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Abstract. Recently we have been dealing with the use on ever growing scale of the
GIS applications, including Global Positioning Systems, in forestry and nature
conservation. It is clear that still exists the need to test of selected GPS receivers in
various forest conditions which would give reply as regards accuracy and
limitations of GPS measurements.
WSTÆP
Z punktu widzenia leúnictwa waýnym faktem staùo siæ Zarzàdzenie nr 74
Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 23.08.2001 r., w zaùàczniku nr
8, w punkcie 2.1.2 dotyczàcym zmian wewnàtrz dziaùek gùosi, iý powinny one: (...)
byã oparte o wiarygodne dane uzyskane z: pomiarów terenowych, pomiarów GPS,
innych baz geometrycznych, materiaùów fotogrametrycznych lub map
analogowych, i dalej w punkcie 2.3. dot. aktualizacji systemu SIP na poziomie
nadleúnictwa, w tym zmian sytuacji wewnætrznej: (...) ze wzglædu jednak na
zachowanie dokùadnoúci mapy numerycznej, w tym umiejscowienie mierzonych
punktów w sytuacji geograficznej, zaleca siæ dokonywanie pomiarów metodami
dajàcymi duýà wiarygodnoúã. Dlatego preferowane powinny byã: pozycjonowanie
satelitarne GPS (oprócz duýej dokùadnoúci daje oszczædnoúã czasu) oraz
wykorzystanie zdjæã lotniczych lub wysokorozdzielczych zobrazowañ
satelitarnych. Nie sprecyzowano jednak w Zarzàdzeniu dopuszczalnych bùædów ani
technologii pomiarowej [Wæýyk 2004].
Niniejszy artykuù ma na celu obiektywne zaprezentowanie przydatnoúci
odbiorników GPS w pracach dotyczàcych aktualizacji Leúnej Mapy Numerycznej
oraz udzielenie praktycznych wskazówek zwolennikom tej nowej metody
pomiarowej. Artykuù ten jest wynikiem prac i doúwiadczeñ stanowiàcych dorobek
autorów.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GPS
Satelitarny Globalny System Pozycjonowania, zostaù utworzony w 1978
roku przez Departament Obrony USA i pierwotnie przeznaczony byù tylko do
zastosowañ militarnych. Dopiero w lipcu 1995 roku system uzyskaù peùnà
sprawnoúã operacyjnà i zostaù dopuszczony do uýytku publicznego, choã (do 2 maja
2000 roku) z doúã znacznymi ograniczeniami dokùadnoúci. Obecnie system jest
zarzàdzany przez dowództwo siù powietrznych USA, a konkretnie poùàczone biuro
Navstar (GPS JPO –Navstar GPS Joint Program Office), zùoýone z przedstawicieli
siù powietrznych, marynarki, siù làdowych, piechoty morskiej, straýy przybrzeýnej,
US Defence Mapping Agency, kwatery gùównej NATO i Australii. System GPS
dostarcza wysokiej dokùadnoúci trójwymiarowego pozycjonowania (nawet do
milimetrów) oraz precyzyjnych informacji o prædkoúci i czasie. W systemie tym
sygnaùy odbierane sà przez róýnego rodzaju odbiorniki w dowolnym momencie, bez
ponoszenia bezpoúrednich opùat. Warunki atmosferyczne majà znikomy wpùyw na
funkcjonowanie urzàdzenia i dokùadnoúã wyznaczonej pozycji. Liczba
uýytkowników jest nieograniczona. Odbiorniki korzystajà zazwyczaj z
miniaturowych anten o charakterystyce umoýliwiajàcej jednoczesny odbiór
sygnaùu z caùego obszaru sfery niebieskiej, pod warunkiem, ýe zapewnimy jej
dostatecznà widocznoúã.
Na system GPS skùadajà siæ trzy segmenty, wyróýniane wedùug funkcji :
segment kosmiczny (Rys.1.), segment kontroli oraz segment uýytkownika. Segment
kosmiczny skùada siæ z 29 satelitów bloku II/IIA/IIR (stan na dzieñ 27 styczna 2004
wedùug U.S. Naval Observatory) rozmieszczonych równomiernie na szeúciu,
zbliýonych do koùowych orbitach na wysokoúci okoùo 20 200 km. Pùaszczyzny orbit
nachylone sà do pùaszczyzny równika pod kàtem 55 stopni. Czas obiegu satelity
wynosi okoùo 11 godzin i 58 minut, co
odpowiada poùowie doby gwiazdowej.
