone 

ASG-EUPOS W  fAZIE TESTóW
Najwięcej korzyści budowa systemu ASG-EUPOS przyniesie 
geodetom, którzy za pomocą tylko jednego odbiornika (a nie, 
jak do tej pory, dwóch) będą mogli na terenie całego kraju wy-
konywać pomiary RTK o dokładności nawet 3 cm. Pozycja 
wyznaczana będzie bezpośrednio względem punktów osnowy 
podstawowej – stacji systemu ASG-EUPOS.

podstawowe założenia i kierunki rozwo-
ju sieci ASG-EUPOS. Efektem tych prac 
było stworzenie założeń projektu tech-
nicznego powstającej sieci, uwzględnia-
jącego najnowocześniejsze rozwiązania 
w dziedzinie pomiarów satelitarnych.

lfINANSOWANIE  
I PIERWSZE PRAcE

Bez wątpienia kluczowym momen-
tem realizacji projektu było pozyskanie 
środków na finansowanie przedsięwzię-
cia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku 
o współfinansowanie projektu ze środ-
ków Unii Europejskiej (w ramach Sekto-

rowego Programu Operacyjnego „Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, la-
ta 2004-2006”, Priorytet 1, Działanie 1.5 
„Rozwój systemu dostępu przedsiębior-
ców do informacji i usług publicznych 
on-line”) pozwoliło na rozpoczęcie pro-
cedur formalnych związanych z dalszą 
realizacją. Przez okres 3 lat wykonano 
wiele prac, czego wynikiem były m.in.: 
wspomniany projekt systemu ASG-EU-
POS, wyznaczenie lokalizacji stacji re-
ferencyjnych, umowa z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jed-
nostką finansującą/nadzorującą projekt 
oraz zabezpieczenie środków budżeto-

Istniejące krajowe stacje 
referencyjne
Nowe krajowe stacje  
referencyjne
centrum obliczeniowe
Stacje EPN

Stacje referencyjne włączone do systemu ASG-EUPOS
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ASG-EUPOS W  fAZIE TESTóW

wych w Głównym Urzędzie Geodezji 
i Kartografii. 

Przeprowadzony w II połowie 2006 ro-
ku przetarg na realizację projektu pozwo-
lił wyłonić wykonawcę systemu, którym 
jest konsorcjum firm Wasko S.A., Geotro-
nics Polska Sp. z o.o. oraz Trimble Euro-
pe B.V. Główna część umowy obejmuje 
zainstalowanie 75 stacji referencyjnych 
GNSS oraz uruchomienie dwóch cent-
rów zarządzania w Katowicach i w War-
szawie, w których zainstalowane będzie 
oprogramowanie do generowania popra-
wek różnicowych oraz do automatyczne-
go obliczania współrzędnych z pomia-
rów statycznych. Do systemu zostaną 
włączone także 23 istniejące krajowe sta-
cje referencyjne oraz ok. 30 stacji przy-
granicznych (rys. na stronie obok).

lSTAN REAlIZAcJI
Pierwszym etapem realizacji projek-

tu było sprawdzenie przydatności za-
proponowanych przez wykonawcę bu-
dynków, na których zamontowane miały 
zostać anteny odbiorników GNSS, oraz 
pomieszczeń, w których miały stanąć 
szafy serwerowe z niezbędnym wypo-
sażeniem stacji referencyjnej. W trakcie 
weryfikacji okazało się, że kilkanaście 
wskazanych lokalizacji wymagało zmia-
ny ze względu na warunki techniczne 
uniemożliwiające prawidłową instalację 
lub dalszą pracę stacji. Po przygotowaniu 
przez wykonawcę projektu techniczne-
go realizacji systemu ASG-EUPOS oraz 
ustaleniu szczegółów dotyczących wy-
miany danych pomiędzy stacjami refe-
rencyjnymi i centrami można było rozpo-

cząć instalację łącz teleinformatycznych. 
Zaproponowany rodzaj łącz IP VPN za-
pewnia wysoki stopień bezpieczeństwa 
poprzez szyfrowanie przesyłanych infor-
macji, co ogranicza nieautoryzowane ko-
rzystanie z danych obserwacyjnych. 

Równolegle do prac na stacjach refe-
rencyjnych trwała dostawa sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania do cent-
rów zarządzania systemu ASG-EUPOS. 
W pierwszej kolejności zostało doposa-
żone i uruchomione centrum w Katowi-
cach ze względu na remont pomieszczeń 
w CODGiK w Warszawie, gdzie docelo-
wo ma się znajdować drugie centrum za-
rządzające. Dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa oraz niezawodności pracy systemu 
podczas instalacji oprogramowania po-
szczególne funkcje systemu zostały 
podzielone na kilkanaście serwerów. 
W przypadku awarii jednego z serwe-
rów jego funkcje automatycznie przej-
muje serwer zapasowy. Jeżeli awaria (np. 
kilkudniowy brak zasilania lub bardzo 
poważna awaria łącza informatyczne-
go) obejmie całe centrum zarządzania, 
nastąpi sprawne przełączenie na dru-
gie centrum, co będzie niewidoczne dla 
końcowego użytkownika i nie spowo-
duje przestoju w pracy systemu. W cią-
gu kolejnych miesięcy zostały zainstalo-
wane wszystkie stacje referencyjne oraz 
do większości z nich doprowadzono już 
łącza informatyczne, co umożliwiło pod-
łączenie ich do centrów.

Do systemu ASG-EUPOS włączono 
dotychczas 75 stacji nowych i 16 istnie-
jących. Ustalane są szczegóły technicz-
ne i formalne do włączenia pozostałych 

stacji istniejących oraz przygranicznych 
stacji referencyjnych, które uzupełnią 
listę stacji dostępnych w systemie. Te 
ostatnie przyczynią się do poszerzenia 
obszaru działania systemu ASG-EUPOS 
o strefy przygraniczne. Jednocześnie 
spełniona zostanie dyrektywa organi-
zacji EUPOS o współpracy międzynaro-
dowej przy tworzeniu europejskich sieci 
referencyjnych. W dalszym ciągu trwa-
ją prace nad doprowadzeniem pozosta-
łych łącz teleinformatycznych do stacji 
referencyjnych, w których ze względu 
na znaczną odległość od infrastruktury 
telekomunikacyjnej prace zajmują wię-
cej czasu.

Przykładowe konstrukcje masztu anteny stacji referencyjnej

Szafa RACK z odbiornikiem stacji referencyjnej
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W ramach drugiej część zamówie-
nia na realizację systemu ASG-EUPOS 
w I i II kwartale 2007 roku dostarczono 
65 sztuk ruchomych odbiorników Trimb-
le R8, które w najbliższej przyszłości zo-
staną wykorzystane w kampanii pomia-
rowej na potrzeby kalibracji i testowania 
systemu. Obecnie część odbiorników jest 
wykorzystywana na pokazach i szkole-
niach z zakresu obsługi mobilnych od-
biorników GNSS realizowanych przez 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii dla 
pracowników administracji publicznej, 
do których trafią odbiorniki GPS po za-
kończeniu budowy systemu. Szkolenia 
mają na celu podniesienie społecznej 
świadomości możliwości wykorzysta-
nia systemów nawigacji satelitarnej oraz 
zaznajomienie z praktyką wykonywania 
pomiarów satelitarnych z wykorzysta-
niem systemów referencyjnych.

lNAJBlIżSZA PRZySZłOść
Ze względu na opóźnienia instalacji 

łącz teleinformatycznych do stacji re-

ferencyjnych, któ-
rych nie dało się 
przewidzieć na 
początku realiza-
cji projektu, ter-
min udostępnienia 
dla użytkowników 
serwisów syste-
mu ASG-EUPOS 
zosta ł przesu-
nięty z końca 
2007 r. na 31 ma-
ja 2008 r. Rów-
nocześnie prze-
dłużono Umowę 
z Ministerstwem 
Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego 
o dofinansowa-
nie projektu syte-

mu ASG-EUPOS. Najbliższe miesiące 
przewidziano na wewnętrzne testowa-
nie zarówno infrastruktury teleinfor-
matycznej, jak i w zakresie dokładności 
i niezawodności usług. Podczas testów 
zostaną sprawdzone dokładności możli-
we do uzyskania w przypadku wszyst-
kich metod pomiarowych oraz przy wy-
korzystaniu odbiorników różnych klas 
pochodzących od różnych producen-
tów. Istotnym elementem, który zostanie 
sprawdzony, jest zgodność udostępnia-
nych poprawek ze standardami opraco-
wanymi przez komisję RTCM SC 104 
(The Radio Technical Commission for 
Maritime Services) w zakresie transmi-
sji poprawek DGNSS, a także zgodność 
z formatem RINEX obserwacji ze stacji 
referencyjnych oraz danych wejścio-
wych do obliczeń.

Równocześnie przygotowywana jest 
wspomniana już kampania kalibracyj-
na, której celem będzie wyznaczenie 
współrzędnych anten GNSS stacji refe-
rencyjnych oraz związanie sieci stacji 

referencyjnych z istnie-
jącą podstawową osnową 
naziemną. Wielogodzin-
ne pomiary statyczne na 
punktach sieci POLREF,  
EUVN i EUREF-POL, 
w połączeniu z obserwa-
cjami ze stacji referencyj-
nych zostaną wykonane 
i przeliczone zgodnie ze 
standardami obowiązują-
cymi w sieci EPN. Wyrów-
nane współrzędne będące 
wynikiem tych pomiarów 
zostaną wprowadzone do 
systemu jako obowiązu-
jące współrzędne stacji 
systemu ASG-EUPOS. Po 
zakończonej kampanii ka-

libracyjnej oraz po okresie testów we-
wnętrznych system stanie się ogólnodo-
stępny i wówczas każdy zarejestrowany 
użytkownik będzie mógł sprawdzić je-
go możliwości na własnym sprzęcie 
i w praktyce przekonać się, w jaki sposób 
przyspieszyć swoje pomiary oraz zwięk-
szyć ich dokładność.

lKORZySTANIE  
Z SERWISóW SySTEMU

Serwisy dostępne w systemie ASG- 
-EUPOS można podzielić na dwie grupy: 
czasu rzeczywistego oraz postprocessin-
gu. W grupie serwisów czasu rzeczywi-
stego udostępniane są poprawki DGNSS, 
które poprzez eliminację pewnych błę-
dów systematycznych umożliwiają 
zwiększenie precyzji pomiarów sateli-
tarnych. Poprawki z systemu ASG-EU-
POS będą udostępniane przez internet 
(głównie mobilny) za pomocą protokołu 
NTRIP. W przyszłości nie wyklucza się 
rozbudowy systemu o dodatkowe spo-
soby transmisji danych (np. FM/RDS, 
CSD). Użytkownik, który chce wyko-
rzystać poprawki z systemu, na począt-
ku powinien zarejestrować się poprzez 
stronę internetową www.asgeupos.pl, 
gdzie po wypełnieniu odpowiedniego 
formularza uzyska indywidualną nazwę 
użytkownika oraz hasło dostępu. Żeby 
wykorzystać poprawki do pomiarów sa-
telitarnych, użytkownik musi posiadać 
odbiornik satelitarny z możliwością od-
bioru poprawek różnicowych oraz kon-
figuracji protokołu NTRIP. 

Transmisja poprawek do odbiorni-
ka pomiarowego użytkownika odby-
wać się będzie za pośrednictwem wbu-
dowanego w odbiornik modemu GPRS, 
EDGE, UMTS lub telefonu komórkowe-
go skonfigurowanego z odbiornikiem. 
Użytkownik, po połączeniu ze wskaza-
nym adresem IP, otrzyma listę dostęp-
nych poprawek w formie „tablicy źró-
deł” (sourcetable) zgodnej z protokołem 
NTRIP, z której będzie mógł wybrać od-
powiedni format poprawek. W zależności 
od posiadanego typu odbiornika GNSS 
oraz oczekiwanej dokładności użytkow-
nik może wykorzystać jeden z serwisów 
czasu rzeczywistego: NAWGEO, KOD-
GIS, NAWGIS. W początkowym okre-
sie działania systemu ASG-EUPOS po-
prawki udostępnione będą bezpłatnie, 
a użytkownik poniesie jedynie koszty 
związane z transmisją GPRS i określone 
przez operatora sieci GSM. Należy pod-
kreślić, że w systemie ASG-EUPOS będą 
stosowane otwarte standardowe formaty 
transmisji poprawek umożliwiające ko-
rzystanie z odbiorników pomiarowych 
różnych producentów. 

Ekran oprogramowania Centrum Zarządzającego do generowania 
poprawek czasu rzeczywistego

Odbiór stacji referencyjnej
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PoPrawki do serwisÓw czasu rzeczywistego Nawgeo, kodgis i Nawgis
Serwis Rodzaj/Format poprawki Wymagana pozycja NMEA Nr wiadomości RTCM (częstotliwość)
nawGEO Poprawki sieciowe

rtCM SC 104 3.1 tak 1004(1), 1005(5), 1007(5), 1014(1), 1015(1), 1016(1)
rtCM SC 104 3.1 +VrS tak 1004(1), 1005(5), 1007(5)
rtCM SC 104 2.3 +VrS tak 18(1), 19(1), 59(9), 3(6), 22(6), 23(6), 24(5), 16(59)
rtCM SC 104 2.3 +FKP tak 18(1), 19(1), 59(1), 3(6), 22(6), 23(6), 24(5), 16(59)
Poprawki z pojedynczej stacji
rtCM SC 104 2.3 tak 18(1), 19(1), 3(6), 22(6), 23(6), 24(5), 16(59)
rtCM SC 104 2.3 nie 18(1), 19(1), 3(6), 22(6), 23(6), 24(5), 16(59)
rtCM SC 104 3.1 nie 1004(1), 1005(5), 1007(5)

KODGiS rtCM SC 104 2.3 tak 1(1), 18(1), 19(1), 3(6)
nawGiS rtCM SC 104 2.1 tak 1(1),  9(1), 3(6)

Szkolenia dla administracji geodezyjnej

lSERWISy  
cZASU RZEcZyWISTEGO

Najdokładniejszy z serwisów czasu 
rzeczywistego NAWGEO udostępnia 
poprawki do pomiarów RTK i w przy-
padku wykorzystania dwuczęstotliwo-
ściowych odbiorników RTK umożliwia 
powtarzalność pomiaru z dokładnością 
0,03 m dla współrzędnych płaskich oraz 
0,05 m dla wysokości, niezależnie od 
odległości odbiornika od stacji referen-
cyjnej. Do dyspozycji użytkownika bę-
dą poprawki w kilku formatach (patrz 
tabela). W uzasadnionych przypadkach 
zostaną wprowadzone zmiany w udo-
stępnionych formatach lub uruchomio-
ne dodatkowe formaty poprawek.

Kolejne serwisy czasu rzeczywistego 
KODGIS i NAWGIS różnią się rodzajem 
udostępnianych poprawek oraz dokład-
nościami, jakie można uzyskać przy ich 
wykorzystaniu. Jednoczęstotliwościowe 
odbiorniki fazowe DGPS z serwisem KOD-
GIS pozwolą uzyskać powtarzalność po-
miaru z dokładnością 0,25 m dla pozycji 
2D. Serwis NAWGIS przeznaczony jest 
do współpracy z odbiornikami kodowy-
mi i dokładność pomiaru 2D nie będzie 
gorsza niż 3 m. W obydwu przypadkach 
transmisja będzie odbywała się za pomocą 
internetu/GPRS oraz protokołu NTRIP. 

lSERWISy DO OPRAcOWANIA 
POMIARóW STATycZNych

Do drugiej grupy należą serwisy POZ-
GEO i POZGEO D służące do opracowa-
nia pomiarów statycznych. Podobnie jak 
serwisy czasu rzeczywistego, również 
wymagają rejestracji użytkownika po-
przez wypełnienie formularza na stronie 
internetowej systemu. W początkowym 
okresie działania systemu ASG-EUPOS 
serwisy postprocessingu udostępnione 
będą bezpłatnie.

Serwis POZGEO służy do automatycz-
nego obliczania współrzędnych punktów 
na podstawie plików z obserwacji statycz-
nych i szybkich statycznych. Użytkow-
nik po zakończeniu pomiaru wykonuje 

w oprogramowaniu firmowym dostarczo-
nym przez producenta odbiornika kon-
wersję binarnych plików z obserwacjami 
do formatu RINEX 2.1. Po pomyślnej auto-
ryzacji na stronie internetowej użytkow-
nik wysyła pliki do obliczeń. W formula-
rzu trzeba określić model anteny zgodny 
z NGS oraz jej wysokość nad punktem. 
Po otrzymaniu pliku do obliczeń i wstęp-
nej kontroli poprawności system auto-
matycznie wybiera obserwacje z najbliż-
szych stacji referencyjnych z okresu, jaki 
obejmował pomiar i wylicza współrzęd-
ne. Współrzędne obliczonego punktu zo-
staną przetransformowane do obowiązu-
jących w Polsce układów współrzędnych 
i umieszczone w raporcie. Użytkownik 
jest powiadamiany o pozytywnym zakoń-
czeniu obliczeń i poprzez stronę interne-
tową może pobrać plik raportu z wyni-
kami. W przypadku, gdy obliczenia nie 
zostaną zakończone sukcesem, admini-
stratorzy systemu ASG-EUPOS będą mo-
gli przeanalizować pliki obserwacyjne 
pod kątem ich poprawności i wykonać 
obliczenia ponownie. 

Jeżeli użytkownik będzie chciał wy-
konać obliczenia we własnym oprogra-
mowaniu, serwis POZGEO D umożliwi 
pobranie obserwacji ze stacji referencyj-
nych systemu ASG-EUPOS w uniwersal-
nym formacie RINEX 2.1. Po autoryzacji 

w systemie użytkownik będzie mógł wy-
brać stację referencyjną, okres, z jakie-
go dane są mu niezbędne, oraz interwał 
rejestracji zgodny z ustawieniami, jakie 
stosował w trakcie własnych pomiarów.

lOSTATNIE PRAcE
Budowa systemu ASG-EUPOS wkracza 

w końcową fazę realizacji. Finalizowa-
ne są ostatnie prace związane z budową 
infrastruktury technicznej systemu (seg-
ment stacji referencyjnych, sieć teleinfor-
matyczna, uruchomienie centrów zarzą-
dzania). W najbliższym czasie zostanie 
przeprowadzona kampania kalibracyjna 
oraz dokładne testowanie systemu, tak 
aby w momencie udostępnienia użytkow-
nikom (1 czerwca 2008  r.) system zapew-
niał zakładaną funkcjonalność, dokład-
ność i niezawodność.

Oprócz zadań związanych bezpośred-
nio z budową infrastruktury ASG-EU-
POS, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
prowadzi prace związane z wdrożeniem 
systemu. Jednymi z ważniejszych ele-
mentów są: promocja projektu wśród 
potencjalnych użytkowników z róż-
nych branż, szkolenia oraz opracowa-
nie uregulowań prawnych związanych 
z funkcjonowaniem ASG-EU POS (nowe-
lizacja rozporządzenia Rady Ministrów 
z 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowe-
go systemu odniesień przestrzennych oraz 
opracowanie standardów technicznych 
dotyczących wykorzystania serwisów 
systemu ASG-EUPOS w pracach geode-
zyjnych i kartograficznych). 

O wszystkich istotnych sprawach do-
tyczących realizacji projektu będziemy 
informować na łamach prasy oraz strony 
internetowej www.asgeupos.pl.

JAROSłAW SOMlA, SZyMON WAJDA,  

ARTUR ORUBA, MARcIN RycZyWOlSKI,  

MARcIN lEOńcZyK, JAROSłAW BOSy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
Biuro ASG-EUPOS
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S tyliści firmy konsultingowej Whip-
saw, z którymi Topcon współpra-
cował przy projekcie GR-3, wpa-

dli na pomysł, by ożywić trochę nudną 
stylistykę sprzętu geodezyjnego. GR-3 to 
przykład łamiący te standardy w „sposób 
grzybowy” – instrument przypomina pie-
czarkę z dużym kapeluszem i dorodnym 
trzonem (zwanym potocznie nóżką). Ta-
ka konstrukcja pozwoliła na zastosowa-
nie niespotykanych dotąd rozwiązań. In-
żynierowie wymyślili np., żeby w nóżce 
zamiast jednej dużej baterii zasilającej in-
strument zastosować dwie mniejsze. Jaki 
z tego profit? Ano taki, że podczas wy-
miany jednej sprzęt zasilany jest z dru-
giej, przez co sesja pomiarowa nie jest 
przerywana. Mało tego, fabryczne baterie 
można zastąpić zwykłymi „paluszkami”, 
które instaluje się w specjalnym adapte-
rze. I choć czas pracy na dwóch fabrycz-
nych bateriach to około 14 h, a na zasob-
niku z czterema „paluszkami” – 2-4 h, to 
i tak tym sposobem możemy nieraz ura-
tować nasze pomiary. W przypadku dłu-
gich pomiarów można podłączyć przez 
port zasilania zewnętrzne źródło prądu 
9-24 V. Na końcu części nóżkowej zain-
stalowany jest gwint do umieszczania od-
biornika na tyczce. Ale w zestawie jest 
także szybkozłączka, którą wkręca się na 
stałe na tyczkę lub na statyw i jednym 
kliknięciem zdejmuje i zakłada sprzęt. 
Klienci bardzo sobie chwalą to pomysło-
we rozwiązanie. Ale oprócz czysto funk-
cjonalnych rozwiązań zastosowanych 
w odbiorniku, są także zaawansowane 
technologicznie ciekawostki. 

W kapeluszu pieczarki udało 
się zintegrować wszystkie 
elementy, które są niezbęd-

ne do prowadzenia pomiarów sateli-
tarnych. Jest więc chipset zbudowany 
w technologii G3 odbierający sygnały ze 
wszystkich działających satelitów (GPS 
i GLONASS – kod i faza) i z planowanych 
(Galileo). Jest on przystosowany do pracy 
na wszystkich częstotliwościach, na któ-

Co ma wspólnego geodezja z grzybami? Za naj-
bardziej oryginalną odpowiedź i jej uzasadnienie 
redakcja funduje atrakcyjne nagrody. Korzystam 
z okazji i przedstawiam pierwszą propozycję.

rych są i będą nadawane sygnały sateli-
tarne. GR-3 może jednocześnie pracować 
na 72 kanałach ze standardową częstotli-
wością 20 Hz. Są to jedne z najlepszych 
parametrów na rynku.

Mocną stroną prezentowanego od-
biornika są także możliwości komuni-
kacyjne i parametry pamięci masowej. 
Do nawiązywania kontaktu z własną sta-
cją bazową lub permanentnymi stacja-
mi referencyjnymi przeznaczone są dwa 
wbudowane na stałe urządzenia. Pierw-
szym jest tradycyjny radiomodem, dzia-
łający na częstotliwości 410-470 MHz 
i mocy 1 W. Drugi to modem GSM/GPRS. 
Gniazdo karty SIM znajduje się pod jed-
ną z baterii zasilających. Należy podkreś-
lić, że duet radiomodem-modem GSM są 
w standardzie i nie trzeba dopłacać za ża-
den z nich. Odbiór sygnałów radiowych 

i GSM wspomaga dwufunkcyjna antena 
zamontowana na górze odbiornika.

Jeśli chodzi o kwestie zbierania da-
nych, to Topcon zrezygnował z wbudo-
wanej na płycie odbiornika pamięci na 
rzecz wymiennych kart SD. Założenie 
jest takie, że karty mają służyć do zbie-
rania danych z obserwacji statycznych, 
natomiast pomiary RTK rejestrowane są 
tylko i wyłącznie w pamięci kontrolera. 
Gniazdo na karty SD umieszczono pod 
drugą baterią urządzenia. Sprzęt przysto-
sowano do obsługi nośnika o maksymal-
nej pojemności 1 GB, co w przeliczeniu 
na czas pomiaru z częstotliwością 1 Hz 
daje 17 dni ciągłych obserwacji. 

