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DoBRY INTeReS
Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania tech-

nologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóź-
nieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS. Pozwala 
ona w każdym zakątku kraju wyznaczyć współrzędne w ukła-
dzie ETRF89, 2000, 1992, 1965 oraz wysokości normalne. Do 
uzyskania centymetrowej dokładności w czasie rzeczywistym 
wystarczy jeden odbiornik GNSS. Nie słychać też o większych 
problemach związanych z przyjmowaniem wyników pomia-
rów satelitarnych do ośrodków dokumentacji. Specjaliści zale-
cają jednak ostrożność. Po pierwsze, niektóre sposoby pomiaru 
i obliczeń stosowanych w ASG-EUPOS nie zapewniają nieza-
leżnej kontroli – trzeba więc zadbać o to samemu. Po drugie, 
nierozwiązany pozostaje problem integracji pomiarów GPS 
z lokalnymi osnowami – to pilne zadanie dla GUGiK. Po trze-
cie, brakuje szczegółowych regulacji prawnych, należy więc 
na razie umiejętnie opierać się na dotychczasowych. Ale ogól-
nie idzie ku lepszemu.

Komfort i jakość pomiarów satelitarnych poprawiają się z ro-
ku na rok. Przyczynia się do tego nie tylko ciągła modernizacja 
amerykańskiego GPS, ale i doprowadzanie do pełnej operacyj-
ności na całym globie rosyjskiego GLONASS. Trwa też wyścig 
między europejskim systemem Galileo i chińskim Compassem 
– obydwa mają po dwa satelity testowe na orbicie i w ciągu 
kilku lat powinny oferować kompletne rozwiązania globalne. 
Do zastosowań praktycznych aparaty te jeszcze się nie nadają, 
ale producenci najnowszych odbiorników geodezyjnych już 
uwzględniają w nich możliwość odbioru sygnałów ze wszyst-
kich czterech systemów wyznaczania pozycji, a także syste-
mów wspomagających. 

Za zwiększeniem liczby systemów i dostępnych satelitów 
pójdzie wzrost wiarygodności i dokładności pozycjonowania 
oraz – miejmy nadzieję – obniżenie cen sprzętu do zastosowań 
profesjonalnych.

KATARZYNA PAKUłA-KWIeCIńSKA
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WAlKA 
o MIlIMeTRY

MARIUSZ FIgURSKI

o d zarania dziejów 
nurtowały człowieka 
pytania, skąd jeste-

śmy, gdzie się znajdujemy i do-
kąd zmierzamy. Odpowiedzi 
poszukiwano w zjawiskach 
zachodzących na niebie, ob-
serwując wschody i zachody 
Słońca, Księżyca i innych ciał. 
Z biegiem czasu człowiek po-
trafił określić powtarzalność 
zjawisk, a nawet przewidywać 
niektóre z nich. Wykorzysty-
wał do tego celu m.in. budowle 
megalityczne, takie jak krom-
lech Stonehenge czy pirami-
dy w Egipcie. Jednocześnie 
powstawały pierwsze metody 
określania położenia obiektów 
na niebie i powierzchni Ziemi 
oraz wyznaczania trasy.

Przez stulecia doskonalono 
techniki i przyrządy pomiaro-
we, ale rewolucja nastąpiła do-
piero po wynalezieniu przez 
J. A. Fleminga w 1904 r. lampy 
elektronowej (diody). Ona i jej 
pochodne stały się podstawą 
budowy pierwszych odbiorni-
ków i nadajników radiowych. 
Stosowano ją do wzmacnia-
nia słabych sygnałów na gra-

od czego zależy dokładność wyznaczenia współrzędnych w gPS?

System nawigacji satelitarnej GPS nie może być bezpośrednio 
stosowany do pomiarów geodezyjnych z uwagi na zbyt małą do-
kładność – typowo nawigacyjną – na poziomie kilku metrów. 
Najczęściej spotykanym rodzajem wspomagania zewnętrzne-
go, zwiększającego dokładność oraz niezawodność, są systemy 
różnicowe DGPS i RTK, których ideą jest synchroniczne wyko-
rzystanie obserwacji z co najmniej dwóch odbiorników.

nicy szumu, np. w radarach, 
radioteleskopach i łączności 
satelitarnej na początku ery 
kosmicznej. Wtedy to narodzi-
ła się nowoczesna nawigacja, 
a pierwszym radiowym syste-
mem nawigacyjnym był hiper-
boliczny LO RAN wprowadzo-
ny do użytkowania w okresie 
II wojny światowej. Stosowano 
go w dwóch odmianach, naj-
pierw LO RAN A, a następnie 
LORAN C. Pozycja wyznaczo-
na przez LO RAN charaktery-
zowała się dokładnością rzędu 
450 m, a zasięg ograniczony 
był geometrią rozmieszczenia 
radiolatarni. Dlatego konty-
nuowano prace nad stworze-
niem systemu nawigacyjnego 
o znacznie większej niezawod-
ności i zasięgu globalnym. 

lTRANSIT  
I Jego NASTĘPCY

Do zrealizowania tej kon-
cepcji przyczyniło się wystrze-
lenie 4 października 1957 roku 
pierwszego sztucznego sateli-
ty Ziemi – Sputnika 1. Nau-
kowcy amerykańscy z Uni-
wersytetu Johnsa Hopkinsa, 
prowadząc nasłuch transmi-
sji radiowych satelity z zamia-
rem rozkodowania sygnałów 

telemetrycznych, zauważyli 
bardzo wyraźne „pływanie” 
częstotliwości nadawanych 
sygnałów. Analizy dowiodły, 
że jest to wynik efektu Dopple-
ra wywołanego ruchem sate-
lity względem miejsca obser-
wacji. Na podstawie odchyleń 
częs totliwości sygnałów po 
raz pierwszy wyliczono para-
metry ruchu sztucznego sate-
lity Ziemi. 

Niewątpliwie te przypad-
kowe obserwacje przyczyni-
ły się do budowy TRANSIT 
– pierwszego globalnego sys-
temu nawigacji satelitarnej 
wykorzystującego efekt Dop-
plera. Dla potrzeb marynarki 
wojennej Stanów Zjednoczo-
nych (US Navy) opracował go 
ten sam zespół z Uniwersytetu 
Hopkinsa. Pierwsze pomyślne 
testy systemu wykonano już 
w 1960 r., ale dopiero w 1967 r. 
udostępniono go użytkowni-
kom cywilnym. TRANSIT 
składał się z 10 satelitów ope-
racyjnych oraz 5 zapasowych 
i działał nieprzerwanie do 
31 grudnia 1996 r. Specjalnie 
dla niego opracowano wiele 
nowych technologii, m.in. sta-
bilizacji częstotliwości, syn-
chronizacji odbiornika z zega-

rem satelity za pomocą danych 
efemerydalnych czy kontroli 
i korekcji działania układów 
nawigacyjnych satelity przez 
naziemne stacje kontrolne. Sa-
telity emitowały sygnały na 
dwóch częstotliwościach: 150 
i 400 MHz. Ich dane były uak-
tualniane dwa razy dziennie 
przy okazji odbioru danych 
telemetrycznych przez stacje 
kontrolne. Dokładność nawi-
gacyjna systemu była stop-
niowo poprawiana od 900 m 
(1962 r.) przez 185 m (1969 r.) 
do 36 metrów (1971 r.). Nato-
miast dokładność geodezyj-
na, wykorzystująca kilka lub 
kilkanaście przelotów sateli-
tów w czasie kilku godzin, do-
chodziła do kilku decymetrów 
w układzie globalnym. 

Podkreślić należy, że w Pol-
sce bardzo intensywnie roz-
wijano technologie pomia-
rowe związane z systemem 
TRAN SIT, czego wynikiem 
był dopplerowski odbiornik 
geodezyjny (DOG) opracowany 
i zbudowany przez naukowców 
z Cent rum Badań Kosmicz-
nych PAN. Polscy geodeci wy-
korzystywali odbiorniki do za-
kładania osnów geodezyjnych 
w kraju i za granicą.
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W listopadzie 1967 roku 
Związek Radziecki uruchomił 
pierwszego satelitę systemu 
nawigacyjnego Cyklon (Kos-
mos-192). Z niego wywodzi 
się rosyjski ratowniczy sys-
tem lokalizacyjny KOMPAS. 
W maju tego samego roku ma-
rynarka USA umieściła na or-
bicie pierwszego satelitę serii 
TIMA TION. W sumie w ZSRR 
opracowano i uruchomiono 
dwa systemy nawigacji sateli-
tarnej, zbliżone koncepcyjnie 
do systemu TIMATION: woj-
skowy Cykada-M (6 satelitów, 
kryptonim Parus – żagiel) i cy-
wilny Cykada (4 satelity). Pro-
jekt TIMATION od 1973 roku 
połączono z projektem USAF 
621B, co dało początek syste-
mowi DNSS (Defense Naviga-
tion Satellite System). Trzeci 
satelita DNSS był demonstra-
torem systemu GPS (Global Po-
sitioning System) Navstar. 

Ten krótki przegląd nawiga-
cyjnych technik pomiarowych 
można podsumować w ten 
sposób, że system TRAN SIT 
pozwalał na wyznaczenie 
punktów z dokładnością kil-
ku decymetrów, ale pod wa-
runkiem wykonania bardzo 
czasochłonnego pomiaru. 
Ograniczenia te miały zostać 
wyeliminowane przez jego na-
stępcę, czyli GPS, który projek-
towany był zgodnie z mottem: 
„Potrzebujemy systemu, któ-
ry pozwoli na nawigowanie 
w czasie rzeczywistym o każ-
dej porze dnia i nocy na całej 
kuli ziemskiej”. 

lBUDoWA I ZASADA 
DZIAłANIA gPS

Global Positioning System, 
budowany od lat 80. ubiegłe-
go stulecia, pierwotnie opra-

cowany był dla potrzeb woj-
skowych. Z uwagi na swoją 
wyjątkową funkcjonalność, 
polegającą na globalnym za-
sięgu i całkowicie automa-
tycznych pomiarach poło-
żenia, znalazł powszechne 
zastosowanie w aplikacjach 
cywilnych. Stał się podsta-
wą działania wielu urządzeń 
związanych np. z zapewnie-
niem bezpieczeństwa ludzi. 
Mimo olbrzymiej liczby im-
plementacji cywilnych, sys-
tem w dalszym ciągu posiada 
specyficzne zastosowania tyl-
ko dla wojska, które nie są po-
wszechnie udostępniane. 

Zasada działania GPS opar-
ta jest na pomiarze czasu i ob-
liczeniu drogi przebytej przez 
sygnał elektromagnetyczny od 
satelity poruszającego się po 
ściśle zdefiniowanej orbicie 
do anteny odbiornika. Zega-
ry i system czasu determinują 
dokładność wykonanych po-
miarów i z tego powodu sys-
temy nawigacji satelitarnej 
często określane są jako PNT – 
Position-Navigation-Time. Ol-
brzymią zaletą systemów na-
wigacji satelitarnej jest to, że 
sygnały pozwalające określić 
położenie odbierane są w do-
wolnym momencie niezależ-
nie od pory dnia i roku. Rów-
nież warunki atmosferyczne 
nie mają większego wpływu 
na funkcjonowanie urządzeń 
i dokładność wyznaczonej 
pozycji. Nielimitowana jest 
także liczba użytkowników. 
Jedynym ograniczeniem sys-
temu są przeszkody terenowe 
powodujące zanik sygnału 
nawigacyjnego lub jego znie-
kształcenie. 

Budowa systemu GPS opar-
ta jest na konstelacji wyspe-

cjalizowanych satelitów 
(segment kosmiczny), podle-
gających ciągłej kontroli po-
przez stacje naziemne (seg-
ment kontroli) przekazujące 
do satelitów dane niezbędne 
do utrzymania dokładności 
wyznaczanych współrzęd-
nych przez użytkowników 
(segment użytkowy).

Segment kosmiczny GPS 
składa się z co najmniej 
24 satelitów, w tym 3 aktyw-
nych aparatów zapasowych. 
W praktyce liczba dostępnych 
satelitów jest większa, i tak na 
początku 2009 roku konstela-
cja obejmuje 32 satelity gotowe 
do pracy. Są one rozmieszczo-
ne na sześciu orbitach pra-
wie kołowych, co najmniej 
po cztery na każdej, na wyso-
kości około 20 200 km. Płasz-
czyzny orbit nachylone są pod 
kątem ok. 55 stopni do równi-
ka, co oznacza, że obserwa-
tor znajdujący się w przedzia-
le szerokości geograficznych 
±55 stopni może obserwo-
wać satelity GPS przelatujące 
przez zenit. Na większych sze-
rokościach nie jest to możliwe, 
a na biegunach satelity są ob-
serwowane tylko do wysoko-
ści ok. 55 stopni nad horyzon-
tem (powyżej jest tzw. strefa 
martwa). Zważywszy na fakt, 
że o dokładności pomiaru de-
cyduje chwilowa geometria 
satelitów na sferze niebieskiej 
(jest ona najlepsza, gdy jeden 
satelita znajduje się w zeni-
cie i trzy pozostałe w płasz-
czyźnie horyzontu w odległo-
ści co 120 stopni), na biegunie 
wyznaczenie współrzędnych 
przez system GPS powinno 
być obarczone największym 
błędem, co potwierdzają do-
świadczenia. 

Czas obiegu orbity jest rów-
ny połowie doby gwiazdowej. 
Użytkownik na Ziemi zaob-
serwuje tę samą konstelację 
satelitów codziennie prawie 
o tej samej porze. Każdego 
dnia powtarza się ona o czte-
ry minuty wcześniej z po-
wodu różnicy długości doby 
słonecznej i gwiazdowej. Sa-
telity rozmieszczone są tak, że 
co najmniej 5 z nich powin-
no być widocznych z każdego 
punktu Ziemi z prawdopodo-
bieństwem 0,9996. Taka kon-
figuracja umożliwia, z mały-
mi wyjątkami, wyznaczenie 
współrzędnych dowolnego 
miejsca na powierzchni glo-
bu. Na nielicznych i niewiel-
kich obszarach wyznacze-
nie pozycji trójwymiarowej 
jest niemożliwe w okresie nie 
dłuższym niż około 20 minut 
w ciągu doby.

lMoDeRNIZACJA gPS
System GPS nie jest kon-

strukcją „zamkniętą”. Prowa-
dzone są prace moderniza-
cyjne, które mają zwiększyć 
dokładność i dostępność sy-
gnałów satelitarnych. Z uwa-
gi na duże uzależnienie nie-
których działów gospodarki 
od GPS, rząd USA zdecydo-
wał o wprowadzeniu dodat-
kowej częstotliwości L5 do-
stępnej dla użytkowników 
cywilnych (obok dotychcza-
sowych L1 i L2). L5 oraz nowy 
kod L2C (C/A na częstotliwości 
L2) w znacznym stopniu spo-
wodują wzrost precyzji otrzy-
mywanych współrzędnych, 
jak również zwiększą dostęp-
ność systemu w miejscach za-
lesionych i o rozbudowanej in-
frastrukturze. 

Podstawowym elementem 
podlegającym limitowanej 
dystrybucji jest dostęp do sy-
gnału określanego jako P(Y) 
przeznaczonego tylko dla li-
cencjonowanych odbiorców, 
dającego możliwość udokład-
nienia uzyskiwanych danych 
oraz zapewnienia większej 
skuteczności działania. Roz-
budowa i zmiany systemu GPS 
obejmują nie tylko sferę zasto-
sowań cywilnych, ale przede 
wszystkim dotyczą sygna-
łów wojskowych, które zosta-

RYS. 1. plan modeRnizacji SYStemu GpS

GPS IIA/IIR
l serwis standardowy
l pojedyncza częstotliwość (l1)
l c/a kod nawigacyjny

l serwis precyzyjny
l dwie częstotliwości (l1&l2)
l p – kod precyzyjny

GPS III
l zwiększenie niezawodności
l zwiększenie dokładności
l wybiórcze zwiększanie mocy
l większa autonomia

GPS IIR-M, IIF
iiR-m – rozwój bloku iia i dodanie:
l l2c – drugiego sygnału cywilnego na l2
l nowego kodu l1 & l2 m-code
iiF – dodanie: 
l trzeciej cywilnej częstotliwości l5
l opcji zwiększania mocy na kodach p i m 
dla wyeliminowania niskomocowych zakłóceń
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ną rozszerzone o możliwość 
transmisji nowego kodu M. 

Ze względów technolo-
gicznych, głównie tzw. cza-
su operacyjnego działania po-
szczególnych satelitów, ich 
konstelacja podlega ciągłej 
modernizacji. Satelity obecnie 
umieszczane na orbitach (slo-
tach) należą do generacji (blo-
ku) określanej jako IIR-M. Blok 
ten, oprócz pełnej kompatybil-
ności z poprzednikami, cha-
rakteryzuje się dodatkowymi 
funkcjami. Satelity IIR-M emi-
tują kod L2C, a w fazie testów 
jest przeznaczony dla wojska 
kod M. Zasady korzystania 
z kodu M będą analogiczne jak 
obecnie w przypadku sygnału 
P(Y), co wiąże się z koniecz-
nością dostępu do modułów 
kryptograficznych dystrybu-
owanych jedynie przez właś-
ciciela systemu (rząd USA). 
Jednocześnie wprowadzono 
nową technikę implementa-
cji kluczy zabezpieczających, 
zwaną OTAR.

Pełne rozwinięcie dodat-
kowych funkcji planowane 
jest z wprowadzeniem nowe-
go bloku satelitów II-F. Zgod-
nie z harmonogramem sate-
lity umieszczane na orbitach 
od lutego 2009 r. będą miały 
możliwość zwiększania mocy 
nadawanego sygnału, co ma 
bardzo duże znaczenie w za-
pobieganiu celowym zakłóce-
niom systemu. Blok II-F wpro-
wadzi też nową częstotliwość 
L5. Udostępnienie operacyj-
ne powyższych zmian będzie 
realizowane sukcesywnie po 
właściwych testach.

Zmiany w systemie GPS nie 
zamykają się na bloku II-F. Ko-
lejnym krokiem będą satelity 
bloku GPS III, który wprowa-
dzi nową funkcję zsynchroni-
zowanego zwiększania mocy 

sygnału GPS w określonych 
rejonach świata, głównie za-
interesowania operacyjnego 
sił zbrojnych. Funkcja ta ma 
zapobiegać zakłóceniom w od-
biorze danych oraz zapewnić 
ciągłość sygnału tam, gdzie 
jest to bardzo ważne. Jedno-
cześnie dzięki planowanej 
poprawie dokładności zega-
rów atomowych na satelitach 
zwiększy się nominalna do-
kładność określenia współ-
rzędnych. Szacuje się, że 
osiągnie ona wartość ok. 1 m 
(pozycja 3D, prawdopodo-
bieństwo 95%) przy wykorzy-
staniu modułów wojskowych. 
Dla porównania obecnie sys-
tem pozwala na określenie 
współrzędnej z dokładnością 
5-10 m (pozycja 3D, prawdo-
podobieństwo 95%). Satelity 
przewidziane w ramach blo-
ku GPS III będą również po-
siadały zmodyfikowane infor-
macje dostosowane do innych 
systemów nawigacji satelitar-
nej, w szczególności do euro-
pejskiego Galileo.

Równolegle z wprowadza-
niem kolejnych sygnałów GPS, 
trwają prace nad nowymi kon-
strukcjami odbiorników. Mo-
duł YMCA, którego dostawy 
planowane są na początek 
2010 roku, jako pierwszy po-
zwoli integrować syg nały P(Y), 
M oraz C/A. Moduły lotnicze 
i morskie wykorzystujące no-
we sygnały będą budowane 
od 2010 roku, a zakończenie 
projektu planowane jest na 
2014 rok. Oczywiście ciągłym 
modyfikacjom podnoszącym 
sprawność i odporność na za-
kłócenia podlegają także sys-
temy antenowe. Obecnie moc-
no zaawansowane są prace 
nad antenami nazywanymi 
ADAP, które posiadają moż-
liwość identyfikacji zakłóceń 

i ich eliminacji. Rozpoczęto 
również prace nad projektem 
anteny SAS (Small Antenna 
Systems), charakteryzującej 
się właściwościami analogicz-
nymi do ADAP, ale zminiatu-
ryzowanej. Zakończenie tego 
projektu, związane z wykona-
niem testów, planowane jest na 
koniec 2010 roku. 

lSPoSóB PoMIARU 
A DoKłADNość

Po zapoznaniu się z trenda-
mi rozwoju GPS wiemy, że pa-
rametrem nawigacyjnym jest 
w tym systemie pomiar odle-
głości. Nie jest ona mierzona 
wprost (stąd nazwa pseudo-
odległość), tylko na podsta-
wie czasu propagacji sygna-
łu z satelity do odbiornika, 
który może być określany na 
dwa sposoby. Pierwszy wyko-
rzystuje standardowy kod C/A 
(pomiar kodowy), drugi – po-
miar fazy fali nośnej (pomiar 
fazowy). W pomiarze kodo-
wym do określenia czasu pro-
pagacji sygnału od satelity 
do odbiornika wykorzystuje 
się korelację kodów pseudo-
losowych (liczby pseudolo-
sowe Golda) satelity i repliki 
wygenerowanej w odbiorni-
ku. Czas powtarzania kodu 
C/A trwa 1 milisekundę i jest 
wykorzystywany w procesie 
synchronizacji kodów. Jest on 
równocześnie parametrem na-
wigacyjnym, z którego wyli-
czana jest odległość. Znając 
szybkość powtarzania kodu, 
można wyznaczyć maksymal-
ny błąd pomiaru pseudoodle-
głości, który wynosi ok. 300 m. 
Analogicznie, dla kodu P(Y), 
którego powtarzalność wyno-
si 0,1 ms, wyznaczona pseu-
doodległość obarczona będzie 
błędem ok. 30 m. 

Zwracam uwagę, że błędy 
dotyczą pomiaru pseudoodle-
głości, a nie współrzędnych, 
których błąd w pomiarach po-
jedynczym odbiornikiem (po-
miar bezwzględny) waha się 
w przedziale od kilku (odbior-
niki z dostępem do kodu P) do 
kilkunastu metrów (odbiorni-
ki z kodem C/A). Pamiętajmy, 
że chodzi o pozycję 3D wy-
znaczoną z prawdopodobień-
stwem 95%. Zmniejszenie 

prawdopodobieńswa pociąga 
za sobą zmniejszenie błędu 
wyznaczenia pozycji i z tego 
faktu dość często korzystają 
producenci odbiorników GPS. 
Spotyka się bowiem oferty od-
biorników mierzących współ-
rzędne z dokładnością metro-
wą lub nawet lepszą. Pomija 
się przy tym fakt, że prawdo-
podobieństwo jej uzyskania 
zostało zaniżone lub wykorzy-
stano do tego celu specjalne 
algorytmy, np. wygładzające 
obserwacje kodowe pomiarem 
fazowym, czyli technologię 
PPP.  Dokładność wyznacze-
nia pozycji w pomiarach ko-
dowych jest zdeterminowana 
również jakością podzespołów 
elektronicznych odbiornika, 
a szczególnie stabilnością ze-
gara kwarcowego stanowiące-
go wzorzec częstotliwości. 

Innym elementem wpływa-
jącym na dokładność jest spo-
sób śledzenia satelitów GPS, 
który może być sekwencyj-
ny lub równoległy. Sposób 
sekwencyjny stosowany jest 
w najprostszych odbiorni-
kach (turystycznych, nawiga-
cyjnych itp.). Przez określony 
interwał czasu odbiornik śle-
dzi sygnały jednego satelity, 
po czym przełącza się na ko-
lejnego satelitę, a proces po-
wtarzany jest aż do zakończe-
nia obserwacji. Zaletą takiego 
rozwiązania jest niewielki 
koszt odbiornika, a wadą – ma-
ła dokładność wyznaczonych 
współrzędnych. 

Sposób równoległy jest 
znacznie droższy, ale gwa-
rantuje śledzenie wszystkich 
dostępnych satelitów na sfe-
rze niebieskiej, co wpływa 
na zwiększenie dokładno-
ści. Rozwiązanie równoległe 
to nic innego, jak połączenie 
w jednym odbiorniku kilku-
nastu niezależnych kanałów 
odbiorczych, z których każ-
dy śledzi jedną częstotliwość. 
Jeśli posiadamy na przykład 
odbiornik dwuczęstotliwo-
ściowy 24-kanałowy, oznacza 
to, że może on śledzić jedno-
cześnie 12 satelitów na dwóch 
częstotliwościach. 

Ze względu na niewielką 
dokładność pomiary kodowe 
nie są stosowane w geodezji. 

RYS. 2. planowana dokładność wSpółRzędnYch GpS
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RYS. 3. GpS iii – wYbióRcze zwiękSzanie mocY
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Na szczęście niektóre odbior-
niki dwuczęstotliwościowe, 
a coraz częściej także jedno-
częstotliwościowe klasy GIS 
mogą mierzyć i rejestrować su-
rową fazę fali nośnej, której de-
tekcję można prowadzić z roz-
dzielczością 1%, czyli, biorąc 
pod uwagę długość fal stoso-
wanych w GPS (19 i 24 cm), 
pomiar pseudoodległości 
w pomiarze fazowym można 
zrealizować z dokładnością 
na poziomie 1-3 mm! Proces 
korelacji wygląda analogicz-
nie do pomiaru kodowego, z tą 
różnicą, że pod uwagę brane 
są przebiegi fali nośnej wyge-
nerowanej przez satelitę i od-
biornik. Mierzone jest, ile dłu-
gości fali (całkowitych plus 
przesunięcie fazowe) zmieści 
się między antenami satelity 
i odbiornika. Metody fazowe 
pomiarów wymagają bardzo 
dokładnych zegarów w od-
biornikach i specjalnych tech-
nik przetwarzania sygnałów, 
stąd ich wysoka cena. 

