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ARCHITEKTURA MDGNSS – PRZENOŚNY RÓŻNICOWY GLOBALNY  

NAWIGACYJNY SYSTEM SATELITARNY 

 

Pozycjonowanie GNSS i nawigacja mają znaczny wpływ na życie codzienne. Jednym z głównych problemów nawigacji 

współczesnej, zarówno systemów transportowych załogowych, jak i bezzałogowych jest problem bezpieczeństwa transportu. 

W celu zwiększania dokładności pozycjonowania transportu wykorzystuje się technologię DGNSS – Różnicowy GNSS, która 

opiera się na instalacji nieruchomej stacji bazowej przy użyciu znanej pozycji XY z dokładnością geodezyjną. W artykule tym 

rozpatrywane są zasady architektury MDGNSS – Przenośnego DGNSS, w którym stacja bazowa wykorzystuje konwencjonalny 

przenośny komputer, obliczający dokładną lokalizację XY poprzez analizę statystyczną wyników jej pozycjonowania w ciągu 

kilkudziesięciu minut. 

 

WSTĘP  

Kluczowe symbole i definicje 

– GNSS – globalny system nawigacji satelitarnej (ang. Global Nav-
igation Satellite System – NAVSTAR GPS, GLONASS, GALI-
LEO, Bejdou-2). 

 
Rys. 1. GNSS GLONASS I NAVSTAR GPS 
(http://jre.cplire.ru/alt/jun10/3/text.html) 

– DGNSS – różnicowy GNSS (ang. Differential  GNSS). 
– MDGNSS – przenośny DGNSS (ang. Mobile DGNSS). 
– (XY) – współrzędne pojazdu w przestrzeni.  
– Pozycjonowanie – ocena nieznanego położenia pojazdu (XY). 

– {si}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 – odległości prawdziwe od Sati do stacji 
bazowej (znane) lub do pojazdu P (nieznane). 

– {Si}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3  – ocena odległości od Sati do stacji ba-
zowej (pseudoodległości stacji bazowej) lub do pojazdu P (pseu-
doodległości pojazdu). 

– {∆𝑠𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 – korekta pseudoodległości do 
wszystkich pojazdów w ograniczonym zakresie. 

– {�̃�𝑖 = �̂�𝑖 − ∆𝑠𝑖 ≅ 𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 – wynik korekty pseu-

doodległości pojazdu P. 

Kluczowe aspekty transportu bezzałogowego 

Jednym z dominujących trendów przy rozwoju systemów trans-
portowych jest wprowadzenie systemu bezzałogowego, zdolnego do 

wykonywania zadań bez bezpośredniego zaangażowania kierow-
ców. Technologie, które są opracowane do platform bezzałogowych, 
poprawiają ich zdolność do redukcji kosztów logistycznych. 

Kluczem do rozwoju platform bezzałogowych jest [1]: 
1. Standaryzacja interfejsów do akcesoriów platformowych. 
2. Modułowość systemów. 
3. Współpraca między różnymi rodzajami platform, w tym systemów 

załogowych. 
4. Rozwój autonomii, która pozwala na zmniejszenie zaangażowa-

nia operatora. 
5. Bezprzewodowe systemy komunikacyjne o dużej przepustowości 

i wysokiej prędkości. 
6. Opracowanie symulatorów i trenerów. 
7. Ujednolicenie i standaryzacja wymagań szkoleniowych. 
8. Rozwój taktyki, technik i procedur mających na celu poprawę wy-

korzystania systemów bezzałogowych. 
Obszar zastosowania platform bezzałogowych jest ściśle zwią-

zany z technologiami komunikacyjnymi, a w szczególności z informa-
cją, wymianą danych i łącznością. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na możliwości współpracy z platformami załogowymi. Badania pro-
wadzone przy nowych rozwiązaniach projektowych poprawiają 
sprawność: ruchową, interfejsów człowiek-maszyna, systemów 
transmisji danych machine-to-machine, systemów sterowania.., au-
tonomii, rozpoznawania środowiska, manipulacji, ujmując, systemy 
zasilania i napędu, a przy komunikacji elektronicznej i systemy 
ochrony [1]. Platformy bezzałogowe mogą być powszechnie stoso-
wane w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania 
kryzysowego, w ochronie środowiska, w przemyśle, w budownictwie 
i wielu innych dziedzinach życia, takich jak systemy dostarczania po-
wietrza, monitorowanie przepływu gazu w rurociągach naziemnych i 
sieciach energetycznych, topografia, monitorowanie zasobów le-
śnych, poszukiwanie zaginionych osób, ratownictwo wodne, itp. 

