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OCENA ILO ŚCIOWA I JAKO ŚCIOWA OBSERWACJI 
PROWADZONYCH NA STACJI PERMANENTEJ 
GPS/GLONASS WROCŁAW1

Jarosław Bosy, Mateusz Kujawa 

Streszczenie. Stacja permanentna GPS/GLONASS Wrocław działająca w ramach słuŜby 
IGS (projekt IGLOS-PP) oraz EUREF prowadzi obserwacje satelitarne od listopada 1996 
roku. Kilkuletni materiał obserwacyjny daje moŜliwość oceny ilościowej i jakościowej 
obserwacji prowadzonych na stacji. Próba oceny ilościowej działalności stacji Wrocław 
została przeprowadzona na podstawie danych i raportów generowanych przez centra obli-
czeniowe oraz centra danych działających w ramach projektu EUREF. Realizacja zagad-
nienia dotyczącego oceny jakościowej została dokonana w oparciu o dane dotyczące 
czynników zewnętrznych (pomiary meteorologiczne i wysokość zwierciadła wody grun-
towej) i odpowiadającym im wartością wyznaczanym przez zestaw odbiornik, antena. 
Analizy wykonane w ramach oceny ilościowej dowiodły wysokiej, wynoszącej odpo-
wiednio 92.9% i 95.9%, dostępności danych godzinnych oraz dobowych. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, iŜ moŜna liczyć się z pozyskiwaniem danych GPS średnio przez 
97% czasu, a pełny, 24-godzinny materiał obserwacyjny pozyskiwany jest przez 91% 
wszystkich sesji. W ramach oceny jakościowej wykonano ocenę wpływu wysokości 
zwierciadła wody gruntowej na wysokość wyznaczaną przez antenę odbiornika GPS. 
Analiza nie ujawniła istotnych zaleŜności pomiędzy tymi dwoma czynnikami, co świad-
czy o duŜej stabilności podłoŜa. Innym czynnikiem zewnętrznym, dla którego wykonano 
analizy wpływu na jakość prowadzonych obserwacji, były warunki meteorologiczne pa-
nujące w pobliŜu anteny (ciśnienie, temperatura i wilgotność). RównieŜ i w tym przypad-
ku analizy wykazały niezaleŜność wyznaczanych współrzędnych od wpływu lokalnych 
warunków meteorologicznych. Przeprowadzono takŜe ocenę działalności stacji w ramach 
słuŜby EUREF. W opracowaniach zaczerpniętych z europejskiego centrum danych IGS 
stacja zanotowała 77% niezawodność.  
Wykonane analizy dowiodły wysokiej poprawności w efektywności pozyskiwania mate-
riału obserwacyjnego, w jego udostępnianiu i czasowej dystrybucji oraz duŜej wiarygod-
ności danych pozyskiwanych przez stację permanentną GPS/GLONASS Wrocław. 

Słowa kluczowe: permanentna słuŜba GPS 

1.  WPROWADZENIE 

Jedną z technik satelitarnych wykorzystywanych do realizacji ziemskiego układu 
odniesienia ITRF jest technika GPS, szczególnie permanentna słuŜba GPS. Stacje per-
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manentne GPS rozmieszczone są obecnie w duŜej liczbie na całym globie ziemskim. 
Przy tak duŜej liczbie stacji permanentnych GPS, do funkcjonowania słuŜby niezbędna 
jest hierarchizacja zarówno organizacyjna, jak i znaczeniowa. Sieć stacji permanent-
nych oraz zaplecze organizacyjne o najwyŜszym światowym standardzie tworzy Mię-
dzynarodowa SłuŜba GPS (International GPS Service - IGS). W ramach IGS pracuje 
obecnie 295 (stan na 01.05.02) stacji permanentnych na całym świecie. Przedsięwzię-
ciem o znaczeniu regionalnym, skupiającym: stacje permanentne, centra operacyjne, 
lokalne centra danych, regionalne centra danych oraz regionalne centra analiz, miesz-
czące się na terenie Europy, jest European Permanent Network – EPN [Czarnecki 
1995]. Istnieje wiele programów narodowych wykorzystujących działalność perma-
nentnej słuŜby lokalnej. Wiele stacji pracujących w ramach IGS działa równieŜ w pro-
gramie EPN i przeróŜnych projektach znaczenia lokalnego, przez co sieci niŜszego 
rzędu są dowiązywane do sieci wyŜszego rzędu [Baran i in. 2000]. Idea działalności 
słuŜby permanentnej polega na łączeniu i przenikaniu się struktur, mniejsze jednostki 
tworzą większe, a one z kolei wchodzą w skład następnych. Takie rozwiązanie pozwala 
na zachowanie spójności w całej słuŜbie oraz korzystnie wpływa na unifikację stosowa-
nych rozwiązań i tworzenia nowych standardów [Czarnecki 1995].  

