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 1940 

 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN 
(Long Range Navigation); założenia: system naziemny (2d) do nawigacji 
morskiej, naziemne stacje radiowe nadające na niskiej częstotliwości (1850-1950 
kHz), zasięg ok. 900 km, lokalizacja z dokładnością do 250 m 

 1957 

 Start radzieckiego satelity Sputnik 1; pierwszy  
sztuczny satelita w kosmosie 

 Amerykańscy naukowcy William Guier i Georg 
Wiefenbach z wykorzystaniem efektu Dopplera  
określają położenie orbity satelity Sputnik1 

 Pierwszy amerykański satelita Explorer 1 w kosmosie 

 1958 

 Rozpoczęcie prac nad amerykańskim systemem  
TRANSIT, pierwszym systemem nawigacji satelitarnej 
z częściowym wykorzystaniem rozwiązań systemu  
LORAN 

 1959 

 Pierwszy start satelity testowego systemu TRANSIT 

Historia nawigacji satelitarnej 



 1964 

 USA wystrzelają pierwszego satelitę systemu SECOR (ang. SEquential 
COllation of Range); system ten służył do wyznaczania współrzędnych punktów 
sieci geodezyjnej. 4 stacje naziemne wysyłały fale radiowe w kierunku satelity, 
współrzędne trzech z nich były znane. Pomiar z trzech stacji pozwalał na 
określenie współrzędnych satelity a następnie wyznaczenie pozycji czwartej 
stacji 

 1967 

 Pierwszy start satelity systemu Timation (ang. TIMe/navigATION), 
wykorzystującego zegar atomowy do nadawania precyzyjnego wzorca czasu 

 Start pierwszego radzieckiego satelity nawigacyjnego Cyklon 

 1973 

 USArozpoczynają prace nad połączeniem dotychczasowych osiągnięć 
nawigacyjnych w jeden system nawigacji satelitarnej - Defense Navigation 
Satellite System. Następnie nazwę przekształcono na NAVSTAR-GPS 

 1974 

 Start pierwszego satelity testowego NAVSTAR-GPS 

 1978 

 Pierwszy operacyjny satelita systemu NAVSTAR-GPS wystrzelony na orbitę 

 

Historia nawigacji satelitarnej 



 1982 

 ZSRR umieszcza na orbicie pierwsze trzy satelity systemu nawigacji satelitarnej GLONASS, 
którego zasada działania bazowana jest na systemie GPS 

 1983 

 Udostępnienie standardowego serwisu pozycyjnego (dokładność do 100m) dla cywilnych 
zastosowań 

 1990 

 Okresowe uruchomienie degradacji sygnału GPS – SA (ang. Selective Availability) 

 1998 

 Unia Europejska zapowiada budowę europejskiego systemu nawigacji satelitarnej- Galileo 

 2000 

 Decyzja o permanentnym wyłączeniu degradacji sygnału GPS, dokładność wyznaczania pozycji 
wzrasta do około 10m 

 Pierwsze wystrzelenie geostacjonarnych satelitów chińskiego systemu nawigacji satelitarnej 
Beidou 

 2007 

 Wystrzelenie pierwszego satelity chińskiego systemu Compass (Beidou-2), będącego następcą 
systemu Beidou-1  

 2011 

 Wystrzelono pierwsze dwa satelity systemu Galileo 

Historia nawigacji satelitarnej 



 24 satelity (na orbitach znajdują się 
łącznie 32 satelity)  

 6 orbit o nachyleniu 55° względem 
płaszczyzny równika 

 Wysokość orbity: 26,560km 

 Czas obiegu: 11h 58min 

 Każdy satelita wyposażony jest  
w zegary atomowe 

 Podstawowe częstotliwości używane 
przez system GPS: L1: f1=1575.42 
MHz L2: f2=1227.60 MHz oraz L5: 
f5 = 1176.45MHz 

 

Global Positioning System 



Segment kosmiczny 
 Blok I (SVN1-SNV11) 

 Pierwszy start: 1978r. , ostatni start: 1985r. 

 Obecnie już nie używane 

 Blok II (SVN13-SVN21) 

 Pierwszy start: 1989 , ostatni start: 1990r. 