Oprócz karty pamięci są jeszcze gniaz-
da komunikacyjne RS-232 i USB oraz łącze 
Bluetooth. To ostatnie służy do komunika-
cji z kontrolerem. Gdy sprzęt pracuje w try-

Marka topcon
Model gr-3
Śledzone sygnały l1/l2/l2C faza, kod C/a i P; opcjonalnie waaS/EGnOS, GlOnaSS, Galileo
liczba kanałów 72
Częstotliwość określania pozycji [Hz] 20
Czas inicjalizacji [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 60/10/1
Dokładność wyznaczania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 + 0,5
rtK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 1
DGPS [m] 0,25

Standardowe porty wejścia-wyjścia rS-232, uSB, Bluetooth, zasilanie
Pamięć wewnętrzna [MB]/karty pamięci (rodzaj) [MB] brak/SD do 1 GB
Klawiatura (liczba klawiszy) 2, wskaźnik diodowy
Zasilanie 2 baterie li-ion
Czas pracy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy ok. 12/ok. 14
wymiary [mm] 160 x 230 x 160
waga [kg] (zestaw ruchomy z anteną) ok. 1,8
temperatura pracy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -20 do +50
norma pyło- i wodoszczelności iP66 (odbiornik i rejestrator)
wyposażenie standardowe rtK dla aSG-EuPOS: odbiornik, kontroler, tyczka, dwie baterie i adapter, 

ładowarka dwustanowiskowa, szybkozłączka, okablowanie,  
karta SD 1 GB, czytnik do komputera, instrukcja obsługi

Gwarancja [lata] 2
Cena netto zestawu rtK dla aSG-EuPOS ok. 60 000 zł netto
Dystrybutor tPi Sp. z o.o.

TOPcON GR-3
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bie static, można go obsługiwać za pomocą 
dwóch klawiszy w obudowie. Wciskanie 
ich w różnych kombinacjach pozwala 
uruchomić/przerwać pomiar, sprawdzić 
połączenie z satelitami itp. Wszystkie ko-
munikaty wyświetlane są za pomocą czte-
rech diod. Zarówno porty, jak i klawisze 
umieszczono w części blaszkowej naszego 
grzyba, czyli pod kapeluszem.

T o właśnie w kontrolerze FC-200 
z polskojęzycznym oprogramowa-
niem TopSurv „zaszyte” są wszyst-

AntenaTechnologia G3
GPS + GlONASS    

+ GAlIlEO

Gniazdo kart  
pamięci SD

Gniazdo kart SIM
(do modemu GSM)

Porty komunikacji
zabezpieczone

przed wodą 
i pyłem

Moduł zasilający
mieszczący
akumulatory

litowo-jonowe
lub standardowe

baterie AA

Adapter do szybkiego
mocowania na tyczce  

(szybkozłączka)

Standardowa gwintowana
końcówka 5/8˝

Dwie
wymienne
baterie

Diody
kontrolne

Bluetooth
do bezprzewodowej
łączności

lekka i trwała obudowa

centralnie zamocowana
antena radiowa do komunikacji
z bazą

kie możliwości GR-3. „Minikomputer” 
z systemem operacyjnym Windows CE 
i sporym zapasem mocy obliczeniowej 
(procesor 512 MHz, pamięć 512 MB plus 
karty CF i SD) obsługuje się za pomocą 
dotykowego ekranu, a liczbę klawiszy 
ograniczono do minimum. Komunikacja 
z kontrolerem odbywa się bezprzewodo-
wo przez Bluetooth. Oprogramowanie po-
lowe TopSurv to rozbudowane, a zarazem 
intuicyjne w obsłudze narzędzie do konfi-
guracji zestawu pomiarowego, prowadze-
nia pomiarów i obliczeń w terenie, a tak-

że eksportu i importu danych 
do różnych formatów inżynier-
skich (w tym DXF wraz z edy-
cją). Wśród wielu ciekawych 
i użytecznych narzędzi znaj-
dziemy darmowy pakiet funk-
cji drogowych. Należy mocno 
podkreślić, że odbiornik wraz 
z aplikacją są tak skonfigurowa-
ne, że umożliwiają współpracę 
z siecią stacji referencyjnych 
ASG-EUPOS. GR-3 przystoso-
wany jest bowiem do odbioru 
poprawek w formacie RTCM, 
a TopSurv potrafi komuniko-
wać się ze stacjami przez pro-
tokół NTRIP. Dla osób, które 
chcą posiadać kontroler z pełną 
klawiaturą, Topcon przygoto-
wał nowe urządzenie FC-2200 
z 56 klawiszami i wbudowaną 
kamerą.

 Konstruktorzy odbiornika 
postawili bardzo silny akcent 
na jego odporność na warun-
ki atmosferyczne. Jest on przy-
stosowany do pracy w każ-
dych warunkach, spełnia 
bowiem bardzo wysoką nor-
mę pyło- i wodo szczelności 
IP66. Obudowa wykonana ze 
specjalnych stopów wytrzy-
muje upadek z wysokości 2 m. 
Wszystkie newralgiczne i naj-
bardziej narażone na uszko-
dzenia elementy (np. porty) są 
solidnie zabezpieczone. Sprzęt 
będzie pracował zarówno 
podczas mrozu do -20°C, jak 
i w upale do +50°C. Tę samą 
normę spełnia też kontroler 
FC-200.

Należy również zwrócić 
uwagę na wyposażenie stan-
dardowego zestawu RTK do 
współpracy z siecią ASG- 
-EUPOS. W jego skład wcho-
dzi odbiornik GR-3, rejestra-
tor FC-200 lub FC-2200, lek-
ka tyczka kompozytowa 
z uchwytami, dwie baterie 

i adapter, ładowarka dwustanowisko-
wa, szybkozłączka, pełne okablowanie, 
karta SD 1 GB oraz czytnik do kompute-
ra i instrukcja obsługi. Wszystko w jed-
nej twardej walizie. W cenę sprzedaży 
wliczone są: dostawa sprzętu, szkolenie 
z obsługi urządzenia oraz pełne wsparcie 
techniczne po sprzedaży. Taka konfigu-
racja objęta jest 24-miesięczną gwarancją 
i kosztuje ok. 60 000 zł netto. Nic, tylko 
kosz w rękę i na grzyby!

MAREK PUDłO
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P rezentowany sprzęt to geodezyjny 
odbiornik satelitarny, który odbie-
ra nie tylko pierwotne sygnały GPS 

(rejestruje obserwacje kodowe i fazowe na 
częstotliwościach L1 i L2), ale potrafi tak-
że „odczytywać” rosyjskiego GLONASS-a. 
Przyszłościowo został on również dosto-
sowany do pracy z sygnałami L2C i L5 ze 
zmodernizowanego bloku satelitów GPS. 
Brakuje tylko Galileo, ale przyglądając się 
postępom w jego realizacji, na razie nie 
ma się czym martwić.

 A co można zyskać, dysponując takim 
bogactwem sygnałów? Odbiornik – ko-
rzystając łącznie z amerykańskich i ro-
syjskich sygnałów – znacznie szybciej 
się inicjalizuje, a mając możliwość rów-
noczesnego śledzenia nawet kilkuna-
stu satelitów, daje lepsze wyniki i gwa-
rantuje ciągłość pracy w trudniejszych 
warunkach terenowych. Drugi cywil-
ny sygnał na częstotliwości L2 oraz no-
wa częstotliwość L5 zostaną udostęp-
nione geodetom dopiero za kilka lat, 
kiedy na orbicie znajdą się co najmniej 
24 zmodernizowane satelity GPS. War-
to być jednak gotowym na ten moment, 
bo oba sygnały zdecydowanie poprawią 
pracę odbiorników zarówno w zakresie 
dokładności submetrowych, jak i mili-
metrowych.

S okkia GSR2700 ISX obsługuje jed-
nocześnie maksymalnie 72 kana-
ły i jest w stanie działać w tech-

nologii statycznej, kinematycznej oraz 
RTK i DGPS. Przystosowana jest także do 
odbioru poprawek WAAS/EGNOS. Do-
kładności pomiaru wahają się od 3 mm 
+ 0,5 ppm (static) do 0,8 m (DGPS). Bar-
dziej interesująca dla geodetów będzie 
precyzja RTK. Sokkia rejestruje dane 

SOKKIA 
GSR2700 ISX
Na początku 2007 roku Sokkia weszła do grona producentów 
satelitarnych odbiorników już nie tylko GPS, ale GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems). Stało się to za sprawą modelu 
GSR2700 ISX.

w czasie rzeczywistym z błędem 10 mm 
+ 1 ppm w poziomie i 20 mm + 1 ppm 
w pionie. Obserwacje mogą być zbiera-
ne z częstotliwością do 20 Hz, a czas po-
trzebny na inicjalizację odbiornika to ok. 
10 sekund.

Moduł GPS wykorzystuje nowoczesną 
technologię PAC (Pulse Aperture Corre-
lator), która wspomaga działanie systemu 
w trudnych warunkach terenowych po-
przez śledzenie satelitów poruszających 
się nisko nad horyzontem, a także eli-
minuje z obliczeń obserwacje obarczone 
błędem wielodrożności. Wbudowana an-
tena, dzięki zastosowanej technologii Pin-
wheel, spełnia funkcje anteny typu choke 

ring, czyli „zabezpiecza” odbiornik przed 
rejestracją sygnałów odbitych.

O dbiornik Sokkii może pełnić 
funkcję stacji bazowej i instru-
mentu ruchomego. W pierw-

szym przypadku rozpoczęcie pomiaru 
sprowadza się do naciśnięcia jednego 
przycisku na obudowie. Osoba nadzoru-
jąca pracę stacji bazowej w terenie od-
czytuje niezbędne parametry z małego 
wskaźnika diodowego. Wyświetlane są 
tam informacje o statusie odbiornika, 
liczbie widocznych satelitów, stanie na-
pełnienia pamięci i naładowaniu aku-
mulatorów. Oprócz sygnalizacji wizual-

Marka sokkia
Model gsr2700 isX
Śledzone sygnały l1/l2/l2C/l5 faza, kod C/a i P; GlOnaSS, waaS/EGnOS
liczba kanałów 72
Częstotliwość określania pozycji [Hz] 20
Czas inicjalizacji [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 10/10/1
Dokładność wyznaczania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/10 + 1
rtK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] 0,8

Standardowe porty wejścia-wyjścia 2 x rS-232, uSB, 2 x Bluetooth
Pamięć wewnętrzna do 2 GB
Klawiatura (liczba klawiszy) 1, wskaźnik diodowy
Zaawansowane funkcje pomiarowe PaC, Pinwheel
Zasilanie li-ion lub zewnętrzne
Czas pracy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy ok. 14/ok. 10
wymiary (śred. x wys.) [mm] 225 x 105 
waga [kg] (zestaw ruchomy z anteną) ok. 4
temperatura pracy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-30 do +54/-40 do +65
norma pyło- i wodoszczelności iP67
wyposażenie standardowe rtK: dwa odbiorniki, okablowanie, ładowarka, kontroler,  

oprogramowanie, tyczka, spodarka
Gwarancja [lata] 3
Cena netto zestawu rtK [zł] 78 000
Dystrybutor COGiK Sp. z o.o.
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nej, z odbiornika dochodzą do operatora 
także komunikaty głosowe. Geodeta in-
formowany jest np. o zainicjalizowaniu 
odbiornika czy utracie sygnału, co eli-
minuje konieczność ciągłej obserwacji 
diod kontrolnych i śledzenia poprawno-
ści działania odbiornika. Jak na razie, 
jest to pomysł unikalny, ale użyteczny. 
W przypadku pracy statycznej obserwa-
cje zapisywane są w wewnętrznej pamię-
ci o pojemności 64 MB (rozszerzalna do 
2 GB). Odbiornik nie obsługuje wymien-
nych kart typu CompactFlash czy Secu-
re Digital. Wyposażony jest za to w du-
żą liczbę portów komunikacyjnych: dwa 
szeregowe RS-232, jeden USB i dwa Blue-
tooth (do równoczesnego połączenia np. 
z rejestratorem i telefonem komórkowym 
pełniącym rolę modemu GSM). 

W łaś nie bezprzewodowo z od-
biornikiem porozumiewa się 
rejestrator Allegro CX. Za je-

go pomocą obsługiwany jest odbiornik, 
gdy działa w zestawie ruchomym. Alle-
gro CX to urządzenie produkcji amery-
kańskiej firmy Juniper Systems. Spełnia 
wszystkie standardy obowiązujące w tej 
grupie produktów geodezyjnych. Ma ko-
lorowy dotykowy ekran, port Blue tooth 
(także RS-232, USB, IrDA) i pełną alfa-
numeryczną klawiaturę. Szybki pro-
cesor Intel Pentium XScale 400 MHz 

i 128 MB pamięci RAM (dodatkowo 
64 MB nieulotnej pamięci) to aż nadto 
do obsługi programów sterujących pra-
cą odbiornika GPS. Allegro CX oferu-
je użytkownikowi system operacyjny 
Windows CE.NET, który zapewnia du-
żą elastyczność w doborze instalowane-
go oprogramowania.

Integralną częścią zestawu RTK Sokkia 
GSR2700 ISX jest zainstalowana w reje-
stratorze aplikacja SDR+ do prowadzenia 
pomiarów. Zgodnie z panującymi tren-
dami rynkowymi jest ona przeznaczona 
zarówno do obsługi GPS, jak i tachime-
trów (także zmotoryzowanych). Skupia-
jąc się jednak na części satelitarnej, trze-
ba stwierdzić, że narzędzie to nie porywa 
nadzwyczajnym zaawansowaniem tech-
nicznym i bogactwem opcji pomiaro-
wych, urzeka natomiast prostotą obsługi 
i przejrzystością  menu. Znajdziemy tu-
taj wszystkie potrzebne opcje pomiarowe 
i obliczeniowe (pomiar i rejestracja punk-
tów, tyczenie łuków i z łuków, tyczenie li-
nii i z linii, rzutowanie punktu na linię, 
przecięcia, pole powierzchni, obliczanie 
punktów na domiarach, offsety, oblicza-
nie azymutu i odległości) wraz z wyświe-
tlaniem mapy pomierzonych pikiet. I na 
pewno nie napotkamy zbędnych usta-
wień konfiguracyjnych, które w innym 
sprzęcie niejednego geodetę przyprawiają 
o poważny ból głowy.

P racując w trybie RTK, Sokkia 
GSR2700 ISX wykorzystuje ra-
diomodem lub modem GSM. Każ-

dy z nich może być zamontowany we-
wnątrz instrumentu, ale możliwa jest 
kombinacja obu tych urządzeń, przy 
czym wtedy jedno z nich będzie dzia-
łać na zewnątrz odbiornika. W przypad-
ku radiomodemu trzeba go będzie pod-
łączyć za pomocą kabla. Zewnętrznym 
modemem GSM może być zaś telefon 
komórkowy, z którym odbiornik komu-
nikuje się za pomocą bezprzewodowe-
go łącza Bluetooth. Konfiguracja dwóch 
terminali komunikacyjnych (wbudowa-
nego GSM i zewnętrznego radia lub na 
odwrót) stosowana może być dla pod-
niesienia sprawności przesyłania po-
prawek ze stacji bazowej do odbiornika 
ruchomego w miejscach, gdzie nie jest 
dostępna sieć GSM lub radiomodem tra-
ci swój zasięg. 

Na koniec warto wspomnieć, że Sokkia 
GSR2700 ISX, jak większość dostępnych 
na naszym rynku tego typu instrumen-
tów, jest przystosowana do współdzia-
łania z ASG-EUPOS. Zarówno wypo-
sażenie sprzętowe zestawu, jak i samo 
oprogramowanie spełnia wymagania 
techniczne budowanej Aktywnej Sieci 
Geodezyjnej.

Tekst i zdjęcie MAREK PUDłO
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A ntena może być montowana bez-
pośrednio na odbiorniku (połą-
czona króciutkim kablem) i wraz 

z nim zainstalowana na tyczce. W dru-
gim wariancie na tyczce instaluje się sa-
mą antenę, a odbiornik ląduje np. w ple-
caku (użyjemy wtedy 2,5-metrowego 
kabla). Dzięki takiemu rozwiązaniu naj-
cięższy element ruchomego zestawu 
RTK może być noszony wygodnie na 
plecach. Tyczka z anteną i rejestratorem 
staje się wtedy bardzo lekka i wygodna 
przy całodziennych pomiarach. Zestaw 
antena-odbiornik dopełniają oczywiście: 
zewnętrzny 1-watowy radiomodem Pa-
cific Crest PDL dla stacji bazowej oraz 
element najważniejszy – rejestrator ob-
serwacji RTK z zainstalowanym opro-
gramowaniem pomiarowym. Funkcję tę 
pełni – znany wielbicielom marki Trimb-
le – kontroler Recon.

P rezentowany sprzęt to urządze-
nie 24-kanałowe, które rejestruje 
obserwacje na pasmach L1 i L2 

z maksymalną częstotliwością za-
pisu 5 Hz. W przypadku pra-

cy statycznej odbiornik gromadzi dane 
w pamięci wewnętrznej (2 MB), natomiast 
przy posługiwaniu się odbiornikiem ru-
chomym pikiety zapisywane są w pamię-
ci rejestratora. Dokładność wyznaczania 
współrzędnych w trybie statycznym to 
ok. 5 mm + 0,5 mm, a w trybie kinema-
tycznym RTK – 10 mm + 1 ppm. Odbior-
nik przystosowany jest również do trybu 
DGPS i z tego rodzaju poprawkami osiąga 

SPEcTRA PREcIS ION EPOch 25
Epoch 25 składa się zasadniczo z dwóch elementów: odbior-
nika oraz anteny. Nie wpisuje się więc on w panującą ostatnio 
modę na sprzęt zintegrowany w jednej obudowie. 

precyzję poniżej 3 m. Epoch 25 korzysta 
z doświadczeń firmy Trimble w zakre-
sie zaawansowanych technologii prze-
twarzania sygnałów satelitarnych. Na 
przykład niefiltrowanie i niewygładza-
nie pomiarów pseudoodległości pozwa-
la na minimalizację błędów wielotoro-
wości. Sprzęt jest w pełni przygotowany 
do współpracy z funkcjonującą małopol-
ską siecią stacji referencyjnych, a tym 
samym także z tworzoną przez GUGiK  
ASG-EUPOS.

P rzy korzystaniu ze sprzętu Spec-
tra Precision trzeba być czujnym, 
ponieważ producent postawił wy-

raźną kreskę między odbiornikiem ru-
chomym i bazowym. Rover różni się od 
instrumentu bazowego konfiguracją 
hard ware’ową. Wyposażono go mia-
nowicie we wbudowany ra-
diomodem, port do pod-
łączenia anteny 
radiowej oraz 

silania oraz radiomodemu (nie ma tu 
bowiem ani wbudowanego akumulato-
ra, ani wewnętrznego modemu radiowe-
go). Drugi port RS-232 (wyjście) służy w 
obu odbiornikach do tego samego celu – 
komunikacji z rejestratorem. Może to się 
odbywać zarówno poprzez tradycyjny 
kabel, jak i bezprzewodowo po wpięciu 
w port specjalnego modułu Blue tooth. 
Na obudowie znajdziemy także przycisk 
do włączania odbiornika i uruchamia-
nia pomiaru oraz trzy diody informu-
jące użytkownika o stanie pracy 
urządzenia.

wewnętrzną baterię. Oba urządzenia po-
siadają natomiast dwa porty szeregowe 
(wejście i wyjście), ale właściwie ich 
funkcje w odbiorniku ruchomym i ba-
zowym są inne. W roverze „wejście” 
służy do ładowania z sieci wbudowanej 
w odbiorniku baterii, a w „bazówce” ten 
sam port przeznaczony jest jednocze-
śnie (replikuje się go kablem w kształ-
cie Y) do podłączenia zewnętrznego za-

Trzeba wspomnieć, że większość pro-
ducentów nie stosuje w zestawach GPS 
tak wyraźnego podziału odbiorników ze 
względu na ich funkcję. Spectra Precision 
Epoch 25 w odmianie bazowej nie może 
być w łatwy i szybki sposób użyta jako 
odmiana ruchoma (upgrade serwisowy to 
koszt 6000 zł netto). Jednak użycie rove-
ra jako stacji bazowej jest właściwie bez-
problemowe, dlatego najrozsądniejszym 
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SPEcTRA PREcIS ION EPOch 25
rozwiązaniem wydaje się zakup dwóch 
egzemplarzy ruchomych, choć wiąże się 
to oczywiście z większym kosztem. Nie-
zaprzeczalną korzyścią takiego kroku bę-
dzie możliwość użycia w przyszłosci obu 
do pracy ze stacjami referencyjnymi.

J ak już wspomniano, pomiary RTK 
obsługuje się za pomocą kontrole-
ra Recon i zainstalowanego w nim 

oprogramowania Field Surveyor. Zarów-
no sam rejestrator, jak i aplikacja pojawi-
ły się już podczas prezentacji tachimetru 

Focus 5 (GEODE-
TA 12/07). Recon 

odgrywa w nim rolę kla-
wiatury i, jak można się domy-

ślić, wraz z oprogramowaniem jest on 
elementem integrującym pomiary kla-
syczne i satelitarne. 

Field Surveyor to narzędzie działają-
ce w środowisku systemu operacyjnego 
Windows Mobile. Taki właśnie program 
steruje działaniem Recona. Aplikację 
wspieraną dobrymi parametrami sprzę-
towymi rejestratora (procesor 400 MHz, 

Marka spectra Precision
Model epoch 25
Śledzone sygnały l1/l2 faza, kod C/a i P; waaS/EGnOS
liczba kanałów 24
Częstotliwość określania pozycji [Hz] 5
Czas inicjalizacji [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 90/30/1
Dokładność wyznaczania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 5 + 0,5/5 + 1
rtK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] <3

Standardowe porty wejścia-wyjścia 2 x rS-232, antena
Pamięć wewnętrzna [MB] 2 MB
Klawiatura (liczba klawiszy) 1, wskaźnik diodowy
Zaawansowane funkcje pomiarowe brak danych
Zasilanie li-Pol lub zewnętrzne
Czas pracy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 10/8
wymiary (dł. x wys. x szer.) [mm] 145 x 181 x 145 
waga [kg] (zestaw ruchomy z anteną) ok. 4
temperatura pracy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -30 do +60/-30 do +60/-50 do +85
norma pyło- i wodoszczelności iP67
wyposażenie standardowe rtK: 2 odbiorniki, 2 anteny, rejestrator recon, moduł Bluetooth,  

okablowanie, taśma, tyczka z pokrowcem, ładowarka
Gwarancja [lata] 1
Cena netto zestawu rtK [zł] 74 000
Dystrybutor impexgeo

64 MB RAM) obsługuje się poprzez do-
tykowy kolorowy ekran. Jej podstawową 
cechą widoczną na pierwszy rzut oka jest 
prostota obsługi, która nie wpływa nega-
tywnie na funkcjonalność. Znajdziemy 
tu bowiem niezbędne narzędzia do konfi-

guracji i prowadzenia pomiarów GPS 
(RTK i static) oraz funkcje obliczenio-

we (np. COGO) z mechaniz mami tycze-
nia wyznaczonych współrzędnych. Jest tu 
także wizualizacja pomiarów w postaci 
mapy oraz narzędzia eksportu i importu 
danych. Zdefiniowano również polskie 
układy współrzędnych (1992 i 2000) oraz 
udostępniono narzędzia do transforma-

cji układów na podstawie pomierzonych 
punktów dostosowania. Aplikacja ob-

sługuje protokół NTRIP, który służy do 
komunikowania się odbiornika ze sta-
cjami referencyjnymi (chociażby ASG) 
i pobierania poprawek korekcyjnych do 
obserwacji GPS. W oprogramowaniu bar-
dzo interesujący jest elektroniczny system 

pomocy Help w języku polskim, który 
całościowo opisuje sposób obsługi 

oprogramowania. 
Zgromadzone obserwacje 

i obliczone współrzędne 

można przenosić między urządzenia-
mi na różne sposoby. Rejestrator Recon 
wyposażono bowiem zarówno w trady-
cyjne porty „kablowe” (USB, RS-232), 
jak i gniazdo wymiennych kart pamię-
ci Compact Flash oraz bezprzewodowy 
Bluetooth.

