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1. Scopul şi obiectivele 

Obiectivul principal al proiectului “Realizarea unui sistem de sprijin pentru 
lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigare” 
este de a îmbunătăţii siguranţa navigaţiei pe fluviul Dunărea. Acest sistem de sprijin va 
fi utilizat ca suport pentru elaborarea hărţilor hidrografice de navigaţie, cât şi pentru 
îmbunătăţirea activităţilor de întreţinere a şenalului. 

Sistemul de sprijin constă în materializarea de-a lungul Dunării, în 144 de locaţii 
a câte trei borne geodezice şi anume: Borna Martor, Borna de Referinţă şi Borna 
Azimutală. Obiectivul principal al proiectului, îmbunătăţirea navigaţiei pe fluviul 
Dunărea, urmează a fi îndeplinit prin monitorizarea albiei fluviului Dunărea şi a 
asigurării adâncimilor de navigare, folosind reţeaua de borne precis determinate. Astfel 
prin utilizarea acestei reţele se vor furniza date precise pentru producerea de hărţi 
electronice de navigaţie (Electronic Navigation Chart - ENC). Prin directivele RIS (River 
Information Service) „Inland ECDIS 1.02”, „Standard for Electronic Ship Reporting in 
Inland Navigation”, „Notices to Skippers for Inland Navigation”, „RIS Guidelines 2004” şi 
„Vessel tracking and tracing systems”, hărţile electronice de navigaţie trebuie să fie 
corecte, rapid procesate şi avansate către utilizatori. Astfel, scopul acestei activităţi 
(Testarea bornelor cu echipament dGPS) este de a demonstra capacitatea reţelei de a 
îmbunătăţii calitatea măsurătorilor. 

Pentru îndeplinirea acestui scop, principalele obiective sunt reprezentate de 
următoarele activităţi specifice acestei etape:  

• Testarea semnalului dGPS prin tehnologie RTK în modul Baza-Rover; 
• Testarea acurateţii coordonatelor determinate ale reţelei de sprijin prin 

determinarea de puncte intermediare din locaţii diferite, respectiv prin 
determinarea celorlalte borne din locaţie, cu ajutorul tehnologiei RTK în 
modul Baza-Rover. În cadrul acestei etape s-a urmărit şi testarea 
acurateţii altimetrice a reţelei de sprijin AFDJ 2014, prin determinarea 
reperilor de nivelment (acolo unde aceştia nu au fost încastraţi în ziduri); 

• Testarea îmbunătăţirii calităţii coordonatelor determinate cu ajutorul 
sistemului de sprijin AFDJ 2014, prin compararea coordonatelor astfel 
obţinute (în modul RTK – Baza-Rover) cu cele din determinări RTK-
Rompos; 

• Testarea interferenţelor. 
 

2. Cerinţe şi toleranţe impuse 

Conform caietului de sarcini, testarea dGPS presupune următoarele: 
"4.2.3.5. Testarea bornelor utilizând echipament dGPS, pentru demonstrarea 

capacităţii reţelei de a asigura calitatea măsurătorilor topohidrografice. 
Se vor efectua măsurători statice şi dinamice în zona a minim 10 locaţii şi maxim 

20, comparând rezultatele obţinute folosind suportul reţelei de sprijin a Dunării, cu 
rezultatele obţinute fără a utiliza corecţia furnizată de echipamentele staţionate în 
punctele din reţeaua de sprijin a Dunării. Locaţiile unde se vor efectua testele vor fi 
alese de către beneficiar. Rezultatele testelor vor fi prezentate într-un tabel comparativ 
din care să reiasă capacitatea reţelei de a îmbunătăţi calitatea măsurătorilor efectuate. 

Această activitate se va încheia prin prezentarea pe suport hârtie şi în format 
electronic a unui Dosar de Teste" 



      

Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările 

hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor 

minime de navigare 
 

Memoriu Tehnic privind testarea bornelor cu echipament dGPS  4 

Cu toate că în caietul de sarcini nu se impune o toleranţă în care să se 
încadreze testele dGPS efectuate, în cadrul metodologiei înaintate către Inginer şi 
Beneficiar am specificat o toleranţă planimetrică de 2-3 cm, maxim 4 cm. La baza 
calculului acestei toleranţe a stat precizia planimetrică medie de determinare a bornelor 
din reţeaua de sprijin AFDJ 2014 (~1cm), precum şi precizia metodei prin care s-a 
efectuat testarea dGPS, şi anume RTK în modul Bază-Rover (~2-3cm). Precizia 
metodei RTK în modul Bază-Rover este influenţată de parametrii PDOP, HDOP, 
 VDOP, de numărul de sateliţi recepţionaţi în comun, precum şi de calitatea semnalului 
recepţionat de receptor/rover (numărul de corecţii recepţionate). Din punct de vedere 
altimetric toleranţa de determinare a unui punct intermediar din două locaţii vecine este 
mult mai mare, putând ajunge chiar şi la zeci de centimetrii. Aceasta este compusă din 
precizia medie altimetrică cu care au fost determinate punctele pe cotă (maxim 3 cm) şi 
precizia metodei RTK (~2-3cm), pentru că în cea mai mare parte s-au folosit cote 
transmise prin nivelment geometric din reperi de nivelment de ordinul 1 şi 2. La erorile 
menţionate mai sus, din punct de vedere altimetric, se adaugă şi imprecizia prin care 
modelul de geoid implementat (TransDat v4.04) în softul de măsurare simulează 
ondulaţia geoidului într-un punct (ajungând în precizia altimetrică a TransDat). 

