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Może lepiej o tym, co istotne, czyli podstawowych parametrach. 
• Dokładność wyznaczania pozycji, prędkości i czasu - szanujący się 

producent do odbiornika dołączy wydruk testów tego egzemplarza. 
• Ilość śledzonych satelitów - minimum to cztery, jednak wtedy utrata 

sygnału jednego z nich (zajście satelity za horyzont czy przeszkodę 
terenową) powoduje przerwanie ciągłości nawigacji trójwymiarowej 
(akwizycja sygnału innego satelity i powrót do nawigacji trójwymiarowej 
może zająć do 2 minut), Praktyczne minimum to 5 satelitów, ale 
najbezpieczniejsze jest śledzenie wszystkich (do 12) widocznych 
satelitów (All-In-View). 

• Czas akwizycji - czas od włączenia do pierwszego wyznaczenia pozycji. 
• Czas reakwizycji - do wznowienia pomiarów po chwilowym zaniku 

sygnału satelitarnego. 
• Dopuszczalne przyśpieszenia, którym poddany może zostać odbiornik bez 

zerwania śledzenia sygnału. 
• Czułość odbiornika - prawie wszystkie konstrukcje charakteryzują się 

wystarczającą czułością, ale warto pamiętać, że im niższa wartość 
minimalnego sygnału, tym lepszy odbiornik. 

• Stosunek sygnał/szum - minimalny stosunek sygnału do szumu, przy 
którym odbiornik może jeszcze prawidłowo śledzić sygnał satelitarny 
(zasada ta sama, co powyżej). 

• Odporność na sygnały zakłócające - konstrukcja anteny powinna 
zmniejszać wpływ sygnałów odbitych. Poza tym uczciwsi producenci 
podają natężenie zakłóceń elektromagnetycznych, przy których odbiornik 
jeszcze pracuje poprawnie. 

• Odporność na warunki środowiskowe - wiadomo: nie prać chemicznie, 
nie prasować, itd.

Zasada dzaiałania systemu GPS.

Podstawowe informacje, które są odbierane z satelity dotyczą czasu, w którym 
został  nadany  sygnał  oraz  miejsca,  gdzie  znajdował  się  w  tym  momencie 
satelita.  Oprócz  tych  dwu  danych,  satelity  systemu  GPS  przekazują  inne 
informacje  potrzebne  do  zapewnienia  dokładności  wyznaczania  pozycji, 
składające się na tzw. depeszę nawigacyjną. 
Satelity GPS transmitują sygnały w dwu pasmach częstotliwości S i L. Kanały 
w paśmie  S służą  do przekazywania informacji  dotyczących obsługi  samego 
systemu  oraz  ewentualnego  dodatkowego  ładunku  satelity.  Depesza 
nawigacyjna  transmitowana  jest  w  dwóch  kanałach  w  paśmie  L.  
Częstotliwość fali nośnej, na której nadawana jest informacja nawigacyjna GPS, 
wynika  z  powielenia  częstotliwości  podstawowej  F  =  10,23  MHz.  Sygnały 
satelitów  transmitowane  są  na  dwu  kanałach  oznaczonych  L1  i  L2  o 
częstotliwościach nośnych L1 = 154F = 1575,42 MHz i L2 = 120F = 1227.60 
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MHz.  Takie  częstotliwości  fali  nośnej  pozwalają  na  pomiar  odległości  z 
rozdzielczością ułamka długości fali.

Wybór wysokich częstotliwości transmisji  podyktowany był także tym, iż nie 
wymagają one dużych mocy sygnałów, a anteny odbiornika i nadajnika maja 
niewielkie  wymiary.  Fala  nośna  spolaryzowana  jest  kołowo,  prawoskrętnie. 
Zastosowanie  dwu  kanałów  transmisji  ma  na  celu  umożliwienie  wyliczania 
aktualnych  poprawek  na  zniekształcenie  (  refrakcje)  sygnałów  satelitów  w 
jonosferze,  co  znacznie  zwiększa  dokładność  pomiaru.  
Środkiem pozwalającym na  wyznaczenie  czasu  od  chwili  nadania  do chwili 
odbioru  jest  modulacja  sygnału.  Sygnał  systemu  GPS  modulowany  jest 
impulsowo,  co  umożliwia  odtworzenie  informacji  nawigacyjnej  z  sygnału 
bardzo słabego, zmniejsza możliwość zakłóceń i zniekształceń, a także pozwala 
na transmisję sygnałów ze wszystkich satelitów jednocześnie na tych samych 
częstotliwościach. 

Sposób modulacji sygnałów nazywany jest kodem pracy układu i obejmuje: 
• Pseudolosowy kod C/A, 
• Pseudolosowy kod P, 
• Pseudolosowy kod Y, 
• Informacje nawigacyjne. 

Sygnały pseudolosowe modulowane są impulsowo z fazą ą1 według jednego z 
rodziny  1032  pseudolosowych  ciągów Golda.  Każdy  satelita  nadaje  odcinek 
innego  ciągu  losowego,  co  ma  na  celu  umożliwienie  identyfikacji  satelity. 
Sekwencja odcinków ciągu przypisanych poszczególnym satelitom wybrana jest 
tak, aby sygnały różnych satelitów nie były ze sobą skorelowane, a dla każdego 
satelity współczynnik autokorelacji miał tylko jedno maksimum. Własności te 
pozwalają na niezależny odbiór sygnałów z różnych satelitów nadających w tym 
samym  paśmie  częstotliwości.  Czas  dojścia  sygnału  do  odbiornika  przy 
odległości satelity od Ziemi ok. 20 000 km wynosi ok. 60 ms. 

Pseudolosowy  kod  C/A. Ogólnie  dostępny  kod  C/A  (  Coarse  Acquisition) 
nadawany jest tylko na kanale L1. Sygnał modulowany jest w odcinkach kodu 
pseudolosowego o długości  1023 bitów transmitowanych z  szybkością  1.023 
Mbit/s. Powtarzalność odcinka kodu danego satelity wynosi wiec ok. 1ms, co 
pozwala na szybką synchronizację kodu w odbiorniku z nadawanym sygnałem. 
Powtarzanie modulacji co 1ms przy prędkości fali ok. 300 000 km/s umożliwia 
rozdzielczość pomiaru odległości  (  pozycji)  ok. 300 m,  przy założeniu błędu 
pomiaru równego odcinkowi kodu. Jednak, jak wykazano w praktyce, możliwe 
jest  osiągnięcie  dokładności  pozycji  znacznie  większych  -  20...  30  m.  
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Pseudolosowy kod P, dostępny jest tylko dla autoryzowanych użytkowników, 
nadawany jest na obu kanałach L1 i L2. Sygnał modulowany jest w odcinkach o 
długości  jednego  tygodnia,  stanowiących  część  trwającej  267  dni  sekwencji 
ciągu  pseudolosowego  przypisanego  każdemu  z  satelitów.  Wznowienie 
powtarzania odcinka ciągu następuje w sobotę o północy. Szybkość transmisji 
kodu P wynosi 10.23 Mbit/s. Powtarzanie informacji z szybkością dziesięć razy 
większą  niż  szybkość  powtarzania  kodu  C/A,  zwiększa  w  przybliżeniu 
dziesięciokrotnie dokładność wyznaczania pozycji. 

Rys. 5. Schemat transmisji sygnału GPS.

Pseudolosowy kod Y nadawany jest w sytuacjach szczególnych, gdy włączony 
zostaje system zapobiegania intencjonalnym próbom zakłócania pracy urządzeń 
GPS,  określanym  terminem  "  anti-spoofing".  Kod  Y  jest  szyfrowany  z 
częstością  modulacji  ok. 0,5 Hz co stanowi dokładne zabezpieczenie  serwisu 
precyzyjnego PPS. 
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Postać sygnałów L1 i L2 określana jest wzorami (1) i (2): 
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gdzie:    A - amplituda sygnału L1 kodu P, 
             P(t), C(t) - losowe sekwencje amplitudy ą1 kodu P i C/A, 
                  D(t) - sekwencja ą1 wiadomości danych, 
                   f1 , f2 - częstotliwości fal L1 i L2, 
                  Φ 01, Φ 02 - odchyłki fazy L1 i L2. 

Sygnały satelitarne są sygnałami o widmie rozproszonym na skutek modulacji 
sygnału  informacyjnego  sekwencjami  pseudolosowymi.  Ta  struktura  sygnału 
umożliwia uzyskanie jednocześnie dużej dokładności i jednoznaczności wyniku 
pomiaru pseudo odległości. Poziom mocy sygnału odbieranego jest wielokrotnie 
niższy  od  poziomu  szumów  odbiornika.  Sygnał  może  być  odebrany  jedynie 
przez  urządzenia  generujące  zsynchronizowaną  replikę  sekwencji 
pseudolosowej. Przemnożenie odebranego sygnału przez lokalnie generowaną, 
zsynchronizowaną replikę zwiększa istotnie poziom mocy sygnału użytecznego 
i  obniża  jednocześnie  poziomy  mocy  wąskopasmowych  sygnałów 
zakłócających.  

Gwarantowana w specyfikacji systemu minimalna moc sygnału docierającego 
do odbiornika wynosi: 
- 160 dBW dla kanału L1 kod C/A, 
- 163 dBW dla kanału L1 kod P, 
- 166 dBW dla kanału L2 kod P. 
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Rys. 6. Widmo sygnału GPS.

