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WYKORZYSTANIE WIRTUALNYCH STACJI SYSTEMU 
ASG-EUPOS DO WYZNACZANIA WYSOKOŚCI  
W STATYCZNYCH POMIARACH GPS1

Karol Dawidowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie. Obserwacje GNSS realizowane na sieciach stacji permanentnych  przekształ-
ciły się obecnie w złożone systemy oferujące poza postprocessingiem również korekty 
przesyłane w czasie rzeczywistym, a także tworzenie obserwacji wirtualnych. Przykładem 
takiego systemu jest uruchomiona w czerwcu 2008 r. polska aktywna sieć geodezyjna ASG 
EUPOS. Dla użytkowników przeznaczono trzy serwisy udostępniania poprawek w czasie 
rzeczywistym oraz dwa serwisy do postprocessingu. Powszechnie wiadomo, że pomiary 
realizowane w czasie rzeczywistym charakteryzują się z reguły niższą dokładnością niż 
pomiary statyczne oraz że dokładność wyznaczenia wysokości jest niższa niż pozycji po-
ziomej punktu. Dokładność pomiarów statycznych natomiast uzależniona jest m.in. od 
długości wektorów, długości sesji obserwacyjnej czy od rodzaju wykorzystanych odbior-
ników (L1 bądź L1/L2). W pracy poddano analizie sposoby wyznaczenia wysokości z po-
miarów statycznych GPS, w kontekście możliwości technicznych systemu ASG-EUPOS 
oraz niektórych zaleceń do takich pomiarów. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość 
wykorzystania do takich wyznaczeń obserwacji z Wirtualnych Stacji Referencyjnych (VRS 
– Virtual Reference Station). Przeprowadzone analizy wykazały, że procedura wyznaczenia 
wysokości punktów z wykorzystaniem VRS może pozwolić na znaczne skrócenie długo-
ści sesji obserwacyjnej oraz poprawę dokładności w stosunku do wyników uzyskanych 
z serwisu POZGEO. Dodatkowo, ze względu na krótkie wektory między stacją wirtualną 
a wyznaczanymi punktami, dokładność ta nie jest uwarunkowana wykorzystanym w czasie 
pomiaru typem odbiornika (L1 bądź L1/L2).
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WSTĘP

Uruchomiona w czerwcu 2008 r. aktywna sieć geodezyjna ASG-EUPOS (http://www.
asgeupos.pl/) obejmuje swym zasięgiem całe terytorium kraju, oferując swoim poten-
cjalnym użytkownikom trzy serwisy pozycjonowania w czasie rzeczywistym (NAWGIS, 
KODGIS, NAWGEO) oraz dwa serwisy postprocessingu (POZGEO i POZGEO-D). 
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Wykonywanie pomiarów geodezyjnych jest regulowane szeregiem aktów prawnych 
i standardów technicznych. Obecnie brak jest ostatecznych, jednoznacznych i konkretnych 
instrukcji dokonywania pomiarów z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS. W fazie pro-
jektu istnieją wytyczne techniczne G-1.12 odnoszące się do pomiarów satelitarnych opar-
tych na tym systemie oraz nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000 r. 
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Na początku 2011 r. Główny 
Geodeta Kraju opublikował projekt zaleceń technicznych (zastępujących wytyczne G-1.12) 
„Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS”, które 
nie mają jednak charakteru normatywnego i nie mogą być traktowane jako obowiązujący 
standard techniczny wykonywania pomiarów satelitarnych GNSS. 

Serwis POZGEO umożliwia przetwarzanie pomiarów statycznych poprzez wykonanie 
automatycznego postprocessingu z wykorzystaniem obserwacji użytkownika i obserwacji 
wybranych stacji referencyjnych. Obliczenia przesłanych plików obserwacyjnych wykony-
wane są na podstawie najbliższych stacji referencyjnych, do których wyznaczone wekto-
ry spełniają określone kryteria dokładnościowe. Dzięki nim realizowane jest wyrównanie, 
którego wynikiem są współrzędne stacji w systemie ETRS89 (ang. European Terrestrial 
Reference System). Dodatkowo współrzędne są przeliczane do układów 2000, 1992 oraz 
1965. W zależności od daty wprowadzenia pliku obserwacyjnego do obliczeń używane 
są orbity nawigacyjne, IGS-rapid lub IGS-final [www.asgeupos.pl]. Serwis ten realizuje 
obliczenia plików obserwacyjnych spełniających szereg warunków. Jeden z istotniejszych 
to minimalna liczba epok pomiarowych: 720, co przy interwale 1 s daje 15 min obserwacji. 
Zgodnie jednak z zaleceniami Głównego Geodety Kraju [Zalecenia techniczne, 2011] „nie 
zaleca się do zakładania osnowy pomiarowej wykorzystania współrzędnych wyliczonych 
w serwisie POZGEO ze zbiorów obserwacyjnych z odbiorników L1 oraz ze zbiorów obser-
wacyjnych z odbiorników L1/L2 krótszych niż 40 min”. 