D iler odbiornika Epoch 25 oferuje 
dodatkowo oprogramowanie biu-
rowe Spectra Precision Sur vey 

Office. Wprawdzie trzeba za nie zapła-
cić blisko 1500 zł, ale na pewno przyda 
się ono do zarządzania danymi z dużych 
projektów, wyrównywania obserwacji 
statycznych, kontrolowania poprawno-
ści pomiarów, generowania raportów 
sformatowanych według potrzeb geode-
ty itp.

Opisywany sprzęt, po swoim niedaw-
nym światowym debiucie, już jest do-
stępny w Polsce. Cena zestawu to około 
74 000 zł netto, a znajdą się w nim dwa 
odbiorniki, kontroler z oprogramowa-
niem, zewnętrzny radiomodem i pełne 
okablowanie.

MAREK PUDłO
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D o czasu uruchomienia ASG- 
-EUPOS tym, którzy chcą mierzyć 
w RTK, nie pozostaje nic innego, 

jak wyposażyć się w zestaw dwóch od-
biorników i używać jednego jako stacji ba-
zowej. Do zakupów trzeba jednak podejść 
z głową i wybrać taki zestaw, który łatwo 
i tanio da się przekształcić w dwa urzą-
dzenia ruchome współpracujące z siecią 
ASG. Przed ostateczną transakcją warto 
zadać sprzedającemu trzy zasadnicze py-
tania: lCzy odbiornik ma możliwość ko-
munikowania się ze stacjami referencyj-
nymi przez modem GSM (zewnętrzny lub 
wbudowany)? lCzy zestaw RTK ma funk-
cję odbioru poprawek ze stacji referen-
cyjnych protokołem NTRIP? lczy sprzęt 
akceptuje poprawki korekcyjne w forma-
tach RTCM 2.x lub 3.x? Te trzy elemen-
ty technicznie warunkują wykorzysta-
nie naszych instrumentów w sieci ASG. 
Oczywiście sprzęt powinien działać na 
dwóch częstotliwoś ciach L1/L2, bo wte-
dy najlepiej nadaje się do RTK. Wbrew po-
głoskom, nie tylko instrumenty satelitar-
ne Trimble’a oferują zgodność systemową 
z ASG, ale wszystkie odbiorniki GPS RTK 
sprzedawane na naszym rynku. System 
wirtualnych stacji referencyjnych VRS 
Trimble, na bazie którego będzie działać 
ASG, w żaden sposób nie limituje użycia 
w przyszłości ruchomych (rover) zesta-
wów Leiki, Topcona, Sokkii czy Southa. 
Trzeba obalić też drugi mit. Otóż odbior-
nik kodowy za 5000 zł nie nadaje się do 
pracy z serwisem NAW GEO i nie zapewni 
centymetrowych dokładności wyznacza-
nia współrzędnych.

W kategorii geodezyjnych mo-
deli odbiorników satelitar-
nych obserwujemy od kilku 

lat bardzo aktywne ruchy producentów. 
Konkurencja skupia się przede wszystkim 
na parametrach związanych z liczbą i ro-

TRZEBA JESZcZE 
POcZEKAć 
Są w Polsce przedsiębiorstwa, które już pod koniec zeszłego roku ku-
piły po kilka, kilkanaście odbiorników GPS RTK z nadzieją, że z po-
czątkiem 2008 r. ruszy sieć ASG-EUPOS. Inwestując po kilkaset tysię-
cy złotych, zamroziły kapitał na jeszcze co najmniej sześć miesięcy.

dzajem odbieranych sygnałów z kosmosu. 
Ważne jest też skuteczne ich opracowanie, 
które przekłada się na końcowy efekt do-
kładności i komfortu pracy. Dwie często-
tliwości oraz pomiar kodu i różnicy faz 
to już obowiązujący standard. GLONASS 
wciąż pełni funkcję dodatku, głównie 
z tego względu, że nie jest samodzielnym 
systemem pomiarowym. Sprzęt już teraz 
jest przygotowany do odbioru nowych cy-
wilnych sygnałów GPS na częstotliwo-
ściach L2 (L2C) i L5, które zostaną uru-
chomione nie wcześniej niż w momencie 
umieszczenia na orbicie 24 satelitów GPS 
ze zmodernizowanego bloku, czyli pew-
nie nie przed 2010 rokiem. Optymiści ofe-
rują nawet sensory dla Galileo, ale mało to 
użyteczny gadżet ze względu na kłopoty 
w realizacji europejskiego projektu. 

P roducenci wciąż walczą o podnie-
sienie dokładności swoich produk-
tów, podając w katalogach coraz to 

bardziej wyśrubowane wyniki. Należy so-
bie jednak zdawać sprawę z tego, że GPS, 
a w szczególności RTK, jest techniką, któ-
ra daje wyniki tak mało powtarzalne i za-
leżne od wielu subiektywnych czynników 
(np. sposobu ustawienia tyczki nad mie-
rzonym punktem, sąsiedztwa tafli wody 
czy wysokiego budynku), że pomiar tych 
samych pikiet wykonany przez dwóch ope-
ratorów może różnić się nawet o kilka cm. 
Dochodzą do tego błędy samego systemu 
w postaci wpływu atmosfery, orbit czy geo-
metrii satelitów. Należy jednak przyjąć, że 
precyzja metod kinematycznych to około 
5-10 mm w poziomie i 10-20 mm w pio-
nie.

Nad ludzką pracą coraz częściej czu-
wają elektroniczne systemy korygujące 
najgroźniejsze przyczyny niedokładnych 
pomiarów. Odbiorniki korzystają ze spe-
cjalnych filtrów eliminujących z wyni-
ków pomiarów sygnały odbite, „wzmac-

niaczy” słabych sygnałów pochodzących 
z nisko przelatujących nad horyzontem 
satelitów czy algorytmów zwiększających 
maksymalną odległość pracy rovera od 
stacji bazowej bez znacznej utraty precy-
zji wyznaczania pozycji.

O bok bogactwa sygnałowego i do-
kładności pomiaru klienci ku-
szeni są oczywiście oprogra-

mowaniem polowym zainstalowanym na 
kontrolerze. Bez niego moglibyśmy realizo-
wać pomiary statyczne, ale przecież nie do 
tego celu kupujemy instrument za prawie 
50 000 zł netto! Tak więc software jest ko-
nieczny do efektywnej pracy i wykonywa-
nia „dynamicznych” zadań pomiarowych 
w terenie. Aplikacje liczą już większość 
konstrukcji geodezyjnych, umożliwia-
ją także natychmiastowe ich wytyczenie 
w terenie (nawet 3D), a niektóre są na tyle 
rozbudowane, że będą pomocne przy za-
daniach drogowo-inżynierskich.

Sam kontroler jest także ważnym ogni-
wem zestawu pomiarowego. Jego parame-
try techniczne (np. szybkość procesora, 
RAM), wielkość ekranu czy konfiguracja 
portów decydują w dużej mierze o osta-
tecznym komforcie pracy w terenie. 

Coraz częściej rozwiązania GPS bazu-
ją na zintegrowanej konstrukcji, w któ-
rej wszystkie elementy urządzenia są za-
instalowane w jednej obudowie. Mieści 
się w niej odbiornik, antena, pamięć we-
wnętrzna na obserwacje statyczne, a nie-
kiedy modem radiowy i GSM. Jest to 
najwygodniejsze rozwiązanie, które ogra-
nicza liczbę elementów składowych zesta-
wu, a tym samym – uwalnia geodetę od 
noszenia zbędnych kilogramów.

Informacje zamieszczone w tabelach pochodzą 
od polskich dystrybutorów. Największy problem z jej 
wypełnieniem pojawił się przy pozycji „ceny”. Jej określenie 
jest bardzo trudne, ponieważ każdy zestaw GPS daje się 
złożyć z różnych elementów na wiele sposobów. Tak więc 
wartości te należy traktować jako minimalne i pamiętać, że 
każda modyfikacja zestawu powiększa ostateczną cenę 
zakupu. Informacje zamieszczone we wszystkich tabelach 
na kolejnych stronach pochodzą od polskich dystrybutorów. 
Uwaga dotyczy także zestawień stacji referencyjnych oraz 
odbiorników GPS-GIS.

OPRAcOWANIE REDAKcJI
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odBiorNiki geodezyJNe
Marka Leica Leica Leica Leica
ModeL gX1230/gX1230gg gX1220 gX1210 smartrover/smartrover 

gNss
rOK wPrOwaDZEnia na rynEK 2003/2006 2003 2003 2005/2006
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1/l2 faza, kod C/a i P; SBaS/ 

l1/l2 faza, kod C/a i P, GlOnaSS
l1/l2 faza, kod C/a i P; SBaS l1 faza, kod C/a; SBaS l1/l2 faza, kod C/a i P; SBaS/ 

l1/l2 faza, kod C/a i P, GlOnaSS
liCZBa KanaŁÓw 30/72 30 14 30/72
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] do 20 do 20 do 20 do 20
CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1
iniCJaliZaCJa rtK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych

DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 10 + 1/brak danych 3 + 0,5/6 + 0,5
rtK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy nie dotyczy 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] 0,25 0,25 0,3 0,25

ZaSiĘG PraCy rtK [km]
radiomodem 5 nie dotyczy nie dotyczy 5
modem GSM do 50 nie dotyczy nie dotyczy do 50

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG/EuPOS tak tak tak tak
FOrMat rtK (wersja rtCM) 2.x, 3.0, 3.1 opcja: 2.x, 3.0, 3.1 opcja: 2.x, 3.0, 3.1 2.x, 3.0, 3.1
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny opcja/opcja opcja/opcja zewnętrzny
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny opcja/opcja opcja/opcja zewnętrzny
tranSMiSJa GPrS tak tak (opcja) tak (opcja) tak
StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia 4 x rS-232 4 x rS-232 4 x rS-232 1 x rS-232/uSB, 3 x Bluetooth
OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia PPS, 2 x EventMarker, Bluetooth PPS, 2 x EventMarker, Bluetooth PPS, 2 x EventMarker, Bluetooth brak 
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 256 MB-1 GB (CompactFlash) 256 MB-1 GB (CompactFlash) 256 MB-1 GB (CompactFlash) nie dotyczy
wyświetlacz 3 diody 3 diody 3 diody 3 diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1 1 1 1
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 186 x 89
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 2,1/4,2 2,1/nie dotyczy 2,1/nie dotyczy 2,1/2,8

rEJEStratOr terminal terminal terminal rX1250/rX1250c
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

bd./bd./bd./ 
do 2 GB/CF

bd./bd./bd./n.d. bd./bd./bd./n.d. windows CE/bd./256/ 
do 2 GB/CF

oprogramowanie specjalistyczne COGO, tyczenie punktów 3D, 
tyczenie DtM, podział 

powierzchni, linia referencyjna, 
płaszczyzna referencyjna, 

obliczenie objętości, roadrunner

COGO, tyczenie punktów 3D, 
tyczenie DtM, podział 

powierzchni, linia referencyjna, 
płaszczyzna referencyjna, 

obliczenie objętości, roadrunner

COGO, tyczenie punktów 3D, 
tyczenie DtM, podział 

powierzchni, linia referencyjna, 
płaszczyzna referencyjna, 

obliczenie objętości, roadrunner

COGO, tyczenie punktów 3D, 
tyczenie DtM, podział powierzchni, 

linia i płaszczyzna referencyjna, 
objętość, roadrunner

format wymiany danych rinex, DXF, DwG, DGn, aSCii rinex, DXF, DwG, DGn, aSCii rinex, DXF, DwG, DGn, aSCii rinex, DXF, DwG, DGn, aSCii
antEna aX1202GG lub at504/GG aX1202 lub at504 aX1202 lub at504 atX1230/atX1230GG

zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 170 x 62 (śr. x wys.) 170 x 62 (śr. x wys.) 170 x 62 (śr. x wys.) 186 x 89 (śr. x wys.)
waga [kg] 0,4 0,4 0,4 1,1

ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE Smarttrack/Smarttrack+, 
SmartCheck, eliminacja odbić, 

odporność na zakłócenia, śledzenie 
satelitów niskich i słabych sygnałów 

Smarttrack/Smarttrack+,
SmartCheck, eliminacja odbić, 

odporność na zakłócenia, śledzenie 
satelitów niskich i słabych sygnałów 

Smarttrack/Smarttrack+,
SmartCheck, eliminacja odbić, 

odporność na zakłócenia, śledzenie 
satelitów niskich i słabych sygnałów 

Smarttrack/Smarttrack+,
SmartCheck, eliminacja odbić,

odporność na zakłócenia, śledzenie 
satelitów niskich i słabych sygnałów 

OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu leica Geo Office leica Geo Office leica Geo Office leica Geo Office
BatEriE w StaCJi BaZOwEJ 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna
BatEriE w ODBiOrniKu ruCHOMyM 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 3 x li-ion 
CZaS PraCy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 15/10 15/10 15/10 10/10
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-35 do +65/-40 do +70 -40 do +65/-35 do +65/-40 do +70 -40 do +65/-35 do +65/-40 do +70 -40 do +65/-35 do +65/-40 do +70
nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE kompletny zestaw do pracy  

w trybie rtK
odbiornik, antena, okablowanie,  

tyczka, kontroler
odbiornik, antena, okablowanie,  

tyczka, kontroler
kompletny zestaw do pracy 

w trybie rtK
GwaranCJa [lata] 1-3 1-3 1-3 1-3
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rtK – zestaw rtK)

rtK – od 120 000 o – 50 000 o – 45 000 r – od 59 000

DyStryButOr leica Geosystems Sp. z o.o.,
iG t. nadowski s.j.

leica Geosystems Sp. z o.o.,
iG t. nadowski s.j.

leica Geosystems Sp. z o.o.,
iG t. nadowski s.j.

leica Geosystems Sp. z o.o.,
iG t. nadowski s.j.
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odBiorNiki geodezyJNe 
Marka Leica Magellan Professional Magellan Professional sokkia
ModeL gPs900 ProMark3 z-Max.Net stratus
Data wPrOwaDZEnia na rynEK 2006 2005 2006 2001
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1/l2 faza, kod C/a i P l1 faza, kod C/a; waaS/EGnOS l1/l2 faza, kod C/a i P;

waaS/EGnOS 
l1 faza, kod C/a i P

liCZBa KanaŁÓw 24 14 24 12
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] 1 lub 2 (opcja) 1 10 1
CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/8/1 brak danych 60/20/2 120/40/1
iniCJaliZaCJa rtK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

8/8/brak danych nie dotyczy 2 (odległość <20 km) nie dotyczy

DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] nie dotyczy 5 + 1/10 + 2 5 + 0,5/10 + 0,5 5 + 1/10 + 2
rtK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy
DGPS [m] 0,25 <1 <0,8 nie dotyczy

ZaSiĘG PraCy rtK [km]
radiomodem 2,5 nie dotyczy zależny od modemu nie dotyczy
modem GSM nie dotyczy nie dotyczy ok. 50 nie dotyczy

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG/EuPOS tak tak tak tak
FOrMat rtK (wersja rtCM) leica nie dotyczy 3.0 nie dotyczy
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny nie zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie
tranSMiSJa GPrS nie tak tak nie
StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia 1 x rS-232/uSB, 3 x Bluetooth rS-232, 2 x uSB, Bluetooth 2 x rS-232, uSB, Bluetooth irDa

OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia brak brak brak brak
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) nie dotyczy 128 MB-1 GB (Secure Digital) 128 (Secure Digital) 4
wyświetlacz 3 diody 320 x 240 pikseli 8-znakowy, diodowy diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1 20 5 1
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 186 x 89 195 x 90 x 46 190 x 120 x 300 125 x 155 x 155
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 2,1/2,8 ok. 1/ok. 1 ok.2,5/brak danych 0,8/0,8

rEJEStratOr rX900 zintegrowany MobileMapper CX dowolny palmtop
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows CE/bd./256/ 
nie dotyczy

własny/brak danych/ 
128/SD

windows CE.nEt/brak danych/
do 4 GB/SD

windows Pocket PC/100/16/CF

oprogramowanie specjalistyczne wcięcie GPS, 
tyczenie punktów 3D, tyczenie 

dróg, tyczenie DtM, linia 
referencyjna

pomiar punktów, linii, powierzchni 
z atrybutami, pomiar z offsetem, 

kompas, prędkościomierz, 
komputer pokładowy

FastSurvey – wizualizacja 
pomiarów, tyczenie, 

transformacje, COGO, advanced 
road Construction

Stratus Controller Software – 
do pomiaru kinematycznego

format wymiany danych DXF, DwG, DGn, aSCii SHP, MiF, DXF, CSV DXF, SHP, rw5, landXMl, inne kin, sta
antEna atX900 naP100 Maxtrac nie dotyczy

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 186 x 89 (śr. x wys.) 190 x 96 (śr. x wys.) brak danych nie dotyczy
waga [kg] 1,0 0,45 0,64 nie dotyczy

ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE Smarttrack, SmartCheck, 
eliminacja odbić, odporność na 
zakłócenia, śledzenie satelitów 

niskich i słabych sygnałów 

PriSM – skrócenie czasu 
pomiarów nawet o 33%

Z-tracking – deszyfracja kodu P, 
aDaPt-rtK, instant-rtK, long-
range rtK, eliminacja sygna-
łów odbitych, PriSM – skrócenie 
czasu pomiarów nawet o 33%

brak

OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu leica Geo Office GnSS Solutions, 
MobileMapper Office

GnSS Solutions Spectrum Survey Suite

BatEriE w StaCJi BaZOwEJ 1 x li-ion lub zewnętrzna li-ion lub zewnętrzna li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion
BatEriE w ODBiOrniKu ruCHOMyM 3 x li-ion li-ion lub zewnętrzna li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion
CZaS PraCy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 8/8 >8/>8 14/14 11
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-35 do +65/-40 do +70 -10 do +60/nie dotyczy/-55 do +85 -30 do +55/-30 do +54/-30 do +55 -40 do +65/0 do +40/-40 do +65
nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67/iP67/iP67 wodoodp./nie dotyczy/wodoodp. iP54/iP54/iPX7 iPX4/brak danych/iPX4
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE 2 odbiorniki z anteną,  

2 modemy radiowe, baterie, 
okablowanie, tyczka, kontroler

odbiornik, antena,
ładowarka, karta SD, torba, 

okablowanie, replikator portów

odbiornik, 2 częstotliwości 
z Z-tracking, ładowarka, moduł 

anteny i zasilania, walizka, 
okablowanie, oprogramowanie

2 odbiorniki, 4 baterie, 
oprogramowanie do kontrolera, 

Spectrum Survey Suite

GwaranCJa [lata] 1-3 1 1 3
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rtK – zestaw rtK)

rtK – 89 000 29 000 (dwa odbiorniki  
+ oprogramowanie)

48 000 o – 8990, b – 8990,  
r – 8990

DyStryButOr leica Geosystems Sp. z o.o.,
iG t. nadowski s.j.

inS Sp. z o.o. inS Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o.
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sokkia sokkia sokkia south spectra Precision spectra Precision
gsr2600 gsr2700 is gsr2700 isX (opis na s. 12) s-82 epoch 10 epoch 25 (opis na s. 14)

2002 2005 2007 2006 2007 2007
l1/l2 faza, kod C/a i P l1/l2 faza, kod C/a i P;  

waaS/EGnOS
l1/l2 faza, kod C/a i P, l2C, l5;  

GlOnaSS, waaS/EGnOS
l1/l2 faza, kod C/a i P;

SBaS, GlOnaSS
l1 faza, kod C/a;  
waaS/ EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P;  
waaS/EGnOS

24 24 72 58 12 24
20 20 20 20 1 5

50/40/1 50/40/1 10/10/1 50/35/1 brak danych 90/30/1
3-10 3-10 3-10 10 nie dotyczy brak danych

3 + 0,5/10 + 1 3 + 0,5/10 + 1 3 + 0,5/10 + 1 5 + 1/10 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1

0,8 0,8 0,8 0,45 <3 <3

3-4 3-4 3-4 kilkanaście (zależny od modemu) nie dotyczy zależny od modemu
ok. 20 ok. 20 ok. 20 ponad 40 nie dotyczy zależny od modemu

tak tak tak tak tak tak
2.2 2.2 3.0 2.x, 3.0, CMr+ nie dotyczy 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMr, CMr+

zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewnętrzny wbudowany (opcja) zewnętrzny zewnętrzny
zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewnętrzny wbudowany zewnętrzny zewnętrzny

tak tak tak tak tak tak
2 x rS-232 2 x rS-232, uSB, Bluetooth 2 x rS-232, uSB, Bluetooth rS-232, uSB, Bluetooth rS-232, uSB,  

zasilanie, antena, 2 x CF
2 x rS-232, antena

brak brak brak brak Bluetooth, wlan Bluetooth

8 (CompactFlash) 64 (CompactFlash) 64 (CompactFlash) 32 do 2 GB (Compact Flash) 2
192 x 80 piksele diody diody 4 diody 240 x 320 pikseli nie dotyczy

7 1 1 1 7 nie dotyczy
153 x 160 x 70 225 x 225 x 105 225 x 225 x 105 94 x 180 (wys. x śred.) 165 x 95 x 45 145 x 81 x 145

2,0/ok. 5 1,8/ok. 4 1,8/ok. 4 0,8/2,5 0,5 0,9/1,2
allegro CE allegro CE allegro CE Psion workabout Pro SP recon SP recon

windows CE/400/ 
64 lub 128/SD

windows CE/400/64 lub 
128/SD

windows CE/400/64 lub 
128/SD

windows CE.nEt/520/ 
128 + 128/SD MMC

windows Mobile/400/128/CF windows Mobile/400/128/CF

Gart-2000 lub SDr+ – tyczenie 
punktów, linii, wysokości, 
przecięcia, domiary, rastry, 

współp. z tachimetrami

Gart-2000 lub SDr+ – tyczenie 
punktów, linii, wysokości, 
przecięcia, domiary, rastry, 

współp. z tachimetrami

Gart-2000 lub SDr+ – tyczenie 
punktów, linii, wysokości, 
przecięcia, domiary, rastry, 

współp. z tachimetrami

COGO, tyczenie punktów 3D, pomiar 
profili i przekrojów, powierzchnia, 
linia referencyjna,  transformacje 

współrz., road Design

Field Surveyor – obsługa GPS,  
pomiary i obliczenia geodezyjne

Field Surveyor – obsługa GPS,  
pomiary i obliczenia geodezyjne

SDr33, aSCii, inne SDr33, aSCii, inne SDr33, aSCii, inne rinEX, DXF, ZDM, 8M, aSCii, inne DXF, DwG, SHP, tXt, inne DXF, DwG, SHP, tXt, inne
SK-600 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Epoch l1 Epoch l1/l2

zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna
260 x 260 x 38 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 162 x 62 (śred. x wys.) 161 x 58 (śred. x wys.)