Kodowanie i szyfrowanie sygnałów sprawia, ze system GPS zapewnia dwa 
poziomy dokładności: 
- Standardowy Serwis Pozycyjny SPS ( Standard Positioning Service), 
- Precyzyjny Serwis Pozycyjny PPS ( Precise Positioning Service). 
Standardowy Serwis Pozycyjny oparty o kod C/A dostarcza ogólnie dostępnych 
informacji nawigacyjnych i jest przeznaczony głównie dla użytkowników 
cywilnych.
Możliwe jest wyznaczenie pozycji z dokładnością do 100 m ( z 
prawdopodobieństwem 95%, 2D) dla pomiarów dwuwymiarowych i 156 m ( z 
prawdopodobieństwem 95%, 3D) dla pomiarów trójwymiarowych. Z 
prawdopodobieństwem 99.5% pozycja wyznaczana jest z dokładnością nie 
gorszą niż  300m. Błąd wyznaczania czasu w stosunku do czasu UTC ( USNO) 
jest nie większy niż 337 ns. 
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Precyzyjny Serwis Pozycyjny oparty o kod P, przeznaczony jest  głównie dla 
celów wojskowych, dostępny jest tylko dla autoryzowanych użytkowników, do 
których należą m.in.  Siły Zbrojne USA i  NATO. O autoryzacji  użytkownika 
decyduje Departament Obrony USA. Serwis PPS dostarcza informacji o pozycji 
z  błędem  nie  większym  niż  16  m  (  z  prawdopodobieństwem  50%,  3D)  i 
informacji  o  czasie  z  błędem  nie  większym  niż  100  ns  (  z 
prawdopodobieństwem 95%, 1 sigma) w stosunku do czasu UTC ( USNO). 
Wprowadzając kodowanie sygnałów spełniono wymagania odporności systemu 
na celowe zakłócenia oraz na niepożądane strategiczne jego wykorzystanie. Do 
tych zabezpieczeń należą: 

Ograniczony  dostęp  S/A  (  Selictive  Availability)  Pozwala  na  zmniejszanie 
dokładności pozycji i czasu dla nieautoryzowanych użytkowników. S/A działa 
poprzez wprowadzenie kontrolowanych błędów do sygnału satelity i  depeszy 
nawigacyjnej. ( dnia 1 maja 2000 decyzja Prezydenta USA został wyłączony) 
Anti-spoofing A-S jest włączany bez ostrzeżenia by uniemożliwić imitowanie 
sygnałów PPS przez nieprzyjaciela. Technika ta zmienia kod P, szyfrując go w 
kod oznaczony jako Y. Nie ma to wpływu na odbiór C/A. Klucz do szyfru jest 
wyłącznie  znany  autoryzowanym  użytkownikom  umożliwiając  usuniecie 
wpływu S/A i A-S. 

Depesza nawigacyjna
W obu kodach C/A i P na sygnał satelity nałożone są informacje ( depesze) 
nawigacyjne pozwalające na: 

• identyfikację i wyznaczenie położenia satelity nadającego odbierany 
sygnał, 

• określenie czasu wysyłania sygnału i ustalenie czasu systemu GPS, 
• określenie konfiguracji całego systemu na podstawie informacji 

dotyczących wszystkich satelitów. 
W  obu  kanałach  L1  i  L2  satelita  przekazuje  te  same  informacje  w  postaci 
depeszy nawigacyjnej, której zawartość jest wyspecyfikowana w szczegółowych 
opisach systemu. 

Depesza  nawigacyjna  satelity  stanowi  ramkę  (  ang.  frame)  o  długości  1500 
bitów z szybkością 50 bitów na sekundę (rys. 7). Każda ramka podzielona jest 
na 5 podramek ( ang. Subframe), po 300 bitów każda zawierających 10 słów 
trzydziestobitowych.  Transmisja  jednego  słowa  podramki  trwa  0.6s  a  całej 
podramki trwa 6 sekund oraz transmisja całej ramki trwa 30 sekund. Dane w 
każdej  ramce  są  aktualizowane  co  jedną  lub  dwie  godziny  w zależności  od 
satelity. 
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Rys. 7. Ramka depeszy nawigacyjnej.

Każda  podramka  (rys.  8)  rozpoczyna  się  jednym  słowem  zawierającym 
informacje  telemetryczne  TLM,  pozwalające  na  identyfikację  satelity  oraz 
synchronizację  ciągów  losowych  satelity  i  odbiornika.  Następnie  jest  słowo 
HOW (  Hand Over  Word)  umożliwiające  dostrojenie  sygnału  odbiornika  do 
nadawanych przez satelitę, rozpoznanie kodów pseudolosowych, oraz przejście 
od  odbioru  kodu  C/A  do  odbioru  kodu  P.  Dalsze  8  słów  jest  różne  dla 
poszczególnych  podramek.  W  pierwszej  podramce  to  znaczniki  L2,  URA, 
numer tygodnia i parametry korekcji zegara. W podramce drugiej i trzeciej są to 
parametry efemeryd, czyli dokładne dane orbitalne satelity nadającego depesze. 
Podramka czwarta zawiera wiadomości specjalne, model jonosfery, parametry 
UTC, dane o satelitach  i  ich stanie.  Podramka piąta  zawiera  kolejne dane o 
satelitach i  ich stanie. Cała informacja zawarta w podramkach 4 i  5 trwa 25 
stron, czyli 12.5 minuty.
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Rys. 8. Struktura podramek depeszy nawigacyjnej.
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4. Błędy w systemie GPS.

Zakłócenia sygnału GPS.

Sporadycznie,  na terenie  Polski  spotkać możemy się  z zakłóceniami  odbioru 
sygnałów GPS uniemożliwiającymi poprawną pracę odbiorników. Sytuacja taka 
wystąpiła dwukrotnie na terenie Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK 
PAN w Borówcu. Zakłócenia podzielić możemy na dwa rodzaje: występujące w 
paśmie GPS 1575,42 MHz +/-10 MHz i występujące poza nim. Na zakłócenia 
występujące poza pasmem czułe  są starsze odbiorniki,  których anteny nie są 
wyposażone w odpowiednie filtry. Odbierają one często sygnały w paśmie od 
800  MHz  do  2,5  GHz.  Źródeł  tych  zakłóceń  jest  wiele,  są  to  na  przykład 
instalacje telefonii komórkowej lub stacje radiolokacyjne. O ile antena stanowi 
odrębny  element,  można  ją  wymienić  na  nowocześniejszą.  Zakłócenia 
występujące w paśmie GPS są praktycznie nie do usunięcia. Jedynie najnowsze i 
najdroższe odbiorniki cywilne wyposażone są w system umożliwiający pracę w 
ich  obecności  (  in  band  interference  rejection),  oferowany  zazwyczaj  za 
dodatkową opłatą. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia tego typu zakłóceń 
można  zwrócić  się  do  Państwowej  Agencji  Radiokomunikacyjnej,  ponieważ 
prawie zawsze możemy być pewni, iż transmisja w tym paśmie jest nielegalna. 
Jedną  z  metod  uniknięcia  zakłóceń  jest  zlokalizowanie  anteny  w  miejscu 
osłoniętym.  Odbiór  w  warunkach  zakrycia  horyzontu  do  elewacji  około  20 
stopni,  z  ewentualnym zasłonięciem nadawczych anten  mikrofalowych  przez 
przeszkody  terenowe zwiększa  stosunek  sygnału  do szumu i  niejednokrotnie 
umożliwia  poprawna  pracę  odbiornika.  Jest  to  ważna  wskazówka  dla 
instalujących anteny.

Głównymi źródłami błędów w technologii GPS są: 
• ograniczony dostęp - SA, 
• błędy efemeryd, 
• błąd zegara satelity, 
• opóźnienie jonosferyczne, 
• opóźnienie troposferyczne, 
• odbiór sygnałów odbitych, 

Ograniczony dostęp SA (Selective Availability).
Ten  system należy  do  intencjonalnych  ograniczeń  dokładności  i  dostępu  do 
systemu GPS. Polega to na tym, że segment nadzoru ma możliwość celowego 
wywołania  błędów w sygnale  transmitowanym przez  satelity.  Wprowadzane 
zaburzenia mają dwie składowe: 
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proces  epsilon: zmieniane  są  parametry  efemerydy by spowodować pozorną 
zmianę położenia satelity - amplituda do 100m, okres: godziny, 
proces delta: zaburzana jest częstotliwość zegara satelity, co powoduje błędy w 
określaniu momentu transmisji sygnału - amplituda do 50m, okres: minuty. 

Klucz  pozwalający  usunąć  powyższe  zaburzenia  dostępny  jest  tylko 
autoryzowanym  użytkownikom.  Użytkownicy  nieautoryzowani  posłużyć  się 
mogą techniką różnicową. 
Obserwowany wpływ SA na pomiar pseudo odległości jest taki sam dla każdego 
użytkownika.  Dzięki  temu  poprawka  różnicowa  eliminuje  SA  całkowicie.  
Problemem  jest  duża  szybkość  zmian  SA,  co  powoduje  występowanie 
dekorelacji  czasowej.  Powoduje  to  konieczność  zwiększenia  częstotliwości 
transmisji poprawek. 

