Systemy mobilne – wykład 4

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/
GALILEO
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Informacje ogólne
• Potrzeba matk wynalazku
• Historia powstania
• Architektura systemu
– Segment satelitarny
– Segment naziemny
– Segment
u ytkownika

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(2)

Pierwszym systemem nawigacji satelitarnej był ameryka ski system Transit – SATNAV,
który powstał na przełomie lat pi dziesi tych i sze dziesi tych. Beneficjentem tego
systemu była US NAvy, a system miał słu y do wyznaczania pozycji obserwowanych na
jednostkach nawodnych i podwodnych. W Zwi zku Radzieckim zbudowano jego
odpowiednik, czyli system Cykada.
W 1973 r. rozpocz to projekt, dzi ki któremu powstał system GPS. W projekcie tym brały
udział wszystkie rodzaje sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, słu ba kartograficzna oraz
firmy prywatne.
Pierwszy satelita systemu został umieszczony na orbicie w styczniu 1978 r.
Decyzj Kongresu USA, dopuszczono GPS do zastosowa cywilnych i jest on powszechnie
stosowany na całym wiecie. Obecnie system jest zarz dzany przez poł czone biuro
Navstar GPS JPO. W jego skład wchodz przedstawiciele wszystkich pi ciu rodzajów Sił
Zbrojnych USA, NATO, słu b kartograficznych USA oraz Australii.
System GPS tworz trzy główne segmenty:
•Segment satelitarny
•Segment naziemny
•Segment u ytkownika
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Segment satelitarny
• Zespół satelitów
• Tory orbitalne
• Widoczno satelitów

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(3)

GPS Navstar oparty jest na zespole satelitów, kr
cych na orbitach 20200 km nad Ziemi .
Komponent kosmiczny tworz 24 satelity operacyjne i 3 rezerwowe, cho planuje si rozszerzy ich
liczb do 30. Wyró niamy 6 torów orbitalnych, rozło onych wzdłu koła wielkiego co 60°długo ci
geograficznej. Tory te s nachylone pod k tem 55 stopni do równika, a na ka dym z nich znajduj
si 4 satelity. W ka dym punkcie na Ziemi jest widocznych jednocze nie minimum 5 satelitów z
prawdopodobie stwem 0.9996 (co najmniej 5 stopni ponad horyzontem). Ze wzgl du na uło enie
torów orbitalnych liczba widocznych satelitów zale y od szeroko ci geograficznej obserwatora. Trzy
satelity potrzebne s do wyznaczenia pozycji w układzie dwuwymiarowym, cztery do wyznaczenia
pozycji w układzie 3D.
Okres obiegu Ziemi przez satelit wynosi 11 godzin i 57 min.
Stosowane pocz tkowo satelity Block I zostały ju wycofane z u ytku. Obecnie u ywane s satelity
Block II/IIA, powoli nast puje wymiana na satelity IIR i przyszło ciowe Block III.
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Satelita Navstar
•
•
•
•
•

System wprowadzania na orbit
System kontroli wysoko ci i pr dko ci
System ledzenia i kontroli
System nawigacyjny
System wykrywania
wybuchów j drowych NUDET
• System kontroli termicznej
• Blok Zasilania

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(4)

Satelita Navstar składa si z dziewi ciu podstawowych systemów:
System wprowadzania na orbit – rakieta no na wprowadza satelit na orbit
parkingow , w odpowiednim czasie zostaje skierowany na orbit robocz .
System kontroli wysoko ci i pr dko ci – jest odpowiedzialny za uło enie korpusu
satelity w odpowiednim poło eniu wzgl dem Ziemi i Sło ca. Odpowiada za
wła ciwe ukierunkowanie anten oraz ustawienie paneli słonecznych.
System nawigacyjny - odpowiada za podstawowe funkcje satelity Navstar, tj.
generowanie depesz nawigacyjnych. Jego zadaniem jest równie utrzymanie czasu,
do czego słu
cztery atomowe wzorce czasu: dwa rubidowe i dwa cezowe, wzajemnie si
synchronizuj ce.
System ledzenia i kontroli – jest odpowiedzialny za aktywn lokalizacj satelitów,
zdalne sterowanie z Ziemi oraz automatyczn kontrol wewn trznych systemów
satelity. W skład tego podsystemu wchodz równie podzespoły telemetryczne.
System wykrywania wybuchów j drowych - słu y do wykrywania podstawowych
zjawisk towarzysz cych wybuchom j drowym. Słu do tego detektor impulsu
elektromagnetycznego radiometr optyczny i wykrywacz promieniowania X.
System kontroli termicznej - izoluje systemy satelity, by umo liwi im prac w
ekstremalnych warunkach panuj cych w kosmosie.
Blok Zasilania – s to baterie słoneczne oraz akumulatory, które zapewniaj
zasilanie satelity w cieniu Ziemi.
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Segment kontroli GPS
• 5 stacji monitoruj cych
• zadania stacji monitoruj cej
– kontrola stanu technicznego satelitów
– badanie warunków panuj cych w przestrzeni
kosmicznej
– korekcja lotu
satelitów

