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ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ 
 

У статті розповідається про історію розвитку і поточний стан навігаційних систем GPS і ГЛОНАСС. 
Наведені переваги навігації по загальному сузір'ю супутників обох систем і характеристики сполучених 
прийомних модулів систем ГЛОНАСС/GPS. 

Кузавков В.В. Применение спутниковых систем навигации. В статье рассмотрена история развития 
и текущее состояние навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Приведены преимущества навигации по 
общему созвездию спутников обеих систем и характеристики совмещенных прийомных модулей систем 
ГЛОНАСС/GPS. 

V. Kuzavkov Usage of satellite navigation systems. This article tells us about history of reconnaissance and 
current status of GPS and GLONASS navigation systems. Advantages of navigation by general constellation of 
satellites of both systems and description of the united receiving modules of  GLONASS/GPS systems were resulted. 

Ключові слова: глобальна навігаційна супутникова система, ГЛОНАСС, інтегральна  
доступність навігації. 

Глобальна навігаційна супутникова система (ГНСС) – комплексна електронно-технічна 
система, що складається із сукупності наземного та космічного устаткування, призначена для 
визначення місця розташування (географічних координат і висоти), параметрів руху 
(швидкості, напрямку руху і т.п.), часової синхронізації для наземних, водних і повітряних 
обۥєктів. 

Історія розвитку глобальних навігаційних супутникових систем 
На цей час в експлуатації перебувають дві ГНСС: американська NAVSTAR (GPS) і 

російська система ГЛОНАСС. Докладно принципи роботи цих систем розглянуті в 
літературі, наприклад [1...3], тому обмежимося хронологією. Роботи зі створення системи 
NAVSTAR (NAVigation Satellites providing Time And Range – навігаційні супутники, що 
забезпечують вимір часу і відстані) почалися в США в 1973 році за замовленням 
Міністерства оборони США. Запуск 11-ти супутників першої групи (Block I) був здійснений 
в 1978 – 85 роках. У 1994 році супутникове угруповання було укомплектовано, і в липні 1995 
року було оголошено про повну готовність системи з 24 супутників. Хоча 24 супутника 
забезпечують стовідсоткову працездатність системи, така кількість не завжди може 
забезпечити впевнений прийом сигналу і достовірний розрахунок положення обۥєкту. У цей 
час для збільшення точності позиціювання і резерву на випадок збоїв загальне число 
супутників на орбіті підтримується в більшій кількості (максимум – 32 апарата, частина яких 
періодично відключається для планової діагностики). Радянська (надалі – російська) система 
„ГЛОНАСС” (Глобальна Навігаційна Супутникова Система) розроблялася за замовленням 
Міністерства оборони СРСР. Перший супутник був запущений в 1982 році. 24 вересня 1993 
року система була офіційно прийнята в експлуатацію з орбітальним угрупованням з 12 
супутників. У грудні 1995 року супутникове угруповання було розгорнуто до штатного 
складу – 24 супутника. Слід відмітити, що за цей час у цілому був запущений 71 космічний 
апарат „Глонасс” (військова назва „Ураган”), однак малий розрахунковий термін служби 
космічних апаратів (3 роки) і кілька невдалих запусків не дозволяли планомірно нарощувати 
склад орбітального угруповання. 

Від початку обидві системи призначалися тільки для військових цілей. Рішення про 
часткове використання системи навігації для цивільних цілей було прийнято Урядом США 
після того, як в 1983 році в повітряному просторі СРСР був збитий літак корейських 
авіаліній. Проте, для цивільних споживачів точність позиціювання була штучно занижена (ці 
обмеження були зняті тільки в 2000 році). На вітчизняному ринку приймачі системи 
NAVSTAR (GPS) стали зۥявлятися в 1993 році. Цільова аудиторія на той момент: геодезія, 
деякі завдання авіації (наприклад, аерофотознімання) і морського флоту, привۥязка до 
системи єдиного часу. Впровадженню на інших напрямках (наприклад, моніторинг 
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транспортних засобів) перешкоджала висока вартість апаратури. Стан на той момент 
системи ГЛОНАСС: 