Decyzją władz Stanów Zjednoczonych 1 maja 2000 roku o północy czasu EDT 
zagłuszanie sygnału z satelitów GPS zwane ograniczonym dostępem (Selective 
Availability - SA) zostało wyłączone. 
Wcześniej jednak zdarzało się, że chwilowo rezygnowano z jego stosowania np. 
podczas wojny w Zatoce Perskiej i podczas inwazji na Haiti, ponieważ wówczas 
armia nie posiadała dostatecznej liczby odbiorników wojskowych i korzystano 
również z odbiorników cywilnych. 
Odbiorniki wojskowe mogą korzystać z odszyfrowanego kodu P i  uzyskiwać 
dokładność około 20 m. 
Na początku lutego 1996 roku rząd USA wydał rozporządzenie zobowiązujące 
siły  wojskowe  do  zaprzestania  stosowania  SA  do  1  maja  1996  roku. 
Rozporządzenie to jednak zostało zawetowane. 29 marca 1996 roku Biały Dom 
ogłosił,  że SA zostanie usunięte w przeciągu czterech do dziesięciu lat, czyli 
pomiędzy 2000 a 2006 rokiem. Wspomniana powyżej 20 metrowa dokładność 
dotyczy  jednoczęstotliwościowych  odbiorników  nawigacyjnych,  które 
aktualizują swoją pozycję co sekundę. 
Bardzo dokładne pomiary przeprowadza się przy użyciu innych odbiorników 
określanych  mianem  "systemów  geodezyjno-kartograficznych".  Systemy  te 
używają  obydwu  częstotliwości  oraz  skorygowanych  danych,  uzyskanych 
poprzez  porównanie  pomiarów  z  odbiornika  ruchomego  i  pomiarów  z 
odbiornika stacjonarnego o znanej  lokalizacji.  Mogą one również dokonywać 
uśredniania pozycji co pewien okres czasu. 
Usunięcie SA jest bardzo korzystne dla obecnych i przyszłych użytkowników 
odbiorników  GPS.  Przede  wszystkim  spowodowało  ono  zdecydowane 
polepszenie dokładności wyznaczania pozycji ze 100 do 10-20 metrów, czyli 
prawie  dziesięciokrotnie.  Zauważalna  jest  również  poprawa  dokładności 
określania prędkości.  Lepsza dokładność (rzędu 1-5 metrów) może być nadal 
osiągnięta  poprzez  zastosowanie  korekcji  różnicowej  (DGPS),  która  pozwala 
wyeliminować inne błędy systemu takie, jak błędy zegarów i orbit  satelitów, 
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błędy spowodowane opóźnieniem jonosferycznym i troposferycznym, szumem 
odbiornika  i  odbiciem.  Odbiorniki  GPS automatycznie  przystosowują  się  do 
wyznaczania  pozycji  w nowych warunkach po usunięciu SA, a zatem żaden 
upgrade  ani  też  zmiany  w  sprzęcie  nie  są  konieczne.  
W swoim orzeczeniu dotyczącym decyzji Stanów Zjednoczonych o zaprzestaniu 
zmniejszania dokładności Globalnego Systemu Pozycjonowania prezydent Bill 
Clinton  powiedział,  że  posunięcie  to  jest  konsekwencją  jego  prezydenckiej 
dyrektywy decyzyjnej z marca 1996 roku. Dyrektywa ta zawierała wytyczne dla 
systemu GPS. Było to między innymi: rozszerzenie cywilnych, handlowych i 
naukowych zastosowań systemu GPS na całym świecie i zachęcenie prywatnego 
sektora  do inwestowania  w system,  jak  również  użytkowania  tej  technologii 
oraz jej  serwisu.  Aby sprostać tym wytycznym prezydent zobowiązał  się,  że 
Stany  Zjednoczone  zaprzestaną  stosowania  SA  do  roku  2006,  ale  decyzja 
została podjęta sześć lat wcześniej. Prezydent nawiązał również do ogłoszonego 
w zeszłym roku przez wiceprezydenta Gore planu zmodernizowania systemu 
GPS  poprzez  dodanie  dwóch  nowych  sygnałów  cywilnych  dla  rozszerzenia 
serwisu  cywilnego  i  komercyjnego  .  Poinformował,  że  inicjatywa  ta  jest  w 
trakcie realizacji i przewiduje się również wprowadzenie kilku nowych cech w 
18 nowych satelitach, które albo już czekają na umieszczenie na orbicie, albo są 
produkowane.  Zapewnił  również,  że  Stany  Zjednoczone  nadal  będą 
kontynuować  udostępnienie  możliwości  systemu  użytkownikom  na  całym 
świecie bezpłatnie, co utwierdzi jego status światowego standardu w dziedzinie 
nawigacji.  W orzeczeniu  poruszony został  również temat  obronności  Stanów 
Zjednoczonych.  Postanowienie  o  rozszerzeniu  zastosowań  systemu  dla 
pokojowych  celów,  nie  spowoduje  usunięcia  jego  cech  militarnych.  Nowe 
technologie,  będące  w  posiadaniu  armii  umożliwiają  Stanom Zjednoczonym 
zagłuszenie  sygnału  GPS  na  danym  obszarze.  W  ten  sposób  użytkownicy 
systemu  na  całym  świecie  nie  muszą  przejmować  się  regionalnym, 
powodowanym  względami  bezpieczeństwa,  zagłuszaniem  sygnału,  a  gałęzie 
biznesu  stosujące  system  GPS  mogą  spokojnie  działać  otrzymując  dobrą 
dokładność.  
System GPS jest technologią znajdującą obecnie coraz szersze zastosowanie. Na 
świecie jest teraz ponad 4 miliony użytkowników GPS, a oczekuje się, że rynek 
zastosowań GPS podwoi się w najbliższych trzech latach z 8 bilionów dolarów 
do  ponad  16  bilionów  dolarów.  Niektóre  z  wspomnianych  zastosowań  to: 
komunikacja  lotnicza,  drogowa,  kolejowa,  nawigacja  morska,  precyzyjne 
rolnictwo  i  kopalnictwo,  eksploatacja  ropy  naftowej,  badania  i  zarządzanie 
środowiskiem,  telekomunikacja,  elektroniczny  transfer  danych,  konstrukcje, 
rekreacja i ratownictwo. 
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Wzrost dokładności wyznaczania pozycji związany z usunięciem SA będzie 
miał natychmiastowy skutek w takich dziedzinach jak: 

a) Nawigacja samochodowa 
Wcześniej dokładność 100 m oferowana przez system była problemem 
np. w obszarach, gdzie przebiega równolegle obok siebie kilka autostrad, 
ponieważ nie pozwalała na określenie, na której z nich znajduje się 
samochód. Usunięcie SA pociągnie za sobą również uproszczenia w 
konstrukcji systemów, przez co spadnie ich cena. 

b) Ratownictwo 
Niebawem wszystkie telefony komórkowe zostaną wyposażone w 
technologię dokładnego określania lokalizacji, co pozwoli na szybsze 
dotarcie wzywanego pogotowia. 

c) c)Wspinaczka, kamping 
Z dokładnością 20 m lub lepszą turyści będą w stanie dokładniej i 
bezpieczniej nawigować w terenie. 

d) Żeglowanie 
Będzie teraz możliwa bardziej bezpieczna i dokładna nawigacja pomiędzy 
skałami, mieliznami i innymi przeszkodami. 

e) Zastosowanie czasu GPS 
Dokładność czasu podawanego przez odbiornik GPS wzrośnie do czterdziestu 
bilionowych  sekundy.  Taka  precyzja  może  zachęcać  do  stosowania  systemu 
jako głównego środka kontroli czasu UTM i do synchronizowania wszystkiego 
począwszy  od  sieci  linii  elektrycznych,  nadajników telefonii  komórkowej,  a 
kończąc na sieci  telekomunikacyjnej  i  Internecie.  Na przykład,  korzystając z 
dokładniejszego określaniem czasu, firma może przesłać więcej danych przez 
światłowód, poprzez ściśnięcie przestrzeni pomiędzy pakietami danych.

Błędy w systemie GPS.

Błąd efemeryd
Błąd ten jest różnicą pomiędzy rzeczywistym położeniem satelity a położeniem 
przewidzianym na  podstawie  danych orbitalnych satelity.  Błąd  ten wynika  z 
niedokładności modelu ruchu satelity oraz nieprzewidywalnych perturbacji. W 
nieobecności SA jest on mniejszy niż 3 metry. Poprawka różnicowa eliminuje 
ten błąd prawie całkowicie. 
Na błędy orbit satelitarnych (perturbacje satelitarne) mają wpływ następujące 
czynniki:
- pole grawitacyjne Ziemi,
- opór atmosfery,
- grawitacyjne oddziaływanie Słońca i Księżyca oraz innych ciał niebieskich,
- ciśnienie promieniowania słonecznego,
- pływy skorupy ziemskiej i pływy oceaniczne,
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- oddziaływanie sił elektromagnetycznych,
- efekty relatywistyczne.
Błąd  orbitalny,  występujący  w  postaci  niejawnej  w  odległości  d  pomiędzy 
antena satelity a anteną stacją odbiorczej, jest rezultatem dwóch czynników. Po 
pierwsze, wyznaczenie i predykcja orbit satelitów przez segment kontrolny są 
obarczone błędem. Po drugie, właściciel systemu wprowadza celową degradację 
informacji  orbitalnej  transmitowanej  w  depeszy  satelitarnej.  Zniekształcenie 
informacji  orbitalnej  jest  jednym z narzędzi  polityki  Ograniczonego Dostępu 
S.A.  Błąd  współrzędnych  satelitów  GPS,  obliczonych  z  użyciem  danych  z 
efemerydy  pokładowej  może  dochodzić  do  50m.  Wpływ  błędu  orbity  jest 
znacząco redukowany w metodach różnicowych wyznaczania pozycji. Jednak 
przy większych odległościach pomiędzy punktami pomiarowymi - rzędu setek 
kilometrów  -  wpływ  nie  wyeliminowanych  błędów  orbitalnych  zaczyna 
wzrastać. W przypadku precyzyjnych opracowań należy korzystać z efemeryd 
precyzyjnych,  które  są  dostępne  już  po około  12 godzinach po zakończeniu 
obserwacji i są udostępniane przez różne placówki naukowe.