0,73 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,4 0,55
Pinwheel – eliminowanie 
sygnałów odbitych, PaC 
– wzmacnianie sygnału 
satelitarnego w obszarze 

zabudowanym

Pinwheel – eliminowanie 
sygnałów odbitych, PaC 
– wzmacnianie sygnału 
satelitarnego w obszarze 

zabudowanym

Pinwheel – eliminowanie 
sygnałów odbitych, PaC 
– wzmacnianie sygnału 
satelitarnego w obszarze 

zabudowanym

PaC, Vision Correlator 
– eliminacja efektu 

wielotorowości, odporność na 
zakłócenia, adVance rtK – 
śledzenie niskich satelitów

brak danych brak danych

Spectrum Survey Suite Spectrum Survey Suite Spectrum Survey Suite GPSPro Survey Office Survey Office

2 x camcorder li-ion li-ion li-ion li-ion lub zewnętrzna ni-MH li-Pol lub zewnętrzna
2 x camcorder li-ion li-ion li-ion li-ion lub zewnętrzna ni-MH li-Pol lub zewnętrzna

ok. 8-12 ok. 14/ok. 10 ok. 14/ok. 10 8/8 8 10/8
-40 do +55/-30 do +54/-40 do +55 -40 do +65/-30 do +54/-40 do +65 -40 do +65/-30 do +54/-40 do +65 -30 do +45/-20 do +50/-30 do +45 -30 do +60/-30 do +60/-50 do +85 -30 do +60/-30 do +60/-50 do +85

iPX7/iP67/iPX7 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP54/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67
odbiornik, okablowanie, taśma 
do pomiaru wysokości anteny

odbiornik, bateria, okablowanie, 
taśma do pomiaru  
wysokości anteny

odbiornik, bateria, okablowanie, 
taśma do pomiaru  
wysokości anteny

kompletny odbiornik do pracy  
w trybie rtK, 

 promocyjna cena

2 odbiorniki na CF, 2 anteny,  
2 rejestratory recon, 

okablowanie, ładowarki

2 odbiorniki, 2 anteny, 
rejestrator recon, moduł 

Bluetooth, okablowanie, taśma, 
tyczka z pokrowcem, ładowarka 

3 3 3 1 1 1
o – 30 000, b – 30 000,  

r – 40 000, rtK – 68 000
o – 30 000, b – 30 000,  

r – 40 000, rtK – 68 000
o – 35 000, b – 35 000,  
r – 45 000, rtK – 78 000

r – od 39 700 22 900 rtK – 74 000

COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. Czerski trade Polska Sp. z o.o. impexgeo impexgeo
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odBiorNiki geodezyJNe
Marka topcon topcon topcon topcon
ModeL Legacy e+ HiPer Pro Hiper gL gr-3 (opis na s. 10)
rOK wPrOwaDZEnia na rynEK brak danych brak danych 2007 2007
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1/l2 faza, kod C/a i P; 

GlOnaSS; waaS/EGnOS
l1/l2 faza, kod C/a i P; 
GlOnaSS; waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P;
opcja: GlOnaSS; waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P; l2C, l5, 
GlOnaSS, Galileo; waaS/EGnOS

liCZBa KanaŁÓw 40 40 40 72
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] 1-20 1-20 1-20 1-20
CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 60/10/1 60/10/1 60/10/1 60/10/1
iniCJaliZaCJa rtK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

brak danych brak danych brak danych brak danych

DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5
rtK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 2 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1
DGPS [m] brak danych brak danych brak danych brak danych

ZaSiĘG PraCy rtK [km]
radiomodem zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu
modem GSM zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG/EuPOS tak tak tak (opcja) tak
FOrMat rtK (wersja rtCM) 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbudowany (opcja) zewnętrzny wbudowany
tranSMiSJa GPrS tak tak opcja tak
StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia 3 x rS-232, uSB,  

zasilanie, antena
3 x rS-232, uSB,  

Bluetooth, zasilanie
3 x rS-232, uSB,  

Bluetooth, zasilanie
1 x rS-232, uSB, Bluetooth, 

zasilanie
OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia Ethernet, PPS, Event Marker,  

i/O frequency
PPS, Event Marker,  

i/O frequency
PPS, Event Marker,  

i/O frequency
PPS, Event Marker,  

i/O frequency
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) do 1 GB do 128 do 128 do 1 GB (Secure Digital)
wyświetlacz 2 diody 2 diody 2 diody 6 diod
klawiatura (liczba klawiszy) 2 2 2 1
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 230 x 110 x 35 159 x 172 x 88 159 x 172 x 88 58 x 158 x 234
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 0,6/brak danych 1,65/3,5 1,65/3,5 1,78

rEJEStratOr FC-2000 lub FC-200 FC-2000 lub FC-200 FC-2000 lub FC-200 FC-2000 lub FC-200
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows CE/520/512/CF i SD windows CE/520/512/CF, SD windows CE/520/512/CF, SD windows CE/520/512/CF, SD

oprogramowanie specjalistyczne topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

format wymiany danych DXF, DwG, SHP, tXt, inne DXF, DwG, SHP, tXt, inne DXF, DwG, SHP, tXt, inne DXF, DwG, SHP, tXt, inne

antEna PG-a1, Cr-3 choke-ring,  
Cr-4 choke ring GPS + GlOnaSS

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 142 x 142 x 70 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
waga [kg] 0,49 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu topcon tools topcon tools topcon tools topcon tools
BatEriE w StaCJi BaZOwEJ zewnętrzna 2 x li-ion oraz zewnętrzna 2 x li-ion oraz zewnętrzna 2 x li-ion, adapter na aa, zewn.
BatEriE w ODBiOrniKu ruCHOMyM zewnętrzna 2 x li-ion oraz zewnętrzna 2 x li-ion oraz zewnętrzna 2 x li-ion, adapter na aa, zewn.
CZaS PraCy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy w zależności od baterii, min. 10 ok. 10 ok. 10 14
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +55/-20 do +50/-40 do +55 -40 do +55/-20 do +50/nie dotyczy -40 do +55/-20 do +50/nie dotyczy -40 do +60/-20 do +50/nie dotyczy
nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP66/iP66/iP66 iP66/iP66/nie dotyczy iP66/iP66/nie dotyczy iP66/iP66/nie dotyczy
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE odbiornik, antena, 

oprogramowanie, okablowanie, 
walizka, uchwyty, tyczka, statyw, 

adapter, spodarka, ładowarki

odbiornik z anteną, 
oprogramowanie, okablowanie, 

walizka, uchwyty, tyczka, statyw, 
adapter, spodarka, ładowarki

odbiornik z anteną, 
oprogramowanie, okablowanie, 

walizka, uchwyty, tyczka, statyw, 
adapter, spodarka, ładowarki

odbiornik z anteną, 
oprogramowanie, okablowanie, 

walizka, uchwyty, tyczka, statyw, 
adapter, spodarka, ładowarki

GwaranCJa [lata] 2 2 2 2
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rtK – zestaw rtK)

zależnie od konfiguracji o – od 58 900,  
rtK – od 99 999

rtK – od 69 999 o – od 62 900,  
rtK – od 115 900

DyStryButOr tPi Sp. z o.o. tPi Sp. z o.o. tPi Sp. z o.o. tPi Sp. z o.o.
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topcon topcon trimble trimble trimble trimble
gB-500 gB-1000 5700L1 5700 5800 r3

brak danych brak danych 2004 2001 2002 2005
l1/l2 faza, kod C/a i P; 
GlOnaSS; waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P; 
GlOnaSS; waaS/EGnOS

l1 faza, kod C/a;  
waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P;  
waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P;  
waaS/EGnOS

l1 faza, kod C/a;  
waaS/EGnOS

40 40 12 24 24 12
1-20 1-20 10 10 10 1

60/10/1 60/10/1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/brak danych/0,1
brak danych brak danych brak danych bd./10 + 0,5 x D wektora/bd. bd./10 + 0,5 x D wektora/bd. brak danych

3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
10 + 1,5/15 + 2 10 + 1,5/15 + 2 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy

brak danych brak danych brak danych 0,50 0,25/0,50 3

zależny od modemu zależny od modemu nie dotyczy zależny od modemu zależny od modemu nie dotyczy
zależny od modemu zależny od modemu nie dotyczy zależny od modemu zależny od modemu nie dotyczy

tak tak tak tak tak tak
2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 nie dotyczy CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0 CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0 brak danych

zewnętrzny zewnętrzny brak danych wbudowany wbudowany brak danych
zewnętrzny zewnętrzny wbudowany (opcja) zewnętrzny zewnętrzny wbudowany (opcja)

tak tak tak tak tak tak
3 x rS-232, uSB, zasilanie, 

antena
3 x rS-232, uSB, zasilanie, 

antena
3 x rS-232, uSB 3 x rS-232, uSB 2 x rS-232, uSB, Bluetooth rS-232, uSB

 PPS, Event Marker,  
i/O frequency

Ethernet, PPS, Event Marker,  
i/O frequency

brak 2 x PPS/EventMarker brak przez kartę CF (np. Bluetooth), 
GSM/GPrS

do 128 MB do 1 GB (CompactFlash) 128 (CompactFlash) 128 (CompactFlash) 6 192 (CompactFlash)
2 diody brak danych 5 diod 5 diod 3 diody brak

2 9 2 2 1 10 + wirtualna
150 x 257 x 63 150 x 257 x 63 135 x 85 x 240 135 x 85 x 240 190 x 100 (śr. x wys.) 95 x 44 x 242

1,2/brak danych 1,2/brak danych ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,2/ok. 1,2 ok. 1/ok. 1
FC-2000 lub FC-200 FC-2000 lub FC-200 recon tSC2 tSC2 recon

windows CE/520/512/CF, SD windows CE/520/512/CF, SD windows Mobile/400/192/CF windows Mobile/520/640/CF lub SD windows Mobile/520/640/
CF lub SD

windows Mobile/ 
200 lub 400/192/CF

topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

topSurv – obsługa GPS, obliczenia, 
tyczenie, moduł drogowy, transfor-
macje, układy 1965, 2000, lokalne

trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia, 

wizualizacja, wymiana danych

trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia, 

wizualizacja, wymiana danych

trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia, 

wizualizacja, wymiana danych
DXF, DwG, SHP, tXt, inne DXF, DwG, SHP, tXt, inne aSCii, trimble DC,  

SC Exchange, DXF,
aSCii, trimble DC, GDM (area), SDr, 

tDS, topcon, Zeiss M5, DXF, SHP
aSCii, trimble DC, GDM (area), SDr, 

tDS, topcon, Zeiss M5, DXF, SHP
aSCii, trimble DC,  
SC Exchange, DXF

PG-a1, Cr-3 choke-ring,  
Cr-4 choke ring GPS + GlOnaSS

PG-a1, Cr-3 choke-ring,  
Cr-4 choke ring GPS + GlOnaSS

a3 Zephyr lub Zephyr Geodetic nie dotyczy a3

zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna
142 x 142 x 70 142 x 142 x 70 162 x 62 (śr. x wys.) 343 x 67 (śr. x wys.) nie dotyczy 162 x 62 (śr. x wys.)

0,49 0,49 0,39 0,45 nie dotyczy 0,39
multipath, co-op tracking, anti-

jamming
multipath, co-op tracking, anti-

jamming
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
topcon tools topcon tools trimble Geomatics Office trimble Geomatics Office trimble Geomatics Office trimble Business Center

2 x li-ion oraz zewnętrzne 2 x li-ion oraz zewnętrzne 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 1 x ni-MH wewnętrzna
2 x li-ion oraz zewnętrzne 2 x li-ion oraz zewnętrzne 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 1 x ni-MH wewnętrzna

7-10 7-10 10/10 10/10 8/8 8/8
-20 do +55/-20 do +50/-40 do +55 -20 do +55/-20 do +50/-40 do +55 -40 do +65/-20 do +60/-40 do +70 -40 do +65/-30 do +60/-40 do +70 -40 do +65/-30 do +60/-40 do +65 -30 do +60/-30 do +60/-50 do +85

iP66/iP66/iP66 iP66/iP66/iP66 iPX7/iP67/100% hermetyczna iPX7/iP67/100% hermetyczna iPX7/iP67/iPX7 iP67/iP67/iP67
odbiornik, antena, 

oprogramowanie, okablowanie, 
walizka, uchwyty, tyczka, statyw, 

adapter, spodarka, ładowarki

odbiornik, antena, 
oprogramowanie, okablowanie, 

walizka, uchwyty, tyczka, statyw, 
adapter, spodarka, ładowarki

odbiornik, antena, okablowanie, 
rejestrator, baterie, ładowarki

odbiornik, antena, okablowanie, 
rejestrator, baterie, ładowarki

odbiornik z anteną, 
okablowanie, rejestrator, 

baterie, ładowarki

odbiornik, antena, okablowanie, 
rejestrator, baterie, ładowarki

2 2 1 1 1 1
zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych
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odBiorNiki geodezyJNe
Marka trimble trimble trimble trimble
ModeL r6 gNss r7 r7 gNss r8 gNss
rOK wPrOwaDZEnia na rynEK 2006 2003 2007 2006
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1/l2 faza, kod C/a i P, l2C; 

GlOnaSS, waaS/EGnOS
l1/l2 faza, kod C/a i P, l2C; 

waaS/EGnOS
l1/l2/l5 faza, kod C/a i P, l2C; 

GlOnaSS, waaS/EGnOS
l1/l2/l5 faza, kod C/a i P, l2C; 

GlOnaSS, waaS/EGnOS
liCZBa KanaŁÓw 72 24 72 72
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] 1-10 1-10 1 1-10
CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja bd./bd./0,1 bd./bd./0,1 bd./bd./0,1 bd./bd./0,1
iniCJaliZaCJa rtK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

brak danych bd./10 + 0,5 x D wektora/bd. bd./<10/bd. bd./<10/bd.

DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
rtK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] 0,25/0,50 0,25/0,50 0,25/0,50 0,25/0,50

ZaSiĘG PraCy rtK [km]
radiomodem zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu
modem GSM zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu zależny od modemu

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG/EuPOS tak tak tak tak
FOrMat rtK (wersja rtCM) CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0 CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0 CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0 CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (opcja) zewnętrzny zewnętrzny wbudowany
tranSMiSJa GPrS tak tak tak tak
StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia 3 x rS-232 3 x rS-232, uSB 3 x rS-232, uSB rS-232, Bluetooth
OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia brak danych 2 x PPS/EventMarker 2 x PPS/EventMarker brak

ODBiOrniK
pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 11 128 (CompactFlash) 256 (CompactFlash) 11
wyświetlacz 3 diody 5 diod 5 diod 3 diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1 2 2 1
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 190 x 115 (śr. x wys.) 135 x 85 x 240 135 x 85 x 240 190 x 112 (śr. x wys.)
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4

rEJEStratOr tSC2 tSC2 tSC2 tSC2
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows Mobile/520/640/
CF lub SD

windows Mobile/520/640/
CF lub SD

windows Mobile/520/640/
CF lub SD

windows Mobile/520/640/
CF lub SD

oprogramowanie specjalistyczne trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych
format wymiany danych aSCii, trimble DC, GDM (area), SDr, 

tDS, topcon, Zeiss M5, DXF, SHP
aSCii, trimble DC, GDM (area), SDr, 

tDS, topcon, Zeiss M5, DXF, SHP
aSCii, trimble DC, GDM (area), SDr, 

tDS, topcon, Zeiss M5, DXF, SHP
aSCii, trimble DC, GDM (area), SDr, 

tDS, topcon, Zeiss M5, DXF, SHP
antEna nie dotyczy Zephyr 2 lub Zephyr Geodetic 2 Zephyr 2 lub Zephyr Geodetic 2 nie dotyczy

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] nie dotyczy 343 x 67 (śr. x wys.) 343 x 67 (śr. x wys.) nie dotyczy
waga [kg] niedotyczy 0,45 0,45 nie dotyczy

ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE trimble r-track – odbiór 
sygnałów l2C, Everest – 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych, Maxwell

trimble r-track – odbiór 
sygnałów l2C, Everest – 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych, Maxwell

trimble r-track – odbiór 
sygnałów l2C, Everest – 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych, Maxwell

trimble r-track – odbiór 
sygnałów l2C i l5, Everest – 
eliminacja sygnałów odbitych 

i zakłóconych, Maxwell
OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu trimble Geomatics Office trimble Geomatics Office trimble Geomatics Office trimble Geomatics Office
BatEriE w StaCJi BaZOwEJ 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna
BatEriE w ODBiOrniKu ruCHOMyM 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna 2 x li-ion lub zewnętrzna
CZaS PraCy [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 11/7 8/8 8/8 8/8
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-30 do +60/-40 do +65 -40 do +65/-30 do +60/-40 do +65 -40 do +65/-30 do +60/-40 do +65 -40 do +65/-30 do +60/-40 do +65

nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE odbiornik z anteną, kable, 

rejestrator, baterie,  
ładowarki/zasilacze

odbiornik, antena, kable, 
rejestrator, baterie,  
ładowarki/zasilacze

odbiornik, antena, kable, 
rejestrator, baterie,  
ładowarki/zasilacze

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie,  
ładowarki/zasilacze

GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rtK – zestaw rtK)

brak danych brak danych brak danych brak danych
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iKT rzeba pamiętać, że pojedyncza stacja 

referencyjna ma ograniczony zasięg 
transmisji poprawek. Dla technolo-

gii radiowej jest on tożsamy ze zwykłą sta-
cją bazową i nie przekracza 2-3 km (przy 
standardowym 1-watowym radiu). Oczy-
wiście można wystąpić o pozwolenie na 
używanie radiomodemu o większej mocy, 
ale więcej z tym zachodu niż wymiernych 
korzyści – zasięg zwiększy się do 5-10 km. 
Można jeszcze ostatecznie zastosować re-
plikatory sygnału, ale to już ekstremalna 
komplikacja pomiarów. Wydaje się więc, 
że zakładanie stacji referencyjnej z trans-
misją UHF mija się z celem. Bo czy warto 
inwestować kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
by móc pracować na obszarze o promieniu 
zaledwie kilku kilometrów? 

Sprawę rozwiązuje transmisja korekt 
telefonią GSM. Zasięg współpracy sta-
cja-rover wzrasta kolosalnie – przy ide-
alnych warunkach terenowych i pogodo-
wych nawet do 50 km. Korekty wysyłane 
są wtedy protokołem NTRIP z użyciem 
połączenia GPRS. Pakietowa transmisja 
danych ma swoje plusy i minusy. Za za-
letę trzeba uznać niski koszt pracy, płaci-
my bowiem za ilość przesłanych danych, 
a nie za czas połączenia. Wadą jest nato-
miast, niestety, wciąż słaby zasięg GPRS 
w Polsce. Pewnie niewiele osób wie, że 
nie jest on tożsamy z GSM i wciąż nie-
dostępny w wielu miejscach w kraju, co 
znacznie utrudnia pracę z NTRIP i bę-
dzie utrudniać współdziałanie z tworzo-
ną ASG-EUPOS.

Z estaw sprzętu do uruchomie-
nia stacji referencyjnej musi się 
składać z kilku podstawowych 

Wystarczą chęci, chwila wol-
nego czasu i oczywiście pie-
niądze, by w teren o promieniu 
40 km wyjeżdżeć na pomiary 
RTK tylko z jednym odbiorni-
kiem. Stacja referencyjna uru-
chomiona własnym sumptem to 
bardzo wygodne rozwiązanie. 
Ale pod kilkoma warunkami.

elementów. Najważniejszy jest tu oczy-
wiście odbiornik. Dobrze, gdyby był on 
dwuczęstotliwościowy, a jeszcze lepiej – 
z systemem GLONASS. Z odbiornikiem 
współpracuje antena geodezyjna typu 
choke-ring (z osłoną zabezpieczającą 
przed efektem wielodrożności), a całość 
„spina” system informatyczny bazujący 
na komputerze z pamięcią na dane ob-
serwacyjne. Ten ostatni musi być pod-
pięty do łącza teletransmisyjnego (inter-
netu), którym będą przesyłane poprawki 
do rovera. Właściciel stacji musi także 
zarezerwować linie udostępniania ob-
serwacji (komunikacja radiowa, telefo-
nia kablowa lub GSM). Równie ważny jak 
sam sprzęt jest jego odpowiedni montaż. 
I chodzi tu głównie o antenę, która musi 
być osadzona bardzo stabilnie. Przy in-
stalacji komputera nie wolno natomiast 
zapomnieć o zasilaniu awaryjnym UPS.

Na komputerze operacyjnym zainsta-
lowane jest specjalistyczne oprogramo-
wanie, którego zadaniem jest obsługa 
całego procesu obróbki danych ze stacji 
referencyjnej. Przeważnie jest ona zbudo-
wana na bazie przeglądarki internetowej. 
Większość prezentowanego sprzętu moż-
na podłączyć bezpośrednio do internetu. 
Dzięki oprogramowaniu użytkownik mo-
że go obsługiwać (np. zmieniać parame-
try pracy) zdalnie z dowolnego miejsca, 

gdzie jest dostęp do sieci. Aplikacja od-
powiada za gromadzenie danych, prze-
syłanie korekt, a także za udostępnianie 
ich zalogowanym użytkownikom (jeśli 
pracujemy w NTRIP). 

U ruchamiając stację referencyj-
ną, należy zwrócić także uwagę 
na rodzaj prac, jakie będziemy 

wykonywali. Ma to wpływ na końcową 
konfigurację urządzenia i rodzaj prze-
syłanych poprawek. Gdy nasze zadania 
skupiają się na zakładaniu osnów i pre-
cyzyjnych pomiarach statycznych, to 
zapewne stacja referencyjna będzie mu-
siała gromadzić surowe obserwacje z od-
powiednim interwałem i w poprawnym 
formacie, tak by później dane z odbior-
nika można było poddać postprocessin-
gowi. Trzeba więc zadbać o odpowiednio 
duży dysk twardy na dane. Gdy wyko-
nujemy w większości prace kinematycz-
ne (RTK lub DGPS), to wtedy system bę-
dzie musiał na bieżąco wysyłać korekty 
(głównie w formacie RTCM i w wersji, 
którą akceptuje oprogramowanie odbior-
nika ruchomego). Przed rozpoczęciem 
wykorzystywania stacji należy precy-
zyjnie wyznaczyć jej współrzędne. Od-
bywa się to na podstawie kilkudniowej 
statycznej sesji obserwacyjnej.