Problemem metody fazowej 
jest brak informacji o całkowi-
tej liczbie cykli fazowych (od-
ległości odbiornik-satelita), re-
jestrowany jest tylko przyrost 
fazy fali nośnej od momentu 
rozpoczęcia śledzenia sateli-
tów przez odbiornik. Dlatego 
metodę tę stosuje się głów-
nie w pomiarach względnych 
(różnicowych) – realizowa-
nych przez dwa odbiorniki 
wyposażone w oprogramo-
wanie umożliwiające wyzna-
czenie nieoznaczoności fazy 
(liczba całkowitych cykli fa-
zy w momencie inicjalizacji). 
Tego typu rozwiązania mogą 
być stosowane zarówno w cza-
sie rzeczywistym, jak i w post-
processingu (metoda wykona-
nia opracowania pomiarów po 
zakończeniu obserwacji). 

lSYSTeMY 
WSPoMAgAJąCe

GPS nie może być bezpo-
średnio stosowany do pomia-
rów geodezyjnych z uwagi na 
zbyt małą dokładność pomia-
rową, szacowaną na poziomie 
kilku metrów. Innym czynni-
kiem wpływającym ujemnie 
na niezawodność działania 
systemu jest brak zdolności 

natychmiastowego ostrze-
gania użytkownika o nie-
właściwym funkcjonowaniu 
(integrity). Jest to jeden z pod-
stawowych warunków, szcze-
gólnie dla lotnictwa, których 
nie spełnia żaden z pracują-
cych systemów satelitarnych. 
Wprawdzie sygnały poszcze-
gólnych satelitów systemu 
GPS czy GLONASS zawiera-
ją informację o poprawności 
ich działania (satellite health), 
ale użytkownik nie jest infor-
mowany o poprawności dzia-
łania całego systemu i ostrze-
gany, że w danym momencie 
może on dawać niewiarygod-
ne wyniki. 

Spełnienie warunku inte-
grity jest bardzo trudne i sto-
suje się zasadniczo dwie me-
tody wspomagania. Metoda 
wewnętrzna, nazywana RA-
IM (Receiver Autonomous In-
tegrity Monitoring), polega 
na wykorzystaniu pomiarów 
wykonanych przy użyciu nad-
liczbowych satelitów, ale przy 
obecnych rozwiązaniach nie 
daje ona pewnych wyników. 
Alternatywą są metody ze-
wnętrzne, polegające na kont-
roli w czasie rzeczywistym 
sygnału systemu poprzez spe-
cjalną sieć stacji naziemnych. 
Dodatkowym kanałem (GPS 
integrity channel GIC) wysy-
łany jest do użytkownika GPS 
niezależny sygnał zawierają-
cy informacje integrity. Do jego 
transmisji najczęściej wyko-
rzystuje się naziem-
ne sieci teleinforma-
tyczne lub satelity 
geostacjonarne, np. 
Inmarsat.

Najczęściej spo-
tykanym rodzajem 
wspomagania ze-
wnętrznego w geo-
dezji i kartografii, 
zwiększającego do-
kładność oraz nie-
zawodność, są syste-
my różnicowe DGPS 
i RTK, których ideą 
jest synchroniczne 
wykorzystanie obser-
wacji z co najmniej 
dwóch odbiorników 
danego systemu. 
Skuteczność sys-
temu różnicowego 

ulega pogorszeniu, gdy stacja 
bazowa i odbiornik ruchomy 
korzystają z różnych satelitów. 
W takim przypadku błędy nie-
których pomiarów w odbior-
niku ruchomym nie są kom-
pensowane. Sytuacja taka 
z reguły występuje przy bar-
dzo dużej odległości stacji re-
ferencyjnej od odbiornika ru-
chomego. Innym problemem 
jest różnica czasu między wy-
znaczeniem poprawki różni-
cowej na stacji referencyjnej 
i jej odbiorem przez odbiornik 
ruchomy, która nie powinna 
przekraczać 1,5 s. 

Rozwiązania techniczne 
wspomnianych problemów 
prowadzą do różnych kon-
cepcji systemów wspomaga-
nia różnicowego, które po-
dzielić można na naziemne 
GBAS (Ground Based Aug-
menting Systems) oraz sate-
litarne SBAS (Satellite Based 
Augmenting Systems). W roz-
wiązaniach satelitarnych po-
prawki do odbiorników ru-
chomych transmitowane są 
za pośrednictwem satelitów 
geostacjonarnych, co pozwa-
la obecnie uzyskać dokładno-
ści wyznaczonych współrzęd-
nych w zakresie od 0,5 do 1 m 
(np. EGNOS). W systemach na-
ziemnych (przydatnych w za-
stosowaniach geodezyjnych) 
odbiornik odbiera poprawki 
od nadajnika umieszczonego 
na powierzchni Ziemi, dając 
dokładności na poziomie od 

kilku do kilkunastu centy-
metrów.

lgBAS
Naziemne systemy wspo-

magania GBAS wykorzystują 
różnicowe obserwacje kodo-
we (DGPS) i/lub fazowe (RTK). 
Z uwagi na zasięg wyznaczania 
i dystrybucji poprawek różni-
cowych można wyróżnić kilka 
wersji tzw. sieciowych DGPS: 
lokalny (Local Area DGPS – 
LADGPS), wielkoobszarowy 
(Wide Area DGPS – WADGPS) 
oraz globalny (Global DGPS – 
GDGPS). W wersji lokalne-
go DGPS poprawki docierają 
z najbliższej stacji, a w wersji 
rozszerzonej – jako średnia wa-
żona poprawek z kilku stacji 
referencyjnych. 

Spośród kilku rozwiązań 
GBAS najbardziej rozwijana 
jest wersja wielkoobszarowa 
WADGPS. System w tym wy-
daniu tworzy sieć stacji refe-
rencyjnych, które są koordy-
nowane przez stację kontrolną. 
Każda stacja referencyjna wy-
znacza poprawki pseudo-
odległości do wszystkich wi-
docznych satelitów w danym 
momencie i przesyła je łącza-
mi telekomunikacyjnymi do 
stacji głównej. Stacja ta, wyko-
rzystując odpowiednie algoryt-
my uwzględniające aktualny 
stan jonosfery i troposfery, ob-
licza wektor poprawek błęda-
mi efemeryd, błędami zegara 
każdego satelity oraz parame-

trami opóźnień jonos-
ferycznych i troposfe-
rycznych, a następnie 
przekazuje je wszyst-
kim użytkownikom 
w obszarze objętym 
przez sieć. W naj-
bliższej przyszłości 
w systemie WADGPS 
oczekiwane jest osią-
gnięcie decymetro-
wych dokładności. 

Alternatywnym 
rozwiązaniem są na-
ziemne systemy stacji 
referencyjnych wyko-
rzystujące różnicowe 
obserwacje kodowo-
fazowe realizujące 
pomiary RTK (Real 
Time Kinematic – po-
miar kinematyczny w 



TeChNologIe

nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

8

czasie rzeczywistym). Pozycja 
w tej metodzie poprawiona jest 
na podstawie danych z inne-
go odbiornika o ściśle okre-
ślonej pozycji (referencyjne-
go). Poprawki wyliczane są do 
pomierzonych pseudoodle-
głości na stacji referencyjnej. 
Zaletą takiego rozwiązania 
jest możliwość wyznaczenia 
różnic odległości z dokładno-
ścią 0,02 cyklu mierzonej fa-
zy (czyli pojedynczych mili-
metrów), a metoda ze względu 
na wysoką dokładność pomia-
ru (na poziomie pojedynczych 
centymetrów) jest obecnie naj-
częściej stosowana na świecie. 
Dokładność pomiaru w meto-
dzie RTK uzależniona jest od 
sposobu wyznaczania popra-
wek różnicowych, które za-
wierają poprawione błędy: 
centrów fazowych anten, efe-
meryd, refrakcji troposferycz-
nej i jonosferycznej. 

Obecnie istnieje kilka spo-
sobów wyznaczania poprawek 
RTK. Najprostszą i jednocze-
śnie najstarszą metodą jest 
wyznaczenie ich z pojedyn-
czej stacji referencyjnej. Wadą 
takiego podejścia jest koniecz-
ność zachowania odległości 
pomiędzy odbiornikami – re-
ferencyjnym i ruchomym, po-
nieważ słabo w tym rozwiąza-
niu jest eliminowany wpływ 
refrakcji jonosferycznej i tro-
posferycznej. Teoretycznie od-
ległość ta wynosi do 25 km, ale 
w praktyce, w zależności od 
liczby przeszkód terenowych 
i mocy zastosowanego radio-
modemu, może ograniczyć się 
do kilkuset metrów! 

Czy można ten problem roz-
wiązać? Oczywiście, pozyski-
wanie poprawek z kilku stacji 
referencyjnych (metoda siecio-
wa RTK) pozwala na zwięk-
szenie dokładności pomiaru 
i czasu dla całej sieci lub jej 
fragmentów pokrywających 
dany obszar. Przykładowo 
dla trzech stacji połączonych 
w sieć możliwe jest modelowa-
nie wpływu błędów refrakcji 
na całej powierzchni powsta-
łego trójkąta, stąd nazwa: po-
prawka powierzchniowa. Po-
miar wykonany poza tym 
obszarem może być obarczony 
dużym błędem, który wzras-

ta wprost proporcjonalnie do 
odległości. Niewątpliwą zale-
tą rozwiązania jest możliwość 
nawet trzykrotnego zmniejsze-
nia niezbędnej liczby stacji re-
ferencyjnych w porównaniu 
z metodą RTK wykorzystują-
cą pojedynczą stację.

loD FKP Do VRS 
Jedną z realizacji pomys-

łu transmisji do odbiorni-
ka ruchomego poprawek 
powierzchniowych jest roz-
wiązanie oparte na systemie 
FKP (Flächen Korrektur Pa-
rameter). W myśl tej koncep-
cji dokładność wyznaczenia 
pozycji odbiornika ruchome-
go jest funkcją jego położenia 
na obszarze obejmowanym 
przez sieć. Odbiornik w tere-
nie otrzymuje i oblicza swoją 
pozycję na podstawie informa-
cji o błędach mających wpływ 
na wyznaczenie pseudoodle-
głości satelita-odbiornik. FKP 
odnoszą się do powierzchni 
równoległej do elipsoidy WGS-
84, na wysokości stacji refe-
rencyjnej i są wyrażone przez 
prosty model matematyczny 
– płaszczyznę. Rozwiązanie 
FKP nie jest doskonałe, zało-
żony liniowy model refrakcji 
jonosferycznej nie pozwala na 
osiągnięcie zadowalających 
dokładności i niezawodności. 
Dodatkowym mankamentem 
jest fakt, że w wersjach for-
matu RTCM starszych niż 2.3 
możliwe jest pozyskanie da-
nych jedynie z dwóch stacji 
referencyjnych, co znacznie 
zawęża możliwość implemen-
tacji poprawek powierzchnio-
wych. 

W poszukiwaniu rozwiązań 
problemów występujących 
przy realizacji metody FKP 
powstała metoda VRS – Vir-
tual Reference Station (Wir-
tualna Stacja Referencyjna). 
W ogólnym zarysie koncepcja 
polega na wygenerowaniu na 
podstawie danych z sieci stacji 
referencyjnych poprawek dla 
wirtualnej stacji w pobliżu od-
biornika ruchomego (identy-
fikowanej przez współrzędne 
bezwzględne), z reguły w od-
ległości nieprzekraczającej 
10 m. Metoda VRS wykorzy-
stuje sieć stacji referencyjnych 

połączonych – poprzez dowol-
ny moduł wymiany danych – 
z centrum kontrolnym, które 
w czasie rzeczywistym zbiera 
informacje nadchodzące z sie-
ci i na ich podstawie generu-
je poprawki powierzchniowe 
dla danego obszaru (Regional 
Area Corrections). W momen-
cie przesunięcia odbiornika 
poza obszar wyznaczonej po-
prawki, automatycznie genero-
wany jest nowy zestaw popra-
wek z jednoczesną transmisją 
informacji o zmianie położe-
nia do centrum zarządzania 
siecią VRS. 

lPlUSY I MINUSY VRS
Proces pomiarowy z wy-

korzystaniem poprawek VRS 
przedstawia się następująco. 
System musi składać się z mi-
nimum 3 stacji referencyjnych 
połączonych z centrum zarzą-
dzania poprzez porty komuni-
kacyjne. Odbiornik ruchomy 
za pośrednictwem wybrane-
go medium transmisyjnego 
(np. technika GSM) przesyła 
w standardzie NMEA do cen-
trum swoją przybliżoną po-
zycję. Standard NMEA został 
wybrany dlatego, że posiada 
go praktycznie każdy odbior-
nik GPS. Cent rum zarządza-
jące po otrzymaniu informa-
cji o położeniu odbiornika, 
wysyła poprawki w formacie 
RTCM. Odbiornik przetwa-
rza dane, koryguje pozycję, 
po czym ponownie przesyła 
dane o nowym położeniu do 
cent rum. Wszystkie popraw-
ki są wyznaczane dla przesła-
nej przybliżonej pozycji (wir-
tualnej), a odbiornik ruchomy 
korzysta z nich tak, jak z rze-
czywistej stacji referencyjnej. 
Rozwiązanie takie pozwa-
la na zwiększenie odległości 
między stacjami rzeczywisty-
mi nawet do 70 km. Pozostaje 
jeszcze do wyjaśnienia, co się 
dzieje w centrum zarządza-
nia i jak wyznaczane są po-
prawki. 

Oprogramowanie VRS 
w centrum zarządzającym ma 
za zadanie wyznaczyć model 
wpływu warunków atmosfe-
rycznych (jonosfery i troposfe-
ry) na wielkości błędów poło-
żenia odbiornika ruchomego. 

Dla wyznaczenia refrakcji tro-
posferycznej każdego punktu 
wirtualnego (VRS) wykorzys-
tywany jest zmodyfikowany 
model Hopfielda. Ale odbior-
nik może śledzić sygnał sate-
lity pod innym kątem i azy-
mutem niż otaczające go stacje 
referencyjne, a także może 
znajdować się na innej wyso-
kości niż stacje referencyjne, 
z czym mamy do czynienia 
w obszarach górskich. Ko-
nieczne jest zatem tworzenie 
nie tylko poprawek ze wzglę-
du na geometrię, ale również 
różnice w charakterystyce tro-
posfery pomiędzy poszczegól-
nymi stacjami referencyjnymi 
i VRS. Uzyskuje się w ten spo-
sób błędy mniejsze o ok. 40% 
w stosunku do RTK z pojedyn-
czą stacją referencyjną. 

Poprawki uwzględniają 
również model jonosfery (tzw. 
model pojedynczej warstwy) 
wyznaczany na podstawie 
kombinacji liniowej dwuczę-
stotliwościowych obserwacji 
fazowych GPS (L1 i L2). Po-
zwala to na natychmiastowe 
wprowadzanie poprawek do 
odbiornika, nawet przy tzw. 
zimnym starcie. Liczne testy 
wskazują na podwójny spa-
dek wpływu błędów refrakcji 
jonosferycznej w stosunku do 
rozwiązań klasycznych RTK. 

Minusem metody VRS jest 
konieczność dwukierunkowej 
transmisji danych między od-
biornikiem ruchomym a sta-
cją referencyjną. Przesyłanie 
informacji o przybliżonym 
położeniu odbiornika odby-
wa się za pomocą telefonii ko-
mórkowej. Zwiększa to koszty 
dla odbiorcy końcowego, o ile 
odbiornik wymaga reinicja-
lizacji ze względu na zmia-
nę stanowis ka pomiarowego. 
Poza tym w etapie końcowym 
metody VRS pozycja odbior-
nika obliczana jest na podsta-
wie pojedynczej linii bazowej 
o małej długości. Rozwiąza-
nie to zmniejsza możliwości 
monitorowania dokładności 
i integralności rozwiązania. 
Kolejnym mankamentem jest 
ograniczenie pomiaru tylko 
do obszaru objętego rzeczy-
wistymi stacjami referencyj-
nymi. 
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RYS. 4. pRoceS wYznaczenia pozYcji w SYStemie maSteR-auxiliaRY

Generowanie poprawek przebiega w następujących 
etapach:
1. pomocnicze stacje referencyjne transmitują surowe 
dane obserwacyjne do centrum obliczeniowego sieci.
2. następuje obliczenie nieoznaczoności i redukcja na 
wspólny poziom odniesienia.
3. opcjonalnie istnieje możliwość wysłania informacji 
o pozycji odbiornika ruchomego w formacie nmea, 
co pozwala na optymalny dobór geometrii stacji 
referencyjnych.
4. transmisja komunikatu sieciowego Rtcm 
zawierającego poprawki dla stacji głównej i różnice 
poprawek dla stacji pomocniczych. Stacją główną nie 
musi być ta, która jest  położona najbliżej odbiornika, 
ponieważ jej zadaniem jest wyłącznie przesłanie 
poprawek.
5. obliczenie poprawionej pozycji odbiornika 
ruchomego na podstawie pełnej informacji z całej sieci.

centrum obliczeniowe sieci, 
uruchomiony Spider netGłówna stacja referencyjna

pomocnicza 
stacja 
referencyjna b

pomocnicza stacja 
referencyjna a

pomocnicza stacja 
referencyjna c

pomocnicza  
stacja 
referencyjna d

Ruchomy 
odbiornik

2.

5.

1.

3.

4.

lMASTeR-AUxIlIARY
Nowszym rozwiązaniem 

w technologiach sieciowych 
RTK jest koncepcja Master-
Auxiliary, eliminująca nie-
dogodność metody VRS zwią-
zaną z wyznaczeniem stacji 
wirtualnej. Idea metody zakła-
da sprowadzenie obserwacji 
z sieci stacji referencyjnych na 
wspólny poziom nieoznaczo-
ności fazy, przy jednoczesnej 
optymalizacji ilości danych. 
Osiąga się to przez transmisję 
pełnej informacji o popraw-
kach i współrzędnych do cen-
trum zarządzania. Pozostałe 
stacje otrzymują różnice tych 
wielkości. Oprogramowanie 
wewnętrzne odbiornika ru-
chomego, który odbiera te 
informacje, jest w stanie in-
terpolować wielkość błędu 
niezależnie od swego położe-
nia w sieci. 

Ideę pomiaru można spro-
wadzić do trzech podsta-
wowych kroków. Pierwszy 
obejmuje wyznaczenie nie-
oznaczoności fazy na podsta-
wie obserwacji przesłanych do 
centrum obliczeniowego (za-
rządzania). Głównym celem 
jest sprowadzenie obserwacji 
fazowych do wspólnego pozio-
mu nieoznaczoności, tak aby 
po utworzeniu podwójnych 
różnic z podstawowych obser-
wacji fazowych wszystkie nie-
oznaczoności zostały wyelimi-
nowane. Szczególnie ważne na 
tym etapie jest uwzględnienie 
modelu jono sfery, którego brak 
utrudnia wyznaczenie nie-
oznaczoności. 

W drugim etapie budo-
wany jest model poprawek 
dla obszaru sieci na podsta-
wie zebranych i przetworzo-
nych informacji. Model musi 
uwzględniać wpływ błędów 
pomiarowych w zależności od 
położenia odbiornika rucho-
mego na obszarze całej sieci. 
Chodzi głównie o skompen-
sowanie błędów opóźnienia 
troposferycznego, które rosną 
wprost proporcjonalnie do od-
ległości między odbiornikiem 
ruchomym a stacją referencyj-
ną. Wpływy refrakcji jonosfe-
rycznej i błędów efemeryd 
są rozpatrywane niezależ-
nie dla każdego satelity, na-

tomiast błędy pochodzące od 
refrakcji troposferycznej mo-
gą być wyznaczane dla każdej 
stacji. Z technicznego punk-
tu widzenia błędy dzielone 
są na dyspersyjne (jonosfera) 
oraz niedyspersyjne (tropos-
fera i efemerydy satelitarne). 
Błędy powodowane refrakcją 
jonosferyczną zależą od czę-
stotliwości nadawanego syg-
nału, a szybkość ich zmian 
jest proporcjonalna do zmian 
współczynnika TEC (Total 
Electron Content – całkowi-
ta zawartość elektronów swo-
bodnych w jonosferze zależna 
od stopnia jonizacji). 

Ostatnim elementem jest 
transmisja danych o dokład-
nym położeniu do odbiornika 
ruchomego. Poprawki dysper-
syjne muszą być transmitowa-
ne przynajmniej co 10 s, nie-
dyspersyjne – co minutę.

lDoKłADNośCI 
SUBCeNTYMeTRoWe

Spośród kilku pokazanych 
metod wyznaczania poprawek 
powierzchniowych RTK nie-
które są powszechnie stosowa-
ne na świecie już nawet od kil-
ku lat (FKP), inne zaś – dopiero 
testowane i wdrażane do prak-
tyki. Co pozwalają one osią-
gnąć? Odpowiedź można sfor-
mułować różnie, ale zawsze 
będą w niej się przewijać dwa 
pojęcia – dokładności i nieza-
wodności pomiaru. Poprawki 
powierzchniowe RTK zwięk-
szają dokładność pomiarów 
GPS do poziomu kilku cen-
tymetrów, ale przede wszyst-
kim podnoszą niezawodność 
pomiaru, dzięki zastosowaniu 

bardzo skomplikowanego sys-
temu ich generowania i kont-
roli. I jeszcze jedna wspólna 
cecha: wszystkie mogą być 
rozwijane z wykorzystaniem 
naziemnych stacji referencyj-
nych, które mają bardzo pre-
cyzyjnie wyznaczone współ-
rzędne, na ogół z dokładnością 
na poziomie poniżej 1 cm. 

Czy jest w ogóle możliwe 
osiąganie subcentymetrowych 
dokładności pomiarów GPS? 
Zdecydowanie tak, ale wyma-
ga to budowy na stacji specjal-
nej stabilizacji, która musi być 
poprzedzona badaniami geo-
logicznymi. Zalecenia te do-
tyczą stacji permanentnych, 
które pretendują do klasy 
punktów referencyjnych sie-
ci globalnych czy kontynen-
talnych. W Polsce taka stacja 
znajduje się w obserwatorium 
Centrum Badań Kosmicznych 
w Borowcu k. Poznania. Stacje 
budowane na adaptowanych 
dachach budynków czy w nie-
sprawdzonych lokalizacjach 
mogą być stacjami referen-
cyjnymi, ale dokładność wy-
znaczenia ich współrzędnych 
będzie uzależniona od stabil-
ności posadowienia anteny. 
Tym bardziej że mogą na nich 
zachodzić wahania okresowe, 
które są wynikiem np. zmian 
środowiskowych. Przykładem 
może być punkt umiejscowio-
ny po czeskiej stronie Śnież-
ki, który charakteryzuje się 
okresowymi wahaniami wy-
sokości skorelowanymi z in-
tensywnością opadów śniegu. 
Podobne zmiany współrzęd-
nych można zauważyć rów-
nież na niektórych stacjach 

referencyjnych umiejscowio-
nych na dachach budynków, 
ale zależy to od konstrukcji 
i użytych materiałów. 

Wyznaczając współrzędne 
z dokładnościami subcenty-
metrowymi, nie możemy za-
pomnieć o dokładności defini-
cji samego układu odniesienia, 
w jakim wykonujemy pomiar. 
Prowadząc pomiary GPS czy 
GNSS nawet na niewielkim 
obszarze, wykorzystujemy 
system globalny, który jest 
obarczony wieloma błędami 
o charakterze globalnym, re-
gionalnym i lokalnym, a ich 
pominięcie wpływa na zwięk-
szenie błędu pomiaru. Zagad-
nienia te są bardzo trudne pod 
względem pojęciowym i apli-
kacyjnym i do dzisiaj ostatecz-
nie nierozwiązane. 

Pamiętajmy też, że wymie-
nione dokładności są zawsze 
wyznaczone dla określonego 
poziomu ufności, np. 95%, co 
oznacza, że aż 5% pomiarów 
może przekroczyć zakładany 
poziom dokładności. Mierząc 
200 punktów techniką RTK, 
geodeta może uzyskać nawet 
10 wyznaczeń błędnych! Nie 
dziwi więc, że przy dynamicz-
nie wzrastającej sprzedaży od-
biorników GPS różnych klas 
coraz częściej zdarzają się 
przypadki zgubienia drogi 
np. przez kierowców wierzą-
cych ślepo w nawigację sate-
litarną.

DR hAB. INż. MARIUSZ FIgURSKI 

(profesor WAT, 
prodziekan ds. naukowych 

Wydziału Inżynierii lądowej  
i geodezji)
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JAK RAChoWAć 
PoMIARY gPS? 

RoMAN KADAJ 

M oże na wstępie war-
to nawiązać do isto-
ty naszej profesji, 

uznając, że geodezja zajmu-
je się metrycznym ujmowa-
niem rzeczy (obiektów mate-
rialnych) lub zjawisk (zmian 
strukturalnych) w fizycznej 
przestrzeni Ziemi. A więc 
niezależnie od aktualnych 
technik mierzenia, racho-
wania (przetwarzania) czy 
porządkowania informacji 
przestrzennych – status i cele 
geodezji jako nauki i techniki 
pozostają niezmienne. 

Elementarnym zadaniem 
geodezyjnym jest pozycjono-
wanie (określanie położenia), 
a to wiąże się z fundamental-
nym pojęciem układu odnie-
sienia jako „zakotwiczonej” 
do fizycznej Ziemi przestrze-
ni matematycznej (układu 
współrzędnych). Powiązanie 
jakiegoś umownego układu 
współrzędnych z fizyczną 
Ziemią dokonuje się poprzez 
punkty osnów geodezyjnych 
(zwłaszcza lokalnie), a na 
wyższym poziomie (global-
nie, kontynentalnie, regional-
nie) – przez permanentne sta-
cje obserwacyjne kontrolujące 
także stałość układu matema-
tycznego względem Ziemi. 

Podanie samych współrzęd-
nych punktu nie daje jeszcze 
kompletnej informacji o jego 
położeniu, bo musimy dodać, 

w jakim układzie odniesienia 
są one wyrażone. Przykłado-
wo, niepełna jest informacja, 
że współrzędne geodezyjne 
punktu wynoszą:

B = 52° 00´ 00,0000 ,̋ 
L = 19° 00´ 00,0000 ,̋ 
H = 100,000 m (wysokość 

elipsoidalna). 
Jeśli założymy, że jest to po-

zycja określona w układzie 
ETRF’89 na epokę ’89 (dla 
elipsoidy GRS-80/WGS-84), to 
ten sam fizyczny punkt prze-
strzeni Ziemi w układzie Puł-
kowo’42 (z elipsoidą Krasow-
skiego) zrealizowanym ongiś 
w obszarze Polski miałby 
współrzędne: 

B = 52° 00´ 01,0899 ,̋ 
L = 19° 00´ 06,5384̋ , 
H = 65,716 m. 

loSNoWA
Układy odniesienia opie-

rają się na wiedzy o kształcie 
i polach fizycznych Ziemi, 
jej modelach matematycz-
no-fizycznych, ruchu obro-
towym, teorii odwzorowań, 
teorii i technikach pomiaro-
wych (w tym metodach statys-
tyczno-numerycznych opra-
cowań wyników pomiarów) 
i wreszcie o bardzo ważnej 
metodologii osnów geodezyj-
nych. Profesor Czesław Ka-
mela mawiał nawet, że tam, 
gdzie nie ma osnowy, nie ma 
też geodezji. 