Грудень 1995 року – на орбіті 25 супутників; у грудні 1998 року – склад орбітального 
угруповання скоротився до 13-ти космічних апаратів; у жовтні 2000 року – до 8-ми; у грудні 
2001 – до 6-ти; у грудні 2002 року – 7 супутників. [4]. Відносно пристойний вид орбітальне 
угруповання прийняло тільки 25 грудня 2005 року, коли його склад збільшився до 13-ти 
космічних апаратів. Наприкінці 90-х років зۥявилися приймачі, що підтримують обидві 
системи (NAVSTAR і ГЛОНАСС), які випускалися як вітчизняними, так і закордонними 
виробниками. Відповідно, питання про надання сигналів „ГЛОНАСС” цивільним 
споживачам вирішився автоматично. Але, по-перше, двосистемні приймачі були дорожчими, 
ніж односистемні (NAVSTAR), а, по-друге, стан орбітального угруповання ГЛОНАСС не 
дозволяв вносити помітний вклад у кінцевий результат. До 2000 року 76 % ринку 
навігаційної апаратури споживача (НАС) займали автомобільні додатки – головним чином, 
моніторинг транспортних засобів [5]. Система ГЛОНАСС практично не брала ніякої участі 
на цьому ринку. Підміна понять. Терміни GPS (Global Positioning System – Глобальна 
система позиціювання) і ГНСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система) – це 
синоніми, які описують певний клас систем. Терміни NAVSTAR і ГЛОНАСС – реалізації 
таких систем, тобто конкретні проекти. Однак той факт, що інших, реально функціонуючих 
ГНСС (GPS) крім NAVSTAR не було, привів до того, що під GPS стали розуміти саме 
систему NAVSTAR. Відповідно, „Сполучені приймачі ГЛОНАСС/GPS” став 
загальноприйнятим терміном „де-факто”. 

Сучасний стан системи ГЛОНАСС 
В 2001 році в Росії прийнята Федеральна цільова програма „Глобальна навігаційна 

система” [6]. Вона складається з пۥяти підпрограм, з яких найбільш значимими можна 
вважати перші три: 

Забезпечення функціонування і розвитку системи ГЛОНАСС; 
Розробка, підготовка виробництва і виготовлення навігаційного устаткування і 

апаратури для цивільних споживачів; 
Впровадження і використання супутникових навігаційних систем на транспорті. 
Фактичні зміни до кращого можна відраховувати від 25 грудня 2005 року, коли почала 

здійснюватися заміна супутників сімейства „Глонасс” на супутники „Глонасс-М” (військове 
найменування „Ураган-М”). Основними характерними відмінностями були: 

Строк активного існування супутника збільшений до семи років; 
Точність позиціювання збільшена в 2...2.5 рази за рахунок надання цивільним 

користувачам сигналів у двох діапазонах L1 (1598...1609 МГц) і L2 (1243...1252 МГц). 
Надалі було здійснено 7 запусків (по трьох супутника в кожному). Таким чином, на 

орбіту було виведено 23 супутника „Глонасс-М”. 
Протягом 2011 року орбітальне угруповання повністю укомплектоване (супутники 

„Глонасс-М” і супутники третього покоління „Глонасс-К”). 
На рис. 1 представлений розрахунок зони видимості системи ГЛОНАСС для  

міста Мінськ. 
З рис. 1 видно, що протягом всієї доби спостерігається не менш чотирьох супутників 

(мінімальна кількість, необхідна для розрахунку координат і висоти), як правило, число 
видимих супутників істотно більше. 

На рис. 2 представлена інтегральна доступність навігації наземного споживача по 
системі ГЛОНАСС. 

Супутникова навігаційна система містить у собі три сегменти керування: 
1. Космічний. До нього відносяться супутники що виведені на орбіту Землі. 
2. Наземний. Він складається з головної станції, сполученої з обчислювальним 

центром, групи контрольно-вимірювальних станцій і наземного еталону часу і  
частоти. [1...3]. 
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3. Наземний сегмент споживачів. До нього відноситься прийомне устаткування всіх 
кінцевих користувачів ГНСС. Основне завдання навігаційної апаратури споживачів (НАС) – 
прийом інформації із супутників, її інтерпретація і відображення на дисплеї або в каналі 
зв’язку в належному виді. 

 

Рис. 1. Зони видимості системи ГЛОНАСС для заданої точки земної 
поверхні 

 

Рис. 2. Інтегральна доступність навігації наземного споживача по системі 
ГЛОНАСС 

Перші два сегменти фінансуються з бюджету, проте третій сегмент оплачується 
кінцевим користувачем якого необхідно переконати перейти від односистемних GPS-
приймачів на більше дорогі двосистемні ГЛОНАСС/GPS. Міністерство оборони і інші силові 
структури, а також авіацію, морський флот і МНС переконувати не треба. Оскільки система 
NAVSTAR належить Міністерству оборони США, то вона саме ним і контролюється, а, 
отже, може бути відключена у якихось конфліктних ситуаціях або в інших випадках, якщо 
виникне така необхідність (прецеденти вже були). 