Serwis POZDGEO-D udostępnia obserwacje z fizycznych stacji referencyjnych oraz 
ich oficjalne współrzędne, dzięki którym użytkownik może samodzielnie wykonywać 
obliczenia, korzystając z zewnętrznego, własnego oprogramowania. Serwis oferuje dane 
obserwacyjne z rzeczywistych (Continuous Operating Reference Station — CORS) i wir-
tualnych (VRS) stacji referencyjnych. Użytkownik może opracować dane obserwacyjne 
dzięki dwóm podejściom. Pierwsze jest klasycznym przykładem postprocessingu, w któ-
rym stacje referencyjne ASG-EUPOS stanowią nawiązanie do wyznaczanych punktów. 
Uzyskiwana dokładność uzależniona jest od klasy sprzętu pomiarowego, środowiska po-
miarowego oraz długości sesji obserwacyjnej. Ze względu na znaczne odległości między 
stacjami systemu ASG-EUPOS jednym z istotniejszych czynników warunkującym dokład-
ność wyznaczenia pozycji jest długość wektorów i związany z tym czas obserwacji. Im 
dłuższe wektory, tym zalecana jest dłuższa sesja obserwacyjna (uwarunkowane jest to m.in.  
modelowaniem błędów związanych z propagacją sygnału w atmosferze czy wyznacza-
niem nieoznaczoności). Badania prowadzone z wykorzystaniem automatycznego serwisu  
POZGEO oraz serwisu POZGEO-D w tzw. podejściu klasycznym, np. [Siejka 2009] wy-
kazały, że manualne opracowanie obserwacji może prowadzić do wyraźnej poprawy wyni-
ków w porównaniu z opracowaniem automatycznym. 

Drugie podejście wykorzystujące wirtualne stacje referencyjne, które mogą zostać utwo-
rzone dla dowolnie wskazanej lokalizacji (najlepiej w bliskim sąsiedztwie wyznaczanych 
punktów), pozwala na znaczne skrócenie sesji obserwacyjnych. Stacje takie mogą stanowić 
nawiązanie lub wzmocnienie konstrukcji opracowywanej sieci. Niestety, takie nawiązanie 
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nie będzie już dokładnościowo tej samej klasy co punkty stacji referencyjnych, dodatkowo 
system ASG-EUPOS nie podaje błędów wyznaczenia stacji wirtualnych. O ile administra-
torzy sytemu informują, że w przypadku posiadania własnego oprogramowania do obliczeń 
statycznych – na pewno dobrym rozwiązaniem jest wykonanie obliczeń manualnych, to 
niestety, metoda wykorzystująca wirtualne stacje referencyjne w postprocessingu nie jest 
zalecana do stosowania jako podstawowa, a jedynie w celach kontrolowania metody kla-
sycznej w celu sprawdzenia prawidłowości uzyskanych nią wyników (www.asgeupos.pl). 
Opracowanie obserwacji GPS prowadzone z wykorzystaniem nawiązania do VRS [Bakuła 
2006, Siejka 2009] prowadziło do poprawy wyników w stosunku do tych uzyskiwanych 
z opracowania manualnego z wykorzystaniem obserwacji ze stacji CORS. Istotne jest więc, 
zdaniem autora, prowadzenie dalszych, szczegółowych badań i analiz związanych z wyko-
rzystaniem VRS do wyznaczania położenia punktów. Metoda ta może pozwolić na znaczne 
skrócenie długości sesji obserwacyjnej oraz poprawę dokładności wyznaczenia współrzęd-
nych. Dodatkowo, ze względu na krótkie wektory między stacją wirtualną a wyznacza-
nymi punktami dokładność wyznaczenia punktu nie jest uwarunkowana wykorzystanym 
w czasie pomiaru typem odbiornika (L1 bądź L1/L2). Jakkolwiek pozostają w metodzie 
tej pewne ograniczenia natury formalnej, trudno bowiem określić stacje VRS jako punkty 
osnowy geodezyjnej.