Błąd zegara satelity
Różnica  pomiędzy  rzeczywistym czasem GPS a  wskazaniem zegara  satelity. 
Obserwator  ruchomy  i  stacja  referencyjna  obserwują  taki  sam  błąd  zegara 
satelity, dzięki czemu jest on całkowicie kompensowany.

Opóźnienie jonosferyczne
Zmienność  opóźnienia  jonosferycznego  jest  jednym  z  najpoważniejszych 
obiektywnych źródeł  błędu wyznaczania pozycji.  Duża zmienność  warunków 
jonosferycznych,  zarówno dobowa jak i  długookresowa,  powoduje,  iż  model 
opóźnienia jonosferycznego transmitowany przez satelitę pozwala na redukcję 
odpowiedniego  błędu  co  najwyżej  w  50  procentach.  Dokładniejszą  wartość 
opóźnienia  jonosferycznego obliczyć można w oparciu o rezultaty pomiarów 
wykonywanych jednocześnie na częstotliwościach L1 i L2. Wymaga to użycia 
odbiornika dwuczęstotliwościowego. 
Opóźnienie w propagacji  sygnału zmienia się zazwyczaj od 20-30 metrów w 
dzień do 3-6 metrów w nocy. Stanowi to problem dla odbiorników pracujących 
na jednej częstotliwości ( L1, kod C/A ). 
Efekt  opóźnienia  jonosferycznego  wykazuje  silną  dekorelację  przestrzenną. 
Wraz ze wzrostem odległości odbiornika ruchomego od stacji bazowej wzrasta 
różnica dróg,  które  muszą  pokonać sygnały w jonosferze  do każdego z  tych 
odbiorników.  Zjawisko  to  wynika  z  wpływu  jonosfery,  górnej  warstwy 
atmosfery  rozciągającej  się  od  wysokości  50  do 1000 km nad powierzchnią 
Ziemi.  Zjonizowane gazy w jonosferze,  powstałe  w wyniku ultrafioletowego 
promieniowania Słońca i oddziaływania wiatru słonecznego, powodują zmianę 
prędkości  fal  elektromagnetycznych.  Ta  zmiana  prędkości  jest  zależna, 
przeciwnie  niż  w  przypadku  troposfery  od  częstotliwości  fali 
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elektromagnetycznej. Zjawisko zależności prędkości fali od częstotliwości jest 
nazywane dyspersją.
W  jonosferze,  w  przypadku  fal  elektromagnetycznych  o  częstotliwościach 
powyżej  30  MHz,  czoło  fali  ulega  opóźnieniu,  podczas  gdy  faza  fali 
przyspieszeniu.  Konsekwencją  tego  zjawiska  są  zmiany  rejestrowanej  fazy  i 
pseudoodległości.  Efekty  przyspieszenia  fazy  i  opóźnienia  czoła  fali  mają  w 
takim  środowisku  zbliżoną  wielkość  lecz  przeciwny  znak.  
Wielkość  efektu  jonosferycznego  jest  proporcjonalna  do  liczby  swobodnych 
elektronów  TEC  (ang.  Total  Electron  Content),  mieszczących  się  w 
jednostkowym prostopadłościanie od odbiornika do satelity.
 
TEC  jest  funkcją  wielu  zmiennych  czynników:  pory  dnia,  aktywności 
słonecznej,  położenia  geograficznego  i  wysokości  zenitalnej  satelity.  Efekt 
jonosferyczny przybiera największą wartość w strefie równika magnetycznego. 
Obszar ten nie obejmuje Polski. Typowa wielkość efektu jonosferycznego dla 
satelity  GPS w zenicie  osiąga  5  m lecz  może  dochodzić  nawet  do 100m w 
okresach  wzmożonej  aktywności  słonecznej  lub  burz  jonosferycznych.  
Wielkość  efektu  jonosferycznego  jest  odwrotnie  proporcjonalna  do kwadratu 
częstotliwości  fali.  Taka  zależność  umożliwia  wykorzystanie  odbiorników 
dwuczęstotliwościowych  do  eliminacji  opóźnienia  poprzez  porównanie 
pseudoodległości  PL1 i PL2, zmierzonych odpowiednio w pasmach L1 i L2.
W przypadku obserwacji fazowych eliminacja wpływu jonosfery jest możliwa 
zarówno  za  pomocą  odbiorników  dwuczęstotliwościowych  korzystających  z 
kodu P jak i bezkodowych.
W odbiornikach jednoczęstotliwościowych przybliżona poprawka obliczona jest 
za pomocą modelu, którego parametry transmitowane są przez satelitę.
Przyjmuje się, że opóźnienie jonosferyczne jest prawidłowo kompensowane do 
odległości 250 km. 

Opóźnienie troposferyczne
Opóźnienie  to  powstaje  w  dolnych  warstwach  atmosfery.  Wynosi  ono  do  3 
metrów. Zależne jest  od temperatury, ciśnienia i  wilgotności  Jest  ono prawie 
całkowicie kompensowane.
Wynika ono ze zmian prędkości sygnału przy przejściu przez troposferę - dolną 
warstwę atmosfery rozciągającą się od powierzchni Ziemi do wysokości około 
10  km.  Sygnały  radiowe  GPS,  tak  jak  i  inne  sygnały  radiowe  o 
częstotliwościach  poniżej  30  GHz,  nie  podlegają  zjawisku  dyspersji  przy 
przejściu przez troposferę co oznacza, iż wielkość opóźnienia jest niezależna od 
częstotliwości fali radiowej. Troposfera powoduje opóźnienie sygnału i dlatego 
wyznaczona  poprawka  troposferyczna  jest  odejmowana  od  rejestrowanej 
pseudoodległości (6) lub fazy (5).
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Równanie obserwacyjne fazy

(5)

gdzie:
- zmierzona faza

N - początkowa nieoznaczoność pomiaru fazy
f - częstotliwość fali nośnej
e  - błąd pomiaru fazy
d - odległość pomiędzy anteną odbiornika a satelitą
dt - offset zegara satelitarnego
dT - offset zegara odbiornika
dion - opóźnienie jonosferyczne
dtrop - opóźnienie troposferyczne
c - prędkość światła
ep. - błąd pomiarowy pseudoodległości

Równanie obserwacyjne pseudoodległości

(6)

gdzie:
p - zmierzona pseudoodległość 
d - odległość pomiędzy anteną odbiornika a satelitą
dt - offset zegara satelitarnego
dT - offset zegara odbiornika
dion - opóźnienie jonosferyczne
dtrop - opóźnienie troposferyczne
c - prędkość światła
ep - błąd pomiarowy pseudoodległości

Znaczna część całkowitego opóźnienia, około 90%, jest spowodowana poprzez 
oddziaływanie fali elektromagnetycznej z suchym powietrzem, podczas gdy 
pozostałe 10% przez oddziaływanie z parą wodną. Część sucha opóźnienia 
może być oszacowana z błędem od 2 do 5 % za pomocą odpowiedniego modelu 
atmosfery. Część mokra opóźnienia troposferycznego może być wyznaczana 
przy pomocy radiometrów mikrofalowych WVR (Water Vapor Radiometer). 
Główną przeszkodą ich praktycznego wykorzystania jest ich wysoka cena oraz 
złożoność. Dlatego zazwyczaj błąd powodowany przez część mokrą atmosfery 
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jest w praktyce pomijany. Modele pozwalające obliczyć wielkość opóźnienia 
troposferycznego uwzględniają wysokość satelity nad horyzontem, jak również 
od parametrów meteorologicznych w miejscu obserwacji - temperaturę, 
ciśnienie i wilgotność. W praktyce często zamiast wyników aktualnych 
pomiarów meteorologicznych używa się parametrów standardowych.

Odbiór sygnałów odbitych
Nie skorelowany pomiędzy odbiornikiem ruchomym a stacją referencyjną - nie 
jest eliminowany. Interferencja fal wtórnych, powstałych na skutek odbić (ang. 
multipath),  powoduje  zmianę  rejestrowanej  fazy  i  pseudoodległości.  Wpływ 
interferencji fal wtórnych jest szczególnie groźny dla pomiaru pseudoodległości. 
Błąd  powodowany tym zjawiskiem może  osiągnąć  w skrajnych przypadkach 
wielkość długości chipu kodu, czyli 293m dla kodu C/A i 29.3m dla kodu P. 
Teoretyczna wielkość błędu fazy spowodowanego interferencją nie przekracza 
pojedynczej długości fali, jednak już wielkości centymetrowe mogą całkowicie 
uniemożliwić  wyznaczenie  nieoznaczoności.  W  takim  przypadku  nie 
otrzymamy  żadnego  rozwiązania.  Skonstruowanie  anten  i  układów 
elektronicznych które byłyby odporne na interferencję  jest  obecnie  jednym z 
głównych problemów stojących przed konstruktorami sprzętu GPS.

Offset zegara satelitarnego dt
Offset  zegara  satelitarnego  jest  spowodowany  niedokładną  synchronizacją 
wzorców  satelitarnych  do  czasu  GPS.  Poprawki  zegarów  satelitów  GPS  są 
wyznaczane przez segment kontrolny GPS na podstawie opracowania danych 
pochodzących  ze  stacji  śledzących.  Współczynniki  wielomianu 
aproksymującego są retransmitowane przez satelity GPS do użytkowników w 
depeszy nawigacyjnej. Parametry te umożliwiają obliczenie wartości poprawki 
zegara satelitarnego (7) z dokładnością do pojedynczych metrów. Poprawka jest 
obliczana ze wzoru:

(7)

gdzie:
a0,a1,a2 - współczynniki wielomianu transmitowane w depeszy satelitarnej.
t - moment , na który wyznaczamy poprawkę,
t0 - epoka poprawki.