 Wprowadzenie możliwości degradacji  sygnału 

 Obecnie już nie używane 

 Blok IIA (SVN22-SVN40) 

 Pierwszy start: 1990, ostatni start: 1997r.  

 (zaskoczyły projektantów czasem działania ;) ) 

 Blok IIR (SVN41-SVN52) 

 Pierwszy start: 1997 , ostatni start: 2004r. 

 Zaprojektowane na dłuższy czas operacyjności oraz wprowadzona możliwość 
łączności satelita-satelita 

 Blok IIR-M (SVN53-SVN60) 

 Pierwszy start: 2005r. , ostatni start: 2009r. 

 Dodanie drugiego sygnału cywilnego na L2 (L2C)  

 Blok IIF  (SVN61-SVN63) 

 Pierwszy start: 2010r. 

 Wprowadzony trzeci sygnał cywilny L5 

 Ulepszenie zegarów atomowych 

 Blok III 

 Zakończony etap planowania, a start pierwszego satelity tego typu planowany jest na 2014r. 

 Dodanie czwartego sygnału cywilnego na L1 (L1C) 

 

 



Konstelacja GPS 

Ślad satelity G06 1 dzień (30-03-2012) 



Konstelacja GPS 

Ślad satelity G06 10 dni (30-03-2012 do 08.04.2012) 



Konstelacja GPS 

Ślady dla wszystkich satelitów GPS 10 dni (30-03-2012 do 08.04.2012) 



Plane Slot PRN NORAD Typ Wystrzelenie Uruchomienie Czas działania 

D 

1 2 28474 II-R 06.11.04 22.11.04 108.4 

2 1 37753 II-F 16.07.11 14.10.11 25.7 

3 21 27704 II-R 31.03.03 12.04.03 127.8 

4 4 22877 II-A 26.10.93 22.11.93 240.5 

5 11 25933 II-R 07.10.99 03.01.00 167.1 

              

E 

1 20 26360 II-R 11.05.00 01.06.00 162.2 

2 22 28129 II-R 21.12.03 12.01.04 118.8 

3 5 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09 51.3 

4 18 26690 II-R 30.01.01 15.02.01 153.7 

5 32 20959 II-A 26.11.90 10.12.90 276.0 

6 10 23953 II-A 16.07.96 15.08.96 207.7 

Fragment konstelacji GPS 



Ewolucja sygnału GPS 

P(Y) 

P(Y) 

L2 

P(Y) 

C/A 
L1 

Struktura 
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f1=1575.42 MHz f5 = 1176.45MHz f2=1227.60 MHz 



Segment kontrolny 



 

 Konstelacja satelitów:  
• wysokość orbity: ~19 100 km;  

• nachylenie orbity: 64,8º;  

• okres obiegu: 11h15m;  

• liczba orbit: 3;  

• satelitów w płaszczyźnie: 8;  

• liczba nominalna konstelacji: 24.  

 

 Sygnały:  

 L1: 1593,00-1612,00MHz, kod C/A i P (FDMA);  

 L2: 1237,00-1254,06MHz, kod C/A i P (FDMA).  

 L3(L5):1202,025MHz (CDMA),  

 

 system współrzędnych: PZ-90.02 – w najbliższym czasie modyfikacja;  

 system czasu: UTC(SU);  

 

GLONASS 



GLONASS 



GLONASS segment kosmiczny 



GLONASS 



GLONASS 



Konstelacja GLONASS 

Ślad satelity R04 1 dzień (30-03-2012) 



Konstelacja GLONASS 

Ślad satelity R04 10 dni (30-03-2012) 



Konstelacja GLONASS 

Ślad satelity R04 dla 2 dni (30-03-2012 to 31-03-2012) 



Konstelacja GLONASS 

Ślad  satelitów R04 i R05 dla 2 dni (30-03-2012 to 31-03-2012) 



Konstelacja GLONASS 

 Ślady wszystkich satelitów GLONASS 10 dni (30-03-2012 to 08-04-2012) 



 

Konstelacja satelitów:  

• wysokość orbity: 23 600 km;  

• nachylenie orbity: 56º;  

• okres obiegu: 14h00m;  

• liczba orbit: 3;  

• satelitów w płaszczyźnie: 9;  

• liczba satelitów: 27+ 3 geostacjonarne.  

