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Lekcijas saturs 
 

 Pavadoņu navigācijas sistēmas jēdziens / vēsture / 
attīstība 

 Globālās pavadoņu navigācijas sistēmas 
 NAVSTAR (GPS) 
 Galileo 
 GLONASS 

 GPS sastāvdaļas 

 GPS darbības princips 
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Objektu pārvietošanās kontroles sistēmas 
 

Transporta monitoringa sistēmas ir programmatūras un 
aparatūras komplekss, kas nodrošina iespēju noteikt 
kontrolējamā objekta atrašanās vietu un statusu, arī reālajā 
laikā. 

 

Izmantošana 
 

 Iekšējie un starptautiskie kravu pārvadājumi 
 Automašīnu un speciālās tehnikas noma 
 Pasažieru pārvadājumi un taksometru pakalpojumi 
 Stacionāro objektu monitorings 
 Personālā drošība. 
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Monitoringa sistēmas sastāvdaļas  
 

 transportēšanas līdzekļu 
borta aprīkojums – termināli 
(GPS) 

 

 sakaru kanāli (Mobilo 
sakaru sistēmas) 

 

 dispečeru punkta 
aprīkojums (datori) un 
programmnodrošinājums 
(ĢIS) 
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Pavadoņnavigācijas jēdziens 
 

 Satelīts, Zemes mākslīgais pavadonis, pavadonis – 
ķermenis, kas rotē ap otru ķermeni, kuram ir 
dominējoša masa un kura ķermeņa pievilkšanas spēks 
pastāvīgi un galvenokārt nosaka pirmā ķermeņa 
kustību. 

Latvijas ZA Terminoloģijas komisija 
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Pavadoņnavigācijas jēdziens 
 

 Pavadoņu veidi (pēc to pielietošanas):  
 dabas resursu izpētes pavadoņi 
 ģeodēziskie pavadoņi 
 ģeofiziskie pavadoņi 
 izlūkpavadoņi 
 meteoroloģiskie pavadoņi 
 novērošanas pavadoņi (orbitālās observatorijas) 
 sakaru pavadoņi 
 navigācijas pavadoņi 
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Pavadoņnavigācijas jēdziens 
 

 Navigācijas pavadonis – tiek izmantots lai veiktu 
cilvēku, automašīnu, kuģu, lidmašīnu u.c. objektu 
atrašanās vietas (ģeogrāfisko koordinātu) precīzu 
noteikšanu. 
 

 Pavadoņu navigācija 

 Satelītnavigācija 

 Pavadoņnavigācija 
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Pavadoņnavigācijas jēdziens 
 
 Pavadoņu navigācijas sistēma ir kompleksa 

elektrotehniska sistēma, kuru veido zemes un kosmiskais 
aprīkojums (pavadoni), un tā ir paredzēta objekta 
izvietojuma noteikšanai (ģeogrāfiskās koordinātes un 
augstums), kā arī zemes, ūdens un gaisma objektu 
kustības parametru noteikšanai (ātrums un kustības 
virziens).  
 

 Globālā navigācijas pavadoņu sistēma - uz 
pavadoņiem bāzēta globāla sistēma vietas, ātruma un 
laika noteikšanai, kas pastāvīgi kalpo tās potenciālo 
lietotāju civilo vajadzību apmierināšanai. 
LIS 5.lekcija   MIK 
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Priekšvēsture 
 

 Navigācija – zinātne par ceļu izstrādes veidiem un 
transportlīdzekļu vadīšanas metodēm. Navigācijas 
uzdevums ir atrast drošu un izdevīgu maršrutu, noteikt 
transportlīdzekļa izvietošanu, kustības virzienu un 
ātrumu, kā arī citus kustības parametrus. 
 

 Senos laikos – orientēšanās notika pēc Saules un 
Mēness. 
 

 Kompass (Eiropā XII gadsimtā) – ļauj noteikt 
kustības virzienu, neskatoties uz laika apstākļiem. 
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Priekšvēsture 
 
 18.gadsimta sākumā  Anglijas valdība izsludināja 

prēmiju par kuģa atrašanās vietas noteikšanas 
metodes izstrādi (nepieciešamā precizitāte bija 25 km.) 
– tas stimulēja navigācijas metožu izstrādi, augstas 
precizitātes hronometru izstrādi. 
 