KONCEPCJA WIRTUALNYCH STACJI REFERENCYJNYCH

Koncepcja Wirtualnych Stacji Referencyjnych została opracowana przez L. Wanningera 
[1997]. Istotą tej koncepcji jest wykorzystanie rzeczywistych obserwacji z kilku stacji refe-
rencyjnych w taki sposób, aby posłużyły do stworzenia obserwacji dowolnie zdefiniowanej 
stacji wirtualnej leżącej wewnątrz obszaru określonego przez położenie stacji referencyj-
nych. Położenie wirtualnej stacji dobiera się z reguły w ten sposób, by leżała możliwie naj-
bliżej punktów, których położenie chcemy wyznaczyć. Proces tworzenia obserwacji VRS 
na podstawie rzeczywistych obserwacji prowadzonych na sieci stacji referencyjnych składa 
się z kilku etapów [Wanninger 1997, 1999, 2002, 2003, Erhu i in. 2006]. 

W początkowej fazie tworzenia obserwacji VRS wyznaczane są nieoznaczoności po-
dwójnych różnic obserwacji fazowych stacji referencyjnych. Modelowane są również 
i usuwane wpływy niektórych błędów. Jeżeli rozwiązanie nieoznaczoności nie powiedzie 
się w przypadku jakiejkolwiek obserwacji, zostaje ona wyłączona z dalszego opracowania. 
Zakładając w celu uproszczenia, że błędy związane z wielotorowością, szumami czy orbitą 
satelitów są znikome oraz oznaczając przez a i b stacje referencyjne oraz przez m i n sateli-
ty, podwójna różnica  obserwacji fazowych może być zapisana jako:

  (1)
gdzie:

– symbol podwójnej różnicy,
– podwójna różnica obserwacji fazowych,
– podwójna różnica nieoznaczoności,
– długość fali sygnału,
– podwójna różnica geometrycznej odległością między satelitą a odbiornikiem,
– podwójna różnica opóźnienia jonosferycznego,
– podwójna różnica opóźnienia troposferycznego.

 

λ
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W powyższym równaniu                 jest określane z obserwacji fazowych. Współrzędne  
stacji referencyjnych są znane, a współrzędne satelitów oblicza się z efemeryd GNSS 
– stąd możemy dokładnie określić            . Najistotniejszą rzeczą na tym etapie jest do- 
kładne wyznaczenie podwójnej różnicy nieoznaczoności        . Pewne problemy 
związane są z obserwacjami z tzw. niskich satelitów (satelitów obserwowanych nisko 
nad horyzontem w krótkich przedziałach czasowych) – zdarza się, że rozwiązanie nie-
oznaczoności takich obserwacji nastręcza dużo trudności. 

Po rozwiązaniu nieoznaczoności wyznaczane są modele błędów obserwacji fa-
zowych. Modele tworzone są dla każdego satelity, w każdej epoce obserwacyjnej. 
Podwójna różnica opóźnienia jonosferycznego          oraz podwójna różnica opóźnie- 
nia troposferycznego            są rozłączane na tym etapie jako zakłócenia o charakterze 
niedyspersyjnym i dyspersyjnym:

                                                 (2)

Przenosząc podwójną różnicę opóźnienia jonosferycznego    oraz podwójną róż- 
nicę opóźnienia troposferycznego               na lewą stronę równania (1), otrzymujemy:

                                 (3)

Opóźnienie jonosferyczne wyznaczone z dwuczęstotliwościowych pomiarów GNSS za-
pisuje się wzorem:

                                                               (4)

Na podstawie równania (4) możemy z kolei wyprowadzić wyrażenie na podwójną różni-
cę opóźnienia jonosferycznego              między stacjami a i b oraz satelitami m, n:

             (5)

Łącząc równania (2) i (5), uzyskujemy wzór na wartość zakłóceń niedyspersyjnych: 

                                                                           (6)

Na etapie generowania obserwacji VRS wykorzystuje się obserwacje z głównej stacji 
referencyjnej wraz z zastosowaniem tzw. przesunięcia geometrycznego (różnica geome-
trycznej odległości od danego satelity do stacji głównej i do stacji VRS).

Ponieważ współrzędne stacji głównej są znane, a współrzędne satelity oblicza się 
z efemerydy GNSS, więc geometryczna odległość pomiędzy satelitą a odbiornikiem        
może być bardzo prosto obliczona:

                                                                                       (7)

Współrzędne VRS są również znane, tak więc geometryczna odległość między satelitą 
a stacją wirtualną  będzie wynosiła:

                                                                                      (8)

Wyrażenie opisujące przesunięcie geometryczne zapisujemy jako:

                                                                                                             (9)
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Z kolei równanie pojedynczej różnicy obserwacji fazowych pomiędzy satelitami m i n, na 
stacji głównej w danej epoce obserwacyjnej, można zapisać wzorem:

                                                        (10)

oraz dla stacji VRS w tej samej epoce obserwacyjnej:

   
(11)

Łącząc wzory (10) i (11), otrzymujemy wyrażenie na podwójną różnicę obserwacji fazo-
wych pomiędzy stacją główną a stacją VRS:

           (12)

W równaniu tym     jest podwójną różnicą przesunięcia geometrycznego i może  
zostać zapisane jako:

                                                                            (13)

We wzorze (12) pojedyncza różnica obserwacji fazowych na stacji wirtualnej   jest  
jest nieznana i dąży się do jej wyznaczenia. Pojedyncza różnica obserwacji fazowych 
na głównej stacji referencyjnej    jest znana. Podwójna różnica przesunięcia geo-
metrycznego          jest wyznaczana z równania (13). Podwójna różnica opóźnienia 
jonosferycznego    oraz podwójna różnica opóźnienia troposferycznego mogą zo-
stać określone z wykorzystaniem algorytmów interpolujących, opierając się na warto-
ściach wyznaczonych na podstawie obserwacji na stacjach referencyjnych. Po wyznacze-
niu podwójnych różnic nieoznaczoności     nieznane pojedyncze różnice obserwacji 
fazowych             mogą zostać obliczone.

Jak widać z powyższych wyprowadzeń, jakość obserwacji VRS zależy zasadniczo od 
dwóch czynników: jakości obserwacji na stacjach referencyjnych oraz warunków propa-
gacji sygnałów GNSS na obszarze objętym siecią stacji referencyjnych (trudnością w do-
kładnym modelowaniu błędów: głównie spowodowanych poprzez efekt wielotorowości 
czy ewentualnych zaburzeń jonosferycznych i troposferycznych). Wielkość tych błędów, 
a co za tym idzie, jakość obserwacji VRS może być określana w trakcie tworzenia modeli 
poprawek [Wanninger 2002]. 

Wykorzystanie VRS głównie w pomiarach kinematycznych, ale również i statycz-
nych staje się coraz powszechniejsze [Bakuła 2006, Euler i in. 2001, Landau i in. 2003, 
Siejka 2009, Pesci i in. 2008]. 

OBSZAR BADAŃ

W pracy przedstawiono analizy związane z wyznaczaniem wysokości z pomiarów 
statycznych GPS z wykorzystaniem serwisu POZGEO i POZGEO-D systemu ASG- 
-EUPOS. 

O ile wyznaczenie pozycji poziomej punktu z wykorzystaniem technik GNSS, w tym 
także systemu ASG-EUPOS, zgodnie z wymaganiami stawianymi różnym grupom  
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dokładnościowym, nie sprawia zasadniczo problemu (co wynika zarówno z dokładności 
wyznaczenia pozycji poziomej z pomiarów GNSS, jak i wymagań dokładnościowych 
współrzędnych poziomych punktów), o tyle dokładne wyznaczenie wysokości nastrę-
cza pewne trudności. Jest to spowodowane zarówno wysokimi wymaganiami dokładno-
ściowymi stawianymi tej współrzędnej (według Instrukcji technicznej G-2, np. osnowa 
szczegółowa pozioma zakładana przy użyciu systemów satelitarnych powinna charakte-
ryzować się błędem położenia punktu po wyrównaniu nie większym niż 3 cm w przypad-
ku II klasy i 7 cm w odniesieniu do III klasy, natomiast odpowiadająca jej szczegółowa 
osnowa wysokościowa dopuszcza wartość średniego błędu określenia wysokości punktu 
równą 1 cm – III klasa i 2 cm – IV klasa [Instrukcja Techniczna g-2, 2001]), jak również 
specyfiką pomiarów GNSS – przyjmuje się średnio, że współrzędna pionowa jest wyzna-
czana z około 50% mniejszą dokładnością niż współrzędne poziome [Parkinson i Spilker 
1996]. 

Wyniki analiz związanych z niwelacją satelitarną GNSS z wykorzystaniem serwisu 
NAWGEO systemu ASG-EUPOS przedstawione są np. w pracy Hadraś i Bosy [2009]. 
Wykorzystanie serwisu NAWGEO, zgodnie z warunkami określonymi przez projekt wy-
tycznych technicznych G-1.12, dało różnice pomiędzy wielokrotnymi wyznaczeniami 
wysokości elipsoidalnych tego samego punktu metodą RTK w granicach 7 cm. Tak więc 
nawet przy bezbłędnym modelu quasi-geoidy technika ta nie jest w stanie obecnie za-
pewnić dokładność pomiaru wysokości na poziomie 3 cm. Wyższej dokładności można 
natomiast oczekiwać po pomiarach statycznych. 