Istotnie, jeśli mowa o ukła-
dzie odniesienia, mamy na 
myśli nie tylko jakiś matema-

tyczny układ współrzędnych, 
lecz także jego fizyczną reali-
zację przez punkty osnów geo-
dezyjnych. Ponieważ punkty 
osnów w sieciach różnych klas 
nie są wyznaczone bezbłędnie, 
zatem układ odniesienia mo-
że charakteryzować się różną 
dokładnością lokalną jego zre-
alizowania (możemy sobie wy-
obrazić idealną powierzchnię 
materialną, która została po-
marszczona, czyli zdeformo-
wana poprzez niedokładne 
wielopunktowe „przymoco-
wanie” do jakiegoś podłoża). 
Z kolei te „nieidealne” punkty 
osnowy stają się podstawą po-
miarów szczegółowych i prze-
noszą swoje błędy na produkt 
końcowy (mapę). 

Bardzo dobrze ilustruje po-
wyższe cechy relacja pomię-
dzy faktycznie (empirycznie, 
osnowowo) zrealizowanym 
układem 1965 a jego teore-
tycznym (matematycznym, 
definicyjnym) odpowiedni-
kiem. Weźmy pojedynczy 
punkt osnowy II klasy, który 
w układach kartograficznych 
1992 i 2000 (współrzędne po-
między nimi mają związek 
czysto matematyczny) nowe-
go już systemu odniesień ma 
określone współrzędne: 

x1992 = 201 691,769, 
y1992 = 737 304,919,
x2000/21 = 5 500 724,636, 
y2000/21 = 7 593 012,187. 
Ten sam punkt w układzie 

1965/1 ma współrzędne kata-
logowe (faktyczne):

x1965/1 = 5 357 734,300, 
y1965/1 = 4 24 111,210,
gdy tymczasem w świetle 

wzorów teoretycznych (pro-
jektowanych) układu 1965 po-
winien mieć współrzędne: 

x1965/1 = 5 357 734,501, 
y1965/1 = 4 724 111,620. 
Podobna relacja jest między 

projektem jakiegoś obiektu 
a jego faktyczną realizacją.

lBłĘDY oSNoWY  
A ASg-eUPoS

Rzeczywistość zmusza nas 
do dostosowania się do re-
aliów, czyli wpasowania się 
do faktycznie zrealizowanego 
lokalnie układu odniesienia, 
który był lub jest podstawą 
wielu produktów technicz-
nych. Dla podanego przykła-
du oznacza to, że aby takie 
wpasowanie wykonać, należy 
do ewentualnych wyznaczeń 
teoretycznych wprowadzić 
pewną korektę sprowadzającą 
pozycję teoretyczną do pozy-
cji odpowiadającej faktycznie 
(empirycznie) zrealizowane-
mu i funkcjonującemu ukła-
dowi odniesienia (zwanemu 
także empirycznym). 

Nawiasem mówiąc, struk-
tura takiej korekty w układzie 
1965 jest już dobrze poznana. 
Składa się ona z dwóch ele-
mentów: tzw. korekty ogólnej 
(globalnej) i lokalnej. Korekta 
ogólna, wyznaczona dla każ-
dej strefy układu 1965, zawie-
ra główny składnik błędu re-
alizacji układu na poziomie 

Czy współrzędne w układzie 2000 wyznaczone w serwisach 
systemu ASG-EUPOS należy traktować jako ostateczne? Czy też 
powinny być one, mimo wszystko, przedmiotem finalnego wpa-
sowania w lokalną osnowę geodezyjną? 
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osnów I i II klasy (będący 
także wynikiem „niedosko-
nałości” dawnej sieci astro-
nomiczno-geodezyjnej w re-
lacji do nowych, satelitarnych 
technik wyznaczeń). Korekta 
lokalna, wynikająca głównie 
z błędności osnów niższych 
rzędów, realizowana jest 
praktycznie poprzez lokalną 
transformację Helmerta i po-
prawki Hausbrandta (por. Wy-
tyczne Techniczne G-1.10) na 
podstawie punktów dostoso-
wania. 

Wróćmy do przykładowego 
punktu II klasy. Gdyby użyć 
dla niego korekty ogólnej dla 
strefy 1 układu 1965, to prze-
kształcając współrzędne tego 
punktu z układu 2000/21 do 
układu 1965/1, otrzymalibyś-
my wartości zbliżone do ka-
talogowych (przekształcone 
z xy2000/21 matematycznie 
i skorygowane korektą ogól-
ną – mogą podlegać jeszcze 
korekcie lokalnej):

x1965/1 = 5 357 734,339, 
y1965/1 = 4 724 111,224. 
Mimo że układy odniesie-

nia realizowane przez nowe, 
bardziej precyzyjne osno-
wy (pierwotnie nawiązane 
do sieci EUREF-POL + POL-
REF) będą się charaktery-
zować znacznie mniejszym 
błędem, nie można zakładać, 
zwłaszcza na poziomie osno-
wy niższych rzędów (klasy 
III i pomiarowej), że błędy 
takiej realizacji są zupełnie 
zaniedbywalne. I tu napoty-
kamy istotny dziś problem 
dotyczący pozycjonowania 
z wykorzystaniem serwisów 
RTK lub POZGEO w sieci  
ASG-EUPOS. 

Stacje referencyjne syste-
mu ASG-EUPOS, wyznaczo-
ne precyzyjnie w długookreso-
wych sesjach obserwacyjnych 
GPS, obejmujące również sta-
cje permanentne (EPN) wraz 
z niektórymi punktami sieci 
POLREF, realizują dla obszaru 
kraju pewien (globalny) układ 
odniesienia. Możemy powie-
dzieć, że pozycje punktów wy-
znaczone z pewną błędnością 
w serwisach RTK lub POZGEO 
są pozycjami w tym układzie, 
wyrażonymi na przykład bez-
pośrednio we współrzędnych 
xy2000. Niestety, nie możemy 
być pewni, że te współrzędne 
odpowiadają z precyzją wy-
znaczenia w ASG-EUPOS re-
alizacji analogicznego układu 
przez lokalne osnowy geode-
zyjne, np. III klasy lub pomia-
rowe. 

Oczywiście, przy tworze-
niu lub modernizowaniu 
osnów lokalnych w układzie 
2000 generalnie staramy się, 
by tak było, tzn. by m.in. po-
przez zastosowanie techniki 
GPS współrzędne punktów 
osnów lokalnych charaktery-
zowały się w miarę możliwo-
ści wysoką dokładnością bez-
względną. Niezależnie jednak 
od tego, problem pewnej nie-
spójności lokalnej i globalnej 
(generalnej) realizacji układu 
odniesienia zawsze pozosta-
je. Implikuje to pytanie: Czy 
współrzędne xy2000 wyzna-
czone w serwisach systemu 
ASG-EUPOS należy traktować 
jako ostateczne, czy też po-
winny być one, mimo wszyst-
ko, przedmiotem finalnego 
wpasowania w lokalną osno-
wę geodezyjną? 

l JeDeN PUNKT  
To ZA MAło

Gdyby zamiast układu 
2000 chodziło o pozycjono-
wanie w układzie 1965 lub 
lokalnym, wówczas koniecz-
ność wpasowania w lokalną 
osnowę byłaby niemal oczy-
wista. Czy jednak analogicz-
ne postępowanie nie powinno 
dotyczyć także układu 2000? 
Autorzy projektu wytycznych 
technicznych G-1.12 sugeru-
ją w zakresie pomiarów RTK 
użycie tylko jednego punktu 
osnowy jako punktu kontrol-
nego, niezależnie od słuszne-
go skądinąd wymogu podwój-
nego, niezależnego pomiaru 
(przy odrębnej inicjalizacji 
odbiornika) dla szczegółów 
I grupy dokładnościowej. 
Trzeba jednak zauważyć, że 
takie podejście (z jednym 
punktem kontrolnym) może 
być ryzykowne, powodując 
swoisty dualizm układów od-
niesienia, a ponadto pozostaje 
ono w sprzeczności z ogólny-
mi zasadami pomiarów geo-
dezyjnych, w świetle których 
wszystkie istniejące w danym 
obszarze punkty osnowy kla-
sy wyższej niż klasa punktów 
wyznaczanych powinny być 
wykorzystane jako elementy 
nawiązania (wpasowania) lub 
kontrolne. 

Jeśli ograniczymy się tyl-
ko do jednego punktu osno-
wy (w istocie tylko do kontro-
li techniki pozycjonowania), 
to przy znacznym obszarowo 
obiekcie możemy sprawić, 
że pomiar RTK (a także au-
tomatyczny postprocessing) 
da zbiór punktów niepasują-
cych do istniejącej już mapy 
(z jakimś odchyleniem, mie-
rzalnym zwłaszcza w techni-
ce mapy wektorowej). Inaczej 
mówiąc, nie mamy gwarancji, 
że układ odniesienia okreś-
lony przez lokalną osnowę 
„nie rozjeżdża się” z układem 
globalnym. Jeśli nawet taki 
efekt byłby sporadyczny, nie 
należy „odrywać się” zupełne 
od lokalnej osnowy, która bę-
dzie przecież służyć także to-
warzyszącym pomiarom kla-
sycznym, więc powinna być 
również kontrolowana. Su-
gerując zatem celowość wy-

korzystania wszystkich ist-
niejących w danym obszarze 
opracowania punktów osno-
wy klasy wyższej niż kla-
sa punktów wyznaczanych 
(chyba że rezygnujemy w ogó-
le z lokalnej osnowy), należa-
łoby finalny produkt pomiaru 
uzyskać poprzez dodatkowe 
wpasowanie wyników bez-
pośredniego pozycjonowania 
w określony zbiór punktów 
osnowy jako punktów dosto-
sowania (wyznaczonych już 
uprzednio w układzie 2000). 
Optymalne podejście pole-
ga na wykorzystaniu zbioru 
punktów dostosowania obej-
mujących z pewnym „zapa-
sem” obszar opracowania – 
rys. 1. 

Aby wpasowanie takie było 
technicznie poprawne (cecho-
wało się niezerowym wskaź-
nikiem niezawodności), mini-
malna liczba punktów osnowy 
jako punktów dostosowania 
nie powinna być mniejsza 
od 3. Dobrze znane są już algo-
rytmy wpasowania polegające 
na wykorzystaniu transforma-
cji Helmerta wraz z rozrzuce-
niem odchyłek transformacji 
metodą Hausbrandta (opisane 
np. w Wytycznych Technicz-
nych G-1.10). Dla „bezpiecz-
nego” zrozumienia tej kwestii 
dodajmy, że do wykonania wy-
żej wymienionej transforma-
cji (która realizowana jest na 
wspólnej płaszczyźnie układu 
2000) dysponujemy zbiorami 
współrzędnych: 
lpierwotnych –  xy2000 

(z pomiaru w ASG-EUPOS) 
obejmujących „masówkę” 
i punkty osnowy, 
lwtórnych – xy2000 (kata-

logowych) tylko dla punktów 
osnowy. 

lNIeZAWoDNość 
PoMIARóW gPS 

„Produkowane” u nas prze-
pisy techniczne, zwłaszcza 
dotyczące samych pomiarów, 
zawierają często zapisy wie-
dzy ogólnej, a w szczegółach 
stosują metodę dydaktycznej 
wyliczanki: co geodeta jesz-
cze może (lub powinien) zmie-
rzyć, aby było dobrze i z kont-
rolą. Można by oczywiście 
tego uniknąć, ograniczając się 

Rys.1. Symboliczna ilustracja zbiorów punktów dla operacji 
wpasowania w osnowę

obszar pomiaru

punkt dostosowania
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do określenia kilku prostych 
cech (parametrów) jakościo-
wych produktu końcowego, 
dotyczących jego dokładności, 
niezawodności i funkcjonal-
ności, pomijając sposoby tech-
nologiczne osiągania tych ce-
lów (zapisy detaliczne szybko 
się starzeją). 

Samo pojęcie niezawodno-
ści nie występuje chyba w ogó-
le w przepisach technicznych. 
Jego najprostszą miarą w przy-
padku pozycjonowania jest 
ilość niezależnych, nadwy-
miarowych (nadliczbowych) 
elementów wyznaczających 
lub kontrolujących punkt. 
Przy stosowaniu serwisu 
RTK będzie to przede wszyst-
kim (za G-1.12) powtórny po-
miar współrzędnych (przy 
niezależnej inicjalizacji od-
biornika), ale mogą być też 
elementy pomiarów klasycz-
nych, np. czołówki czy kon-
strukcje kątowo-liniowe. Do-
dajmy, że istotnym elementem 
niezawodności stają się rów-
nocześnie pomierzone w tym 
samym trybie punkty istnie-
jącej osnowy – służące przede 
wszystkim wpasowaniu po-
mierzonego zbioru punktów 
w lokalny układ odniesienia. 

lNIeZAWoDNość 
W ASg-eUPoS

Analogicznej kontroli po-
winny podlegać punkty wy-
znaczane w serwisie auto-
matycznego postprocessingu 
POZGEO. Należy zauważyć, 
że wyznaczenie pozycji w tym 
trybie nie posiada pełnej nie-
zależnej kontroli, bo wpraw-
dzie dokonuje się na podstawie 
wektorów do kilku (sześciu) 
najbliższych stacji referencyj-
nych, ale wszystkie te wektory 
są wzajemnie zależne poprzez 
wspólny zbiór obserwacyjny 
(czytany w formacie RINEX) 
na punkcie wyznaczanym. 
Nie można wykluczyć teore-
tycznie przypadku, kiedy za-
kłócenia w odbiorze sygna-
łów satelitarnych spowodują 
pozorną zgodność wewnętrz-
ną układu wektorów zależ-
nych, natomiast wyznaczona 
pozycja będzie błędna. Dlate-
go bardzo ważne jest, by – po-
dobnie jak w technice RTK – 

dla punktów wyznaczanych 
w automatycznym postpro-
cessingu obowiązywała jakaś 
niezależna kontrola, i owszem, 
także przez powtórne, nieza-
leżne (w innym przedziale 
czasu) wyznaczenie punktu. 
Odpowiednie wydają się też 
elementy kontrolujące odległo-
ści lub pełne wektory pomię-
dzy punktami wyznaczanymi 
w serwisie POZGEO, a także 
klasyczne konstrukcje trygo-
nometryczne. 

Serwis POZGEO-D, niemal 
powszechnie już stosowany 
w zakładaniu osnów III kla-
sy, polega na wykorzystaniu 
zbiorów obserwacyjnych reje-
strowanych przez odbiorniki 
stacji referencyjnych, a także 
zbiorów obserwacyjnych ge-
nerowanych sztucznie w do-
wolnie wskazanych punktach 
– tzw. wirtualnych stacjach re-
ferencyjnych (VRS). W sensie 
geometrycznym użytkownik 
ma możliwość stworzenia sie-
ci wektorowej GPS integrują-
cej obserwacje własne z obser-
wacjami generowanymi przez 
stacje referencyjne systemu 
ASG-EUPOS. Taka metoda po-
zostawia użytkownikowi wię-
cej swobody niż np. POZGEO. 
Może on projektować i reali-
zować sieć o odpowiednim 
stopniu niezawodności w od-
niesieniu do każdego punktu 
wyznaczanego. 

Komentarza wymaga rów-
nież kwestia niezawodności 
metody pomiaru – popular-
nej szczególnie w osnowach 
III klasy – w której np. dwie 
anteny są stałe, a trzecia prze-
mieszcza się po punktach 
wyznaczanych (dla każdego 
z nich mamy jedną sesję ob-
serwacyjną). Otóż, podobnie 
jak przy automatycznym post-
processingu, wcinanie punktu 
odbywa się przez dwa wekto-
ry zależne (wyznaczone w tej 
samej sesji obserwacyjnej, dla 
pojedynczego zbioru obserwa-
cyjnego na punkcie wyzna-
czanym), co nie daje pełnej 
niezależnej kontroli obserwa-
cyjnej. Warunek niezależno-
ści byłby natomiast spełniony, 
gdyby dwa wektory wcinające 
pochodziły z różnych sesji ob-
serwacyjnych. Przy niewiel-

kiej liczbie użytych anten mo-
że to podnieść koszt roboty, ale 
podnosi też na pewno jej kom-
fort pod względem kontroli 
i niezawodności. Niezależnie 
od powyższego, wszystkie ele-
menty kontrolne wymienione 
w metodzie automatycznego 
postprocessingu lub RTK mo-
gą być również wykorzysta-
ne jako elementy niezależnej 
kontroli. 

l INTegRACJA 
PoMIARóW gPS 
Z KlASYCZNYMI

Statyczne pomiary GPS 
w integracji z pomiarami kla-
sycznymi to częsty sposób na 
modernizację istniejących już 
klasycznych osnów III klasy. 
Pozwala on również na ra-
cjonalne rozwiązania pro-
jektów sieci nowych, gdzie 
ze względu na gęstą zabudo-
wę lub szczególną lokalizację 
znaków (wykorzystanie tzw. 
punktów wysokich) nie da się 
całkowicie pominąć technik 
klasycznych. Ponadto w za-
kresie opracowania wysoko-
ściowego osnowy klasyczna 
niwelacja niektórych punk-
tów objętych pomiarem GPS 
w nawiązaniu do osnowy wy-
sokościowej spełnia istotną 
rolę w zakresie wpasowania 
transformowanych wysokości 
elipsoidalnych w lokalnie zre-
alizowany państwowy układ 
wysokości normalnych, np. 
Kronsztad’86 (mówimy wte-
dy o wykonaniu zadania ni-
welacji satelitarnej).

Nie sposób w tak krótkim 
tekście zajmować się szczegó-
łami, skądinąd ważnej prak-
tycznie, problematyki oblicze-
niowej, obejmującej kompletne 
opracowanie numeryczne sie-
ci wektorowych GPS zinte-
growanych z pomiarami kla-
sycznymi. Można je znaleźć 
na przykład w opisie systemu 
GEO NET (www.geonet.net.
pl), którego programy realizu-
ją cały proces kilkuetapowo, 
począwszy od postprocessin-
gu wektorów GPS, poprzez 
wyrównania sieci, swobod-
ne, nawiązane, zintegrowane 
i końcowe transformacje. Tutaj 
akcentujemy tylko wybrane, 
ale istotne z punktu widzenia 

poprawności procesu oblicze-
niowego zagadnienia. 

Przy integrowaniu sieci GPS 
z pomiarami klasycznymi na-
leży zdecydować, do jakiej 
wspólnej przestrzeni matema-
tycznej i układu odniesienia 
mają być sprowadzone (prze-
kształcone) miary wszystkich 
rodzajów obserwacji. Ta kwe-
stia jest bardzo ważna z punk-
tu widzenia wyeliminowania 
możliwych błędów metodolo-
gicznych (systematycznych), 
a zwłaszcza błędu skali. Teo-
retycznie możliwe są następu-
jące warianty – modele „prze-
strzeni obliczeniowych”: 
lTrójwymiarowy układ 

współrzędnych kartezjańskich 
geocentrycznych (X, Y, Z) lub 
elipsoidalnych (integracja 
z pomiarami klasycznymi wy-
maga wyrażenia równań ob-
serwacji klasycznych w tym 
układzie).
lUkład współrzędnych 

elipsoidalnych (B, L) lub płas-
kich-odwzorowawczych (x, y) 
oraz oddzielnie układ wyso-
kościowy (model płasko-wy-
sokościowy). 

lUKłAD 
TRóJWYMIARoWY

Model I jest stosowany 
w systemie GEONET tylko dla 
wyrównania jednorodnych 
sieci wektorowych GPS, przy 
założeniu różnych wariantów 
elementów nawiązania: 
lpełne współrzędne kar-

tezjańskie – geocentrycz-
ne (X, Y, Z) lub geodezyjne 
(B, L, H) dostępne na przykład 
dla  wszystkich stacji systemu 
ASG-EUPOS, jak również dla 
punktów sieci EUREF-POL + 
POLREF,
lwspółrzędne geodezyjne 

B, L (dostępne dla wszystkich 
punktów osnów I + II klasy, 
wyznaczonych już w nowym 
systemie odniesień w szcze-
gólności w układach: 1992, 
2000 – przeliczenie na współ-
rzędne B, L jest operacją czys-
to matematyczną),
lwysokości elipsoidalne 

Helips (wyznaczone uprzednio 
w technice GPS lub pozys-
kane z wysokości normalnej 
Hnorm i numerycznego mode-
lu geoidy: 
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Helips = Hnorm + N; 
gdzie N – lokalny odstęp 

geoidy od elipsoidy).
Należy mieć na uwadze to, 

że błędy we współrzędnych 
(rzędnych) punktów nawią-
zania (wzajemne niespójno-
ści np. w zakresie wysoko-
ściowym) mogą mieć istotny 
wpływ na wewnętrzne wy-
równanie sieci. Dlatego, aby 
sprawdzić jakość (popraw-
ność) samego zbioru wek-
torów, a następnie wybrać 
optymalne warunki nawią-
zań, dokonuje się najpierw 
tzw. wyrównania swobod-
nego, opartego na minimal-
nej liczbie elementów nawią-
zania. Może to być np. jeden 
punkt o zadanych współrzęd-
nych (X, Y, Z) lub (B, L, H) al-
bo dwa oddzielne punkty: je-
den o współrzędnych (B, L) 
i drugi o zadanej wysokości 
elipsoidalnej H. 

lMoDel PłASKo- 
-WYSoKośCIoWY 

Model II stosowany jest 
szczególnie dla zintegrowa-
nych układów obserwacyj-
nych w dwóch opcjonalnych 
realizacjach w zakresie sieci 
dwuwymiarowej: na elipso-
idzie GRS-80 (WGS-84) lub na 
płaszczyźnie układu odwzo-
rowawczego (2000 lub 1992). 
W obu przypadkach oblicze-
nia wysokościowe odbywa-
ją się w oddzielnym procesie 
albo poprzez bezpośrednią 
transformację wielomianową 
wysokości elipsoidalnych na 
normalne na podstawie wy-
sokościowych punktów do-
stosowania (pozyskanych 
z niwelacji geometrycznej) al-
bo poprzez wyrównanie sie-
ci różnic wysokości po wcześ-
niejszym przekształceniu ich 
na różnice wysokości normal-
nych, w nawiązaniu do da-
nych punktów osnowy wyso-
kościowej. 

Dla integracji i wyrówna-
nia sieci GPS w wybranym 
układzie dwuwymiarowym 
(na elipsoidzie lub płaszczyź-
nie odwzorowawczej) wekto-
ry kartezjańskie (ΔXij, ΔYij, 
ΔZij) zaczepione w okreś-
lonych punktach (Xi, Yi, Zi) 
przestrzeni przekształcamy 

najpierw w wektory linii geo-
dezyjnych i różnice wysoko-
ści elipsoidalnych:

(ΔXij, ΔYij, ΔZij) = > 
(Aij , sij, ΔHij). 
Robimy to w ten sposób, że:
punkty Pi = (Xi, Yi, Zi), Pj = 

(Xi+ ΔXij, Yi + ΔYij, Zi + ΔZij) 
rzutujemy (w kierunkach 
normalnych) na elipsoidę, 
a otrzymane rzuty łączymy 
linią geodezyjną, wyznacza-
jąc jej parametry: Aij – azymut 
geodezyjny, sij – długość linii 
geodezyjnej. Różnice długości 
odcinków rzutujących wyzna-
czają natomiast różnicę wyso-
kości elipsoidalnych ΔHij . 

Dla wykonania operacji rzu-
towania wektorów zakładamy, 
że współrzędne punktów ich 
zaczepienia są wyznaczone 
w pewnym przybliżeniu, np. 
na podstawie swobodnego wy-
równania sieci GPS. O ile na-
wet kilkudziesięciometrowy 
błąd pozycji we współrzęd-
nych B, L (zachodzi oczywiś-
cie wzajemnie jednoznaczna 
odpowiedniość matematycz-
na (X, Y, Z)  (B, L, H)) nie 
jest specjalnie istotny dla wy-
znaczenia azymutu i długości 
linii, to błąd wysokości ma na 
to wpływ bardzo znaczący. 
Objaś nia to rys. 2. 

Jeżeli na przykład wek-
tor kartezjański o długości s 
ok. 10 km zostanie przesunię-
ty o wysokość δH = 100 m, 
spowoduje to skrócenie dłu-
gości linii geodezyjnej po-
wstałej z rzutu tego wekto-

ra na elipsoidę o δs ≈ 16 cm 
(δs ≈ δH · s/R; δH = 100 m, 
s = 10 km, R ≈ 6 370 000 m) 
i odpowiednio proporcjonal-
nie przy zmianach wartości s 
i δH. Wektory o długości po-
nad 10 km nie są dziś w sie-
ciach GPS rzadkością, a przy 
wykorzystaniu stacji referen-
cyjnych i  serwisu POZGEO-D 
odległości do stacji referencyj-
nych będą wielokrotnie więk-
sze. Przy rzutowaniu takich 
wektorów na elipsoidę nale-
ży więc zważyć, czy pozycje 
punktów mają odpowiednio 
dokładne wysokości elipso-
idalne (tak by zmiana skali 
dla maksymalnych długości 
wektorów pozostawała prak-
tycznie zaniedbywalna). Moż-
na się o to postarać, stosując 
do wyznaczenia współrzęd-
nych wyrównanie swobodne 
z jednym punktem nawiąza-
nia, o wysokości elipsoidalnej 
określonej na przykład z wy-
sokości normalnej powiększo-
nej o lokalny odstęp geoidy od 
elipsoidy. 

Obserwacje klasyczne łączo-
ne na elipsoidzie z pseudoob-
serwacjami (A, s) powinny być 
również – zgodnie z prawidła-
mi sztuki – zredukowane na 
tę samą elipsoidę. W istot-
nym zakresie dotyczy to miar 
długości, które należy skró-
cić o poprawkę ze względu na 
wysokość nad powierzchnią 
odniesienia (elipsoidą), przyj-
mując średnią wysokość elip-
soidalną końców odcinka. 