Наявність апаратур споживача, що підтримує альтернативну навігаційну систему, буде 
припустимим виходом з положення, нехай і із втратою якості. 
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Інші системи глобального позиціонування 
Крім вище зазначених поступово впроваджуються ще дві системи глобального 

позиціонування: 
1. Китайська супутникова система навігації „Бейдоу” (Compass). На даний момент на 

орбіту Землі виведено вісім навігаційних супутників. До кінця 2012 року система зможе 
покрити весь Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а до 2020 року, коли кількість супутників 
буде доведено до 35, „Бейдоу” зможе працювати як глобальна навігаційна система. 
Реалізація програми почалась в 2000 році. Перший супутник вийшов на орбіту в 2007 році. 

2. Проект супутникової системи навігації Galileo Европейського Союзу за участі 
Европейської космічної агенції. Станом на 10 грудня 2011 року Galileo передала на Землю 
перший тестовий навігаційний сигнал – два супутника, виведені на орбіту у жовтні, успішно 
включили свої передавачі. Система  запрацює у повному обсязі в 2014—2016 роках, коли на 
орбіту будуть виведені всі 30 запланованих супутників (27 операційних і 3 резервних). 
Розрахунковий термін експлуатації супутника перевищує 12 років. Супутники будуть 
покривати простір навіть в полярних районах Землі, а навігаційна похибка не 
перевищуватиме 30 см. На відміну від американської GPS та російської ГЛОНАСС система 
Галілео не контролюється національними військовими відомствами, проте, в 2008 році 
парламент ЕС прийняв резолюцію „Значення космосу для безпеки Європи”, згідно якої 
допускається використання супутникових сигналів для військових операцій, що проводяться 
у рамках європейської політики безпеки. Нині існуючі GPS-приймачі не зможуть приймати 
та обробляти сигнали з супутників Galileo (окрім приймачів компаній Altus Positioning 
Systems , Septentrio и JAVAD GNSS), проте вже досягнуті домовленості про сумісність з 
системами GPS та ГЛОНАСС. Так ТОВ „Навіс-Українам разом з ДП „Оризон-Навігація” та 
ЗАТ „КБ Навіс” (м. Москва, Росія) розробило прототип мультисистемного приймача 
Galileo/GPS/GLONASS технічні характеристики якого приведені в таблиці нижче: 

Параметр Характеристика Примітка 
Діапазон 

прийнятих частот 
Galileo L1, E5a, E5b GPS L1, С/А-код ГЛОНАСС L1, 

СТ-код 
 

Число прийомних 
каналів 

48 універсальних каналів Уточнюється 
на етапі розробки 

Режим роботи - Galileo + GLONASS + GPS; 
- Galileo + GLONASS; 

- Galileo + GPS; 
- тільки Galileo; 

- тільки GLONASS; 
- тільки GPS. 

 

Завадостійкість - на вимогу КТ34-1; - сумісність з ПСС 
ГЛОБАЛСТАР и ИРИДИУМ 

 

Навігаційна  інфор
мація 

місцезнаходження, швидкість, час  

Система 
координат 

WGS-84, ПЗ-90, СК-42, СК-95 За 
замовчуванням 

WGS-84 
Динаміка • швидкість до 500 м/с; • прискорення до 5 м/с2.  

Типова точність визначення 
Координат, (95 %) • 15м у площині і 35м по висоті при роботі в 

одночастотному режимі, L1; 
• 10 у площині і 10 м по висоті у двочастотному 

режимі L1/E5a чи L1/E5b; 
• 10 в площині и 10 м по висоті в тричастотному 

режимі L1/E5a/E5b. 
• 0.8м в площині і 1.2м по висоті в двочастотному або 

в тричастотному режимі з використанням диференційних 
поправок 

 

Швидкості, (95 %) 0.1 м/с  
Часу, (95 %) 100 нс  
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Переваги технології навігації по обۥєднаному сузірۥю ГЛОНАСС/GPS 
Глобальні навігаційні супутникові системи визначають місце розташування, швидкість 

і точний час. Однак істотним фактором, що впливає на точність роботи наземного 
навігаційного встаткування, є кількість видимих на небокраї супутників. Для гарантованої 
роботи GPS необхідно відкритий простір, коли в полі зору перебуває максимальне число 
супутників і відсутні відбиті сигнали. 