Do analiz wykorzystano ośmiogodzinne obserwacje GPS (8:00–16:00 czasu lokalne-
go) z punktów 0001–0004, z interwałem rejestracji danych 5 sekund przy kącie obcięcia 
horyzontu 10° przeprowadzone z wykorzystaniem odbiorników dwuczęstotliwościo-
wych. Obiekt testowy zlokalizowano w ten sposób, aby odległość do najbliższej stacji 
referencyjnej systemu ASG-EUPOS była możliwie największa. W serwisie POZGEO-D 
systemu wygenerowano analogiczne, ośmiogodzinne obserwacje trzech stacji wirtual-
nych (Vir0, Vir1, Vir2), leżących w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczanych punktów 
oraz pobrano obserwacje z trzech najbliższych fizycznych stacji referencyjnych (CORS 
– Continuously Operating Reference Station): LAMA, MYSZ  i GIZY wraz z ich współ-
rzędnymi φ, λ, h. Na rysunku 1 przedstawiono lokalizację obiektu testowego, położenie 
najbliższych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, rozmieszczenie punktów testo-
wych oraz współrzędne stacji VRS i CORS.

Ośmiogodzinne obserwacje podzielono na sesje jednogodzinne oraz na sesje 10-mi-
nutowe. Program tqec (http://facility.unavco.org/software/teqc/teqc.html) posłużył z ko-
lei do usunięcia z plików obserwacyjnych wszystkich obserwacji wykonanych na często-
tliwości L2. W ten sposób przygotowano dwie wersje danych pomiarowych: wykonane 
na dwóch częstotliwościach (oryginalne pliki pomiarowe) oraz jednoczęstotliwościowe 
(symulujące pomiary wykonane odbiornikiem L1). Opracowania tak przygotowanych 
danych dokonano w kilku wariantach. 
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Rys. 1.  Obiekt testowy oraz współrzędne stacji VRS i CORS  [http://maps.google.pl/]
Fig. 1. The test object and VRS and CORS stations coordinates

OPRACOWANIE DANYCH I ANALIZA WYNIKÓW

W wariancie pierwszym opracowania wykorzystano serwis POZGEO systemu ASG- 
-EUPOS. Moduł automatycznego postprocesingu tego systemu wykorzystuje do wy-
znaczenia pojedynczego wektora algorytm działający dzięki specjalnemu układowi po-
trójnych różnic obserwacji fazowych GPS typu Schreibera. Jako kontrolne rozwiązanie 
stosowany jest algorytm podwójnych różnic faz [Kadaj i Świętoń 2009, Kadaj 2010]. 
Wyrównanie każdego z wyznaczanych punktów zostało wykonane niezależnie w na-
wiązaniu do sześciu najbliższych stacji referencyjnych (LAMA, OLST, MYSZ, GIZY, 
BART, GRAJ). Obliczenia w tym wariancie wykonano w odniesieniu do sesji 8-godzin-
nej i sesji jednogodzinnych (wariant a na rysunkach 2–5).

Z kolei przeprowadzono alternatywne, manualne wyrównania sieci z wykorzystaniem 
obserwacji z trzech fizycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS: LAMA, 
MYSZ, GIZY (serwis POZGEO-D). Obliczenia wykonywano za pomocą programu fir-
mowego Topcon Tools v7.3, podobnie jak poprzednio w przypadku sesji 8-godzinnej 
i sesji jednogodzinnych (wariant b na rysunkach 2–5) .

W kolejnych wariantach opracowania, przeprowadzonych również z wykorzystaniem 
programu Topcon Tools v7.3, jako nawiązanie posłużyły kolejno stacje wirtualne: Vir0, 
Vir1, Vir2 wygenerowane w serwisie POZGEO systemu ASG-EUPOS. Obliczenia te wy-
konano w odniesieniu do sesji 8-godzinnej i sesji jednogodzinnych (wariant c na wykre-
sach 2–5) oraz sesji 10-minutowych (wariant d na wykresach 2–5).
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Rys. 2. Wysokość elipsoidalna punktu 0001: a) z serwisu POZGEO, b) z wariantu drugiego,  
c) z wariantu trzeciego, d) z wariantu czwartego obliczeń

Fig. 2. Ellipsoidal height of 0001 point: a) from POZGEO service, b) from the second variant,  
c) from the third variant, d) from the fourth variant of the calculations

Rys. 3.  Wysokości elipsoidalne punktu 0002: a) z serwisu POZGEO, b) z wariantu drugiego,  
c) z wariantu trzeciego, d) z wariantu czwartego obliczeń

Fig. 3.  Ellipsoidal height of the 0002 point: a) from POZGEO service, b) from the second variant, 
c) from the third variant, d) from the fourth variant of the calculations
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Rys. 4.  Wysokości elipsoidalne punktu 0003: a) z serwisu POZGEO, b) z wariantu drugiego,  
c) z wariantu trzeciego, d) z wariantu czwartego obliczeń