Jedną ze stacji działających w ramach słuŜby IGS (projekt IGLOS-PP) oraz EUREF 
jest stacja permanentna GPS/GLONASS Wrocław. Stacja rozpoczęła działalność w 
listopadzie 1996 roku. Jej uruchomienie nawiązuje do ekspertyzy zespołu Komisji Geo-
dezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Sekcji Sieci 
Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN [Baran i in. 1995]. Organizacją i prowadzeniem 
stacji zajął się zespół Katedry Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej we Wro-
cławiu. Stacja jest piątą tego typu stacją w Polsce włączoną do sieci EUREF, a jedno-
cześnie pierwszą w Polsce południowo-zachodniej. Stanowi równieŜ punkt odniesienia 
dla lokalnych badań geodynamicznych w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim [Bosy, 
Cacoń, Kontny 1997]. Stacja obserwacji permanentnych GPS/GLONASS Wrocław 
pracuje w oparciu o odbiornik Z-18 z anteną Choke-Ring (ASH701941.B) firmy Ash-
tech. W roku 1997 rozpoczęto takŜe permanentne obserwacje meteorologiczne [Bosy i 
Kontny 2001]. 

2.  OCENA ILOŚCIOWA OBSERWACJI PROWADZONYCH NA STACJI 

Działalność stacji w ramach sieci EUREF pozwala przeanalizować aspekty dotyczą-
ce danych automatycznie wysyłanych ze stacji do centrum danych. Dzięki raportom 
udostępnianym przez The Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Germany (BKG) 
moŜna prześledzić kompletność, poprawność oraz czasowość danych spływających ze 
stacji.  

2.1.  Dostępność danych jedno- i dwudziestoczterogodzinnych 

Materiałem wyjściowym do sporządzenia charakterystyki dostępności danych 1- i 
24-godzinnych z stacji były raporty  tworzone w BKG dla stacji działających w ramach 
IGS i EUREF. Analizę przeprowadzono dla okresu od 01.01.2001 do 31.12.2001. Uzy-
skane wyniki przedstawiono w tabeli (tab. 1) 
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Tabela 1. Dostępność danych 1- i 24-godzinnych 
Table 1. Availability of hourly and daily data 

Dane 
Data 

1-godzinne 
1-hourly 

24-godzinne 
24-hourly 

Maksymalna ilość danych 
Maximal data 

8760 365 

Dostępne dane 
Available data 

8135 350 

Dostępność w % 
% availability 

92.9 95.9 

Ocena ta (z uwagi na dostępny materiał badawczy) nie mówi nic o kompletności, 
czy poprawności dostępnych danych. Pozwala jedynie stwierdzić, czy dane są dostępne, 
czy teŜ nie, a uzyskane rezultaty świadczą o bardzo duŜej dostępności danych obserwa-
cyjnych (w formacie RINEX) z permanentnej stacji Wrocław. 