Satelity rozmieszczone sà tak, ýe istnieje
prawdopodobieñstwo równe liczbie 0,9996 w
dostæpie do co najmniej piæciu z nich w
dowolnym punkcie na Ziemi.
Sygnaù satelitarny, który dociera z satelity do
odbiornika jest bardzo skomplikowany.
Skùada siæ on z dwóch podstawowych
czæstotliwoúci: tzw. L1 = 1575,42 MHz i L2 =
1227,60 MHz, na które naùoýone sà specjalne
kody C/A i P oraz pakiet dodatkowych
Ryc.1. Segment kosmiczny GPS
informacji. Pomiar prowadzony na dwóch
ród³o: Bujarkiewicz A. 2007:
Geoinformacja w Zarz¹dzaniu.
czæstotliwoúciach jest praktycznie wolny od
Biuletyn kwartalny nr 2, Kujawsko – wpùywu refrakcji jonosferycznej. Refrakcjæ
Pomorskie Centrum Badawczoniýszych warstw atmosfery – troposfery –
Szkoleniowe Systemów Informacji
eliminuje
siæ poprzez automatyczne
Geograficznej, Toruñ.
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wprowadzenie poprawek obliczonych na podstawie przyjætego modelu atmosfery.
Kody zawarte w sygnale satelitów wykorzystywane sà do pomiaru odlegùoúci (tzw.
pseudodlegùoúci) satelity od anteny odbiornika. Kod P (precise – protected) jest
precyzyjny, ale dostæpny tylko dla uprawnionych uýytkowników, zaú kod C/A
(coarse aquisition – clear access) – ogólnie dostæpny, ale mniej dokùadny. Pakiet
informacji wysùany w sygnale satelitarnym zawiera miædzy innymi elementy orbit
wszystkich satelitów GPS, poprawki zegarów pokùadowych oraz dane o jakoúci
sygnaùu.
TECHNIKI POMIAROWE GPS
Wspóùrzædne punktów wyznaczamy metodà absolutnà (bezwzglædnà) lub
wzglædnà . Majàc do dyspozycji jeden tylko odbiornik satelitarny GPS, moýna
uzyskaã wspóùrzædne stanowiska anteny w ukùadzie, w którym podawane sà orbity
satelitów GPS (ukùad geocentryczny WGS 84 – Word Geodetic System). Jest to
sposób najmniej dokùadny stosowany w nawigacji làdowej i morskiej lub turystyce,
gdzie nie sà wymagane duýe dokùadnoúci wyznaczenia pozycji. Jednak w
przypadku pomiarów wymagajàcych wiækszych dokùadnoúci, niezbædne jest
stosowanie metod wzglædnych bazujàcych na wykorzystaniu przynajmniej dwóch
odbiorników GPS i porównywaniu róýnic wspóùrzædnych miædzy stanowiskami
pomiarowymi a punktami o znanych wspóùrzædnych. W pomiarach
przeznaczonych dla systemów GIS, równieý Leúnej Mapy Numerycznej (LMN)
powinno wykorzystywaã siæ pomiary wzglædne metodà róýnicowà DGPS (w czasie
rzeczywistym lub w postprocessingu). Róýnicowy GPS (DGPS) to sposób
korygowania niektórych bùædów zaobserwowanych w miejscu o znanej lokalizacji,
które nastæpnie sà uýywane do skorygowania odczytów pozycji ruchomego
odbiornika. W metodzie tej wymagane jest równoczesne dziaùanie dwóch
odbiorników. Jeden z nich pracuje jako odbiornik ruchomy zbierajàcy dane
terenowe, natomiast drugi (nazywany stacjà bazowà lub referencyjnà ) ustawiony
jest na punkcie o znanych wspóùrzædnych i wyznacza róýnice wzglædem pozycji
uzyskanej z systemu GPS. Uzyskany pomiar bùædu jest nastæpnie uwzglædniany w
korygowaniu pozycji okreúlanej przez odbiornik zbierajàcy dane w terenie
(ruchomy). Pomiary róýnicowe DGPS realizowane mogà byã dwoma metodami:
- w czasie rzeczywistym – poprzez przesùanie poprawki do odbiornika drogà
radiowà (Rys.2) i samodzielne skorygowanie pozycji przez odbiornik w czasie sesji
pomiarowej,
- lub teý zapamiætujàc rezultaty pomiarów wykonanych przy uýyciu odbiornika
ruchomego i bazowego i póêniejsze wyliczenie danych korekcyjnych dla
odbiornika ruchomego (tzw. postprocessing).