Fig. 4.  Ellipsoidal height of the 0003 point: a) from POZGEO service, b) from the second variant, 
c) from the third variant, d) from the fourth variant of the calculations

Rys. 5.  Wysokości elipsoidalne punktu 0004: a) z serwisu POZGEO, b) z wariantu drugiego,  
c) z wariantu trzeciego, d) z wariantu czwartego obliczeń

Fig. 5.  Ellipsoidal height of the 0004 point: a) from POZGEO service, b) from the second variant, 
c) from the third variant, d) from the fourth variant of the calculations
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Topcon Tools należy do grupy tzw. programów firmowych. Programy takie charakte-
ryzują się m.in. tym, że operator ma bardzo niewielki wpływ na wybór opcji opracowa-
nia (np. częstotliwość opracowania, model troposfery czy strategia rozwiązania nieozna-
czoności dobierane są automatycznie). W wykorzystanej wersji programu częstotliwość 
opracowania przyjmowana jest w zależności od długości wektora:

wektor od 0 do 10 km – opracowanie na częstotliwości L1 i L2, –
wektor od 10 do 30 km – opracowanie na częstotliwości L1&L2c (kombinacja  –
wolno-jonosferczna),
wektor od 30 do 400 km – opracowanie z wykorzystaniem kombinacji tzw. sze- –
rokiej ścieżki (Wdln).

Wyniki z poszczególnych wariantów obliczeń przedstawiono na rysunkach 2–5 oraz 
w tabelach 1–4. Na rysunkach zawarte są zmiany wysokości elipsoidalnych uzyskane 
w wyniku opracowania poszczególnych wariantów dla sesji jednogodzinnych bądź 10- 
-minutowych. W przypadku wariantu rozwiązania z POZGEO dodatkowo linią prostą 
oznaczono wyniki uzyskane podczas sesji ośmiogodzinnej. W tabelach przedstawiono 
skrajne wartości wysokości elipsoidalnych uzyskane z poszczególnych rozwiązań oraz 
ocenę dokładności – błędy średnie wysokości (podano przedział błędu, tj. wartość mak-
symalną i minimalną). 

Tabela 1. Zestawienie wysokości i błędów średnich dla punktu 0001
Table 1. Summary of heights and the mean errors for the 0001 point

Wariant 
rozwiązania
Variant of 
solution

Wysokości [m]
Heights [m]

Błędy średnie wysokości [cm]
Mean errors of heights [cm]

8 godz. 1 godz. 10 min 8 godz. 1 godz. 10 min

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

L1&L2 POZGEO 182,242 182,221 182,270 – – 0,6 1,5 2,7 – –
L1 POZGEO 182,256 182,234 182,286 – – 2,3 2,1 3,6 – –

L1&L2 CORS 182,241 182,253 182,205 182,274 – – 1,1 1,3 1,1 1,5 – –
L1 CORS 182,251 182,277 182,234 182,305 – – 1,2 1,3 2,7 3,5 – –
L1 VRS 182,239 182,238 182,240 182,237 182,241 0,2 0,2 0,2 0,3

Tabela 2. Zestawienie wysokości i błędów średnich dla punktu 0002
Table 2. Summary of heights and the mean errors for the 0002 point

Wariant 
rozwiązania
Variant of 
solution

Wysokości [m]
Heights [m]

Błędy średnie wysokości [cm]
Mean errors of heights [cm]

8 godz. 1 godz. 10 min 8 godz. 1 godz. 10 min

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

L1&L2 
POZGEO 178,712 178,691 178,756 – – 0,6 1,5 2,7 – –

L1 POZGEO 178,726 178,704 178,740 – – 2,3 2,1 3,6 – –
L1&L2 
CORS 178,711 178,724 178,684 178,744 – – 1,1 1,3 1,1 1,5 – –

L1 CORS 178,721 178,747 178,704 178,776 – – 1,2 1,3 2,7 3,5 – –
L1 VRS 178,710 178,709 178,711 178,708 178,712 0,2 0,2 0,2 0,3
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Tabela 3. Zestawienie wysokości i błędów średnich dla punktu 0003
Table 3. Summary of heights and the mean errors for the 0003 point

Wariant 
rozwiązania
Variant of 
solution

Wysokości [m]
Heights [m]

Błędy średnie wysokości [cm]
Mean errors of heights [cm]

8 godz. 1 godz. 10 min 8 godz. 1 godz. 10 min

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

L1&L2 
POZGEO 175,292 175,241 175,316 – – 0,6 1,5 2,7 – –

L1 POZGEO 175,303 175,244 175,316 – – 2,5 2,2 3,7 – –

L1&L2 
CORS 175,296 175,309 175,258 175,330 – – 1,1 1,3 1,1 1,6 – –

L1 CORS 175,305 175,331 175,281 175,356 – – 1,2 1,3 2,7 3,5 – –
L1 VRS 175,294 175,297 175,284 175,304 175,281 175,309 0,2 0,2 1,7 0,2 1,9