OPRAcOWANIE REDAKcJI

�
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stacJe reFereNcyJNe
Marka Leica Leica Leica topcon
ModeL grX1200 Pro/

grX1200gg Pro
grX1200 classic grX1200 Lite gB-1000

rOK wPrOwaDZEnia na rynEK 2003/2006 2003 2003 brak danych
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1/l2 faza, kod C/a i P/l1/l2 

faza, kod C/a i P (l2C), GlOnaSS
l1/l2 faza, kod C/a i P l1/l2 faza, kod C/a i P l1/l2 faza, kod C/a i P; 

GlOnaSS; waaS/EGnOS
liCZBa KanaŁÓw 24/72 24 24 40
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi/intErwaŁ rEJEStraCJi DanyCH [Hz] do 20 do 20 do 20 1-20 
DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5
rtK [mm + ppm] brak danych brak danych brak danych 10 + 1,5/15 + 2
DGPS [m] 0,25 0,25 0,25 brak danych

tranSMiSJa DanyCH
radiomodem tak tak tak tak
modem GSM (GPrS) tak tak tak tak
internet tCP/iP tak nie nie tak
internet ntriP tak nie nie tak

FOrMaty tranSMiSJi DanyCH rtCM 2.x, 3.0, 3.1,  
leica, CMr/CMr+

rtCM 2.x, 3.0, 3.1,  
leica, CMr/CMr+

leica rtCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0,  
CMr, CMr+, JPS

FOrMaty ZaPiSu PliKÓw OBSErwaCyJnyCH leica MDB, rinEX, BinEX leica MDB, rinEX, BinEX leica MDB, rinEX, BinEX JPS, rinEX
POrty wEJŚCia-wyJŚCia 4 x rS-232, 2 x zasilanie, 

antena, PPS, Event, zewnętrzny 
oscylator, Ethernet 

4 x rS-232,  
2 x zasilanie, antena

4 x rS-232,  
2 x zasilanie, antena

3 x rS-232, uSB, ethernet, zasilanie 
zewnętrzne, antena, opcja: pps, 
event marker, i/O frequency

ODBiOrniK
pamięć wewnętrzna [MB]/karty pamięci (rodzaj) [MB] 64 MB-1 GB (CF) 64 MB-1 GB (CF) 64 MB-1 GB (CF) do 1 GB (CF)
klawiatura (liczba klawiszy) 1 1 1 2
sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej [tak/nie] tak tak tak opcja

wbudowany serwer FtP tak nie nie tak
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 150 x 257 x 63
waga [kg] stacja bazowa (z anteną) 1,7 1,65 1,65 1,2

antEna aX1202GG, at504 (GG) aX1202GG, at504 (GG) aX1202GG, at504 (GG) Choke ring z elementem Dorne 
& Margolin Cr-3 lub Cr-4

wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 170 x 62 (śr. x wys.),  
380 x 140 (śr. x wys.)

170 x 62 (śr. x wys.),  
380 x 140 (śr. x wys.)

170 x 62 (śr. x wys.),  
380 x 140 (śr. x wys.)

380 x 410 (śr. x wys.)

waga [kg] 4,3 4,3 4,3 4,4
ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE Smarttrack+ – redukcja multipath, 

śledzenie satelitów niskich
Smarttrack+ – redukcja multipath, 

śledzenie satelitów niskich
Smarttrack+ – redukcja multipath, 

śledzenie satelitów niskich
multipath, co-op tracking,  

anti-jamming

OPrOGraMOwaniE DO OBSŁuGi DZiaŁania  
StaCJi rEFErEnCyJnEJ

leica Spider (nEt) – pełna 
automatyczna obsługa stacji, 
generowanie plików danych 

w różnych formatach i poprawek 
rtK (w tym sieciowych), 

sterowanie stacją przez internet

leica Spider (nEt) – pełna 
automatyczna obsługa stacji, 
generowanie plików danych 

w różnych formatach i poprawek 
rtK (w tym sieciowych), 

sterowanie stacją przez internet

leica Spider (nEt) – pełna 
automatyczna obsługa stacji, 
generowanie plików danych 

w różnych formatach i poprawek 
rtK (w tym sieciowych), 

sterowanie stacją przez internet

topnEt – obsługa GPS/GlOnaSS 
via internet, pełna konfiguracja 
i obsługa odbiornika, wgrywanie 
firmware, automatyczna obsługa 

FtP, funkcje alarmowe

ZaSilaniE StaCJi rEFErEnCyJnEJ 2 niezależne źródła przełączane 
automatycznie: sieciowe 

i akumulator, bateria wewnętrzna

2 niezależne źródła przełączane 
automatycznie: sieciowe 

i akumulator, bateria wewnętrzna

2 niezależne źródła przełączane 
automatycznie: sieciowe 

i akumulator, bateria wewnętrzna

zasilanie wewnętrzne  
(2 x li-ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne oraz sieciowe
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/antena -40 do +65/-40 do +70 -40 do +65/-40 do +70 -40 do +65/-40 do +70 -40 do +55
nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/antena iP67/iP67 iP67/iP67 iP67/iP67 iP66
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE odbiornik, antena standard, zasilacz, karta CF,  

kable, oprogramowanie Spider 
w zależności od konfiguracji

GwaranCJa [lata] 1 1 1 2
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

od 100 000 od 90 000 od 60 000 zależnie od konfiguracji

DyStryButOr leica Geosystems Sp. z o.o., 
iG t. nadowski s.j.

leica Geosystems Sp. z o.o., 
iG t. nadowski s.j.

leica Geosystems Sp. z o.o.,  
iG t. nadowski s.j.

tPi Sp. z o.o.
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topcon topcon trimble trimble trimble sokkia
odyssey rs Net-g3 Net rs Net r5 sPs 850 gsr2700rsX

brak danych 2007 brak danych 2006 brak danych 2007
l1/l2 faza, kod C/a i P; 
GlOnaSS; waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P; l2C, l5, 
GlOnaSS, Galileo; waaS/EGnOS 

l1/l2 faza, kod C/a i P l2C; 
waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P, l2C, l5; 
GlOnaSS; waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P, l2C, l5C, 
l5; GlOnaSS, waaS/EGnOS

l1/l2 faza, kod C/a i P;  
GlOnaSS, waaS/EGnOS

40 72 24 72 72 54
1-20 1-20 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 2, 5, 10, 20 20

3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 5 + 0,5/ 5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,5/10 + 1
10 + 1,5/15 + 2 10 + 1,5/15 + 2 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1

brak danych brak danych nie dotyczy 0,25/0,50 0,25/0,50 0,8

tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak

rtCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0,  
CMr, CMr+, JPS

rtCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0,  
CMr, CMr+, JPS

rtCM 2.1, 2.3,  
CMr, CMr+, BinEX

rtCM 2.1, 2.3, 3.0 
CMr, CMr+, BinEX

rtCM 2.1, 2.3, 3.0, 
CMr, CMr+, BinEX

rtCa, rtCM, CMr

JPS, rinEX JPS, rinEX Dat, rinEX Dat, rinEX Dat, rinEX brak danych
3 x rS-232, uSB, ethernet,  

zasilanie zewnętrzne, antena, opcja: 
pps, event marker, i/O frequency

4 x rS-232, uSB, Ethernet, PPS, 
event marker, zasilanie,  
antena, i/O frequency

4 x rS-232, lan 3 x rS-232, lan,  
Bluetooth, uSB

lemo 7pin, rS-232,  
Bluetooth, uSB

lan, rS-232, VGa, 4 x uSB, 
rCa, Video, 3 x audio,  

antena, SMa

do 1 GB do 8 GB (karta pamięci) 150 lub 950 59, twardy dysk przez uSB 27 dysk twardy 120 GB
2 1 brak brak 16 + 4 brak

opcja opcja tak tak bezpośrednie podłączenie do 
komputera

tak

tak tak nie nie brak danych tak
159 x 242 x 59 165 x 91 x 310 228 x 140 x 65 240 x 120 x 50 240 x 120 x 50 44 x 48 x 254

1,9 brak danych 1,6 1,55 brak danych 3,1
Choke ring z elementem Dorne 

& Margolin Cr-3 lub Cr-4
Choke ring z elementem Dorne 

& Margolin Cr-3 lub Cr-4
Zephyr Geodetic lub EDO Dorne 

& Margolin
Zephyr Geodetic 2 EDO Dorne 

& Margolin
Zephyr Geodetic 2 Sokkia

380 x 410 (śr. x wys.) 380 x 410 (śr. x wys.) brak danych brak danych brak danych brak danych

4,4 4,4 brak danych brak danych brak danych brak danych
multipath, co-op tracking,  

anti-jamming
multipath, co-op tracking,  

anti-jamming
trimble-r track dla l2C, 

Maxwell – 
 redukcja sygnałów odbitych, 

wzmacnianie sygnału

trimble-r track dla l2C, 
Maxwell – 

 redukcja sygnałów odbitych, 
wzmacnianie sygnału

trimble-r track dla l2C, 
Maxwell – 

 redukcja sygnałów odbitych, 
wzmacnianie sygnału

PaC – redukcja sygnałów odbitych

topnEt – obsługa GPS/
GlOnaSS via internet, pełna 

konfiguracja i obsługa 
odbiornika, wgrywanie 

firmware, automatyczna 
obsługa FtP, funkcje alarmowe

topnEt – obsługa GPS/
GlOnaSS via internet, pełna 

konfiguracja i obsługa 
odbiornika, wgrywanie 

firmware, automatyczna 
obsługa FtP, funkcje alarmowe

GPSBase, każdy odbiornik 
posiada własną stronę wEB

GPSBase, każdy odbiornik 
posiada własną stronę wEB

GPSBase, każdy odbiornik 
posiada własną stronę wEB

GSr reference Station Software

zasilanie wewnętrzne  
(2 x li-ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne oraz sieciowe

dowolne zasilanie zewnętrzne 
oraz sieciowe

wewnętrzna li-ion wewnętrzna li-ion wewnętrzna li-ion zasilanie zewnętrzne sieciowe

-40 do +55 -40 do +60 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65 0 do +50
iP66 iP67 iPX5, 100% hermetyczny iP67 iP67, Mil-StD 810F brak danych

w zależności od konfiguracji w zależności od konfiguracji odbiornik, antena, kable połączeniowe, transmisyjne, zasilające,  
oprogramowanie, przejściówki uSB-rS, zasilacz 230 V

odbiornik, antena, 
oprogramowanie

2 2 do 6 do 6 do 6 3
zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji brak danych brak danych brak danych ok. 60 000

tPi Sp. z o.o. tPi Sp. z o.o. Geotronics Sp. z o.o. Geotronics Sp. z o.o. Geotronics Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o.
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istniejące POjeDYncZe stAcje ReFeRencYjne GPs
Województwo nazwa 

stacji
Lokalizacja standard transmisji 

poprawek
Dystrybucja 
danych

Zasięg Właściciel stacji Kontakt

dolnośląskie wrOC Wrocław rtCM 2.2 ntriP nieograniczony uniwersytet 
Przyrodniczy wrocław

bosy@kgf.ar.wroc.pl

tPi-wr*** Wrocław rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl
kujawsko- 
-pomorskie

tOru Toruń rtCM 2.1 radiomodem 15 km Geofizyka toruń  
Sp. z o.o.

(0 56) 659-32-44

lubelskie luBl*** Lublin rtCM 2.3, 3.0 ntriP 40-50 km leica Geosystems 
Sp. z o.o.

(0 22) 338-15-00

małopolskie Kraw Kraków rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy aGH w Krakowie (0 12) 630-33-06,  
mant@malopolska.mw.gov.p

SaCZ Nowy Sącz rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy Politechnika 
warszawska

(0 12) 630-33-06,  
mant@malopolska.mw.gov.pl

ntar Nowy Targ rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy uMwM (0 12) 630-33-06,  
mant@malopolska.mw.gov.pl

PrOS Proszowice rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy uMwM (0 12) 630-33-06,  
mant@malopolska.mw.gov.pl

tarn Tarnów rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy uMwM (0 12) 630-33-06,  
mant@malopolska.mw.gov.pl

tPi-Kr*** Kraków rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl
mazowieckie BOGi Borowa Góra rtCM 2.1 ntriP rtK do 25 km iGiK (0 22) 329-19-08, astro@igik.edu.pl

JOZE Józefosław raw, rinEX internet nieograniczony iGwiaG Pw (0 22) 234-77-54, lk@gik.pw.edu.pl
JOZ2 Józefosław rtCM 2.3 ntriP nieograniczony iGwiaG Pw (0 22) 234-77-54, lk@gik.pw.edu.pl
JOZ3 Józefosław rtCM 2.2 radiomodem, 

ntriP
nieograniczony iGwiaG Pw (0 22) 234-77-54, lk@gik.pw.edu.pl

CBKa Warszawa rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy CBK Pan (0 22) 840-37-66, cbk@cbk.waw.pl
tPi-
waw***

Warszawa rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl

CtP*** Warszawa rtCM 2.3, 3.0, leica GSM, ntriP nieograniczony Czerski trade Polska 
ltd.

(0 22) 825-43-65, ctp@czerski.com

lGPl*** Warszawa rtCM 2.3, 3.0 ntriP 40-50 km leica Geosystems 
Sp. z o.o.

(0 22) 338-15-00

pomorskie GDan Gdańsk rtCM radiomodem, GPrS ok. 10-100 km urząd Miasta Gdańsk brak danych
DGPS 
rozewie

Rozewie rtCM radiomodem 200 km urząd Morski w Gdyni marekdz@umgdy.gov.pl, www.umgdy.gov.pl

tPi-aPEKS*** Gdańsk rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl
rEDa*** Reda rtCM 2.3, 3.0 ntriP 40-50 km leica Geosystems 

Sp. z o.o
(0 22) 338-15-00

C hyba najbardziej spektakularnym 
w skali naszego kraju prywat-
nym przedsięwzięciem „referen-

cyjnym” jest uruchomiona i systematycz-
nie rozbudowywana sieć stacji TPI-NET. 
Choć w tym przypadku słowo „sieć” jest 
lekką przesadą (bo stacje nie działają 
w trybie powierzchniowym), to jednak 

PolSkA rEfErEnCyJnA
Choć ASG-EUPOS zbliża się wielkimi krokami, to jednak 
wciąż nie brakuje pojedynczych (państwowych lub prywat-
nych) inicjatyw tworzenia stacji referencyjnych.

tworzą one pewną strukturę. Mogą z niej 
za darmo korzystać klienci firmy TPI (dys-
trybutora sprzętu Topcon). Do dyspozycji 
mają poprawki GPS i GLONASS zarów-
no do pomiarów RTK, jak i DGPS. System 
oferuje również serwis postprocessingu 
obserwacji statycznych. Jak zapowiada-
ją właściciele stacji, liczba lokalizacji bę-

dzie się zwiększać z roku na rok, tak by 
posiadacze odbiorników Topcona mogli 
bez przeszkód i za darmo realizować po-
miary satelitarne. To taka minialternaty-
wa dla GUGiK-owskiej sieci ASG-EUPOS, 
z której serwisy RTK i postprocessingu 
na pewno w którymś momencie istnie-
nia będą płatne.
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istniejące POjeDYncZe stAcje ReFeRencYjne GPs
Województwo nazwa 

stacji
Lokalizacja standard transmisji 

poprawek
Dystrybucja 
danych

Zasięg Właściciel stacji Kontakt

podkarpackie tPi-rZE*** Rzeszów rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl

śląskie CZEl* Czeladź rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy Geotronics Sp. z o.o. brak danych

KatO Katowice rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy GuGiK (0 32) 209-19-66, asg-info@wodgik.
katowice.pl

KlOB Kłobuck rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy GuGiK (0 32) 209-19-66, asg-info@wodgik.
katowice.pl

lElO Lelów rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy GuGiK (0 32) 209-19-66, asg-info@wodgik.
katowice.pl

tarG Tarn. Góry rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy (0 32) 209-19-66, asg-info@wodgik.
katowice.pl

tyC*** Tychy leica, rtCM 2.x, 3.0 GSM, internet rtK ok. 30 km iG t. nadowski Sp.j. (0 32) 227-11-56, info@nadowski.geo.pl

wODZ Wodzisław Śl. rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy GuGiK (0 32) 209-19-66, asg-info@wodgik.
katowice.pl

Zywi Żywiec rtCM 2.0, 2.3, 2.3 ii, 3.0 GSM/GPrS, ntriP lokalny oraz powierzchniowy GuGiK (0 32) 209-19-66, asg-info@wodgik.
katowice.pl

świętokrzyskie tPi-KiE*** Kielce rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl

warmińsko-
-mazurskie

ElBl Elbląg rtCM radiomodem, GPrS ok. 10-100 km uM Elbląg (0 55) 237-60-00, poczta@opegieka.pl

GiZy Giżycko rtCM GPrS ok. 10-100 km PODGiK Giżycko (0 87) 429-17-57

laM6 Lamkówko rtCM GSM (ntriP) ok. 10-100 km uwM Olsztyn (0 89) 514-16-84, lamk@uwm.edu.pl

OlSt Olsztyn rtCM GPrS ok. 10-100 km MODGiK Olsztyn (0 89) 523-22-41

KOrt Olsztyn-
Kortowo

rtCM radiomodem, 
GPrS

ok. 10-100 km uwM Olsztyn (O 89) 523-45-24, kgsin@poczta.wp.pl

wielkopolskie BOr1 Borowiec rtCM ntriP lokalny, później też 
powierzchniowy

CBK Pan (0 61) 817-01-87, marek@cbk.poznan.pl

POZn Poznań rtCM radiomodem, GSM 10 km Zarząd Geodezji 
i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ

(0 61) 827-15-66, ryszard-lorenc@tlen.pl

tPi-PZ*** Poznań rtCM ntriP rtK 40-50 km tPi Sp. z o.o. (0 22) 632-91-40, www.topcon.com.pl

zachodniopomorskie DGPS 
Dziwnów

Dziwnów rtCM radiomodem 150 km urząd Morski w Gdyni marekdz@umgdy.gov.pl, www.umgdy.gov.pl

FOtOKart Szczecin rtCM ntriP rtK 40 km Fotokart Szczecin (0 91) 455-30-72, fotokart@fotokart.pl

* CZEl – stacja konstrukcyjna, uruchamiana w przypadku prowadzenia testów; *** – stacje dostępne bezpłatnie dla klientów tych firm

PolSkA rEfErEnCyJnA
Na horyzoncie nie widać żadnej kon-

kurencji dla TPI. Pewne ruchy zaczyna 
wykonywać Leica Geosystems, choć nie 
wydaje się, żeby te działania miały usys-
tematyzowany charakter. Jest to raczej 
wynik potrzeb indywidualnych klien-
tów z poszczególnych obszarów nasze-
go kraju.

C iekawym zjawiskiem jest uru-
chamianie stacji referencyjnych 
przez jednostki samorządowe. 

Na przykład w 2000 roku zamontowa-
no stacje referencyjne w Trójmieście. 

Była to inicjatywy Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego przy współudziale 
urzędów miast Gdańska, Gdyni i Sopo-
tu. Stacje wykorzystywane są zarówno 
w profesjonalnych pomiarach geodezyj-
nych (RTK), jak i przez użytkowników 
nawigacyjnych (DGPS). Na przykład 
w Gdańsku stacja jest integralną częścią 
systemu informacji przestrzennej. Jego 
beneficjentem jest Miejska Komenda Po-
licji, której radiowozy są monitorowane 
przez GPS we współpracy ze stacjami 
referencyjnymi.

Spora część uczelni i jednostek nauko-

sprzęt dla asG-eupos
odbiorniki GPS dostępne na polskim ryn-
ku, przystosowane do współpracy  
z ASG-EUPoS w trybie rTk:
leica: GPS GX1200, GPS Smartrover
Magellan: Z-Max.net
sokkia: GSr2700IS, GSr2700ISX
south: S-82
spectra precision: Epoch 25
topcon: Gr-3,HiPer+, HiPer Pro, GB-500
trimble: 5700, 5800, r6 GnSS, r7,  
r7 GnSS, r8 GnSS 

wo-badawczych posiada własne stacje re-
ferencyjne. Przeznaczone są one jednak 
głównie do zadań dydaktycznych i prze-
ważnie włączone w różnorodne sieci eu-
ropejskie (np. EPN). S. 29�
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stacJe reFereNcyJNe asg-euPos
województwo Nazwa stacji Lokalizacja gPs/gLoNass Nowa/istniejąca Miejsce montażu
dolnośląskie GlOG Głogów GPS nowa starostwo powiatowe

JlGr Jelenia Góra GPS nowa starostwo powiatowe

KlDZ Kłodzko GPS nowa starostwo powiatowe

lEGn Legnica GPS nowa MODGiK

wlBr Wałbrzych GPS nowa delegatura dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego

wrOC Wrocław GPS/GlOnaSS (EPn, iGS) istniejąca uniwersytet Przyrodniczy 

kujawsko-pomorskie ByDG Bydgoszcz GPS/GlOnaSS nowa starostwo powiatowe

GruD Grudziądz GPS nowa starostwo powiatowe

tOru Toruń GPS nowa wODGiK

wlOC Włocławek GPS nowa wODGiK

lubelskie BilG Biłgoraj GPS nowa starostwo powiatowe

BPDl Biała Podlaska GPS/GlOnaSS (EPn) nowa delegatura lubelskiego urzędu wojewódzkiego

CHEl Chełm GPS nowa Państwowa wyższa Szkoła Zawodowa

HruB Hrubieszów GPS nowa starostwo powiatowe

luBl Lublin GPS nowa starostwo powiatowe

OPlu Opole Lubelskie GPS nowa Zespół Szkół Zawodowych

ryKi Ryki GPS nowa starostwo powiatowe

wlDw Włodawa GPS nowa starostwo powiatowe

lubuskie Gwwl Gorzów Wielkopolski GPS/GlOnaSS (EPn) nowa starostwo powiatowe

SwiB Świebodzin GPS nowa starostwo powiatowe

Zary Żary GPS nowa starostwo powiatowe

ZiGr Zielona Góra GPS nowa urząd miasta

łódzkie Kutn Kutno GPS nowa starostwo powiatowe

lODZ Łódź GPS/GlOnaSS (EPn) nowa wODGiK

Pitr Piotrków Trybunalski GPS nowa starostwo powiatowe

rwMZ Rawa Mazowiecka GPS nowa starostwo powiatowe

SiDZ Sieradz GPS nowa wODGiK

małopolskie Kraw Kraków GPS (EPn) istniejąca akademia Górniczo-Hutnicza

nwSC Nowy Sącz GPS istniejąca starostwo powiatowe

nwtG Nowy Targ GPS istniejąca Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1

trnw Tarnów GPS istniejąca starostwo powiatowe

mazowieckie BOGi Borowa Góra GPS/GlOnaSS (EPn) istniejąca Obserwatorium astronomiczno-Geodezyjne iGiK

CCHn Ciechanów GPS nowa starostwo powiatowe

CBKa Warszawa GPS istniejąca Centrum Badań Kosmicznych

JOZ2 Józefosław GPS/GlOnaSS (EPn, iGS) istniejąca astronomiczno-Geodezyjne Obserwatorium Politechniki warszawskiej

MiMa Mińsk Mazowiecki GPS nowa starostwo powiatowe

MySZ Myszyniec GPS nowa Zespół Szkół Powiatowych

nODw Nowy Dwór Mazowiecki GPS/GlOnaSS istniejąca PODGiK

OSMZ Ostrów Mazowiecka GPS nowa starostwo powiatowe

raDM Radom GPS nowa starostwo powiatowe

SiED Siedlce GPS nowa PGP level Sp. z o.o.