W przyszłości, bezzałogowe systemy transportowe będą mieć 
duże znaczenie na świecie, tworząc jakościowo nową sytuację w za-
rządzaniu ruchem transportowym [1]. 
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1. GŁÓWNE ZADANIA LOGISTYCZNE SYSTEMÓW 
BEZZAŁOGOWYCH  

Projektowanie, wdrażanie i administrowanie systemów informa-
tycznych ma na celu wsparcie procesów operacji, logistyki i szkole-
nia. Systemy informatyczne są projektowane i wykorzystywane w 
celu wspierania procesów operacji, logistyki i szkolenia [1-20]. Pod-
stawowymi zagadnieniami w dziedzinie automatyzacji i informatyzacji 
procesów logistycznych są: 
1. Zarządzanie operacyjne. 
2. Zarządzanie procesami planowania. 
3. Zarządzanie dostawą. 
4. Zarządzanie zapasami. 
5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
6. Zarządzanie cyklem życia. 

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych stosowane 
jest w postaci operacyjnych i powiązanych technologii bezpieczeń-
stwa logistycznego, w tym wykonywania analiz na bieżąco na pod-
stawie danych zbieranych w procesach logistycznych. Prowadzenie 
prac analitycznych, programowania i wdrażania w zakresie obejmuje 
następujące zadania: 
1. Realizacja bezpieczeństwa i kryptografii. 
2. Wdrożenie środowiska sieciowego ukierunkowanego na zarzą-

dzanie procesami logistycznymi. 
3. Rozwój probabilistycznych modeli i metod badań operacyjnych 

oraz ich zastosowanie w logistyce. 
4. Opracowanie modeli i algorytmów wspomagania decyzji w pro-

cesach logistycznych. 
5. Optymalizacja procesów decyzyjnych w systemach logistycz-

nych. 

2. NAWIGACJA GNSS 

Global Navigation Satellite System (GNSS) przeznaczone są do 
określenia położenia, prędkości ruchu, oraz czasu dokładnego mor-
skich, powietrznych, lądowych i innych rodzajów systemów transpor-
towych. NAVSTAR GPS i GLONASS -  systemy przeznaczenia po-
dwójnego, które były początkowo opracowane na zamówienie i pod 
kontrolą wojskową do celów Ministerstwa Obrony, a zatem pierw-
szym i podstawowym przeznaczeniem systemów jest strategiczne, a 
drugim – przeznaczenie cywilne. W związku z tym wszystkie istnie-
jące obecnie satelity przekazują dwa rodzaje sygnałów: standardo-
wej dokładności do użytkowników cywilnych i wysokiej dokładności 
do użytkowników wojskowych (sygnał ten jest zakodowany i do-
stępny tylko przy przedstawieniu odpowiedniego poziomu dostępu od 
Ministerstwa Obrony). Nawigacyjne systemy NAVSRAR GPS oraz 
GLONASS są niezależne (w pełni autonomiczne) i jednokierun-
kowe (aparatura tylko przyjmuje sygnał, nie wysyłając zapytania do 
satelity) oraz wykorzystują sygnały na podstawie „sekwencji pseudo 
szumowych”,  stosowanie których nadaje im wysoką odporność i nie-
zawodność przy niewysokiej mocy promieniowania nadajników. 

Satelity, podzielone na grupy, obracają się w płaszczyznach or-
bitalnych na niezmieniającej się średniowysokiej orbicie, na stałej od-
ległości od powierzchni Ziemi. W celu otrzymania sygnału w dowol-
nym momencie, w dowolnym punkcie Ziemi oraz na odległości 100 
kilometrów od powierzchni Ziemi potrzebne są 24 satelity. Orbity tych 
satelitów tworzą „siatkę” na powierzchni Ziemi, dzięki czemu nad ho-
ryzontem zawsze jest zagwarantowane znajdowanie się co najmniej 
4 satelitów, a konstelacja skonstruowana w taki sposób, aby z reguły 
jednocześnie było dostępnych co najmniej 6 satelitów. Całkowity sys-
tem satelitarny ma także rezerwowe satelity, po jednym na każdej 
płaszczyźnie, do celów „gorącej” zamiany (w przypadku awarii pod-
stawowego satelity mogą one być szybko wprowadzone zamiast 
uszkodzonego). Satelity rezerwowe także uczestniczą w działaniu 