ODBIORNIKI GPS DLA POTRZEB AKTUALIZACJI LMN
Od kilku lat pojawiajà siæ w sprzedaýy odbiorniki GPS przeznaczone
gùównie dla uýytkowników zbierajàcych dane do baz GIS, a takýe leúników.
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Ryc.2. System ró¿nicowy DGPS
ród³o: Opracowanie w³asne.

Poczàtkowo byùy to modele
jednoczæstotliwoúciowe, a przez to dokùadnoúã
ich pomiaru mocno ograniczona. Jednak w
ostatnim okresie dostæpne sà na rynku
odbiorniki GPS, które pracujà w oparciu o
dwie czæstotliwoúci L1 i L2. Wyznaczajà one
pozycjæ w pomiarach kodowych, ale równieý
w droýszych rozwiàzaniach – fazowych. Od
odbiorników GPS przeznaczonych dla
aktualizacji LMN powinno siæ wymagaã
speùnienia nastæpujàcych parametrów:dokùadnoúã wyznaczania pozycji w pomiarach
bezwzglædnych nie powinna przekraczaã 3 m
[Bujarkiewicz 2007], a w pomiarach
Ryc.3. Odbiornik Magellan
róýnicowych osiàgaã wartoúci centymetrowe,MobileMapper CX
metoda róýnicowa DGPS powinna mieã
ród³o: Lewicki T. 2009: Proces
moýliwoúã przeprowadzania pomiarów
aktualizacji Leœnej Mapy
zarówno w czasie rzeczywistym jak i w
Numerycznej oraz bazy danych
SILP na przyk³adzie Nadleœnictwa
postprocessingu,
Bydgoszcz, praca in¿ynierska
-odbiornik powinien zapewniaã pomiary
WSZS, Tuchola.
punktowe, liniowe i powierzchniowe.
Cena takich odbiorników ksztaùtuje siæ w granicach od kilku do kilkunastu
tysiæcy zùotych, np. Magellan MobileMapper CX daje dokùadnoúã 0,5 m w
pomiarach róýnicowych (Rys.3).
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PRZYKÙAD ZASTOSOWANIA
Uýycie technologii
GPS do pomiarów w leúnictwie zostaùo
zapoczàtkowane przez sùuýby urzàdzeniowe [Lewicki 2009]. Moýliwoúã
posùugiwania siæ urzàdzeniem pomiarowym lokalizujàcym obiekt w ukùadzie
wspóùrzædnych bez koniecznoúci konstruowania osnowy mogùa byã sposobem na
znaczne uùatwienie pracy. Niestety pierwsze urzàdzenia oferowane Lasom
Pañstwowym nie speùniaùy pokùadanych w nich nadziei. Dziaùajàcy przy DGLP
Zespóù ds. Leúnej Mapy Numerycznej dokonaù w roku 1996 pierwszej oceny
wystæpujàcych na rynku urzàdzeñ w kontekúcie ich przydatnoúci dla Lasów
Pañstwowych. Na potrzeby testów w roku 2004, w oúrodku szkoleniowym LP w
Margoninie (Nadleúnictwo Podanin) zostaù zaùoýony testowy poligon geodezyjny,
w skùad którego wchodziùo 15 punktów oraz obiekt w formie wyciætego gniazda w
drzewostanie . Kaýdy z punktów zlokalizowany byù w róýnym stanie rozwoju oraz
odmiennym stanie gatunkowym. Punkty zostaùy zastabilizowane w terenie oraz
odpowiednio oznakowane. Ksztaùt gniazda wyznaczono metodà biegunowà,
mierzàc azymuty i odlegùoúci ze úrodka gniazda do drzew na jego skraju. Ze
wzglædu na zaùoýonà koniecznoúã szybkoúci pomiarów dopuszczalny bùàd
pomiarowy oraz okreúlone ograniczenia kosztów zakupu do pierwszych testów
uýyto odbiorników niskiej klasy dokùadnoúci bædàcych wówczas na wyposaýeniu
nadleúnictw. Nie wdajàc siæ w szczegóùy parametrów testowanych urzàdzeñ,
pierwsze próby pomiarowe nie byùy zachæcajàce. Okazaùo siæ bowiem, ýe teren
leúny z zasùoniætym horyzontem pomiarowym i stojàcymi drzewami
dyskwalifikuje odbiorniki popularne, o deklarowanej przez producentów
Ryc. 4. Wynik testu
odbiorników GPS
niskiej dok³adnoœci
ród³o: Lewicki T.