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(5)

Segment kontroli sustemu GPS składa si z 5 stacji monitoruj cych:
•Hawaii,
•Kwajalein,
•Wyspa Wniebowst pienia,
•Cape Canaveral,
•Diego Garcia
Główne Centrum kontroli (MCS - Master Control Station) znajduje si w Schiever Air Force Base.
Zadania stacji monitoruj cych skupiaj si na kontroli technicznej satelitów i warunkach ich pracy a
tak e na korekcji torów lotu.
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Segment kontroli GPS
• almanach i wyznaczanie efemeryd
• poprawki zegara

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(6)

Znajduj ce si tam stacje odbieraj sygnały z satelitów i je li pojawi si taka potrzeba, dokonywana
jest zdalna korekta. Odbywa si to przez wyliczenie dla ka dego z satelitów poprawek korekcyjnych,
zwanych efemerydami i wysłanie ich do satelitów. Wyznaczana i wysyłana jest równie korekta
zegara dla ka dego satelity. Wysłane sygnały korekcyjne s przez satelity uwzgl dniane w
wysyłanych przez nie depeszach nawigacyjnych.
Stacje monitoruj ce kontroluj stan techniczny satelitów, pozycj oraz ich parametry ruchu.
Maksymalna liczba ledzonych przez ka d stacj satelitów to 11. Raz do roku satelita jest
nieaktywny przez 12 godzin, gdy podlega korekcji poło enia.
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Segment u ytkownika
• Harcerze

• Tury ci

• U ytkownicy mobilni
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(7)

Odbiorniki GPS s dzi u ywane powszechnie przez miliony u ytkowników na całym
wiecie. Poni ej przedstawiono kilka wybranych zastosowa :
•Harcerze – powoli odchodz w zapomnienie tradycyjne metody wyznaczania swojego
poło enia przez znajduj cych si w terenie skautów. Miast wyznacza lokalizacj i kierunki
w oparciu o poło enie sło ca, konstelacje gwiezdne, fazy ksi yca, mech na drzewach i
mrowiska coraz cz ciej stosuj tanie i powszechnie dost pne odbiorniki GPS
•Tury ci – podró e i górskie w drówki s znacznie przyjemniejsze, kiedy nie musimy traci
czasu na lokalizowanie atrakcji na mapach b d szukanie drogi w przypadku zagubienia.
Dodatkowe wyposa enie odbiornika w kompas elektroniczny i barometr, wskazuj cy
wysoko nad poziomem morza oraz zmiany ci nienia zwi zane z pogorszeniem pogody s
mile widzianymi dodatkami.
•U ytkownicy mobilni – ludzie posiadaj cy laptopy, tablety i urz dzenia PDA mog w pełni
korzysta z odbiorników GPS, dzi ki ró norakim interfejsom posiadanym przez te ostatnie.
Nale do nich RS-232, USB, MMC, BT, CF, PCMCIA
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Segment u ytkownika
• Geodeci

• Zwierz ta

• Kierowcy

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(8)