W  obliczeniach  poprawki  zegara  satelity  uwzględniane  są  również  efekty 
relatywistyczne  wynikające  z  ruchu  wzorca  częstotliwości  w  polu 
grawitacyjnym  Ziemi.  Orbity  satelitów  GPS  charakteryzują  się  niewielką 
ekscentrycznością,  mimo  to  zmiany  potencjału  pola  grawitacyjnego  mają 
znaczenie  dla  wyznaczania  poprawki  zegara.  Efekty  relatywistyczne  mogą 
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osiągać wielkość rzędu kilku metrów. Wynikiem ruchu satelity  w zmiennym 
polu  grawitacyjnym  jest  zmiana  wskazań  wzorca,  będąca  funkcją 
ekscentryczności  jak i  współrzędnych satelity.  Poprawka ta obliczana jest  ze 
wzoru (8):

(8)

gdzie:
F - stała 4.442809305 10-10 sec
e - ekscentryczność
a - promień dużej półosi orbity
E - anomalia ekscentryczna
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Projekt Eurofix.

Koncepcja  Eurofix  polega  na  przesyłaniu  poprawek  różnicowych  GPS 
dodatkowym  kanałem  komunikacyjnym  hiperbolicznego  systemu 
nawigacyjnego LORAN. Stosunkowo stary system (Loran-C 1974 rok) był i jest 
szeroko stosowany w nawigacji morskiej i lotniczej, w związku z czym ma dość 
pokaźną  sieć  radiolatarni.  Do  tego  dochodzą  stacje  podobnego  rosyjskiego 
systemu  Czajka. Lotnicze i morskie odbiorniki pokładowe są produkowane na 
skalę  masową,  więc  są  one  stosunkowo  nowoczesne.  Zastosowanie  nowych 
technologii pozwoliło na wydłużenie praktycznego zasięgu sygnałów do ponad 
1200 km. Dokładność wyznaczania pozycji jest co prawda nieco gorsza od GPS, 
ale za to lepsza na "skupienie" (GPS z włączonym SA ma rozrzut do 100 m).  
Sygnały Eurofix są nadawane na razie z radiolatarni na niemieckiej wyspie Sylt. 
Dostępność sygnału korekcyjnego DGPS, mierzona w East Ridge w Anglii (728 
km od stacji) wynosiła 99 %. Dokładność pozycyjna DGPS była rzędu 2 m. 

Największą zaletą systemu Eurofix jest to, że oprócz danych różnicowych GPS 
zapewnia także źródło informacji pozycyjnej. 
Stacja  na Sylcie  jest  na razie  typową instalacją  doświadczalną.  Radiolatarnia 
LORAN została wzbogacona o blok danych różnicowych GPS (pracujący przy 
okazji  ze  zwykłą  radiolatarnią  średniofalową)  i  komputer  PC  do  zbierania 
danych.  Planuje  się  włączenie  do  systemu  pozostałych  stacji  NELS  (North 
Europe LORAN System), plus ewentualnie stacja  Czajki w Słonimiu. Mówi się 
także  o  ponownym  uruchomieniu  systemu  śródziemnomorskiego  (SELS)  i 
włączeniu go do systemu Eurofix. Celem tych posunięć jest uczynienie z niego 
komponentu europejskiej rgionalnej części systemu GNSS (Global Navigation 
Satellite System). 
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6.Zastosowanie systemu GPS.

Lotnictwo.

GPS jako główny system radionawigacyjny.

Wszelkie  systemy  i  urządzenia  techniczne  w  lotnictwie  (ludzie  zresztą  też) 
muszą  spełniać  określone  wymagania,  czyli  pewne  standardy  i  procedury 
dopuszczenia  do  użytku.  Urządzenia  nawigacji  satelitarnej,  mające  być 
podstawowym  (uwaga:  nie  jedynym  !)  środkiem  nawigacyjnym  na  długich 
trasach, muszą spełniać wymagania nie niższe, niż dla tradycyjnych systemów. 
Wymagania te są publikowane pod nazwą TSO (Technical Standards Order). 
Jako że jest w nich mowa o rzeczach, o których wielbiciele GPS ("po co ten cały 
chłam, kiedy jest GPS") usilnie starają się nie mieć pojęcia, warto je poczytać. 
Jest to skrócona wersja fragmentu wymagań technicznych, dotyczącego nie tyle 
dokładności wyznaczania pozycji, ile niezawodności i zdolności do utrzymania 
ciągłości nawigacji. 
Pokładowe  urządzenie  GPS  musi  być  zdolne  do  samodzielnego  wykrycia  i 
eliminacji danych z satelity wysyłającego błędny sygnał. W tym celu urządzenia 
muszą używać algorytmu wykrycia i izolowania błędu (FDE - Fault Detection 
and  Exclusion)  oraz  stosować  monitorowanie  spójności  danych  (RAIM  - 
Receiver Autonomous Integrity Monitoring).  Działania te nie  mogą wymagać 
interwencji załogi. 
Urządzenia  muszą  posiadać  zdolność wykrycia  i  eliminacji  danych z  satelity 
wykazującego błąd skoku pseudoodległości.
Urządzenia muszą posiadać zdolność wykrycia i eliminacji  danych z satelity, 
którego dane almanachu zawierają znacznik "unhealthy" (znacznik "health" w 
almanachu YUMA o wartości innej niż 000 oznacza że jego dane mogą być 
błędne). Czas eliminacji danych z takiego satelity nie może być dłuższy niż 5 
minut. 
Jeżeli w wyniku awarii w obrębie segmentu satelitarnego nastąpi utrata ciągłości 
nawigacji,  urządzenia  muszą  to  zasygnalizować  w  sposób  gwarantujący 
powiadomienie załogi.
Pokładowe  urządzenie  GPS  musi  mieć  możliwość  podania  spodziewanego 
zakresu  błędu w milach  morskich.  (wartość  ta  jest  wyliczana  z  rozbieżności 
wyników pomiaru i jest możliwa do uzyskania tylko przy odbiorze z pięciu lub 
więcej satelitów). 
Urządzenia  muszą  charakteryzować  się  jak  największą  niezawodnością 
nawigacyjną. Zestawy pokładowe powinny składać się z dwóch niezależnych 
kompletów GPS (to  znaczy  z  niezależnymi  urządzeniami  peryferyjnymi,  jak 
zasilacze,  anteny,  panele  kontrolne  itp.)  o  średnim czasie  międzyawaryjnym 
(MTBF) nie mniejszym niż 1000 godzin każdy. 
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Urządzenia  muszą  mieć  możliwość  wprowadzenia  przed  startem  danych  o 
ograniczeniach odbioru GPS (niesprawnych satelitach, stałych zakłóceniach itp.) 
i możliwych błędach na każdym z odcinków trasy. 

Technika ADS (Automatic Dependent Surveillance).

Rys.11. Schemat blokowy realizujący technikę ADS.

Technika ADS polega na wypracowaniu dokładnej informacji pozycyjnej statku 
powietrznego  przy  użyciu  wszystkich  dostępnych  na  pokładzie  środków 
(głównie  GPS).  Informacja  ta  jest  wysyłana  do  naziemnej  kontroli  ruchu 
lotniczego.  Z  powrotem  system  odbiera  informacje  potrzebne  załodze.  
Jej odmianą jest ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast), przy 
której informacja nawigacyjna jest wysyłana do naziemnego centrum kontroli 
oraz do innych statków powietrznych w sąsiedztwie. W ten sposób ich układy 
zarządzania lotem (FMS) komunikują się z sobą. 
Zarówno  ADS  i  ADS-B  wykorzystują  technikę  nazywaną  GPS  squitter, 
wprowadzoną przy okazji TCAS. Polega ona na samoczynnym wysyłaniu przez 
transponder co sekundę 56-bitowej informacji modu S. Modyfikacja dla TCAS 
3 i ADS polega na dodaniu dwóch 112-bitowych depesz. Pierwsza, nadawana co 
pół sekundy zawiera w fazie lotu pozycję wg. GPS i wysokość barometryczną a 
na  ziemi  pozycję,  kurs,  prędkość  i  informację  o  stanie  samolotu.  Druga, 
nadawana co 5 sekund, zawiera numer lotu (dla samolotów komunikacyjnych) 
lub znaki rejestracyjne. 
Pierwsze  praktyczne  testy  ADS  przeprowadzono  na  początku  roku  1994  w 
porcie  lotniczym  w  Bostonie.  Cztery  stacje  naziemne  emitowały  różnicowe 
sygnały GPS i odbierały informacje pozycyjne z dwóch samolotów Cessna i 
samochodu. Uzyskano 100% pokrycia w promieniu 10 NM i jednosekundowy 
okres aktualizacji danych. 
W  grudniu  1994  z  powodzeniem  testowano  takie  same  zestawy  ADS 
zamontowane  na  pokładach około 600 śmigłowców obsługujących platformy 
wiertnicze w Zatoce Meksyskańskiej. 
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W  1995  roku  FAA  przeprowadziła  pokaz  użycia  ADS-B  w  połączeniu  z 
pokładowym systemem prezentacji danych (CDTI -  Cockpit Display of Traffic  
Information). Przy okazji testowano integrację ADS z obecnie wprowadzanymi 
usługami  informacji  ruchowej  i  meteorologicznej  (TIS/GWS  -  Traffic  
Information Service/Graphical and Text Weather Services). 