NAVSTAR GPS i GLONASS, poprawiając dokładność pozycjo-
nowania. Na pokładzie satelity znajduje się kilka wzorców czasu i 
częstotliwości – „precyzyjne zegary atomowe”. Każdy satelita jest wy-
posażony w od trzech do czterech takich wzorców, mimo to zawsze 
działa tylko jeden z nich. 

Systemy NAVSTAR GPS oraz GLONASS są szeroko stoso-
wane do wykonania prac w różnych dziedzinach techniki cywilnej, w 
tym: 
– Architektura. 
– Prace katastralne. 
– Naziemne poszukiwania sejsmologiczne, poszukiwania geolo-

giczne, ochrona środowiska. 
– Zdjęcia topograficzne. 
– Górnictwo. 
– Komunikacje i transport. 

Do obliczenia własnych współrzędnych środek transportowy 
musi określić odległość do satelitów oraz położenie każdego satelity 
w przestrzeni kosmicznej. Jest to możliwie, ponieważ satelity GNSS 
ruszają się na tyle wysoko, że ich orbity są bardzo stabilne i można 
je prognozować z dużą dokładnością. 

Stacje śledzenia stale mierzą nieznaczne zmiany w orbitach i 
dane o tych pomiarach przekazywane są do satelitów. 

Systemy zintegrowane GNSS łączą w sobie odbiornik GNSS, 
radiomodem oraz akumulator w jednym urządzeniu kompaktowym. 
Konstrukcja taka pozwala geodetom wykorzystywać zalety najnow-
szych GNSS technologii z użyciem jednego lekkiego i wytrzymałego 
narzędzia bez kabli.  

2.1. Struktura sygnału GNSS 
Przekazywany od satelity sygnał nawigacyjny GNSS zawiera 

trzy nośne częstotliwości: L1 o częstotliwości 1575,42 MHz (150 f0), 
L2 o częstotliwości 1227,6 MHz (120 f0) i L5 o częstotliwości 1176,45 
MHz (115 f0), gdzie f0=10,23 MHz. f0 jest to wyjście pokładowego 
atomowego standardu częstotliwości, z którym są spójnie związane 
wszystkie generowane sygnały. Wykorzystując tę informację, wiele 
narzędzi mobilnych wyposażonych w odbiornik GNSS, potrafi wska-
zać swoje położenie. Niżej przedstawiony jest wykaz sygnałów na 
każdej częstotliwości nośnej GNSS (dokładniej opisane są sygnały, 
które maja więcej, niż jeden komponent) oraz opis parametrów ob-
róbki sygnałów. 

Na częstotliwości środkowej L1 GNSS przekazuje trzy sygnały. 
Są to sygnały L1 C/A, L1 P(Y) i L1C. L1C ma dwa komponenty, które 
są przekazywane w fazie lub z przesunięciem fazowym w 90°. Jeśli 
komponenty L1C przekazywane są z przesunięciem w 90°, L1CP ma 
opóźnienie fazowe do L1CD w 90°. Jeden komponent L1C, ozna-
czony L1CD, moduluje się zawierającą dane wiadomością, a drugi, 
oznaczony L1CP nie zawiera danych. W komponentach tych stosuje 
się różne kody pomiaru odległości. Komponent, który nie zawiera da-
nych służy polepszaniu cech zbierania danych i śledzenia. 

Na częstotliwości środkowej L2 GNSS przekazuje trzy sygnały, 
a mianowicie: L2 C/A, L2 P(Y) i L2C. L2C ma dwa komponenty z 
czasowym multipleksowaniem. Jeden komponent L2C moduluje się 
wiadomością zawierającą dane, a drugi nie zawiera danych. W kom-
ponentach tych stosuje się różne kody pomiaru odległości.  