SiPC Sierpc GPS nowa Szkoła Podstawowa nr 3

SOCH Sochaczew GPS nowa starostwo powiatowe

wat Warszawa GPS/GlOnaSS istniejąca wojskowa akademia techniczna

opolskie nySa Nysa GPS nowa starostwo powiatowe

OPlE Opole GPS nowa urząd wojewódzki

podkarpackie HOZD Horyniec-Zdrój GPS nowa Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego

KrOS Krosno GPS nowa starostwo powiatowe

MilO Miłocin GPS nowa wyższa Szkoła inżynieryjno-Ekonomiczna

PrZM Przemyśl GPS nowa ii liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego

taBG Tarnobrzeg GPS nowa urząd miasta

uSDl Ustrzyki Dolne GPS/GlOnaSS (EPn) nowa starostwo powiatowe
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S muci fakt, że brak jest inicjaty-
wy prywatnych przedsiębiorców 
w zakresie uruchamiania stacji 

referencyjnych. Jeśli jakieś są, to raczej 
pojedyncze przypadki wykorzystania 
w roli stacji referencyjnej standardowe-
go sprzętu i nierozbudowanej warstwy 
soft ware’owej. Wszystko to zapewne spo-
wodowane jest zapowiadanym urucho-

mieniem blisko 100 stacji ASG-EUPOS. 
Nadchodzi więc czas hegemonii państwa 
w zakresie stacji referencyjnych. Na roz-
wiązanie powierzchniowe i system stacji 
wirtualnych VRS postawili już dawno 
Amerykanie, Singapurczycy, Irlandczy-
cy, Serbowie czy Grecy. Jak widać, po-
mysł Trimble’a jest przetestowany na 
żywych organizmach. Miejmy więc na-

stacJe reFereNcyJNe asg-euPos
województwo Nazwa stacji Lokalizacja gPs/gLoNass Nowa/istniejąca Miejsce montażu
podlaskie Bial Białystok GPS nowa wODGiK

Bran Brańsk GPS nowa urząd miasta
GraJ Grajewo GPS nowa Zespół Szkół nr 4
HaJn Hajnówka GPS nowa Zarząd Dróg Powiatowych
lOMZ Łomża GPS nowa starostwo powiatowe
SOKl Sokółka GPS nowa urząd miasta
SwKi Suwałki GPS/GlOnaSS (EPn) nowa urząd miasta

pomorskie CHOJ Chojnice GPS nowa starostwo powiatowe
GDan Gdańsk GPS nowa urząd miasta
KOSC Kościerzyna GPS nowa PODGiK
rEDZ Redzikowo GPS/GlOnaSS (EPn) nowa Zespół Szkół
StrG Starogard Gdański GPS nowa starostwo powiatowe
wlaD Władysławowo GPS istniejąca Obserwatorium Centrum Badań Kosmicznych

śląskie KatO Katowice GPS i (wymieniony odbiornik) wODGiK
KlOB Kłobuck GPS istniejąca starostwo powiatowe
lElO Lelów GPS istniejąca urząd gminy
tarG Tarnowskie Góry GPS istniejąca starostwo powiatowe
wODZ Wodzisław Śląski GPS istniejąca urząd miasta
Zywi Żywiec GPS/GlOnaSS (EPn) i (wymieniony odbiornik) starostwo powiatowe

świętokrzyskie BuZD Busko Zdrój GPS nowa starostwo powiatowe
KlCE Kielce GPS nowa urząd wojewódzki
PrOS Proszowice GPS istniejąca starostwo powiatowe

warmińsko-mazurskie Bart Bartoszyce GPS nowa starostwo powiatowe
DZia Działdowo GPS nowa Zespół Szkół nr 2
ElBl Elbląg GPS istniejąca OPGK Elbląg
GiZy Giżycko GPS istniejąca starostwo powiatowe
ilaw Iława GPS nowa PODGiK
laMa Lamkówko GPS/GlOnaSS (EPn, iGS) istniejąca Obserwatorium Satelitarne uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego
OlSt Olsztyn GPS istniejąca urząd wojewódzki

wielkopolskie BOr1 Borowiec GPS (EPn, iGS) istniejąca Obserwatorium astrogeodynamiczne
GniE Gniezno GPS nowa Collegium Europaeum uaM
Kali Kalisz GPS nowa PODGiK
KEPn Kępno GPS nowa starostwo powiatowe
KOni Konin GPS nowa starostwo powiatowe
KrOt Krotoszyn GPS nowa starostwo powiatowe
lESZ Leszno GPS nowa starostwo powiatowe
ntMl Nowy Tomyśl GPS nowa Gimnazjum im. F. Szołdrskiego
Pila Piła GPS nowa starostwo powiatowe
POZn Poznań GPS istniejąca Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
wrKi Wronki GPS nowa urząd miasta i gminy

zachodniopomorskie CHOS Choszczno GPS nowa starostwo powiatowe
DrwP Drawsko Pomorskie GPS nowa starostwo powiatowe
GOlE Goleniów GPS nowa starostwo powiatowe
KaMP Kamień Pomorski GPS nowa starostwo powiatowe
KOSZ Koszalin GPS nowa Politechnika Koszalińska
SZEK Szczecinek GPS nowa starostwo powiatowe

dzieję, że sprawdzi się i u nas, bo ocze-
kiwania społeczności geodezyjnej są du-
że. Ale póki co, pozostaje nam korzystać 
z własnych stacji referencyjnych.

W tabelach powyżej zestawiono ist-
niejące i uruchamiane stacje ASG- 
-EUPOS. Na poprzednich stronach – ist-
niejące pojedyncze stacje. 

OPRAcOWANIE REDAKcJI
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P rezentowany model odbiornika 
GPS-GIS Trimble wprowadził do 
sprzedaży w 2007 r. Jest to więc 

nowiutki produkt. W zakresie ręcz-
nych jednoczęstotliwościowych od-
biorników GPS Amerykanie są zdecy-
dowanym liderem. Posiadają najszerszą 
ofertę urządzeń mobilnych i, co wię-
cej, starają się ją wzbogacać i aktualizo-
wać nie rzadziej niż raz na kilkanaście 
miesięcy. Można więc sądzić, że Juno 
ST będzie wyposażony w podzespoły 
o najlepszych parametrach i dostoso-
wany do rzeczywis tości technologicz-
nej. Jednak rozmiar urządzenia może 
wzbudzić obawy, że Trimble, zamiast 
profesjonalnego odbiornika GPS-GIS, 
chce nam sprzedać dziecinną grzechot-
kę albo innego Game Boya. Czy tak jest 
w rzeczywistości?

Z astosowany w Juno ST sensor 
GPS to podstawowy model jed-
noczęstotliwościowy, który za-

pisuje obserwacje kodowe sygnału L1. 
Dysponuje 12 kanałami i maksymalną 
częstotliwością rejestracji danych 1 Hz. 
Odbiór tradycyjnych sygnałów GPS 
uzupełnia praca z systemem EGNOS. 
Instrument przetwarza także poprawki 
RTCM w wersji dla DGPS, a dane może 
wysyłać protokołem NMEA i SiRF. Przy 
tradycyjnym autonomicznym pomia-
rze GPS dokładność pomiaru współ-
rzędnych wyświetlana w programie 
TerraSync nie jest oszałamiająca i wy-
nosi 5-8 m i właściwie ten tryb pracy 
nadaje się do nawigacji lub zgrubnego 
określania pozycji obiektów. Tu jednak 
wkracza DGPS. Aplikacja TerraSync ob-
sługuje bowiem protokół NTRIP, wyko-
rzystując telefon komórkowy jako mo-
dem GPRS (rejestrator łączy się z nim 
przez Blue tooth). Wystarczy wtedy 
przed wyjściem w teren założyć so-
bie konto na stronie internetowej pro-
jektu EUREF-IP lub małopolskiej ASG 
i w trakcie pomiarów pobierać popraw-
ki RTCM z wybranej stacji referencyj-

TRIMBlE JUNO
Trimble Juno ST wygląda jak plastikowa zabawka. 
W rzeczywistości małe rozmiary i piórkowa waga 
kryją w sobie spore możliwości. Wszystko za spra-
wą wbudowanego GPS i oprogramowania GIS.

nej. Dokładność wzrośnie natychmiast 
i przy sprzyjających warunkach może 
osiągnąć poziom 2 m. Trzeba podkreś-
lić, że korekty ze stacji oddalonych 
o 300 km, a nawet z odległego Frankfur-
tu czy innych stacji europejskich mogą 
wpłynąć pozytywnie na dokładność po-
miaru w terenie. Precyzję pracy zwięk-
szy zewnętrzna antena GPS. Jednoczę-
stotliwościowy model na złącze MCX 
(takie posiada Juno ST) można kupić już 
za kilkadziesiąt złotych. Przyda się ona 
chociażby podczas inwentaryzacji sieci 
drogowej wykonywanej samochodem – 
antena na dach, a operator odbiornika 
na fotel pasażera.

J uno ST pracuje pod kontrolą syste-
mu operacyjnego Windows Mobile 
5.0. To klasyczne rozwiązanie dla 

przenośnego sprzętu klasy PDA. Posiada 
kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 
blisko 3 cali. Również standard. W środ-
ku rejestratora pracuje procesor Sam-
sung 300 MHz wspomagany pamięcią 
operacyjną 64 MB i nieulotną pamięcią 
flash o pojemności 128 MB. Dane obser-
wacyjne można również zapisywać na 
karcie pamięci SD. W takiej konfigura-
cji system działa przyzwoicie, choć przy 
większych zbiorach danych (np. z du-
żym podkładem rastrowym) w oprogra-
mowaniu GIS-owym będzie miał zapew-
ne trochę kłopotu.

System Windows w Juno otwiera 
przed użytkownikiem drzwi do świa-
ta mobilnego oprogramowania GIS. 
Aplikacje terenowe są bowiem równie 
ważne w zestawie pomiarowym, jak 
parametry obliczeniowe i moduł GPS. 
Trimble w pierwszej kolejności oferuje 
więc włas ne rozwiązanie – TerraSync 
– narzędzie do pełnej obsługi pomia-
rów GPS-GIS. Jest ono prostsze w obsłu-
dze niż pecetowy Saper, ale posiada ca-
łą niezbędną funkcjonalność narzędzia 
pomiarowego. Za jego pośrednictwem 
operator może zarówno sterować pra-
cą sensora GPS (np. ustawiać parame-

try rejestracji obserwacji satelitarnych 
– PDOP, maska horyzontu, interwał za-
pisu; planować w ciągu dnia pomiary 
uwzględniające widoczność satelitów 
i ich konfigurację na „niebie”; ustawiać 
odbiór poprawek SBAS; konfigurować 
odbiór poprawek RTCM przez NTRIP 
z naziemnych stacji referencyjnych), jak 
również prowadzić pomiary obiektów 
wraz z uzupełnianiem bazy danych GIS 
ich atrybutami. Oprogramowanie ma 
dość rozbudowaną część nawigacyjną. 
Można rejestrować ślad przebytej drogi, 
a także różne parametry ruchu (pręd-
kość, azymut, kurs, namiar, czas dotar-
cia do celu, wysokość itp.).

W ażną cechą TerraSync i Juno 
ST jest też możliwość pobie-
rania informacji z urządzeń 

zewnętrznych. Za pomocą Bluetooth 
można komunikować się na przykład 
z ręcznym dalmierzem laserowym i za-
pisywać w bazie odległość hydrantu od 
krawędzi drogi, a podłączonym przez 
port USB czytnikiem kodu kreskowe-
go automatycznie sczytywać z tabliczki 
znamionowej zapisany numer i parame-
try techniczne hydrantu. Na polskie re-
alia to trochę science fiction, ale za oce-
anem to już dzień powszedni. Dodać też 
trzeba, że do komputera stacjonarnego 
tak zarchiwizowane w terenie informa-
cje mogą być przesłane bezprzewodowo 
przez port WLAN.

Oprócz cech opisowych (numer punk-
tu, współrzędne, kod itp.) atrybutami 
mogą być także zdjęcia. Obraz zareje-
strowany chociażby aparatem cyfro-
wym ma zdecydowanie większość noś-
ność informacji niż jakikolwiek opis. 
Trimble oferuje do Juno ST darmowe 
oprogramowanie TrimPix. Służy ono 
do bezprzewodowej komunikacji z apa-
ratami cyfrowymi Nikon, natychmia-
stowej transmisji do rejestratora wyko-
nanych aparatem zdjęć i zapisanie ich 
w odpowiednim polu bazy danych ja-
ko atrybut. Aplikacja współpracuje ze 
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wszystkimi modelami Nikona z komu-
nikacją Wi-Fi.

Aplikacyjną ofertę Trimble’a uzupeł-
nia biurowe oprogramowanie Trimble 

Marka trimble
Model Juno st
Śledzone sygnały l1 kod C/a, waaS/EGnOS
liczba kanałów 12
Częstotliwość określania pozycji [Hz] 1
antena zintegrowana jednoczęstotliwościowa, możliwość podłączenia anteny 

zewnętrznej
Dokładność określania pozycji

GPS [m] 5-10
DGPS [m] 2-5
EGnOS [m] 2-5

System operacyjny/oprogramowanie polowe windows Mobile 5.0/terraSync, trimPix, arcPaD (opcja)
Procesor [MHz]/raM [MB]/karty pamięci/ekran 300/64/SD/240 x 320 pikseli, kolorowy, dotykowy 
Standardowe porty wejścia-wyjścia uSB, Bluetooth, wi-Fi, wlan
Zasilanie li-ion
Czas pracy [h] 6-10
wymiary (dł. x wys. x szer.) [mm] 109 x 60 x 19
waga [kg] 0,13
temperatura pracy [°C] -10 do +50
norma pyło- i wodoszczelności brak
wyposażenie standardowe kabel uSB, ładowarka samochodowa i sieciowa,  

bateria, rysik, terraSync, futerał
Gwarancja [lata] 1
Cena netto zestawu standardowego [zł] 2900
Dystrybutor impexgeo

Pathfinder Office. Jest to rozbudowany 
zestaw do zarządzania zbiorami danych 
GIS zarejestrowanych przez urządze-
nia mobilne. Obsługuje większość naj-

częściej stosowanych w świecie GIS for-
matów bazodanowych (SHP, MIF, DXF). 
Wyposażony jest w mapowe funkcje 
CAD do wyświetlania geometrii obiek-
tów i danych opisowych. Oprócz danych 
wektorowych obsługuje też pliki rastro-
we. Pozwala definiować formatki dia-
logowe do oprogramowania TerraSync 
z parametrami graficznymi i opisowymi, 
które mają być zbierane w terenie. Prze-
znaczony jest także do wyrównywania 
obserwacji na podstawie danych ze sta-
cji referencyjnych.

W idać więc, że nie wielkość 
decyduje o końcowej jakości 
instrumentu i jego przydat-

ności w terenie. Miniaturowe rozmiary 
i waga to niezaprzeczalny atut Juno ST. 
Era dźwigania dużych i nieporęcznych 
urządzeń GPS-GIS powoli mija. Pozosta-
je tylko czekać na zastosowanie w mobil-
nym sprzęcie typu Juno modułów GPS 
z rejestracją obserwacji fazowych. Cóż 
więcej potrzeba do pełni szczęścia?

Tekst i zdjęcie MAREK PUDłO
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K orekty DGPS wysyłane w stan-
dardzie RTCM (co najmniej 2.0) 
pochodzą z permanentnych sta-

cji działających na terenie Europy w ra-
mach sieci EPN. Jest wśród nich także kil-
ka polskich lokalizacji – np. Józefosław, 
Kraków, Borowa Góra czy Wrocław. Po-
prawki przesyłane do odbiornika drogą 
internetową i GPRS umożliwiają uzy-
skanie dokładności 2 m, co – jak dla GIS 
– jest wynikiem zadowalającym. Trzeba 
podkreślić, że korekty są bezpłatne i żeby 
z nich korzystać, należy wysłać ze strony 
internetowej EUREF żądanie nadania lo-
ginu i hasła. Potem już wystarczy telefon 
komórkowy, odbiornik przystosowany do 
pracy z konkretnym rodzajem poprawki 
RTCM i mamy pozycję wyznaczoną z do-
kładnością 2 m. Podobne wyniki moż-
na uzyskać, pobierając dane z EGNOS-a, 
ale z jego działaniem jest w Polsce róż-
nie. Serwisy geostacjonarne typu Omni-
STAR zapewniają jeszcze lepsze dokład-
ności pomiaru, ale, niestety, trzeba za nie 
płacić i posiadać sprzęt do odbioru tych 
sygnałów. 

Na funkcjonalność DGPS w odbior-
niku także trzeba zwracać uwagę, pa-
miętając, że już niedługo ruszy sieć sta-
cji referencyjnych ASG-EUPOS. Będzie 
ona oferowała, najprawdopodobniej za 
darmo, dwa serwisy DGPS czasu rze-
czywistego – NAWGIS (dla odbiorni-
ków kodowych) i KODGIS (dla sprzętu 
fazowego).

O dbiorniki GPS-GIS są urządze-
niami w większości działają-
cymi na jednej częstotliwości 

ODBIORNIK GIS 
cORAZ lEPSZy

Ręczne odbiorniki GPS dla GIS 
stają się coraz dokładniejsze 
dzięki zastosowaniu poprawek 
DGPS. Pomagają w tym nie tyl-
ko korekty z geostacjonarnych 
satelitów (np. OmniSTAR), ale 
także darmowe poprawki wy-
syłane protokołem NTRIP, cho-
ciażby w ramach pilotowego 
projektu EUREF-IP.

i odbierającymi cywilny kod C/A, czasa-
mi rejestrującymi też pomiary fazowe. 
Z tego względu liczba obsługiwanych 
przez nie kanałów nie jest duża i rzad-
ko przekracza 24. Wiele odbiorników, 
by poprawić dokładność pomiaru, przy-
gotowanych jest do obsługi zewnętrz-
nych anten. Oprócz gniazd antenowych 
sprzęt posiada przeważnie kilka innych 
portów, ale przeznaczonych do komu-
nikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
(RS-232, USB, WLAN, Wi-Fi, Blue tooth, 
Ethernet).

Obok modułu GPS równie ważną czę-
ścią składową odbiornika jest oprogra-
mowanie. Pomiary GIS mają to do siebie, 
że oprócz geoprzestrzennej lokalizacji 
obiektów od razu w terenie nadaje się im 
odpowiednie atrybuty. Aplikacja powin-
na także zapisywać wyniki naszej pracy 
w pliku bazodanowym (najlepiej w for-
macie obsługiwanym przez najpopular-
niejsze narzędzia GIS, np. ArcGIS, Geo-
Media, ArcInfo). Sprzęt działa na ogół 
z systemem operacyjnym Windows, dla-
tego operator może wybrać software, któ-
ry mu pasuje i nie jest „skazany” na pro-
dukty firmowe. Niewątpliwie aplikacją 
królującą w tego typu sprzęcie jest ESRI 

ArcPad, choć każdy producent stara się 
zaoferować własne rozwiązanie. 

Dobrze jest, gdy odbiornik potrafi 
współpracować z zewnętrznymi „źród-
łami” atrybutów obiektu, np. aparatem 
cyfrowym, ręcznym dalmierzem lase-
rowym czy czytnikiem kodów kresko-
wych, które będą bezpośrednio dołącza-
ne do bazy danych.

W ażnym elementem zestawu 
pomiarowego GPS-GIS jest 
również oprogramowanie 

biurowe. To dzięki niemu łatwo i szyb-
ko zdefiniujemy liczbę atrybutów i ich 
rodzaj (opisowy, liczbowy, zdjęcie itp.) 
dla poszczególnych obiektów i tak stwo-
rzone szablony wyeksportujemy do od-
biornika. Oprócz tego podstawowego 
zadania, oprogramowanie biurowe słu-
ży również do wyrównywania obser-
wacji z wykorzystaniem, np. poprawek 
pobranych przez internet ze stacji włą-
czonych we wspomniany projekt EURE-
F-IP. Aplikacje desktopowe to również 
narzędzia z funkcjami CAD rysowania 
mapy i podstawowej prezentacji karto-
graficznej.

OPRAcOWANIE REDAKcJI
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odBiorNiki gis-owe
Marka 3r-gPs 3r-gPs 3r-gPs
ModeL standard Xt rt20
rOK wPrOwaDZEnia na rynEK 2006 2005 2007

ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1 faza, kod C/a; EGnOS l1 faza, kod C/a; EGnOS l1 faza, kod C/a; EGnOS, OmniStar VBS,  
rt-20 (opcja), GlOnaSS (opcja)

liCZBa KanaŁÓw 12 12 17

CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] 1 1-5 20

CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 45/38/8 120/45/15 50/40/30

DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] 3 (EGnOS) 1 (EGnOS) 0,2 (rt-20), 0,45 (aSG)

postprocessing [m] nie odtyczy 0,2 0,1

ODBiOrniK SirF ii novatel Smartantena SSii novatel SMart-V1

pamięć [MB] (karta pamięci) 1 GB 1 GB 1 GB

klawiatura (liczba klawiszy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 91 x 50 x 20 115 x 90 115 x 90

waga [kg] 0,2 0,6 0,6

rEJEStratOr tDS recon X tDS recon X tDS recon X

system operacyjny windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0

procesor [MHz] 200 200 400

pamięć wewnętrzna [MB] 64 +128 64 +128 64 +128

karty pamięci (rodzaj) [MB] CF CF CF

wyświetlacz 

rozmiar 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli

dotykowy tak tak tak

kolorowy tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) 10 10 10

oprogramowanie specjalistyczne 3r-arEa Professional, 3r-GiS Express – 
tworzenie warstw GiS, inwentaryzacja, edycja 

danych, wydruki map, eksport danych

3r-arEa Professional, 3r-GiS Express – 
tworzenie warstw GiS, inwentaryzacja, edycja 

danych, wydruki map, eksport danych

3r-arEa Professional, 3r-GiS Express – 
tworzenie warstw GiS, inwentaryzacja, edycja 

danych, wydruki map, eksport danych

format wymiany danych SHP, MiF, KMl, PDF, BMP, tXt SHP, MiF, KMl, PDF, BMP, tXt SHP, MiF, KMl, PDF, BMP, tXt

wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 165 x 95 x 45 165 x 95 x 45 165 x 95 x 45

waga [kg] 0,5 0,5 0,5

antEna

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana

wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

OBSŁuGa PrOtOKOŁu nMEa tak tak tak

MODEM GSM/GPrS opcja opcja opcja

StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia rS-232, uSB rS-232, uSB 2 x rS-232, uSB, Can-Bus

OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia Bluetooth, wi-Fi Bluetooth, wi-Fi Bluetooth, wi-Fi

ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE brak danych brak danych brak danych

OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu nie dotyczy novatel waypoint Grafnav lite novatel waypoint Grafnav lite

ZaSilaniE (typ baterii) ni-MH ni-MH ni-MH

CZaS PraCy [h] 12-30 12-30 12-30

tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -30 do +60 -30 do +60 -30 do +60

nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7

wyPOSaŻEniE StanDarDOwE odbiornik, zasilacz, okablowanie,  
ładowarka, walizka transportowa

odbiornik, zestaw plecakowy,  
zasilacz, okablowanie, ładowarka,  

walizka transportowa

odbiornik, zestaw plecakowy,  
zasilacz, okablowanie, ładowarka,  

walizka transportowa

GwaranCJa [lata] 1 1 1

CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] 5995 12 995 14 995

DyStryButOr GPS.Pl GPS.Pl GPS.Pl

ODBIORNIK GIS 
cORAZ lEPSZy
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odBiorNiki gis-owe
Marka 3r-gPs Leica Leica Magellan Proffesional
ModeL Vrtk gs20 sr20 MobileMapper cX
rOK wPrOwaDZEnia na rynEK 2007 2001 2004 2007
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1/l2 faza, kod C/a; EGnOS, 

OmniStar VBS, GlOnaSS (opcja)
l1 faza, kod C/a; EGnOS l1 faza, kod C/a; EGnOS l1 faza, kod C/a; waaS/EGnOS

liCZBa KanaŁÓw 24 12 12 14
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] 20 1 1 1
CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 50/40/30 90/45/15 90/45/15 <120/<60/<15
DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] 0,1 (OmniStar), 0,01 (aSG) 0,4 0,4 <1, <3 z waaS/EGnOS
postprocessing [m] 0,01 0,3 (l1 kod); 0,005-0,01 + 2 ppm 

(l1 kod, faza)
0,3 (l1 kod); 0,005-0,01 + 2 ppm 

(l1 kod, faza)
ok. 0,3

ODBiOrniK novatel ProPak-V3
pamięć [MB] (karta pamięci) 1 GB 64-2 GB (CF) 64-2 GB (CF) 128-4 GB (SD)
klawiatura (liczba klawiszy) nie dotyczy 23 23 23
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 185 x 160 x 71 215 x 90 x 50 215 x 90 x 50 90 x 195 x 46
waga [kg] 1 0,63 0,65 0,48 (z baterią)

rEJEStratOr (model) tDS recon X zintegrowany zintegrowany zintegrowany
system operacyjny windows Mobile 5.0 windriver windriver windows CE.nEt 5.0
procesor [MHz] 400 brak danych brak danych brak danych
pamięć wewnętrzna [MB] 64 +128 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
karty pamięci (rodzaj) [MB] CF jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
wyświetlacz 

rozmiar 240 x 320 pikseli 240 x 240 pikseli 240 x 240 pikseli 320 x 240 pikseli
dotykowy tak nie nie tak
kolorowy tak nie nie tak

klawiatura (liczba klawiszy) 10 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
oprogramowanie specjalistyczne (nazwa, funkcje) 3r-arEa Professional, 3r-GiS 