2009: Proces
aktualizacji Leœnej
Mapy Numerycznej
oraz bazy danych
SILP na przyk³adzie
Nadleœnictwa
Bydgoszcz, praca
in¿ynierska WSZS,
Tuchola.
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dokùadnoúci wiækszej od 25 m. Przykùadowy efekt pomiaru konturu gniazda w ræbni
III róýnymi rodzajami odbiorników ilustruje rysunek 4.
Polepszenia dokùadnoúci pomiarowej GPS naleýaùo spodziewaã siæ
po urzàdzeniach wyýszej klasy niý odbiorniki turystyczne (znacznie droýsze w
zakupie) oraz przy zastosowaniu technik DGPS i okreúlonych metod pomiaru w
terenie leúnym. W oparciu o te kryteria oraz po rozeznaniu doúwiadczeñ innych
jednostek, Nadleúnictwo Bydgoszcz dokonaùo zakupu w roku 2008 odbiornika GPS
typu MobileMapperCX firmy MAGELLAN (Rys.3). Odbiornik ten jest dokùadnym
i przystosowanym do pracy w trudnym terenie ræcznym odbiornikiem GPS
przeznaczonym do uniwersalnego wykorzystania w GIS. Zapewnia dokùadnoúã
poniýej 1m w czasie rzeczywistym (przy korzystnej konfiguracji satelitarnej), a
nawet 30-centymetrowà dokùadnoúã w trybie post-processingu. Dziæki
technologiom ùàcznoúci bezprzewodowej (GSM) ma moýliwoúã pracy w trybie
DGPS. Pierwsze pomiary prowadzone w technologii DGPS na terenie nadleúnictwa
podczas zbierania materiaùów do aktualizacji mapy w roku 2008 daùy bardzo
pozytywne efekty. Dobre poùoýenie terenów nadleúnictwa w maksymalnym
dystansie 15-20 km od stacji referencyjnej DGPS spowodowaùy, ýe przyjæto ten
sposób za wùaúciwy dla prowadzenia pomiarów. W okresie od paêdziernika 2008
roku do stycznia 2009 roku, sprzætem przeprowadzono wszystkie pomiary
konieczne do bieýàcej aktualizacji LMN. Zestawienie dokonanych pomiarów
przedstawia tabela 1.
Tab.1. Zestawienie pomiarów GPS zwi¹zanych z aktualizacj¹ LMN o zdarzenia
gospodarcze w 2008 roku.

ród³o: Lewicki T. 2009: Proces aktualizacji Leœnej Mapy Numerycznej oraz bazy danych
SILP na przyk³adzie Nadleœnictwa Bydgoszcz, praca in¿ynierska WSZS, Tuchola.