Na nośnej częstotliwości L5 GNSS przekazuje jeden sygnał, 
oznaczony L5. Sygnał ma dwa komponenty, które są przekazywane 
z przesunięciem fazowym w 90°. Na częstotliwości L2 GNSS prze-
kazuje trzy sygnały, a mianowicie: L2 C/A, L2 P(Y) i L2C. L2C ma 
dwa komponenty z czasowym multipleksowaniem. Jeden komponent 
L2C moduluje się zawierającą dane wiadomością, a drugi nie zawiera 
danych. W komponentach tych stosuje się różne kody pomiaru odle-
głości. 
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Na nośnej częstotliwości L5 GNSS przekazuje jeden sygnał, 
oznaczony L5. Sygnał ma dwa komponenty, które są przekazywane 
z przesunięciem fazowym w 90°. Jeden komponent moduluje się za-
wierającą dane wiadomością, a drugi nie zawiera danych. W kompo-
nentach tych stosuje się różne kody pomiaru odległości. 

Sygnał GNSS na wejściu urządzenia zawiera sygnał od sateli-
tów o częstotliwości L1 [6-12]. Sygnały transmitowane przez każdy z 
satelitów składają się z sinusoidalnego nośnika, pseudolosowego 
kodu rozpowszechnienia, a także sekwencji danych nawigacyjnych. 

W rezultacie, 𝑆𝐿1(𝑡) sygnały są dostępne na częstotliwości L1 od-
biornika GNSS. Sygnał 𝑆𝐿1(𝑡) składa się z odebranej energii 𝑠𝑖(𝑡) 
od każdego z N satelitów w widocznej konstelacji oraz szumu ter-

micznego 𝜂𝑖(𝑡). 
 

𝑆𝐿1(𝑡) = ∑𝑠𝑖(𝑡) + 𝜂𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

 (1) 

 

Rys. 2. GNSS nawigacja:  

𝑠𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑝)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑝)

2,   𝑖 = 1,  𝑁,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  𝑁 ≥ 3 – odległości 

prawdziwe od 𝑆𝑎𝑡𝑖 do pojazdu P (nieznane); (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) – położenie 
𝑆𝑎𝑡𝑖 w trakcie nadawania (znane); (𝑥𝑝, 𝑦𝑝) – położenie pojazdu P 

w trakcie odbioru sygnału GNSS. 

Sygnał GNSS od i-tej anteny satelitarnej może być opisany 
w następujący sposób: 

𝑠𝑖(𝑡) = 𝐴𝑚𝑖(𝑡 − 𝜏) cos[(𝜔𝐿1 + 2𝜋𝑓𝑑𝑖)𝑡 + 𝜑𝑖] (2) 

gdzie: 𝑠𝑖(𝑡)– sygnał GNSS od i-tej satelity; A – amplituda sygnału; 

t – czas satelitarny; 𝑚𝑖(𝑡 − 𝜏) – funkcja, która opisuje modulację 

oraz przesyłanie komunikatu nawigacyjnego; 𝜑𝑖 – losowa począt-
kowa faza sygnału; 𝜔𝐿1– częstotliwość kątową, odpowiadająca czę-

stotliwości L1, w tym przesunięcie Dopplera; 2𝜋𝑓𝑑𝑖  – początkowe 

przesunięcie fazowe. 
Odległość od 𝑆𝑎𝑡𝑖 do pojazdu P (Rys. 2) można zapisać jako 

𝑠𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑝)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦p)

2
= 𝑐𝑡𝑖 , 

𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 

(3) 

 
Ponieważ pomiar odległości od pojazdu do satelitów przeprowa-

dzony jest poprzez pomiar czasu propagacji T𝑖 = 𝑡𝑖 + Δt sygnałów 

GNSS od 𝑆𝑉𝑖 do pojazdu S, to (3) można przedstawić jako: 

{
  
 

  
 √(𝑥1 − 𝑥p)

2 + (𝑦1 − 𝑦p)
2 = 𝑐(𝑇1 − ∆t)

√(𝑥2 − 𝑥p)
2
+ (𝑦2 − 𝑦p)

2
= 𝑐(𝑇2 − ∆t)

√(𝑥3 − 𝑥p)
2 + (𝑦3 − 𝑦p)

2 = 𝑐(𝑇3 − ∆t)

 (4) 

Procesor nawigacji GNSS rozwiązuje układ równań (4), oblicza-

jąc pozycję pojazdu (𝑥𝑠, 𝑦𝑠) oraz błędy pomiaru czasu na pokładzie 
pojazdu ∆t, które są używane do korygowania zegara nawigacji 
GNSS. 