2.2.  Analizy opóźnień czasowych dostarczania danych 

Do zbadania charakterystyki opóźnień czasowych dostarczania danych 1- i 24-go-
dzinnych z permanentnej stacji do centrum danych BKG posłuŜył ten sam okres (od 
01.01.2001 do 31.12.2001) oraz te same materiały co do oceny dostępności. Po wstępnej 
weryfikacji, w dalszym opracowaniu rozpatrywano tylko te dane (92.9% obserwacji go-
dzinnych i 95.9% obserwacji dobowych), które dotarły do centrum danych. Niniejsza 
analiza pokazuje, w jakim czasie jaki odsetek zbiorów obserwacyjnych dociera do cen-
trum BKG (rys. 2) oraz kształtowanie się czasów ich dotarcia na przestrzeni roku 2001 
(rys. 1). 
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Rys. 1. Zestawienie roczne dystrybucji danych 1-godzinnych i 24-godzinnych 
Fig. 1. Yearly composition of distribution of hourly and daily data 
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Rys. 2. Wykresy opóźnień czasowych dostarczenia danych 1-godzinnych i 24-godzinnych 
Fig. 2. The graphs of temporary delays of delivering of hourly and daily data 
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Opracowanie dla danych 1-godzinnych wykazało, iŜ w pierwszych 3 minutach, od 
zakończenia sesji, niespełna 20% danych spływa do BKG, jednakŜe juŜ ponad  
80% obserwacji godzinnych jest dostępne po 6 minutach. Ciekawie przedstawia się
zestawienie roczne (rys. 1), które uwidacznia częste występowanie duŜych (powyŜej  
18 minut) opóźnień w przesyle danych. Taki stan spowodowany moŜe być róŜną prze-
pustowością sieci INTERNET zarówno po stronie wysyłającego dane, jak i odbiorcy.  

Studium opóźnień czasowych przeprowadzone dla danych dobowych dowiodło duŜą
niezawodność w ich dystrybucji. Z zestawienia rocznego moŜna wnioskować o duŜej 
regularności wysyłania danych ze stacji.  

2.3.  Charakterystyka efektywności pozyskiwania danych obserwacyjnych  

PoniŜszą charakterystykę sporządzono dla półrocznego okresu (od 01.01.2002  
do 30.06.2002) na podstawie zestawień, generowanych w BKG, podsumowujących 
kaŜdą dobę obserwacji prowadzonych na poszczególnych stacjach EPN. Z uwagi na 
dostępne dane w dokonanym badaniu nie zostały uwzględnione obserwacje GLONASS, 
które są prowadzone równocześnie z obserwacjami GPS. Analiza obejmowała ocenę
skuteczności stacji (stosunek ilości zarejestrowanych obserwacji do liczby obserwacji 
moŜliwych do wykonania), a jej przebieg przedstawiono na wykresie (rys. 3).  

0

20

40

60

80

100

02
.0

1.
01

02
.0

1.
07

02
.0

1.
13

02
.0

1.
19

02
.0

1.
25

02
.0

1.
31

02
.0

2.
06

02
.0

2.
12

02
.0

2.
18

02
.0

2.
24

02
.0

3.
02

02
.0

3.
08

02
.0

3.
14

02
.0

3.
20

02
.0

3.
26

02
.0

4.
01

02
.0

4.
07

02
.0

4.
13

02
.0

4.
19

02
.0

4.
25

02
.0

5.
01

02
.0

5.
07

02
.0

5.
13

02
.0

5.
19

02
.0

5.
25

02
.0

5.
31

02
.0

6.
06

02
.0

6.
12

02
.0

6.
18

02
.0

6.
24

02
.0

6.
30

%

Rys. 3. Wykres skuteczności pozyskiwania danych przez stację
Fig. 3. The graph of effectiveness of data collection through station 

Opracowanie, mimo iŜ jest niezaleŜne od wcześniejszych, potwierdza wysoki po-
ziom dostępności danych dwudziestoczterogodzinnych, który wyniósł nieco ponad 
95.5%. Dzięki sporządzonemu wykresowi widoczne stały się duŜe nieprawidłowości 
zaistniałe w okresie od 25.03.2002 do 11.05.2002. Były one spowodowane wadliwym 
działaniem komputera, który to wymieniono 10 maja bieŜącego roku. Po tym dniu na-
stąpiła zauwaŜalna poprawa stabilności pracy stacji, a efektywność powróciła do po-
ziomu sprzed awarii, wynoszącego blisko 97%.  

Kolejnym zagadnieniem, moŜliwym do prześledzenia na podstawie podsumowań
tworzonych przez BKG, jest liczba przeprowadzonych obserwacji GPS na godzinę
(średnie wartości na kaŜdą dobę rozpatrywanego okresu). Uzyskane rezultaty zobrazo-
wano na wykresie (rys. 4). 