•Geodeci – zastosowanie technologii GPS jst bardzo pomocne w pracy geodetów,
umo liwiaj c im wykonywanie dokładnych pomiarów w terenie (nawet z dokładno ci do
kilku milimetrów). W tworzeniu map, wyznaczanie granic i podziałów działek, mierzeniu
wielko ci i powierzchni pól uprawnych precyzyjny sprz t GPS korzystaj cy z poprawek
ró nicowych stanowi doskonałe wsparcie
•Zwierz ta – trudno nazwa zwierz ta u ytkownikami mobilnymi, ale technologia GPS jest
cz sto u ywana do monitorowania ich poło enia. Dotyczy to zarówno zwierz t
gospodarskich (w Australii w ten sposób powszechnie monitoruje si krowy) ale przede
wszystkim zagro onych wymarciem lub poddawanych badaniom naukowym gatunkom
dzikich zwierz t
•Kierowcy – mnogo systemów nawigacji samochodowej mówi sama za siebie. Stosowane
s zarówno przez zawodowych kierowców, przedstawicieli handlowych jak i indywidualnych
u ytkowników. Umo liwiaj one pozycjonowanie pojazdu, wybór optymalnej trasy,
nawigacj pomi dzy dwoma lokacjami i szereg innych funkcjonalno ci.
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Segment u ytkownika
• Rybacy/w dkarze

•

eglarze/marynarze

• Sportowcy
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(9)

•Rybacy/w dkarze – coraz powszechniejsze jest stosowanie odbiorników GPS przez
rybaków i w dkarzy. U ywane s zwłaszcza odbiorniki zintegrowane z echosondami, co
pozwala na pomiary batymetryczne oraz wykrywanie wi kszych ryb lub całych ławic.
Mo liwe jest zapami tanie w odbiorniku miejsca, gdzie połowy s du e (MARK WAYPOINT)
i ewentualny powrót do tego miejsca w przyszło ci.
• eglarze/marynarze – nawigacja satelitarna znacznie upro ciła prac nawigatora lub
oficera wachtowego. Mimo, e z programu wy szych uczelni morskich nie znikn ła
nawigacja zliczeniowa, terestryczna czy astronawigacja to w codziennej pracy na morzu
nawiguj oni głównie wg wskaza GPS oraz pozycji na morskiej mapie cyfrowej (np.
standard ECDIS). Systemy satelitarne s ju na wi kszo ci jednostek pływaj cych,
niejednokrotnie w liczbie kilku sztuk
•Sportowcy – miniaturyzacja odbiorników GPS spowodowała, e s doskonałym narz dziem
w rekach sportowców, umo liwiaj c im planowanie, przeprowadzanie oraz archiwizacj
parametrów treningów. Pozwalaj na dokładn analiz czasów, przebytych odległo ci oraz
rednich i chwilowych pr dko ci na treningu.
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Odbiornik GPS

Podstawowe funkcje odbiornika GPS to:
• Odbiór sygnału nadawanego przez satelity
NAVSTAR,
• Zidentyfikowanie satelity nadaj cego sygnał,
• Obliczenie czasu przebiegu sygnału od satelity
do odbiornika,
• Wyliczenie, prezentacja b d wysłanie na
odpowiedni interfejs pozycji i innych danych
nawigacyjnych.
Zegar kwarcowy i jego funkcja
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(10)

Podstawowe parametry odbiornika GPS to:
•Dokładno

wyznaczania pozycji, pr dko ci i czasu

•Czas akwizycji - czas upływaj cy od momentu wł czenia odbiornika do pierwszego
wyznaczenia pozycji. Po zaniku sygnału z satelitów do chwili ponownego uzyskania pozycji
upływa czas reakwizycji
•Liczba ledzonych satelitów
•Maksymalna pr dko
•Czuło

i przyspieszenie, przy których odbiornik ledzi sygnał

odbiornika

•Odporno

na sygnały zakłócaj ce.

