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Streszczenie 
Odbiorniki globalnych systemów nawigacji satelitarnej sta y si  w ostatniej dekadzie bardzo popularnym narz dziem moni-
torowania lokomocji cz owieka. Dla wi kszo ci przypadków dok adno  wyznaczenia pozycji przez odbiorniki kodowe, naj-
cz ciej wykorzystywane przez u ytkowników nieprofesjonalnych, jest wystarczaj ca. S  jednak zastosowania wymagaj -
ce wy szej dok adno ci, np. ustalenie pozycji skrytki w grze terenowej typu geocaching. W artykule dokonano oceny do-
k adno ci procedury u redniania wspó rz dnych punktu, zaimplementowanej w turystycznych odbiornikach nawigacji sate-
litarnej Garmin.  

Rezultaty uzyskane w trzech próbach (#1 – zapis punktu bez u redniania, #2 – zapis punktu przy u yciu procedury 
u redniania, #3 – zapis punktu przy u yciu procedury u redniania z wykorzystaniem kilku próbek) odniesiono do punktu re-
ferencyjnego POLREF, wchodz cego w sk ad podstawowej osnowy geodezyjnej w Polsce. Miary dok adno ci wyznacze  
wspó rz dnych pozycji CEP, DRMS oraz 2DRMS wynios y odpowiednio: dla próby #1 – 1.06, 1.27, 2.55 m; #2 – 1.11, 
1.34, 2.69 m oraz #3 – 0.67, 0.71, 0.73 m. Tym samym potwierdzono funkcjonalno  procedury u redniania z wykorzysta-
niem kilku próbek (#3). 

Brak istotnych ró nic pomi dzy prób  #1 a #2 uzasadniono sprzyjaj cym uk adem satelitów podczas pomiarów (bar-
dzo niskie wspó czynniki DOP) oraz konfiguracj  terenu na punkcie referencyjnym.  

 
S owa kluczowe: turystyka, geocaching, u rednianie punktu, GPS. 

 
Abstract 
Global navigation satellite systems (GNSS) have become a very popular tool used for monitoring human’s locomotion. In 
most cases position determination accuracy obtained with the aid of code receivers used mostly by unprofessional users is 
sufficient enough. However, there are situations in which more precise measurements are needed. Such may be the case 
when determining a cache position in a geocaching terrain game. In this article the waypoint averaging procedure imple-
mented in Garmin recreational receivers has been assessed.  

The results obtained in three trials (#1 – determining the position without averaging, #2 – determining the position with 
averaging, #3 - determining the position with the use of a few samples) were compared to the POLREF reference point, 
which is part of the Polish basic geodetic control network. The CEP, DRMS and 2DRMS accuracy measures were calcula-
ted respectively as: trial #1 – 1.06, 1.27, 2.55 m; #2 – 1.11, 1.34, 2.69 m and #3 – 0.67, 0.71, 0.73 m. Thus functionality of 
determining the position averaging procedure with the use of a few samples (#3) has been confirmed.  

Lack of significant differences between trial #1 and #2 was justified by a favorable constellation of satellites (very low 
DOP coefficients) as well as land configuration in the reference point.  

 
Key words: tourism, geocaching, waypoint averaging, GPS. 

 

Wst p 
System nawigacji satelitarnej NAVSTAR GPS zosta  udost pniony u ytkownikom w po owie 
ostatniej dekady XX wieku. Pocz tkowo jego dok adno  by a niska i wynosi a  100 m 
w p aszczy nie horyzontalnej dla 95% pomiarów pozycji [1]. Takie rezultaty by y w du ej 
cz ci wynikiem celowych zak óce  (ang. Selective Availability, SA) wprowadzanych do sy-
gna ów emitowanych przez satelity nawigacyjne systemu. Kilka lat pó niej, 02.05.2000 r., 
zarz dzeniem ówczesnego prezydenta USA – Billa Clintona, wy czono selektywn  dost p-

 A – projekt badania; B – zebranie danych; C – analiza statystyczna; D – interpretacja danych; E – przygotowanie maszynopisu; 
 F – przegl d pi miennictwa; G – zapewnienie finansowania 
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no , a wielokrotnie zwi kszona dok adno  znalaz a potwierdzenie w oficjalnych dokumen-
tach systemu [2, 3]. Ró nic  w pomiarach 24-godzinnych, które zrealizowano 1 maja 2000 r. 
przy w czonym SA oraz 3 maja – bez SA, przedstawiono na ryc. 1a i b. 
 

