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dr inż. Adam Ciećko
Ocena możliwości zastosowania zegarków sportowych z modułem GNSS w 

nawigacji lotniczej.

Praca dotyczy zarejestowania zegarkami  sportowymi (np. Garmin, Suntoo, Fitbit) trasy przelotu samolotu. Dane będą zebrane z 

wykorzystaniem satelitów GPS + GLONASS oraz wyłącznie GPS. Zarejestrowane dane zostana następnie poddane szegółowym analizom i 

porównane z trajekrorią wyznaczoną metodą post-processing.

dr inż. Adam Ciećko
Evaluation of the possibility of using sports watches with the GNSS chipset in air 

navigation.

The work concerns the registration of flight routes with sports watches  (eg Garmin, Suntoo, Fitbit). Data will be collected using GPS + 

GLONASS satellites and only GPS. The recorded data will then be subjected to detailed analysis and compared with the trajectory determined 

by the post-processing method.

dr inż. Adam Ciećko Określenie dokładności pozycjonowania statycznego odbiornika MobileMapper 50.

W pracy zostanie porównana dokładność statycznego pozycjonowania odbiornika MobileMapper50 z opcją post-processing, przy 

wykorzystaniu satelitów systemu GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou oraz EGNOS. Pomiar zostanie przprowadzony w trybie autonomicznym oraz 

w trybue post-processing. Czas pomiaru zostanie odpowiednio dobrany na podstawie programu MissionPlanning. 

dr inż. Adam Ciećko
Determination of the static positioning accuracy with the use of MobileMapper 50 

receiver.

The work will compare the accuracy of static positioning of the MobileMapper50 receiver with the post-processing option, using the satellites 

of the GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou and EGNOS. The measurement will be performed in stand-alone mode and in the post-processing mode. 

The measurement time will be appropriately selected based on the MissionPlanning program.

dr inż. Adam Ciećko
Określenie dokładności pozycjonowania dynamicznego odbiornika MobileMapper 

50.

W pracy zostanie porównana dokładność dynamicznego pozycjonowania odbiornika MobileMapper50 z opcją post-processing, przy 

wykorzystaniu satelitów systemu GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou oraz EGNOS. Pomiar zostanie przprowadzony w trybie autonomicznym oraz 

w trybie post-processing. Trasa eksperymentalna zostanie odpowiednio dobrana i wyznaczona techniką OTF. 

dr inż. Adam Ciećko
Determination of the kinematic positioning accuracy with the use of 

MobileMapper 50 receiver.

The work will compare the accuracy of dynamic positioning of the MobileMapper50 receiver with the post-processing option, using the 

satellites of the GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou and EGNOS satellites. The measurement will be performed in stand-alone mode and in post-

processing mode. The experimental route will be appropriately selected and designated with the OTF technique.

dr inż. Monika Biryło
Porównanie tygodniowych i miesięcznych tymczasowych rozwiązań GRACE na 

terenie Polski
Celem pracy jest wyznaczenie wartości równowaznej wartswy wody TWS z wykorzystaniem obserwacji misji GRACE

dr inż. Monika Biryło Comparison weekly and monthly temporal GRACE solutions for the area of Poland The aim of the thesis is the total water storage determination using GRACE mission observations

dr inż. Monika Biryło Porównanie budżetu wodnego i atmosferycznego w różnych rejonach Polski
Celem pracy jest zapoznanie się z metodami wyznaczania budżetu atmosferycznego i wodnego oraz z możliwościami wykorzystania modeli 

hydrosfery lądowej do ich wyznaczania

dr inż. Monika Biryło Comparison of water and atmospheric budgets in a different parts of Poland
The aim of the paper is to get a knowledge about methods of determinig atmospheric and water budgets orad with possibilities of land 

hydrosphere models usage for determining the budgets. 

dr inż. Monika Biryło
Wyznaczenie budżetu atmosferycznego z wykorzystaniem różnych modeli 

hydrosfery lądowej w rejonach o skrajnych uwarunkowaniach

Celem pracy jest wyznaczenie budżetu atmosferycznego z wykorzystaniem wielu modeli hydrosfery lądowej w rejonach o skrajnych 

uwarunkowaniach. 

dr inż. Monika Biryło
Determination of an atmospheric budget using different land hydrosphere models 

in the areas of extreme conditions
The aim of the thesis is to determine atmospheric budget using many land hydrosphere models in the areas of the extreme condiitions. 

dr inż. Grzegorz Grunwald Analiza jakości działania systemów SBAS pod kątem zastosowań lotniczych