•Odporno

na warunki rodowiskowe

Jednym z wa niejszych elementów odbiornika jest zegar kwarcowy. Stanowi on wzorzec
czasu i cz stotliwo ci.
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GLONASS
• GLONASS – rosyjski odpowiednik
ameryka skiego GPS
• Dwa kanały:
– Precyzyjny - zastosowania wojskowe
– Standardowy – dla u ytkowników cywilnych
• Inne układy odniesienia:
– WGS 84 dla systemu GPS
– PZ 90 dla systemu GLONASS

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(11)

Rosyjskim odpowiednikiem ameryka skiego systemu GPS jest GLONASS, czyli GLobal
Navigation Satellite System albo z rosyjskiego Globalnaja Nawigacjonnaja Satelitarnaja
Sistemma. Formalnie system ruszył operacyjnie w 1993 r. Działanie systemu rosyjskiego
jest bardzo podobne do swego odpowiednika, podobnie jak GPS wiadczy dwa poziomy
usług:
•Precyzyjny – u ywany głównie przez armi rosyjsk , u ycie wymaga zezwolenia
Ministerstwa Obrony Rosji
•Standardowy – mniej dokładny przeznaczony do u ytku cywilnego.
Ró nice pomi dzy dwoma systemami dotycz równie układu odniesienia. System
ameryka ski działa w oparciu o układ WGS-84, w rosyjskim u ywany jest PZ 90. Inny jest
te wzorzec czasu, gdy GPS u ywa uniwersalnego czasu UTC, w GLONASS u ywany jest
rosyjski pa stwowy wzorzec czasu, tzw. Etalon UTC.
Satelity ameryka skie nadaj w oparciu o technik CDMA, rosyjskie FDMA.
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Segment kosmiczny systemu GLONASS

•Konstelacja satelitów
GLONASS
• Plany orbitalne
• Rozbudowa komponentu
kosmicznego

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(12)

Pierwszy satelita Glonass został wyniesiony w kosmos w 1982 roku. Docelowa konstelacja
24 satelitów GLONASS jest rozmieszczona na trzech planach (płaszczyznach) orbitalnych.
Na ka dym z nich znajduje si 8 satelitów. Obecnie aktywnych jest 10 satelitów i system nie
jest w pełni operacyjny, gdy nie zapewnia permanentnego pokrycia w ka dym punkcie
globu. Na domiar złego wiele satelitów nadaje si do wymiany, ko czy si bowiem ich czas
przebywania w kosmosie.
Aktualnie u ywane s dwa typy satelitów Glonass, w tym nowe Glonass-M, w których poza
przedłu onym do lat 7 okresem pracy operacyjnej dodano cywilne moduły komunikacyjne,
umo liwiaj ce powszechne ich wykorzystywanie. Równie przyszło ciowe satelity GlonassK b d posiadały tak funkcjonalno . B d one testowane od 2007 roku.
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Segment kontroli systemu GLONASS
• Rozmieszczenie
stacji kontrolnych
• Zadania stacji

Badania nad
dost pno ci satelitów
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(13)

Segment kontrolny jest funkcjonalnie zbli ony do GPS, z tym, e znajduje si w cało ci na
terytorium dawnego Zwi zku Sowieckiego. Główna stacja kontrolna jest w Golicyno koło
Moskwy. Stacje monitoruj ce znajduj si w St. Petersburgu, Ternopolu, Jenisiejsku i
Komsomolsku nad Amurem.
Zadania stacji s bardzo podobne do odpowiedniczek systemu GPS i skupiaj si na
kontroli pracy systemu, pozycjonowaniu satelitów oraz wysyłaniu do satelitów wyliczonych
poprawek
Rosja planuje przeznaczy znaczne rodki na zwi kszenie liczby satelitów oraz
infrastruktur , my l c o komercyjnym wykorzystaniu systemu GLONASS i zaoferowaniu go
zagranicznym klientom.
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GPS vs. GLONASS
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Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(14)

Porównuj c parametry systemów GPS i GLONASS zauwa amy:
•Identyczn liczb satelitów - 24 (Rosjanie na chwil obecn nie osi gaj tego poziomu,
amerykanie planuj jej zwi kszenie do 30)
•Plany orbitalne – 6x4 satelity w GPS i 3x8 w GLONASS
•Inklinacja toru– wi ksza w przypadku satelitów rosyjskich
•Wysoko

orbit – ameryka skie satelity znajduj si nad rosyjskimi

•Czas okr
orbit

enia Ziemi – wi kszy w przypadku ameryka skich z powodu wi kszej wysoko ci

•Inny układ odniesienia – w GPS WGS-84, w GLONASS PZ 90
•Metoda kodowania – w GPS CDMA, w GLONASS FDMA (st d ka dy satelita nadaje na
innej cz stotliwo ci)
•Oba systemy wiadcz serwis dokładny (pasmo P) oraz cywilny (C/A)
•Ameryka ski system (po wył czeniu 1 maja 2000 roku bł du SA) jest dokładniejszy
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Wyznaczanie pozycji
Pseudoodległo

wyznaczana jest podstawie wzoru:

• gdzie:
• (x, y, z) - pozycja odbiornika
• (xi, yi, zi) - pozycja i-tego satelity
wiatła w pró ni
• c – pr dko
• cDtci- całkowity czas przebiegu
sygnału od i-tego satelity
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(15)

Aby wyznaczy pozycj odbiornik GPS musi:
•odebra sygnały z satelitów (minimum 3)
•dla ka dego satelity, na podstawie informacji z depeszy nawigacyjnej, wyznaczy lokalizacj satelity
w chwili nadania depeszy
•dla ka dego satelity, na podstawie informacji z depeszy nawigacyjnej, wyznaczy czas przebiegu
sygnału od satelity do odbiornika,
•dla ka dego satelity wyliczona zostaje pseudoodległo
Wyznaczona warto nazywa si pseudoodległo ci , gdy jest obarczony ro nymi bł dami, które
zostan omówione pó niej

15

Systemy mobilne – wykład 4

Usługi PPS i SPS
System GPS przewiduje dwa poziomy dokładno ci
systemu:
• PPS (Precise Positioning System) - Dokładny
System Nawigacji
• SPS (Standard Positioning System) Standardowy System Nawigacji.

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(16)

W systemie GPS wyró nia si dwie podstawowe usługi
•PPS – usługa pozycjonowania, okre lania pr dko ci oraz transferu czasu.. Wykorzystuje
cz stotliwo ci L1 i L2 i pocz tkowo, poprzez dodatkowe kodowanie sygnału P, była dost pna
jedynie dla celów wojskowych. Dokładno ci dla tej usługi wynosz odpowiednio:
•10 m przy pomiarach dwuwymiarowych
•27.7 m przy pomiarach trójwymiarowych
•100 ns dokładno

pomiaru czasu.

Wykorzystuje t usług głównie armia ameryka ska, NATO, autoryzowani u ytkownicy
cywilni i wyselekcjonowane agencje.
•SPS – usługa pozycjonowania. Wykorzystuje cz stotliwo
wynosz odpowiednio:

L1. Dokładno ci dla tego serwisu

•15 m przy pomiarach dwuwymiarowych
•156 m przy pomiarach trójwymiarowych
•340 ns dokładno

pomiaru czasu.

Usługa jest wykorzystywana powszechnie przez u ytkowników na całym wiecie bez opłat
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Transfer czasu
• Doskonałe ródło dokładnego czasu
• Zastosowania
– Serwery komunikacyjne
– Sieci komputerowe
– Inne
Transfer czasu

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(17)

System GPS oferuje równie transfer czasu. Pozwala to, przy wykorzystaniu tanich odbiorników
GPS, na przesyłanie i synchronizacj czasu na całym wiecie. Jest to jedyna alternatywa dla drogich
zegarów atomowych. Transfer czasu stosuje si w wielu dziedzinach ycia, np. do synchronizacji
serwerów komunikacyjnych.
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Ograniczenia systemu GPS
• Tylko do zastosowa na zewn trz budynków
• Brak sygnału w tunelach i na parkingach
podziemnych
• Problemy w lesie (mokre li cie)
• Kaniony miejskie

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(18)

System GPS ma jednak pewne ograniczenia, zwłaszcza, je li stanowi jedyne ródło
informacji pozycyjnej. Jednym z wyst puj cych zjawisk jest zanik sygnału z satelitów
mi dzy wysokimi budynkami, co w literaturze nosi miano problemu kanionów miejskich
(ang. urban canyons). Stało si to przyczyn prac nad zintegrowanymi systemami
nawigacyjnymi, gdzie poł czono odbiornik satelitarny z platform inercyjn , b d
zastosowano urz dzenia do nawigacji zliczeniowej. Cz sto w celu poprawienia dokładno ci
stosuje si zaawansowane metody obliczeniowe, w tym sieci neuronowe lub logik rozmyt .
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Ograniczenia systemu GPS
• Map matching