 Radiosakaru izveidošana – jauns impulss 
navigācijas zinātnē; radionavigācija – radioviļņu 
izmantošana objektu atrašanās vietas noteikšanai 
(precizitāte līdz 3-5km). 
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Vēsture 
 
 1957.gads – pirmā zemes mākslīgā pavadoņa 

ievešana kosmosā – “Pavadoņu navigācijas dzimšanas 
diena”. 

 

 19.gs. 50.gadi – pavadoņu izmantošanas iespēju 
testēšana radionavigācijas mērķiem. 

 

 1958.gads ASV uzsāk mākslīgo pavadoņu “Transit” 
izstrādi; PSSR -  “Kosmoss” 1967.gadā. 
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Vēsture 
 

 Pirmās paaudzes navigācijas sistēmas sāk darboties 
19.gadsimta 70.gados: “Transit” (ASV), “Parus” un “Cikada” 
(PSSR). 

 

 Orbītas augstums – 750-1000km, leņķis 74-83° (ļauj vienam 
pavadonim “aplidot” Zemeslodi 12 stundu laikā). 

 

 Sistēmas satur 4-6 pavadoņus; tas ir pietiekami, lai 
nodrošinātu navigāciju jebkuros laika apstākļos ar precizitāti 
līdz 100 metriem un operativitāti 1.5 stundas. 

 

 Mērījumu veikšanai pasīvs režīms (bez patērētāja signāla 
izstarojuma). 
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Vēsture 
 

 Navigācijas pavadoņi – glābēji: Cospas Sarsat 20.gs. 70.gadi 
 http://www.cospas-sarsat.org/  

 Kravu pārvadājumu intensitāte ietekmēja avāriju skaita 
pieaugumu, kas radīja nepieciešamību zināt transportlīdzekļa 
izvietošanu (kuģus, lidmašīnas, automašīnas). 
 Sistēmas izstrāde notiek sadarbojoties ASV, PSSR, 
Francijai, Kanādai (pavadonis Kosmoss-1000 – PSRS – 
1978.g; NOAA-8 (ASV) 1982.g.);sāk darboties 1982.gadā. 
 Darbības princips: radio signāla nosūtīšana no avārijas 
transportēšanas līdzekļa (radiobāka). Signāls tiek nodots 
pavadonim, kas pārsūta signālu uz zemes staciju, kur notiek 
avārijas transportēšanas līdzekļa izvietošanas ģeogrāfisko 
koordinātu aprēķins. 
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Attīstība 
 

 Otrās paaudzes globālās navigācijas sistēmas 
(nepieciešamība – pirmās paaudzes sistēmu trūkumi). 
 

 Jaunās izvirzītās prasības (apmierināt visu 
transportlīdzekļu veidu prasības): 

 Globāla apkalpošanas zona (zemes virsma un 
gaisa/kosmiskā telpa); 
 Darbības nodrošināšana, neskatoties uz gadalaiku 
un laika apstākļiem; 
 Augstas precizitātes koordināšu un ātruma mērījumu 
nodrošināšana jebkurā laikā momentā; 

LIS 5.lekcija   MIK 
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Attīstība 
 

 Pavadoņu pirmie mēģinājumi 
 1978.gads NAVSTAR Block I (ASV) 
 1982.gads GLONASS (PSRS) 

 

 Sistēmas ieviešana  
 GPS – 1993.g. ASV 
 GLONASS – 1995.g. Krievija 

LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS / NAVSTAR  
 

 ASV – 1993  
 

 6 orbītas (4 pavadoņi katrā) 
 55° 
 Orbīta - 20200 km 
 Min 24 pavadoņi (+ rezerves pavadoņi) 
 Aprites laiks 12 st. 
 Precizitāte līdz 15m ASV teritorijā 

LIS 5.lekcija   MIK 
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GLONASS 
 

 Krievija - 1995 
 

 3 orbītas (8 pavadoņi katrā) 
 45° 
 Orbīta- 19140 km 
 24 pavadoņi (pašlaik tikai 12) 
 Aprites laiks 11 st. 15 min. 44 sek. 
 Augsta precizitāte Eiropā un Krievijā 
 Sadarbība: Indija, Kazahstāna  

LIS 5.lekcija   MIK 
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GLONASS 
 

 Pavadoņu attīstība: 
 GLONASS 

1982.g. 
GLONASS-M 

2003.g. 
GLONASS-K 

2007.g./ 27.gab. 