3. GŁÓWNE PRZYCZYNY BŁĘDÓW GNSS 

Głównymi przyczynami błędów odbiorników GNSS są: 
– błędy orbitalnych pomiarów i obliczeń do prognozowania współ-

rzędnych satelitarnych; 
– błędy aparaturowe odbiorników przy pomiarach odległości i prze-

sunięć dopplerowskich oraz obliczeń współrzędnych i elementów 
ruchu statku; 

– błędy w elementach geoidy Ziemi i błędy kartograficzne, a także 
pozostałe zakłócenia jonosferyczne na drogach rozpowszechnia-
nia sygnałów od satelitów do statku, które odgrywają główną rolę 
w określaniu błędów [1]. 
Z odbiornikiem jednoczęstotliwościowym osiągalna dokładność 

pozycjonowania nie przekracza 15 m na poziomej i 30 m na pionowej 
płaszczyźnie, a przy wykorzystaniu wieloczęstotliwościowych odbior-
ników wskaźniki polepszają się do 4 m w poziomie i 8 m w pionie. 
Błędy GNSS przedstawione są w tabeli 1. 

Tab. 1. Główne przyczyny błędów GNSS 

Błąd metry 

Efekt jonosfery ± 5 

Zmiany orbity satelitarnej ± 2.5 

Błąd zegara satelity ± 2 

Wpływ odbicia sygnałów ± 1 

Efekt troposfery ± 0.5 

Błędy obliczeń i zaokrągleń ± 1 

Błąd sumaryczny ± 15 

 
Należy podkreślić wpływ jonosfery i troposfery, gdzie prędkość 

sygnału zwalnia z powodu naturalnych i sztucznych przeszkód do 
przechodzenia fal radiowych. Sygnał odbija się od powierzchni, w 
związku z czym należy rozwiązywać kilka zadań i korygować sygnał. 
Im więcej sygnałów od różnych satelitów jednocześnie potrafi poli-
czyć odbiornik, tym większa jakość i dokładność pozycjonowania. 
Jednak mając nawet najbardziej współczesny odbiornik do stosowa-
nia cywilnego, maksymalna dokładność, którą można osiągnąć wy-
korzystując NAVSTAR GPS i/lub GLONASS, wynosi od dwóch do 
pięciu metrów, podczas gdy sprzęt geodezyjny zapewnia dokładność 
do 1 metra, a sprzęt wojskowy do kilku centymetrów. Fakt, że dla 
różnych konsumentów przekazuje się różny sygnał i wykorzystuje się 
różna aparatura. 

Liczba pomiarów niezależnych n przyjmowana jest z uwzględ-
nieniem niestacjonarności procesów losowych błędów [1]. Rozkład 
błędów szerokości i długości przy badaniach określa się za pomocą 
współczynnika asymetrii A i ekscesu E. Wartości tych wskaźników  są 
przeciętnie równe na całym okresie obserwacji А*=0,01 (wartości w 
różnych implementacjach są w zakresie od -0,32 do 0,63); Е*=1,64 
(w zakresie od 0,31 do 4,14). Przy rozpatrzeniu rozkładu błędów od-
nośnie liczby N satelitów w konstelacji okazuje się, że asymetria i w 
tym przypadku jest mała, a wartość średnia ekscesu Е*=0,42. A więc 
pasującym jest rozkład Gaussa [1]. 
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Przyjęte jest, że statystyka musi gromadzić się w ciągu co naj-
mniej 1 godziny na liniach długości 20 km. 

4. NAWIGACJA DGNSS 

W celu zwiększenia dokładności GNSS do poziomu zapewnia-
jącego pływanie statków w rzekach i kanałach, opracowany został 
dyferencjalny podsystem DGNSS, składający się z naziemnych stacji 
bazowych, które odbierają sygnały od satelitów, liczą błędy do sygna-
łów względem swojego (rzeczywistego) położenia w systemie 
WGS84 i przekazują błędy przez specjalną sieć radiową lub przez 
satelity. Błędy odbierane są poprzez moduł odbiorczo-obliczający i 
automatycznie uwzględniane przy określeniu położenia, w wyniku 
czego dokładność nawigacji wzrasta w promieniu 300 km od stacji 
naziemnych oraz charakteryzuje się wartością błędu promieniowego 

średniokwadratowego Md 1,5 m   0,5D/100 m, gdzie D - odle-
głość od stacji naziemnej w km [1].  