Pentru îndeplinirea cerinţelor impuse prin caietul de sarcini s-au efectuat 
următoarele tipuri de măsurători: 

1. Măsurători RTK-Rompos, pentru a demonstra îmbunătăţirea calităţii ce 
o conferă utilizarea sistemului de sprijin AFDJ 2014, faţă de sistemul 
actual Rompos; 

2. Măsurători RTK ale bornelor Azimutală şi de Referinţă, în modul 
Bază-Rover, unde ca bază s-a folosit o borna martor din sistemul de 
sprijin AFDJ 2014. Acestea au fost comparate cu determinările GPS-
statice ale bornelor măsurate; 

3. Măsurători RTK ale unor puncte intermediare, măsurate din două 
borne din locaţii succesive. Din aceste măsurători se va evidenţia şi 
calitatea semnalului dGPS; 

4. Măsurători RTK a unor reperi de nivelment utilizaţi pentru 
transmiterea cotei. Metoda RTK utilizată este aceeaşi, având ca Baza 
o borna martor din sistemul de sprijin AFDJ 2014, iar roverul fiind 
amplasat pe reperul de nivelment utilizat în transmiterea cotei; 

5. Măsurători ale interferenţelor. 

 

3. Echipamente utilizate 

Pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul activităţii de testare dGPS a bornelor 
sistemului de sprijin AFDJ 2014 s-au folosit următoarele tipuri de echipamente: 

• Sistemul RTK HiTarget V30, utilizat în modulul Bază+Rover; 

• Echipamentul RTK JAVAD Triumph-VS, utilizat în modul de măsurare 

RTK-Rompos dar şi pentru realizarea spectrumurilor de frecvenţe. 

În cele ce urmează vom descrie pe larg aceste echipamente, caracteristicile lor 
şi modul de utilizare ca RTK baza-rover pentru echipamentul HiTarget V30 şi respectiv 
RTK Rompos pentru echipamentul JAVAD Triumph-VS. 
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                  Sistemul RTK Bază-Rover Hi-Target V30 

Receptoarele GNSS V30 au un corp stabil, design industrial, pot fi uşor adaptate 
condiţiilor exterioare dure, reduc efectele multi-path şi au o capacitate puternică de căutare 
a semnalului. Acest receptor este construit cu baterii de mare capacitate şi este potrivit 
pentru munca de teren pe termen lung. Datele RTK sunt stocate în controller. 

 

• Specificaţii tehnice: 

Număr de canale: 220 
Recepţionează semnalele următorilor sateliţi: 
-GPS L1 C/A, L2 E, L2 C, L5 
-Glonass L1 C/A, L1 P, L2 C/A (Glonass M), L2 P 
-Galileo: Upgrade 
-GIOVE-A simultan L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 
-GIOVE-B simultan L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 
- SBAS simultan L1 C/A, L5 
Timp de iniţializare: 60 sec 
Rezistent la vibraţii şi praf 
Rezistent la scufundarea în apă la o adâncime de 1 m sau 100% umiditate 
Construit să reziste la şocuri provocate de căderea liberă pe beton de la o înălţime 
de 2 m. 

• Acurateţe: 

- Orizontal RTK: ± 10 mm + 1 ppm x D 
- Vertical RTK: ± 20 mm + 1 ppm x D 

• Caracteristici fizice: 

Dimensiuni: φ195mm×h104mm 
Greutate: 1.3 kg (Inclusiv bateria Li-Ion), cu o baterie standard de 4400 mAh: 12h în 
modul RTK 
Temperatura de lucru: -40°C～65°C, temperatura stocare: -40°C～75°C 

• Panoul de control 

În figura alăturată este prezentat panoul 
de control. Acesta are două taste pentru setarea 
receptorului şi o tasta de pornire/oprire. De 
asemenea, are 3 LED-uri indicatoare: ledul care 
indică recepţia semnalelor de la sateliţi (o 
singură culoare), ledul de stare (LED în două 
culori), ledul de pornire (LED în două culori). 
Cele 3 butoane simple includ toate 
caracteristicile de setare a receptorului V30. 
 

 led satelit (led verde) 
  

 Tasta F1: setarea modului de lucru, transmiterea radio UHF, 
setarea unghiul de elevaţie, setarea automată ca bază, resetarea 
receptorului. 

 led stare (rosu-verde led în 
două culori) 

 Tasta F2: setările de linkuri de date, canale radio UHF, 
intervalul de colectare, înapoi la setarea iniţială. 

 led pornire (rosu-verde led în 
două culori) 

 TASTA ON-OFF: pornire/oprire aparat, confirmare setări, setări 
de bază automate. 
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• Funcţiile butoanelor 

Explicaţii de operare a butoanelor şi semnificaţia ledurilor: 

Operaţiune Explicaţie 

Un singur click pe 
buton 

Se apasă un buton mai puţin de 0.5 secunde 

Dublu click pe buton Se face dublu click pe buton, în timp ce se apasă butonul 
intervalul ar trebui să fie între 0,2 şi 1 secundă 