Tabela 4. Zestawienie wysokości i błędów średnich dla punktu 0004 
Table 4. Summary of heights and the mean errors for the 0004 point

Wariant 
rozwiązania
Variant of 
solution

Wysokości [m]
Heights [m]

Błędy średnie wysokości [cm]
Mean errors of heights [cm]

8 godz. 1 godz. 10 min 8 godz. 1 godz. 10 min

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

L1&L2 
POZGEO 174,482 178,462 178,527 – – 0,6 1,5 2,7 – –

L1 POZGEO 174,497 178,475 178,518 – – 2,3 2,1 4,4 – –
L1&L2 
CORS 174,482 174,494 174,447 174,517 – – 1,1 1,3 1,1 1,5 – –

L1 CORS 174,491 174,517 174,475 174,547 – – 1,2 1,3 2,7 3,5 – –
L1 VRS 174,482 174,481 174,483 178,480 178,484 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4

Wysokość punktu 0001 uzyskana z rozwiązań sesji jednogodzinnych w serwisie  
POZGEO zmieniała się w zakresie około 5 cm (zarówno w przypadku wariantów L1&L2, 
jak i L1). Jeszcze większe rozbieżności (około 7 cm) otrzymano w odniesieniu do wa-
riantów z wykorzystaniem obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS 
(warianty CORS). Wysoką stabilność rozwiązań uzyskano w przypadku wariantów z wy-
korzystaniem stacji wirtualnych (zmiany wysokości w przedziale 0,3 cm podczas sesji  
1 godz. i 0,5 cm podczas sesji 10 min). Należy również zwrócić uwagę na wysoką zgod-
ność wysokości uzyskanych z wariantów VRS z wysokością otrzymaną z opracowania 
sesji ośmiogodzinnej obserwacji dwuczęstotliwościowych w serwisie POZGEO. Różnice 
wysokości tych rozwiązań nie przekraczają 0,5 cm przy jednoczesnej najlepszej charak-
terystyce dokładnościowej.

W przypadku punktu 0002 wysokość uzyskana z rozwiązań sesji jednogodzinnych 
w serwisie POZGEO zmienia się w zakresie 6,5 cm (wariant L1&L2) oraz 3,5 cm (wa-
riant L1). W przypadku wariantów z wykorzystaniem obserwacji ze stacji referencyjnych 
systemu ASG-EUPOS (warianty CORS) otrzymano odpowiednio 6 i 7 cm różnicy. Po-
nownie wysoką stabilnością wyników charakteryzują się warianty rozwiązania z wyko-
rzystaniem VRS (zmiany wysokości w przedziale 0,3 cm podczas sesji 1 godz. i 0,5 cm  
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podczas sesji 10 min). Również w odniesieniu do punktu 0002 różnice między wysoko-
ścią otrzymaną z opracowania sesji ośmiogodzinnej obserwacji dwuczęstotliwościowych 
w serwisie POZGEO a wysokościami uzyskanymi z wariantów VRS nie przekraczają  
0,5 cm. W przypadku punktu 0002 otrzymano analogiczne charakterystyki dokładnościo-
we jak w odniesieniu do punktu 0001.

W przypadku punktu 0003 wysokość uzyskana z rozwiązań sesji jednogodzinnych 
w serwisie POZGEO zmienia się w zakresie około 7,5 cm (zarówno w przypadku wa-
riantów L1&L2, jak i L1). W odniesieniu do wariantów z wykorzystaniem obserwacji ze 
stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (warianty CORS) otrzymano odpowiednio 
7 i 7,5 cm różnicy. Gorszą niż poprzednio stabilność rozwiązań uzyskano w przypadku 
wariantów z wykorzystaniem VRS (zmiany wysokości z przedziale około 2 cm podczas 
sesji 1 godz. i 3 cm podczas sesji 10 min). Różnice między wysokością otrzymaną z opra-
cowania sesji ośmiogodzinnej obserwacji dwuczęstotliwościowych w serwisie POZGEO 
a wysokościami uzyskanymi z wariantów VRS dochodzą do około 2 cm. Rozwiązania 
odnoszące się do punktu 0003 mają również gorszą charakterystykę dokładnościową. 