Wspomniane wcześniej zaburzenia pracy komputera miały swoje odzwierciedlenie 
równieŜ na liczbie obserwacji dokonywanych w ciągu godziny. Ich liczba obniŜyła się
aŜ do wartości 444 obserwacji na godzinę, co wobec średniej sprzed okresu awarii  
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(878 obserwacji na godzinę) stanowiło spadek o niemal połowę. Od momentu wymiany 
komputera w ciągu godziny wykonywanych jest średnio 930 obserwacji.  

Posiadany zbiór danych pozwolił równieŜ opracować charakterystykę przebiegu ob-
serwacji dobowych. Na podstawie rozpatrywanego okresu moŜna stwierdzić, iŜ średnio 
obserwacje prowadzone są przez bez mała 91% dostępnego czasu. Ponad 83% sesji 
dobowych charakteryzuje się gromadzeniem pełnego (24-godzinnego) materiału obser-
wacyjnego, natomiast doby podczas których stacja pracowała poniŜej 18 godzin stano-
wiły niewiele więcej niŜ 1%.  

Uzyskane rezultaty świadczą o wysokim stopniu dostępności i kompletności danych 
dobowych gromadzonych przez permanentną stację GPS/GLONASS Wrocław. 
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Rys. 4. Wykres liczby obserwacji na godzinę
Fig. 4. The graph of quantity of collection of hourly observation data 

3.  OCENA JAKOŚCIOWA OBSERWACJI PROWADZONYCH NA STACJI 

Poza danymi satelitarnymi na potrzeby stacji pozyskiwane i gromadzone są infor-
macje o wysokości zwierciadła wody gruntowej oraz o stanie warunków meteorolo-
gicznych. Dzięki takiej róŜnorodności danych istnieje moŜliwość przeprowadzenia 
rozlicznych analiz wpływów i zaleŜności między nimi występujących. Poprzez zesta-
wienie zmian poziomu zwierciadła wody gruntowej ze zmianami wysokości anteny, 
będzie moŜna spróbować odpowiedzieć na pytanie o stabilność formacji skalnej, na 
której posadowiony jest budynek wraz z anteną stacji. Natomiast zestawienie informacji 
o ciśnieniu, temperaturze i wilgotności z obserwacjami satelitarnymi posłuŜy do zbada-
nia zachowania się anteny w róŜnych warunkach meteorologicznych. Poprzez uczest-
nictwo stacji Wrocław w programie EUREF jak i w bardzo precyzyjnych pomiarach 
znaczenia lokalnego (np. badania geodynamiczne) istotne jest, aŜeby obserwacje na niej 
prowadzone wykazywały odporność na zmiany warunków zewnętrznych. 

3.1.  Ocena wpływu zmian poziomu wody gruntowej na składową pionową  
pozycji anteny 

Próbę oceny wpływu zmian poziomu wody gruntowej na wysokość anteny prze-
prowadzono na podstawie tygodniowych wyznaczeń pozycji i odpowiadającym im 
wysokości piezometru. Współrzędne stacji uzyskano z tygodniowych rozwiązań sieci 
EUREF, na podstawie plików SINEX, które następnie przekonwertowano na pliki CRD 
i przeliczono do geocentrycznego układu (współrzędnych geodezyjnych – BLh). Do 
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opracowania posłuŜyły dane z okresu od 14.10.1996 do 12.11.2001. Okres ten moŜna 
uznać za reprezentatywny z uwagi na jego długość. Dość nietypowym, ale istotnym z 
uwagi na przeprowadzane badania, był czas powodzi w lipcu 1997 roku. Dzięki ekstre-
malnie wysokiemu poziomowi zwierciadła wody gruntowej, istniała moŜliwość oceny 
jej wpływu na stabilność konstrukcji budynku reprezentowanej przez antenę perma-
nentnej stacji „Wrocław”.  

Sporządzono zestawienie wysokości zwierciadła wody gruntowej z wysokością
anteny stacji „WROC”, a wyniki przedstawiono na wykresie (rys. 5). 