Apăsare lungă Se apasă butonul mai mult de 3 secunde 
Apăsare super lungă Se apasă butonul mai mult de 6 secunde 
Flash lent al ledului Ledul clipeşte mai mult de 0,5 secunde 
Flash rapid al ledului Led intermitent mai puţin de 0,3 secunde 

 

• Setarea receptorului ca Bază/Rover cu modulul radio UHF 

- Setarea ca Bază/Rover: 
Se face dublu-click pe butonul F1 până se aude „baza”, „rover” sau „static” pentru a 

alege programul de lucru dorit, apoi se apasă butonul de pornire pentru a finaliza setarea; 

- Setarea legăturii de date în modul UHF: 
Se face dublu-click pe butonul F1 până se aude „UHF”, „GSM” sau „externe radio” 

pentru a alege modul prin care se va face legatura pentru transmiterea datelor atât pentru 
bază, cât şi pentru rover în modul UHF, apoi se apasă butonul de pornire pentru a finaliza 
setarea; 

- Setarea canalului radio UHF: 
Se ţine apăsat butonul F2 până se aude o voce care numeşte canalul de lucru dorit. 

Pentru stocarea canalului de lucru dorit se apasă butonul de pornire. 
Baza va comunica cu rover-ul numai 

dacă este selectat acelaşi canal în ambele 
aparate. 

Semnalul diferenţial este transmis în 
timp ce semnalul luminos (roşu) se aprinde 
intermitent o dată la o secundă. Între timp, 
Roverul a primit semnalul în timp ce lumina de 
semnalizare (roşu) din Rover se aprinde 
intermitent în mod sincron o dată la o 
secundă. Acum, modul de lucru RTK poate fi 
pornit. Dacă ledul (roşu) din Rover nu dă flash 
înseamnă că nu a primit semnalul diferenţial. 

- Setare pornire radio: 
Când distanţa de lucru devine mai 

mare, se poate seta puterea radio a bazei prin 
intermediul panoului de control. Condiţia de 
setare trebuie să fie: UHF în modul de 
legătură date din staţia de referintă. Setarea: 
se ţine apăsat butonul F1 cu voce promptă: 
mare, medie, scăzută, distanţa de lucru devine 
mai mică. 
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• Stocarea datelor RTK 

Indiferent de tipul de controller (iHand 10 sau GIS+), ambele pot fi conectate cu 
receptorul RTK prin Bluetooth sau prin cablu; ca operator pentru receptorul RTK datele vor 
fi stocate în controller. După terminarea muncii de teren se poate conecta controllerul cu 
PC-ul printr-un cablul de date din pachet şi apoi se pot copia datele RTK. 

 

• Antena diferenţială 

Antena diferenţială este o parte esenţială atât pentru bază, cât şi pentru rover-ul 
UHF cu radio intern. Aceasta transmite semnalul diferenţial UHF (corecţii) de la bază la 
rover. 

 

• Setarea Bazei 

Pentru setarea staţiei de bază trebuie să se 
introducă în controller (în softul de măsurare Carlson 
SurvCe) coordonatele staţiei de bază şi înălţimea 
acesteia pe punctul cunoscut. 

Poziţia staţiei de bază: se setează coordonatele 
stației de bază (N, E, H – Stereo70, MN75 coordonate 
cunoscute pe care este calat şi centrat aparatul setat 
ca bază). De asemenea se alege sistemul de 
coordonate Stereo70 şi Marea Neagră 1975, 
implementat în softul de măsurare, pentru ca softul să 
poată aplica parametrii de transformare.  

În figura din stânga se poate observa un 
instrument V30 montat pe borna Martor 
corespunzătoare Locaţiei 42 (Seimeni). Aparatul este 
centrat pe marcă folosind un pilastru din aluminiu, iar 
calarea s-a făcut cu ajutorul unei nivele sferice montată 
pe pilastru.  
 

• Setarea Rover-ului 

 
Setarea Roverului se face la fel ca setarea staţiei de bază, 

singura diferenţă este dată de modul de introducerea a 
informaţiilor. 

Foarte important este selectarea transmisiunii de date 
ca și "radio intern" precum și a aceluiași canal de transmitere 
a datelor ca și cel setat pentru receptorul montan ca bază. 
Astfel se va seta modul de comunicare şi parametrii dintre 
rover şi staţia de bază. 

De asemenea se va seta tipul de mesaj prin care se 
vor recepționa corecțiile de la bază la rover (CRM, CRM+, 
RTCM, etc). Important este ca transmiterea cât și recepția să 
fie setată pe același tip de mesaj. 
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                    Receptorul GNSS JAVAD Triumph-VS 

Sistemul  Compact  GNSS - JAVAD Triumph-VS este un echipament performant de 
determinare a coordonatelor. Acesta aduna într-o singură unitate trei produse revoluţionare: 

- o antenă geodezică de înaltă precizie, GPS, GLONASS, GALILEO capabilă să 
înregistreze toate semnalele GNSS; 

- un receptor GPS, GLONASS, GALILEO de înaltă precizie cu 216 canale, integrat 
pentru toate frecvenţele UHF şi /sau GSM/GPRS/EDGE, având două sloturi pentru 
SIM-urile GSM, internet, WiFi şi Bluetooth, iar bateriile reîncărcabile au o durată de 
funcţionare de până la 20 ore; 

- un controller ergonomic cu un ecran tactil de rezoluţie mare 800 x 400 pixeli, cu 
multe aplicaţii de specialitate, adaptat sistemului geodezic românesc. 