Svars (kg) 1415 1415 750 

Ekspl.laiks 

(gados) 

3-4.5 7.5 10-12 

Navigācijas 

signālu skaits 

1 2 3 

LIS 5.lekcija   MIK 
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Perspektīvas / attīstība 
 

 GALILEO (Eiropas navigācijas sistēma): nobeiguma 
stadijā. 
 

 Notiek trešās paaudzes navigācijas sistēmas izstrāde. 
 

 Locheed Martin izstrādā GPS III pavadoņu variantus. 
 

 Pirmo GPS III plāno ievest 2016.gadā, sistēmu palaist 
– 2019/20.g. 

LIS 5.lekcija   MIK 
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Perspektīvas / attīstība 
 

 Jaunās sistēmas GPS III īpatnības: 
 Kalpošanas laiks – 12-18 gadi 
 Divu pavadoņu palaišana ar vienu raketi 
 Palaišanas izmaksas 100-120 milj. dolāru 
 Stiprākais pārraides signāls 
 Izvietošanas noteikšanas precizitāte līdz 1 metram 

bez papildus pasākumu organizēšanas 
 Izvairīšanās no arēju šķēršļu ietekmes 
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GALILEO 
 

 Eiropas komisijas un Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu 
navigācijas sistēma (ideja apstiprināta 1999.gadā): 

 3 orbītas (9 strādājoši pavadoņi + 1 rezerves katrā orbītā) 
 30 pavadoņi (pašlaik palaisti: divi testa: GIOVE-A, 
2005.g. un GIOVE-B, 2008.g.; divi 2011.g., divi 2014.g.) 
 Orbītas augstums ap 24000 km. 
 Pavadoņu svars – 700 kg. 
 Sistēmas ieviešana ir plānota līdz 2008121417.gadam; 
 2008.gadā, lai paātrinātu sistēmas ieviešanu, ir izdalīts 5 
reizes lielāks budžets nekā bija plānots. 
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GALILEO 
 

 Visiem pieejami pakalpojumi: izvietojuma noteikšana ar 
precizitāti līdz 9 metriem 
 Komercpakalpojums par izvietojuma noteikšanu ar 
precizitāti līdz 1 metram 
 Pakalpojumi glābēju dienestam (visiem transporta 
veidiem) 
 Pakalpojumi valsts dienestiem (policija, ugunsdzēsēji, 
ātrā medicīniskā palīdzība, militārie dienesti utt.) 
 Meklēšanas un glābšanas pakalpojumi (kas papildinās 
sistēmas Cospas-Sarsat pakalpojumus) 
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Reģionālās navigācijas sistēmas 
 

 Indijas navigācijas sistēma IRNSS, India Regional 
Navigation Satellite System  

 apstiprināts 2006.gadā; realizācijas termiņš līdz 201116.g. 
 Sistēmu veidos 7 pavadoņi (pietiekami, lai sistēma varētu 
darboties Indijas un to robežvalsts teritorijās) 

 Pirmā pavadoņa palaišana: 2013.gadā, divi – 2014.g. 
 

 Japānas nacionāla navigācijas sistēma Quasi-Zenith, 
QZSS 

 Ideja: 2002.g. – navigācijas sistēma 
 3 pavadoņi (2013.g. martā lēmums par 4 pavadoņiem), 
pirmais palaists 2011.g.), realizēt plānots līdz 2017.g. 
 Papildināt / pilnveidot GPS trūkums Japānas teritorijā 

LIS 5.lekcija   MIK 
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Reģionālās navigācijas sistēmas 
 

 Ķīnas pavadoņu navigācijas sistēma BeiDou (BeiDou 
Satellite Navigation Experimental System vai  北斗衛星導航試驗系統 ) 

 Projekts uzsākts 2000.gadā – BeiDou-1 testa režīmā palaisti 
3 pavadoņi (2000.-2003.). 
 Beidou 2 – plānots palaist 30 satelītus un 5 no BeiDou-1 (ir 
palaisti 10 pavadoņu ģeostacionārajā orbītā). 

