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W 2000 r. Sekcja Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji Komisji Geodezji Satelitarnej 
Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk wykonała ekspertyzę 
„Techniczno - ekonomiczne uwarunkowania wykonalności geodezyjnego systemu stacji 
permanentnych GPS (CORS-PL) dla potrzeb krajowej służby geodezyjnej i kartograficznej. 
Przedstawiono w niej Międzynarodową Służbę GPS (International GPS Service) ze 
szczególnym uwzględnieniem: sieci permanentnych stacji EUREF, systemów regionalne 
i krajowe (funkcjonujących w Republice Czeskiej, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji – 
SWEPOS, Niemczech – SAPOS, Szwajcarii – SWIPOS, USA – CORS, Polsce). Zawarty 
również został przewidywany rozwój europejskich systemów satelitarnych – projekty 
EGNOS i Galileo. Na tej bazie dokonano analizy aktualnego i prognozowanego 
zapotrzebowania naszego kraju na tworzenie permanentnych stacji referencyjnych oraz na 
dane i usługi związane z GSSP (przewidywani użytkownicy tego systemu w Polsce, ich 
kwalifikacje i niezbędne wyposażenie). 

Mimo, że idea tworzenia permanentnych stacji i permanentnych sieci GPS 
(np. w rejonach o dużej aktywności sejsmicznej) powstała w latach osiemdziesiątych, to 
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praktyczna realizacja geodezyjnych systemów takich stacji rozpoczęła się w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych i trwa nadal. Wśród celów przyświecających koncepcji zakładania 
permanentnych stacji GPS należy wymienić: 

1. UMOŻLIWIENIE ZESPOŁOWI POMIAROWEMU, DYSPONUJĄCEMU 
POJEDYNCZYM ODBIORNIKIEM GPS, WYZNACZENIE POZYCJI Z 
WYMAGANĄ DOKŁADNOŚCIĄ, W DOWOLNYM REJONIE KRAJU. 
OZNACZA TO OSZCZĘDNOŚĆ W INWESTYCJACH, OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, 
ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW. 

2. DOSTARCZENIE OBSERWACJI NADLICZBOWYCH PRZY 
KAŻDORAZOWYM WYZNACZANIU POZYCJI, NIEZALEŻNIE OD LICZBY 
ODBIORNIKÓW GPS, UCZESTNICZĄCYCH W POMIARZE. OZNACZA TO 
ZWIĘKSZENIE WIARYGODNOŚCI POMIARU, A TAKŻE OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW. 

3. DOWIĄZANIE POMIARÓW DO KRAJOWEGO SYSTEMU ODNIESIENIA BEZ 
KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA POMIARÓW NA PUNKTACH OSNOWY. 
TAKŻE I W TYM PRZYPADKU NASTĘPUJE OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW. 

4. DOSTARCZENIE DANYCH DO MONITOROWANIA REGIONALNYCH 
I LOKALNYCH PROCESÓW GEODYNAMICZNYCH. OZNACZA TO 
MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA KINEMATYKI UKŁADU ODNIESIENIA 
ORAZ STWORZENIA WARUNKÓW DO PROWADZENIA BADAŃ 
GEODYNAMICZNYCH. 

5. UMOŻLIWIENIE LOKALNEGO I REGIONALNEGO MODELOWANIA 
JONOSFERY I TROPOSFERY. 

 
NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE CZYNNIKIEM, KTÓRY W NAJWIĘKSZYM 