Wyrównanie sieci zintegro-
wanych w układzie 1992 lub 
2000 nakłada dodatkowo na 
wszystkie obserwacje i pseu-
doobserwacje pochodzące 
z wektorów GPS stosowne 
poprawki odwzorowawcze. 
Należy mieć jednak na uwa-
dze fakt, że dokładność nu-
meryczna samych poprawek 
ogranicza ich użycie w zasa-
dzie tylko do zastosowań kla-
sycznych. Dlatego w sieciach 
wykorzystujących obserwacje 
ze stacji referencyjnych, gdzie 
wektory mogą osiągać długości 
nawet ponad 100 km, wyrów-
nanie należy bezwzględnie 
przeprowadzać na elipsoidzie. 
Odpowiedni program wyrów-
nania sieci na elipsoidzie jest 
dostępny w module GPS syste-
mu GEONET (jeszcze w wer-
sji dla WIN95 program był 
użyty do wyrównania sieci 
I klasy na elipsoidzie GRS-80 
w 1996 r.). 

 
lNACISKANIe 
gUZIKóW  
To NIe WSZYSTKo

Intencją niniejszej publika-
cji było ukazanie niektórych 
problemów projektowo-obli-
czeniowych w stosowaniu 
techniki GPS, ze szczególnym 
uwzględnieniem niezawod-
ności i technicznej popraw-
ności (w przeświadczeniu 
oddalania ewentualnego „dys-
komfortu” z powodu jakichś 
błędów). Warto też chyba za-
akcentować, że w stosowanej 
obecnie technice pomiarowo-
-obliczeniowej, obok wykony-
wania czynności manualnych 
(„guzikowych”) związanych 
z obsługą sprzętu i oprogra-
mowania, coraz ważniejsza 
jest teoretyczna wiedza o wy-
konywanych zadaniach. Wy-
nikają z tego również pewne 
wskazówki do optymalizacji 
odpowiednich programów 
dydaktycznych. 

PRoF. RoMAN KADAJ

(kierownik Katedry geodezji  
im. Kaspra Weigla  

Wydziału Budownictwa  
i Inżynierii środowiska  

Politechniki Rzeszowskiej  
im. Ignacego łukasiewicza;  

członek Komitetu geodezji PAN)

Rys. 2. Wpływ błędu wysokości zaczepienia wektora GPS na długość 
linii geodezyjnej 

powierzchnia 
topograficzna

geoida

elipsoida

błąd skali δS R

s

he

δh
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Zestawienie geodezyjnych odbiorników gNSS

DlA KAżDego 
Coś DoBRego
Spośród 31 odbiorników geodezyjnych prezentowanych w tabe-
lach na następnych stronach ponad 1/3 to modele wprowadzone 
na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Część z nich stanowią 
produkty całkiem nowe, inne to podrasowane rozwiązania z lat 
poprzednich. Leica gruntownie zmodernizowała aż 4 ze swoich 
pięciu instrumentów, trzy nowości wprowadziła firma South, 
dwie – Topcon, po jednej – Magellan, Sokkia i Spectra Precision. 

P rzyjrzyjmy się, w ja-
kim kierunku idą zmia-
ny. W dwóch udosko-

nalonych modelach Leiki 
(GX1230+ GNSS oraz Smart 
Rover GNSS) do 120 zwiększo-
no liczbę kanałów. To prawie 
dwa razy więcej niż oferowały 
dotąd najbardziej zaawanso-
wane urządzenia (maksymal-
nie 72 kanały). Po co tyle ka-
nałów? Ano by odbierać coraz 
więcej sygnałów i coraz do-
kładniej mierzyć. Wspomnia-
ne dwa odbiorniki Leiki przy-
stosowane są do śledzenia 
sygnałów GPS (L1, L2 i L5), 
GLONASS (L1 i L2), a nawet 
Galileo i Compass! 

Absolutną nowością jest 
tu uwzględnienie chińskie-
go systemu nawigacji sateli-
tarnej Compass, który jest do-
piero w fazie testów. Podobnie 
zaawansowana jest budowa 
europejskiego systemu nawi-
gacji satelitarnej Galileo, ale 
możliwość współpracy z nim 
deklaruje także firma Top-
con (odbiorniki: GR-3, GB-3 
i GB-300). W tej sytuacji odbie-
ranie sygnałów GLONASS to 
już kaszka z mleczkiem. Potra-
fią to robić nie tylko 3 odbior-

niki Leiki i wszystkie Topco-
na, ale także firmy Magellan 
(ProMark500), Sokkia (GRS 
1700CSX0, GRS 2700ISX),  
South (S-82) i marki Spectra 
Precision (Epoch 35 GNSS).  

J akie jeszcze inne mody-
fikacje są widoczne? Po-
prawiają się dokładności 

wyznaczeń i skraca czas ini-
cjalizacji odbiornika. Przyby-
wa portów do komunikacji, 
znikają kable, polepszają się 
parametry pamięci wewnętrz-
nej odbiornika i/lub rejestrato-
ra, które muszą pomieścić co-
raz więcej danych. Zwiększa 
się liczba obsługiwanych stan-

dardów transmisji poprawek 
RTK (RTCM 2.x, 3.x, CMR, 
CMR+), a także formatów wy-
miany danych. Zaawansowane 
funkcje pomiarowe eliminują 
efekt wielodrożności, zwięk-
szają odporność na zakłócenia 
i ułatwiają śledzenie niskich 
satelitów. Obowiązkowy jest 
modem GSM albo radiomo-
dem do komunikacji ze stacją 
referencyjną. Rośnie rola opro-
gramowania specjalistyczne-
go. Coraz częściej w terenie 
powstaje gotowa mapa albo od-
bywają się pomiary realizacyj-
ne, np. obsługa budowy drogi 
czy linii kolejowej. Wszystko 
to bez kawałka papieru. 

P rawdą jest, że w ramach 
projektu ASG-EUPOS 
Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, poza wyposa-
żeniem stacji referencyjnych, 
kupił 65 zestawów pomiaro-
wych do precyzyjnych pomia-
rów RTK Trimble R8 z kont-
rolerem TSC2. Jednak wbrew 
temu, co się jeszcze czasem tu 
i ówdzie słyszy, wszystkie od-
biorniki przedstawione w ta-
belach na kolejnych stronach 
NAWI współpracują z ASG- 
-EUPOS. Sieć została oficjal-
nie otwarta 2 czerwca 2008 r. 
Jak powiedział miesiąc póź-
niej w wywiadzie dla GEO-
DETY dr Jarosław Bosy (szef 
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Leica
MODEL GX1230+ GNSS
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2008
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1/L2/L5 GPS; L1/L2 GLOnaSS;  

E1/E5a/E5b/altBOC;  
Galileo, Compass, SBaS 

LiCZBa KanaŁÓw 120
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] do 20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/8/1
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

8/8/brak danych

DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] 0,25

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem 5 
modem GSM do 50

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) 2.x, 3.x
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny
TranSMiSJa GPrS tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 4 rS-232, 1 zasil., 1 ant. TnC, 1 PPS
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 2 x Event 
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 256 MB (opcja), CF 64 MB-1 GB
wyświetlacz 3 diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1
wymiary [mm] 212 x 166 x 79
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 2,1/4,2

rEJESTraTOr Terminal
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

bd./bd./do 2 GB/CF

oprogramowanie specjalistyczne COGO, tyczenie osi (linia referencyj-
na), płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział obszaru, 

obliczenie objętości, roadrunner  
(drogi), roadrunner rail (koleje)

format wymiany danych DXF, aSCii, LandXML
anTEna aX1203+ GnSS/ar25

zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna
wymiary [mm] 170 x 62/380 x 220 (śr. x wys.)
waga [kg] 0,44/7,6

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE SmartTrack+, SmartCheck +, elimina-
cja wielodrożności, odporność na za-
kłócenia, śledzenie niskich satelitów 

i słabych sygnałów 

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU Leica Geo Office

BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ 2 x Li-ion lub zewnętrzna
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM 2 x Li-ion lub zewnętrzna
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 17/13
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +70
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67/iP67/iP67
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE kompletny zestaw do pracy  

w trybie rTK

GwaranCJa [lata] 1-3
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

od 54 000

DYSTrYBUTOr Leica Geosystems Sp. z o.o.,
iG T. nadowski s.j.

projektu), w ciągu kilku dni 
w systemie zarejestrowało się 
tysiąc użytkowników, z cze-
go większość stanowiły firmy 
geodezyjne.

P rawdziwym przebojem 
jest serwis NAWGEO 
(6 różnych rodzajów po-

prawek w formatach RTCM), 
który umożliwia realiza-
cję geodezyjnych pomiarów 
szczegółów terenowych w cza-
sie rzeczywistym z centyme-
trową dokładnością przy uży-
ciu jednego tylko odbiornika 
GNSS. Pomiar RTK trwa zale-
dwie kilka sekund.

Z kolei serwisy POZGEO 
i POZGEO D  pozwalają na re-
alizację osnów geodezyjnych 
z pomiarów statycznych i ich 
opracowanie w trybie post-
processingu. Zakładana do-
kładność serwisu POZGEO 
to 1 cm dla obserwacji wy-
konywanych odbiornikiem 
dwuczęstotliwościowym (mi-
nimum 2 h obserwacji) oraz 
1-10 cm – odbiornikiem jedno-
częstotliwościowym. Spadek 
dokładności dla odbiorników 
jednoczęstotliwościowych 

dotyczy wektorów dłuż-
szych niż 10 km i wynika 
głównie z niewyelimino-
wanego wpływu atmosfe-
ry. Dla odbiorników dwu-
częstotliwościowych nie 
ma tego ograniczenia, 
ponieważ kombinacja  
L1 i L2 eliminuje wpływ 
refrakcji jonosferycznej. 

Ze względu 

na odległości między stacjami 
istotne jest, by użytkownik ko-
rzystał z odbiorników dwuczę-
stotliwościowych, szczególnie 
do wyznaczeń osnów – radził 
niedawno na łamach GEODE-
TY prof. Roman Kadaj, współ-
twórca modułu do postpro-
cessingu ASG-EUPOS.  

I wreszcie ceny sprzętu. Z ich 
podawaniem przez dystry-
butorów zawsze był spory 

problem, często są to bowiem 
urządzenia modułowe, które 
można konfigurować zgodnie 
z życzeniem klienta. Odbior-
nik może być np. przystosowa-
ny do pracy jako stacja bazo-
wa albo jako stacja ruchoma, 
można też przygotować cały 
zestaw do pracy RTK. Oczy-
wiście w każdym przypadku 
cena będzie inna. 

W tym roku sytuację dodat-
kowo komplikuje niestabilny 
kurs złotego, który całą kalku-
lację może z dnia na dzień wy-
wrócić do góry nogami. Tym 
większa chwała dystrybuto-
rom, którzy zdecydowali się 
na podanie cen sprzętu (są to 
wartości aktualne na trzecią 
dekadę lutego br.). Bo przy za-
kupie towaru cena jest takim 
samym parametrem, jak do-
kładność czy czas inicjalizacji. 
Rozpatrywanie pozostałych 
parametrów w oderwaniu od 
kosztów zakupu jest tylko in-
telektualną zabawą. 

Tekst i tabele: 
opracowanie ReDAKCJI
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Leica Leica Leica Leica Magellan Professional Magellan Professional
GX1220+ GX1210+ SmartRover GNSS GPS900 ProMark3 ProMark500

2008 2008 2008 2007 2005 2008
L1/L2 GPS;  

SBaS
L1 GPS;  
SBaS

L1/L2/L5 GPS; L1/L2 GLOnaSS;  
E1/E5a/E5b/altBOC;  

Galileo, Compass, SBaS 

L1/L2GPS; 
L1/L2 GLOnaSS;  

SBaS 

L1 faza, kod C/a;  
waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P; 
GLOnaSS;

waaS/EGnOS 
36 20 120 72 14 75

do 20 do 20 do 20 1 do 5 (opcja) 1 10
30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 brak danych brak danych

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

3 + 0,5/6 + 0,5 5 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 nie dotyczy 5 + 1/10 + 2 3 + 0,5/6 + 0,5
nie dotyczy 10 + 0,5 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1

0,25 0,25 <0,8 0,25 <1 <0,8

nie dotyczy nie dotyczy 5 2,5 nie dotyczy zależy od modemu
nie dotyczy nie dotyczy do 50 nie dotyczy nie dotyczy zależy od modemu

tak tak tak tak tak tak
2.x 2.x 2.x, 3.x Leica, 3.1 nie dotyczy CMr, CMr+, 2.3, 3.1

opcja/opcja opcja/opcja zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny
opcja/opcja opcja/opcja zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny
tak (opcja) tak (opcja) tak tak tak tak

4 rS-232, 1 zasil., 1 ant. TnC, 1 PPS 4 rS-232, 1 zasil., 1 ant. TnC, 1 PPS 1 x rS-232, 1 USB/1 Bluetooth 1 x rS-232/USB, 3 x Bluetooth rS-232, 2 x USB, Bluetooth rS-232, rS-422, USB, Bluetooth
2 x Event  2 x Event h brak brak brak PPS, Event Marker

256 MB (opcja), CF 64 MB-1 GB 256 MB (opcja), CF 64 MB-1 GB nie dotyczy nie dotyczy 128 MB-1 GB (Secure Digital) 128 MB, rozszerzalne przez USB
3 diody 3 diody 3 diody 3 diody 320 x 240 pikseli wyświetlacz graficzny

1 1 1 1 20 3
212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 186 x 89 186 x 89 195 x 90 x 46 228 x 188 x 84
2,1/nie dotyczy 2,1/nie dotyczy 2,1/2,7 2,1/2,8 ok. 1/ok. 1 ok 1,4/ok 1,4

Terminal Terminal rX1250/rX1250c rX900/rX900c zintegrowany MobileMapper CX
bd./bd./bd./nie dotyczy bd./bd./bd./nie dotyczy windows CE/bd./ 

256 MB do 2 GB/CF
windows CE/bd./ 

256 MB do 2 GB/CF
własny/brak danych/ 

128 MB/SD
windows CE.nET/brak danych/

do 4 GB/SD
COGO, tyczenie osi (linia referencyj-
na), płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział obszaru, 

obliczenie objętości, roadrunner 
(drogi), roadrunner rail (koleje)

COGO, tyczenie osi (linia referencyj-
na), płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział obszaru, 

obliczenie objętości, roadrunner 
(drogi), roadrunner rail (koleje)

COGO, tyczenie osi (linia referencyj-
na), płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział obszaru, 

obliczenie objętości, roadrunner  
(drogi), roadrunner rail (koleje)

wcięcie GPS, tyczenie punktów 
3D, tyczenie dróg, tyczenie DTM, 

linia referencyjna

pomiar punktów, linii, powierzch-
ni z atrybutami, pomiar z offse-
tem, kompas, prędkościomierz, 

komputer pokładowy

FastSurvey PL – wizualizacja po-
miarów, tyczenie, transformacje, 
COGO, advanced road Construc-

tion, moduł total station

DXF, aSCii, LandXML DXF, aSCii, LandXML rinEX, DXF, DwG, DGn, aSCii DXF, aSCii SHP, MiF, DXF, CSV TXT, DXF, SHP, rw5, LandXML, inne
aX1203+ GnSS/aT504 GG aX1201 aTX1230+ GnSS aTX900 GG naP100 nie dotyczy

zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana
170 x 62/380 x 40 (śr. x wys.) 170 x 62 (śr. x wys.) 186 x 89 (śr. x wys.) 186 x 89 (śr. x wys.) 190 x 96 (śr. x wys.) nie dotyczy

0,44/4,3 0,44 1,1 1,0 0,45 nie dotyczy
SmartTrack+, SmartCheck +, elimi-
nacja wielodrożności, odporność na 
zakłócenia, śledzenie niskich sateli-

tów i słabych sygnałów 

SmartTrack+, SmartCheck +, elimi-
nacja wielodrożności, odporność na 
zakłócenia, śledzenie niskich sateli-

tów i słabych sygnałów  

SmartTrack+, SmartCheck +, elimi-
nacja wielodrożności, odporność na 
zakłócenia, śledzenie niskich sateli-

tów i słabych sygnałów  

SmartTrack+, SmartCheck +, elimi-
nacja wielodrożności, odporność na 
zakłócenia, śledzenie niskich sateli-

tów i słabych sygnałów  

PriSM – skrócenie czasu 
pomiarów nawet o 33%

technologia BLaDE™ - szybsza 
inicjalizacja dzięki waaS/EGnOS 
i GLOnaSS, ekstrapolacja korekt 
różnicowych do 30 s, eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłóconych

Leica Geo Office Leica Geo Office Leica Geo Office Leica Geo Office GnSS Solutions,  
MobileMapper Office

GnSS Solutions

2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 1 x Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna
2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 3 x Li-ion 3 x Li-ion Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna

17/13 17/13 10/10 8/8 >8/>8 8/8
-40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +70
-10 do +60/nie dotyczy/ 

-55 do +85
-30 do +55/-10 do +60/ 

nie dotyczy
iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 wodoodp./nie dotyczy/wodoodp. w trakcie testów/iP54/nie dotyczy

odbiornik, antena, okablowanie,  
tyczka, kontroler

odbiornik, antena, okablowanie,  
tyczka, kontroler

kompletny zestaw do pracy 
w trybie rTK

2 odbiorniki z anteną,  
2 modemy radiowe, baterie, 

okablowanie, tyczka, kontroler

odbiornik, antena,
ładowarka, karta SD, torba, 

okablowanie, replikator portów

odbiornik, rejestrator, kable, łado-
warka, zasilacz, torba transporto-

wa, uchwyt na tyczkę/statyw
1-3 1-3 1-3 1-3 1 1

od 36 000 od 26 000 od 54 000 od 44 000 brak danych brak danych

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.

inS Sp. z o.o. inS Sp. z o.o.
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE 
MARKA Sokkia Sokkia Sokkia South
MODEL GSR1700 CSX GSR2600 GSR2700 ISX S-82
DaTa wPrOwaDZEnia na rYnEK 2008 2002 2007 2008
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1 GPS; L1 GLOnaSS;  

SBaS
L1/L2 faza, kod C/a i P L1/L2 faza, kod C/a i P, L2C, L5;  

GLOnaSS; waaS/EGnOS
L1/L2 faza, kod C/a i P;  
SBaS; L1/L2 GLOnaSS;

LiCZBa KanaŁÓw 28 24 72 54/72
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 20 20 20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 50/30/40 50/40/1 10/10/1 bd./bd./bd.
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

nie dotyczy 3-10 3-10 10

DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] 5 + 1/8 + 2 3 + 0,5/10 + 1 3 + 0,5/10 + 1 3 + 1/5 + 1
rTK [mm + ppm] nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] nie dotyczy 0,8 0,8 0,45

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem nie dotyczy 3-4 3-4 kilkanaście (zależy od modemu)
modem GSM nie dotyczy ok. 20 ok. 20 ponad 40

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak tak tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) nie dotyczy 2.2 2.3/3.0 2.x, 3.0, CMr+

raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny nie zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewnętrzny wbudowany
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny nie zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewnętrzny wbudowany
TranSMiSJa GPrS nie tak tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 2 x rS-232, USB, 2x Bluetooth 2 x rS-232 2 x rS-232, USB, 2x Bluetooth rS-232; USB 2.0; Bluetooth
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak brak brak brak

ODBiOrniK
pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 64 (opcjonalnie karta CF 2 GB) 8 (opcjonalnie karta CF 2 GB ) 64 (opcjonalnie karta CF 2 GB ) 64
wyświetlacz diody 192 x 80 piksele diody 6 diod
klawiatura (liczba klawiszy) 1 7 1 2
wymiary [mm] 125 x 155 x 155 153 x 160 x 70 225 x 225 x 105 96 x 184 (wys. x śr.)
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 0,622/0,622 2,0/ok. 5 1,8/ok. 4 1,2/ 2,9 (z akumulatorem)

rEJESTraTOr dowolne urządzenie PDa allegro CE lub archer allegro CE lub archer Psion workabout Pro ii
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows Pocket PC/ 
100 MHz/16 MB/CF

windows CE lub windows Mobile 
/400 MHz/64 lub 128 MB/SD

windows CE lub windows Mobile 
/400 MHz/64 lub 128 MB/SD

windows CE.nET/ 
520 MHz/256+128 MB/SD MMC

oprogramowanie specjalistyczne SDr+ S/K Edition Software – 
do pomiaru kinematycznego 

i GiS

SUrV CE lub SDr+ – tyczenie punk-
tów, linii, wysokości, przecięcia, do-
miary, pola pow., rzuty, transfor-
macja, moduł DrOGOwY (SUrV 

CE), DXF, DTM, 

SUrV CE lub SDr+ – tyczenie punk-
tów, linii, wysokości, przecięcia, do-
miary, pola pow., rzuty, transfor-
macja, moduł DrOGOwY (SUrV 

CE), DXF, DTM, 

Estar: COGO tyczenie pkt 3D, po-
miar profili i przekrojów, powierzch-
nia, linia referencyjna, transfor-
macje współrzędnych, pakiet 
geodezyjnej obsługi drogowej 3D

format wymiany danych rTCM, rTM v3.0, rTCa, CMr, 
CMr+, nTriP, nMEa_0183

SDr33, aSCii, inne SDr33, aSCii, inne rinEX, DXF, ZDM, 8M, aSCii, 
inne

anTEna nie dotyczy SK-600 nie dotyczy nie dotyczy
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] nie dotyczy 260 x 260 x 38 nie dotyczy nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy 0,73 nie dotyczy nie dotyczy

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE PaC – wzmacnianie sygnału 
satelitarnego w obszarze 

zabudowanym

Pinwheel – eliminowanie sygnałów 
odbitych, PaC – wzmacnianie sy-
gnału w obszarze zabudowanym

Pinwheel – eliminowanie sygnałów 
odbitych, PaC – wzmacnianie sy-
gnału w obszarze zabudowanym

PaC, Vision Colerator – eliminiacja 
wielotorowości, odporność na za-
kłócenia, adVance rTK - śledzenie 

niskich  satelitów
OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU Spectrum Survey Suite L1 Spectrum Survey Suite L1/L2 Spectrum Survey Suite L1/L2 GPSPro
BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ 2 x Li-ion 2 x camcorder Li-ion Li-ion Li-ion lub zewnętrzna
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM 2 x Li-ion 2 x camcorder Li-ion Li-ion Li-ion lub zewnętrzna
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 10 ok. 8-12 ok. 16 (static, bez modemu)/ 

ok. 10-12 (z modemem wewn.)
8/8

TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65 -40 do +55/-30 do +54/ 
-40 do +55 

-40 do +65/-30 do +54/ 
-40 do +65

-45 do +60/-20 do +50/ 
-45 do +60

nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7 iP67/iP65/iP67
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE 2 odbiorniki, 4 baterie, 

oprogramowanie do kontrolera 
Spectrum Survey Suite

odbiornik, okablowanie, taśma 
do pomiaru wysokości anteny

odbiornik, bateria, okablowanie, 
taśma do pomiaru wysokości an-

teny

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie rTK i trybie statycznym

GwaranCJa [lata] 3 3 3 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

ok. 30 000 za komplet dwóch 
odbiorników

o – 34 000, b – 34 000,  
r – 47 000, rTK – 90 700

o – 34 000, b – 34 000,  
r – 47 000, rTK – 90 700

r – 39 700

DYSTrYBUTOr COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. COGiK Sp. z o.o. Czerski Trade Polska Sp z o.o.
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South South Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Topcon
S-86 S750 Epoch 10 Epoch 25 Epoch 35 GNSS Legacy E+
2008 2008 2007 2007 2009 brak danych

L1/L2 faza, kod C/a i P; 
 SBaS

L1 C/a; 
SBaS

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; 
L1/L2 GLOnaSS; waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P; 
GLOnaSS; waaS/EGnOS

24 12+2 12 24 28 40
20 1(20) 1 5 5 1-20

bd./bd./bd. 45/35/1 brak danych <90/30/1 <60/20/1 60/10/1
10 brak danych nie dotyczy automatyczna OTF automatyczna OTF brak danych

3+1/10+1 5+1/10+1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,5/5 + 1
10+1/20+1 nie dotyczy nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 2
brak danych decymetrowa <3 <3 <3 brak danych

kilkanaście (zależy od modemu) nie dotyczy nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu i terenu
ponad 40 nie dotyczy nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu i sieci GSM

tak KODGiS, nawGiS tak tak tak tak
CMr, CMr+, 2.x, 3.0 nie dotyczy nie dotyczy CMr, CMr+, nTriP, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.0 
CMr, CMr+, nTriP, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.0 
2.1, 2.2, 2.3, 3.0 

wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny/wbudowany zewnętrzny/wbudowany zewnętrzny
wbudowany wbudowany zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny 

tak tak tak tak tak tak
rS-232; USB 2,0; Bluetooth rS-232; USB 2,0; Bluetooth, Lan rS-232, USB, zasilanie, antena, 2 x CF 2 x rS-232, antena 2 x 7 Pin, antena do radia, Bluetooth 3 x rS-232, USB, zasilanie, antena

brak brak Bluetooth, wLan Bluetooth brak Ethernet, PPS, Event Marker,  
i/O frequency

64 (do 256) 256/1-4GB do 2 GB (Compact Flash) 2 GB 2 GB, karta SD do 1 GB
tak dotykowy TFT (480 x 640) 240 x 320 pikseli nie dotyczy LED 2 diody
3 54 7 1 4 2

158 x 158 x 78 284 x 95 x 37 165 x 95 x 45 145 x 145 x 81 190 x 200 x 70 230 x 110 x 35
1,35/3,05 (z 4 akumulatorami) 0,73 (z akumulatorem) 0,5 1,4/1,7 1/1,1 0,6/brak danych

Psion workabout Pro ii Psion workabout Pro ii SP recon SP recon/nomad SP recon/nomad FC-2200/FC-2500 lub FC-200
windows CE.nET/ 

520 MHz/256+128 MB/SD MMC
windows CE.nET/ 

520 MHz/256+128 MB/SD MMC
windows Mobile 6/ 

400 MHz/256 MB/CF 
win Mobile 6/400 MHz/ 

256 MB/CF lub win Mobile 6/ 
806 MHz/512-2000 MB/CF, SD

win Mobile 6/400 MHz/ 
256 MB/CF lub win Mobile 6/ 
806 MHz/512-2000 MB/CF, SD

windows CE/520-624 MHz/ 
od 512MB do 2 GB/CF i SD

Estar: COGO tyczenie pkt 3D, po-
miar profili i przekrojów, powierzch-
nia, linia referencyjna, transforma-
cje współrzędnych, road Desing/ 
tyczenie elementów drogowych