 
Ryc. 1. Rozk ad zmierzonych pozycji, okre lonych systemem GPS przed i po usuni ciu celowych zak óce  SA 

 
Znacz cy wzrost dok adno ci systemu spowodowa , e odbiornik GPS sta  si  narz -

dziem, które znalaz o zastosowanie w wielu obszarach: gospodarki, nauki i innych. W prze-
wa aj cej wi kszo ci odbiorniki przeznaczone do zastosowa  nieprofesjonalnych (np. nawi-
gacja samochodowa, sport, rekreacja) wyznaczaj  pozycj  w oparciu o tzw. pomiar kodowy, 
zwany tak e pomiarem pseudoodleg o ci [4, s. 89]. Dok adno  przy jego wykorzystaniu opi-
suj  oficjalne dokumenty wspomniane wy ej, okre laj c, e dla tego typu odbiorników (naj-
popularniejszych) s  to warto ci: w p aszczy nie horyzontalnej  9 m, a w wertykalnej  15 m 
(dla 95% wyznacze  pozycji). Badania stacjonarne odbiorników sportowych wykaza y [5], e 
dok adno  poszczególnych odbiorników w pomiarach kodowych, przy sprzyjaj cej konstela-
cji satelitów, jest znacz co lepsza i wynosi nie wi cej ni  6 m (95%). Na te warto ci ma 
wp yw wiele czynników, co opisano w [4, s. 125; 6, s. 145].  

W sporcie, rekreacji i ogólnie – w monitorowaniu lokomocji cz owieka – od lat stosuje si  
odbiorniki nawigacji satelitarnej. Pierwsi badacze wykorzystywali t  technologi  jeszcze 
przed wy czeniem SA [7], zastanawiaj c si , czy systemy GNSS mog  si  przyda  do uzy-
skania informacji o aktywno ci fizycznej. Wnioskiem z przeprowadzonych prób monitorowa-
nia biegu, chodu i jazdy na rowerze na bie ni lekkoatletycznej by a sugestia skorzystania 
z pomiarów ró nicowych jako sposobu na popraw  wskaza . By o to przyczynkiem do prze-
prowadzenia kolejnych bada , przy wykorzystaniu DGPS [8, 9]. Wy czenie selektywnej do-
st pno ci spowodowa o znacz cy wzrost dok adno ci ustalania pozycji, co jako jedni 
z pierwszych wykorzystali Witte i Willson [10], przeprowadzaj c badanie dok adno ci reje-
stratorów GPS dzia aj cych bez trybu ró nicowego. Zapotrzebowaniu na lekkie, autonomicz-
ne urz dzenia nawigacji satelitarnej, za pomoc  których mo na uzyska  miarodajne infor-
macje o lokomocji w dynamicznych dyscyplinach, odpowiedzieli producenci GPSports oraz 
Catapult. Firmy przedstawi y odbiorniki, które odbieraj c sygna  GPS (niekorygowany dodat-
kowymi systemami geostacjonarnymi czy metodami DGPS) wspó pracuj  jednocze nie 
z wbudowanymi czujnikami nawigacji inercjalnej – INS (ang. Inertial Navigation Systems,). 
Bazuj c na tych urz dzeniach, przeprowadzono szereg bada  dotycz cych ich wykorzysta-
nia w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach sportowych [11–23].  
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Do wyznaczenia pozycji, zwi zanych z typow  nawigacj , np. okre lenia wspó rz dnych 
zabytkowego budynku, pola campingowego czy restauracji, dok adno  rz du 5–10 m b -
dzie wystarczaj ca. W przypadku nawigacji samochodowych producenci radz  sobie z tym 
b dem „wyrównuj c” wyliczon  pozycj  do najbli szej pasuj cej drogi na ekranie. Niemniej 
znajduj  si  zastosowania, jak chocia by geocaching (gra terenowa polegaj ca na odkrywa-
niu „skrytek” przy wykorzystaniu odbiorników nawigacji satelitarnej, nazywana „turystyk  XXI 
wieku”), w której precyzyjne ustalenie lokalizacji skrytki jest kluczowe, aby nast pny u yt-
kownik móg  j  odnale . Gra ta jest zreszt  bardzo dobrym przyk adem pokazuj cym, jak 
rozwijaj ca si  technologia aktywizuje spo ecze stwo – wed ug danych z ko ca 2012 r. na 
ca ym wiecie by o 1,95 mln skrytek i ponad 5 mln uczestników, w Polsce odpowiednio 15,5 
tys. i 17 tys. [24].  