Express – tworzenie warstw GiS, 
inwentaryzacja, edycja danych, 
wydruki map, eksport danych

zapis punktów, linii, powierzchni 
z atrybutami, układy 

współrzędnych, nawigacja

COGO, zapis punktów, linii, 
powierzchni z atrybutami, układy 

współrzędnych, nawigacja

dowolne, instalowane 
na platformie windows CE

eksport/import [format wymiany danych] SHP, MiF, KMl, PDF, BMP, tXt SHP, MiF, DwG, DGn, aSCii, inne SHP, MiF, DwG, DGn, aSCii, inne w zależności od oprogramowania
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 165 x 95 x 45 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] 0,5 jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik

antEna (model) novatel GPS-701-GGl
zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana lub zewnętrzna
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 185 x 69 (śred. x wys.) nie dotyczy nie dotyczy 96 x 190 (wys. x śred.)
waga [kg] 0,5 nie dotyczy nie dotyczy 0,45

OBSŁuGa PrOtOKOŁu nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS opcja tak nie opcja
StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia 2 x rS-232, uSB, rS-422 Bluetooth, rS-232, antena Bluetooth, rS-232, antena rS-232, antena, uSB,  

Bluetooth, zasilanie
OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia Bluetooth, wi-Fi, SPan brak brak brak
ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE brak danych Cleartrack, Maxtrack, Hypertrack Cleartrack, Maxtrack, Hypertrack minimalizacja błędu wielotorowości 

sygnału, klient ntriP
OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu novatel waypoint Grafnav lite GiS Data Pro/leica Geo Office leica Geo Office MobileMapper Office
ZaSilaniE (typ baterii) ni-MH li-ion li-ion li-ion
CZaS PraCy [h] 12-30 8 8 12
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -30 do +60 -20 do +50 -20 do +50 -10 do +60

nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iPX7/iP67/iPX7 iP54 iP54 iP54
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE odbiornik, antena, zestaw 

plecakowy, zasilacz, okablowanie, 
ładowarka, walizka transportowa

odbiornik, oprogramowanie, 
2 baterie, ładowarka, karta CF,  

program GiS Data Handler 

odbiornik, antena, oprogramowanie, 
2 baterie, ładowarka, karta CF, 

program GiS Data Handler

odbiornik, okablowanie, karta SD 
128 MB, bateria, replikator portów, 

ładowarka, etui, pasek na rękę
GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] 38 995 ok. 11 000 ok. 8000 od 10 000
DyStryButOr GPS.Pl leica Geosystems Sp. z o.o.,

iG t. nadowski s.j.
leica Geosystems Sp. z o.o.,

iG t. nadowski s.j.
inS Sp. z o.o.
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sokkia sokkia topcon trimble trimble trimble
gir1450 gsr2650LB gMs-2 Juno st (opis na s. 30) Nomad Pathfinder Pro Xrs

2007 2003 2006 2007 2007 brak danych
l1 kod C/a; EGnOS/waaS, 

OmniStar, Beacon
l1/l2 faza, kod C/a i P;  

EGnOS, Omnistar
l1 faza, kod C/a, GlOnaSS, 

EGnOS; opcja OmniStar, Beacon
l1 kod C/a l1 kod C/a l1 faza, kod C/a; waaS/EGnOS, 

landstar, OmniStar, Beacon
12 24 50 12 12 16
1 20 do 10 1 1 1

60/bd./2 50/brak danych/6 <30/<10/1 30 50 30/1/1

1-2 <1 <0,5 2-5 2-5 1
brak danych 0,005 + 1 ppm 0,3 (statycznie 0,003 + 0,8 ppm) 2-5 2-5 0,01-0,3 + 5 ppm  

(5-45 minut obserwacji)

brak brak 128 (SD) 128 (SD) 1024 (SiDO, CF ii) brak
1 brak 3 (funkcyjne) alfanumeryczna 22 brak

160 x 114 x 45 180 x 154 x 71 197 x 90 x 46 109 x 60 x 19 176 x 100 x 50 111 x 51 x 195
0,54 0,76 0,7 0,13 (z baterią) 0,56 (z baterią) 0,76

dowolny palmtop dowolny palmtop zintegrowany zintegrowany zintegrowany recon, ranger, HP iPaQ
win CE lub win Mobile 5.0 win CE lub win Mobile 5.0 windows CE 5.0 windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0

dowolony dowolny 520 300 806 400
dowolna dowolna jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 256
dowolna dowolna jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik CF (typ i i ii)

240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 480 x 640 pikseli 240 x 320 pikseli
tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak

w zależności od modelu w zależności od modelu jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 10
iMaP, generowanie punktów, 
linii, polilinii, odczytywanie 

rastrów, nawigowanie i tyczenie, 
współpraca z odbiornikami GiS 

Sokkia

iMaP, generowanie punktów, 
linii, polilinii, odczytywanie 

rastrów, nawigowanie i tyczenie, 
współpraca z odbiornikami GiS 

Sokkia

topSurV GiS, topPaD, arcPad 
z modułem ariMr, sterowanie
parametrami, pomiary, edycja,

wizualizacja, obliczenia, zdjęcia, 
offsety

trimble terraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand,

autoMapa, zapis punktów,
linii, powierzchni z atrybutami,

układy współrzędnych

trimble terraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand,

autoMapa, zapis punktów,
linii, powierzchni z atrybutami,

układy współrzędnych

trimble terraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów,
linii, powierzchni z atrybutami,

układy współrzędnych
aSCii, SHP, MiF, JPG, tiF, DXF, DGn aSCii, SHP, MiF, JPG, tiF, DXF, DGn DXF, SHP, tXt, GeotiFF, użytk. SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD

w zależności od modelu w zależności od modelu jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 165 x 95 x 45
w zależności od modelu w zależności od modelu jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 0,49 (z baterią)

SK-600
zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna
141 x 127 260 x 260 x 38 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 140 x 155 (wys. x śred.)

0,5 brak danych nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,55
tak tak tak tak tak tak
nie opcja opcja nie nie nie

2 x rS-232, zasilanie, antena 2 x rS-232, 
zasilanie, antena

rS-232, uSB, Bluetooth, 
zasilanie, antena 

uSB, audio, antena uSB, audio, zasilanie 2 x rS-232,  
zasilanie, antena

Bluetooth brak brak DB9 rS-232 brak
brak danych odbiór sygnału  

z serwisu OmniStar
wbudowana kamera  

oraz kompas elektroniczny
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych
Spectrum Survey Suite Spectrum Survey Suite topcon tools GiS trimble Pathfinder Office trimble Pathfinder Office trimble Pathfinder Office

2 x Sla 2 x Sla li-ion li-ion li-ion li-ion
12 brak danych ok. 8 6-10 11 8

-30 do +74/w zależności  
od modelu/-40 do +85

-40 do +74/0 do +40/ 
-20 do +65

-20 do +50 -10 do +50 -30 do +60 -30 do +65/-30 do +60/-30 do +65

brak danych iPX4/brak danych/iPX7 iP66 brak iP67 iP67
odbiornik, antena, 
oprogramowanie

odbiornik, antena, plecak, 
okablowanie

odbiornik, okablowanie, zasilanie, 
ładowarka, oprogramowanie 
GMS tools, bateria, pokrowiec

odbiornik, kabel uSB, ładowarka 
samochodowa i sieciowa, 

bateria, rysik, terraSync, futerał

odbiornik, bateria, rysik, smycz, 
ładowarka sieciowa, kabel uSB, pasek 

na dłoń, folie ochronne na ekran

odbiornik, antena, zasilacz,  
plecak, okablowanie

3 3 2 1 1 1
brak danych ok. 50 000  10 900 2900 od 6390 brak danych

COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. tPi Sp. z o.o. impexgeo impexgeo impexgeo
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odBiorNiki gis-owe
Marka trimble trimble trimble trimble
MODEL GeoExplorer GeoXM/GeoXT GeoExplorer GeoXH Pathfinder ProXT/ProXH Recon GPS XC
rOK wPrOwaDZEnia na rynEK 2005 2005 2005 2006
ŚlEDZOnE SyGnaŁy l1 faza, kod C/a;  

waaS/EGnOS
l1/l2 faza, kod C/a;  

waaS/EGnOS
l1 faza, kod C/a;  

waaS/EGnOS
l1 kod C/a

liCZBa KanaŁÓw 13 13 13 12
CZĘStOtliwOŚĆ OKrEŚlania POZyCJi [Hz] 1 1 1 1
CZaS iniCJaliZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/1/1 30/1/1 30/1/1 40/1/1
DOKŁaDnOŚĆ wyZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] 1-3/<1 <1 <1 nie dotyczy
postprocessing [m] 1-3/0,01-0,3 + 5 ppm  

(5-45 minut obserwacji)
0,01-0,3 + 5 ppm  

(5-45 minut obserwacji); 
postprocessing H-Star 0,2-0,3  
(2 min śledzenia sygnału )

0,01-0,3 + 5 ppm (5-45 minut 
obserwacji)/0,01-0,3 + 5 ppm (5-45 
minut obserwacji); postprocessing  

H-Star 0,2-0,3  
(2 min śledzenia sygnału)

2-5

ODBiOrniK
pamięć [MB] (karta pamięci) 576 (SD) 576 (SD) brak 128 (CF)
klawiatura (liczba klawiszy) 11 11 1 10
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 215 x 99 x 77 215 x 99 x 77 146 x 106 x 40 225 x 95 x 45
waga [kg] 0,78 (z baterią) 0,78 (z baterią) 0,53 (z baterią) 0,58 (z baterią)

rEJEStratOr (model) zintegrowany zintegrowany recon, ranger, iPaC recon
system operacyjny windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0 windows Mobile 5.0
procesor [MHz] 416 416 400 200
pamięć wewnętrzna [MB] jak odbiornik jak odbiornik 256 128
karty pamięci (rodzaj) [MB] jak odbiornik jak odbiornik CF (typ i i ii) CF
wyświetlacz 

rozmiar 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli
dotykowy tak tak tak tak
kolorowy tak tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) jak odbiornik jak odbiornik 10 10
oprogramowanie specjalistyczne (nazwa, funkcje) trimble terraSync, arcPad, 

intergraph OnDemand, 
autoMapa, zapis punktów,

linii, powierzchni z atrybutami,
układy współrzędnych

trimble terraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów,
linii, powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych

trimble terraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa

trimble terraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów,
linii, powierzchni z atrybutami,

układy współrzędnych
eksport/import [format wymiany danych] SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, tiFF, JPEG, MrSiD
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] jak odbiornik jak odbiornik 165 x 95 x 45 225 x 95 x 45
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik 0,49 (z baterią) 0,58 (z baterią)

antEna (model)
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

OBSŁuGa PrOtOKOŁu nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS nie nie nie nie
StanDarDOwE POrty wEJŚCia-wyJŚCia uSB, Bluetooth, wlan, Ethernet, 

zasilanie, antena
uSB, Bluetooth, wlan, Ethernet, 

zasilanie, antena
2 x DB9, Bluetooth,  
zasilanie, antena

DE9 (M) rS-232, uSB

OPCJOnalnE POrty wEJŚCia-wyJŚCia DB9 DB9 brak Bluetooth na CF
ZaawanSOwanE FunKCJE POMiarOwE brak/Everest – eliminacja 

sygnałów odbitych
Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych, postprocessing H-Star

Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych

brak

OPrOGraMOwaniE DO POStPrOCESSinGu trimble Pathfinder Office trimble Pathfinder Office trimble Pathfinder Office trimble Pathfinder Office
ZaSilaniE (typ baterii) li-ion li-ion li-ion ni-MH
CZaS PraCy [h] 8-16 8-16 12-15 8-16
tEMPEratura PraCy [°C] odbiornik/rejestrator/antena -10 do +50 -10 do +50 -20 do +60/-30 do +60/-20 do +60 -10  do +50
nOrMa PyŁO- i wODOSZCZElnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP54 iP54 iP54/iP67/iP54 iP67
wyPOSaŻEniE StanDarDOwE odbiornik, stacja dokująca, 

okablowanie, zasilacz sieciowy, 
wskaźnik, pokrowiec

odbiornik, stacja dokująca, 
okablowanie, zasilacz sieciowy, 

wskaźnik, pokrowiec

odbiornik, zasilacz, kabura, 
gwint do mocowania na tyczce, 

okablowanie

odbiornik, zasilacz, pisaki, 
protektory na ekran, pasek na 

dłoń, kabel uSB
GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nEttO ZEStawu StanDarDOwEGO [zł] 10 200/16 400 19 550 9750/13 590 od 4700
DyStryButOr impexgeo impexgeo impexgeo impexgeo
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PAUlINA  
JAKUBIcKA-WIlcZyńSKA

l JAK TO SIę ZAcZęłO
Pierwsze pomysły, aby utworzyć eu-

ropejski system nawigacji satelitarnej, 
pojawiły się już w latach 80. ubiegłego 
wieku. W latach 90. coraz lepiej zdawa-
no sobie sprawę ze znaczenia techno-
logii satelitarnych. Europa miała także 
świadomość, że pojedyncze państwa nie 
są w stanie sfinansować tak ogromnego 
przedsięwzięcia, jakim jest nawigacyjny 
system satelitarny. Jednocześnie pojawiła 
się chęć uniezależnienia się od systemów 
wojskowych – amerykańskiego GPS i ro-
syjskiego GLONASS, w których zawsze 
istnieje groźba wprowadzenia przez ich 
właścicieli ograniczenia w użytkowaniu 
lub nawet wyłączenia sygnału.

Galileo to wspólny projekt Komisji Eu-
ropejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej. Unia Europejska postanowiła, że Ga-
lileo będzie systemem w pełni cywilnym 
i komercyjnym, a także lepszym i dokład-
niejszym od już działających. Od chwili 
podjęcia decyzji o jego budowie minęło 
10 lat. Zamiast prawie pełnej konstelacji 
w kosmosie zawisł zaledwie jeden sateli-
ta testowy. W tym czasie Amerykanie co 
kilka miesięcy wysyłają na orbitę kolejne, 
zmodernizowane satelity GPS o coraz lep-

GAlIlEO 
REANIMAcJA
Według pierwotnych założeń europejski system nawigacji sa-
telitarnej Galileo miał rozpocząć pracę w 2008 roku. Jego 
budowa od początku napotykała jednak na przeszkody. Do tej 
pory wysłano na orbitę tylko jednego satelitę testowego oraz 
zamówiono 4 z 30 satelitów. System istnieje więc głównie 
w planach i projektach. Reanimacja Galileo następuje w chwi-
li, gdy powinien on być prawie gotowy.

szych parametrach i przystąpili już do re-
alizacji projektów aparatów trzeciej gene-
racji (start w 2013 r.). Rosjanie, po latach 
zapaści spowodowanej trudnościami fi-
nansowymi, uzupełnili kasę swego pro-
jektu petrodolarami i systematycznie roz-
budowują konstelację GLONASS-ów do 
planowanej liczby 24 satelitów. Co więcej, 
postanowili, że ich system także będzie 
dostępny dla użytkowników cywilnych 
(niebawem mają się pojawić dla nich ręcz-
ne odbiorniki). Rynek urządzeń nawiga-
cyjnych rozrasta się w zawrotnym tempie. 
A Europa ze swym ambitnym projektem 
prawie że stoi w miejscu. Ale zacznijmy 
od początku.

lPARTNERSTWO  
PUBlIcZNO-PRyWATNE

Do budowy systemu Galileo postano-
wiono zastosować model partnerstwa 
pub liczno-prywatnego. Ustalono, że Ko-
misja Europejska będzie odpowiedzial-
na za polityczną stronę projektu, archi-
tekturę systemu, korzyści ekonomiczne 
oraz zaspokajanie potrzeb użytkowni-
ków. Europejska Agencja Kosmiczna od-
powiadać miała natomiast za definiowa-
nie i rozwój systemu, kontrolę działania 
satelitów i segmentu naziemnego oraz za 
rozwój nowych technologii.

Realizację Galileo podzielono na czte-
ry etapy. Zakładano, że sektor publiczny 

(UE i ESA) zrealizuje dwie pierwsze fazy, 
tzn. projekt i definicję systemu oraz roz-
wój i walidację na orbicie. Podczas nich 
miała powstać podstawowa infrastruktu-
ra naziemna, a na orbicie – umieszczone 
pierwsze cztery satelity. Po pomyślnym 
zakończeniu tej fazy (In-Orbit Valida-
tion readiness review) do projektu miał 
dołączyć prywatny inwestor – koncesjo-
nariusz wybrany w osobnym postępo-
waniu. Działając pod nadzorem GNSS 
Supervisory Authority, miał on być od-
powiedzialny za wdrożenie i funkcjono-
wanie systemu (uzupełnienie konstelacji 
satelitów do planowanych 30 i jej utrzy-
manie oraz rozwój segmentu naziemnego 

nawet Z naZwą był KłOPOt
Kilkanaście firm posiadających w swojej 
nazwie słowo „Galileo” zaskarżyło Komi-
sję Europejską i zażądało, aby zmieniła 
ona nazwę swojego systemu satelitarne-
go. firmy oczekiwały również naprawienia 
szkody, jaką rzekomo poniosły w związku 
z korzystaniem przez KE z nazwy „Gali-
leo”, identycznej z zarejestrowanymi przez 
nie znakami towarowymi. Wniosek ten zo-
stał oddalony, ale firmy wniosły odwołanie 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości, który postanowieniem z 20 marca 
2007 r. oddalił odwołanie, a firmy obcią-
żył kosztami postępowania.
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i użytkowników). Do zadań koncesjona-
riusza należeć miało także zapewnienie 
prywatnych środków finansowych, za-
wieranie umów na usługi, zagwaranto-
wanie wynoszenia satelitów na orbitę 
oraz zarządzanie całym systemem.

Zakładano, że koszty dwóch pierw-

szych etapów budowy Ga-
lileo w całości poniesione 
będą przez Unię Europej-
ską i ESA. W fazie wdra-
żania 1/3 nakładów (około 
700 mln euro) przypada-
ła na UE, a 2/3 na partne-
ra prywatnego. Koszty nor-
malnego funkcjonowania 
systemu, szacowane na bli-
sko 220 mln euro rocznie, 
pochodzić miały ze środ-
ków koncesjonariusza oraz 
z opłat sektora publiczne-

go za dostęp do usług. W początkowym 
okresie ich wysokość powinna umoż-
liwiać sfinansowanie wydatków zwią-
zanych z budową systemu. Późniejsze 
dochody rynkowe powinny być wystar-
czające do pokrycia kosztów funkcjono-
wania Galileo. Sposób podziału zysków 

ważnIejsZe daty 
l25 czerwca 1996 r. – ESA i Eurocon-
trol (European Organisation for the Safety 
of Air Navigation) podpisały porozumienie 
dotyczące budowy dwóch transponderów 
systemu EGNOS, które umieszczono na 
geostacjonarnych satelitach systemu Inmar-
sat III (nad Oceanem Indyjskim i Oceanem 
Spokojnym).
l18 czerwca 1998 r. – podpisanie po-
rozumienia pomiędzy ESA, UE, Eurocontrol 
dotyczącego współpracy przy tworzeniu 
europejskiego globalnego systemu nawiga-
cji satelitarnej (GNSS). Zaplanowano, że 
budowa systemu GNSS-1 (EGNOS) zosta-
nie zakończona do 2002 roku, natomiast 
GNSS-2 (Galileo) do 2010.
l7 grudnia 1999 r. – w Paryżu zawarto 
umowę pomiędzy ESA i Komisją Europej-
ską na opracowanie przez agencję stu-
dium systemu satelitarnego (GalileoSat 
Study). Koszt programu szacowano na 
2,7 mld euro, a pełną zdolność operacyj-
ną system miał osiągnąć w 2008 roku.
l4 maja 2000 r. – przedstawiciele ESA 
i Komisji Europejskiej otworzyli w Brukseli 
Biuro Programu Galileo. 
l21 grudnia 2000 r. – Komisja Europej-
ska odroczyła decyzję o sposobie finanso-
wania Galileo. Ministrowie transportu nie 
doszli do porozumienia w sprawie realiza-
cji programu Galileo i jego finansowania 
(środki na zapewnienie ciągłości prac pro-
jektowych miała zapewnić ESA). 
l5 kwietnia 2001 r. – ministrowie trans-
portu UE zatwierdzili kwotę 100 mln euro 
na finansowanie projektu; na temat kolejnych 
450 mln decyzja ma być podjęta później.

koszty iNFrastruktury systeMu
wyszczególnienie szacunkowy 

koszt w mln euro
Pełna zdolność operacyjna Galileo
satelity i rakiety nośne 1600
naziemna infrastruktura sterowania 400
eksploatacja 275
inżynieria systemu 150
koszty zarządzania ponoszone przez jednostkę obsługującą 
zamówienia publiczne

195

EGNOS
eksploatacja i działanie (2008-2013) 330
Wsparcie dla Komisji
w zakresie zarządzania projektami i usługi doradcze 27
Nieprzewidziane okoliczności * 428
Suma całkowita 3405
* – ewentualne przekroczenia kosztów w fazie iOV zostaną pokryte w ramach bieżących 
ustaleń finansowych lub z rezerwy na nieprzewidziane okoliczności

rozBicie docHodÓw z eksPLoatacJi systeMÓw gaLiLeo/egNos
wg poszczególnych usług wg mechanizmu pobierania opłat wg sektora

usługa otwarta – 
zastosowania normalne 0%

produkcja terminali 46% transport drogowy 30%

usługa otwarta – 
zastosowania specjalne 54%

klienci rządowi 29% usługa regulowana publicznie 29%

usługa regulowana publicznie 29% usługodawcy 14% telefonia komórkowa 17%
ochrona życia 10% produkcja odbiorników 7% usługi profesjonalne 9%
usługa handlowa 7% użytkownicy końcowi 4% lotnictwo 5%
poszukiwania i ratownictwo 0% inne 10%
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między sektorem prywatnym a publicz-
nym miały zostać dopiero ustalone. Takie 
były plany i na ich bazie uruchomiono 
pierwsze prace studyjne i projektowe.

lZAłOżENIA TEchNIcZNE 
GAlIlEO

Już w 1999 roku Europejska Komisja 
Transportu uruchomiła pięć kontraktów, 
których celem było zdefiniowanie syste-
mu. Zadanie GalileoSatStudy wykonała 
Europejska Agencja Kosmiczna, a cztery 
pozostałe (GALA, GEMINUS, INTEG, SA-
GA) – największe europejskie firmy sekto-
ra kosmicznego. W ich efekcie w grudniu 
2001 r. powstał szczegółowy opis systemu, 
a ostatecznie 26 marca 2002 r. ogłoszono, 
że osiągnięto porozumienie w sprawie je-
go budowy.

Konstelacja ma składać się z 30 sa-
telitów umieszczonych na wysokości 
23 tys. km na trzech kołowych orbitach 
nachylonych pod kątem 56° do równika. 
Z tego 27 urządzeń będzie operacyjnych, 
a 3 rezerwowe. Okrążenie Ziemi zajmie 
jednemu satelicie 14 godzin i 21 minut. 