Wysokość punktu 0004 uzyskana z rozwiązań sesji jednogodzinnych w serwisie  
POZGEO zmieniała się w zakresie 6,5 cm (wariant L1&L2) oraz około 4,5 cm (wariant 
L1). W przypadku wariantów z wykorzystaniem obserwacji ze stacji referencyjnych sys-
temu ASG-EUPOS (warianty CORS) otrzymano 7 cm (oba warianty). Ponownie wyso-
ką stabilnością wyników charakteryzują się warianty z wykorzystaniem VRS (zmiany 
wysokości w przedziale 0,3 cm w czasie sesji 1 godz. i 0,5 cm podczas sesji 10 min). 
Różnice między wysokością otrzymaną z opracowania sesji ośmiogodzinnej obserwacji 
dwuczęstotliwościowych w serwisie POZGEO a wysokościami uzyskanymi z wariantów 
VRS w przypadku tego punktu nie przekraczają 0,3 cm. Charakterystyki dokładnościowe 
w odniesieniu punktu 0004 są podobne jak w przypadku punktów 0001 i 0002.

PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono analizy związane z wyznaczaniem wysokości z pomiarów 
statycznych GPS z wykorzystaniem serwisu POZGEO i POZGEO-D systemu ASG- 
-EUPOS. Obserwacje jednogodzinne, zarówno jedno-, jak i dwuczęstotliwościowe opra-
cowywane w serwisie POZGEO czy też manualnie, w nawiązaniu do stacji CORS syste-
mu ASG-EUPOS, nie zapewniają wyznaczenia wysokości z dokładnością odnoszącą się 
do osnowy szczegółowej (1–2 cm). Wektory o długości 40 km i więcej, w celu uzyskania 
takiej dokładności, wymagają dłuższych sesji obserwacyjnych [Firuzabadi, King 2011]. 
Wydłużanie sesji jest jednak sprzeczne z dążeniem do maksymalnej efektywności prac 
geodezyjnych.

Znacznie lepsze wyniki uzyskano w przypadku wariantów obliczeń, w których wyko-
rzystano stacje wirtualne. Z wyjątkiem punktu 0003 uzyskano stabilność rozwiązań oraz 
zgodność z wysokością otrzymaną z serwisu POZGEO podczas sesji ośmiogodzinnej 
obserwacji dwuczęstotliwościowych na poziomie kilku milimetrów. Dodatkowo należy 
zaznaczyć, że wszystkie opracowania z wykorzystaniem VRS przeprowadzono w odnie-
sieniu do obserwacji jednoczęstotliwościowych.

Wykonane obliczenia i analiza wyników wykazały, że procedura wyznaczenia wy-
sokości punktów z wykorzystaniem stacji wirtualnych może pozwolić na znaczne skró-
cenie długości sesji obserwacyjnej oraz poprawę dokładności w stosunku do wyników  
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uzyskanych z serwisu POZGEO. Dodatkowo, ze względu na krótkie wektory  
między stacją wirtualną a wyznaczanymi punktami dokładność wyznaczenia punktu nie 
jest uwarunkowana wykorzystanym w czasie pomiaru typem odbiornika (L1 bądź L1/
L2). Pewne problemy obecnie nastręcza oszacowanie dokładności wyznaczenia stacji 
wirtualnych (serwis POZGEO-D systemu ASG-EUPOS nie podaje takich charakterystyk) 
– jest to niewątpliwie istotny czynnik utrudniający wykorzystanie tej techniki w pracach 
geodezyjnych. Dodatkowo pozostają także pewne ograniczenia natury formalnej, trudno 
bowiem określić stacje VRS jako punkty osnowy geodezyjnej.
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USING A VIRTUAL STATION  
OF ASG-EUPOS SYSTEM FOR HEIGHTS DETERMINING  
IN STATIC GPS MEASUREMENTS

Abstract. GNSS observations at a network of permanent stations became now a complex 
systems offer except postprocessing also corrections sent in real time as well as the creation 
of virtual observation. An example of such a system is running in June 2008, the Polish 
Active Geodetic Network ASG EUPOS. For users was intended three services to real-time 
corrections, and two services for postprocessing. It is well known that measurements per-
formed in real time are usually characterized by a lower accuracy than static measurements 
and that the accuracy of the height is less than the horizontal position. The accuracy of static 
measurements depends among others on the length of the vectors, the length of the observ-
ing session and the type of used receivers (L1 or L1/L2). In the paper methods of heights 
appointment from static GPS measurements was analyzed  in the context of the technical 
capabilities of the ASG-EUPOS and some recommendations for such measurements. Par-
ticular attention was paid to the possibility of using to such determinations the Virtual Ref-
erence Station (VRS). Studies have shown that the procedure of height appointment with 
the use VRS may allow to reduce the length of observation sessions and improve accuracy 
compared to the results obtained from the  POZGEO service. In addition, because of the 
short vectors between the virtual station and measured points, accuracy is not dependent on 
the type of used receiver (L1 or L1/L2).
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