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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

T.
 T

PI



ZeSTAWIeNIe

nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

29

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.