Nawigacja obszarowa.

Koncepcja  RNAV  (Area  Navigation  -  polski  termin  nawigacja  obszarowa) 
pozwala statkom powietrznym nawigować wzdłuż linii łączących dowolne dwa 
punkty,  bez  konieczności  przelotu  nad  pomocami  radionawigacyjnymi,  z 
zachowaniem właściwych tolerancji wyznaczania pozycji.
RNAV  jest  (w  sporym  uproszczeniu)  zespołem  systemów  technicznych  i 
metodą  nawigacji,  pozwalającą  na  ustalenie  dowolnej  trasy  lotu  w  zasięgu 
działania  pomocy  radionawigacyjnych  lub  w  granicach  możliwości 
autonomicznych  środków  nawigacyjnych,  ewentualnie  kombinacji  jednych  i 
drugich.  Pokładowe  wyposażenie  RNAV  automatycznie  wyznacza  pozycję 
statku powietrznego, korzystając z danych pochodzących z dostępnych źródeł, 
oraz  zapewnia  prowadzenie  wzdłuż  wymaganej  linii  drogi.  RNAV  może 
zapewniać  także  informacje  dodatkowe,  takie  jak  kierunek  i  odległość  od 
podanego  punktu  trasy.  Systemy  RNAV  bazujące  na  rozbudowanych  FMS 
samolotów komunikacyjnych mają mieć możliwość automatycznego powrotu na 
właściwą trasę z dowolnego punktu w zasięgu działania używanych środków 
nawigacyjnych.  Mniej  zaawansowane  systemy  mogą  wymagać  interwencji 
pilota.

Rys.12. Określanie trasy między dwoma punktami.
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Termin B-RNAV (Basic RNAV) określa wymaganą w przestrzeni dla lotów wg. 
RNAV zdolność do utrzymywania dokładności lotu po trasie plus-minus 5 NM 
przez 95% czasu lotu (RNP - Required Navigation Precision 5 NM). Zdolność 
do  utrzymania  jakości  nawigacji  zależy  nie  tylko  od  dokładności  i 
niezawodności pokładowych systemów nawigacyjnych, ale także od dostępności 
środków  naziemnych  i  dokładności,  z  jaką  ustalono  ich  współrzędne 
geograficzne  (wymagane  jest  stosowanie  układu  odniesienia  WGS-84).
Informacja nawigacyjna dla potrzeb B-RNAV może pochodzić z systemu GPS.
W  roku  1990  ministrowie  transportu  państw  ECAC  ustalili,  że  od  1998r. 
obowiązuje wyposażenie w pokładowe urządzenia RNAV wszystkich statków 
powietrznych, operujących w przestrzeniach do takiej nawigacji wyznaczonych. 
Na  razie  terminy  wyznaczenia  przestrzeni  dla  nawigacji  obszarowej  są 
odraczane z najróżniejszych przyczyn.
Na obszarze państw ECAC zasadniczymi systemami do 2005 roku pozostaną 
DME, VOR/DME i GPS. Spodziewane jest dopuszczenie nawigacji wg. RVAV 
RNP-1 do standardowych procedur instrumentalnych SID i STAR (Dokument 
9613  ICAO).  Po  roku  2005  dalsze  losy  VOR  nie  są  pewne.  Jego  zadania 
prawdopodobnie zostaną przejęte przez DME. 

Podejście do lądowania według GPS.

Projektowany  system  podejścia  do  lądowania  z  ograniczoną  widocznością 
bazuje na koncepcji różnicowego GPS. W założeniu ma być tanią alternatywą 
dla  MLS,  obejmując  przy  tym  swym  działaniem  znacznie  większy  obszar.
System  wykorzystuje  satelitarny  system  nawigacyjny  wspomagany  przez 
naziemne stacje  emitujące  sygnały GPS (pseudolity),  służące do zwiększania 
precyzji systemu. Pseudolity zapewniają dane GPS wolne od błędów i przerw, 
wywołanych  przez  niejednorodność  warstw  atmosfery,  opóźnień  sygnałów 
wskutek odbić od obiektów terenowych czy okresowo powstających odchyleń w 
satelitarnych wzorcach czasu. 
Podejście precyzyjne kategorii I i II może być wykonane w oparciu o system 
naziemnych stacji korekcyjnych (WAAS - Wide Area Augmentation System).
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Rys.13. Podejście do lądowania z ograniczoną widzialnością klasy I i II.

Układy logiczne pseudolitów są w stanie zniwelować wpływ sztucznego błędu 
SA poprzez analizę sygnału PPS. 
Parametry  podejścia  mogą  być  pamiętane  w  odbiorniku  pokładowym  lub 
przesyłane z ziemi. 
Opracowywany  obecnie  system  podejścia  GPS  kat.  II/III  wykorzystuje 
zasadniczy system satelitarny rozszerzony o LADGPS (Local Area Differential  
GPS) i daje te same możliwości w zakresie kształtowania linii podejścia co MLS 
klasy III. 

Rys.14. Podejście do lądowania z ograniczoną widzialnością klasy III.
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Wyznaczanie  różnic  kątowych między układami  inercjalnym,  a zdjęcia 
jest  tylko  jednym  z  problemów  jakie  występują  w  procesie  wyznaczania 
elementów  orientacji  zewnętrznej  z  wykorzystaniem  pomiarów  GPS/IMU. 
Pominięto  zagadnienia  związane  np.  z  wstępnym  przygotowaniem  danych 
GPS/INS,  które  to  problemy  rozwiązują  kompanie  dostarczające  sprzęt 
pomiarowy,  a  także  problem  wyznaczania  różnic  między  współrzędnymi 
środków wyznaczonymi w aerotriangulacji, a pomiarami  GPS. W obliczeniach 
korzystano z danych po aerotriangulacji z uwzględnieniem  obserwacji GPS.
W procesie kalibracji często wyznacza się także poprawki do stałej kamery i 
jeśli  to  jest  potrzebne  tzw.  dryft.  Kalibracja  stałej  ma  jednak  sens  jedynie 
wówczas,  gdy  do  obliczeń  wykorzystuje  się  zdjęcia  zrobione  z  różnej 
wysokości.
Na świecie prowadzone są w tej  chwili  również badania,  aby wyeliminować 
całkowicie  pomiar  TPK na  polach  testowych  w  terenie  przez  wykonywanie 
specjalnego  lotu  kalibracyjnego,  a  różnice  kątowe  ex,  ey,  ez   wyznaczać  na 
podstawie kalibracji systemu przeprowadzonej w warunkach laboratoryjnych.
Dokładność pomiarów w przeważającej części związana jest jednak z jakością 
sprzętu GPS/IMU i utrzymaniem parametrów niezależnie od czasu i  wpływu 
warunków zewnętrznych.
 
Badanie skuteczności algorytmu Viterbiego w układach nawigacji 
obserwacyjno-porównawczej w lotnictwie.

W punkcie tym sprawdzimy efektywność algorytmu nawigacji obserwacyjno – 
porównawczej,  zwanej  również  terenową.  Nawigację  obserwacyjno  – 
porównawczą  nazywa  się  nawigację  znaną  pod  terminem  terrain-refernced 
navigation.  Układami  nawigacji  obserwacyjno  –  porównawczej  nazywane  są 
układy  wykorzystujące  techniki  wizualno  –  porównawcze  w  celu  określenia 
parametrów  nawigacyjnych.  Cechują  się  one  wysoką  dokładnością   i 
autonomiczną  pracą,  dzięki  czemu  rozwijają  się  bardzo  szybko  i  znajdują 
szersze  zastosowanie  na  pokładach  statków powietrznych,  przede  wszytskim 
wojskowych.
Układy nawigacji porównawczej dzielą się na:
układy wzdłuż rzeźby terenu (Terrain Contour Navigation),
układy dopasowujące obraz terenu do wzorca  (Scene Matching Area 
Correlation)

Nawigacja  wzdłuż  rzeźby  terenu  polega  na  utrzymywaniu  minimalnej 
bezpiecznej  wysokości  przy  locie  z  wystarczająco  dużą  prędkością  tak,  aby 
statek powietrzny nie został namierzony przez systemy obrony. To, czy samolot 
zostanie wykryty jest funkcją wielu czynników, zależnych oraz niezależnych od 
samego statku powietrznego.  Do pierwszej  grupy należą:  wysokość  lotu nad 
terenem oraz rodzaj i parametry radaru pokładowego; do drugiej grupy można 
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zaliczyć:  rodzaj  ukształtowania  terenu  i  parametry  układu  namierzającego. 
Pomiary  wysokości  bezwzględnej  i  względem  terenu  odbywają  się  w 
dyskretnych chwilach czasu. 

Przykładem zastosowania  omawianego układu nawigacji  porównawczej 
jest pocisk samo sterujący „Tomahawk”. Firma McDonnel-Douglas opracowała 
dla  tego  pocisku  kilka  wariantów  zintegrowanego  z  INS  układu  nawigacji 
TAINS (TERCOM Aided INS).  Wykorzystywany system TERCOM (Terrain 
Contour Matching) dokonuje pomiaru pionowego profilu powierzchni wzdłuż 
rzeczywistej  trajektorii  lotu.  Układ  poszukuje  najbardziej  „podobnego” 
wcześniej zaprogramowanego profilu o znanych współrzędnych położenia. W 
systemach dopasowujących obraz terenu do wzorca obraz otrzymywany jest z 
wycinka  powierzchni  ziemi,  tzw.  kadru.  Statek  powietrzny  porównuje  obraz 
kadru  z  danymi  zapisanymi  w pamięci.  Dzięki  temu  może  w sposób  ciągły 
aktualizować informacje o własnej pozycji oraz wytyczać ścieżkę lotu. Układ 
taki jest niezależny od pogody i zakłóceń elektromagnetycznych.