HandStar, HandControl Field Surveyor Field Surveyor Field Surveyor TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

rinEX, DXF, ZDM, 8M, aSCii, 
inne

rinEX, aSCii, DXF TXT,CSV,JXL,XML,DXF,TiF, JPG, 
FSr,FSJ inne

TXT,CSV,JXL,XML,DXF,TiF, JPG, 
FSr,FSJ inne

TXT,CSV,JXL,XML,DXF,TiF, JPG, 
FSr,FSJ inne

Edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

nie dotyczy nie dotyczy Epoch L1 Epoch L1/L2 nie dotyczy PG-a1, Cr-3, Cr-4 GPS + GLOnaSS
zintegrowana zintegrowana + zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna
nie dotyczy 170 x 60 (śred. x wys.) 162 x 62 (śred. x wys.) 161 x 58 (śred. x wys.) 190 x 200 x 70 142 x 142 x 70
nie dotyczy 0,395 0,4 0,55 nie dotyczy 0,49

PaC, Vision Colerator – eliminiacja 
wielotorowości, odporność na za-
kłócenia, adVance rTK - śledzenie 

niskich  satelitów

brak danych brak danych brak danych brak danych multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

GPSPro QuickPosition Track, GPS Pro (opcja) SP Survey Office SP Survey Office SP Survey Office Topcon Tools
Li-ion (4 sztuki) lub zewnętrzna - ni-MH zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna zewnętrzna

Li-ion wbudowana (4 sztuki) Li-ion ni-MH Li-Pol lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna zewnętrzna
20/20 bd./8 8 10/8 12/11 (2 baterie w zestawie) w zależności od baterii, min. 10

-45 do +60/-20 do +50/ 
-45 do +60

-10 do +50 -30 do +60/-30 do +60/ 
-50 do +85

-30 do +60/-30 do +60/ 
-50 do +85

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

-40 do +55/-20 do +50/ 
-40 do +55

iP67/iP65/iP67 iP65 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP64/iP67/iP64 iP66/iP66/iP66
kompletny odbiornik do pracy 

w trybie rTK i trybie statycznym
antena zewnętrzna z tyczką 

i akcesoriami
2 odbiorniki na CF, 2 anteny,  
2 rejestratory recon, okablowa-

nie, ładowarki

odbiornik, antena, rejestrator re-
con/nomad, Bluetooth, okablowa-

nie, tyczka z pokr., ładowarka 

odbiornik, rejestrator recon/no-
mad, okablowanie, tyczka z po-
krowcem, ładowarka , 2 baterie

odbiornik, okablowanie – inne 
akcesoria dowolnie według 

zamówienia
1 brak danych 1 1 1 2

r – 46 950 7500 22 900 r – od 33 900 brak danych zależnie od konfiguracji

Czerski Trade Polska Sp z o.o. Czerski Trade Polska Sp z o.o. impexgeo impexgeo impexgeo TPi Sp. z o.o.
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Topcon Topcon Topcon Topcon
MODEL HiPer Pro/GSM Hiper GL GR-3 GB-500
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK brak danych 2007 2007 brak danych
ŚLEDZOnE SYGnaŁY 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 (bez wymiany 

płyty głównej); 
waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P; 
GLOnaSS; waaS/EGnOS

LiCZBa KanaŁÓw 40 40 72 40
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 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5
rTK [mm + ppm] 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1,5/15 + 2
DGPS [m] brak danych brak danych brak danych brak danych

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu
modem GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak tak (opcja) tak 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 wbudowany (Pro) wbudowany wbudowany zewnętrzny
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany (GSM)

z wymienną kartą SiM
zewnętrzny wbudowany z wymienną kartą 

SiM
zewnętrzny

TranSMiSJa GPrS tak opcja tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 3 x rS-232, USB,  

Bluetooth, zasilanie
3 x rS-232, USB,  

Bluetooth, zasilanie
1 x rS-232, USB,  

Bluetooth, zasilanie
3 x rS-232, USB,  
zasilanie, antena

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 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 128 do 128 do 1 GB (Secure Digital) do 128
wyświetlacz 2 diody 2 diody 6 diod 2 diody
klawiatura (liczba klawiszy) 2 2 2 2
wymiary [mm] 159 x 172 x 88 159 x 172 x 88 58 x 158 x 234 150 x 257 x 63
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 1,65/3,5 1,65/3,5 1,78 1,2/brak danych

rEJESTraTOr FC-2200/FC-2500 lub FC-200 FC-2200/FC-2500 lub FC-200 FC-2200/FC-2500 lub FC-200 FC-2200/FC-2500 lub FC-200
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows CE/520-624 MHz/ 
512 MB do 2 GB/CF i SD

windows CE/520-624 MHz/ 
512 MB do 2 GB/CF i SD

windows CE/520-624 MHz/ 
512 MB do 2 GB/CF i SD

windows CE/520-624 MHz/ 
512 MB do 2 GB/CF i SD

oprogramowanie specjalistyczne TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

format wymiany danych edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

anTEna nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy PG-a1, Cr-3 choke-ring,  
Cr-4 choke ring GPS + GLOnaSS

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 142 x 142 x 70
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,49

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 2 x Li-ion oraz zewnętrzna 2 x Li-ion oraz zewnętrzna 2 x Li-ion, adapter na aa, zewn. 2 x Li-ion oraz zewnętrzne
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM 2 x Li-ion oraz zewnętrzna 2 x Li-ion oraz zewnętrzna 2 x Li-ion, adapter na aa, zewn. 2 x Li-ion oraz zewnętrzne
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy ok. 10 ok. 10 14 7-10
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +55/-20 do +50/ 

nie dotyczy
-40 do +55/-20 do +50/ 

nie dotyczy
-40 do +60/-20 do +50/ 

nie dotyczy
-20 do +55/-20 do +50/ 

-40 do +55
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP66/iP66/nie dotyczy iP66/iP66/nie dotyczy iP66/iP66/nie dotyczy iP66/iP66/iP66
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik z anteną, 

oprogramowanie, okablowanie, 
kontroler, akcesoria 

odbiornik z anteną, oprogramowa-
nie, kontroler, okablowanie, waliz-
ka, uchwyty, tyczka, statyw, ada-

pter, spodarka, ładowarki

odbiornik z anteną, oprogramowa-
nie, kontroler, okablowanie, waliz-

ka, uchwyty, tyczka, ładowarki

odbiornik, okablowanie – wszyst-
kie dodatkowe akcesoria dowol-

nie według zamówienia 

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 zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji

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-3 GB-300 5700L1 5700 5800 R3

brak danych brak danych 2004 2001 2002 2005
L1/L2 faza, kod C/a i P, L2C, L5; 
GLOnaSS, Galileo (bez wymiany 

płyty głównej); 
waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P, L2C, L5; 
GLOnaSS, Galileo (bez wymiany 

płyty głównej); 
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

72 72 12 24 24 12
1-20 1-20 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10

60/10/1 60/10/1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/<10/0,1 brak danych/10/0,1 brak danych/brak danych/0,1
brak danych brak danych brak danych <10/<10/<10 10/10/10 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 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 10 +1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1

0,3 0,3 0,25/0,5 0,25/0,5 0,25/0,50 brak danych

zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu
zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu

tak tak tak tak tak tak
2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 brak danych CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 brak danych

zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany zewnętrzny
zewnętrzny zewnętrzny wbudowany w kontroler wbudowany w kontroler wbudowany w kontroler wbudowany w kontroler

tak tak tak tak tak tak
maks 4 x rS-232, power, USB, 

Ethernet
3 x rS-232, USB, zasilanie, 

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

brak PPS, Event Marker,  
i/O frequency

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

do 1 GB do 1 GB 64 (CompactFlash) 256 (CompactFlash) 2/512 192 (CompactFlash)
2 diody 2 diody 5 diod 5 diod 3 diody brak

2 2 2 2 1 10 + wirtualna
240 x 110 x 35 150 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

0,6 1,0 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,2/ok. 1,2 ok. 1/ok. 1
FC-2200/FC-2500 lub FC-200 FC-2200/FC-2500 lub FC-200 TSC2 TSC2 TSC2 recon
windows CE/520-624 MHz/ 

512 MB do 2 GB/CF i SD
windows CE/520-624 MHz/ 

512 MB do 2 GB/CF i SD
windows Mobile/400 MHz/ 

512 + 128 MB/CF
windows Mobile/520 MHz/ 

512 + 128 MB/CF lub SD
windows Mobile/520 MHz/ 

512 + 128 MB/CF lub SD
windows Mobile/ 

400 MHz/192 MB/CF
TopSurv – obsługa GPS, 

obliczenia, tyczenie, moduł 
drogowy, transformacje, układy 

1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia, 

wizualizacja, wymiana danych

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia, 

wizualizacja, wymiana danych

TopSurv – obsługa GPS, 
tyczenie, obliczenia, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

aSCii, Trimble DC, SC Exchange, 
DXF, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT

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.) 162 x 57/343 x 76 (śr. x wys.) nie dotyczy 162 x 62 (śr. x wys.)

0,49 0,49 0,39 0,45/1,0 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 Business Center/Trimble Total Control/Trimble Geomatics Office
zewnętrzna 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
zewnętrzna 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

w zależności od baterii, min. 10 5-10 10/10 10/10 8/8 8/8
-40 do +55/-20 do +50/-40 

do +55
-20 do +55/-20 do +50/ 

-40 do +55
-40 do +65/-30 do +60/ 

-50 do +85
-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 iP67/iP67/100% hermetyczna iP67/iP67/iPX7 iP67/iP67/iP67

odbiornik, okablowanie – wszyst-
kie dodatkowe akcesoria dowol-

nie według zamówienia 

brak danych 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

TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. Geotronics Sp. z o.o., impexgeo Geotronics Sp. z o.o., impexgeo Geotronics Sp. z o.o. Geotronics Sp. z o.o., impexgeo



ZeSTAWIeNIe

nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

22

ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Trimble Trimble Trimble Trimble
MODEL R6 GNSS R7 R7 GNSS R8 GNSS
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2006 2003 2007 2006/2007
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1/L2 faza, kod C/a i P; 

GLOnaSS (opcja); 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, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja bd./25-30/0,1 bd./30/0,1 bd./10/0,1 bd./<10/0,1

iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ 
statyczna + dynamiczna

<25-30/<25-30/<25-30 <30/<30/<30 <10/<10/<10 <10/<10/<10

DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 
statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 +0,5 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 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 zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu
modem GSM zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak tak tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) CMr ii, CMr+, 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+, 2.1 CMr+, 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+, 2.0, 2.3, 3.0, 3.1
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany w kontroler wbudowany w kontroler wbudowany
TranSMiSJa GPrS tak tak tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232,USB, Bluetooth rS-232, USB rS-232, USB, Bluetooth rS-232, Bluetooth, USB
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak danych 2 x PPS/EventMarker 2 x PPS/EventMarker brak
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 11/512 1 GB (CompactFlash) 1 GB (CompactFlash) 57/512
wyświetlacz 3 diody 5 diod 5 diod 3 diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1 2 2 1
wymiary [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 MHz/ 
512 + 128 MB/CF lub SD

windows Mobile/520 MHz/ 
512 + 128  MB/CF lub SD

windows Mobile/520 MHz/ 
512 + 128 MB/CF lub SD

windows Mobile/520 MHz/ 
512 + 128 MB/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, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT
anTEna nie dotyczy Zephyr 2 lub Zephyr Geodetic 2 Zephyr 2 lub Zephyr Geodetic 2 nie dotyczy

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] nie dotyczy 162 x 57/343 x 76 (śr. x wys.) 162 x 57/343 x 76 (śr. x wys.) nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy 0,45/1,0 0,45/1,0 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 Business Center/ 

Trimble Total Control/ 
Trimble Geomatics Office

Trimble Business Center/ 
Trimble Total Control/ 

Trimble Geomatics Office

Trimble Business Center/ 
Trimble Total Control/ 

Trimble Geomatics Office

Trimble Geomatics Office/ 
Trimble Total Control/ 

Trimble Business Center
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 +70
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iPX7/iP67/iPX7 iP67/iP67/iPX7 iP67/iP67/iPX7 iP67/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

DYSTrYBUTOr Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o., 
impexgeo

Geotronics Polska Sp. z o.o., 
impexgeo

Geotronics Polska Sp. z o.o.
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M arka Spectra Pre-
cision, od wielu lat 
znana specjalistom 

zajmującym się zagadnienia-
mi pomiarowymi, powstała 
z połączenia niemieckiej fir-
my Zeiss i szwedzkiej Geo-
dimeter. Niedługo po fuzji 
przedsiębiorstwo zostało ku-
pione przez amerykańskiego 
Trimble’a, który – bazując na 
rozwiązaniach poprzedników 
– stworzył kilka serii tachime-
trów (m.in. Trimble 5600). Od 
momentu przejęcia Spectra 
Precision obecna była głów-
nie na rynkach budowlanych, 
dostarczając obrotowe niwe-
latory laserowe i lasery ruro-
we. Jednak w 2007 r. Trimble 
postanowił poszerzyć ofertę 
produktów pod marką Spectra 
Precision i w ciągu 2 lat wpro-
wadził do sprzedaży m.in. 
klasyczne instrumenty po-
miarowe (FOCUS 4 produkcji 
Nikona, FOCUS 5 i FO CUS 10 
produkcji Trimble’a) oraz 
sprzęt satelitarny (EPOCH 10 
i EPOCH 25 produkcji Trimb-
le’a). Jego najmłodsze dziec-
ko to EPOCH 35. Wyłącznym 
dystrybutorem marki Spectra 
Precision w Polsce jest firma 
Impexgeo z Nieporętu. 

e POCH 35 to technolo-
giczny krewniak zna-
nych i sprawdzonych 

już instrumentów Trimble 
R6 i Trimble SPS881 (korzys-
tają z tej samej płyty głównej 
Trimble’a). Odbiornik ten jest 
dwuczęstotliwościowy (L1 
i L2) i dwusystemowy (GPS 

SPeCTRA PReCIS IoN ePoCh 35
Epoka ciężkich, dużych i nieporęcznych odbiorników GPS od-
chodzi w zapomnienie. Czas teraz na urządzenia zintegrowane, 
w których pod niewielką obudową ukryte są: moduł GPS, ante-
na, radiomodem, moduł Bluetooth i panel sterowania, a całością 
steruje nowoczesny i lekki rejestrator. Kolejne „epoki” wyzna-
czają instrumenty: EPOCH 10, EPOCH 25 i wreszcie EPOCH 35.

i GLO  NASS). Może odbierać 
sygnały na 54 kanałach jed-
nocześnie. Przeznaczony jest 
więc zarówno do pracy w try-
bie statycznym, jak i kinema-
tycznym RTK. Instrument 
może być także używany 
w pomiarach GIS, ponieważ 
jeden z kanałów służy do za-
pisywania obserwacji z sys-
temów różnicowych WAAS/
EGNOS. 

Jak już wspomniano, 
EPOCH ma możliwość od-
bioru sygnałów GPS i GLO-
NASS. Często niedoceniany 
przez praktyków geodezyj-
nych rosyjski system nawi-
gacyjny jest w rzeczywisto-
ści wyśmienitym dodatkiem 
wspomagającym pracę GPS. 
Korzystanie z niego przyspie-
sza znacznie inicjalizację od-
biornika i ułatwia pomiary 
w trudnym terenie (np. pod 
drzewami). Niestety, praca 
w dwóch systemach możli-
wa jest jedynie w przypad-
ku posiadania własnej stacji 
referencyjnej. ASG-EUPOS 
nie dostarcza poprawki po-
wierzchniowej GLONASS, 
a nieliczne stacje dwusyste-
mowe mają bardzo ograniczo-
ny zasięg. 

Sprzęt może rejestrować 
pozycję z maksymalną czę-
stotliwością 5 Hz, a dane 
przechowywane są bądź w pa-
mięci kontrolera zewnętrzne-
go, bądź na przenośnej karcie 
pamięci SD. EPOCH 35 wy-
znacza współrzędne w try-
bie statycznym z precyzją ok. 
5 mm + 0,5 mm (w poziomie) 

oraz 5 mm + 1 mm (w pio-
nie), a w kinematycznym RTK 
z dokładnościami odpowied-
nio ok. 10 mm + 1 ppm oraz 
20 mm + 1 ppm.

W jednej obudowie 
z modułem od-
biorczym GNSS 

zintegrowany jest radiomo-
dem przydatny do odbierania 
ze stacji bazowej poprawek 
korekcyjnych w trybie RTK. 
Wewnętrzny moduł Bluetooth 
służy do komunikacji z reje-
stratorem, którego będziemy 
używali w pomiarach kinema-
tycznych lub podczas konfigu-
racji odbiornika do pracy sta-
tycznej. W razie konieczności 
operator może w każdej chwili 
podłączyć rejestrator do jedne-
go z dwóch kablowych portów 
RS-232.

EPOCH 35 odbiera popraw-
ki korekcyjne RTK w więk-
szości obowiązujących stan-
dardów m.in.: RTCM 2.3 i 3.0, 
CMR, CMR+. Zarówno hard-
ware’owo, jak i software’owo 
przystosowany do współpra-
cy z siecią ASG-EUPOS. Ob-
sługuje m.in. poprawki VRS 
transmitowane protokołem 
NTRIP (powierzchniowe do 
sygnału GPS i z pojedynczych 
stacji do sygnału GLONASS).

I nteresująco przedstawia 
się kwestia obsługi instru-
mentu za pomocą zamon-

towanego w obudowie panelu 
sterowania. Tworzą go nie-
wielki wyświetlacz diodowy 
oraz trzy przyciski sterujące. 

Za pomocą tych dwóch pod-
zespołów, bez konieczności 
korzystania z zewnętrznego 
rejestratora, można skonfigu-
rować urządzenie (wybrać ka-
nał radiomodemu, prędkość 
transmisji danych). W trak-
cie pomiarów ekranik pełni 
funkcję informacyjną. Poja-
wiają się na nim dane o licz-
bie śledzonych satelitów, sta-
nie połączenia radiowego 
i Bluetooth, a także o zapisy-
waniu obserwacji do pamięci 
odbiornika. Wskaźnik diodo-
wy jest niezwykle przydatny 
przy pomiarach statycznych, 
bo umożliwia sprawdzenie 
prawidłowości pracy instru-
mentu bez podłączania kon-
trolera polowego. W trybie 
RTK natomiast pozwala jed-
nym spojrzeniem skontrolo-
wać stan połączenia radiowe-
go odbiornika ruchomego ze 
stacją bazową lub jakość roz-
wiązania pozycji (autonomo-
us, float, fixe).

D r ug i m sposobem 
kontroli odbiornika 
EPOCH 35, bardziej 

wyrafinowanym i w pełni wy-
korzystującym jego możliwo-
ści, jest zastosowanie rejestra-
tora. Producent przewidział 
do tego celu jedno z dwóch 
urządzeń: Trimble Recon lub 
Trimble Nomad, każde z sys-
temem operacyjnym Windows 
Mobile 6.1. Ważne, że odbior-
nik komunikuje się z kontro-
lerem bezkablowo, za pomocą 
połączenia Bluetooth. Nie ma 
więc problemu z plączącymi 
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SPeCTRA PReCIS IoN ePoCh 35

się przewodami, które często 
były najbardziej usterkowymi 
podzespołami zestawu pomia-
rowego.

Nomad to kompaktowy re-
jestrator z dużym i czytelnym 
wyświetlaczem dotykowym 
VGA o rozdzielczości 480 
x 640 pikseli. Charakteryzu-
je się krystaliczną jakością 
obrazu i zapewnia komfor-
tową pracę nawet w bardzo 
nasłonecznionych miej-
scach. Sprzęt posiada szyb-
ki procesor o częstotliwości 
806 MHz, który w połącze-
niu z pamięcią RAM 128 MB 
gwarantuje wydajne i płynne 
wyświetlanie dużych plików 
graficznych (np. podkładów 
rastrowych map). Dane po-
miarowe mogą być zapisy-
wane w wewnętrznej pamię-
ci Flash 1 GB lub na karcie 
pamięci SD. Gniazdo SD po-
zwala również zainstalować 
dodatkowy sensor, np. mo-
dem GPRS, czytnik kodów 
kreskowych. Kontroler moż-
na także obsługiwać za po-
mocą 22 podświetlanych kla-
wiszy numerycznych. Sprzęt 
posiada porty mini USB i RS-
232 do wymiany danych, ob-
sługuje komunikację Wi-Fi, 
a wewnętrzna (wyjmowa-
na) bateria Li-Ion zapewnia 
ok. 15 h ciągłej pracy. Jedną 

z ciekawostek jest fakt, że No-
mad ma wbudowany własny 
moduł GPS. Geodeta może 
więc wykorzystać go nie tyl-
ko do sterowania pracą zesta-
wu RTK, ale po odpięciu od 
tyczki używać jako ręcznego 
odbiornika GPS-GIS.

N a koniec jeszcze kil-
ka zdań o aplikacji 
pomiarowej Field 

Sur veyor 2.x PL zainstalowa-
nej w rejestratorze Nomad. 
Jest to polskojęzyczna plat-
forma pomiarowa, która ofe-
ruje geodecie pełny zestaw 
funkcji do konfiguracji od-
biornika i prowadzenia nim 

SpectRa pReciSion epoch 35 
l odbiornik zapewnia nieprzerwany dostęp do sygnałów sateli-
tarnych GpS + GlonaSS, co ułatwia pracę w zadrzewieniu i mię-
dzy wysokimi budynkami (przy współpracy ze stacją bazową GpS 
+ GlonaSS).
lzintegrowany bluetooth oferuje bezkablową i wygodną komu-
nikację z urządzeniami zewnętrznymi.
lwbudowany radiomodem w odbiorniku ruchomym Rtk jest go-
towy do pracy zarówno z aSG-eupoS, jak i własną stacją bazową.
l panel sterowania z wyświetlaczem umożliwia konfigurację 
i obsługę instrumentu bez używania kontrolera.
l instrument obsługuje wszystkie najpopularniejsze standardy 
poprawek Rtk (w tym powierzchniowych VRS).
lnowoczesny kontroler Spectra precision nomad wyposażony 
jest w zaawansowane oprogramowanie Field Surveyor 2.x pl.
lniewielka waga (1,1 kg) i rozmiary samego odbiornika  
(20 cm – średnica i 7 cm – wysokość) ułatwiają obsługę.

pomiarów. Field Surveyor 
umożliwia np. ustawianie pa-
rametrów połączenia z siecią 
ASG, wybór poprawnego ukła-
du współrzędnych czy modelu 
geoidy, transformację współ-
rzędnych, realizację każdego 
rodzaju pomiaru terenowego 
(wcięcie, niedostępna wyso-
kość, tyczenie itp.) czy obli-
czenia większości konstrukcji 
geodezyjnych (COGO). Opro-
gramowanie ma możliwość 
importu i eksportu danych 
i obserwacji w wielu formatach 
(np. TXT, CSV, Land XML). Jest 
przy tym narzędziem przewi-
dzianym również do obsługi 
pomiarów klasycznych (także 
zmotoryzowanych) czy niwe-
lacji cyf rowej.

DARIUSZ STePNoWSKI
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J est to też spory sukces 
młodej kadry inżynie-
rów z biura GUGiK, któ-

rzy przez ponad półtora roku 
„uświadamiali” i edukowali 
zainteresowanych. Konferen-
cje branżowe, szkolenia, po-
kazy i prelekcje nie poszły na 
marne. W propagowaniu idei 
krajowych stacji referencyj-
nych nie można oczywiście 
pominąć wkładu sprzedaw-
ców sprzętu geodezyjnego, 

Działanie sieci oceniają specjaliści z TPI Sp. z o.o.

PIeRWSZe Pół  
RoKU ASg-eUPoS
Sieć ASG-EUPOS chyba już na dobre zadomowiła się wśród technologii po-
miarowych stosowanych przez geodetów. Największa w tym zasługa samych 
wykonawców, którzy – świadomi konieczności podnoszenia konkurencyjno-
ści poprzez inwestowanie w nowoczesne rozwiązania pomiarowe, a także ro-
snących wymagań dokładnościowych i organizacyjnych – postanowili zary-
zykować i wyposażyli się w odbiorniki satelitarne.

którzy – mając bezpośred-
ni kontakt z wykonawcami 
– tłumaczyli (i wciąż tłuma-
czą) zawiłości działania sys-
temu. Inżynierowie wsparcia 
technicznego i handlowcy 
TPI (przedstawiciela mar-
ki Topcon w Polsce) od sa-
mego początku zaangażowa-
li się w rozwój ASG-EUPOS. 
Organizowali w całym kraju 
szkolenia, warsztaty i kon-
ferencje (np. II Bieszczadz-

ka Szkoła Geodezji w Soli-
nie – patrz fot.). Od czerwca 
2008 r., kiedy to wystartowała  
ASG-EUPOS, w Polsce sporo 
się zmieniło w sposobie po-
strzegania technologii sateli-
tarnych jako narzędzia do po-
miarów geodezyjnych.

Z auważyliśmy znacz-
ny wzrost sprzedaży 
odbiorników GPS od 

momentu uruchomienia sie-
ci ASG-EUPOS – mówi Mar-
cin Mazippus, specjalista 
produktu GPS w firmie TPI. 
– Przez pół roku jej funkcjo-
nowania diametralnie popra-
wiło się nastawienie geodetów 
do technologii satelitarnych. 
Powoli znika nieufność do 
przysłowiowych czarnych 
skrzynek, głównie za sprawą 
poznania zasad ich działa-
nia, wymiernych korzyści ze 
stosowania GPS-u w terenie, 
ale także świadomości wad 
i ograniczeń praktycznych – 
dodaje.

Doświadczenia innych 
państw pokazują, że podobne 
systemy osiągały stabilność 
działania średnio w okre-
sie 2 lat od uruchomienia. 
Tyle bowiem trwa dopraco-
wanie szczegółów technicz-
nych, przeprogramowanie 
niektórych funkcji systemu 
i dostosowanie ich do lokal-
nych realiów. – W porówna-
niu z okresem początkowym 
działania sieci awaryjność 
poszczególnych serwisów 

i dostępu do usług znacznie 
się zmniejszyła – podkreś la 
Marcin Mazippus. – Geode-
ci wciąż w terenie mogą spot-
kać się z brakiem dostępu do 
konkretnych poprawek, nie-
możliwością wygenerowania 
pliku obserwacyjnego czy od-
bieraniem poprawek nieza-
pewniających deklarowanej 
dokładności. Ale jest to zro-
zumiałe. Wszyscy doskonale 
zdają sobie sprawę, że ASG- 
-EUPOS to skomplikowana 
struktura, która ma prawo 
być w początkowej fazie za-
wodna. Gorsze jest jednak to, 
że użytkownicy nie są uprze-
dzani o tym fakcie na stronie 
WWW serwisu. Geodeta wy-
chodzący w teren zostaje na-
gle niemile zaskoczony, przez 
co termin wykonania zlece-
nia może zostać niedotrzyma-
ny. A wystarczyłyby dwa, trzy 
zdania informacji – radzi.