STOPNIU PRZYCZYNIŁ SIĘ I PRZYCZYNIA SIĘ NADAL DO TWORZENIA 
GEODEZYJNYCH SYSTEMÓW PERMANENTNYCH STACJI GPS, BYŁO 
UTWORZENIE W 1994 ROKU ŚWIATOWEJ SIECI PERMANENTNYCH STACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ SŁUŻBY GEODYNAMICZNEJ - IGS (INTERNATIONAL 
GPS SERVICE FOR GEODYNAMICS), NOSZĄCEJ OBECNIE NAZWĘ 
MIĘDZYNARODOWEJ SŁUŻBY GPS (INTERNATIONAL GPS SERVICE). DZIĘKI 
WŁĄCZENIU SIECI IGS DO MIĘDZYNARODOWEJ SŁUŻBY RUCHU 
OBROTOWEGO – IERS (INTERNATIONAL EARTH ROTATION SERVICE) 
NASTĄPIŁA ZNAKOMITA POPRAWA PARAMETRÓW DEFINIUJĄCYCH 
MIĘDZYNARODOWY ZIEMSKI UKŁAD ODNIESIENIA – ITRF 
(INTERNATIONAL TERRESTIAL REFERENCE FRAME). PERMANENTNE 
OBSERWACJE GPS PROWADZONE POCZĄTKOWO PRZEZ KILKADZIESIĄT, A 
OBECNIE ZNACZNIE PONAD 200 STACJI PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ROZWINIĘCIA 
PRZEZ IGS WŁASNEJ, ZNAKOMITEJ SŁUŻBY EFEMERYDALNEJ, 
ZAPEWNIAJĄCEJ DOKŁADNOŚĆ ORBITY FINALNEJ RZĘDU 5 CM. ISTOTNYM 
IMPULSEM DO TWORZENIA PERMANENTNYCH STACJI GPS W KRAJACH 
EUROPEJSKICH, BYŁO UTWORZENIE W 1996 ROKU PERMANENTNEJ SIECI 
GPS EUREF. PUNKTY SIECI EUREF DEFINIUJA, JAK WIADOMO, EUROPEJSKI 
ZIEMSKI UKŁAD ODNIESIENIA – ETRF’89 (EUROPEAN TERRESTIAL 
REFERENCE FRAME 89) I TWORZENIE KRAJOWYCH SIECI STANOWI 
NATURALNE ZAGĘSZCZENIE SIECI EUROPEJSKIEJ. UWZGLĘDNIAJĄC 
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FUNDAMENTALNĄ ROLĘ SIECi IGS I EUREF W TWORZENIU SYSTEMÓW 
KRAJOWYCH, A TAKŻE ZDOBYTE DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
KOORDYNACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEPŁYWEM, 
PRZETWARZANIEM I UDOSTĘPNIANIEM DANYCH, OBU TYM SŁUŻBOM 
POŚWIĘCONO NAJWIĘCEJ UWAGI W DOKONANEJ ANALIZIE STANU 
TECHNIKI ŚWIATOWEJ W ZAKRESIE SYSTEMÓW STACJI PERMANENTNYCH. 
DOKONANA ANALIZA STANU GEODEZYJNYCH SYSTEMÓW 
PERMANENTNYCH STACJI GPS W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
I WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH WSKAZUJE, ŻE TWORZONE TAM 
PERMANENTNE SIECI MAJA CHARAKTER WIELOFUNKCYJNY. POZA 
UMOŻLIWIENIEM DOSTĘPU DO POSIADANYCH ZBIORÓW WYNIKÓW 
OBSERWACJI POPRZEZ INTERNET, OFERUJĄ ONE TAKŻE USŁUGI 
UŻYTKOWNIKOWI KORZYSTAJĄCEMU Z TECHNIK DGPS I RTK. ANALIZA 
WYKAZAŁA TEŻ, ŻE ISTOTNY WPŁYW NA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE 
GEODEZYJNYCH SYSTEMÓW PERMANENTNYCH STACJI GPS MAJĄ 
KRAJOWE SŁUŻBY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE, WSPÓŁDZIAŁAJĄC 
(JAK NP. W Szwecji) Z SZEROKIM WACHLARZEM ZAINTERESOWANYCH 
RESORTÓW I INSTYTUCJI.  

W Czechach Politechnika Praska jest administratorem stacji Dgps, która. służy ona 
głównie do nawigacji i monitoringu pojazdów drogowych i kolejowych. stacja dostarcza  
poprawki różnicowe dla pomiarów kodowych w czasie rzeczywistym, postprocessingu. Stacja 
bazuje na trzech odbiornikach GPS:  Leica MX9400R, Trimble GPS Pathfinder Community 
Base Stadion, Novatel GPSCard 951R. Odbiornik Leica dostarcza poprawek różnicowych, 
które są wysyłane drogą radiową do użytkowników. Odbiornik Trimble jest odbiornikiem 
zapasowym. Wytwarza on jednocześnie poprawki niezbędne dla postprocessingu. Odbiornik 
Novatel jest kolejnym odbiornikiem zapasowym. Poprawki dla postprocessingu są 
zapisywane do pamięci, w interwałach jednosekundowych. Są one przechowywane przez 
okres co najmniej 40 dni. Użytkownicy mogą je otrzymać na dyskietkach, bądź też przez 
Internet. Poprawki w czasie rzeczywistym są wysyłane drogą radiową, w interwale 
jednosekundowym, przy użyciu: kanału VHF RDS, kanału LF. Zanim zostaną wysyłane 
poprawki przez kanał VHF RDS, dane uzyskane na podstawie pomiarów pseudoodległości 
instrumentem Leica są transformowane do formatu typu NRCS i transmitowane przy użyciu 
łącza mikrofalowego do wieży telewizyjnej. Wartości poprawek są następnie kodowane do 
postaci danych RDS i ze stacji FM Regina Praha (92.6 MHz) są transmitowane do 
użytkowników przez nadajnik o mocy 5 kW. Poprawki pokrywają Pragę i okolice. Natomiast 
poprawki transmitowane przy użyciu kanału LF to te same poprawki, ale modulowane 
w nadajniku typu LF w Podebradach - ok. 50 km na wschód od Pragi. Nadajnik pracuje na 
częstotliwości 111.8 kHz z szybkością transmisji 500 bps. Moc nadajnika wynosi 80 kW. 
Politechnika w Pradze skonstruowała i produkuje odbiorniki dla obu kanałów, tj. LF i VHF. 
Odbiorniki te odbierają poprawki w formacie RTCM 104, sprawdzają parzystość oraz 
eliminują dane z wykrytymi błędami. Szacowana dokładność pozycjonowania 2D wynosi 
0.76 m (95%) w Pradze i okolicy, zaś dostępność poprawek jest na poziomie 99.7% (dla 1500 
godzin pracy stacji).  