Pozycja
wyznaczona
przez algorytm
MAP MATCHING

Pozycja z GPS
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(19)

Bł d systemu GPS powoduje z kolei wyznaczanie pozycji pojazdów poza ulicami, co wymusiło
stosowanie metod dopasowania do mapy (ang. map matching). Pozycja jest bowiem cz sto
wyznaczana jako długo i szeroko geograficzna, lub cz sto jako współrz dne kartezja skie, co
jest zupełnie nieu yteczne w miejskiej sieci
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Standard NMEA
• Standard NMEA 183
– Ustawienia portu szeregowego
– Protokół komunikacyjny
• Przykładowa sekwencja
$GPRMC,183729,A,3907.356,N,12102.482,W,000.0,360.0,080301,015.5,E*6F
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V*71
$GPGGA,183730,3907.356,N,12102.482,W,1,05,1.6,646.4,M,-24.1,M,,*75
$GPGSA,A,3,02,,,07,,09,24,26,,,,,1.6,1.6,1.0*3D
$GPGSV,2,1,08,02,43,088,38,04,42,145,00,05,11,291,00,07,60,043,35*71
$GPGSV,2,2,08,08,02,145,00,09,46,303,47,24,16,178,32,26,18,231,43*77
$PGRME,22.0,M,52.9,M,51.0,M*14
$GPGLL,3907.360,N,12102.481,W,183730,A*33
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Standard komunikacyjny zaproponowany przez NMEA jest zgodny ze standardem RS-232.
Do podł czenia odbiornika do komputera mo na zatem u y portu COM, USB, CF, PCMCIA
a nawet bezprzewodowe zł cze szeregowe w technologii Bluetooth.
Ustawienia portu s nast puj ce:
•pr dko – 4800 bodów (mo na spotka urz dzenia pracuj ce z niestandardow
pr dko ci 9600 bodów)
•8 bitów danych
•1 bit stopu
•brak kontroli parzysto ci
•brak sterowania przepływem
Odbiorniki GPS wysyłaj komunikaty co 2 sekundy.
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Standard Garmin
• Garmin
– Ustawienia portu
– Format wiadomo ci
– Komendy
• Przykładowe polecenia
10 0A 02 01 00 F3 10 03 wy lij almanach
10 0A 02 04 00 F0 10 03 wy lij trasy
10 0A 02 07 00 ED 10 03 wy lij punkty

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(21)

GARMIN
Standard komunikacyjny zaproponowany przez firm GARMIN obsługiwany przez wi kszo
urz dze produkowanych przez t firm .
Ustawienia portu s nast puj ce:
•pr dko

– 9600 bodów

•8 bitów danych
•1 bit stopu
•brak kontroli parzysto ci
•brak sterowania przepływem
Wszystkie wiadomo ci zaczynaj si od znaku 10 (hex), a ko czy si par 10 i 03 i zawiera, obok
okre lonych danych, sum kontroln .
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Bł dy pomiaru pozycji

•Bł dy naturalne
• Opó nienie jonosferyczne
• Opó nienie troposferyczne
Bł dy sztuczne
• Bł d efemeryd
• Bł d zegara satelity
• Odbiór sygnałów odbitych
• Bł dy odbiornika

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(22)

Bł dy GPS dzi ki si na techniczne i naturalne.
Bł dami naturalnymi s :
•Opó nienie jonosferyczne - bł d ten jest spowodowany opó nieniem w propagacji fal radiowych
przy przej ciu przez jonosfer . Szacuje si go, w zale no ci od pory dnia na 20 metrów w dzie i 3-5
metrów w nocy.
•Opó nienie troposferyczne – bł d spowodowany zmianami temperatury, ci nienia i wilgotno ci w
dolnych warstwach atmosfery. Szacuje si , e nie przekracza 3 metrów.
Bł dami sztucznymi s :
•Bł d efemeryd – spowodowany jest ró nic w poło eniu satelity pomi dzy danymi wyliczonymi a
pozycj rzeczywist .
•Bł d zegara satelity – spowodowany ró nic pomi dzy wskazaniem zegara satelity a globalnym
czasem GPS.
•Bł d wielodrogowo ci – spowodowany dotarciem do anteny sygnałów odbitych od obiektów j
otaczaj cych.
•Bł dy odbiornika - wyst puj ce w odbiorniku GPS. Ich powodem mog by :
•szum,
•dokładno oprogramowania
•zakłócenia lokalne (nadajniki radiowe, komórki i inne)
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Bł dy pomiaru pozycji