Jednym ze sposobów poprawy dok adno ci warto ci mierzonej jest u rednianie wielu po-
jedynczych pomiarów. Mo liwo  tak  posiadaj  np. turystyczne odbiorniki firmy Garmin (se-
ria Dakota, eTrex, GPSMAP, Montana, Oregon, wykorzystuj ce funkcj  okre lan  terminem 
„waypoint averaging” – u rednianie). Autorzy niniejszego artyku u równie  przyj li w tytule 
okre lenie „u rednianie”, zdaj c sobie spraw , e jest to zagadnienie z zakresu geodezyjne-
go wyrównania wspó rz dnych przy nadmiarowej liczbie pomiarów, od wielu lat stosowane 
w tej dyscyplinie naukowej. Poniewa  firma Garmin nie udost pnia formu y tego u redniania, 
to te  nie wiadomo, w jaki sposób te warto ci s  aproksymowane. Wed ug instrukcji u yt-
kownika do czonych do odbiorników (i opublikowanych on-line), w których funkcja „waypoint 
averaging” wyst puje, zapisano, i  umo liwia ona zwi kszenie dok adno ci uzyskanej pozycji 
dzi ki wi kszej liczbie wykonanych pomiarów. Aby uzyska  optymalne rezultaty, nale y ze-
bra  od czterech do o miu próbek (pomiarów) dla wybranego punktu, czekaj c co najmniej 
90 minut przez zapisaniem kolejnych. Producent podaje tak e odno nik do specjalnej strony 
www po wi conej tej metodzie [25], pisz c: „Tradycyjne, krótkoterminowe u rednianie pozy-
cji zajmuje kilka minut. Technika ta usuwa b dy grube wyznaczania pozycji i jest najbardziej 
korzystna, gdy warunki s  trudne (np. pod g st  os on  drzew), ale nie mo e wyeliminowa  
b dów wynik ych z aktualnej konstelacji satelitów. […] Prowadzone badania ujawni y dwa 
wa ne czynniki wp ywaj ce na najwi ksz  redukcj  b du: liczb  próbek (wykonanych po-
miarów) i czas, który up yn  pomi dzy nimi”.  

Poniewa  w literaturze nie ma bada  dotycz cych dok adno ci wyznaczenia pozycji za 
pomoc  procedury u redniania punktu (ang. waypoint averaging) zaimplementowanej w od-
biornikach nawigacji satelitarnej Garmin, autorzy podj li prób  jej oceny, stawiaj c nast pu-
j ce pytania badawcze: 

1. Czy wyznaczenie wspó rz dnych pozycji, b d cej wynikiem uruchomionej jednokrot-
nie procedury u redniania, skutkuje popraw  dok adno ci wskaza  w porównaniu do 
zapisania pojedynczej pozycji bez u redniania? 

2. Czy wyznaczenie wspó rz dnych pozycji, b d ce wynikiem zastosowania procedury 
sugerowanej przez Garmin (min. 4 próbki u redniania dla tego samego punktu w od-
st pach nie krótszych ni  1,5 godz.) spowoduje znacz c  popraw  dok adno ci wy-
znaczenia pozycji? 