 

 Sistēma COMPASS (konvertēts uz BeiDou-2) 
 5 pavadoņi ģeostacionārajā orbītā un 30 pavadoņi vidējā 
Zemes orbītā 

 Militāras un civilās pielietošanas sfēras 
 Precizitāte līdz 10 metriem (civilai pielietošanai) 

LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS sastāvdaļas 
 

 Pavadoņnavigācijas (GPS) sistēmu veido trīs segmenti: 
 

 Kosmiskais segments – Zemes mākslīgie pavadoņi 
 

 Zemes segments (vadības) – stacionāras stacijas, 
kas veic pavadoņu kustību un to tehniskā stāvokļa 
monitoringu un novērošanu 

 

 Lietotāju segments – cilvēki, kas izmanto pavadoņu 
uztvērējus, lai noteiktu objekta izvietojumu 

LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS sastāvdaļas 
 

 
 

 GPS ļauj uztvērēja īpašniekam precīzi noteikt kāda kustīga vai 
nekustīga objekta atrašanās vietu jebkurā laika momentā, 
saņemot signālus no viena no mākslīgajiem zemes pavadoņiem.  

LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS sastāvdaļas 
 

 Kosmiskais segments – Zemes mākslīgie pavadoņi 
 

 Katrs pavadonis translē signālu: 
 Pseidogadījuma kods (pseudo-random code, PNR kods 
kalpo pavadoņa identifikācijai, no 1 līdz 32); 
 Efimeris (ephimeris); 

 pavadoņa statusu (strādājošs, nestrādājošs) 
 tekošais datums un laiks 

 Almanahs (almanach) norāda katra pavadoņa 
pozicionēšanu dienas laikā. Pavadoņa almanahā ir 
informācija ne tikai par sevi, bet arī par citiem 
pavadoņiem. 
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 Zemes mākslīgie pavadoņi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Block I 
1978-85 
10/11/0*  

Block II/IIA 
1989-97 
28/28/11 

Block IIR/IIR-M 
1997-2009 
20/21/19 gab.  

Block IIF 
2010-13 
8/30/8 

Block IIIA 
2016- 
/12/ 

Svars (kg.)  845  885-1500  2000  2170  3680 

Kalp.laiks (gadi)  5-7.5  7.5  10  15  12-18 

Navigācijas 
signāls  

L1, L2  L1, L2  L1, L2  L1, L2, L5  L1, L2, L5  

 

* palaists veiksmīgi/ieplānots/pašlaik darbojas 
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GPS sastāvdaļas 
 

 Zemes segments (vadības) – stacionāras stacijas, kas veic 
pavadoņu kustību un to tehniskā stāvokļa monitoringu un 
novērošanu: 

 Galvenā stacija (1) - galvenais skaitļošanas centrs apstrādā 
datus no visām novērošanas stacijām; aprēķina un novērtē 
orbītas, pavadoņu kustības parametrus un sagatavo bortu 
pulksteņu korekcijas komandas un nodot to informāciju datu 
ievades centriem to tālākai pārsūtīšanai pavadoņiem.  

 Novērošanas stacijas (5) - izvietošana vienmērīgi pa 
Zemeslodi un tuvu ekvatoram ir labvēlīga pavadoņu 
novērošanai. 

 Datu ievades stacijas (3) 
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* Satellite-tracking-station on Hawaii, avots http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm  
**NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), avots http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm  

  
* Schriever AFB, Colorado, avots http://www.kowoma.de/en/gps/control_segment.htm 
** 50th Space Wing’s 2nd Space Operations Squadron 

LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS sastāvdaļas 
 

 Lietotāju segments – cilvēki, kas izmanto pavadoņu 
GPS uztvērējus, lai noteiktu objekta izvietojumu. 
 