 

Sygnały:  

• częstotliwość podstawowa: 10,23MHz;  

• E1: 1575,42MHz;  

• E5a/E5b: 1191,795MHz;  

• E6: 1278,75MHz.  

 

system współrzędnych: GTRS (±3cm do ITRS);  

system czasu: GST (Galileo System Time) (UTC+~15s);  

GALILEO 



GALILEO konstelacja 

Nazwa    nr SV     PRN    Uwagi  

 GIOVE-A    E001     E01/E51   Wycofany 2012/06 

 GIOVE-B    E002     E16/E52   Wycofany 2012/07  

 IOV-1, Galileo PFM  E101     E11    Slot B5  

 IOV-2, Galileo FM2  E102     E12    Slot B6  

 IOV-3, Galileo FM3  E103     E19    Slot C4  

 IOV-4, Galileo FM4  E104     E20    Slot C5 



GALILEO vs GPS 



Konstelacja GALILEO 

Ślad satelity E04 1 dzień (hipotetyczna konstelacja) 



Konstelacja GALILEO 

Ślad satelity E04  2 dni (konstelacja hipotetyczna) 



Konstelacja GALILEO 

Ślad satelity E04 10 dni (konstelacja hipotetyczna) 



Konstelacja GALILEO 

Ślad satelitów od  E01 do E09 dla 10 dni (hipotetyczna konstelacja) 



Struktura sygnału GPS 
 Sygnał satelitów GPS nadawany jest na trzech częstotliwościach pasma L. 

Zastosowanie takiej kombinacji pozwala na zwiększenie niezawodności 

sygnału oraz redukcję błędów spowodowanych refrakcją jonosferyczną. 

 Częstotliwości te, zwane nośnymi (carriers) wywodzą się z wielokrotności 

podstawowej częstotliwości f0=10.23 MHz i wynoszą odpowiednio  

L1: 1575.42 MHz, L2: 1227.60 MHz oraz L5: 1176.45 MHz 

 Ponieważ fale nośne są czystymi sinusoidami to nie mogą być 

bezpośrednio użyte do uzyskania pozycji i dlatego zmodulowano różnymi 

kodami. 



Struktura sygnału GPS 

 W GPS stosowane są następujące sposoby kodowania 

sygnałów nazywane kodami lub trybami pracy (ang. code):  

 kod C/A,  

 kod P, stosowany razem z kodem Y, oznaczany także jako P(Y).  

 kod L2C (nowy sygnał nie na wszystkich satelitach) 

 kod M 

 kody transmitowane na częstotliwości L5 – C5 

 kod L1C 
 

 Na sygnał każdego satelity nałożona jest informacja w postaci 

depeszy satelitarnej: NAV (L1), CNAV (L2, L5), MNAV, 

CNAV-2 (L1C) 

 



Sygnał generowany 

przez odbiornik 

Sygnał wysyłany 

przez satelitę 
Skala czasu GPS 

Czas przelotu 

sygnału od satelity 

do odbiornika 

? 

Mierzymy odległość z generowanych kodów 



Depesza satelitarna 

 Treść sygnału informacyjnego zawiera między innymi: 

 Almanach - dane dotyczące aktualnego stanu systemu, w tym 
przybliżone elementy orbitalne wszystkich satelitów, których 
znajomość przyśpiesza proces akwizycji, 

 Efemerydę - dokładne elementy orbitalne satelity nadającego 
depeszę, niezbędne do wyznaczania czasu i pozycji. 

 Depesza nawigacyjna nakładana jest na sygnał GPS. 
Szybkość transmisji wynosi 50 bitów na sekundę. Składa 
się ona z 25 ramek, każda złożona z 1500 bitów. 
Podzakresy 1,2 i 3 powtarzają te same 900 bitów danych 
we wszystkich 25 ramkach, umożliwia to odbiornikowi 
odebranie krytycznych danych w ciągu 30 sekund. Dane 
depeszy nawigacyjnej uaktualniane są co cztery godziny.  