 

Materia  i metody 
Koncepcja badania przedstawionego w niniejszym artykule polega a na porównaniu wyników 
dok adno ci okre lenia pozycji dla trzech trybów wyznaczania wspó rz dnych. Porównano: 
pomiary pojedyncze (100 zapisów punktu, Próba #1) z pomiarami, w których wyznaczenie 
pozycji nast powa o dzi ki jednokrotnie uruchomionej procedury u redniania (100 zapisów 
punktu, Próba #2) oraz pomiarami wynikaj cymi z procedury u redniania, któr  powtórzono 
kilkukrotnie dla tego samego punktu w odst pie czasowym przewidzianym przez instrukcj  
wymienion  we wst pie (6 zapisów punktu, Próba #3). Wyniki pomiarów odniesiono do 
wzorca, którym by  punkt narodowej sieci geodezyjnej. Poni ej przedstawiono procedur  
realizacji trzech prób wraz z ich opisami: 
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(Próba #1) Zapis punktu bez u redniania 

 
Zapisano 100 wspó rz dnych, zapisuj c punkt za punktem w ci gu 1,5 godz. W menu urz -
dzenia: Zaznacz waypoint. 
 
(Próba #2) Zapis punktu przy u yciu procedury u redniania  

 
Zapisano 100 wspó rz dnych, które zosta y uzyskane po jednokrotnym uruchomieniu proce-
dury u redniania punktu. Czynno  powtarzano w ci gu 1,5 godz. Dla wi kszo ci punktów 
proces ten trwa  ok. 35 s, w nielicznych przekroczy  1 min.  
 
(Próba #3) Zapis punktu przy u yciu procedury u redniania z wykorzystaniem kilku próbek 

 
 

Uruchamiano procedur  u redniania punktu, zapisywano t  próbk  (waypoint), a nast p-
nie czterokrotnie w odst pach nie krótszych ni  1,5-godzinne ponownie uruchamiano u red-
nianie dla tej samej próbki. Czynno  wykonano dla sze ciu punktów. 

 
Poj cie dok adno ci okre lenia pozycji (w tym przypadku: pozycji odbiornika) oznacza 

stopie  zgodno ci statystyk (ich rozk adów) zmierzonych (okre lonych) wspó rz dnych pozy-
cji z warto ciami rzeczywistymi lub tymi, które przyjmujemy za rzeczywiste [4, s. 48]. Miar  
dok adno ci okre lenia pozycji jest jej b d, który mo emy ocenia  w odniesieniu do dowol-
nego wymiaru: przestrzeni lub p aszczyzn. W nawigacji powszechnie stosowana jest dok ad-
no  przewidywana okre lenia pozycji (ang. predictable accuracy) – wyra ona w systemie 
wspó rz dnych geodezyjnych, zwi zana z modelem Ziemi (elipsoid ). Informuje o rozk adzie 
pozycji zmierzonych systemem w stosunku do ich warto ci rzeczywistych, wyznaczonych 
z wysok  precyzj  (teoretycznie – bezb dnie) w uk adzie wspó rz dnych u ywanych przez 
system (WGS-84). Miara ta jest najcz ciej przytaczanym wska nikiem dok adno ci syste-
mów nawigacyjnych, bowiem daje informacj  dotycz c  jako ci rozwi zania nawigacyjnego 
wraz z dowi zaniem do uk adu wspó rz dnych. W praktyce dotyczy wyznaczenia absolutne-
go wspó rz dnych pozycji, czyli takiego, które wykonywane jest pojedynczym odbiornikiem, 
umo liwiaj c okre lenie po o enia obiektu w stosunku do otaczaj cej przestrzeni w sposób 
jednoznaczny. W tym celu nale y prowadzi  obserwacj  rozk adu pozycji otrzymanej z da-
nego odbiornika w stosunku do punktu, którego wspó rz dne znamy z wysok  precyzj . 
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W niniejszym artykule przyj to, e istotna b dzie ocena dok adno ci wyznaczenia punktu 
na p aszczy nie (2D), zatem nale y zastosowa  nast puj ce miary: CEP – ang. Circular Er-
ror Probability, b d ko owy, okre la promie  okr gu (o rodku w rzeczywistej pozycji anteny 
odbiornika lub przybli onych przez rednie warto ci), w którym znajduje si  50% wyznacze  
pozycji, DRMS – ang. Distance Root Mean Square, b d redni wyznaczenia pozycji, mówi -
cy o odleg o ci, w jakiej znajduje si  68% pomiarów oraz 2DRMS – podwojony b d redni 
wyznaczenia pozycji, okre laj cy, w jakiej odleg o ci od rzeczywistego punktu znajdzie si  
95% pomiarów.  