• Specificaţii tehnice: 

Număr de canale: 216 
Recepţionează semnalele următorilor sateliţi: 
-GPS L1/L2/L2C/L5 
-GLONASS L1/L2/L3 
-Galileo E1/E5A/E5B 
-QZSS L1/L2/L5 
-Beidou B1/ B2 
-SBAS L1/L5 
Date timp-real (intrare/iesire): JPS, RTCM SC104 v. 2.x and 3.x, CMR 
Date timp-real (iesire): NMEA 0183 v. 2.x and 3.0, BINEX 

• Acurateţe RTK: 

- Orizontal: 1 cm + 1 ppm * Distanţa faţă de bază 
- Vertical: 1,5 cm + 1,5 ppm * Distanţa faţă de bază 

• Caracteristici fizice: 

Memorie şi stocare date: 
-memorie internă de 2048 MB 
Dimensiuni: 178 mm x 109 mm x 110 mm 
Timp de initializare: 
-vara mai mic de 5 secunde şi iarna mai mic de 35 secunde 
Greutate: 1.7 kg (Inclusiv bateria Li-Ion) 
Temperatura de lucru: -35°C～55°C, temperatura stocare: -40°C～85°C 
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• Analiza spectrului de interferenţă 

Sunt trei roluri importante în 
analiza spectrului – notate în figură 
cu A, B, C (Figura din dreapta – 
locația 058M). În câmpul “A”, 
numărul marcat în imaginea din 
dreapta arată puterea interferenţei 
(db/MHz) şi este denumit AGC – 
Automatic Gain Control (Control 
Automat Dobandit). De asemenea, 
în acest câmp este afișată 
frecvența analizată și sistemul 
GNSS, puterea semnalului mediu 
recepționat și data în care a fost 
efectuat. Notația “B” semnifică 
scala frecvențelor analizate pentru L1, L2 sau L5.  Elementul “C” reprezintă valoarea 
interferențelor în frecvența analizată (în figură L1). 

În cele trei benzi este reprezentat tot intervalul de frecvență pentru L1 (L2 sau L5). 
Centrul benzii este marcat cu un triunghi roşu. Fiecare punct (pixel) reprezintă energia într-
un KHz. Fiecare eşantion de 1 KHz este măsurat într-o milisecundă. Toată banda de 
30KHz este măsurată într-un interval de timp de 30 secunde (30KHz x 1ms = 30s). Pentru 
a scana toate frecvențele GPS şi GLONASS este necesar un interval de 3 minute (30s x 6 
benzi = 3 min). Pentru o mai bună analiză a spectrumului de interferență este recomandat a 
se analiza și frecvențele în care sunt emise semnalele GNSS (figura de mai jos). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul marcat în campul A, în imaginea de mai jos (spectrum Locaţia 091M) arată 
puterea interferenţei (db/MHz) în banda analizată, L2. Este recomantat ca valoarea 
parametrului AGC să se încadreze în intervalul 0.1-10, valorile cât mai mici repezentând 
zone fără interferențe. Forma spectrului marcat cu C arată locaţia interferenţei în bandă. 
Interferenţa poate să fie în bandă, în afara benzii sau un zgomot de fond foarte larg. 

A 

B 

C 
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În spectrumul realizat în borna 091M, în frecvența GLONASS L2, se poate vedea 
zona în care apar interferențe, încercuită în campul C. În campul B (B1) se poate observa 
(linia albastră) fluctuația voltajului în cazul prezenței unor semnale nedorite în zona de 
măsurare.  

  
În locația 019M (figura de mai jos) se pot observa de asemenea interferențe, ceva 

mai mici totuși. Cu toate că se observă interferențe pe diferite frecvențe, totuși 
interferențele nu sunt de natură să împiedice măsurătorile în teren. Se recomandă însă 
utilizarea de echipamente GNSS capabile să măsoare în frecvențele L1, L2, L5 pentru GPS 
cât și în frecvențele L1, L2 pentru GLONASS. 

 
 Javad a alocat 60 din cele 216 Canale GNSS pentru a monitoriza 6 benzi GNSS şi 
pentru a raporta interferenţa în patru moduri diferite. Determinările GPS se pot îmbunătăţii 
prin verificarea intreferenţelor  pentru a asigura dacă mediul este curat. 

A 

B 

C 

B1 
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• Interpretarea intensităţii semnalului recepţionat de la sateliţi 

În figura alăturată sunt prezentate 
informaţii într-un cod diferit de culori 
despre intensitatea semnalului după ce 
acesta a fost prelucrat: 

- albastru: perfect (puterea 
semnalul atinge aşteptările 
teoretice la un anumit unghi de 
elevaţie); 

- verde: 3 dB mai puţin; 
- roşu: cel puţin 6 dB mai puţin; 
- gri: sateliţii sunt sub unghiul de 

elevaţie sau sunt sub un obstacol, 

aceştia nu sunt folosiţi. 
 
În figura alăturată sunt arătate 

informaţii despre coordonatele polare în 
aceleaţi cod de culori ca în figura 
anterioară. Acest lucru ajută la 
verificarea sateliţilor dacă aceştia au fost 
blocaţi de obstrucţii sau aceştia nu sunt 
încă peste linia orizontului. 
 