 GPS uztvērējs / GPS navigators 
 saukts arī par RS232 uztvērēju vai GPS peli 
 pamatfunkcija ir uztvert / “noķert” signālu no pavadoņa 
un aprēķināt koordinātes 

 aprīkots ar antenu 
 parasti lieto kopā ar plaukstdatoru 
 saite starp uztvērēju un datoru var būt bezvadu vai ar 
kabeli 
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LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS sastāvdaļas 
 

 Parasti tipveida GPS/GLONASS uztvērējs sastāv no četrām 
funkcionālām sastāvdaļām: 

 antenas sistēmas, kas kalpo signālu uztveršanai 
 radiofrekvences daļas, kurā notiek uztverto signālu 
pastiprināšana, diskretizācija un pārveidošana 
ciparsignālā 
 digitālā korelācijas apstrādes bloka, kas sagatavo 
signāla komponenšu atskaites, kuras pēc tam tiek 
nodotas tālākai apstrādei navigācijas procesoram 
 navigācijas procesora, kas apstrādā atskaites, definē 
pseidoattālumu vērtības un risina navigācijas 
uzdevumu 
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Vienkārša GPS uztvērēja shēma 

Priekspastiprinatajs
Starpfrekvences 

signalu 
parveidotajs

Frekvencu 
sintezators Oscilators

Barosanas 
avots

Analogciparu 
parveidotajs 

Navigacijas 
apstrade 

Lietotaja 
saskarne

Pastiprinajuma 
automatiska vadiba 
(Automatic gain control)

Uztvereja 
apstrade

Digitala 
uztvereja 

kanali

Antena

RF signals

Nestabilizeta 
ieejas strava

Stabilizeta strava

Digitala 
starpfrekvenceAnaloga 

starpfreknevce

Lokalais oscilators 

1
2

N
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēja funkcijas:  
 

 noteikt vietas ģeogrāfiskās koordinātas (platumu un 
garumu);  

 izrēķināt noieto ceļu, tekošo un vidējo ātrumu, aprēķināt 
pienākšanas laiku vajadzīgajā punktā, ievērojot 
pārvietošanās ātrumu; 

 uz ekrāna attēlot kustības maršrutu; 
 izstrādāt maršrutu no viena punkta līdz otram;  
 izskaitļot attālumu starp diviem brīvi izvietotiem 
punktiem.  

LIS 5.lekcija   MIK 
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēji atšķiras pēc vairākām pazīmēm: 
 

 konstrukcija; 
 izmērs; 
 ekrāna izmērs un izšķirtspēja; 
 karšu ielādes iespējas; 
 saskarnes ar datoru esamība; 
 programmatūra.  
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēju veidi 
 

 personālie GPS uztvērēji (mazie gabarīti, plašs 
funkciju komplekts, sākot no navigācijas līdz 
elektroniskā pasta saņemšanai). 
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēju veidi 
 

 automobiļu GPS uztvērēji 
 

 novietojami jebkurā virszemes transporta līdzeklī; 
 iespēja pieslēgties ārējai saņemšanas-

pārraidīšanas aparatūrai automātiskās parametru 
kustības pārraidīšanai uz kontrolpunktiem.  

 ir vairāki automašīnas navigācijas sistēmu 
varianti. Parasti sistēmā ir iebūvēts portatīvais 
dators, GPS uztvērējs un elektroniskā karte.  
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēju veidi 
 GPS uztvērēji, kurus var pieslēgt plaukstdatoram, 

vai arī tajā iebūvēt 
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēju veidi 
 

 Jūras GPS uztvērēji (aprīkoti ar ultraskaņas 
eholotiem un papildus maināmiem katridžiem, 
kuriem ir kartogrāfiskā un hidrogrāfiskā informācija 
vajadzīgajiem krasta rajoniem); 
 Aviācijas GPS uztvērēji. Tiek izmantoti lidošanas 
aparātos, iekļaujot tirdzniecības aviāciju. 
 Profesionālie GPS uztvērēji. Šie uztvērēji tiek lietoti 
profesionālajām vajadzībām, tādām kā 
lauksaimniecība, kartogrāfija, naftas un gāzes 
atradņu izlūkošana, mērniecībā un citur.  
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GPS sastāvdaļas 
 

 GPS uztvērēju veidi 
 

 Portatīvie GPS uztvērēji; 
 Rokas GPS uztvērēji; 
 Stacionārie GPS uztvērēji.  
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GPS darbības princips 
 