 



N – całkowita liczba odłożeń długości fali 

        (współczynnik nieoznaczoności) 

D - odległość 

geometryczna 

 - zarejestrowane fazy 

częstotliwości nośnej 

przeliczone na długość fali 

𝐷 = 𝑁 ∙  + ∆ 

Zasada pomiaru fazowego GNSS 

 ≅ 0,13 𝑚 



 Jeżeli obserwujemy 4 satelity to występuje 8 niewiadomych.  

 W porównaniu z pomiarami kodowymi przybyły 4 parametry 

nieoznaczoności fazy N dla każdego satelity. 
 

 Z każdym dodatkowym pomiarem przybywa jedna niewiadoma-błąd 

zegara odbiornika na daną epokę pomiarową.  Stąd dla 2 pomiarów 

otrzymamy 8 równań (dwukrotne pomiary 4 pseudoodległości) oraz 9 

niewiadomych.  Dopiero 3 epoki pomiarowe umożliwiają jednoznaczne 

wyznaczenie współrzędnych, bowiem uzyskuje się 12 równań oraz 10 

niewiadomych. 

 
 

 
 

Zasada pomiaru fazowego GNSS 



Zasada pomiaru fazowego GNSS 

X, Y, Z 

baza 

X, Y, Z 

wyznaczamy 

X,  Y,  Z 

liczymy 

Rejestrujemy 

dane 

obserwacyjne 

(kod i fazę)  

Rejestrujemy dane 

obserwacyjne  

(kod i fazę)  



Wyznaczenie współczynnika nieoznaczoności – metody statystyczne 

Jeżeli N zostanie wyznaczone jako liczba rzeczywista – rozwiązanie „float” 

Jeżeli N zostanie wyznaczone jako liczba całkowita – rozwiązanie „fix” 

Cechy rozwiązania fazowego GNSS 

Układ współrzędnych rozwiązania = układ współrzędnych bazy 

Metody (obliczenia po pomiarowe) „postprocessing”: 

Statyczna (dowolna odległość od stacji bazowej); 

Szybka statyczna (uproszczenia algorytmu polegające na założeniu, że błędy 

na bazie i odbiorniku ruchomym są takie same – zalecana odległość między 

odbiornikami do 10 km); 

Potrzebne co najmniej dwa odbiorniki 

Różne warianty rozwiązania – minimalizacja wpływu błędów pomiarowych 



Odbiornik referencyjny Inicjalizacja 

 Prototyp pomiarów czasu rzeczywistego 

 Technologia „Stop and go” 

 Jest kombinacją technologii statycznych i kinematycznych.  

 Niezbędna jest inicjalizacja na początku pomiaru.  

 Odbiornik ruchomy wykonuje pomiary na kolejnych stanowiskach 
tylko przez 1-2 minuty.  

 W ciągu całej sesji pomiarowej (w czasie pomiaru, a nawet 
transportu urządzenia między stanowiskami) niezbędna jest 
nieprzerwana łączność z przynajmniej 4 satelitami GPS.  

 Inicjalizacja = wyznaczenie współczynnika nieoznaczoności 

 Wyniki dopiero po pomiarze (postprocessing) 

Pomiary pół-kinematyczne 



Metody czasu rzeczywistego 

X, Y, Z 

Przesyłamy ustalonym formatem np. RTCM lub CMR 

Rejestrujemy 

dane 

obserwacyjne 

(kod i fazę) i 

liczymy N oraz 

X,  Y,  Z   

Rejestrujemy dane 

obserwacyjne  

(kod i fazę) i 

przesyłamy do 

odbiornika 

wyznaczającego 

współrzędne  

przez internet używamy standardu NTRIP 

Metody fazowe 



 Najdokładniejsze pomiary = metoda statyczna 

 Przy małych odległościach baza – odbiornik możliwe 

skrócenie czasu obserwacji (założenie: takie same błędy 

obserwacyjne) 

 Metoda kinematyczna = metoda statyczna ale z 

warunkiem ciągłego śledzenia co najmniej 4 satelitów 

 Metody czasy rzeczywistego w pomiarach fazowych = 

szybkie wyznaczenie nieoznaczoności fazy (konieczna 

bliska stacja referencyjna) 

Podsumownie 