Przeprowadzone analizy wykazały, iŜ mimo krótkookresowych zbieŜności, brak 
jest zaleŜności pomiędzy porównywanymi wielkościami. Natomiast wyliczony współ-
czynnik korelacji, który wyniósł 0.2, świadczy o znikomym i zaniedbywalnym stopniu 
wpływu zmian poziomu wody gruntowej na składową pionową pozycji anteny. Istotny 
jest takŜe fakt, iŜ w czasie powodzi nie odnotowano niepokojących zmian wysokości 
anteny, co świadczy o stabilności podłoŜa, na którym posadowiony jest budynek z za-
montowaną anteną permanentnej stacji GPS/GLONASS „Wrocław”. 
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Rys. 5. Wykresy tygodniowych zmian poziomu wody gruntowej i wysokości anteny GPS stacji 
Fig. 5. The graphs of weekly variations of ground water level and GPS antenna heights 

3.2.  Ocena wpływu warunków meteorologicznych (ciśnienie, temperatura,  
wilgotność) na jakość prowadzonych obserwacji (wyznaczanych współrzędnych) 

Na potrzeby realizacji tego zagadnienia zostały wybrane cztery okresy trzydniowe 
reprezentujące warunki meteorologiczne panujące w poszczególnych porach roku. Dane 
o ciśnieniu, temperaturze i wilgotności pochodzą z automatycznej stacji meteorologicz-
nej umiejscowionej w pobliŜu anteny odbiornika satelitarnego. Kształtowanie się po-
szczególnych parametrów przedstawiono na poniŜszych wykresach (rys. 6 do rys. 8).  
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Rys. 6. Wykres zmienności ciśnienia w poszczególnych okresach 
Fig. 6. The graph of variations of pressure in individual periods 
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Rys. 7. Wykres zmienności temperatury w poszczególnych okresach 
Fig. 7. The graph of variations of temperature in individual periods 
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Rys. 8. Wykres zmienności wilgotności w poszczególnych okresach 
Fig. 8. The graph of variations of humidity in individual periods 
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Wyznaczenie współrzędnych wykonano w układzie ITRF97 obowiązującym w 2001 
roku. Pozycję stacji Wrocław względem przyjętych za stałe współrzędnych stacji Bo-
rowiec zostały wyznaczone na podstawie 1- i 24-godzinnych obserwacji satelitów GPS 
na obu stacjach. Stacja Borowiec wykazuje duŜą stabilność w ramach serwisu IGS. 
Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania BERNESE 4.2 z wykorzystaniem 
następujących elementów podnoszących precyzję wyznaczenia: 

– precyzyjne orbity satelitów CODE, 
– parametry jonosfery CODE, 
– modele centrów fazowych anten IGS, 
– rozwiązanie nieoznaczoności metodą Quasi Ionosphere Free. 
Elementy wykorzystane w procesie obliczeniowym oraz podejście róŜnicowe posłu-

Ŝyło nie tylko podniesieniu dokładności wyznaczeń współrzędnych, ale takŜe pozwoliło 
uwolnić rezultaty od wpływu innych niŜ meteorologiczne źródeł błędów.  

W wyniku dla stacji Wrocław dla kaŜdej sesji (12 24-godzinnych oraz 288 1-
godzinnych) otrzymano wartości następujących wielkości: 

– szerokości geodezyjne B oraz ich błędy; 
– długości geodezyjne L wraz z charakterystyką dokładnościową; 
– wysokości elipsoidalne h oraz precyzje poszczególnych wyznaczeń; 
– odległość między stacjami d wraz z dokładnością; 
– ilość rozwiązanych nieoznaczoności N wyraŜoną w procentach. 

Uzyskane rezultaty przedstawiono na wykresach (rys. 9 do rys.11). 

Rys. 9. Wyznaczone szerokości B, długości geodezyjne L oraz ich błędy z poszczególnych sesji 
Fig. 9. Appointed latitudes B, longitudes L and their RMS for observation sessions 
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Rys. 10. Wyznaczone wysokości elipsoidalne h, odległości d oraz ich błędy z poszczególnych 
sesji 

Fig. 10. Appointed ellip soidal heights h, distances d and their RMS for observation sessions 

Rys. 11. Wyniki wyznaczenia nieoznaczoności całkowitej liczby cykli fazowych N dla poszcze-
gólnych sesji 