PODSUMOWANIE
Doúwiadczenia zebrane w trakcie prowadzenia pomiarów metodà DGPS
sprowadzajà siæ do nastæpujàcych wniosków:
- wspóùczynnik prawidùowej konfiguracji satelitów (PDOP) powinien byã mniejszy
od 6;
- za wymagany tryb pomiaru odbiornika GPS uznaã naleýy wspóùpracæ ze stacjà
referencyjnà DGPS-NTRIP (poprawki otrzymywane za pomocà mobilnego
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internetu z wykorzystaniem protokoùu NTRIP, np. w sieci ASG-EUPOS);
- wùàczanie odbiornika w terenie otwartym i przewoýenie w pojeêdzie z uýyciem
anteny zewnætrznej skraca czas zimnego startu odbiornika;
- warunkiem umoýliwiajàcym brak zakùóceñ pomiarów GPS w terenie leúnym jest
wybór okresu bezlistnego w drzewostanach liúciastych, w miaræ moýliwoúci
podczas pomiaru orientujemy antenæ odbiornika tak, aby byù widoczny horyzont
poùudniowy;
- pomiary powierzchni zræbowych o niejasnym przebiegu konturów najlepiej
prowadziã po dokonaniu orki zræbu dla ùatwiejszego rozgraniczenia powierzchni;
- próbne pomiary wspóùrzædnych punktów zaùamañ konturów uúredniane z róýnej
liczby kolejnych cykli pomiarowych (od 5 do 30) daùy przeciætnà 10 jako
bezpiecznà dla unikniæcia bùædów dyskwalifikujàcych wyniki;
- zalecane przed pomiarami zaplanowanie misji pomiarowej wydaje siæ zbædne
(poza doraênà kontrolà drastycznego pogorszenia siæ warunków pomiaru w
wewnætrznym almanachu satelitów odbiornika MobileMapper). Podczas
pomiarów w 2008 roku tylko w jednym przypadku natrafiono na warunki
uniemoýliwiajàce pomiar, kilkakrotnie pomiar byù równieý utrudniony przez okres
kilkudziesiæciu minut. Wobec napiætego harmonogramu aktualizacji i caùodniowej
organizacji pomiarów na wielu obiektach, czas sygnaùu niýszej jakoúci moýna
poúwiæciã na pomiar powierzchni o odsùoniætym horyzoncie pomiarowym lub
doraêne opracowanie wyników;
- pomiary naleýy koniecznie dokumentowaã dodatkowo na szkicu pomiarowym,
dla ùatwiejszej interpretacji pomierzonych obiektów w dalszym etapie prac;
- pomiary naleýy prowadziã w úcisùej wspóùpracy z gospodarzem terenu –
leúniczym - dla ùatwiejszej interpretacji oznaczeñ stref pomiarowych i ostatecznego
ustalenia zakùadanej treúci mapy na szkicu pomiarowym.
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STRESZCZENIE
Uýycie technologii GPS do pomiarów w leúnictwie zostaùo zapoczàtkowane przez
sùuýby urzàdzeniowe. Moýliwoúã posùugiwania siæ urzàdzeniem pomiarowym
lokalizujàcym obiekt w ukùadzie wspóùrzædnych bez koniecznoúci konstruowania osnowy
moýe byã sposobem na znaczne uùatwienie pracy. Niestety pierwsze odbiorniki GPS
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oferowane Lasom Pañstwowym w 2004 nie speùniùy pokùadanych w nich nadziei, poniewaý
roku uýyto odbiorników niskiej klasy dokùadnoúci bædàcych na wyposaýeniu nadleúnictw.
Nie wdajàc siæ w szczegóùy parametrów testowanych urzàdzeñ pierwsze próby pomiarowe
nie byùy zachæcajàce. Okazaùo siæ bowiem, ýe teren leúny z zasùoniætym horyzontem
pomiarowym i stojàcymi drzewami dyskwalifikuje odbiorniki popularne, o deklarowanej
przez producentów dokùadnoúci wiækszej od 25 m. Polepszenie dokùadnoúci pomiarowej
nastàpiùo dopiero przy zastosowaniu urzàdzeñ wyýszej klasy, niý odbiorniki turystyczne
oraz przy zastosowaniu technik DGPS. W artykule zaprezentowano badania przydatnoúci
odbiornika Magellan MobileMapper CX w pracach dotyczàcych aktualizacji Leúnej Mapy
Numerycznej oraz przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczàce stosowania tej nowej
metody pomiarowej.

SUMMARY
Recently we have been dealing with the use on ever growing scale of the GIS
applications, including Global Positioning Systems, in forestry and nature conservation.
Special regulations (like No. 74 of the General Director of the State Forests dated
23.08.2001) are published stressing the need to apply GPS receivers in the forest
administration. However, we still do not have enough proper tests of selected GPS receivers
in various forest conditions which would give clear reply as regards accuracy and limitations
of GPS measurements. This uncertainty around the usefulness of GPS technology resulting
mostly from lack of information gives rise to emergence of groups of skeptics. It is an
undeniable fact, that the tree stand has negative influence on GPS signal. But the statement
that GPS receivers are useless for the forest measurements and are only expensive toys, is a
myth. In this paper the practical use of GPS receivers in the Bydgoszcz District
Management during updating works for Forest Numerical Map is presented.
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