Praca będzie prezentowała wyniki badań nad jakością działania obecnych systemów SBAS. Rezultaty przeprowadzonych w czasie rzeczywistym 

oraz w  „post-processingu” eksperymentów, będą przedstawione za pomocą wartości podstawowych parametrów jakościowych 

pozycjonowania w ruchu lotniczym.

dr inż. Grzegorz Grunwald Analysis of the performance of SBAS systems in terms of aeronautical applications
The thesis will present the results of research on the quality of operation of the current SBAS systems. The results of real-time and post-

processing experiments will be presented using the values of air positioning quality parameters.

dr inż. Grzegorz Grunwald Analiza wiarygodności pozycjonowania GPS/EGNOS w ruchu drogowym
Praca będzie prezentowała wyniki eksperymentów przeprowadzonych w ruchu drogowym. Analizie zostaną poddane wartości parametrów 

charakteryzujących wiarygodność pozycjonowania z wykorzystaniem systemu EGNOS.

dr inż. Grzegorz Grunwald Analysis of the integrity of GPS/EGNOS positioning in road traffic
The thesis will present the results of experiments carried out in road traffic. The values of parameters characterizing the integrity of positioning 

using the EGNOS system will be analyzed.

dr inż. Grzegorz Grunwald
Analiza możliwości wykorzystania surowych danych GNSS zarejestrowanych za 

pomocą urządzeń typu smartfon

Praca będzie prezentowała wyniki eksperymentów przeprowadzonych z wykorzystaniem urządzeń typu smartfon. Analizie zostaną poddane 

surowe dane satelitarne GNSS zarejestrowane za pomocą urządzeń pracujących w oparciu o system Android.

dr inż. Grzegorz Grunwald
Analysis of the possibility of using GNSS raw data recorded with smartphone 

devices

The thesis will present the results of experiments carried out with the use of smartphone devices. The analysis will be carried out on raw GNSS 

satellite data recorded using devices working on the basis of Android system.

Dr hab inż. Wojciech 

Jarmołowski
Program do transformacji współrzędnych w realizacjach układów ITRF i ETRF

Celem pacy jest przygoowanie programu transformującego zbiór punktów o współrzędnych globalnych pomiędzy różnymi układami 

(realizacjami) globalnych współrzędnych geocentryznych.

Dr hab inż. Wojciech 

Jarmołowski
Program for coordinate transformations in ITRF and ETRF realizations 

The objective of the work is to prepare a program transforming set of points with global coordinates between different systems (realizations) 

of global geocentric frames.

Dr hab inż. Wojciech 

Jarmołowski
Topografia powierzchni morza z satelity Jason-2 na wybranym obszarze

Celem pracy jest wybranie szeregów czasowych obserwacji topografii morza na wybranym obszarze oraz wyinterpolowanie i przedstawienie 

map topografii morza i jej zmian.

Dr hab inż. Wojciech 

Jarmołowski
Sea Surface Topography from Jason-2 satellite in the selected region.

The objective of the work is to select time series of observations of sea surface topography in a selected area and to interpolate and present 

maps of sea surface topography and its changes.

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM

Ocena dokładności wyznaczenia pozycji obiektu na dnie zbiornika wodnego z 

wykorzystaniem echosondy wielowiązkowej Reson T-50P

Celem pracy będzie wykonanie pomiaru obiektów na dnie zbiornika wodnego systemem sondy wielowiązkowej MBES. Wykonana zostanie 

analiza dokładności określenia pozycji zatopionych obiektów z wyorzystaniem GNSS/MBES 

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM

Accuracy of under water objects position determination using Reson T-50P multi-

beam system

The aim of this work is to measure objects on the bottom using MBES system. An analysis of the accuracy of the determination of the position 

of underwater objects will be performed. 

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM
Analiza dokładności wyznaczenia linii brzegowej jeziora z wykorzystaniem BSL

Celem pracy będzie wykonanie inwentaryzacji linii brzegowej zbiornika wodnejgo za pomoca Bezzałogowego Systemu Latającego BSL oraz 

analiza dokładności wykonanego pomiaru

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM
Application of low-cost UAS to inland water shoreline investigation The main objective of the work is to investigate inland water shoreline using Unmanned Aerial System (UAS)

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM

Lokalizacja obiektów na dnie rzeki Narew z wykorzystaniem systemu 

wielowiązkowego MBES
Celem pracy jest optracowanie mapy objektów na dnie rzeki Narew na podstawie pomiarów echosondą wielowiązkową MBES

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM

Investigation of Underwater Objects on the Narew River Bottom Using MBES 

system

The main objective of the work is to elaborate a bathymetric map and a database of underwater objects on the basis of Multi Beam 

EchoSounder measurements.. 