 Pavadoņu navigācijas kontroles pamatā ir: 
 

 pavadoņu trilaterācija (triangulācija, koordinātu 
aprēķins pēc trim punktiem); 

 pavadoņu telemetrija (attālumu līdz pavadoņiem 
noteikšana); 

 laika saskaņošana (pavadoņa un uztvērēja 
pulksteņu saskaņošana); 

 kļūdu noteikšana un to korekcijas. 
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GPS darbības princips 
 

 trilaterācija - objekta atrašanās vietas aprēķins 
(koordinātu aprēķins pēc trim punktiem), izmantojot 
trigonometrijas likumus.  
 

 ja ir zināms objektu izvietojums, tad ir iespēja noteikt 
“cita” objekta (uztvērēja) izvietojumu attiecībā pret 
zināmo objektu izvietojumiem (pavadoņi) 

 lai noteikt uztvērēja izvietojumu, ir nepieciešams “redzēt” 
trīs pavadoņus – triangulācija 

 ceturtais pavadonis -  lai precizētu izvietojumu vai 
noteiktu augstumu 
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 Pieņemsim, ka ir zināms attālums no objekta līdz 
pavadonim. 
 Izveidojot sfēru ar zināmu rādiusu un pavadoni sfēras 
centrā, var pieņemt ka objekta izvietošana ir iespējama 
jebkurā šīs sfēras virsmas punktā. 
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 Lai precizētu objekta atrašanās vietu, ir nepieciešams zināt 
attālumu līdz otram pavadonim - krustojoties divām sfērām, 
objekta atrašanās vietu var definēt kā abu sfēru krustojuma 
apgabalu. 
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 Sfēra ir izveidota, zinot attālumu līdz trešajam pavadonim, 
un tas nosaka iespējamo objekta atrašanās vietu tikai divos 
iespējamos punktos. 
 

 Lai iegūtu precīzu objekta 
atrašanās vietu, ir 
nepieciešams zināt 
attālumu līdz ceturtajam 
pavadonim.  
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 Pavadoņu telemetrija (attāluma līdz pavadoņiem 
noteikšana): attālumu līdz pavadonim aprēķina, izmērot 
laiku, ko radiosignāls pavada pārvietojoties no 
pavadoņa līdz uztvērējam, un reizinot to ar signāla 
izplatīšanās ātrumu.  
 

 Distance = Laiks x Ātrums  
 

 V =300 000 km/s [= 299792458 m/s vakuumā]  
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 Lai noteiktu signāla izplatīšanās laiku, ir jāzina signāla 
nosūtīšanas un saņemšanas laikus. 

 Uztvērējs pārbauda no pavadoņa saņemto signālu un 
noskaidro, kad pavadonis šo signālu ir ģenerējis – nosaka 
laika nobīdi – tas ir laiks, ko signāls ir “pavadījis ceļā”. 
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 Pavadoņi pārraida signālus dažādos diapazonos. 
Signāla L1 frekvence ir 1575,42 Mhz un signāla L2 – 
1227,6 Mhz 

 Signāls L1 satur navigācijas ziņojumu un SPS kodu, kas 
ir standarta pozicionēšanas sistēmas (Standard 
Positioning System, SPS) kods, kuru var lietot civilie 
lietotāji.  

 Signālu L2 izmanto, lai respektētu jonosfēras kavējumu. 
Tas garantē precīzāku pozicionēšanas noteikšanu, un to 
izmanto tikai militāriem dienesti vai autorizēti lietotāji.  