Jednym z istniejących rozwiązań tego typu jest system SITAN (Sandia 
Intrial  Terrain  Aided  Navigation),  zapewniający  ciągłą  korekcję  sygnałów 
położenia  i  prędkości.  System  ten  nie  sprawdza  się  w  każdym  terenie, 
szczególnie  płaskim  lub  bardzo  pofałdowanym.  Nie  sprawdza  się  także  dla 
statków powolnych i  zwrotnych.  Rozwiązaniem tego problemu jest  algorytm 
Viterbiego  w  zastosowaniu  do  nawigacji  wspomaganej  terenowo  –  VATAN 
(Viterbi Algorithm for Terrain Aided Navigation). Według obliczeń autorów, 
algorytm  Viterbiego  pokonuje  problemy  występujące  w  systemie  SITAN. 
VATAN  określa  pozycję  z  mniejszym średnim błędem kwadratowym i  jest 
lepszym rozwiązaniem dla  statków poruszających się  z  niewielką prędkością 
nad terenem o różnym rodzaju ukształtowania.

Systemy nawigacji porównawczej dopasowujące obraz terenu do wzorca 
są wykorzystywane jako systemy pomocnicze, do korygowania innych układów 
nawigacyjnych.  Najczęściej  są  one  stosowane  w  połączeniu  z  nawigacją 
satelitarną GPS. Używane współcześnie systemy łączą się w sobie nawigacje 
wzdłuż rzeźby terenu z dopasowaniem wzorca. Statek powietrzny jednocześnie 
identyfikuje  teren  pod  sobą,  jak  i  przy  pomocy  wiązki  radarowej  uzyskuje 
informacje  o profilu  terenu przed sobą,  co pozwala na jednoczesną  korekcję 
układu nawigacji oraz na bezpieczny lot na niskiej wysokości.

Modelem  fizycznym  analizowanego  układu  jest  punkt  reprezentujący  statek 
powietrzny. Porusza się on ze stałą prędkością i ze stałym kursem nad terenem o 
zadanych  charakterystykach  powierzchni.  Rzeczywiste  położenie  statku  jest 
znane przez cały czas trwania lotu.  Położenie to jest  określone przez punkty 
początkowy  i  końcowy  trajektorii  oraz  czas  przebycia  wyznaczonej  w  ten 
sposób  drogi.  Zadanie  polega  na  symulacji  wskazań  układu  nawigacji 
obserwacyjno – porównawczej w trakcie przelotu z punktu początkowego do 
punktu końcowego i porównaniu tych wskazań z rzeczywista pozycją statku.
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Przy pomocy wyżej wspomnianego porównania, w wyniku którego otrzymuje 
się błąd układu nawigacji obserwacyjno – porównawczej, można porównać ten 
błąd z błędem zastosowanego układu nawigacji zgrubnej. Takie porównanie jest 
znaczącą  oceną  jakości  korekcji  układu  nawigacji  zgubnej  przez  nawigacje 
obserwacyjno  –  porównawczą.  Ważnymi  etapami  symulacji  są  pomiary 
wysokości terenu przez przyrządy pokładowe (wykorzystuje się wysokość nad 
poziomem morza podawaną przez GPS i wysokość nad terenem podawaną przez 
radiowysokościomierz) oraz pomiaru pozycji przez układ nawigacji zgrubnej (w 
tym przypadku  również  zastosowano  GPS).  Przyrządy  te  cechują  się  pewną 
niedokładnością, która została odpowiednio zmodelowana.

Podstawy teoretyczne.

Jednym  z  algorytmów  realizujących  nawigacje  porównawczą  jest  algorytm 
Viterbiego.  Został  on  zaproponowany  w  kwietniu  1967  roku  przez  A.J. 
Viterbiego.
Algorytm  szacuje  xk (wektor  stanu  w  chwili  k)  na  podstawie  stanu  chwili 
poprzedniej 
xk-1 i obserwacji w chwili k: zk. Podstawą działania jest założenie, że stan w 
chwili k jest zależny co najwyżej od stanu w chwili k-1 i niezależny od stanów 
wcześniejszych  niż  k-1.  Właściwości  dynamiczne  układu  są  reprezentowane 
przez prawdopodobieństwo warunkowe:
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Następnym założeniem jest przyjęcie, że obserwacja w k-tej chwili czasu zależy 
tylko  i  wyłącznie  od  stanu  w  czasie  k.  Oznacza  to,  że  błędy  obserwacji  w 
różnych  chwilach  czasu  są  od  siebie  niezależne.  Obserwację  cechuje 
prawdopodobieństwo warunkowe (21):
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Istotą  algorytmu jest  obliczenie  funkcji  Lk(xk).  Wartość tej  funkcji  jest  suma 
prawdopodobieństw (20) i (21) oraz jej wartości w poprzedniej chwili czasu, co 
wyraża się zależnością (22):

)()|(ln)|(ln)( 111 −−− ++= kkkkkkkk xLxxpxzpxL (22)
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Wzór (22) jest wzorem rekurencyjnym, inicjalizowanym przez:

)(ln)( 000 xpxL = (23)

Funkcja  Lk(xk)  osiąga  maksimum dla  stanu xk,  który  jest  prawdziwy w k-tej 
chwili  czasu.  Optymalna  wartością  wektora  stanu  jest  zatem  wartość  kx̂  
maksymalizującą funkcję (22):
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Po inkrementacji  czasu,  w nastepnej  chwili,  wartość wektora stanu ze wzoru 
(24) jest wykorzystywana we wzorach (20) i (22) jako xk-1 .
Implementacja algorytmu Viterbiego do symulacji numerycznej.
W celu zastosowania algorytmu należy utożsamić występujące w nim zmienne z 
wielkościami  fizycznymi,  istotnymi  w  procesie  nawigacji.  W  opisywanej 
symulacji posłużymy się systemem GPS, jako układem nawigacji zgrubnej. Jest 
to system pozycyjny, co prowadzi do pewnych uproszczeń.
Prawdopodobieństwo  warunkowe  (20)  jest  w  tym  przypadku  niezależne  od 
stanu w chwili k-1, a jedynie od stanu w chwili k oraz średniego odchylenia 
standardowego  pomiaru  pozycji  horyzontalnej  przez  GPS.  Zatem  wzór  (20) 
przyjmuje postać:
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gdzie:
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Obserwacja z jest wysokością terenu mierzoną przez przyrządy pokładowe. Jest 
to różnica wysokości nad poziomem morza (podawanej przez GPS) i wysokości 
nad terenem (podawanej przez radiowysokościomierz). Zatem:
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kk hhz −= (28)
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Wzór (21) przyjmuje postać:
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gdzie:
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Wartością oczekiwaną zmiennej z jest w tym przypadku wysokość terenu h terr. 
Stosując zależności wyprowadzone w tej części można obliczyć funkcję (22), a 
zatem  zastosować  algorytm  Viterbiego  do  oszacowania  pozycji  statku 
powietrznego.
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Hiperboliczne systemy nawigacyjne dalekiego zasięgu
Systemy  hiperboliczne,  czyli  oparte  na  pomiarze  zależności  czasowych 
sygnałów  synchronicznie  nadających  radiolatarni  od  czasów  drugiej  wojny 
światowej  były  podstawą  nawigacji  dalekiego  zasięgu.  Ponieważ  loty 
transoceaniczne mają największe wzięcie ze wszystkich usług lotniczych było 
wiele  prób  stworzenia  uniwersalnego  systemu  radionawigacyjnego  dalekiego 
zasięgu.  Największe  nadzieje  rokowała  metoda  hiperboliczna.  Obecnie 
bazowane  na  ziemi  systemy  dalekiego  zasięgu  są  wypierane  z  lotnictwa 
cywilnego przez systemy bezwładnościowe i satelitarne. 

Nazwa systemów hiperbolicznych bierze się stąd, że zbiory punktów o stałej 
różnicy odległości od dwóch radiolatarni (izochrony) mają kształt hiperbol. 
Statek powietrzny odbierając sygnały dwóch radiolatarni wyznacza jedną 
hiperbolę, na której się znajduje. Na podstawie odbioru sygnałów nowej pary 
radiolatarni wyznacza następną hiperbolę pozycyjną. Przecięcie obu hiperbol 
ustala dokładną pozycję. Do prowadzenia nawigacji hiperbolicznej służyły 
specjalne mapy z wykreślonymi rodzinami hiperbol dla każdej pary radiolatarni 
w łańcuchu

Pomysł nawigacji hiperbolicznej powstał w 1937 roku (Robert Dippy) i dotyczył 
wspomagania lądowania bez widoczności. Idea odżyła w 1940 roku w wyniku 
słabych  efektów  nalotów  RAF  na  Niemcy.  Metoda  hiperboliczna  jest 
wystarczająco dokładna do nawigacji daleko dystansowej, a niektóre systemy 
przyjęły się nawet w geodezji - były to  Decca i francuski system impulsowy 
Syledis, pracujący na częstotliwościach w okolicy 430 MHz. Ten ostatni należy 
uznać za najdokładniejszy system hiperboliczny, osiągano bowiem dokładność 
rzędu centymetrów. 
Syledis jako  system  typowo  geodezyjny  nie  był  stosowany  w  nawigacji, 
ponieważ stacje nie były przystosowane do pracy ciągłej - wyłączano je kiedy 
nie były potrzebne. Przez pewien czas francuskie lotnictwo wojskowe używało 
pokrewnego systemu Rana (Radio Navigateur). 
Jedynym  w  swoim  rodzaju  był  francuski  eksperymentalny  system,  roboczo 
nazwany Radio Mailles (siatka radiowa, nazwa angielska Radio Web). Sygnały 
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radiolatarni różniły się częstotliwościami modulującymi. Były one tak dobrane, 
że linie jednakowej fazy (izofazy) formowały rodzaj siatki współrzędnych. 
W nawigacji lotniczej najpowszechniejsze były systemy Omega, Decca i Loran. 