 
 

 
 

În finalul spectrumului echipamentul Javad-TriumphVS sintetizează întreaga 
operațiune într-un tabel de Analiză a Spectrumului. Aici sunt sumarizate toate 
caracteristicile analizate precum sistemul GPS/GLONASS, frecvența analizată, 
magnitudinea interferenței, precizia cu care a fost determinată aceasta, raportul 
semnal/zgomot, precum și numărul de sateliti incluși în analiză. În figura de mai jos se 
poate observa sumarul analizei de spectrum, în cazul locației 058M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitatea semnalului 

Dispunerea grafică a sateliţilor  
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•  Modul de fixare a soluţiei pentru măsurători cinematice în timp real 

În figura alăturată se poate observa 
fiecare din cele 6 motoare RTK paralele cu 
care este echipat receptorul Triumph-VS. 
Cele 6 modele matematice au diferiţi algoritmi 
pentru a calcula soluţii şi media ponderată 
pentru a oferi rezultate solide, precise şi 
rapide. În fiecare cutie numărul din stânga 
arată numărul de sateliţi GPS, iar în dreapta 
arată numărul de sateliţi GLONASS. 
Procentajul arată contribuţia la soluţia finală. 
Numărul 1 arată întârzierea comunicaţiei în 
recepţionarea corecţiei. 

 

4. Realizarea testelor dGPS 

  Realizarea testelor dGPS s-a desfășurat în două etape. Prima etapă s-a 
desfășurat în prezența Beneficiarului în perioada de instruire a personalului. În această 
etapă s-au testat locațiile 24 și 72 (imaginile de mai jos) conform indicațiilor și 
îndrumărilor Beneficiarului. A doua etapă s-a desfășurat în perioada 27.11-5.12.2014 și 
au fost determinate restul de 18 locații. Măsurătorile s-au realizat conform metodologiei 
înaintate către Beneficiar și Inginer. Metodologia de lucru este prezentată pe larg în 
cadrul acestui memoriu tehnic. 
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4.1.  Metodele utilizate pentru măsurarea și testarea dGPS  
Pentru măsurarea și testarea dGPS în teren s-au folosit următoarele metode de 

determinare a coordonatelor: 

1. Măsurători RTK-Rompos 
Această metodă de măsurare s-a folosit pentru a demonstra îmbunătățirea 

calității ce o conferă utilizarea sistemului de sprijin AFDJ 2014, față de sistemul actual 
Rompos.  

 
2. Măsurători RTK Bază-Rover  
Această metodă de măsurare a fost folosită pentru testarea calității sistemului de 

sprijin determinat, AFDJ 2014, dar și pentru testarea semnalului dGPS la jumătatea 
distanței dintre două locații vecine.  

Pentru testarea semnalului dGPS la jumătatea distanței dintre două locații, dar și 
pentru testarea calității rețelei, cu ajutorul acestei metode s-au determinat mai multe 
puncte intermediare (figura de mai jos).  

 



      

Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările 

hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor 

minime de navigare 
 

Memoriu Tehnic privind testarea bornelor cu echipament dGPS  14 

Aceste puncte au fost măsurate din două borne martor din locații succesive. Din 
aceste măsurători se va evidenția și calitatea semnalului dGPS. 

Utilizând această metodă s-au măsurat coordonatele bornelor Azimutală și de 
Referință, în modul Bază-Rover, unde ca bază s-a folosit o borna martor din sistemul 
de sprijin AFDJ 2014. Acestea au fost comparate cu determinările GPS-statice ale 
bornelor măsurate.  

De asemenea, prin această metodă s-au efectuat măsurători RTK ale unor reperi 
de nivelment utilizați pentru transmiterea cotei. Metoda RTK utilizată este aceeași, 
având ca Baza o borna martor din sistemul de sprijin AFDJ 2014, iar roverul  fiind 
amplasat pe reperul de nivelment utilizat în transmiterea cotei. 

 

3. Măsurători ale interferențelor (spectrum de frecvențe) 
Cu ajutorul echipamentului Javad TriumphVS s-au realizat măsurători ale 

interferențelor pentru cele două sisteme GNSS (GPS și GLONASS), pentru fiecare 
frecvență componentă: L1, L2 și L5 (GPS). Modul de măsurare și interpretarea acestor 
spectrumuri de frecvență au fost descrise pe larg în cadrul capitolului precedent unde 
s-a explicat modul de funcționare al acestui echipament. 

 
 

4.2. Alegerea locațiilor pentru testele dGPS 
Alegerea locațiilor pentru testarea dGPS s-a realizat prin colaborare cu 

Beneficiarul, acesta fiind factorul decisiv. La alegerea locaţiilor s-a avut în vedere 
accesul (conform condițiilor meteorologice actuale), distanța între locații (între 9-13 km) 
dar și existența anumitor obstacole, testarea urmând a se efectua și în condiții mai 
nefavorabile. 
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În urma discuțiilor purtate cu beneficiarul s-au stabilit pentru testarea dGPS 
următoarele locații: 

• Lotul 1 – 140 şi 141 (2 locaţii); 
• Lotul 2 – 19 si 20, 20 şi 21 (3 locaţii); 
• Lotul 3 – 24*, 42 şi 43, 58 şi 59 (4 locaţii în lotul 3); 
• Lotul 4 – 72*, 58 și 59, 82 şi 83, 91 şi 92, 104 şi 105 (8 locaţii în lotul 4); 
• Lotul 5 – 129 si 130, 130 şi 131 (3 locaţii). 