Od sierpnia 1998 r. działa w Austrii krajowa służba DARC-DGPS, umożliwiająca 
uzyskanie submetrowej dokładności satelitarnego pozycjonowania na terenie całego kraju. 
W pobliżu sześciu permanentnych stacji (Wiedeń, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz), 
możliwy jest odbiór także pomiarów fazowych i wykorzystania metody RTK do 
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precyzyjnego pozycjonowania o dokładności centymetrowej. Krajowy austriacki system 
oferuje następujące poziomy dokładności: poziom standardowy  (dokładność lepsza od 10 m., 
na terenie całej Austrii, przy użyciu standardowych odbiorników DGPS), pozom standardowy 
DGPS/DGLONASS  (dokładność lepsza od 10 m., na terenie całej Austrii, przy użyciu 
standardowych odbiorników DGPS/DGLONASS), profi  (dokładność lepsza od 1 m., na 
terenie całej Austrii, przy użyciu odbiorników kodowych o najwyższej precyzji), premium 
(pozycjonowanie metodą RTK o dokładności centymetrowej w pobliżu stacji referencyjnych). 
Działający na zasadzie subskrypcji serwis DARC jest wykorzystywany przez ponad 150 
użytkowników na wszystkich poziomach dokładności. Obecnie serwis jest zarządzany przez 
firmę DGPS-DatenverbreitungsgesmbH we współpracy z Austrian Broadcasting Corporation 
(ORF) oraz  Austriacką Akademią Nauk na zasadzie PPP (private-public partnership). Bazą 
dla rozwoju radiowej transmisji danych jest infrastruktura ORF, składająca się z około 270 
stacji nadających programy radiowe na terenie całej Austrii, docierające do 98.9 % ludności. 
Poprawki RTCM są nadawane przy użyciu technologii DARC. Dane uzyskane z pomiarów 
stacji referencyjnej są przekazywane do centrum ORF we Wiedniu, a następnie 
retransmitowane do poszczególnych radiowych stacji nadawczych. Koncepcja centralnego 
zbierania danych umożliwia monitorowanie pracy stacji referencyjnych oraz kontrolę 
działania całego systemu. Dane w centralnym serwerze we Wiedniu mogą być monitorowane 
przez jedną z dwóch utworzonych stacji monitorujących w miejscowościach Graz-Lustbühel 
oraz Vöcklabruck. Jednocześnie, obie stacje monitorujące mają bezpośredni dostęp do 
poszczególnych stacji referencyjnych przez równoległe łącza danych. Dodatkiem do tego 
półautomatycznego monitoringu są urządzenia zabezpieczające, pozwalające na 
kontrolowanie podstawowych funkcji stacji referencyjnych i innych komponentów sieci. Stan 
operacyjny sieci jest zdalnie monitorowany. W przypadku uszkodzeń, operator będący na 
służbie jest alarmowany poprzez e-mail oraz telefon komórkowy. Operator ma możliwość 
połączenia się z dowolną stacją w sieci w celu odpowiedniej interwencji. W przypadku 
standardowych usterek w działaniu stacji referencyjnej, zostały ustalone automatyczne 
procedury ich wykrywania i naprawy. Centralny system zarządzania danymi pozwala także na 
wykonanie obliczeń o znaczeniu naukowym i praktycznym, takich jak np. model jonosfery. 
W najbliższym czasie planuje się rozbudowę serwisu poprzez rozszerzenie zasięgu sieci RTK 
na obszar całej Austrii i uzyskanie centymetrowej dokładności pozycjonowania w czasie 
rzeczywistym. Grupę użytkowników stanowią tak znaczące podmioty, jak: Mobilkom 
Austria, Connect Austria, Steyr Daimler Puch AG, Austrian Federal Railways (ÖBB), the 
Austrian Forestry Agency (Österreichische Bundesforste), Verbund AG, Joanneum Research, 
a także wiele innych. Możliwości praktycznego wykorzystania serwisu są wielorakie i dają 
prawie nieograniczone możliwości, jakie może oferować precyzyjna nawigacja w czasie 
rzeczywistym: monitorowanie pojazdów, nawigacja na Dunaju, nawigacja i monitorownia 
służb ratunkowych, Systemy Informacji Geograficznej i Systemy Informacji o Terenie. We 
wszystkich tych zastosowaniach, połączenie nawigacji i klasycznych pomiarów geodezyjnych 
staje się coraz bardziej widoczne i wskazuje kierunki rozwoju serwisu. Połączenie wymagań 
nawigacyjnych, takich jak wiarygodność i dostępność serwisu z wymaganiami uzyskania 
wysokiej dokładności w pomiarach geodezyjnych będzie głównie determinować dalszy 
rozwój systemu. Te dodatkowe informacje o jakości pracy systemu mogą być przesyłane do 
użytkownika poprzez specjalny kanał informacyjny. Serwis DARC-DGPS może być 
z powodzeniem zintegrowany z planowanymi przez Komisję Unii Europejskiej systemami 
nawigacji satelitarnej GNSS. 
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 W czerwcu 2000 r. rozpoczął działalność krajowy system stacji permanentnych GPS 
Wielkiej Brytanii. Główny Urząd Geodezji (Ordnance Survey) zapewnia bezpłatny dostęp do 
sieci tego systemu poprzez Internet. Sieć składa się z 30 permanentnych aktywnych stacji 
GPS oraz około 900 stacji pasywnych (dostępnych dla użytkownika, zastabilizowanych 
punktów geodezyjnych).  Główne miasta są w zasięgu 50 km od najbliższej aktywnej stacji 
referencyjnej, a 95% terytorium Wielkiej Brytanii jest w zasięgu 100 km od takiej stacji. 
Wszystkie permanentne stacje aktywne przesyłają jednogodzinne pakiety danych w formacie 
RINEX (w 15-sekundowym interwale) poprzez dedykowaną linię ISDN do centralnego 
serwera Głównego Urzędu w Southampton. Od 2000 r. dane pomiarowe GPS w formacie 
RINEX są udostępniane nieodpłatnie na stronach Internetu, włącznie z kompletną bazą 
danych, obejmującą zarówno współrzędne stacji pasywnych w układzie ETRF89, jak i ich 
opisy topograficzne. Przy pomocy stacji aktywnych, geodeta wyposażony w odbiornik GPS 
i odpowiedni program może osiągnąć dokładność wyznaczenia pozycji lepszą od 5 cm, na 
podstawie 30-60 minutowej sesji statycznej lub dokładność rzędu 1 cm, przy długości sesji 
obserwacyjnej 120-240 minut, w zależności od warunków lokalnych. Zagęszczenie krajowej 
sieci GPS będzie można osiągnąć poprzez wykorzystanie sieci stacji pasywnych, 
znajdujących się w odległości 20-30 km od dowolnego wyznaczanego punktu. Możliwe jest 
zatem użycie tanich odbiorników jednoczęstotliwościowych i znaczące skrócenie sesji 
obserwacyjnej. Wszystkie stacje pasywne będą podlegały pomiarom GPS co 5 lat przez 
służbę Głównego Urzędu, w celu wykrycia ich ewentualnych przesunięć poziomych 
i pionowych. Daje to szansę na uzyskanie dokładności geodezyjnego pozycjonowania na 
poziomie centymetra, także przy wyznaczaniu wysokości punktu. Strona internetowa 
krajowej sieci GPS zawiera trzy główne serwisy: pomiary w formacie RINEX wykonane na 
stacjach referencyjnych, baza danych dla stacji pasywnych oraz on-line serwis dla 
transformacji współrzędnych poziomych i pionowych do obowiązujących systemów 
odniesienia – OSTN97 i OSGM91. Główny Urząd Geodezji (Ordnance Syrvey) podjął 
decyzję o nieodpłatnym udostępnianiu tych serwisów użytkownikom. W przyszłości planuje 
się wprowadzenie umiarkowanych opłat za korzystanie z danych stacji aktywnych w formacie 
RINEX. Dane dotyczące stacji pasywnych oraz transformacja współrzędnych pozostaną 
wolne od jakichkolwiek opłat.  