Można się pocieszać, że 
w centrum ASG-EUPOS 
w godzinach pracy geodetów 
zawsze jest ktoś, kto udzie-
li wyjaśnień, podpowie, jak 
rozwiązać problem tech-
niczny lub zasugeruje naj-
lepsze rozwiązanie zadania 
pomiarowego. – Użytkowni-
cy odbiorników satelitarnych 
Topcon, oprócz poszukiwa-
nia pomocy w GUGiK, czę-
sto zgłaszają swoje problemy 
telefonicznie do działu tech-
nicznego TPI – mówi Mar-
cin Mazippus. – Jeszcze ni-
gdy nie zostawiliśmy swoich 
klientów w potrzebie. Jesteś-
my do ich dyspozycji nawet 
w dni świąteczne i po godzi-
nach pracy. W razie całkowi-
tego braku dostępu do syste-
mu ASG-EUPOS oferujemy 
także plan awaryjny – nasi Fo
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Działanie sieci oceniają specjaliści z TPI Sp. z o.o.

klienci mogą korzystać z sie-
ci stacji referencyjnych TPI-
-NET. Warto podkreślić, że 
nasza sieć stacji referencyj-
nych służy często do weryfi-
kacji działania ASG-EUPOS. 
Gdy geodeta do nas dzwoni 
i zgłasza brak odbioru popra-
wek z ASG, to proponujemy 
mu najpierw połączenie się 
z TPI-NET. Jeśli poprawki są 
odbierane, oznacza to pro-
blem z serwisem krajowym, 
a nie kłopoty np. z przeka-
zem GPRS.

Nie można też zapo-
minać o prawnym 
aspekcie sieci ASG- 

-EUPOS. Mimo że jeszcze 
przed oficjalnym uruchomie-
niem sieci był gotowy projekt 
wytycznych G-1.12 (Pomiary 
satelitarne oparte na systemie 
precyzyjnego pozycjonowa-
nia ASG-EUPOS), to wciąż nie 
jest on oficjalnie obowiązują-
cym aktem prawnym. Wpro-
wadza się do niego popraw-
ki, udoskonala, niestety, tylko 
w niewielkim stopniu biorąc 
pod uwagę spostrzeżenia sa-
mych wykonawców. – Ale 
przynajmniej geodeci nie oba-
wiają się już samowoli urzęd-

niczej. Choć instrukcja G-1.12 
wciąż jest tylko projektem, to 
jednak inspektorzy przyjmu-
jący operaty z pomiarów sa-
telitarnych respektują jej za-
pisy. Wykonawcy narzekają 
natomiast, że ilość danych 
z pomiarów, które zgodnie 
z instrukcją należy włączyć 
do raportu, jest bardzo duża. 
Wiele z nich jest zbędnych. 
Twierdzą, że najskuteczniej-
szą metodą kontroli pomiaru 
może być wyjście urzędnika 
w teren. Zastanawiają się też, 
czy ktoś do tego celu używa 
kilkunastu zestawów RTK za-
kupionych w ramach projektu 
ASG-EUPOS – dodaje Marcin 
Mazippus.

Bezproblemowe przyjmo-
wanie operatów GPS do za-
sobu może być wynikiem 
aktywnej działalności szkole-
niowej GUGiK-u w tym zakre-
sie. Inspektorzy wojewódz-
cy i powiatowi przechodzili 
i przechodzą szkolenia z za-
sad działania i sposobu posłu-
giwania się technologią sateli-
tarną w terenie. Wiedza na ten 
temat jest niezbędna, by wyła-
pać ewentualne błędy, zadać 
wykonawcy pytanie o tech-
nologię pracy czy chociażby 

zerknąć świadomie w operat. 
– Na operaty o dużej objęto-
ści także mamy sposób. Dla 
użytkowników sprzętu Top-
con wykonaliśmy niewielki, 
ale bardzo pomocny progra-
mik, który po wciśnięciu jed-
nego klawisza generuje raport 
z pomiarów GPS. Dokument 
jest tak sformatowany, że mo-
że być natychmiast przekaza-
ny do ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 
– mówi Marcin Mazippus.

C zy zdarzają się więc 
w terenie jakieś „stan-
dardowe” problemy 

z ASG? – Musimy do tej gru-
py zaliczyć zrywanie połą-
czeń GPRS – wyjaśnia Paweł 
Borecki, specjalista ds. tech-
nicznych w TPI. – Żaden fa-
chowiec od ASG-EUPOS 
przed jej projektowaniem nie 
przewidział, że to nie GPS, 
nie stacje referencyjne będą 
najsłabszym ogniwem syste-
mu, a właśnie komunikacja 
GPRS. Geodeci często my-
lą zasięg GSM z zasięgiem 
GPRS, a one się nie pokrywa-
ją, bo GPRS jest o wiele słab-
szy. W różnych częściach 
kraju jest mnóstwo „dziur”, 

gdzie system działa niestabil-
nie. Pojawia się także zjawi-
sko przeciążania sieci GPRS 
i zmniejszania jej drożności. 
Najciekawsze jest to, że pro-
blem ten ma charakter sys-
tematyczny, czyli w niektó-
rych regionach kraju zdarza 
się codziennie mniej więcej 
o tej samej porze. Dlatego za-
lecamy użytkownikom po-
siadanie kart SIM różnych 
operatorów. Kiedy korzysta-
my np. z Topcona GR-3, to 
jedną kartę możemy zainsta-
lować w wewnętrznym mo-
demie GPRS, a drugą (inne-
go operatora) zawsze warto 
mieć w kieszeni. W ten spo-
sób zwiększamy szansę, że 
któryś z operatorów sieci ko-
mórkowej umożliwi nam od-
biór korekt ze stacji referen-
cyjnych – podsumowuje.

Dla początkujących GPS- 
-owców problemem jest kon-
figuracja oprogramowania 
do połączenia z siecią. – To 
pierwszy i jeden z najtrud-
niejszych momentów podczas 
korzystania z sieci – podkreś-
la Borecki. – Oprogramowa-
nie TopSURV do sterowania 
pracą instrumentów Topcon 
ułatwia wprowadzenie na-
zwy użytkownika, loginu, 
adresu sieciowego, a później 
tylko wystarczy zmieniać ro-
dzaj poprawki. Zalecamy też, 
by przy pomiarach RTK uży-
wać nie tylko poprawki VRS, 
ale również korekt FKP, które 
zapewniają równie dobre do-
kładności, ale są mniej „oble-
gane” przez użytkowników, 
a tym samym gwarantują 
ciąg łość pomiarów – dodaje.

Według zapewnień GUGiK 
co najmniej do czerwca 2010 r. 
dostęp do sieci ASG -EUPOS 
będzie darmowy. Warto więc 
korzystać z niej w tym okresie 
jak najczęściej. Zgłaszajmy do 
urzędu swoje problemy i spo-
strzeżenia, by w czasie roz-
ruchu usunięto jak najwięcej 
usterek. Dbajmy wspólnie o to, 
by sieć (ewentualnie płatna 
w przyszłości) była niezawod-
na, a wydane na nią złotówki 
wracały zwielokrotnione do 
kieszeni geodetów.

ARTUR MAlCZeWSKI
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Zestawienie odbiorników dla stacji referencyjnych gNSS

RAChUNeK 
eKoNoMICZNY
Firma TPI, 
dystrybu-
tor Topcona, 
krok po kro-
ku tworzy 
zbiór stacji re-
ferencyjnych 
dostępny dla 
swoich klien-
tów. Własną 
stacją dyspo-
nuje też firma 
Czerski, która 
wykorzystu-
je ją m.in. do 
obsługi geode-
zyjnej budowy 
Stadionu Na-
rodowego 
w Warszawie. 

W p r z e d s i ę b i o r -
stwach zajmu-
jących się np. 

geodezyjną obsługą budo-
wy autostrad czy wielkich 
obiektów przemysłowych ko-
rzystanie z własnych stacji re-
ferencyjnych stało się normą. 
Sporo firm, nie czekając na Fo
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Leica
MODEL GRX1200 Pro/

GRX1200GG Pro
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2003/2006
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1/L2 faza, kod C/a i P – 1200

L1/L2 faza, kod C/a i P 
(L2C), GLOnaSS – 1200GG

LiCZBa KanaŁÓw 24/72
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi/inTErwaŁ rEJESTraCJi DanYCH [Hz] do 20
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5
rTK [mm + ppm] brak danych
DGPS [m] 0,25

TranSMiSJa DanYCH
radiomodem tak
modem GSM (GPrS) tak
internet TCP/iP tak
internet nTriP tak

FOrMaTY TranSMiSJi DanYCH rTCM 2.x, 3.0, 3.1,  
Leica, CMr/CMr+

FOrMaTY ZaPiSU PLiKÓw OBSErwaCYJnYCH Leica MDB, rinEX, BinEX
POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 4 x rS-232, 2 x zasilanie, 

antena, PPS, Event, 
zewnętrzny oscylator, 

Ethernet 
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) 256 MB-1 GB (CF)
klawiatura (liczba klawiszy) 1
sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak
wbudowany serwer FTP tak
wymiary [mm] 212 x 166 x 79
waga [kg] stacja bazowa 1,7

anTEna aX1202GG, aT504 (GG), 
ar25(GPS, GLOnaSS, 

GaLiLEO+
COMPaSS)

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

waga [kg] 4,3
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE SmartTrack+ – redukcja 

multipath, śledzenie satelitów 
niskich

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

ZaSiLaniE STaCJi rEFErEnCYJnEJ 2 niezależne źródła 
przełączane automatycznie: 

sieciowe i akumulator, bateria 
wewnętrzna

TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/antena -40 do +65/-40 do +70
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/antena iP67/iP67
GwaranCJa [lata] 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

od 100 000

DYSTrYBUTOr Leica Geosystems Sp. z o.o., 
iG T. nadowski s.j.

stworzenie państwowej sieci 
stacji referencyjnych, już wie-
le lat temu zaczęło stosować 
stacje i metodę RTK w pro-
wadzonych przez siebie po-
miarach. Dodajmy – metodę 
niezwykle efektywną i wy-
godną, która zrewolucjoni-
zowała pomiary GPS (choć 
idea poprawek różnicowych 
jest znacznie wcześniejsza, bo 
sięga systemu nawigacyjnego 
Omega zbudowanego w koń-
cu lat 60.). 

Naijstotniejszy mankament 
posiadania własnej stacji to 
wysoki koszt uruchomienia 
takiej inwestycji. Zalet nato-
miast jest wiele: niezależność 
od innych dostawców (po-
prawka, łącze komórkowe), 
a przy profesjonalnym przygo-
towaniu personelu z zakresu 
GPS – 100-procentowa pew-
ność uzyskania poprawnych 
wyników na dowolnie zlo-
kalizowanym placu budowy 
w zasięgu stacji i praktycznie 
w każdych warunkach.  

Biorąc pod uwagę możliwo-
ści, jakie oferuje oddana nie-
dawno do użytku państwo-
wa sieć ASG-EUPOS, trudno 
się spodziewać, że stacje refe-
rencyjne będą w naszym kra-
ju rosły jak grzyby po desz-
czu. Na pewno jednak duże 
firmy (np. geodezyjne czy bu-
dowlane) i niektóre instytucje 
zainteresowane będą ofertą 
obejmującą stacje czy też od-
biorniki, które mogą praco-
wać jako stacje referencyjne. 

W tegorocznym ze-
stawieniu przed-
stawiamy 11 ta-

kich urządzeń. Wśród nowości 
jest instrument Topcona GB-
-3000 oraz dwa odbiorniki 
Trimble’a (Net R3 GNSS oraz 
Net R8 GNSS). Nie trzeba chy-

ba dodawać, że nowe modele 
obsługują komplet częstotli-
wości GPS (łącznie z L2C i L5), 
a także sygnały GLONASS, 
WAAS i EGNOS. Topcon do-
datkowo deklaruje współpra-
cę z Galileo (bez konieczności 
wymiany płyty głównej). Każ-
de z nowych urządzeń ma co 
najmniej 72 kanały odbiorcze 
i oczywiście możliwośc zdal-
nej obsługi przez internet.

P rzypomnijmy, że spośród 
75 nowych stacji ASG- 
-EUPOS na 67 pracu-

ją odbiorniki Trimb le NetRS 
z antenami Zephyr Geodetic, 
natomiast na 8 – odbiorni-
ki Trimble Net R5 z antena-
mi Zephyr Geodetic Model 2. 
ASG-EUPOS bazuje na sate-
litach GPS, a 14 stacji dodat-
kowo odbiera sygnały GLO-
NASS. Planowane jest, że po 
uruchomieniu europejskie-
go systemu nawigacji Galileo 
właśnie jego sygnały staną się 
podstawą pracy aktywnej sie-
ci geodezyjnej. 

O konieczności pilne-
go wprowadzenia regulacji 
prawnych związanych z funk-
cjonowaniem ASG-EUPOS 
(rozporządzenie o układach 
odniesień przestrzennych 
i wytyczne techniczne G.1-12) 
pisaliśmy już wielokrotnie. 
Warto dodać, że potrzebne 
są także uregulowania sys-
temowe, które sprawiłyby, że 
stacje referencyjne powstają-
ce poza ASG-EUPOS mogły-
by być (po spełnieniu przez 
nie pewnych warunków) włą-
czone do sieci krajowej. Leży 
to zarówno w interesie użyt-
kowników, jak i większości 
producentów sprzętu.

Tekst i tabele: 
opracowanie ReDAKCJI
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Sokkia Topcon Topcon Topcon
MODEL GSR2700RSX GB-1000 GB-3000 Odyssey RS
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2007 brak danych 2008 brak danych

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, L2C, L5; 
GLOnaSS; Galileo (bez wymiany 
płyty głównej); waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P; 
GLOnaSS; waaS/EGnOS

LiCZBa KanaŁÓw 54 40 72 40

CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi/inTErwaŁ rEJESTraCJi DanYCH [Hz] 20 1-20 1-20 1-20

DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/10 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 1/5 + 1

rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1,5/15 + 2

DGPS [m] 0,8 brak danych 0,3 m brak danych

TranSMiSJa DanYCH

radiomodem tak tak tak tak

modem GSM (GPrS) tak tak tak tak

internet TCP/iP tak tak tak tak

internet nTriP tak tak tak tak

FOrMaTY TranSMiSJi DanYCH rTCa, rTCM, CMr, nTriP 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, 2.2, 2.3, 3.0, CMr, 
CMr+, JPS

FOrMaTY ZaPiSU PLiKÓw OBSErwaCYJnYCH brak danych JPS, rinEX JPS, rinEX JPS, rinEX

POrTY wEJŚCia-wYJŚCia Lan, rS-232, VGa, 4 x USB, rCa, 
Video, 3 x audio, antena, SMa

3 x rS-232, USB, Ethernet, 
zasilanie zewnętrzne, antena, 

opcja: pps, event marker,  
i/O frequency

3 x rS-232, USB, Ethernet, 
zasilanie zewnętrzne, antena, 

opcja: pps, event marker, 
i/O frequency

3 x rS-232, USB, Ethernet,  
zasilanie zewnętrzne, antena, 

opcja: pps, event marker,  
i/O frequency

ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) dysk twardy na komputerze PC 
z windows XP, min. 120 GB

do 1 GB (CF) do 1 GB (CF) do 1 GB 

klawiatura (liczba klawiszy) brak 9 9 2

sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak opcja opcja opcja

wbudowany serwer FTP tak opcja opcja tak

wymiary [mm] 44 x 48 x 254 150 x 257 x 63 150 x 257 x 63 159 x 242 x 59

waga [kg] stacja bazowa 3,1 1,2 1,2 1,9

anTEna zewnętrzna dowolna Sokkia Choke ring z elementem Dorne 
& Margolin Cr-3 lub Cr-4

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

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

wymiary [mm] w zależności od modelu 380 x 410 (śr. x wys.) 380 x 410 (śr. x wys.) 380 x 410 (śr. x wys.)

waga [kg] w zależności od modelu 4,4 4,4 4,4

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE PaC – redukcja sygnałów 
odbitych

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

OPrOGraMOwaniE DO OBSŁUGi DZiaŁania  
STaCJi rEFErEnCYJnEJ

GSr reference Station Software 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

TopnET – obsługa GPS/GLOnaSS 
via internet, pełna konfiguracja 

i obsługa odbiornika, 
wgrywanie firmware, 

automatyczna obsługa FTP, 
funkcje alarmowe

ZaSiLaniE STaCJi rEFErEnCYJnEJ zasilanie zewnętrzne sieciowe zasilanie wewnętrzne  
(2 x Li-ion) oraz dowolne 
zasilanie zewnętrzne oraz 

sieciowe

zasilanie wewnętrzne  
(2 x Li-ion) oraz dowolne 
zasilanie zewnętrzne oraz 

sieciowe

zasilanie wewnętrzne  
(2 x Li-ion) oraz dowolne 
zasilanie zewnętrzne oraz 

sieciowe

TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/antena 0 do +50 -40 do +55 -40 do +55 -40 do +55

nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/antena brak danych iP66 iP66 iP66

GwaranCJa [lata] 3 2 2 2

CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

ok. 60 000 zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji

DYSTrYBUTOr COGiK Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.
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Topcon Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble
NET-G3 Net RS Net R3 GNSS Net R8 GNSS Net R5 SPS 851

2007 2005 2008 2008 2006 2007

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, L5; 
GLOnaSS; 

waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P, L2C, L5; 
GLOnaSS; 

waaS/EGnOS

L1/L2 faza, kod C/a i P, L2C, L5; 
GLOnaSS; 

waaS/EGnOS

72 24 72 76 72 72

1-20 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20 1, 2, 5, 10, 20

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 5 + 0,5/5 + 1

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

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

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, 2.3, CMr, CMr+, 
rinEX

rTCM 2.1, 2.3, CMr, CMr+, 
rinEX

rTCM 2.3, 3.0, 3.1 CMr, CMr+, 
rinEX

rTCM 2.1, 2.3, 3.0 CMr, CMr+, 
rinEX

rTCM 2.1, 2.3, 3.0, CMr, CMr+, 
rinEX

JPS, rinEX DaT, rinEX DaT, rinEX DaT, rinEX, T01 DaT, rinEX DaT, rinEX

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

4 x rS-232, Lan 2 x rS-232, Lan,  
Bluetooth, USB

3 x rS-232, Lan,  
Bluetooth, USB

rS-232, Lan,   
Bluetooth, USB, Lemo 7pin

rS-232, Lan,   
Bluetooth, USB, Lemo 7pin

do 8 GB (karta pamięci) 150 lub 950 MB twardy dysk przez USB 4 GB, twardy dysk przez USB 59 MB, twardy dysk przez USB twardy dysk przez USB

1 brak tak (7) tak (7) tak (7) tak (7)

opcja tak tak) tak tak bezpośrednie podłączenie 
do komputera

tak nie nie nie nie nie

165 x 91 x 310 228 x 140 x 65 240 x 190 x 67 265 x 190 x 67 240 x 120 x 50 240 x 120 x 50

brak danych 1,6 1,86 2,08 1,55 1,65

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

Zephyr Geodetic lub EDO Dorne 
& Margolin Choke ring

Trimble Zephyr Geodetic 2, 
Trimble GnSS Choke ring

Trimble Zephyr Geodetic 2, 
Trimble GnSS Choke ring

Zephyr Geodetic 2, EDO Dorne 
& Margolin Choke ring

Zephyr Geodetic 2

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

4,4 brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

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

Trimble-r Track dla L2C, Maxwell 
– redukcja sygnałów odbitych, 

wzmacnianie sygnału

Trimble-r Track dla L2C, Maxwell 
– redukcja sygnałów odbitych, 

wzmacnianie sygnału

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

GPSBase, każdy odbiornik 
posiada własną stronę wEB

GPSBase, każdy odbiornik 
posiada własną stronę wEB

dowolne zasilanie zewnętrzne 
oraz sieciowe

wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion

-40 do +60 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65

iP67 iPX5, 100% hermetyczny iP67, 100% hermetyczny iP67 iP67 iP67, MiL-STD 810F

2 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6

zależnie od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

TPi Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o. Geotronics Polska Sp. z o.o.
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P rogram postprocessin-
gu dla GEONET powstał 
w wyniku doświad-

czeń autorów m.in. przy two-
rzeniu programu automa-
tycznego postprocessingu 
w module POZ GEO systemu 
ASG-EUPOS. Podstawowym 
zadaniem najnowszego progra-
mu jest przetworzenie zapisa-
nych w formie plików RINEX 
obserwacji GPS dla par punk-
tów i obliczenie odpowiednich 
wektorów współrzędnych kar-
tezjańskich (ΔX, ΔY, ΔZ) wraz 
z wymaganymi do wyrówna-
nia sieci GPS błędami średnimi 
poszczególnych składowych. 
Uzyskany zbiór wektorów mo-
że być przetwarzany bezpo-
średnio przez kolejne progra-
my modułu GPS (diagnostyka 
wektorów, wyrównanie sieci 
GPS, tworzenie wektorów li-
nii geodezyjnych i integrowa-
nie z pomiarami klasycznymi, 
wyrównanie sieci zintegrowa-
nych, transformacje wyników 
do żądanych układów współ-
rzędnych). 

lPRZYgoToWANIe 
ZBIoRóW DANYCh 

Nie zawsze mamy potrze-
bę wnikania w szczegółową 
strukturę systemu GPS, trak-
tując go poniekąd jako „czar-
ną skrzynkę” i zadowalając się 
jedynie jego użytecznym skut-
kiem. Dlatego w zasadzie jedy-
ną, kluczową dla powodzenia 
obliczeń czynnością, wyma-
gającą od użytkownika pew-
nego zaangażowania, jest po-
prawne przygotowanie plików 
z obserwacjami. Pliki powinny 

PoSTPRoCeSSINg  
Po PolSKU

System GEONET firmy ALGORES-SOFT znany jest wielu użytkownikom 
jako zestaw programów przeznaczonych do rozwiązywania zadań geo-
dezyjnych, w tym wyrównania sieci GPS lub sieci zintegrowanych z po-
miarami klasycznymi. Przed kilkoma miesiącami dołączono do pakietu 
program postprocessingu, kompletując w ten sposób zbiór programów ob-
liczeniowych z zakresu GPS. 

być utworzone poza systemem 
GEONET w oprogramowaniu 
dołączonym do instrumentu, 
które umożliwia konwersję 
danych z wewnętrznych for-
matów producenta odbiornika 
na powszechnie uznany stan-
dard wymiany danych, jakim 
jest format RINEX. 

Do obliczeń program wy-
maga zarówno zestawu pli-
ków obserwacyjnych, jak 
i nawigacyjnych zawierają-
cych informacje o orbitach ty-
pu broadcast. Dla każdej sesji 
obserwacyjnej jest potrzebny 
przynajmniej jeden plik na-
wigacyjny, niezależnie od te-
go, z jakich typów orbit zdecy-
dujemy się w postprocessingu 
ostatecznie korzystać. Każdy 
plik obserwacyjny RINEX po-
winien zawierać w nagłówku 
informacje związane z wy-
sokością i modelem anteny 
w standardzie IGS, współrzęd-
ne przybliżone, nazwę punk-
tu itp. Ogólne zasady związa-
ne z przygotowaniem plików 
RINEX są omówione m.in. na 

stronie internetowej systemu 
ASG-EUPOS. 

Pliki RINEX pochodzące 
ze stacji referencyjnych ASG- 
-EUPOS i pozyskiwane za po-
mocą serwisu POZGEO-D nie 
wymagają żadnych dodatko-
wych zabiegów i od razu mo-
gą zostać wykorzystane do ob-
liczeń.

Wykorzystanie orbit pre-
cyzyjnych (final i rapid) jest 
możliwe po wcześniejszym 
skopiowaniu odpowiednich 
zbiorów informacyjnych na 
dysk twardy komputera i za-
pisaniu w pewnej, określonej 
strukturze katalogów. Pro-
gram automatycznie spraw-
dza, jakie najlepsze dane 
o orbitach są dostępne, i wy-
korzystuje je do obliczeń. Da-
ne o orbitach użytkownik 
może pozyskać samodzielnie 
z internetu, a także skorzystać 
z narzędzia umożliwiającego 
połączenie z serwerem przez 
FTP i ściągnięcie dostępnych 
danych z okresu, w którym zo-
stały wykonane pomiary.

lWYBóR WeKToRóW 
I KoNFIgURACJA 
PRogRAMU

Program automatycznie 
skanuje pliki RINEX, identy-
fikuje sesje i określa możliwe 
do obliczenia wektory. Korzys-
tając z graficznego interfejsu, 
użytkownik wskazuje wek-
tory, które ostatecznie mają 
zostać przetworzone, i w za-
sadzie może przejść do kolej-
nego etapu, czyli właściwych 
obliczeń.

Przed wykonaniem obli-
czeń możliwe jest określenie 
pewnych parametrów szcze-
gólnych postprocessingu, a ra-
czej dokonanie zmiany wzglę-
dem ustalonych parametrów 
standardowych – domyślnych. 
Możliwy jest wybór m.in.: 
modelu troposfery; parame-
trów tzw. estymatora mocne-
go; maksymalnej liczby epok, 
powyżej której następuje tzw. 
rozrzedzanie obserwacji wyni-
kające z przyjętych w progra-
mie ograniczeń ilościowych; 
minimalnego kąta elewacji sa-
telity, poniżej którego wszyst-
kie obserwacje fazowe są pomi-
jane. W typowych sytuacjach 
zmiana parametrów domyśl-
nych nie jest zalecana. Użyt-
kownik ma także możliwość 
wyłączenia satelity o okreś-
lonym identyfikatorze PRN 
w zadanym interwale czasu.

loBlICZeNIA
Program proponuje dwie 

alternatywne metody post-
processingu: pierwsza opar-
ta jest na algorytmie podwój-
nych różnic fazowych, druga 
wykorzystuje ideę różnic po-
trójnych, zwaną metodą BE-
TA. Każda z wymienionych 
metod jest inicjowana, wyko-
nywana i raportowana nieza-
leżnie. Statystycznie biorąc, 
wyniki obu metod powinny Rys. 1. Okno główne modułu postprocessingu
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być do siebie zbliżone, ale nie 
można wykluczyć przypad-
ków, w których dopiero ana-
liza raportów szczegółowych 
będzie podstawą dokonania 
określonego wyboru.