ródło bł du

Wpływ [m]

Bł d efemeryd

2.1

Bł d zegara

2.1

Opó nienie jonosferyczne

4.0

Opó nienie troposferyczne

0.7

Odbicia

1.4

Bł d odbiornika

0.5

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(23)

Powy sza tabela podsumowuje wszystkie bł dy systemu GPS. Nie uwzgl dnia bł du SA, bowiem
został on wył czony na polecenie prezydenta Clintona 1 maja 2000 roku.
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GPS ró nicowy - DGPS

• Potrzeba poprawy dokładno ci systemu GPS
• Zasada wyznaczania i wykorzystania poprawek
ró nicowych
GPS

DGPS

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(24)

Dla wielu zastosowa dokładno cywilnej wersji GPS nie jest wystarczaj ca. Precyzyjne
pomiary geodezyjne, wsparcie dla niewidomych, nawigacja przybrze na czy wspomaganie
l dowa i kołowania samolotów wymagaj wi kszej dokładno ci ni 15 metrów. Stosuje si
wtedy ró nicowy GPS, czyli DGPS, wykorzystuj cy poprawki ró nicowe do sygnałów
nadawanych przez satelity GPS.
Podstaw działania systemu DGPS jest fakt znacznej korelacji bł dów na du ym obszarze.
W miejscu o znanych współrz dnych buduje si zatem stacj referencyjn , która
wyposa ona jest w dobrej klasy odbiornik GPS. Wyznacza on pozycj na podstawie
sygnałów wysyłanych przez satelity Navstar i porównuj c j ze znanym, swoim poło eniem
wylicza poprawk referencyjn i wysyła j ró nymi mediami do odbiorników GPS w terenie.
Te uwzgl dniaj poprawk w swoich obliczeniach i wyznaczaj dokładn pozycj
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GPS ró nicowy - DGPS

Stacja referencyjna posiada nast puj ce wyposa enie:
• odbiornik GPS z opcj DGPS oraz ewentualnie RTK
• anten typu choke-ring,
• radiowy układ transmisyjny (UKF, GSM)
• opcjonalnie - komuter przył czony do sieci miejskiej lub
Internetu

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(25)

Odbiorniki stosowane w stacjach referencyjnych potrafi cz sto przetwarza sygnały standardowe
(SPS) jak i PPS, kodowane P1 i P2
Mo liwe jest równie dokonanie pomiarów fazowych na cz stotliwo ciach L1 oraz L2.
W Polsce pracuje kilka stacji referencyjnych. Jednymi z najbardziej znanych s Dziwnów i Rozewie,
wiadcz ce serwis DGPS dla jednostek morskich nawiguj cych w pobli u polskich wybrze y. Inne
polskie stacje DGPS to:
• JOSE -Instytut Geodezji Wy szej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej/
Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu
• Borowa Góra k/Warszawy - Zakład Astronomii Geodezyjnej i Geodezji Satelitarnej IGIK
• Lamkówko - Uniwersytet Warmi sko-Mazurski, Instytut Geodezji, Obserwatorium Satelitarne w
Lamkówku
Jako stacje ró nicowe mo na te wykorzystywa satelity geostacjonarne. Europejski projekt GNSS-2
przewiduje wykorzystanie w tym celu 4 do 6 satelitów geostacjonarnych, znajduj cych si nad
równikiem.
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Poprawki ró nicowe

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(26)