SWEPOS jest szwedzką krajową siecią 25 permanentnych stacji referencyjnych. Została 
ona utworzona w celu dostarczania wyników obserwacji GPS do szerokiej gamy zastosowań, 
od precyzyjnego określania pozycji z dokładnością centymetrową do zastosowań 
nawigacyjnych, z dokładnością wyznaczania pozycji rzędu jednego metra. Bardziej 
szczegółowo cele SWEPOS można scharakteryzować następująco: dostarczanie jedno- 
i dwuczęstotliwościowych danych obserwacyjnych przy pomiarach względnych GPS, 
dostarczanie poprawek DGPS i danych RTK dla użytkowników GPS w czasie rzeczywistym, 
spełnianie funkcji sieci wysoko precyzyjnych punktów odniesienia dla użytkowników GPS, 
dostarczanie danych do badań geodynamicznych, monitorowanie niezawodności systemu 
GPS. SWEPOS został zaplanowany i jest finansowany przez następujące instytucje: 
Szwedzką Krajową Administrację Kolei, Szwedzkie Siły Zbrojne, Szwedzki Krajowy Urząd 
Geodezji (The National Land Survey of Sweden), Szwedzką Cywilną Administrację Lotniczą, 
Szwedzkie Koleje Regionalne, Swedish TELECOM, Szwedzką Krajową Administrację 
Drogową. Współrzędne stacji SWEPOS zostały określone w układzie SWEREF 93, który jest 
szwedzką realizacją układu EUREF 89 (ETRF 89). Zdefiniowano także współczynniki 
transformacji do tradycyjnego szwedzkiego krajowego układu współrzędnych pozionych – 
RT90 i układu wysokościowego RH70. Związki układu współrzędnych ustalano podczas 