Całość procesu obliczenio-
wego przebiega sekwencyj-
nie i automatycznie dla ko-
lejnych wektorów z ustalonej 
wcześniej listy (zbioru wek-
torów), przy czym w oknie 
programu pojawia się na bie-
żąco informacja o aktualnym 
stanie obliczeń. Podobnie jak 
ma to miejsce w całym pakie-
cie GEONET, zarówno dane 
wejściowe do poszczególnych 
etapów, raporty, jak i wyni-
ki pośrednie zapisywane są 
w plikach tekstowych, co za-
pewnia pełną kontrolę użyt-
kownika na każdym etapie 
obliczeń. Postprocessing dla 
pojedynczego wektora można 
podzielić na kilka etapów: 
l Kontrola plików ob-

serwacyjnych RINEX pod 
względem formalnym i zapis 
w formie przetworzonej ko-
pii wewnętrznej. Na etapie 
wstępnej kontroli nie spraw-
dza się jednak, czy dane za-
warte w pliku RINEX są sen-
sowne, tylko czy istnieją i są 
zapisane zgodnie ze standar-
dem. Jednocześnie program 
identyfikuje epoki pomierzo-
ne synchronicznie na obu 
punktach i odrzuca pozosta-
łe, odnoszące się tylko do jed-
nego odbiornika. Jeśli liczba 
epok przekracza dopuszczal-
ne maksimum, następuje ich 
„rozrzedzanie” (część epok zo-
staje pominięta). Rezultat za-
pisywany jest w pliku teksto-
wym będącym uproszczoną 
(„wewnętrzną”) wersją forma-
tu RINEX, zawierającą jedy-
nie informacje niezbędne na 

dalszych etapach obliczeń, 
a jednocześnie sformatowane 
w sposób umożliwiający szyb-
ki do nich dostęp.

Analizowane są również 
nawigacyjne pliki RINEX za-
wierające informacje o orbi-
tach broadcast. Program łą-
czy wszystkie dostępne pliki 
w jedną całość, odrzucając 
jednocześnie dublujące się 
informacje. Taki scalony plik 
wykorzystywany jest w dal-
szych etapach obliczeń. 
lWykonanie procedury 

SPP (tzw. Single Point Posi-
tion). Jego pierwszym celem 
jest maksymalnie precyzyjne 
wyznaczenie współrzędnych 
przybliżonych na podstawie 
pseudoodległości z kodu P 
(ewentualnie C/A) na często-
tliwości L1. Pseudoodległości 
są korygowane ze względu na 
przesunięcie centrum fazowe-
go anteny względem centrum 
geometrycznego, wysokość 
anteny nad punktem i po-
prawkę troposferyczną. Rów-
nolegle wyznaczane są pozy-
cje satelitów na każdą epokę 
obserwacyjną. Całość obliczeń 
w procedurze SPP przebiega 
iteracyjnie, według nielinio-

wej procedury najmniejszych 
kwadratów. 

Wchodząc nieco w szcze-
góły, można powiedzieć, że 
współrzędne pozycji sateli-
tów wyznaczane są albo przy 
wykorzystaniu orbit typu bro-
adcast albo orbit precyzyj-
nych. Parametry orbity bro-
adcast pobierane są z plików 
nawigacyjnych, a współrzęd-
ne otrzymuje się poprzez ite-
racyjne rozwiązanie równania 
Keplera i transformację pozy-
cji orbitalnej do układu geo-
centrycznego. Jednocześnie 
wprowadza się niezbędne po-
prawki wynikające z efektów 
relatywistycznych i opóźnie-
nia zegara satelity. Orbity pre-
cyzyjne pobierane z serwerów 
IGS mają postać ciągu pozycji 
(X,Y,Z) każdego satelity zapi-
sanych w odstępach co 15 mi-
nut. Położenie satelity wraz 
z opóźnieniem jego zegara 
na moment wysłania sygnału 
uzyskuje się na podstawie in-
terpolacji Lagrange’a wielomia-
nem 10. stopnia. Współrzędne 
satelity są jednocześnie kory-
gowane ze względu na różnice 
w położeniu centrum fazowe-
go i środka mas satelity. 

lWłaściwy postproces-
sing. Zastosowane algorytmy 
bazują na obszernej podbu-
dowie teoretycznej i zosta-
ły wykorzystane równolegle 
w oprogramowaniu auto-
matycznego postprocessin-
gu w module POZGEO sys-
temu ASG-EUPOS. Opierają 
się na specjalnym schemacie 
(Schreibera) tworzenia ukła-
du różnic fazowych, a tak-
że wyboru par satelitów we 
wszystkich kombinacjach. 
Dzięki temu wyeliminowany 
zostaje np. problem wyboru 
tzw. satelity referencyjnego 
(bazowego), co ma znaczenie 
w długookresowych (wielo-
godzinnych) sesjach obser-
wacyjnych.

W niniejszej publikacji za-
prezentowaliśmy tylko pod-
stawowe elementy i możliwo-
ści programu postprocessingu. 
Można przypuszczać, że wo-
bec coraz szerszego stosowa-
nia techniki GPS, szczególnie 
metod statycznych z wykorzy-
staniem danych obserwacyj-
nych ze stacji referencyjnych 
lub tzw. wirtualnych stacji 
referencyjnych (serwis POZ-
GEO-D), wymagania geodetów 
w zakresie tego typu oprogra-
mowania będą coraz bardziej 
zaawansowane. Zespół au-
torów pracuje więc aktual-
nie nad uruchomieniem wer-
sji rozszerzonej, realizującej 
m.in. postprocessing wieloba-
zowy (łączne wyrównanie ob-
serwacji z wszystkich odbior-
ników pojedynczej sesji).

RoMAN KADAJ, ToMASZ śWIĘToń

(www.geonet.net.pl)

Rys. 2. Wybór wektorów do obliczeń

Rys. 3. 
Obliczenia 
i analizy 
graficzne
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S tacje referencyjne TPI-
-NET zaczęto urucha-
miać na długo przed 

powstaniem sieci ASG - 
-EUPOS. Klienci korzystający 
z odbiorników GPS Topcon 
zgłaszali zapotrzebowanie na 
poprawki korekcyjne z per-
manentnie pracujących sta-
cji referencyjnych. Wynikało 
to z dwóch powodów: chcie-
li wykonywać prace w trybie 
RTK, a nie posiadali drugie-
go odbiornika GPS (pracu-
jącego jako stacja bazowa), 
lub też nie mieli technicz-
nych możliwości zrealizo-
wania pomiarów RTK z uży-
ciem własnej stacji bazowej 
(np. najbliższy punkt osnowy 
był poza zasięgiem radiowej 
transmisji korekt). W ciągu 
3 lat firma TPI uruchomiła 
10 stacji referencyjnych w 
największych aglomeracjach 
miejskich w Polsce (tabela) i 
planuje w najbliższym czasie 
rozbudowywać sieć o kolejne 
punkty. Dostęp do sieci jest 
darmowy dla klientów firmy 
TPI, używających odbiorni-
ków Topcon.

We wszystkich lokaliza-
cjach pracują nowoczesne, 
dwuczęstotliwościowe in-
strumenty Topcon (GB-500, 
GB-1000 lub Odyssey), które 
generują nie tylko poprawki 
korekcyjne do amerykańskie-
go systemu GPS, ale także ro-
syjskiego GLONASS. Choć 
GLONASS nie stanowi jesz-
cze systemu nawigacyjnego 
umożliwiającego samodziel-
ne pomiary, to jednak wy-
śmienicie się sprawdza jako 

TPI-NeT DlA gPS 
I gloNASS
Chyba żadne inne prywatne przedsiębiorstwo w Polsce nie ma tylu stacji 
referencyjnych, co TPI, dystrybutor sprzętu Topcon. Choć wielkością i za-
awansowaniem technicznym sieć TPI-NET nie ma co konkurować z ASG- 
-EUPOS, to jednak ma nad rozwiązaniem krajowym jedną, ale jakże istotną 
przewagę: udostępnia poprawki RTK i obserwacje statyczne także dla syste-
mu GLONASS.

rozwiązanie wspomagające 
pomiary GPS. Potwierdza-
ją ten fakt geodeci-praktycy. 
Poprawki GLONASS przy-
spieszają inicjalizację od-
biornika, ułatwiają pomiar 
w trudnym terenie (poprzez 
zwiększenie liczby widocz-
nych satelitów), a przez to 
usprawniają pracę. 

W ypada zaznaczyć, 
że od strony tech-
nicznej sieć 

TPI-NET jest zbiorem 
stacji referencyjnych. 
Nie tworzy ona struk-
tury podobnej do ASG-
-EUPOS, gdzie wszyst-
kie lokalizacje „spięte” 
są odpowiednim opro-
gramowaniem, które 
generuje powierzchnio-
we poprawki korekcyj-
ne. Odbiorniki w TPI-
-NET pracują w trybie 
pojedynczych stacji re-
ferencyjnych. Dla koń-
cowego użytkownika 
oznacza to, że odbiera 
on poprawki tylko z jed-
nej stacji. Jednak admi-
nistruje się nimi „cent-
ralnie”.

Stacje referencyjne 
TPI-NET we wszyst-
kich lokalizacjach są 
skonfigurowane do ge-
nerowania poprawek 
RTK w formacie CMR. 
Sprzęt jest także przy-
stosowany do dystrybu-
cji korekt DGPS w for-
macie RTCM 2.0. Jest to 
ustawienie standardo-
we. Jednak na życzenie 

klientów i ich specjalne po-
trzeby administratorzy sieci 
mogą włączyć dostęp zarów-
no do innych rodzajów po-
prawek, jak i dodatkowych 
depesz. System przystosowa-
ny jest także do zapisywania 
surowych danych obserwa-
cyjnych (RAW) i udostęp-
niania ich użytkownikom 
w celu wykorzystania przy 
wyrównaniu obserwacji sta-
tycznych.

ż eby korzystać z sys-
temu RTK TPI-NET, 
geodeta musi posiadać 

właściwy sprzęt. Warunkiem 
koniecznym jest oczywiście 
odbiornik Topcon z oprogra-
mowaniem, które obsługuje 
format CMR i RTCM w odpo-
wiedniej wersji. Kolejnym jest 
wyposażenie zestawu pomia-
rowego w odpowiednie me-
dium do odbioru danych. Do-
stęp do poprawek i systemu 
odbywa się za pomocą tech-
nologii GSM/GPRS w proto-
kole NTRIP. Technika ta po-
lega na przesyłaniu korekt za 
pomocą internetu w protokole 
HTTP. Dane ze stacji referen-
cyjnych trafiają do tzw. kla-

stra (serwera danych), 
skąd są pobierane przez 
użytkownika ruchome-
go odbiornika RTK. Za 
pomocą modemu cyf-
rowego przy odbiorniku 
ruchomym użytkownik 
„wdzwania się” do in-
ternetu (po uprzednim 
otrzymaniu od admini-
stratora TPI-NET loginu 
i hasła). Tam wybiera 
adres IP i numer portu 
serwera danych, a także 
odpowiedni strumień 
(format) danych korek-
cyjnych.

Jaka jest najważniej-
sza zaleta tego sposo-
bu komunikacji? Otóż, 
użytkownik może wy-
brać konkretny rodzaj 
strumienia danych 
i pobierać tylko takie 
poprawki, jakie są mu 
w danej chwili potrzeb-
ne. Oddzielne strumie-
nie są ustalone np. dla 
poprawek RTK i DGPS. 
Poza tym przy takim 
sposobie komunikacji 
użytkownik płaci nie 
za czas połączenia, a za 

STACJE REFERENCYJNE TPI-NET
nazwa stacji pozycja (b, l, h) model odbiornika
Gdańsk 54°21’59.74977”

18°35’21.26588”
102.1930

Topcon GB-1000 + Cr-3

Katowice 50°16’12.51183”
19°04’50.92690”
313.1640

Topcon GB-500 + PG-a1

Kielce 50°54’30.493410”
20°39’50.297140”
364.7640

Topcon GB-1000 + Cr-3

Kraków 50°03’32.39378”
19°56’58.56727”
261.5440

Topcon GB-1000 + Cr-3

Poznań 52°24’08.27179”
16°57’06.16325”
132.5740

Topcon GB-1000 + Cr-3

rzeszów 50°01’09.42575”
21°58’54.92289”
279.8410

Topcon GB-1000 + Cr-3

Sanok 49°33’35.08590”
22°12’02.82527”
377.7130

Topcon Odyssey rS 
+ Cr-3

Szczecin 53°26’18.398849”
14°32’21.587549”
84.3670

Topcon GB-1000 + Cr-3

warszawa 52°12’45.00167”
21°03’51.42973”
131.2560

Topcon GB-1000 + Cr-3

wrocław 51°07’57.20096”
17°03’42.51899”
175.9410

Topcon GB-1000 + Cr-3
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ilość przesłanych danych. Mo-
że również wykupić zryczałto-
wany abonament dostępu do 
internetu (np. Blueconnect). 
Trzeba jednak pamiętać, że 
protokół NTRIP wymaga w ze-
stawie pomiarowym odbior-
nika, który sam potrafi zreali-
zować połączenie NTRIP (np. 
Topcon GR-3), lub oprogramo-
wania-klienta (np. TopSURV) 
w rejestratorze. Zasięg pracy 
ze stacjami referencyjnymi 
TPI-NET w tej technologii to 
ok. 25 km.

Nie wolno także zapomi-
nać, że TPI-NET jest źródłem 
poprawek DGPS. Korzysta-
jąc więc z odbiornika GPS 
dla GIS (np. Topcon GMS-2), 
można wykonywać pomiary 
różnicowe z dokładnościami 
decymetrowymi w odległości 

nawet 100 km od stacji refe-
rencyjnej.

We wszystkich rodzajach 
komunikacji odbiornika RTK 
ze stacją referencyjną do-
kładność pomiaru w terenie 
jest podobna i wynosi około 
20 mm w poziomie i 30 mm 
w pionie. Warto jednak pa-
miętać, że zależy ona od od-
ległości, w jakiej pracuje para 
rover-baza (im większa, tym 
zmniejsza się precyzja i wy-
dłuża np. czas inicjalizacji). 

J akie jest więc największe 
dobrodziejstwo z korzy-
stania ze stacji referen-

cyjnych TPI-NET? Geodeta 
może wykonywać pomiary 
RTK z wykorzystaniem tyl-
ko jednego odbiornika. Nie 
musi wydawać pieniędzy 

na zakup drugiego, jeśli pra-
cuje w promieniu do 25 km 
od lokalizacji podanych w 
tabelce. Jednoosobowo mo-
że z dużą precyzją wykony-
wać większość zadań geode-
zyjnych, nie martwiąc się o 
bezpieczeństwo pozostawio-

nej w szczerym 
polu stacji bazo-
wej. Geodeci po-
winni być rów-
nież świadomi, 
że obserwacje 
wykonywane we 
współpracy z sie-
cią TPI-NET są 
pełnowartościo-
wymi pomiarami 
nadającymi się do 
przekazania do 
państwowego za-

sobu geodezyjnego. Ponieważ 
projekt wytycznych GUGiK 
G-1.12 (Pomiary satelitarne 
oparte na systemie precyzyj-
nego pozycjonowania ASG - 
-EUPOS) dotyczy tylko po-
miarów GPS realizowanych 
w sieci państwowej, geode-
tów oddających roboty z TPI-
NET obowiązuje instrukcja 
G-4. Mówi ona, że „stosowa-
nie metod, narzędzi i mate-
riałów nieprzewidzianych 
niniejszą instrukcją jest do-
puszczalne, a metod będą-
cych wynikiem postępu 
technicznego jest zalecane, 
pod warunkiem zachowania 
wymaganych dokładności 
opracowań wynikowych”.

MARCIN MAZIPPUS

Paweł Borecki – główny specjalista ds. technicznych podczas rutynowej 
kontroli anteny GPS/GLONASS na stacji TPI-NET w Poznaniu
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Zestawienie gIS-owych odbiorników gNSS
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R ynek GNSS stał się już 
tak duży i wyspecjali-
zowany, że jego segmen-

ty dzielą się na mniejsze czę-
ści, w których swoje miejsce 
znajdują poszczególne firmy. 
Nawigację osobistą (czyli seg-
ment obejmujący najprostsze 
odbiorniki) opanowały Tom-
Tom, Garmin, Navigon, Dash, 
Mitac. W zastosowaniach cy-
wilnych GNSS dla lotnictwa 
i nawigacji morskiej prym 
wiedzie Garmin, a w produk-
cji układów elektronicznych: 
SiRF, QUALCOMN, Infine-
on i Texas Instruments. Seg-
ment urządzeń do pomiarów 
geodezyjnych zdominowa-
ło praktycznie siedem firm 
(uwzględniliśmy je w zesta-
wieniu na s. 14). Wielkość 
rynku precyzyjnego GNSS 
(dokładność pozycjonowania 
lepsza niż 10 cm) szacowano 
w 2008 roku na 3 miliardy do-
larów. W 2012 r. wartość ta ma 
osiągnąć 6-8 mld.

Większość producentów 
sprzętu geodezyjnego propo-
nuje również odbiorniki do 
zastosowań GIS-wych, co ła-
two sprawdzić w tabelach na 
następnych stronach. Oczy-
wiście nie jest to pełna oferta 
dostępna na rynku, bo świato-
wa czołówka obejmuje obec-
nie kilkadziesiąt firm, w tym 
coraz więcej europejskich. 

KoMPUTeReK  
Z FUNKCJą gPS
Jeden z kawałków wielomiliardowego tortu, jakim jest rynek 
GNSS, to sprzedaż odbiorników przeznaczonych do zasto-
sowań GIS-owych. Sama tylko firma Trimble w 2008 roku 
zanotowała w dziale rozwiązań mobilnych, do którego należą 
odbiorniki GIS, przychody w wysokości 167 mln dolarów.

Na razie najwięcej do zapro-
ponowania ma amerykański 
Trimb le (7 spośród 22 prezen-
towanych odbiorników). Na-
tomiast wielkość sprzedaży 
urządzeń klasy GIS jest zdecy-
dowanie mniejsza niż odbior-
ników geodezyjnych i moż-
na oszacować ją na kilkaset 
milionów dolarów.

o dbiornik GIS 
to coś gorsze-
go od urzą-

dzenia precyzyjne-
go i o wiele lepszego 
niż „głuptaś” do po-
kazywania drogi, któ-
rą w końcu i tak widać 
przed szybą samocho-
du. Przyjęło się, że od-
biorniki GIS-owe to te 
pozwalające na po-
miar położenia z do-
kładnością od 10 cm 
do 5 m (oczywiście 
chodzi o wyznacze-
nia z korekcją DGPS 
lub inną). Mimo iż 
ich miejsce jest po-
między niewiel-
kim pudełkiem za 
300  złotych a tro-
chę większym za 
30 tysięcy, to zde-
cydowanie bli-
żej im do odbior-
ników z górnej 
półki. Bo to nie 

waniem przystosowanym do 
gromadzenia dużych ilości 
danych przestrzennych i opi-
sowych, jak choćby ArcPad 
firmy ESRI czy Intergraph On-
Demand. Właściwie są to ma-
łe komputerki pozwalające bu-

dować warstwowy GIS od 
razu w terenie. Dopie-

ro co wprowadzony na 
rynek Topcon GMS-2 
Pro – obok wbudowa-
nej kamery i kompa-
su elektronicznego – 
ma także dalmierz 
laserowy. Odbiornik, 
który nie ma takich 
„gadżetów”, bar-
dzo przydatnych do 
zbierania  atrybutów 
obiektów, powinien 
przynajmniej dyspo-
nować możliwością 
podłączenia ich z ze-
wnątrz. 

Coraz częściej pracę 
odbiornika GIS-owego 
wspierają nie tylko do-
datkowe pomiary fazowe, 
ale i sygnały rosyjskie go 
systemu GLONASS. Nie 
mówiąc już o możliwo-
ściach, jakie otworzy-
ły się po uruchomieniu 
ASG-EUPOS. 

Tekst i tabele: 
opracowanie  

ReDAKCJI

dokładność lokalizacji jest 
głównym wyznacznikiem ich 
przydatności. Decydujące zna-
czenie ma połączenie funkcji 
GPS z rozbudowanym, spe-
cjalistycznym oprogramo-
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ODBIORNIKI GIS-owe
MARKA 3R 3R 3R 3R
MODEL Standard Kenaz GNSS RTK-GIS
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2006 2008 2008 2008
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1 kod C/a; EGnOS L1 faza, kod C/a; EGnOS L1 faza, kod C/a; EGnOS;

GLOnaSS, rT-20 (opcja); 
aSG-EUPOS (opcja),  

rTK L1TE (opcja)

L1/L2 faza, kod C/a;  
EGnOS; OmniSTar VBS;  

GLOnaSS (opcja)

LiCZBa KanaŁÓw 12 12 28 24
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 1 1-20 1-20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 45/38/8 60/35/1 65/35/0,5 50/40/30
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] 3 (EGnOS) 1 (EGnOS) < 1 (EGnOS); 0,2 (rT-20);  
0,45 (aSG); 0,015 (rTK)

0,1 (OmniSTar); 0,01 (aSG)

postprocessing [m] nie dotyczy nie dotyczy 0,1 0,01
ODBiOrniK SirF ii Kenaz GPS novatel SMarT-V1G novatel FlexPak-V2

pamięć [MB] (karta pamięci) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
klawiatura (liczba klawiszy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
wymiary [mm] 91 x 50 x 20 101 x 97 x 35 115  x 90 185 x 160 x 71
waga [kg] 0,2 0,3 0,575 1

rEJESTraTOr TDS recon X TDS nomad TDS recon X TDS recon X
system operacyjny windows Mobile 6 windows Mobile 6 windows Mobile 6 windows Mobile 6
procesor [MHz] 200 800 400 400
pamięć wewnętrzna [MB] 64 + 128 128 + 512 128 + 256 6128 + 256
karty pamięci (rodzaj) [MB] SecureDigital CF CF CF
wyświetlacz 

rozmiar 240 x 320 pikseli 480 x 640 pixeli (VGa) 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli
dotykowy tak tak tak tak
kolorowy tak tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) 10 22, podświetlana 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

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 SHP, MiF, KML, PDF, BMP, TXT
wymiary [mm] 165 x 95 x 45 176 x 100 x 50 165 x 95 x 45 165 x 95 x 45
waga [kg] 0,5 0,59 0,5 0,5

anTEna novatel GPS-701-GGL
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 185 x 69 (śred. x wys.)
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,5

OBSŁUGa PrOTOKOŁU nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS opcja tak opcja tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232, USB, SD rS-232, USB, SD, Bluetooth 2 x rS-232, USB, Can-Bus 2 x rS-232, USB
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia Bluetooth, wi-Fi wi-Fi Bluetooth, wi-Fi Bluetooth, wi-Fi
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE brak danych brak danych Filtr PDP, aL1Gn, GL1DE Filtr PDP, GL1DE
OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU nie dotyczy nie dotyczy novatel waypoint Grafnav Lite novatel waypoint Grafnav
ZaSiLaniE (typ baterii) ni-MH Li-ion ni-MH ni-MH
CZaS PraCY [h] 12-30 12-30 12-30 12-30
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -30 do +60 -30 do +60 -30 do +60 -30 do +60
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP67/iPX7
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE rejestrator, zasilacz, okablowanie, 

ładowarka, walizka transportowa
rejestrator, zasilacz, okablowanie, 

ładowarka
odbiornik, zestaw plecakowy, 

zasilacz, okablowanie, ładowarka, 
walizka transportowa

odbiornik, antena, zestaw 
plecakowy, zasilacz, okablowanie, 
ładowarka, walizka transportowa

GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] 5995 9995 12 995 41 995
DYSTrYBUTOr GPS.PL GPS.PL GPS.PL GPS.PL
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ODBIORNIKI GIS-owe
MARKA Leica Leica Magellan Proffesional Magellan Proffesional
MODEL GS20 SR20 MobileMapper CX MobileMapper 6
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2001 2004 2007 2008
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1 faza, kod C/a; EGnOS L1 faza, kod C/a; EGnOS L1 faza, kod C/a; 

SBaS (waaS/EGnOS/MSaS)
L1 faza, kod C/a; 

SBaS (waaS/EGnOS/MSaS)

LiCZBa KanaŁÓw 12 12 14 12
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 1 1 1
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 90/45/15 90/45/15 <120/<60/<15 brak danych
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] 0,4 0,4 <1, SBaS: <3 SBaS: 2-5
postprocessing [m] 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)
<0,3 1-2

ODBiOrniK
pamięć [MB] (karta pamięci) 64-2 GB (CF) 64-2 GB (CF) 128-4 GB (SD) 128-4 GB (SD)
klawiatura (liczba klawiszy) 23 23 18 9
wymiary [mm] 215 x 90 x 50 215 x 90 x 50 90 x 195 x 46 146 x 64 x 29
waga [kg] 0,63 0,65 0,48 (z baterią) 0,224 (z baterią)

rEJESTraTOr (model) zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany
system operacyjny windriver windriver windows CE.nET 5.0 windows Mobile Version 6
procesor [MHz] brak danych brak danych 206 400
pamięć wewnętrzna [MB] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
karty pamięci (rodzaj) [MB] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
wyświetlacz 

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

klawiatura (liczba klawiszy) jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
oprogramowanie specjalistyczne (nazwa, funkcje) 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

dowolne, instalowane 
na platformie windows Mobile 6

eksport/import [format wymiany danych] SHP, MiF, DwG, DGn, aSCii, inne SHP, MiF, DwG, DGn, aSCii, inne w zależności od oprogramowania w zależności od oprogramowania
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik

anTEna (model)
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana (lub zewnętrzna) zintegrowana (lub zewnętrzna) zewnętrzna (lub zintegrowana) zewnętrzna (lub zintegrowana) 

wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy 96 x 190 (wys. x śred.) brak danych
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy 0,45 brak danych

OBSŁUGa PrOTOKOŁU nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS tak nie nie nie
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia Bluetooth, rS-232, antena Bluetooth, rS-232, antena rS-232, antena, USB, Bluetooth, 

zasilanie
antena, Bluetooth,  

1/4 cala złącze jack (TrS)