При наявності різних затінень радіо видимості, які характерні для умов застосування на 
наземному транспорті, а особливо в умовах сучасного міського ландшафту, можливості 
позиціювання погіршуються. Кількість видимих супутників однієї системи може бути 
недостатнім для рішення навігаційного завдання з необхідною точністю або саме рішення 
стає неможливим. Використання двох навігаційних систем поліпшує і розширює можливості 
для споживачів. 

Система ГЛОНАСС, на відміну від GPS, дозволяє здійснювати впевнений прийом 
навігаційного сигналу в північній і південній полярній широтах Землі. 

Сполучені ГЛОНАСС/GPS – приймачі компанії „Геостар Навигация” 
Розглядаючи ГЛОНАСС/GPS – приймачі, обмежимося тільки одним класом, а саме 

OEM-приймачами, тобто закінченими модулями, призначеними для вбудовування як 
електронний компонент у закінчені вироби різного призначення. 

КБ „Геостар Навигациям” пропонує на ринок приймач Геос-1, який являє собою 
закінчену плату (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сполучений ГЛОНАСС/GPS- приймач ГеоС-1 

Приймач використовує сигнали із супутників обох навігаційних систем, що дозволяє 
визначити точне місце розташування об’єкта там, де це неможливо (або можливо з 
обмеженнями – режим 2D) у випадку використання систем окремо. Приймач Геос-1 здатний 
визначати дані місця розташування, використовуючи або тільки сигнали ГЛОНАСС, або 
тільки GPS, або працюючи по сполученому сузір’ю ГЛОНАСС+GPS. Структурна схема 
приймача представлена на рис. 4. 

Цифрова частина приймача ГеоС-1 складається з „БИС” процесора з архітектурою 
ARM-7 (AT91FR40162Sкомпанії Atmel) і корелятора з акселератором (автомат швидкого 
пошуку), виконаного на „БИС”, що є розробкою НДІ „Прогрес”. Застосування 
спеціалізованої мікросхеми забезпечує досягнення високих показників за часом від подачі 
живлення до перших координат і високі показники чутливості приймача. За рахунок 
апаратної реалізації алгоритмів пошуку Геос-1 забезпечує одержання навігаційних даних 
протягом 36 секунд в „холодному” старті і протягом 4 секунд в „гарячому” старті. 

Точність визначення координат (середньоквадратичне відхилення) по відстані 3 м, по 
висоті 5 м. Точність визначення швидкості 0,05 м/с. Темп видачі навігаційної інформації – 
п’ять разів за секунду. Приймач видає імпульс мітки часу (1PPS – один імпульс у секунду) з 
точністю 50 нс стосовно шкали часу GPS-Time. 
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Рис. 4. Структурна схема приймача ГеоС-1 

 
Чутливість приймача в режимі виявлення становить – 170 дбвт; у режимі 

спостереження –180 дбвт. Вимоги до антени: активна, з додатковим підсиленням 10...35 дб. 
Живлення 3.3 В ±5%; споживана потужність у режимі спостереження 500 мвт, у 

черговому режимі (живлення від батарейного джерела) 20...30 мквт. 
Канали обміну даними: один канал USB 2.0, два дуплексних канали RS-232 (рівні 

сигналів LVTTL) зі швидкістю передачі 4800...203400 біт/с, що задається програмно. 
Габаритні розміри виробу 47х35х9 мм. 

Висновки 
На даний час ГЛОНАСС перебуває в стані, що дозволить вважати його повноцінною 

навігаційною системою, здатною виконувати заявлені функції навіть без підтримки 
супутників інших навігаційних систем. 

Особливий інтерес представляє запуск третього покоління супутників „Глонасс-К” (з 
2010 року) із заявленим терміном служби 10 років. Поява сигналів третього діапазону L3 
дозволить більш ніж у два рази підвищити точність визначення місця розташування. І, 
нарешті, менша маса самого супутника дозволяє запускати його з космодрому „Плесецк” (а 
не з Байконуру, як було раніше) з іншими розгінним блоком і ракетою-носієм, що знижує 
вартість виведення на орбіту у два рази. 

Перспективним є напрямок побудови та використання комбінованих приймачів (двох та 
більше систем позиціонування). 
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