Pierwsze stacje bazowe na początkowym etapie rozwoju GNSS 
zostały zainstalowane wzdłuż wybrzeża w celu przekazywania błę-
dów korekty dyferencjalnej (DGMSS) pozwalających na zwiększenie 
dokładności nawigacji morskiej. Obecnie przy rozpowszechnieniu 
precyzyjnych pomiarów GNSS stacje bazowe instalowane są na ca-
łym świecie w coraz większych ilościach. Używane są one w celu ob-
serwacji skorupy ziemskiej, tworzenia geodezyjnych sieci nośnych, 
zapewniania prac topograficznych i budowlanych, zbierania informa-
cji do GIS, sterowania urządzeniami, a także w celu monitorowania 
naturalnych i sztucznych obiektów.  

 

 
Rys. 3. DGNSS nawigacja: 

𝑠𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑝)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑝)

2,   𝑖 = 1,  𝑁,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  𝑁 ≥ 3 – odległości 

rzeczywiste od 𝑆𝑎𝑡𝑖 do pojazdu P (znane); (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) – położenie 
𝑆𝑎𝑡𝑖 w trakcie nadawania (znane); (𝑥𝑝, 𝑦𝑝) – położenie pojazdu P 

w trakcie odbioru sygnału GNSS. 
Procesor stacji bazowej mierzy si – odległości rzeczywiste od 

Sati do stacji bazowej: 

{𝑠𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑝)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑝)

2}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 (5) 

Zgodnie z (4) i (5) procesor stacji bazowej oblicza błąd 

{∆𝑠𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 (6) 

Błąd ∆𝑠𝑖 przekazuje się w promieniu kilku km i czasami dziesią-
tek km za pomocą wyodrębnionego kanału radiowego, na przykład, 
GSM/GPRS.  

Pojazd także zgodnie z (4) określa własne pseudoodległości: 

{�̂�𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 (7) 

i poprawia rezultat szacowania (7) za pomocą błędu ∆𝑠𝑖 otrzymanego 
od stacji bazowej. 

{�̃�𝑖 = �̂�𝑖 − ∆𝑠𝑖 ≅ 𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 𝑁 ≥ 3 (8) 

Korekta �̂�𝑖 ≅ 𝑠𝑖 wykonuje się w przybliżeniu, ponieważ błędy 
szacowania pseudoodległości pojazdu zwiększają się ze zwiększe-
niem odległości pojazdu od stacji bazowej. 

4.1. Dyferencjalne pomiary fazowe 

Dyferencjalne pomiary fazowe pozwalają otrzymać dokładność 
0,5-20 mm. Pomiary takie wykorzystują się do prac geodezyjnych, do 
sterowania techniką budowlaną, itd. 

5. NAWIGACJA MDGNSS 

Główną wadą DGNSS są problemy związane z budową stacji 
bazowych: potrzebny jest czas i znaczne koszty finansowe. W wielu 
przypadkach zamiast drogich stacjonarnych stacji bazowych można 
wykorzystywać ich tańsze, mobilne odpowiedniki. 

Podstawowe dane GNSS (wysokość N i szerokość E miejsca) 
są skupione wokół pewnego punktu centralnego (Rys. 4). 

 
Rys.4 . Przykład skupienia się N i szerokości E miejsca wokół pew-
nego punktu centralnego  

Tak więc, w celu określenia własnych współrzędnych z wystar-
czającą dokładnością należy obliczyć wartość średnie arytmetyczną. 

5.1. Wartość średnia arytmetyczna  

W próbie, zawierającej 𝑛 liczb 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 wartość średnia �̅�  
jest równa: 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 (9) 

5.2. Średnia ruchoma 

Średnia ruchoma – jest to funkcja wartości której w każdym 
punkcie określenia są równe średniej wartości funkcji pierwotnej za 
okres poprzedzający. Średnie ruchome zwykle są wykorzystywane w 
szeregach czasowych do wygładzenia krótkotrwałych wahań i wyod-
rębnienia głównych parametrów próby. 