 

 273 

specjalnej kampanii RIX 95. Począwszy od 1 lipca 1998 roku, szwedzka sieć permanentnych 
stacji – SWEPOS umożliwia wyznaczanie pozycji w czasie rzeczywistym z dokładnością 1m, 
a w ramach postprocessingu – z dokładnością rzędu centymetra. Plan na najbliższą przyszłość 
przewiduje uzyskiwanie dokładności poniżej decymetra w czasie rzeczywistym. Wszystkie 
stacje SWEPOS są połączone z centrum kontroli, dokąd przesyłają wyniki swoich obserwacji, 
jak też poprawki DGPS w formacie RTCM, w czasie rzeczywistym z częstotliwością 1 Hz 
poprzez dzierżawione linie telefoniczne, używając protokołu TCP/IP. W centrum kontroli 
następuje sprawdzenie jakości odebranych danych oraz konwersja surowych danych na 
format RINEX. Tak więc centrum kontrolne ma dostęp do wszystkich obserwacji i po 
sprawdzeniu może je dostarczać zarówno w czasie rzeczywistym, jak też dla potrzeb 
postprocessingu. Dane SWEPOS są dostępne w czasie rzeczywistym w systemie RDS, 
nadawanym przez sieć radiową FM (Program 3), w serwisie Epos. Można je także odbierać 
poprzez telefonię komórkową. Dostęp do danych SWEPOS jest możliwy tylko dla 
abonentów, za pomocą specjalnego odbiornika radiowego. W celu zbadania możliwości 
pełnienia przez SWEPOS służby wysoko precyzyjnego pozycjonowania w czasie 
rzeczywistym (dokładność rzędu centymetrów), Krajowy Urząd Geodezji wespół 
z Obserwatorium Satelitarnym w Onsala i firmą Teracom rozpoczęły w 1997 roku realizację 
wspólnego projektu badawczego NeW-RTK (Net-Work RTK). Realizacja projektu obejmuje 
modelowanie efektów atmosferycznych, wpływu wielotorowości sygnałów, dokładność 
predykacji orbit. Projekt zakłada transmisję danych w systemie DARC (Data Radio Channel). 
Jest to, jak wiadomo, system podobny do RDS (Radio Data System), ale o większej 
przepustowości – 16000 bps wobec 1100 bps dla RDS. Oczekuje się, że system zapewni 
dokładność pozycji lepszą od 10 cm, w czasie rzeczywistym, w odległości do 100 km od 
stacji bazowej, przez 95% czasu. Obecnie już 7 stacji SWEPOS przekazuje w systemie 
DARC dane do wyznaczeń RTK. Na 7 stacjach SWEPOS została zainstalowana aparatura 
GPS/GLONASS, co umożliwiło im wzięcie udziału w eksperymencie IGEX. 