W Europie znajduje si wiele stacji referencyjnych, znaczna ich cz
zlokalizowana jest na
wybrze u wiadcz c usługi dla jednostek morskich. Ciekaw inicjatyw jest równie projekt Eurofix.
Do wysyłania poprawek ró nicowych wykorzystano nieu ywan
infrastruktur
systemu
nawigacyjnego LORAN, znajduj c si na niemieckiej wyspie Sylt. Dla zobrazowania działania stacji
mo na poda przykład, e w czasie pomiarów w miejscowo ci East Ridge poło onej 728 km od
wyspy Sylt dost pno sygnału wynosiła 99 %, a dokładno zmierzonej pozycji DGPS była rz du
2m.
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Poprawki ró nicowe

Ameryka ski system WAAS
Wide Area
Augmentation System

System EGNOS
Euro Geostationary
Navigation Overlay Service
Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(27)

Inne rozwi zania problemu dostarczenia poprawek ró nicowych to:
WAAS - obejmuje zasi giem Ameryk Północn i Atlantyk. Jego działanie opiera si o
kilkadziesi t stacji monitoruj cych. S one rozmieszczone na wszystkich kontynentach, na
bie co wyznaczaj c poprawki ró nicowe, nast pnie zostaj one przesłane do głównego
o rodka WAAS Master Station, sk d po odpowiedniej obróbce przesyłane s do satelitów
geostacjonarnych. Nast pnie s transmitowane na cz stotliwo ci L1 (zgodnej z GPS) w
kierunku Ziemi Odbiorniki wyposa one w funkcj WAAS/EGNOS/MSAS potrafi uwzgl dni
te poprawki pod warunkiem przebywania w zasi gu satelitów geostacjonarnych.
EGNOS i MSAS – jest to europejski odpowiednik WAAS. Aktualnie jest poddawany
wszechstronnym testom. Przewiduje si jego współprac z satelitami GPS i z
nowopowstaj cym system Galileo. Z kolei MSAS jest japo skim systemem o zasi gu
azjatyckim.
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Przyszło

systemów satelitarnych

• Europejski system GALILEO
– Zaanga owane podmioty
– Zało enia i architektura
systemu
– Rozwój i stan obecny

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(28)

W ko cu 1999 Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania podpisały porozumienie w
sprawie budowy nowego, satelitarnego systemu nawigacyjnego. Program Galileo
finansowany jest przez Uni Europejsk i Agencj Kosmiczn ESA.
Mimo e Galileo ma by cywilnym systemem, niezale nym od wojskowych Navstar i
Glonass, segment satelitarny systemu realizowany jest przy współpracy USA i Rosji Co
ciekawe, ju na wst pie zało ono istnienie w systemie satelitów nawigacyjnych i
geostacjonarnych satelitów ró nicowych.
Segment satelitarny systemu Galileo ma stanowi 30 satelitów, z czego 27 b d stanowi
satelity operacyjne, oraz 3 zapasowe aktywne. B d kr y na trzech planach orbitalnych o
inklinacji 56° i wysoko ci 23 616 kilometrów. Satelity b d transmitowały nast puj ce
informacje:
•dane pozycyjne
•dokładny czas
•informacje o wiarygodno ci tych danych
•dane o ewentualnych awariach systemu
System zostanie uruchomiony w 2008 roku, obecnie z kosmodromu Bajkonur wystrzeliwane
s pierwsze satelity.
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Przyszło

systemów satelitarnych

Chi ski system BEIDOU
• Historia powstania
• Zało enia i architektura systemu
• Rozwój i stan obecny
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W latach osiemdziesi tych Chi czycy umie cili w kosmosie zło ony z dwóch satelitów DFH2/2A system Twinsat. Sukces tych prób spowodował rozpocz cie programu Beidou (Wielka
Nied wiedzica). Jest bardzo mało informacji na temat tego systemu, ale wiadomo, e słu y
nie tylko do nawigacji, ale tak e do wiadczenia usług telekomunikacyjnych oraz
monitoringu pogody. Docelowo tworzy go maj 4 satelity (Beidou 1A, 1B, 1C i 1D)
wynoszone w przestrze kosmiczn przez rakiety no ne Długi Marsz 3A. Na rynku pojawiły
si ju odbiorniki systemu Beidou, w tym wersje OEM.
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Dzi kuj za uwag

Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(30)
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