W badaniu wykorzystano odbiornik Garmin Dakota 10, posiadaj cy funkcj  u redniania 
punktu (ang. waypoint averaging) posiadaj cego wersj  oprogramowania 5.80. Poniewa  
zapis punktu, jest z natury zapisem pozycji nieruchomego odbiornika, w ocenie dok adno ci 
oparto si  o test statycznego wyznaczenia pozycji (ang. Static Navigation Accuracy), opisany 
w dokumencie Instytutu Nawigacji [26]. Okre la on, z jak  dok adno ci  odbiornik jest w sta-
nie wyznaczy  swoj  pozycj  w odniesieniu do znanej pozycji (tzw. dok adno  przewidywa-
na) na powierzchni Ziemi lub niedaleko niej. Pomiary przeprowadzono w oparciu o punkt 
POLREF o bardzo dok adnie znanych wspó rz dnych (nr 5501, B = 54° 17' 15.68430" N,  
L = 19° 05' 16.38710" E, h= 30.266 m), wchodz cy w sk ad podstawowej osnowy geodezyj-
nej w Polsce (POLREF, ang. Polish Reference Frame) [27]. Wspó rz dne punktów tej sieci 
znane s  z dok adno ci  nie gorsz  ni  1 cm horyzontalnie. Odbiornik umieszczono na sta-
tywie dok adnie nad punktem osnowy, na wysoko ci 1,36 m. Miejsce charakteryzuje si  bra-
kiem przeszkód terenowych (widoczno  ca ego nieba). 

Dla przeprowadzenia Prób #1 i #2 wybrano tak  por  pomiarów, aby zapewni  niskie 
warto ci wspó czynników geometrycznych DOP (HDOP < 1.25), a tym samym – bardzo do-
bre warunki do obserwacji satelitów i gwarantuj c relatywnie wysok  dok adno  okre lenia 
pozycji. W tym celu wykorzystano oprogramowanie Trimble Planning [28]. 

Poniewa  wspó rz dne, które uzyskano w pomiarach, reprezentowane s  w mierze k to-
wej (krzywoliniowej: szeroko , d ugo  geograficzna), dlatego by je oceni , dokonano rzu-
towania z powierzchni elipsoidy obrotowej (WGS-84) na powierzchni  p ask  przy wykorzy-
staniu transformacji Gaussa-Krugera, stosowanej powszechnie w geodezji. W wyniku obli-
cze  uzyskano wspó rz dne p askie (x, y). Obliczenia oparto na w asnym arkuszu w progra-
mie Mathcad, a szczegó owy algorytm zaprezentowano we wcze niejszej publikacji [29].  

 

Wyniki 
Na poni szych rycinach dokonano graficznego porównania trzech badanych trybów (Próba 
#1, Próba #2, Próba #3) wyznaczania wspó rz dnych za pomoc  odbiornika Garmin Dakota. 
Na ryc. 2 przedstawiono 100 punktów zapisywanych pojedynczo, naniesionych na uk ad 
wspó rz dnych, którego rodek (0,0) stanowi  punkt POLREF 5501. Najmniejsza odleg o  
od punktu referencyjnego wynios a 0,36 m, najwi ksza – 2,02 m, a rednia – 1,21 m. Z kolei 
na ryc. 3 pokazano 100 punktów uzyskanych przy wykorzystaniu procedury u redniania. 
Uzyskano warto ci odpowiednio: 0,10 m (min), 3,03 m (max) i 1,14 m ( rednia). Na ryc. 2 i 3 
promie  okr gu to 2 m. Natomiast ryc. 4 przedstawia 5 punktów uzyskanych za pomoc  pro-
cedury u redniania, któr  nast pnie (zgodnie z instrukcj  Garmin) uzupe niono o kolejne 
próbki w odst pach 1,5-godzinnych. W tym przypadku najmniejsza uzyskana warto  wynio-
s a 0,58 m, najwi ksza – 0,73 m, a rednia 0,67 m. Okr g na tej rycinie ma promie  1 m. 
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Ryc. 2. Punkty wspó rz dnych zapisywane  

pojedynczo (Próba #1), przekszta cone  
do wspó rz dnych p askich 

 