Total: 20 locații. 
*24, 72 – testarea dGPS în aceste locaţii s-a realizat în prezenţa reprezentanţilor 

beneficiarului. Menționăm că testarea dGPS s-a realizat în perechi de câte două locații 
vecine.  

 

4.3. Realizarea testelor dGPS în teren 
 
Primele măsurători de testare dGPS s-au realizat în locațiile 24 și 72 în prezența 

Beneficiarului. În aceste locații s-a testat semnalul dGPS în diverse condiții, dar și 
calitatea coordonatelor celorlalte borne din fiecare locație în raport cu borna martor pe 
care a fost instalat echipamentul dGPS. Au urmat măsurătorile în celelalte 18 locații, 
măsurători care s-au desfășurat pe etape în funcție de metoda de măsurare utilizată și 
de punctele testate.  

Într-o primă etapă s-au realizat măsurătorile RTK-Rompos. Acestea au fost 
realizate în mod special pe loturile 1, 2 și 3, în zone în care stațiile permanente au 
acoperire. S-au măsurat cele trei borne din fiecare locație analizată, măsurători care au 
fost comparate cu coordonatele recepționate de către ANCPI, Inginer și Beneficiar. În 
funcție de distanța față de cea mai apropiată stație permanentă se poate constata și 
faptul că diferențele de coordonate se măresc.  

 
În tabelul prezentat în Anexa 1 se pot observa diferențele obținute și 

îmbunătățirea calității măsurătorilor ulterioare, folosind sistemul de sprijin AFDJ 2014. 
 



      

Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările 

hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor 

minime de navigare 
 

Memoriu Tehnic privind testarea bornelor cu echipament dGPS  16 

Următoarea etapă în testarea dGPS a fost montarea echipamentului Javad 
TriumphVS pe borna martor a fiecărei locații și efectuarea analizelor de spectrum. 
Câteva exemple se pot observa în imaginile de mai jos, celelalte imagini ale analizelor 
de spectrum găsindu-se în format digital pe DVD-ul anexat documentației, în folderul 
fiecărei locații. 
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După cum s-a menționat mai sus, în subcapitolul privind efectuarea analizelor de 
spectrum, interferențele identificate în teren nu sunt de natură să împiedice 
măsurătorile topografice uzuale. Pentru a limita cât mai mult orice tip de interferențe 
este indicat a se folosi echipamente ce au capacitatea de a recepționa atât sateliți GPS 
NAVSTAR cât și GLONASS. De asemenea, aceste echipamente trebuie să aibă 
capacitatea de a recepționa măsurători GPS pe ambele frecvențe L1 și respectiv L2 (și 
eventual L5). 

După finalizarea acestei etape s-au început testările bornelor prin tehnologie 
dGPS utilizând metoda RTK Bază-Rover. Baza a fost instalată pe borna martor în 
fiecare locație. Pentru setarea bazei s-au utilizat coordonatele planimetrice 
recepționate (sau cele ce urmează a fi avizate, în lotul 5). Din punct de vedere 
altimetric s-au utilizat cu precădere cotele determinate prin nivelment geometric. Acolo 
unde compensarea sau determinarea modelelor de cvasigeoid nu s-a finalizat, s-a 
considerat cota normală calculată cu TransDatRo v4.04 din cotele elipsoidale. Pentru 
început s-au redeterminat bornele Azimutală și Referință (imaginile de mai jos), iar 
coordonatele determinate prin tehnologie RTK Bază-Rover au fost comparate cu 
coordonatele avizate. 

 

  
 

A urmat măsurarea punctelor intermediare dintre locațiile învecinate. S-a 
determinat unu sau două puncte intermediare. Punctele au fost alese aproximativ la 
jumătatea distanței dintre cele două locații, au fost materializate prin cuie de beton și 
apoi semnalizate cu vopsea. Punctele au fost determinate din cele două borne martor 
ale locațiilor învecinate, rezultând două seturi de coordonate. Acestea au fost 
comparate, iar tabelul centralizator se poate analiza în Anexa 3. 
 În imaginile următoare se pot vedea mai multe dintre punctele intermediare 
măsurate în teren. 
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 Folosind aceeași tehnologie s-au măsurat și reperi (reperi verificați) ce au stat la 
baza transmiterii cotei către locațiile testate. S-au măsurat doar reperii ce nu au fost 
încastrați în ziduri de clădiri. Câteva imagini din teren se pot observa și mai jos: 
 

  
 
 În privința ultimelor două etape de măsurători (puncte intermediare, reperi) 
concluzionăm faptul că în cadrul acestora se poate vedea cel mai bine îmbunătățirea 
calității măsurătorilor folosind noul sistem de sprijin AFDJ 2014. Îmbunătățirea calității 
măsurătorilor se vede mai ales din punct de vedere altimetric, datorită faptului că 
sistemul de sprijin AFDJ 2014 are cote transmise prin nivelment geometric, din reperi 
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de ordinul 1 sau 2 (în cea mai mare parte). Acest lucru elimină neajunsurile prezentului 
TransDatRo v4.04, care este folosit ca și parametri de transformare la toate 
măsurătorile GPS-RTK (în sistemul național).  
 Pentru exemplificare am luat locațiile 140 și 141, locații care în perioada de 
determinare au fost măsurate folosind aceiași reperi (504 și 517). Diferențele dintre 
cotele determinate prin tehnologie GPS, transformate cu TransDatRo v4.04 în cote 
Marea Neagră 1975, și cele din compensarea transmiterii prin nivelment geometric, se 
pot observa în tabelul de mai jos: 
 