Fig. 11. Results of ambiguity resolution N for observation sessions 

Dokonana analiza przedstawionych powyŜej wykresów oraz badania dokładności 
ujawniły duŜy wpływ efektywności wyznaczeń nieoznaczoność całkowitej liczby cykli 
N na precyzję wyznaczeń poszczególnych wielkości. Uzyskane rezultaty wskazują na 
bardzo niską, wręcz fatalną dokładność wyników przy wyznaczalności niejednoznacz-
ności na poziomie poniŜej 20%. TakŜe nie najlepsze rozwiązania uzyskiwane są dla 
tych sesji, w których wyznaczalność nieoznaczoności nie przekracza 40%. PowyŜej 
40% wyznaczalności całkowitej liczby cykli N uzyskiwane wartości błędów przedsta-
wiają się na znacznie lepszym pułapie, natomiast sesje, w których rozwiązano ponad 
60%, nieoznaczoności to przeciętnie ponad dwukrotna poprawa precyzji w stosunku do 
tych ze skutecznością wyznaczeń nieoznaczoności poniŜej 40%. 



J. Bosy, M. Kujawa 

Acta Sci. Pol.

60

∆∆∆∆x

-30

-20

-10

0

10

20

30

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA

vvvv

∆∆∆∆y

-30

-20

-10

0

10

20

30

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA

vvvv

∆∆∆∆h

-30

-20

-10

0

10

20

30

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA

vvvv

Rys. 12. Wyznaczone godzinne zmiany dla współrzędnych x, y i h w mm 
Fig. 12. Hourly variations of coordinates x, y and h in mm 

Następnym etapem oceny jakościowej były analizy wpływu warunków meteorolo-
gicznych na jakość obserwacji prowadzonych na stacji Wrocław. Po wyeliminowaniu 
obserwacji odstających przetransformowano współrzędne geodezyjne B i L do współ-
rzędnych płaskich xy układu „2000”, w celu przejścia z kątowych na liniowe wartości 
współrzędnych i wyraŜenia liniowych wartości ich róŜnic. Wszystkie wartości współ-
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rzędnych xyh odniesiono do średniej z całości opracowania, aby następnie prześledzić
ich zmiany na tle warunków meteorologicznych (rys. 12). 

W pierwszym rzędzie przeprowadzono analizę wyników z przytoczonych poniŜej 
wykresów. W rezultacie zaobserwowano brak wpływu ciśnienia na stabilność wyzna-
czenia współrzędnych. ZauwaŜalne jednak są zaleŜności między przebiegiem tempera-
tury a zachowaniem się współrzędnych. Przeprowadzone studium nad zaprezentowa-
nymi wykresami wykazały wpływ duŜych skoków temperatury na rozrzut współrzęd-
nych xyh. RównieŜ dzięki zestawieniu wykresów wilgotności z wykresami zmian 
współrzędnych moŜna było zaobserwować związki między tymi wielkościami. Wydaje 
się, iŜ wilgotność w okolicach 100% wpływa na lepsze wyznaczenie współrzędnych 
płaskich xy (na ich lepsze skupienie w pobliŜu średniej), natomiast zachowanie się skła-
dowej wysokościowej h sprawia wraŜenie niezaleŜności od tego parametru. 

Zaobserwowanych na wykresach zaleŜności między współrzędnymi, a poszcze-
gólnymi czynnikami meteorologicznymi nie potwierdziły przeprowadzone analizy sta-
tystyczne. Szukano relacji pomiędzy zmianami rzeczywistymi i bezwzględnymi współ-
rzędnych, a wartościami parametrów charakteryzujących panujące warunki meteorolo-
giczne. Badano takŜe korelację pomiędzy przyrostami ciśnienia, temperatury i wilgot-
ności, a wartościami oraz zmianami współrzędnych. Rozpatrywano takŜe wpływ wa-
runków zewnętrznych na dokładność wyznaczeń poszczególnych wielkości (B, L, h, d, 
N), takŜe i w tych przypadkach nie zanotowano istotnych zaleŜności. 

