FORMULAR DE SOLICITARE DATE GNSS

GEO

Către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba

Solicitant:…...…………………………………………………………………………............………….
Adresa: ………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………….……………………………..
Tel.: ……………….. Fax: ……………………. E-mail: …………….…...@......................................
Reprezentat de : Numele ………………………….. Prenumele ……………..…………………..
Vă rugăm a ne furniza înregistrările GNSS conform parametrilor menţionaţi mai jos:
Tip date GNSS: GPS  GPS+GLONASS
Interval de înregistrare: 1s 5s 10s15s 30s
Nr.frecvenţe: 2
Formatul datelor: RINEX
 Necompactate
Unghi min. elevaţie: 5O
 Compactate:  Hatanaka +  zip  gzip  arj  rar

Nr.
crt.

Staţia
GNSS
perm.

Data

Civilă

Ora start

Ora stop

Ziua* Timp Timp* Timp Timp*
GPS local
univ. local
univ.

Observaţii

Timp local (TL): TL = UTC+2h (iarna); TL = UTC+3h (vara); (UTC – Timp Universal Coordonat)
* - se va completa de personalul Centrului Naţional de Servicii ROMPOS

Lucrările pentru care sunt necesare produsele solicitate sunt următoarele :
…………………………………….......…….......……………………………………………..............................….….
……………………………………..............…………………………………………………….…...............................
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a) ................................................................................ împuternicit de către persoana
fizică/juridică, declar pe propria-mi răspundere că voi folosi produsele solicitate numai în cadrul lucrărilor
care fac obiectul prezentei adrese. Mă oblig să nu transmit/copiez/comercializez si să nu facilitez accesul
la aceste produse unor terţe persoane fizice/ juridice. În cazul în care se va constata încălcarea
prevederilor legale privind protecţia dreptului de proprietate asupra produselor comercializate, persoana
fizică/juridică achizitoare va suporta rigorile legii.

Data: .…………………………………
Obs.:

Semnătura: …………………………………..

1. Denumirile fişierelor vor fi în conformitate cu standardele IGS şi EUREF.
De exemplu, pentru observaţii de la staţia “Deva” in data de 26.05.2005 (DoY=146, sesiunea = 0):
“Deva1460.05o” – fişier de observaţii; “Deva1460.05n” – fişier de navigaţie.
2. Solicitarea pt. date la interval sub 5s se va face cu min.72 de ore în avans faţă de momentul observaţiilor !
3. Pentru lista de staţii GNSS permanente ale ANCPI, consultaţi site-ul http://www.rompos.ro
4. Datele solicitate vor fi livrate pe suport magnetic (floppy disk, CD, DVD), e-mail sau ftp.
5. Pentru date GNSS de la staţia “BUCU” (Bucureşti), vă rugăm să adresaţi solicitarea către Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Geodezie (e-mail:gnss.bucu@gmail.com).