Segment naziemny obsługujący system 
będzie się składał z dwóch podsegmentów: 
kontroli satelitów (GCS) i kontroli całości 
misji (MCS). GCS będzie odpowiedzial-
ne za utrzymywanie stanu konstelacji 
i kontrolę stanu technicznego satelitów 
oraz zarządzanie systemem. Utworzy je 
15 telemetrycznych stacji nadawczo-od-
biorczych. Natomiast MCS odpowiadać 
będzie za konserwację serwisów systemu, 
analizę sygnału wysyłanego przez satelity 
oraz rozpowszechnianie danych systemu. 
MCS składać się będzie z 20 stacji moni-
torujących. W Europie umieszczone będą 
dwa centra kontrolne.

lWyBóR KONSORcJUM
Do wyboru koncesjonariusza, który miał 

się zająć nadzorem oraz fazą wdrażania 
i kontroli działania systemu, Unia Euro-
pejska powołała w maju 2002 r. Galileo Jo-
int Undertaking (GJU) – biuro posiadające 
osobowość prawną i działające niezależnie 
od innych instytucji, ale dopiero rok póź-
niej wybrano jego szefa i je zorganizowano. 
Postępowanie konkursowe na przyznanie 
20-letniej koncesji rozpoczęto w paździer-
niku 2003 roku. Już wtedy wiadomo było, 
że zwycięzca rywalizacji zacznie prace nie 
wcześniej niż w 2006 roku, a system ruszy 
dopiero w 2010 roku. Do walki stanęły czte-
ry konsorcja. Do pierwszej fazy negocja-
cji, trwającej od kwietnia 2004 do stycznia 
2005 roku, zakwalifikowano: Eurely (głów-
ni udziałowcy: AENA, Alcatel, Finmecca-
nica, Hispasat) oraz iNavSat (EADS Space, 
Inmarsat, Thales). Od 1 marca 2005 roku 
GJU prowadziło równocześnie rozmowy 

ważnIejsZe daty
l26 marca 2002 r. – ministrowie trans-
portu UE podjęli decyzję o kontynuowaniu 
prac nad Galileo. Zawarto porozumienie, 
w którym określono, że ESA i UE odpowia-
dać będą za fazę rozwoju i walidacji sys-
temu oraz przygotowanie do rozmieszcze-
nia systemu i jego działanie.
l12 grudnia 2002 r. – podczas spot-
kania ESA z Komisją Europejską, mimo 
wysiłków kierownictwa agencji, nie uda-
ło się osiąg nąć porozumienia na temat 
udziału ESA w programie Galileo. 13 kra-
jów członkowskich agencji było goto-
wych do zaakceptowania kompromiso-
wego rozwiązania, ale dwa (Niemcy 
i hiszpania) nie uczyniły tego. Opóźnie-
nie w realizacji budowy systemu Galileo 
stało się faktem.
lkwiecień 2003 r. – pierwsze testy sygna-
łu nadawanego przez system EGNOS.
l17 czerwca 2003 r. – Rainer Grohe został 
wybrany na szefa Galileo Joint Undertaking. 
l11 lipca 2003 r. – podpisanie kontrak-
tu pomiędzy ESA a brytyjską firmą Surrey 
Space Technology na budowę satelity te-
stowego GIOVE-A (po włosku Jowisz), war-
tość zamówienia 27,9 mln euro. Z kolei z 
Galileo Industries podpisano kontrakt na bu-
dowę satelity rezerwowego (72, 23 mln).
l17 października 2003 r. – GJU zapra-
sza do udziału w przetargu na uzyskanie 
koncesji na Galileo.
lkwiecień 2004 r. – uruchomienie proto-
typowego naziemnego centrum kontrolne-
go systemu Galileo w Nordwijk (holandia). 
l13 lipca 2004 r. – otwarcie główne-
go centrum kontroli dla systemu EGNOS. 
Obiekt zlokalizowano koło Rzymu w cent-
rum kontroli lotów w ciampino.
l27 września 2004 r. – uruchomienie 
w centrum Badań Kosmicznych w War-
szawie jednej ze stacji monitorujących sys-
temu EGNOS.
l21 grudnia 2004 r. – podpisanie kont-
raktu pomiędzy ESA a konsorcjum Galileo 
Industries (Alcatel Space, Alenia Spazio, 
Astrium Gmbh, Astrium ltd, Galileo Siste-
mas y Servicios) o wartości 150 mln euro 
na walidację systemu Galileo na orbicie 
(In-Orbit validation). Jest to pierwszy etap 
umowy opiewającej na ok. 950 mln euro, 
obejmującej całość IOV.
l28 grudnia 2005 r. – na orbicie znalazł 
się GIOVE-A, pierwszy satelita testowy sys-
temu. Start nastąpił z wyrzutni w Bajkonurze 
(Kazachstan) na pokładzie rakiety Sojuz.
l12 stycznia 2006 r. – satelita GIOVE-A 
nadał pierwszy sygnał testowy.
l19 stycznia 2006 r. –ESA i Galileo In-
dustries Gmbh (reprezentujące konsor-
cjum 100 firm) podpisały kontrakt na etap 
walidacji systemu na orbicie wartości 
950 mln euro.

z obydwoma kandydatami, którzy w maju 
postanowili połączyć swoją ofertę. Połą-
czone konsorcja przedstawiły 20 czerw-
ca tego samego roku wspólną ofertę, która 
zawierała najkorzystniejsze rozwiązania 
z obu propozycji. Wówczas GJU rozpoczę-
ło negocjacje kontraktu na koncesję, które 
miały zakończyć się w pierwszej połowie 
2006 roku. Celem tych rozmów było pre-
cyzyjne zdefiniowanie podziału ról i za-
kresu obowiązków oraz odpowiedzialno-
ści koncesjonariusza i strony publicznej, 
zwłaszcza w kwestiach finansowych i za-
rządzania ryzykiem (mechanizmy gwa-
rancji). Pierwsze negocjacje między GJU 

rOZsZyfrOwany KOd
Pierwszymi, którym udało się rozszyfro-
wać sygnał z satelity testowego syste-
mu Galileo, byli naukowcy z Uniwersy-
tetu cornella w Ithaca w stanie Nowy 
Jork. Oficjalnie sygnał mogły odbierać 
jedynie dwa cent ra satelitarne – w Bel-
gii i w Wielkiej Brytanii. Kod systemu nie 
został opublikowany, ponieważ Galileo 
będzie systemem komercyjnym, a więc 
dostęp do kodów będzie płatny. Pra-
cownicy laboratorium GPS z Uniwersyte-
tu cornella wypracowali metodę, która 
umożliwiła im pozyskanie i analizę sygna-
łu l1 transmitowanego przez GIOVE-A, 
opisali szczegółowo sposób uzyskania 
kodów i opublikowali go w  numerze ma-
gazynu „GPS World” w czerwcu 2006 r.
Dane zbierano, rejestrując sygnał o zdefi-
niowanej dla GPS i Galileo częstotliwości 
l1 odbiornikiem z anteną zainstalowaną 
na dachu uniwersyteckiego budynku. Do 
analiz pozyskano dwa pakiety informacji 
rejestrowanych 2 marca 2006 r. o godzi-
nie 14:45:10 UTc i 8 marca o 9:29:00. 
Wówczas satelita był „widoczny” zarów-
no w Europie, jak i w miejscowości Itha-
ca. Jak wiadomo, pomiar satelitarny po-
lega na wyznaczeniu odległości między 
odbiornikiem a satelitą, a do jej okreś-
lenia stosuje się obserwcje fazowe lub 
kodowe. Do określenia kodu PRN satelity 
GIOVE-A wykorzystano pomiar fazowy 
sygnału. Najpierw wyeliminowano inne 
sygnały (m.in. GPS i i EGNOS), a następ-
nie użyto analiz statystycznych i autoko-
relacji sygnału. Kod został wyznaczony 
niezależnie z dwóch 2-sekundowych pa-
kietów danych. Dokładność tych wyzna-
czeń wyniosła 8,5 x 10-11.
W końcu w połowie kwietnia 2006 r. 
ESA opublikowała oficjalne kody, ale nie 
były to dokładnie te używane przez eu-
ropejskiego satelitę. Według Komisji Eu-
ropejskiej złamanie przez Amerykanów 
kodu syg nału systemu Galileo nie ma jed-
nak zbyt dużego znaczenia, ponieważ 
ostatecznie kod PRN będzie trochę inny.
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chcemy GaLILeO
W czerwcu 2007 r. na stronie interneto-
wej Komisji Europejskiej opublikowano 
wyniki ankiety przeprowadzonej przez 
flash Eurobarometer, a dotyczącej pro-
gramu Galileo i wiedzy Europejczyków 
o nawigacji satelitarnej. Okazało się, że 
68% ankietowanych wiedziało, czym 
jest nawigacja satelitarna, a o Galileo 
słyszało 40% badanych. Natomiast aż 
80% uczestników badania wypowie-
działo się za tworzeniem europejskiego 
systemu satelitarnego. Według ankiety 
jedynie 20% mieszkańców Europy używa 
tego typu sprzętu.

ważnIejsZe daty 
l17 lutego 2006 r. – w hesji (Niemcy) 
powstanie centrum Galileo – ośrodka, 
którego celem będzie m.in. prowadzenie 
akcji informacyjnej na temat Galileo oraz 
oferowanie usług firmom planującym pra-
cować przy budowie systemu.
l11 września 2006 r. – UE podpisała 
z Koreą Południową porozumienie o współ-
pracy przy budowie Galileo. Wcześniej 
podpisano porozumienia z: chinami, Izra-
elem, USA, Ukrainą, Indiami, Marokiem.
l31 grudnia 2006 r. – Galileo Joint Un-
dertaking kończy działalność. Od 1 stycz-
nia 2007 r. zarządzanie projektem zostało 
przeniesione do European GNSS Supervi-
sory Authority (GSA).
l2 marca 2007 r. – udostępnienie doku-
mentu zawierającego parametry sygnału 
satelity GIOVE-A.
l26 marca 2007 r. – w rejestrze handlo-
wym w Tuluzie zarejestrowano spółkę Gali-
leo (konsorcjum europejskich firm), która ma 
zbudować system nawigacji Galileo. W skła-
dzie konsorcjum są: Inmarsat (Wlk. Bryta-
nia), europejska grupa EADS, Thales i Alcatel 
(francja), hispasat (hiszpania), finmecanica 
(Włochy), TeleOp (Niemcy).
lmaj 2007 r. – satelita GIOVE-A prze-
słał pierwszy sygnał nawigacyjny. 
l16 maja 2007 r. – w związku z brakiem 
postępów w negocjacjach dotyczących 
umowy koncesyjnej i zagrożeniem realizacji 
projektu Komisja Europejska wezwała pań-
stwa członkowskie do podjęcia decyzji, co 
do dalszego finansowania i zarządzania 
projektem.
l16 maja 2007 r. – ESA i GSA podpi-
sały umowę o współpracy w zakresie pro-
gramów EGNOS i Galileo.
lmaj 2007 r. – kanadyjski NovAtel otrzy-
mał dziesięcioletnią licencję od ESA na sprze-
daż odbiorników śledzących syg nał Galileo.
l26 lipca 2007 r. – Unia Europejska 
i Stany Zjednoczone podjęły decyzję, że 
systemy Galileo i GPS będą kompatybilne.
l10 września 2007 r. – GIOVE-B, drugi sa-
telita testowy, został dostarczony do Europe-
an Space Research and Technology centre 
w Nordwijk, gdzie przejdzie końcowe testy.
l27 września 2007 r. – w systemie 
EGNOS uruchomiono komercyjny serwis do-
starczający danych w czasie rzeczywistym.
l23 listopada 2007 r. – UE określiła pro-
jekt budżetu na 2008 rok, w którym zarezer-
wowano 940 mln na Galileo oraz określono 
z których działów pochodzić ma 3,4 mld eu-
ro na realizację programu do 2013 r.
lgrudzień 2007 r. – organ nadzorczy 
europejskiego systemu nawigacji satelitar-
nej GNSS (GSA – Galileo Supervisory Au-
thority) zaprosił do składania wniosków na 
projekty w części „Transport” w 7. Progra-
mie Ramowym Badań i Rozwoju UE. n

i połączonym konsorcjum zakończyły się 
17 lutego 2006 r. zawarciem „porozumienia 
w sprawie kluczowych elementów” (Agre-
ement on principles). Kontraktu nie udało 
się jednak podpisać.

lKłóTNIE I OPóŹNIENIE
Podpisanie umowy uniemożliwiły licz-

ne spory. Początkowo prowadziły je pań-
stwa, a potem członkowie konsorcjum. 
Szczególnie firmy z Niemiec i Hiszpanii 
starały się uzyskać jak największy wpływ 
na realizację przedsięwzięcia. Gdy Komi-
sja Europejska podjęła z kolei decyzję o sfi-
nansowaniu projektu, to kluczowym za-
gadnieniem stało się źródło, z którego Unia 
miałaby wziąć pieniądze. Faktem jest, że 
w perspektywie 25 lat koszty budowy i roz-
wijania systemu wyniosą około 10 mld eu-
ro. Z drugiej strony brak woli porozumie-
nia wśród członków konsorcjum budził 
coraz większe obawy Komisji Europejskiej 
o los całego programu. Dlatego też w mar-
cu 2007 r. ministrowie transportu UE wy-
stosowali do konsorcjum ostrzeżenie, że 
poszukają alternatywnego rozwiązania 
dla ukończenia systemu Galileo. W maju 
Komisja zaapelowała do krajów członkow-
skich o zgodę na sfinansowanie programu 
z budżetu Unii. Pojawiały się pomysły, aby 
środki pochodziły z niewykorzystanych 
funduszy na rolnictwo. Sprzeciwiały się 
temu jednak Niemcy, które proponowały, 
aby brakującą kwotę wziąć ze składek kra-
jów należących do ESA.

lZNIEcIERPlIWIONA UE 
PODEJMUJE DEcyZJE

Nie na wiele jednak to się zdało. Dla-
tego też państwa Unii zdecydowały się 
na zmianę sposobu finansowania pro-

jektu, zwiększenie nakładów oraz ure-
gulowanie sprawy podziału kontraktów. 
Odstąpiono od formuły partnerstwa pub-
liczno-prywatnego, a po dwudniowych 
obradach (29-30 listopada 2007 r.) mini-
strowie transportu państw Unii Euro-
pejskiej uzgodnili zasady podziału kon-
traktów na realizację Galileo. Umowy na 
budowę satelitów, naziemnych stacji ob-
sługowych, zarządzanie projektem zosta-
ną podzielone na sześć pakietów, a jedna 
firma będzie mogła dostać co najwyżej 
60% wartości kontraktu tylko w dwóch 
pakietach. Porozumienie zawarto mimo 
protestów Niemiec (co do zasad finanso-
wania projektu) i Hiszpanii (związanych 
z przyznaniem jej kontrolnego centrum 
naziemnego). Unia Europejska zgodziła 
się też na to, by hiszpańskie centrum Ga-
lileo mogło również kontrolować system 
(taki warunek stawiała Hiszpania).

Wcześniej ministrowie ds. gospodar-
ki i finansów krajów Unii Europejskiej 
zaaprobowali w projekcie budżetu Unii 
na lata 2007-2013 wydatki w wysokości 
2,4 mld euro na budowę systemu. Zatwier-
dzono także całkowitą kwotę (3,4 mld eu-
ro) niezbędną do zrealizowania projektu. 
Według założeń, nakłady na Galileo wy-
niosą w tym roku 940 mln euro, w przy-
szłym 800 mln, a w 2010 – 990 mln euro.

Komisja ocenia, że w latach 2008- 
-2013 faktyczne koszty realizacji fazy FOC 
(Full Operational Capability), czyli w pełni 
operacyjnego działania Galileo, wyniosą 
3,405 mld euro. W tej kwocie 1,6 mld euro 
pochłonie budowa i wystrzelenie w kosmos 
26 satelitów systemu, 400 mln – infrastruk-
tury naziemnej, 330 mln – eksploatacja 
systemu EGNOS (do 2013 r.). W planach 
przewidziano 428 mln euro rezerwy. Fi-
nansowanie projektu po 2013 r. mają za-
pewnić wpływy z jego eksploatacji.

lcOś SIę JEDNAK ROBI
Kłótnie wewnętrzne nie przeszkodziły 

na szczęście w prowadzeniu prac przygo-
towawczych i rozwojowych. W 2003 ro-

LIcencja na OdbIOrnIKI
Kanadyjska firma NovAtel otrzymała 
w maju 2007 r. od Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej licencję na okres 10 lat na 
sprzedaż odbiorników śledzących syg-
nał systemu Galileo, tym samym stała się 
pierwszym na świecie dostawcą odbior-
ników GNSS dla europejskiego systemu 
nawigacyjnego.
NovAtel już na początku 2006 roku roz-
począł produkcję urządzeń umożliwia-
jących rejestrowanie sygnału Galileo. 
Jednak wówczas ESA ograniczyła dystry-
bucję tego sprzętu, a sama prowadziła 
intensywne badania sygnału generowa-
nego przez satelitę GIOVE-A. Urządzenie 
EuroPak-15a jest odbiornikiem sygnału  
l1/l5 GPS, który został wzbogacony 
o możliwość rejestrowania sygnału Gali-
leo. NovAtel od 2000 roku wspiera roz-
wój Galileo.
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ku podpisano kontrakt na budowę sate-
litów testowych GIOVE-A i GIOVE-B. Od 
grudnia 2005 roku na orbicie znajduje się 
ten pierwszy (drugi czeka na start). 

GIOVE-A zbudowany został przez bry-
tyjską firmę Surrey Space Technology 
Limited. Ma kształt prostopadłościanu 
o wymiarach 1,3 x 1,8 x 1,6 m i waży 
600 kg. Jego główne elementy to anteny 
(umieszczone na ramionach o długości 
4,54 m), nadajnik generujący sygnały Ga-
lileo, zegary atomowe (2 rubidowe i 2 ma-
sery hydrogenowe), odbiornik nawiga-
cyjny do eksperymentów związanych 
z wyznaczaniem lokalizacji na orbicie. 
Od stycznia 2006 roku satelita wysyła 
sygnał, który został odebrany w wielu 
miejscach na Ziemi. Jest on testowany 
i analizowany przez centrum satelitarne 
w holenderskim Norwijk. W maju 2007 
roku zarejestrowano z kolei pierwszy sy-
gnał nawigacyjny zawierający dane nie-
zbędne do wyznaczenia położenia od-
biornika. 

Trwają także prace przygotowawcze 
do umieszczenia na orbicie urządzenia 
– GIOVE-B. Start aparatu wyposażonego 
w bardzo dokładny zegar atomowy prze-
suwano już kilka razy (pierwotnie miał 
wejść na orbitę w kwietniu 2006 roku; 
dzisiaj mówi się o marcu bieżącego roku). 
Tym samym Europa ponownie stoi przed 
groźbą utraty częstotliwości przyznanej 
dla Galileo. Jeśli bowiem drugi satelita 
nie trafi na orbitę, gdy pierwszy przesta-
nie już działać, to Międzynarodowa Unia 
Telekomunikacji może cofnąć częstotli-
wość przyznaną systemowi. Przy starcie 
pierwszego aparatu terminem granicz-
nym był koniec 2005 roku.

W 2004 roku, już po zawarciu kon-
traktu na budowę GIOVE, w Holandii 
(Nord wijk) otwarto prototypowe naziem-
ne centrum kontrolne systemu Galileo. 
W tym samym roku uruchomiono kon-
trakt na walidację systemu na orbicie, 
który rozszerzono w 2006 roku. W mar-
cu 2007 roku udostępniono parametry 
sygnału GIOVE-A, a w maju ESA dała 

kanadyjskiej firmie NovAtel licencję na 
sprzedaż odbiorników śledzących sygnał 
systemu.

W latach 2005-2006 Unia zawarła tak-
że kilku umów o współpracy w ramach 
Galileo z państwami pozaeuropejskimi. 
Podpisano je m.in. z Koreą Płd., Maro-
kiem, Ukrainą.

Z punktu widzenia użytkownika nie-
zwykle istotne jest uzyskanie sygnałów 
z GPS i Galileo w jednym odbiorniku. 
Naprzeciw temu wychodzi decyzja USA 
i Unii (26 lipca 2007 r.), że systemy Gali-
leo i GPS będą kompatybilne. W przyszło-
ści użytkownicy będą mogli korzystać 
z obu konstelacji, dzięki czemu precy-

zja wyznaczania pozycji będzie jeszcze 
większa. Zgodnie z porozumieniem sate-
lity obu systemów będą wysyłać sygna-
ły radiowe na tych samych częstotliwo-
ściach, umożliwiając ich odbiór przez 
dwusystemowe instrumenty. Urzędnicy 
Departamentu Stanu USA przekonują, że 
rynek szybko zaadaptuje nowe rozwią-
zania i za kilka lat urządzenia odbiera-
jące jedynie sygnały GPS będą stanowiły 
mniejszość. 

lRyNEK DEcyDUJE
Obserwacje rynku urządzeń nawigacji 

satelitarnej wskazują, że jest on jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się. Od 2005 roku sprzedaż odbiorni-
ków nawigacyjnych skoczyła do 20 mln 
sztuk, a ponad 180 mln telefonów komór-
kowych daje możliwość nawigowania. 
Do końca 2007 roku wielkości te powin-
ny się podwoić. Według ekspertów jest to 
początek boomu, który potrwa przez kil-
ka kolejnych lat. Skala rocznego wzrostu 
szacowana jest w przypadku telefonów 
komórkowych w granicach 140-300%, 
a tzw. PND (personal navigation devi-
ce) na 90-400%. Szacuje się, że w samej 
Unii w 2011 roku zostanie sprzedanych 
ok. 230 mln odbiorniów.

Tym samym sukces zastosowania 
GNSS nie jest już wyłącznie domeną 
nau kowców i inżynierów, ale rynków fi-
nansowych. Wystarczy wspomnieć zain-
teresowanie kupnem firm Navteq i Tele 
Atlas, zajmujących się produkcją cyfro-
wych map dla systemów nawigacyjnych. 
Za pierwszą z nich gigant Nokia zapłacił 
5,5 mld euro, o drugą trwała zażarta wal-
ka pomiędzy firmami Garmin (produkcja 
odbiorników GPS) i zwycięską TomTom 
(mapy cyf rowe), a kwota transakcji wy-
niosła ostatecznie 2,9 mld euro. 

Jak wskazują specjaliści z GSA, wartość 
firm producentów map cyfrowych nie jest 
jedynym wyznacznikiem panującego tren-
du. Jeśli bowiem weźmie się pod uwagę in-
deks giełdowy spółek obejmujących cały 
segment GNSS, to zauważyć można jego 
10-krotny wzrost w ciągu ostatnich ośmiu 
lat. Tak więc nawet na giełdzie inwestowa-
nie w zaawansowane technologie przyno-
si wszystkim olbrzymie korzyści. 

Świadoma także tego faktu Komisja 
Europejska zdecydowała się w końcu 
na radykalne posunięcia i reanimowała 
zamierający system. Oczywiście pięcio-
letniego opóźnienia w budowie Galileo 
nie da się nadgonić, można za to mieć 
nadzieję, że kroki podjęte w końcu 2007 
roku pozwolą na uruchomienie systemu 
do 2013 roku. 

PAUlINA JAKUBIcKA-WIlcZyńSKA
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Zestaw GPS RTK Green Label
Zacznij z łatwością z wysoką jakością

-  Markowy zestaw GPS RTK dla ka�dego 

-  Idealny dla rozpoczynających działalność

-  Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru 

-  Otwarta platforma Windows CE®

-  Możliwość rozbudowy w przyszłości
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