Ryc. 3. Punkty wspó rz dnych uzyskane procedur  
u redniania (Próba #2), przekszta cone  

do wspó rz dnych p askich 
 

 

 
Ryc. 4. Punkty wspó rz dnych uzyskane procedur  

kilkukrotnego u redniania tej samej próbki (Próba #3), 
przekszta cone do wspó rz dnych p askich 

 
Innym graficznym sposobem na przedstawienie rozk adu danej cechy (b du pozycji) s  

histogramy, które zastosowano by zobrazowa  Prób  #1 i #2 (obie po 100 punktów wspó -
rz dnych). Na osi odci tych przedstawiono wielko  b du w przedzia ach co 0,5 m (warto  
ustalona arbitralnie), natomiast na lewej osi rz dnych – cz sto  wyst pie  b dów. Jak 
mo na zauwa y  na rys. 5 najcz ciej wyst puj cym b dem w ród punktów wspó rz dnych 
zapisywanych pojedynczo (Próba #1) by a warto  z przedzia u 1–1,5 m. Pogrubiona linia 
stanowi procentowe, skumulowane uj cie cz sto ci – mo na z niej odczyta , e 70% punk-
tów wspó rz dnych nie przekroczy a warto ci b du 1,5 m, a 98% – 2 m. 

Z kolei rys. 6. przedstawia histogram b dów wyznacze  pozycji uzyskanych przy wyko-
rzystaniu procedury u redniania (Próba #2). Jak mo na zauwa y  – ma on wi cej przedzia-
ów, czyli by y takie warto ci b dów, które znalaz y si  w wi kszej odleg o ci od punktu refe-
rencyjnego, ani eli w przypadku Próby #1. Nie ma jednego przedzia u, który wyró nia by si  
od pozosta ych. Odczytuj c warto ci w uj ciu procentowym skumulowanym (pogrubiona li-
nia), mo na oceni , e 76% punktów wspó rz dnych nie przekroczy a warto ci b du 1,5 m, 
93% – 2,5 m, a 99% – 3 m. 
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Ryc. 5. Histogram b dów wyznacze  pozycji punktów zapisywanych pojedynczo 

 
 

 
Ryc. 6. Histogram b dów wyznacze  pozycji punktów uzyskanych procedur  u redniania 

 
W nawigacji oceny dok adno ci wyznacze  pozycji na p aszczy nie dokonuje si  za po-

moc  miar takich jak: b d ko owy (CEP), b d redni wyznaczenia pozycji (DRMS) oraz po-
dwojony b d redni wyznaczenia pozycji (2DRMS). Wyliczono je dla wszystkich prób i ze-
stawiono w tabeli 1. 

Tabela. 1. Nawigacyjne miary dok adno ci wyznacze  wspó rz dnych pozycji  

Miary dok adno ci 2D [m] 
Tryb wyznaczenia wspó rz dnych CEP  

(50%) 
DRMS 
(68%) 

2DRMS 
(95%) 

Próba #1 1,06 1,27 2,55 
Próba #2 1,11 1,34 2,69 
Próba #3 * 0,67 0,71 0,73 
* miary wyznaczone z populacji 

 
Jak wynika z wylicze  zaprezentowanych w tabeli, najmniejsze warto ci wszystkich przy-

j tych miar odleg o ci dotycz  Próby #3, czyli procedury u redniania punktu z o onej z kilku 
próbek zebranych w odst pach czasowych. 