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM
Opracowanie turystycznej mapy batymetrycznej jeziora Niegocin Celem pracy będzie kartograficzne opracowanie turystycznej mapy jeziora Niegocin na podstawie pomiarów z wykorzystaniem systemu MBES

Dr hab. inż. Dariusz 

Popielarczyk, prof. UWM
Elaboration of touristic bathymetric map of Lake Niegocin The main aim of the work is to elaborate up to date bathymetric map of Lake Niegocin using MBES

Dr. hab. Zofia Rzepecka, 

prof. UWM

Analysis of chosen geopotential functionals values computed from different Earth 

Gravitational Models 

The main objective of the work is to compare values of geopotential functional, like height anomaly, gravity anomaly, geoid etc. , computed 

from different EGMs, like EGM 2008, EGM 96, OSU nn, etc.

Dr. hab. Zofia Rzepecka, 

prof. UWM

Analysis of the zenith tropospheric delay values on selected area, using different 

data resources
Main goal of the work is to analyse time series of tropospheric delay values, using different sources and models of the data

Dr hab. inż. Sławomir 

Cellmer, prof. UWM

Porównanie obszarów ufności wektora nieoznaczoności pomiaru fazowego i 

wektora współrzędnych pozycji.

Celem pracy będzie porównanie kształtu i wielkości obszarów ufności n-wymiarowego wektora nieoznaczoności i 3-wymiarowego wektora 

współrzednych pozycji.  Porównanie to zostanie przeprowadzone po wykonaniu transformacji obu obszarów ufności do wspólnej 3-

wymiarowej przestrzeni. Obszar ufności wektora nieoznaczoności reprezentowany przez n-wymiarową quasi-elipsoidę błędów zostanie 

przetransponowany do 3-wymiarowej przestrzeni współrzednych.
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Dr hab. inż. Sławomir 

Cellmer, prof. UWM

Comparison of confidence regions of ambiguity vector and vector of position 

coordinates

The main objective of the work is to compare of the shape and the size of the confidence region of n-dimensional ambiguity vector with 

confidence region of the 3-dimensional coordinate vector of position. This comparison will be preceded by the transformation both figures to 

the common space. Namely the n-dimensional confidence region of ambiguity vector represented by n-dimensional quasi-ellipsoid will be 

transformed to 3-dimensional coordinate space.

Dr hab. inż. Sławomir 

Cellmer, prof. UWM
Wpływ dekorelacji na kształt i wielkość Komórki Woronoja rozwiązania

Celem pracy będzie aproksymacja komórki Woronoja pozycji uzyskanej przy zastosowaniu metody MAFA. Przedmiotem analiz będą dwa 

warianty procesu obliczeniowego: z zastosowanie procedury dekorelacji równań obserwacyjnych oraz bez stosowania tej procedury. Wyniki z 

obu wariantów zostaną porównane.

Dr hab. inż. Sławomir 

Cellmer, prof. UWM

Impact of a decorrelation procedure on the shape and the size of the solution 

Voronoi cell.

The main objective of the work will be aproksimation of the Voronoi cell of position using computational process of the MAFA method. Two 

scenarios will be considered: with applying the decorrelation procedure and without this procedure. Next the results from those two scenarios 

will be compared.

Dr hab. inż. Sławomir 

Cellmer, prof. UWM

Weryfikacja poprawności wyznaczenia precyzyjnej pozycji oparta na testowaniu 

położenia pozycji z rozwiązania "fixed" w odniesieniu do elipsoidy błędów pozycji z 

rozwiązania "float".

Celem pracy będzie przetestowanie techniki weryfikacji poprawności wyników precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego opartej na 

sprawdzaniu czy położenie pozycji otrzymanej z rozwiązania "fixed" znajduje się wewnątrz elipsoidy błędów rozwiązania "float".

Dr hab. inż. Sławomir 

Cellmer, prof. UWM

Validation technique based on testing location of the position obtained from fixed 

solution in reference to the error ellipsoid of the float solution.

The main objective of the work will be tests of validation procedure based on checking wheather the location of the position obtained from 

"fixed" solution is located inside the error ellipsoid of the "float" solution.

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, 

prof. UWM

Analiza wpływu wyrazów wyszszych rzędów opóżnienia jonosferycznego na wyniki 

wyznaczania pozycji przez automatyczne serwisy pozycjonowania

Celem pracy jest analiza wpływu wyrazów wyszszych rzędów opóżnienia jonosferycznego na wyniki wyznaczania pozycji przez automatyczne 

serwisy pozycjonowania

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, 

prof. UWM

Analysis of higher order ionospheric effects on station coordinates derived from 

automatic positioning services.
Analysis of higher order ionospheric effects on station coordinates derived from automatic positioning services.