Lotul Loc.  
Cod 

punct 
X70  [m] Y70  [m] 

H MN75 

(GPS_TransDat) 

[m] 

H MN75  

(nivelment) 

[m] 

H MN75_GPS - 

H MN75_NG 

[m] 

Diferența dintre 

cele două locații 

(diferența dintre 

cele două 

ondulații 

simulate) 

LOTUL 

1 

140 

140M 307561.348 770668.873 10.745 11.0571 -0.312 

͌20 cm 

140A 307784.732 770680.965 11.223 11.5317 -0.309 

140R 307461.106 770706.184 10.836 11.1421 -0.306 

141 

141M 299154.106 775287.635 10.930 11.0522 -0.122 

141A 299077.702 775306.139 10.641 10.7548 -0.114 

141R 299227.329 775266.557 10.774 10.8870 -0.113 

 
Din analiza acestui tabel, în ultima coloană se pot observa diferențe destul de 

mari, ceea ce semnifică faptul că parametrii de transformare ai TransDat sunt destul de 
generalizați (modelul de geoid implementat) față de reperii existenți în teren. Pentru a 
demonstra calitatea sistemului de a îmbunătați calitatea măsurătorilor și din punct de 
vedere altimetric s-au realizat măsurători RTK de tipul Bază-Rover în două moduri: 

• Într-o primă etapă s-au realizat măsurători GPS RTK, Bază-Rover, unde 
ca și cotă a bazei s-a utilizat cota determinată prin tehnologie GPS și 
calculată cu TransDatRo v4.04. S-a determinat astfel un punct 
intermediar, determinat atât din 140M cât și din 141M. 

• În a doua etapă s-au realizat măsurători GPS RTK, Bază-Rover, unde ca 
și cotă a bazei s-a utilizat cota determinată prin nivelment geometric. S-a 
determinat astfel același punct intermediar, atât din 140M cât și din 141M. 

În tabelul de mai jos se poate observa diferențele obținute: 

Lot 
Baza  

 
Puncte 
Interm. 

Coordonate RTK - ST70, MN75 
Baza  

 
Puncte 
Interm. 

Coordonate RTK - ST70, MN75 
Diferente 

Coordonate 

N 
RTK

 
[m] 

E 
RTK

 
[m] 

H 
RTK

 
[m] 

N 
RTK

 
[m] 

E 
RTK

 
[m] 

H 
RTK

 
[m] 

ΔN 
RTK

 
[m] 

ΔE 
RTK

 
[m] 

ΔH 
RTK

 
[m] 

1 

140M 
(GPS) 

PI1.1 302450.011 772577.638 10.495 
141M 
(GPS) 

PI1.2 302450.021 772577.650 10.4720 -0.010 -0.012 0.024 

140M 
(Niv. G) 

PI1.3 302450.019 772577.629 10.808 
141M 

(Niv. G) 
PI1.5 302450.020 772577.645 10.594 -0.002 -0.016 0.214 

 Astfel, din analiza tabelului de mai sus se poate observa diferența în cazul în 
care cota sistemului de sprijin nu ar fi fost transmisă prin nivelment geometric. Se 
observă faptul că diferența de ondulație nu ar fi fost modelată în întregime prin 
parametrii implementați în TransDatRo v 4.04. Folosind sistemul de sprijin AFDJ 2014 
se constată că se reduc o mare parte din influențele erorilor pe cotă, datorate 
parametrilor din TransDatRo.  



      

Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările 

hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor 

minime de navigare 
 

Memoriu Tehnic privind testarea bornelor cu echipament dGPS  20 

Observând diferențele din tabelul de mai sus se constată că influențele erorilor 
generate de TransDatRo nu sunt eliminate în totalitate prin utilizarea metodei de 
măsurare Bază-Rover. Aceste erori sunt eliminate doar prin utilizarea măsurătorilor 
topografice clasice cum sunt măsurătorile de nivelment geometric sau trigonometric. 
Pentru utilizarea măsurătorilor diferențiale, fără a fi afectate de erorile de generalizare 
ale TransDat-ului, este necesar a se utiliza alt mod de măsurare decât cel uzual. Acest 
mod de măsurare este detaliat în capitolul de Concluzii și recomandări. 

 
5. Concluzii și recomandări 

Din exemplele prezentate mai sus se constată că parametrii de transformare (din 
punct de vedere altimetric) implementați în softurile echipamentelor de măsurare GPS 
RTK (Bază-Rover), nu modelează atât de bine ondulațiile din țara noastră și cu atât mai 
puțin la granițele țării. Chiar și în cazul echipamentelor în care sunt implementați 
parametrii de transformare ai TransDatRo v4.04, se constată diferențe destul de mari în 
calculul ondulațiilor (a se vedea tabelele de mai sus, față de reperii). Pentru a evita 
influența acestor erori, se vor folosi corecții diferențiale pe elipsoid și respectiv post-
procesarea datelor după metodologia descrisă mai jos. 