3.3.  Ocena działalności stacji w ramach serwisu EUREF 

Działalność kaŜdej stacji, funkcjonującej w strukturze EUREF, jest nieustająco 
monitorowana. W centrach danych oceniany jest stopień zgodności z międzynarodo-
wymi standardami takich elementów, jak: wersja formatu RINEX, satelity systemu, 
nazwa stacji, numer stacji, obserwator, agencja, numer odbiornika, typ odbiornika, 
oprogramowanie sprzętowe odbiornika, numer anteny, typ anteny, ekscentryczność
anteny, liczba typów obserwacji, liczba epok obserwacyjnych, liczba dostępnych sateli-
tów w epoce, obserwacje, poziom szumów, straty lokalizacji wskaźnika. BKG podaje, 
jakie elementy podlegają ocenie, jednak nie jest zaznaczone, które z nich znacząco 
wpływają na taką ocenę. MoŜliwe było jednak porównanie z wynikami uzyskiwanymi 
przez polskie i europejskie stacje wchodzące w skład sieci EUREF. Według centrum 
danych przy BKG permanentna stacja GPS/GLONASS Wrocław notuje 77% nieza-
wodność. Patrząc na rezultaty uzyskiwane przez pozostałe polskie stacje wchodzące w 
skład sieci EUREF („BOGO” – 79%, „BOR1” – 75%, „JOZE” – 29%, „LAMA” – brak 
danych) wydaje się, iŜ wynik wrocławskiej stacji plasuje się na przeciętnym poziomie. 

4.  PODSUMOWANIE 

Reasumując moŜna stwierdzić duŜą efektywność pozyskiwania materiału obserwa-
cyjnego przez zestaw (antena, odbiornik, komputer) działający na permanentnej stacji 
Wrocław. Pozyskiwanych jest blisko 97% danych moŜliwych do zarejestrowania. Re-
zultaty niniejszego studium zapewne byłby nieco odmienne, gdyby nie awaria kompute-
ra, która miała miejsce w analizowanym przedziale czasu. Przeprowadzone symulacje 
wykazały, iŜ wpływ wadliwego działania sprzętu, na uzyskane wyniki poszczególnych 
opracowań wyniósł przeciętnie około 4%. 
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Wyniki oceny jakościowej związane z analizą wpływu warunków zewnętrznych 
(zmiany poziomu wody gruntowej i warunków meteorologicznych w pobliŜu anteny) 
wykazały niezaleŜność wyznaczanych współrzędnych od powyŜszych czynników. 
Przeprowadzona ocena działalności stacji w ramach słuŜby EUREF, w opracowaniach 
zaczerpniętych z europejskiego centrum danych IGS wykazała 77% niezawodność
stacji w tym serwisie.  

Wykonane analizy dowiodły wysokiej poprawności w efektywności pozyskiwania 
materiału obserwacyjnego, w jego udostępnianiu i czasowej dystrybucji oraz duŜej 
wiarygodności danych pozyskiwanych przez stację permanentną GPS/GLONASS Wro-
cław. 
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GPS/GLONASS PERMANENT STATION WROCLAW – QUANTITATIV E 
AND QUALITATIVE ANALYSES OF OBSERVATION DATA 

Abstract. In this work test of quantitative and qualitative analyses of observation on 
GPS/GLONASS permanent station Wroclaw was introduced. Test of quantitative analysis 
of activity of station Wroclaw was prepared on the base of the reports generated by re-
gional data centers operated in frame of EUREF project. Realization of qualitative analy-
sis depended on influence of external conditions (meteo and height of ground water level) 
onto determined coordinates of antenna. 
Executed analyses in frames of quantitative opinion proved high, amount to suitably 
92.9% and 95.9% of availability of hourly and daily data. From moved analyses it results, 
that it was been possible to receive GPS data on average by 97% of time, and full, 24-
hourly observation data are available for 91% of all sessions. 
The analyze of influence of ground water level onto determined height of antenna, did not 
disclose essential dependence among this two conditions. Different external factor, mete-
orological conditions near antenna did not show influence onto marked coordinates. The 
opinion of activity of station “WROC” in frame of EUREF service (reports from Euro-
pean IGS data center) shows 77% reliability. 
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Executed analyses proved high correctness in efficiency of collection of observation data, 
and efficiency in data distribution process for GPS/GLONASS permanent station Wro-
claw. 

Key words: GPS permanent service 
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