Niemiecki system aktywnych stacji referencyjnych GPS – SAPOS jest skrótem od 
angielskich słów Satellite Positioning System. Jest to system bazujący na wielofunkcyjnych, 
permanentnych stacjach referencyjnych GPS. Po raz pierwszy został on oficjalnie 
przedstawiony w Niemczech w 1996 roku. Były to wówczas projekty AdV 
(Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen) i AK GV (Arbeitskreis 
Grundlangenvermessung). Celem systemu SAPOS jest utworzenie jednorodnego systemu 
referencyjnego dla wszystkich zastosowań geodezyjnych i katastralnych oraz do wyznaczania 
pozycji przez innych użytkowników z dużą częstotliwością, efektywnością i precyzją na 
terenie całych Niemiec. Realizacją tych zadań zajmują się urzędy geodezyjne poszczególnych 
landów. Podstawą działalności SAPOS jest sieć stacji referencyjnych GPS (jedna stacja na 
obszarze ok. 3000 km2) o ustalonych współrzędnych w układzie ETRS 89 (European 
Terrestrial Reference System 1989), bazującym na systemie ITRF. Ze względu na różne 
wymagania dokładnościowe użytkowników, w systemie wyróżniono cztery opcje: EPS (real-
time positioning service 1-3 m), HEPS (high-precision real time positioning service 1-5 cm), 
GPPS (geodetic precision positioning system 1 cm), GHPS (geodetic high-precision 
positioning system < 1 cm). EPS i HEPS są technikami wyznaczania pozycji w czasie 
rzeczywistym, opartymi na poprawkach do obserwacji GPS, które są określane 
i transmitowane przez stację referencyjną. W zależności od techniki komunikacji zasięg stacji 
wynosi od 50 km dla HEPS do 500 km dla EPS.GPPS i GHPS są technikami typu “post 
processing”, wykorzystującymi pomiary stacji referencyjnej i pomiary terenowe, zapisane 
w formacie RINEX. Przy wykorzystaniu telefonii GSM można uzyskać rozwiązanie w czasie 
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prawie rzeczywistym (opóźnione tylko o kilka minut). GHPS nie służy do bezpośredniego 
wyznaczania współrzędnych punktów; jego zadaniem jest wewnętrzna kontrola jakości 
całego systemu. Każda stacja referencyjna ma określony numer identyfikacyjny, wysokość 
anteny, częstotliwość rejestracji obserwacji, czas przechowywania danych i format ich zapisu. 
Wprowadzono niezależny od producenta sprzętu format danych. Procedury EPS i HEPS 
wykorzystują format RTCM (Radio Technical Commission of Maritime Services). Procedury 
typu “post processing” korzystają z formatu RINEX. W EPS do transmisji danych stosowana 
jest technika RASANT (Radioaided Satellite Navigation Technique), wykorzystująca RDS 
(Radio Data System). Dane DGPS, po konwersji na format RDS, są dostarczane do stacji 
radiowych, a następnie są transmitowane w tym formacie w paśmie UHF i LW. Do odbioru 
poprawek stosowany jest specjalny odbiornik, zmieniający otrzymany format danych na 
RTCM. Obecnie już kilku producentów oferuje takie odbiorniki. Niektóre z nich są 
zintegrowane z odbiornikami GPS. Za tę usługę pobierana jest opłata w wysokości 15% ceny 
sprzętu. Niemiecki Federalny Urząd Kartografii i Geodezji oraz German Telekom podpisały 
umowę o wykorzystaniu jednej tylko częstotliwości do przesyłania danych na terenie całych 
Niemiec. Poprawki te są transmitowane  na niskiej częstotliwości z jednej ze stacji GPS 
w Mainflingen. Technikę tę nazwano ALF (Accurate Positioning by Low Frequnency). 
Gwarantuje ona precyzję około 2 metrów na terenie całych Niemiec. Opłata za tą usługę jest 
pobierana przy sprzedaży odbiorników ALF przez German Telekom. Następną możliwość 
przesyłania danych daje zakres fal dwumetrowych. W tym przypadku potrzebny jest dekoder 
do konwersji danych, nadawanych w formacie RTCM AdV na RTCM 2.0. Obecnie trwają 
badania nad nową metodą transmisji danych, nazwaną DAB (Digital Audio Broadcasting). 
Jeśli chodzi o HEPS, to ze względu na wysoką dokładność rozwiązań w czasie rzeczywistym 
metoda ta wzbudza duże zainteresowanie Federalnego Urzędu Kartografii i Geodezji. 
Zastosowano tu technikę RTK. Poprawki są przesyłane w formacie RTCM w zakresie fal 
o długości 2 m. Ze względu na ograniczenie prędkości przesyłania danych (2400 bit/s), 
postanowiono zastosować dodatkową kompresję w specyficznym formacie RTCM AdV. 
Pozwala to także uniknąć odbioru poprawek przez nieautoryzowanych użytkowników. 
Legalny użytkownik posiada tzw. SAPOS-decoder do odbioru i konwersji danych na format 
RTCM. Opłaty za użytkowanie systemu są pobierane za pomocą “ładowalnych” kart 
elektronicznych, akceptowanych przez ten dekoder. Karty te są sprzedawane przez urzędy  
geodezyjne poszczególnych landów. Dostępne są także zestawy do konwersji danych RTCM 
na RTCM AdV dla stacji referencyjnych, kompatybilne z większością odbiorników GPS. 
Obecnie stosuje się 5 częstotliwości fal do transmisji poprawek, ale doświadczenie pokazuje, 
że do zabezpieczenia niezawodności systemu potrzebne są nowe częstotliwości. 
Uzupełnieniem jest system GSM, jako dodatkowy środek komunikacji, współpracujący z w/w 
dekoderami. Pierwsze zastosowanie systemu pokazało, że możliwe jest uzyskanie wymaganej 
dokładności w promieniu 15 km od stacji referencyjnej. Trwają prace nad zwiększeniem tego 
promienia do 30 km, poprzez redukcję błędów zależnych od odległości pomiędzy stacją 
referencyjną, a odbiornikiem użytkownika. Należy także zredukować wpływ błędów jono- 
i troposferycznych. Technologia GPPS jest oparta na metodzie postprocessingu przetwarzania 
danych dostępnych poprzez analogowy lub cyfrowy system telefoniczny w formacie RINEX. 
System GSM pozwala na uzyskanie rozwiązań niemal w czasie rzeczywistym, z zaledwie 
kilkuminutowym opóźnieniem. Obecnie sposób dostarczania tych danych jest jeszcze mało 
zautomatyzowany. Technika GPPS może znaleźć zastosowanie w gospodarce przestrzennej 
i geodezji inżynieryjnej. Jak już wspomniano wcześniej GHPS to system o wysokiej precyzji, 
który służy do monitorowania wewnętrznych składników całego systemu SAPOS, np. jakości 
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serwisu stacji referencyjnych. Oferowane usługi nie są wolne od opłat. Od 1997 roku wszyscy 
użytkownicy muszą płacić za otrzymywane dane korekcyjne. Opłaty są takie same na 
terytorium całych Niemiec. Z uwagi na to, że każda stacja ma swój własny numer 
identyfikacyjny, opłaty za jej dane trafiają bezpośrednio do niej. Jest to istotne z tego 
względu, że stacje referencyjne SAPOS mogą należeć do różnych agencji. Serwis EPS-
RASANT i EPS-ALF jest opłacany jednorazowo przy zakupie sprzętu, w wysokości 15% 
jego wartości. Za poprawki transmitowane na falach dwumetrowych roczna opłata wynosi 
300 DM. Opłata za serwis HEPS zależy od czasu połączenia. Dane przesyłane za pomocą fal 
radiowych kosztują 0,20 DM/minutę, a transmisja GSM 0,40 DM/min. Usługa GPPS/GHPS 
dostarczana sieciami telefonicznymi kosztuje od 0,40 do 1,60 DM/min, w zależności od 
częstotliwości wysyłania poprawek. 