 Signālu L1 un L2 fāzu nobīdi veido trīs binārie kodi. 
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 GPS signāla struktūra 
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 C/A (Coarse Acquisition) – modulē signāla L1 fāzi: 
 pseidonejaušs kods vai pseidonejaušs troksnis (Pseudo-
Random Noise, PRN), katram GPS pavadonim ir unikāls 
 C/A kods ir civilās GPS pamats un tā frekvence ir 1MHz 

 P – kods (Precise code, P-code) modulē gan L1 signālu, 
gan L2 signālu: 

 ļoti garš PRN kods (10MHz), kas ir šifrēts Y kodā, Lai atšifrētu 
Y kodu, ir nepieciešams AS (anti spooling) modulis. Šie 
moduļi ir pieejami tikai autorizētiem lietotājiem 
 P kods ir precīzas pozicionēšanas sistēmas pamats 

 Navigācijas ziņojums, kas ir 50 Hz signāls, arī tiek modulēts 
ar C/A kodu. 
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 Jaunie pavadoņi ģenerē arī signālu L5=1176,4 MHz: 
precīzākie izvietošanas un ātruma mērījumi kustīga objekta 
vadībai (Safety of Life).  
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 Navigācijas ziņojums 
 Almanahs ir visu pavadoņu kopas orbitālie parametri, kas 
apraksta orbītas plašākos laika periodos. Katrs pavadonis 
nosūta almanahu ar periodiskumu vismaz 12,5 minūtes. Šie 
orbitālie dati ir nepieciešami, lai noskaņotu GPS uztvērēju 
uz frekvences nobīdi, ko rada pavadoņu pārvietošana. 

 sastāv no 1500 bitu freimiem, kas ir sadalīti piecos 300 bitu  
apakšfreimos. Datu freima pārraide periodiski ik pēc 30 sek.  

 Pirmais freims kalpo pulksteņu korekcijai; 
 otrais un trešais – orbītas datu kopas nodošanai,  
 ceturtais un piektais – lai nodotu sistēmas paziņojumus.  
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 25 freimi (vai 125 apakšfreimiem) veido navigācijas ziņojumu, 
kura periodiskums ir 12,5 minūtes.  
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 Laika saskaņošana  
 Laika aprēķinu precizitāte ir atkarīga no pavadoņa un GPS 
uztvērēja pulksteņu precizitātes.  
 Katrā pavadonī ir 2 cēzija atomu pulksteņi un 2 rubīdija atomu 
pulksteņi, kuros kontrolē no zemes vadības stacijām. 
Uztvērējs saņem pavadoņa laiku ar pavadoņa signālu. GPS 
uztvērējā pavadoņa laiks tiek pārveidots GPS laikā. Tiek 
vadīts vienas UTC mikrosekundes robežās.  
 Uztvērējos  ir parasti pulksteņi, jo atomu pulksteņu instalēšana 
būtiski paaugstinātu uztvērēja cenu.  
 Katrs pavadonis nosūta UTC (universal time code) laiku 
starpību, kas ir nepieciešama, lai precizētu uztvērēja 
pulksteņus.  
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 Populārākie kļūdas avoti 
 

Kļūdas avots  Kļūda  
Jonosfēra  4,0 m  
Pulksteņu  2,1 m  
GPS satelīta parametri (Ephemeris)  2,1 m  
Troposfēra  0,7 m  
GPS uztvērējs  0,5 m  
Signālu atstarošanās  1,0 m  

Kopā:  10,4 m  
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 Populārākie kļūdas avoti 
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 Diferenciāla korekcija 
 GPS precizitāti var paaugstināt, pateicoties speciālas 
tehnikas izmantošanai – „Diferenciālā GPS”. 
 DGPS: papildus bāzes stacijas ar tās atrašanās vietas 
precīzām koordinātēm.  
 Diferenciālā korekcija ir kļūda GPS signālā, kuru uztver 
bāzes stacija (kuras koordinātes ir precīzas), un nosūta šo 
kļūdas informāciju uz GPS uztvērēju. 
 DGPS precizitāte līdz 3 m (dinamisks objekts) un līdz 1m 
(stacionārs režīms).  
 Precizitāte ir atkarīga no attāluma starp bāzes staciju un 
uztvērēju (ideāli ne tālāk par 500 km no objekta). 
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 Diferenciāla korekcija – Latvijā 
 

 1992. gads, zemes mērniecības speciālisti nosaka 
koordinātes četriem bāzes ģeodēziskiem punktiem.  

 1-2cm precizitātei ir nepieciešamas ne mazāk kā 4 virszemes 
stacijas. 

 Augstas mērījumu precizitātes nodrošināšanai Latvijā ir 
izveidots Valsts ģeodēziskais pamattīkls ar 28 GPS bāzes 
stacijām. 
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