W próbie, zawierającej 𝑁 liczb  𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁 średnia ruchoma 

w oknie z 𝑛 liczb �̅�𝑗  jest równa: 

�̅�𝑗 =
1

𝑛
∑𝑋𝑖+𝑗 , 𝑗 = 𝑛 + 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑛

𝑖=1

 (10) 
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Tak, na przykład, w próbie 200 pomiarów szerokości (Rys. 5) 

średnia ruchoma przy 𝑛 = 50 przyjmuje postać (Rys. 6). 
 

 
Rys. 5. Przykład rezultatów 200 pomiarów szerokości miejsca 

 
Rys. 6. Przykład rezultatów 150 pomiarów średniej ruchomej przy 

𝑛 = 50 i 𝑁 = 200 

W celu określenia 𝑛 można wykorzystać metodę eksperymen-
talną budowy „rozciągającej się” średniej (11). 

�̅�𝑗 =
1

𝑗
∑𝑋𝑖 , 𝑗 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅

𝑗

𝑖=1

 (11) 

„Rozciągająca się” średnia przy 𝑁 = 200 przyjmuje postać (Rys. 7). 
 

 
Rys. 7. Przykład wyników 200 pomiarów „rozciągającej się” średniej 
przy N=200 

Analizując wykres z Rys. 7 można przyjąć 𝑛 = 50. W przy-

padku poważnym w rzeczywistości przy 𝑁 ≥ 1000 wartość 𝑛, z re-
guły jest 𝑛 ≥ 200. 

Powtórzmy działania dla wyników pomiarów szerokości E. 

 
Rys. 8. Przykład rezultatów 200 pomiarów wysokości miejsca  

 

 
Rys. 9. Przykład rezultatów 150 pomiarów średniej ruchomej n=50 i 
N=200 

 

 
Rys. 10. Przykład rezultatów 200 pomiarów „rozciągającej się” śred-
niej przy N=200 

 

 
Rys. 11. Przykład skupienia się wysokości N i szerokości E miejsca 
wokół pewnego punktu centralnego po filtracji ruchomej rezultatów 
pomiarów  
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Porównując rysunki (4) i (11), można wnioskować, że dzięki 
technologii ruchomej średniej rezultatów pomiarów szerokości i dłu-
gości miejsca, można by opracować tryb mobilny DGNSS z zadowa-
lającą dla wielu aplikacji dokładnością. 

 
Rys.12 . MDGNSS nawigacja 

PODSUMOWANIE 

Błąd określenia nawigacyjnego szacowany jest jako cecha sta-
tystyczna różnicy pomiędzy określonym położeniem GNSS i rzeczy-
wistymi współrzędnymi dla dowolnego punktu w obszarze obsługi 
GNSS w ciągu zadanego przedziału czasu [1-20]. U podstaw 
MDNSS leży stara dobra metoda powtórzenia i gromadzenia wyni-
ków pomiarów. Im większe są wymagania co do dokładności okre-
ślenia głównych parametrów próby, tym większa liczba pomiarów bę-
dzie potrzebna i tym więcej czasu zejdzie na otrzymanie rezultatu z 
zadowalającą dokładnością. Można było by oczekiwać, że w celu 
przybliżenia prawdopodobieństwa błędów do zera należy zwiększać 
czas gromadzenia danych do nieskończoności. Jednak w rzeczywi-
stości wygląda to inaczej. Główne twierdzenie Shannona (1949) do-
tyczące kanału z szumami określa możliwość przekazywania danych 
z końcową prędkością przy nieskończenie małej częstotliwości błę-
dów. Chociaż teoria ta nie dostarcza recepty na budowanie takiego 
systemu przekazywania informacji, pozwala mieć pojęcie o istotnych 
właściwościach takiego idealnego systemu. 
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Architecture of MDGNSS – Mobile Differential  Global Naviga-
tion Satellite System 

The GNSS positioning and navigation have a significant 

impact on daily life. One of the main problems of modern nav-

igation both manned and unmanned transport systems is a 

problem of transport safety. To improve the accuracy of posi-

tioning of transport used DGNSS technology –Differential 

GNSS, which is based on setting a fixed base station with a 

known geodetic position XY. In this article we consider the 

principles of MDGNSS architecture– Mobile Differential 

GNSS, in which a base station uses a conventional laptop, de-

fining your location XY accurately, through statistical analysis 

of its positioning results for several tens of minutes. 
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