 

Dyskusja 
W artykule podj to prób  oceny wyznaczenia wspó rz dnych punktu za pomoc  procedury 
u redniania zaimplementowanej w wybranych, kodowych odbiornikach turystycznych firmy 
Garmin. Typowy – pojedynczy pomiar wspó rz dnych punktu, jest obarczony wieloma b -
dami wynikaj cymi ze specyfiki pomiaru satelitarnego, dlatego u rednianie ma w za o eniu 
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pomóc w osi gni ciu dok adniejszych wspó rz dnych pozycji. Aby oceni  t  procedur , po-
stanowiono (a) zebra  pojedyncze pomiary – Próba #1, (b) przeprowadzi  jednokrotnie pro-
cedur  u redniania – Próba #2 oraz (c) przeprowadzi  procedur  u redniania z o on  z kilku 
próbek – Próba #3. Wszystkie pomiary odniesiono do punktu referencyjnego, znanego 
z bardzo du  dok adno ci . 

Porównuj c wyniki uzyskane w próbach #1 oraz #2 przedstawione w tabeli 1 oraz na ry-
cinach 5 i 6, mo na zauwa y , e mi dzy nimi nie ma istotnych ró nic. W obu przypadkach 
50% wyznacze  pozycji jest odleg ych od punktu rzeczywistego o ok. 1,1 m, a inne miary s  
do siebie bardzo zbli one (68% wyznacze  pozycji ok. 1,3 m, 95% wskaza  pozycji ok. 1,65 
m). Warunki pomiarów by y bardzo dobre – odby y si  przy sprzyjaj cym uk adzie satelitów 
GPS (niskie wspó czynniki DOP) oraz przy braku jakichkolwiek przeszkód terenowych na 
punkcie referencyjnym, w zwi zku z czym sygna  docieraj cy do odbiornika by  sygna em 
bezpo rednim, a nie odbitym. Potwierdza to informacj  zawart  w instrukcji odbiornika Gar-
min, stwierdzaj c , e krótkoterminowe u rednianie jest najbardziej korzystne w trudnych 
warunkach. Przesuni cie zapisywanych punktów na pó nocny wschód, widoczne na ryc. 2, 
jest wynikiem zmian w po o eniach satelitów, do których odnosi  si  odbiornik, w trakcie 1,5- 
-godzinnego pomiaru i nie nale y wyci ga  z nich dodatkowych wniosków. 

Natomiast procedura u redniania punktu z o ona z kilku próbek (Próba #3) sugerowana 
w instrukcji producenta, wykaza a znacz c  popraw  w dok adno ci wyznaczenia pozycji 
w porównaniu do prób #1 oraz #2, a tak e do stacjonarnych bada  odbiorników kodowych 
sportowych i rekreacyjnych przywo anych we wst pie [5]. N podstawie wyznaczonych w ten 
sposób pi ciu punktów miary nawigacyjne wynios y: CEP = 0,67 m, DRMS = 0,71 m, 
2DRMS = 0,73 m. Poziom wielko ci b du jest wystarczaj cy do wi kszo ci zastosowa  
amatorskich, np. w geocachingu czy innej dzia alno ci wymagaj cej ustalenia dok adnej po-
zycji, aczkolwiek nale y pami ta , e procedura ta jest bardzo czasoch onna, bowiem wy-
maga pojawienia si  w mierzonym punkcie od czterech (tak jak w niniejszym badaniu) do 
o miu razy, w odst pach nie mniejszych ni  1,5 godz.  

 

Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych bada  ustalono nast puj ce wnioski:  

1. Wspó rz dne pozycji uzyskane przy u yciu procedury u redniania z wykorzystaniem 
kilku próbek (Próba #3) by y dwukrotnie dok adniejsze ni  wspó rz dne przy u yciu 
procedury u redniania (Próba #2) oraz zapisywane bez u redniania (Próba #1).  

2. Nie wykazano znacz cych ró nic pomi dzy zwyk ym zapisem wspó rz dnych pozycji 
(Próba #1) a zapisem b d cym wynikiem pojedynczej procedury u redniania (Próba 
#2) przy sprzyjaj cej konstelacji satelitów i braku zas on sygna u. 

3. Sugeruje si  podj cie oceny procedury u redniania równie  w warunkach ograniczo-
nego dost pu satelitów (cz ciowego zakrycia nieba), np. pod g stym listowiem, 
w sytuacji typowej dla u ytkownika rekreacyjnego. 
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