Departament Geodezji Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Topograficznego 
(SWISSTOPO) przystąpił do realizacji projektu AGNES (Automated GPS Network for 
Switzerland). W 1999 roku przekazano do ogólnego użytku sieć pilotową, w skład której 
wchodzi 10 permanentnych stacji GPS. Służba precyzyjnego pozycjonowania obejmująca 
obszar całego kraju rozpoczęła działalność w 2001 roku. Zgodnie z projektem swisstopo sieć 
AGNES ma mieć charakter wielofunkcyjny. Ma ona spełniać następujące główne cele: 
realizację on-line nowego państwowego układu odniesienia CHTRS95,  promocję nowego 
układu odniesienia LV95 w pomiarach katastralnych (szybkie przejście od starego układu 
LV03), wyznaczanie współczesnych ruchów skorupy (obszar Alp Centralnych), 
 zastosowania naukowe w badaniach jonosfery, stanowić bazę dla służb 
pozycjonowania. Sieć pilotowa AGNES jest obecnie zagęszczana i docelowo ma składać się 
z 25 stacji. Wszystkie one zostaną solidnie zastabilizowane, w większości na litej skale. 
Wyniki obserwacji sieci AGNES są opracowywane w Centrum Analiz swisstopo, 
utworzonym w 1997 roku. Z sieci AGNES mogą korzystać użytkownicy opracowujący swoje 
dane w trybie postprocesingu, lub stosujący technikę RTK. Dane można uzyskać 
z komunikacyjnego serwera SWIPOS w Wabern, bądź to za pośrednictwem Internetu 
(postprocessing) bądź poprzez GSM (RTK). Przeprowadzone badania nad zapotrzebowaniem 
rynku na usługi związane z funkcjonowaniem służby różnicowego pozycjonowania pozwoliły 
wyodrębnić trzy grupy nabywców, zainteresowanych trzema rodzajami produktów, 
wymienionych w tabeli 1. Pierwszy z wymienionych produktów, zapewniający dokładność 
wyznaczenia pozycji 1-10m., został przeznaczony na potrzeby nawigacji. Od końca 1999 
roku istnieje możliwość korzystania z tego produktu na terenie całej Szwajcarii. Generowane 
przez permanentne stacje GPS poprawki nawigacyjne (RTCM 2.0) są dostępne w formacie 
DCI, kompatybilnym z RDS, za pośrednictwem rozgłośni radiowych SBC (Swiss 
Broadcasting Corporation). Z poprawek DGPS mogą korzystać tylko użytkownicy, którzy 
wykupili roczne lub długoterminowe licencje. Służba DGPS początkowo oferowała trzy 
poziomy dokładności: Basic Service - od 5 do 10 m, Intermediate Service - od 2 do 5 m, 
Premium Service - od 1 do 2 m. W związku ze zniesieniem z dniem 1 maja 2000 roku kodu 
S/A, szwajcarska służba DGPS rezygnuje z ”Basic Service”. Warto podkreślić, że ze swipos-
NAV korzysta 300 użytkowników. Jeśli chodzi o SWIPOS-GIS oraz SWIPOS-GEO, to 
możliwe będą różne opcje. Użytkownik może wykonywać obserwacje kodowe 
i przeprowadzać postprocessing przez wykorzystanie danych w formacie RINEX z najbliższej 
permanentnej stacji AGNES. Dane te można też uzyskać poprzez Internet. Począwszy od 
2000 roku możliwe jest korzystanie z danych dla potrzeb RTK. Transfer danych odbywa się 
poprzez GSM. Przeprowadzone w maju 2000 r. badania testowe RTK przy użyciu 
odbiorników Leica 530 wykazały, że możliwe jest uzyskanie kilkucentymetrowych 
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dokładności współrzędnych punktów, przy odległościach rzędu 20 i 40 km od stacji 
referencyjnych. 