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak brak brak brak
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE ClearTrack, MaxTrack, HyperTrack ClearTrack, MaxTrack, HyperTrack minimalizacja błędu wielotorowości 

sygnału, klient nTriP
SiFr,  

technologia BLaDE™ 
OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU GiS Data Pro/Leica Geo Office Leica Geo Office MobileMapper Office MobileMapper Office 6
ZaSiLaniE (typ baterii) Li-ion Li-ion Li-ion 2 x aa
CZaS PraCY [h] 8 8 8 10
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -20 do +50 -20 do +50 -10 do +60 -20 do +60

nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP54 iP54 iP54 iPX7

wYPOSaŻEniE STanDarDOwE 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, piórka dotykowe

odbiornik, okablowanie,  
2 baterie aa, pióra zapasowe

GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] ok. 11 000 ok. 8000 brak danych brak danych
DYSTrYBUTOr 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. inS Sp. z o.o
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Sokkia Sokkia Topcon Trimble Trimble Trimble
GIR1450 GIR1600 GMS-2/GMS-2 Pro Juno SB/SC Nomad Pathfinder Pro XRT

2007 2008 2006/2009 2008 2007 2008
L1 kod C/a; EGnOS/waaS; 

OmniSTar, Beacon
L1 kod C/a; EGnOS/waaS; 

OmniSTar, Beacon
L1 faza, kod C/a; GLOnaSS; 

EGnOS; opcja OmniSTar, 
Beacon

L1 kod C/a, SBaS L1 kod C/a;
SBaS (tylko waaS)

L1/L2 faza, kod C/a GPS; 
 L1/L2 faza, kod GLOnaSS; 
SBaS, OmniSTar, Beacon

12 (10 GPS + 2 SBaS) 12 (10 GPS + 2 SBaS) + 2 x  BEaCOn 50 12 GPS 12 GPS 72 (GPS, GLOnaSS, SBaS)
1 1/2/10/20 do 10 1 1 1

brak danych brak danych <30/<10/1 30/1/1 50/1/1 30/1/1

1-2 1-2 <0,5 2-5 2-5 (tylko waaS) 0,1 (VrS, OmniSTar XP)
brak danych brak danych 0,3 (statycznie 0,003 + 0,8 ppm) 2-5 2-5 0,1 (2 minuty pomiaru)

brak brak 128 (SD) 128 (micro SD/SDHC) 2048 (SiDO, CF ii) brak
1 1 3 (funkcyjne) 14 22 7

160 x 114 x 45 147 x 100 x 40 197 x 90 x 46/210 x 94 x 78 129 x 74 x 30 176 x 100 x 50 240 x 120 x 50
0,54 0,46 0,7/0,9 0,24 (z baterią) 0,56 (z baterią) 1,55 (z baterią)

dowolny palmtop dowolny palmtop zintegrowany zintegrowany zintegrowany recon, ranger, nomad
win CE lub win Mobile 5.0 win CE lub win Mobile 5.0 windows CE 5.0 windows Mobile 6.1 windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0

dowolny dowolny 520 533 806 806
min. 32MB min. 32MB jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 2048
dowolna dowolna jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik SD/SiDO i CF (typ ii)

w zależności od modelu w zależności od modelu 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli
w zależności od modelu w zależności od modelu tak tak tak tak
w zależności od modelu w zależności od modelu tak tak tak tak
w zależności od modelu w zależności od modelu jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 22

iMaP, generowanie punktów, linii, 
polilinii, odczytywanie rastrów 
i DXF, nawigowanie i tyczenie, 
współpraca z odbiornikami GiS 

Sokkia

iMaP, generowanie punktów, li-
nii, polilinii, odczytywanie rastrów 
i DXF, 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 176 x 100 x 50
w zależności od modelu w zależności od modelu jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 0,56 (z baterią)

zewnętrzna zewnętrzna (możliwość 
dołączenia do odbiornika)

zintegrowana zintegrowana (lub zewnętrzna) zintegrowana zewnętrzna

141 x 127 104 x 22 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 76 x 165 (wys. x śred.)
0,50 0,10 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,64
tak tak tak tak tak tak

brak danych brak danych opcja tak tak tak (w rejestratorze)
2 x rS-232, zasilanie, antena 2 x rS-232, zasilanie, antena, 

Bluetooth
rS-232, USB, Bluetooth, 

zasilanie, antena 
USB, Bluetooth, wLan, audio, 

antena, zasilanie
USB, Bluetooth, wLan, audio, 

zasilanie 
2 porty szeregowe (rS-232 

oraz Lemo) zasilanie, antena, 
Bluetooth

Bluetooth brak brak brak rS-232 brak
brak danych śledzenie sygnałów BEaCOn wbudowany dalmierz laserowy  

(Pro), kamera, kompas elektr. 
brak danych brak danych Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych, Postprocessing H-Star
Spectrum Survey Suite Spectrum Survey Suite Topcon Tools GiS Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office

2 x SLa 2 x BDC46B Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
12 ok.10 ok. 8 14-8 15 13

-32 do +74/w zależności od 
modelu/-40 do +85

-30 do +70/w zależności od 
modelu/-30 do +70

-20 do +50 0 do +60 -30 do +60 -20 do +60

brak danych iP55/w zależności od 
kontrolera/iP57

iP66 brak iP67 iP67

odbiornik, antena, 
oprogramowanie

odbiornik, antena, 
oprogramowanie

odbiornik, okablowanie, 
zasilanie, ładowarka, 

oprogramowanie GMS Tools, 
bateria, pokrowiec

odbiornik, kabel USB, ładowarka 
sieciowa, bateria, 2 rysiki, pasek 

na rękę

odbiornik, bateria, rysik, smycz, 
ładowarka sieciowa, kabel USB, 
pasek na dłoń, folie ochronne 

na ekran

odbiornik, antena Zephyr 
model 2, kabel antenowy, 

zasilacz, walizka transportowa, 
okablowanie

3 3 2 1 1 1
brak danych nieustalona w zależności od konfiguracji 2990 od 6590 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 2008 2008 2005 2006
ŚLEDZOnE SYGnaŁY L1 kod, C/a, SBaS (GeoXM) 

L1 faza, kod C/a, SBaS (GeoXT)
L1/L2 faza, kod C/a; SBaS L1 kod, faza C/a; SBaS – ProXT

L1/L2 kod, faza C/a; SBaS – 
ProXH z zewn. anteną Zephyr

L1 kod C/a

LiCZBa KanaŁÓw 14 (12 GPS, 2 SBaS) 26 (12 GPS L1 faza i kod,  
12 L2 faza, 2 SBaS)

12 (GPS L1 faza i kod, SBaS - 
ProXT; jw. plus L2 faza – ProXH

12 GPS

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 0,1 (VrS) <1 nie dotyczy
postprocessing [m] 1-3/<1 0,1 (2 minuty pomiaru) 0,01-0,3 + 5 ppm (5-45 minut 

obserwacji) – ProXT  
jw. plus postprocessing H-Star 

0,2-0,3 (2 min śledzenia 
sygnału) – ProXH

2-5

ODBiOrniK
pamięć [MB] (karta pamięci) 1024 (SD/SDHC) 1024 (SD/SDHC) brak brak
klawiatura (liczba klawiszy) 11 11 1 brak
wymiary [mm] 215 x 99 x 77 215 x 99 x 77 146 x 106 x 40 93 x 42 x 11
waga [kg] 0,80 (z baterią) 0,81 (z baterią) 0,53 (z baterią) 0,034

rEJESTraTOr (model) zintegrowany zintegrowany recon, ranger, nomad recon, ranger, nomad
system operacyjny windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0
procesor [MHz] 520 520 806 806
pamięć wewnętrzna [MB] jak odbiornik jak odbiornik 2048 2048
karty pamięci (rodzaj) [MB] jak odbiornik jak odbiornik SD/SiDO i CF (typ ii) SD/SiDO
wyświetlacz 

rozmiar 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli
dotykowy tak tak tak tak
kolorowy tak tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) jak odbiornik jak odbiornik 22 22
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 [mm] jak odbiornik jak odbiornik 176 x 100 x 50 225 x 100 x 50
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik 0,56 (z baterią) 0,60 (z baterią)

anTEna (model)
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
wymiary [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 tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia USB, Bluetooth, wLan, zasilanie, 

antena
USB, Bluetooth, wLan zasilanie, 

antena
DB9, Bluetooth, zasilanie, antena jak rejestrator

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia DB9 DB9 DB9 jak rejestrator
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE brak/Everest – eliminacja 

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

Everest – eliminacja sygn. odb., 
postprocessing H-Star (ProXH)

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 jak rejestrator
CZaS PraCY [h] 8-16 8-16 12-15 8-16
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -20 do +60 -20 do +60 -20 do +60 -10  do +50
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP65 iP65 iP54 jak rejestrator
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, stacja dokująca, 

okablowanie, zasilacz sieciowy, 
wskaźnik, pokrowiec, folie 

ochronne na ekran

odbiornik, stacja dokująca, 
okablowanie, zasilacz sieciowy, 

wskaźnik, pokrowiec, folie 
ochronne na ekran

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

okablowanie

odbiornik

GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] 9990/16 650 19 990 9750/13 590 1090 (bez rejestratora)
DYSTrYBUTOr impexgeo impexgeo impexgeo impexgeo
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STANISłAW KoWAlSKI

lgPS, PlANY Do 2025
lNa początku lutego br. 

w systemie pracowało 31 sa-
telitów: 14 – Blok I, 12 – Blok II 
i 5 – Blok IIR-M. GPS jest wciąż 
unowocześniany, co wynika 
z rozwoju technologii, ko-
nieczności wymiany starego 
sprzętu na nowy oraz czynni-
ków ekonomicznych. Z cywil-
nego serwisu systemu (SPS – 
Standard Positioning Service) 
korzysta cała światowa spo-
łeczność, zaś częstotliwości 
militarne (PPS – Precise Posi-
tioning Service) udostępniono 
ponad 40 państwom sojuszni-
czym USA. Według Departa-
mentu Handlu uruchomienie 
nowego kodu L2C przyniesie 
do roku 2030 zysk w wysoko-
ści 5,8 mld dolarów.
lNa początku stycznia 

2008 r. rozpoczął pracę satelita 
Bloku IIR-M (M – zmodernizo-
wany) wprowadzony na orbi-
tę 20 grudnia 2007 r. 15 mar-
ca w kosmosie znalazł się 
kolejny aparat, który uzyskał 
zdolność operacyjną 24 mar-
ca. Oba zostały wprowadzo-
ne do systemu w rekordowo 
krótkim czasie. Ulepszono 
w nich kodowanie i wypo-
sażono w nowe anteny, które 
umożliwiają wysyłanie sil-
niejszych sygnałów i są odpor-
niejsze na zakłócenia. Apara-
tura generuje dwa nowe kody 
wojskowe (L1 – 1575,42 MHz, 
L2 – 1227,60 MHz) o zwiększo-
nej dokładności pozycjonowa-
nia oraz jeden cywilny (L2C – 
1227,6 MHz). Planowany czas 
pracy aparatów tego bloku wy-
nosi 10 lat.
lW maju 2008 r. US Air 

Force przyznały konsorcjum 

PRZegląD gNSS
Satelitarne systemy nawigacyjne mają się coraz lepiej – GPS w zeszłym ro-
ku wzbogacił się o dwa aparaty, GLONASS o sześć, Galileo wyniósł w kos-
mos drugiego satelitę testowego, a Chiny zamierzają w najbliższej przy-
szłości umieścić w swoim systemie Compass aż 10 aparatów. Wyścig 
technologii (i państw) trwa w najlepsze.

utworzonemu przez firmy: 
Lock heed Martin, ITT i Ge-
neral Dynamics kontrakt 
wartości 1,4 mld dolarów na 
zaprojektowanie i budowę 
8 satelitów trzeciej genera-
cji (GPS IIIA). W grudniu LM 
przedstawił ogólne założenia 
projektu, uwzględniające har-
monogram prac, koszty i wy-
magania techniczne. W marcu 
br. powinna być gotowa wstęp-
na wersja projektu. W kolej-
nych blokach (B i C) znajdzie 
się odpowiednio: 8 i 16 sate-
litów w zmodernizowanych 
wersjach, uwzględniających 
postęp techniczny. Pierwszy 
aparat GPS IIIA ma rozpocząć 
pracę w 2014 roku. Koszt bu-
dowy generacji GPS III wynie-
sie ok. 3,5 mld dolarów.
lW czerwcu i paździer-

niku 2008 r. odwołano star-
ty dwóch satelitów. Pierwszy 
miał dodatkowo generować 
nowy sygnał na częstotliwości 
L5 (1176,45 MHz) przeznaczo-
ny głównie do obsługi serwisu 
Safety-of-Life i nawigacji lotni-
czej. L5 nadawać będą apara-
ty kolejnego po IIR Bloku IIF 
(w maju Boeing zakończył te-
sty pierwszego z 12 jego sate-
litów) i generacji GPS III. Star-
ty przesunięto na wiosnę i lato 
2009 roku. Zgodnie z wymo-
gami Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej USA po-
winny uruchomić nadawanie 
na L5 do 29 sierpnia br. 
lWe wrześniu 2008 r. De-

partament Obrony USA zaktu-
alizował standard serwisu SPS. 
Z kolei w połowie września do-
wództwo GPS poinformowało, 
że szczególnej obserwacji pod-
dano 12 z 29 satelitów z uwagi 
na obniżenie ich parametrów 
(chodzi o zegary atomowe i ko-
ła reakcyjne).

lWszystkie satelity ame-
rykańskiego systemu mają na 
pokładach aparaturę do wy-
krywania wybuchów jądro-
wych. Czujniki: optyczne, 
rentgenowskie, do wykry-
wania cząstek i impulsów 
elektromagnetycznych oraz 
procesory i łącza telekomuni-
kacyjne i segment naziemny 
wykonują zadania w ramach 
Nuclear Detonation Detec-
tion System. W razie potrze-
by system jest wyłączany na 
wybranych satelitach w celu 
zapewnienia ciągłości pra-
cy segmentu nawigacyjnego. 
W aparatach generacji GPS III 
nie będzie to konieczne. 
lSygnały GPS wykorzysty-

wane są również w misjach 
kosmicznych. GPS Terrestrial 
Service Volume zapewnia lo-
kalizację do wysokości 3 tys. 
kilometrów. W pełnym zakre-
sie (dokładności centymetro-
we) korzysta z nich m.in. NA-
SA na międzynarodowej stacji 
kos micznej, podczas lotów 
promów kosmicznych czy na-
wigacji pojazdów bezzałogo-
wych (UAV). Po raz pierwszy 
nawigacja promu za pomocą 
GPS miała miejsce podczas 
misji Atlantis STS-115.
l Obecnie prowadzone 

są prace nad systemem SSV 
(Space Service Volume), któ-
ry ma zapewnić lokalizację 
w zakresie 3-36 tys. km nad 
powierzchnią Ziemi. Najnow-
szy projekt (militarny), to re-
alizowana przez Boeinga za 
153 mln dolarów koncepcja 
integracji GPS z systemem 
Iridium – siecią 66 satelitów 
komunikacyjnych, krążących 
na niskich orbitach (na wyso-
kości 780 km) i umożliwiają-
cych globalną łączność ko-
mórkową.

lW styczniu br. rząd amery-
kański opublikował Federalny 
Plan Radionawigacyjny – pod-
stawowy dokument okreś lający 
politykę USA w dziedzinie „Po-
sitioning, Navigation, Timing” 
do roku 2025. Mowa w nim jest 
m.in. o faktycznym zamroże-
niu prac nad systemem LO-
RAN (zapasowym dla GPS), 
odkodowaniu w 2020 r. obec-
nych sygnałów militarnych, 
interoperacyjności L1C i usta-
nowieniu z niego standardu 
światowego.

lgloNASS 
W oFeNSYWIe
lOd 2005 roku nastąpiło 

wyraźne przyspieszenie prac 
nad rozwojem systemu. Obec-
nie GLONASS posiada 18 sa-
telitów, w grudniu tego roku 
konstelacja liczyć ma ich 22, 
a rok później – 24 i działaniem 
objąć całą Ziemię.
lW marcu 2008 roku po-

informowano, że pierwszy 
GLONASS-K (następca se-
rii M) znajdzie się w kosmosie 
w 2010 roku. Jego żywotność 
przewidziano na 10-12 lat. 
Satelita będzie ważył około 
700 kg, czyli dwa razy mniej 
niż poprzednik, i zostanie 
zbudowany na uniwersalnej 
platformie, co sprawi, że ła-
dunek będzie można uzupeł-
niać o dodatkowe urządzenia, 
np. moduł dla serwisu Search 
and Rescue. Aparaty będą ge-
nerowały dodatkowy kod na 
częstotliwości L. Zwiększy się 
tym samym precyzja lokaliza-
cji i wiarygodność systemu. 
Ich budową zajmuje się Cent-
rum Naukowo-Produkcyjne 
im. M. F. Reszetniewa.
lWiosną 2008 roku agencja 

Roskosmos poinformowała, 
że od 2011 roku konstelacja 
powinna liczyć 30 aparatów, 
z których 6 będzie odgrywać 
rolę satelitów zapasowych. 
W kwietniu 2008 roku Ro-
sjanie zapowiedzieli mody-
fikację struktury sygnałów 



SYSTeM

nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

42

GLONASS, która obejmować 
będzie uruchomienie sygna-
łu podobnego do GPS. Za-
pewniono również, że no-
we sygnały GLONASS będą 
kompatybilne z GPS. Pomię-
dzy USA i Rosją trwają także 
rozmowy na temat interopera-
cyjności aparatury nadającej 
serwisy Search and Rescue 
w przyszłej generacji GLO-
NASS i GPS III. 
lW sierpniu ub.r. rząd ro-

syjski zadecydował o przezna-
czeniu w najbliższych latach 
2,6 mld dolarów na rozwój 
systemu, a premier Władimir 
Putin zapowiedział wyasyg-
nowanie na ten cel dodatko-
wo jeszcze 1,8 mld dolarów. 
Zdecydowano, że do końca 
grudnia 2011 r. będzie goto-
wy plan rozwoju systemu na 
lata 2012-2020, a także zasady 
produkcji rosyjskich map na-
wigacyjnych. 
lW najbliższych latach 

należy spodziewać się wpro-
wadzenia rozwiązań, które 
ułatwią użytkownikom jed-
noczesne korzystanie z sys-
temów GPS i GLO NASS (oraz 
europejskiego Galileo). GLO-
NASS obejmie najpierw swym 
zasięgiem Rosję i Europę czy-
li północne rejony kuli ziem-
skiej. Dwa lub trzy systemy 
dają jednak lepsze pokrycie 
powierzchni Ziemi. Więcej sa-
telitów to pewniejsza i dokład-
niejsza nawigacja, zwłaszcza 
w aglomeracjach miejskich. 
To generuje wzrost zapotrze-
bowania na usługi i odbiorniki 
oraz ma konkretny wymiar fi-
nansowy. Dlatego współpraca 
obu systemów jest nieuchron-
na. W lutym ub.r. Rosjanie za-
powiedzieli już nadawanie 
sygnałów ze swoich satelitów 
metodą CDMA (podziału ko-
dów jak w GPS), co jest ele-
mentem tej strategii. 
lW Rosji widoczny jest 

ostatnio wyraźny wzrost za-
stosowań technologii nawi-
gacyjnej (bazującej głównie 
na GPS). 30 stycznia 2009 
roku Duma przyjęła ustawę 
o „działalności nawigacyj-
nej”, która definiuje niektóre 
pojęcia i ustanawia relacje po-
między poszczególnymi pod-
miotami działającymi w sferze 

nawigacji satelitarnej. Ustawa 
obejmuje zarówno sprawy 
bezpieczeństwa, gospodar-
ki, jak i współpracy między-
narodowej. Za całość polityki 
odpowiada rząd. Każdy oby-
watel/firma może bezpłatnie 
korzystać z systemu na tery-
torium całej Rosji, z wyjąt-
kiem wydzielonych obszarów 
i obiektów. Zgodnie z doku-
mentem, od 1 stycznia 2011 r. 
wszelka działalność związa-
na z obronnością, transpor-
tem, przewozem pasażerów, 
a także pracami geodezyjny-
mi i katastralnymi ma być za-
bezpieczona od strony lokali-
zacji/nawigacji przez rosyjski 
system. Oznacza to faktycz-
ny zakaz używania w admi-
nistracji, transporcie, wojsku 
i geodezji systemu innego niż 
GLONASS.

lgAlIleo NIeSPIeSZNIe
lSystem jest w trakcie bu-

dowy – obecnie na orbicie są 
dwa satelity testowe. Po latach 
kłótni pomiędzy głównymi 
rozgrywającymi w europej-
skim przemyśle kosmicznym 
dopiero pod koniec 2007 r. 
podjęto decyzję o zmianie 
sposobu finansowania pro-
gramu. Wiosną 2008 r. mini-
strowie transportu krajów UE 
zdecydowali o zarządzaniu 
Galileo, o politycznej kontro-
li nad programem i roli Parla-
mentu Europejskiego w tym 
przedsięwzięciu. Ustalono, że 
Galileo ma być gotowy do koń-
ca 2012 r.
lW kwietniu 2008 r. po kil-

kakrotnym odkładaniu startu, 
w kosmos udało się wynieść 
drugiego satelitę testowego 
GIOVE-B. Na jego pokładzie 
znalazły się dwa masery wodo-
rowe, zapewniające stabilność 
sygnału czasu rzędu 1 nano-
sekundy/dobę oraz dwa zega-
ry rubidowe. Testy przeprowa-
dzone przez brytyjską firmę 
SST potwierdziły ich para-
metry. Satelita nadaje zmody-
fikowany sygnał w technologii 
MBOC dla Serwisu Otwartego 
(zgodnie z porozumieniem za-
wartym z USA o kompatybil-
ności sygnałów). 
lNa początku 2009 roku 

uległ zmianie opublikowany 

w 2006 r. tzw. Interface Con-
trol Document, czyli specy-
fikacja komunikacji pomię-
dzy segmentem kosmicznym 
a segmentem użytkownika 
w Serwisie Otwartym. Zgrzy-
tem jest warunek, że ICD nie 
można wykorzystywać do ce-
lów komercyjnych, chociaż 
mogą go stosować firmy za-
angażowane w prace nad sys-
temem. Spowodowało to nie-
przychylne reakcje środowisk 
biznesowych. Trudno inwe-
stować w przyszłe odbiorniki, 
nie mając wglądu w ich doku-
mentację.
lProcedurę przetargową 

na budowę systemu urucho-
miono w lipcu ubiegłego ro-
ku, wcześniej anulując mi-
liardowy kontrakt z Galileo 
Industries na budowę 4 sate-
litów i testowanie infrastruk-
tury. Zamówienia podzielono 
na 6 pakietów, których reali-
zacja powinna doprowadzić 
do operacyjnego uruchomie-
nia systemu. Jedna firma nie 
może złożyć oferty na więcej 
niż dwa pakiety, a 40% prac 
musi zlecić podwykonaw-
com. Każdy pakiet stanowi 
oddzielną część, a ich łączny 
koszt przekracza 2,1 mld euro 
(ponad 1,5 mld to same sateli-
ty i rakiety noś ne). 
l Pod koniec września 

2008 r. Komisja Europejska 
ogłosiła krótką listę kandyda-
tów do przetargu. Znalazły się 
na niej m.in.: Astrium, Thales 
Alenia Space i Ariane Space, 
a także amerykański Lock-
heed Martin. Pierwsze dwie 
firmy wezwały Komisję Euro-
pejską do przyspieszenia całej 
procedury, mimo to podpisa-
nie najważniejszych kontrak-
tów nastąpi prawdopodobnie 
nie wcześniej niż w połowie 
tego roku. W styczniu br. pod-
pisano umowę z Thales Alenia 
Space na budowę odbiornika 
dla naziemnej stacji odbiorczej 
oraz na nową wersję stacji mo-
nitorującej RIMS. 

Według Fotisa Karamanlisa, 
unijnego dyrektora ds. trans-
portu morskiego, Galileo i in-
teligentnych systemów trans-
portowych, w 2010 roku 
cztery testowe aparaty znajdą 
się w kosmosie.

lChIńSKI CoMPASS
lPoczątki budowy chiń-

skiego systemu nawigacyjne-
go sięgają lat 80. Miał on nawet 
swoją nazwę (Twinstar, Twin-
sat), ale nie wyszedł poza fazę 
projektów. Pierwszego satelitę 
do celów nawigacyjnych Bei-
dou (Wielka Niedźwiedzica) 
Chińczycy umieścili w kos-
mosie dopiero w październiku 
2000 r. System miał bazować 
na geostacjonarnych satelitach 
i wspomagać lokalny GPS. Od 
2006 r. powstają plany budo-
wy systemu o zasięgu global-
nym. 
lW kwietniu 2007 roku na 

średniej orbicie (MEO) zna-
lazł się Compass-M1 – pierw-
szy testowy satelita nowego 
systemu. System Compass 
(Beidou-2) składać się ma (po-
za siecią stacji naziemnych) 
z 35 aparatów, z tego 5 będzie 
geostacjonarnych i 30 MEO. 
Ma oferować 5 serwisów 
otwartych i 5 autoryzowa-
nych. Pierwszy z nich ma za-
pewnić lokalizację z dokład-
nością rzędu 10 m. Obecnie 
w kosmosie znajdują się dwa 
satelity geostacjonarne nada-
jące sygnał testowy.
lW grudniu ub.r. w Mona-

chium podczas konferencji 
na temat technologii nawiga-
cyjnych przedstawiciel Chin 
poinformował, że osiemna-
stomiesięczne obserwacje 
pierwszego satelity Compass 
pokazały, że precyzja orbi-
ty jest lepsza niż 5 metrów, 
a zamontowane na nim czte-
ry zegary rubidowe umożli-
wiają synchronizację sygnału 
czasu z dokładnością do 2 na-
nosekund. 
lDo 2011 r. Chiny planują 

wysłanie w kosmos 10 Com-
passów. W styczniu poinfor-
mowały, że w 2010 r. system 
obejmie region Azji i Pacyfi-
ku, a w 2015 r. cały glob. Do 
tego czasu całkowita wartość 
produkcji w segmencie nawi-
gacyjnym osiągnie w Chinach 
50 mld dolarów. Na jego po-
trzeby pracowało w 2008 roku 
m.in. 800 małych i średnich 
firm produkujących sprzęt 
i świadczących usługi.

STANISłAW KoWAlSKI
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