Obecnie w użytku został  tylko  Loran - C,  uratowany przez żeglugę morską. 
Obok  oficjalnego  systemu  stacji  Lorana  istnieje  wiele  łańcuchów 
utrzymywanych  przez  rozmaite  kraje,  co  daje  dobre  pokrycie  w  ruchliwych 
rejonach świata. Lotnicze i morskie urządzenia pokładowe są produkowane w 
dużych seriach przez wielu producentów, co pozwala na zastosowanie nowych 
technologii. "Zagrany na nowo"  Loran wykazał się dokładnością w nawigacji 
nie gorszą od GPS. 

System naprowadzania Oboe.
System  Oboe (rożek)  został  opracowany około  roku 1942 jako uzupełnienie 
systemu  nawigacyjnego  Gee.  Założeniem  było  umożliwienie  alianckim 
bombowcom bombardowanie obiektów przemysłowych w zagłębiu Ruhry przy 
ograniczonej widoczności z dokładnością rzędu dziesiątek metrów. 
System był  kombinacją  dwóch radiolatarni  odległościowych,  połączonych ze 
sobą  kablem.  Radiolatarnie,  pracujące  na  częstotliwości  220  MHz,  były 
zsynchronizowane  ze  sobą  przy  pomocy  linii  przewodowej.  
Pierwsza  z  nich,  zwana  "kotem",  mieściła  się  w  Trimmingham  (Norfolk). 
Emitowała ona sygnał umożliwiający samolotowi prowadzącemu lot po łuku, w 
stałej od niej odległości. Parametry sygnału dobierano tak, żeby łuk przechodził 
dokładnie przez cel. Druga stacja, "mysz" w Walmer w hrabstwie Kent, działała 
na  zasadzie  odzewowej  -  jej  impulsy  były  odbierane  przez  urządzenie 
pokładowe,  a  następnie  retransmitowane  z  powrotem.  Na  podstawie  czasu 
między  nadaniem  sygnału  i  odebraniem  odzewu  operator  systemu  określał 
dokładną odległość do samolotu. 
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Położenie  celu  na  łuku,  wyznaczanym  przez  "kota",  było  jednoznacznie 
określone przez odległość od "myszy". Gdy odległość do samolotu odpowiadała 
położeniu celu, operator wysyłał sygnał zrzutu bomb. Dokładność wyznaczania 
położenia  była  rzędu  60  m,  co  przewyższało  dokładność  przedwojennych 
pomiarów geodezyjnych. Zasięg sygnałów dochodził do 480 km. 

LORAN.
Hiperboliczny  system  nawigacyjny  LORAN  (LOng  RAnge  Navigation) 
wywodzi  się  ze  słynnego  z  czasów  II  wojny  światowej  systemu  Gee.  Jest 
stosowany  w  dwóch  odmianach:  LORAN  A  i  LORAN  C.  
Radiolatarnie LORAN są zorganizowane w łańcuchy: stacja główna (master) i 
stacje  podległe  (slave).  Stacja  główna  inicjowała  nadawanie  grup  impulsów 
pomiarowych, wyzwalając tym samym nadawanie stacji podległej. 
LORAN  A,  wcześniejszy,  pracował  na  trzech  kanałach:  A1=1950  kHz, 
A2=1850 kHz i A3=1900 kHz. Łańcuch LORAN A ma jedną stację główną i 
jedną podległą. Nadaje on swoje grupy impulsów (8 sztuk) z trzema róźnymi 
częstotliwościami powtarzania dla poprawienia dokładności pomiaru w różnych 
zakresach  odległości  od  stacji.  Zasięg  sygnałów  wynosił  do  800  NM  przy 
odbiorze fali przyziemnej i do 1400 NM dla fal odbitych od jonosfery. Chociaż 
możliwe  było  osiągnięcie  dokładności  130  stóp  (około  40  m)  w  praktyce 
osiągano dokładność wyznaczania pozycji 1 NM dla fali przyziemnej i 6 NM 
dla odbitej.
Prace  nad  ulepszeniem  LORAN  A  prowadziły  do  serii  "loranopodobnych" 
eksperymentalnych  systemów  hiperbolicznych  (Loran-B,  Cyclan,  Cytac)  i  w 
końcu  LORAN  C,  oddany  do  użytku  w  roku  1957.  Decyzja  o  zastąpieniu 
systemu  LORAN  A  LORANem  C  została  ogłoszona  w  roku  1974.  
Stacje  emitują  dwa  typy  sygnałów,  różniące  się  wartościami  częstotliwości 
powtarzania (GRI - Group Repetition Interval). Sygnał typu C ma 33.3 Hz, 25 
Hz i 20 Hz (jak LORAN A), natomiast sygnał Cs 16.66 Hz, 12.5 Hz i 10 Hz. 
LORAN  C  pracuje  na  jednym  kanale  100  kHz.  Dokładność  wyznaczania 
położenia wynosi 0.25 NM (około 450 m). 
Oficjalnie LORAN miał być wyłączony z eksploatacji w 2000 roku, ale coraz 
częściej mówi się o utrzymaniu go co najmniej do roku 2008. Przyczyną jest 
niespodziewany  "potencjał  modernizacyjny"  systemu.  Zastosowanie  nowych 
technologii  pozwoliło na uodpornienie  zestawów pokładowych wpływ burz i 
ładunków statycznych  oraz  na  zmniejszenie  anten  do  rozmiaru  anteny  GPS. 
Przy  użyciu  nowoczesnych  odbiorników  LORAN  wykazał  się  pokryciem 
wystarczającym na trasy transatlantyckie. 

RSDN - 20.
Najmniej chyba znanym hiperbolicznym systemem nawigacyjnym jest rosyjski 
RSDN-20  (radiotechniczeskaja  sistemma  dalniej  nawigacii),  określany  przez 
NATO kryptonimem Alfa. Co prawda RSDN-20 jest przeznaczony głównie dla 
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żeglugi,  ale  ten  sowiecki  odpowiednik  Omegi  zasługuje  chociażby  na 
wzmiankę. Tym bardziej, iż wszystko wskazuje na to że jest on nadal aktywny. 
Projekt  nowego  systemu  nawigacyjnego  dalekiego  zasięgu  narodził  się  koło 
roku 1957, jako wsparcie dla powstającej właśnie floty strategicznych okrętów 
podwodnych.  
Koło  roku  1968  uruchomiono  operacyjnie  trzy  500  kW  stacje:  Krasnodar, 
Rewdę i Nowosybirsk (master).  W kodzie NATO system ochrzczono  Sigma. 
Niedługo  potem  Rosjanie  zaprezentowali  rybacki  trawler  -  przetwórnię, 
wyposażony w odbiornik nawigacyjny Pirs-1R. Wyjaśniono że współpracuje on 
z  systemem  dalekiego  zasięgu  RSWT-1.  Nie  powinno  to  dziwić,  albowiem 
sowiecka flota rybacka nigdy nie była nadmiernie cywilna. Nawiasem mówiąc 
Pirs-1R ważył 230 kg i pobierał 1.3 kW mocy. 
W  roku  1991  po  dodaniu  dwóch  stacji  (Sejdi  w  Turkmenii  i  Elban  koło 
Chabarowska), co wiązało się z przeznaczeniem nowych kanałów częstotliwości 
zmieniono oznaczenie na RSDN-20. NATO oznaczyło nowe stacje (potem cały 
system) jako Alfa. 
Cykl  pracy  systemu  trwa  3.6  s  i  składa  się  z  wymyślnej  sekwencji  sześciu 
okresów nadawania po 400 ms z przerwani 200 ms. Codziennie o godzinie 0000 
czasu moskiewskiego (2100 UTC) następuje synchronizacja wszystkich stacji, 
objawiająca  się  wyrównaniem  fazy  emitowanych  sygnałów.  
Stacje pracują w następującej kolejności: RSDN-20 jest nadal wykorzystywany 
przez  flotę  wojenną  Rosji  i  cywilne  jednostki  handlowe.  Rosyjska  flota 
handlowa nadal  wspiera  działania  marynarki  wojennej,  głównie w dziedzinie 
tzw.  spraw  niejasnych  -  tak  jak  było  za  sowieckich  czasów.  Na  lotnicze 
zastosowanie systemu wskazuje krótki cykl pracy (3.6 sekundy; w Omedze 10 
sekund) i bardzo długie anteny linkowe, wypuszczane czasem przez rosyjskie 
samoloty patrolowe. 
Obecny  stan  systemu  i  jego  przyszłość  są  nieznane.  Radioamatorzy 
nasłuchujący w paśmie VLF donoszą o braku sygnałów z Rewdy i Sejdi oraz o 
coraz dłuższych przerwach w pracy poszczególnych stacji. 
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