Tabela 1. Produkty swipos 

Produkt Dokładność 
(m) 

Zastosowanie 

swipos - NAV 
swipos - GIS 
swipos - GEO 

 1 - 10 
0.1 - 1 

0.01 - 0.1 

Nawigacja 
Gromadzenie danych dla potrzeb GIS 
Geodezja 

 

Permanentną siecią stacji referencyjnych w USA (CORS - Continuously Operating 
Reference Station System) zarządza National Geodetic Survey (NGS).  System dostarcza 
danych kodowych i fazowych do post-processingu w celu precyzyjnego pozycjonowania. 
Niektóre ze stacji podają także dane meteorologiczne. Dane obserwacyjne są udostępniane 
nieodpłatnie, głównie przez Internet, ze 147 permanentnych stacji referencyjnych (styczeń 
1999). W ogólności, sieć NGS CORS składa się ze stacji referencyjnych, założonych 
i zarządzanych przez wpółpracujące organizacje, takie jak: U.S. Coast Guard, U.S. Army 
Corps, DOT National Differential GPS Network i wiele innych. Dane obserwacyjne są 
zbierane w stacji centralnej NGS w Silver Spring, w zbiorach jednogodzinnych. Stacja 
centalna wykonuje pięć podstawowych funkcji: zamienia dane na format RINEX, kontroluje 
jakość danych, wyznacza pozycję stacji, na podstawie dobowych obserwacji, tworzy zbiory 
dla dystrybucji danych, archiwizuje dane. Dane pomiarowe w formacie RINEX, w interwale 
30 sekundowym, są dostępne w Internecie już po kilku godzinach następnej doby. NGS 
opracował metodę interpolacji, która umożliwia tworzenie danych pięciosekundowych, na 
podstawie danych pomiarowych wykonanych w interwale 30 sekundowym. Dane za ostatnie 
trzy tygodnie udostępniane są on-line. Po tym terminie dane są archiwizowane na CD-ROMS 
i rozpowszechniane ogólnie dostępnymi kanałami. Także informacje o precyzyjnych orbitach 
satelitów  udostępniane są w ciągu tygodnia od wykonania obserwacji. 

Cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 10.03.2004r (Nr 
549/2004 - „The Framework Regulation”, Nr 550/2004 - „The Provision Regulation”, Nr 
551/2004 - „The Airspace Regulation”, Nr 552/2004 - „The Interoperability Regulation”) 
zobligowały państwa do implementacji systemu GNSS (Global Navigation Satellite System). 
Dodatkowe wytyczne zawarte są w „ANNEX 10 TO THE CONVENTIONON 
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION”. W związku z tym opracowany został w naszym 
kraju dokument dotyczący realizowania tych rozporządzeń „Local Convergence and 
Implementation Plan – Poland 2005 - 2009”. Polska priorytetowo traktuje zadania związane 
z implementacją GNSS a niewątpliwym argumentem potwierdzajacym tą tezę jest aktualnie 
opracowywane rozporządzenie Ministra Infrastruktury na ten temat. 

Od 2002 r. rozwijana jest Europejska Sieć Wielofunkcyjnych Stacji Referencyjnych 
GNSS (European Network of  Multifunctional Reference Stations) – EUPOS (European 
Position Determination System), która docelowo ma liczyć 420 stacji rozmieszczonych w 14 
państwach. Z założenia EUPOS będzie bazował na standardach systemu Galileo, ale także 
możliwe jest korzystanie z innych dostępnych sygnałów np. GPS, GLONASS, EGNOS. 
Stacje permanentne są rozmieszczane sukcesywnie w promieniu 70 km a ich współrzędne 
wyznaczane w oparciu o ETRS 89 i inne konwencjonalne geodezyjne systemy odniesienia 
poprzez punkty europejskiej sieci EUREF. W polskiej sieci wielofunkcyjnych stacji 
referencyjnych GNSS – POLPOS (Polish Position Determination System), stanowiącym 
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integtralną część systemu EUPOS, planowanych jest 75 stacji, które powinny zapewniać trzy 
zasadnicze typy usług: EUPOS DGNSS (w czasie rzeczywistym lub postprocesingu z sub-
metrową dokładnością), EUPOS RTK (w czasie rzeczywistym z centymetrową 
dokładnością), EUPOS Geodetic (dla precyzyjnych potrzeb geodezyjnych). 

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 18 polskich stacji referencyjnych w ramach 
EUPOS. W najbliższym czasie uruchomione zostaną następne – także w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Chełmie. W związku z tym przystąpiono do tworzenia laboratorium 
GIS/RTK DGNSS, w którym testowane jest oprogramowanie związane z geoinformacją oraz 
badane są metody połączenia tych informacji z danymi uzyskiwanymi z Europejskiejh Sieci 
Wielofunkcyjnych Stacji Referencyjnych GNSS, w celu zbierania, archiwizowania, 
przetwarzania (dokonywania analiz sieciowych i przestrzennych) i udostępniania tych danych 
użytkownikom poprzez powstającą polską sieć stacji referencyjnych - POLPOS. Stąd też 
w tworzone „Laboratorium DGNSS/GIS POLPOS w ramach europejskiego systemu 
EUPOS”, pozwoli przetestować możliwości połączenia i dystrybucji informacji GIS poprzez 
sieć stacji permanentnych referencyjnych. Będzie to jednocześnie jedna z możliwości 
implementacji systemu GNSS w Polsce oraz rozporadzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej. 
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