Pentru început se vor seta echipamentele GPS-RTK (Bază-Rover) pentru 
determinarea coordonatelor geografice B, L, H (WGS84) și furnizarea de corecții pe 
elipsoid. Pentru utilizarea echipamentelor în acest mod, se vor introduce coordonatele 
geografice și cota elipsoidală pentru Baza din care se transmit corecțiile. Pentru 
exemplificare se vor utiliza aceleași locații de mai sus, 140 și 141 (bornele martor). 
Măsurătorile s-au realizat în același mod ca cel descris în capitolul anterior. S-au 
determinat astfel coordonatele elipsoidale ale aceluiași punct intermediar măsurat și în 
etapa precedentă (determinări RTK, dar direct în sistemul ST70, MN75). Determinările 
punctului intermediar s-au realizat folosind ca bază atât 140M cât și 141M. Diferențele 
pe cotă se încadrează în precizia de calcul a metodei. Pentru o mai bună analiză, 
aceste aspecte au fost sintetizate în tabelul de mai jos. 

 

Lot 
Baza  

 
Puncte 
Interm. 

Coordonate RTK - ST70, MN75 
Baza  

 
Puncte 
Interm. 

Coordonate RTK - ST70, MN75 Diferente 
pe cota 

[m] 
Latitudine (B) 

[°  '  "N] 
Longitudine (L) 

[°  '  "E] 
HEL 
[m] 

Latitudine (B) 
[°  '  "N] 

Longitudine (L) 
[°  '  "E] 

HEL 
[m] 

1 
140M 

(Hel.GPS) 
PI1.1 44°10'12.65816" 28°24'25.95988" 44.808 

141M 

(Hel.GPS) 
PI1.2 44°10'12.65847" 28°24'25.96043"   44.785 0.023 

 
Transformarea coordonatelor geografice în coordonate naționale pe planul 

Stereografic 1970 se va realiza cu ajutorul softului transDatRo v4.04. Pentru calcularea 
coordonatelor altimetrice se va folosi post procesarea datelor obținute în masurători cu 
ajutorul softului GPSTools. Astfel cu ajutorul cotelor a trei borne din locațiile 140-141, 
obținute prin nivelment geometric, se va aplica  variația ondulației cvasigeoidului pentru 
toate măsurătorile efectuate între cele două locații vecine 140 și 141. Ondulaţia 
geoidului pentru punctele noi se obţine prin interpolare liniară între punctele vechi. 
Astfel pentru aplicarea variației ondulației vom avea nevoie de trei puncte de 
coordonate cunoscute în cele două sisteme (WGS84/ETRS89 și Stereo 70, Marea 
Neagră 1975), unde coordonatele altimetrice normale sunt cele transmise prin 
nivelment geometric. În cazul de față am ales punctele 140M, 141M și un al treilea 
reprezentat de 140A. Coordonatele punctelor nou-determinate vor fi puse în fișierul ce 
conține coordonatele WGS84 atât pentru punctele noi cât și pentru cele vechi.  
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Astfel se vor crea cele două fișiere de intrare în softul GPS Tools, pentru 
exemplul de față fișierele având forma de mai jos: 

 

  
 

După introducerea fișierelor în softul GPS Tools se va alege în cadrul 
transformării 1D, transformarea pe baza a 3 parametrii. În imaginea de mai jos se 
poate observa modul de aplicare al ondulației pentru punctele PI1.1 și respectiv PI1.2, 
măsurate între locațiile 140 și 141. 

 

 
 

Modul de utilizare al softului GPS Tools a fost descris pe larg în cadrul activității 
de instruire a personalului. De asemenea modalitatea de folosire a softului este 
descrisă și în Notele de Curs (activitatea de instruire a personalului), în subcapitolul 
Programul GPSTools. 
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După generarea raportului de transformare (imaginea de mai jos), se pot utiliza 
cotele normale obținute. De asemenea, după cum se poate observa în raportul de mai 
jos, softul realizează și transformarea în coordonatele ST70, pe baza punctelor 
comune. Este indicat însă a se folosi coordonatele planimetrice transformate cu 
TransDatRo 4.04, acestea nefiind afectate de erorile de determinare a punctelor 
comune. 

 

 
 

Pentru o mai bună evaluare privind aplicarea ondulației s-a realizat un tabel 
comparativ, unde se poate observa că este eliminată eroare precedentă de ~20cm. 
Acum, coordonatele altimetrice ale punctului intermediar, determinate din cele două 
locații vecine se încadrează în tolerența de determinate a metodei GPS RTK. 

 

Lot 
Baza  

 
Punct 

Interm. 

Coordonate RTK - ST70, MN75 
Baza  

 
Punct 

Interm. 

Coordonate RTK - ST70, MN75 
Diferente 

Coordonate 

N 
RTK

 
[m] 

E 
RTK

 
[m] 

H 
RTK

 
[m] 

N 
RTK

 
[m] 

E 
RTK

 
[m] 

H 
RTK

 
[m] 

ΔN 
RTK

 
[m] 

ΔE 
RTK

 
[m] 

ΔH 
RTK

 
[m] 

1 140M PI1.1 302450.011 772577.638 10.755 141M PI1.2 302450.021 772577.650 10.732 -0.010 -0.012 0.023 

 
La finalul acestui capitol de recomandări, subliniem faptul că același principiu 

trebuie aplicat și în cazul măsurătorilor GPS clasice. Cota în sistemul național va fi 
calculată folosind același mod de post-procesare a datelor.  
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