
I.Wprowadzenie do GPS 

Globalny system pozycjonowania (GPS) to satelitarny system nawigacyjny opracowany przez 

amerykański Departament Obrony (DoD) na początku lat 70. XX wieku. Początkowo GPS został 

opracowany jako system wojskowy, aby zaspokoić potrzeby wojskowe USA. Jednak później 

udostępniono go cywilom, a obecnie jest to system podwójnego zastosowania, do którego dostęp mają 

zarówno użytkownicy wojskowi, jak i użytkownicy cywilni. GPS zapewnia ciągłe informacje o 

pozycjonowaniu i czasie w dowolnym miejscu na świecie w każdych warunkach pogodowych. Ponieważ 

służy nieograniczonej liczbie użytkowników, a także jest używany ze względów bezpieczeństwa, GPS 

jest systemem jednokierunkowym (pasywnym). Oznacza to, że użytkownicy mogą odbierać sygnały 

satelitarne. W niniejszym rozdziale przedstawiono system GPS, jego elementy i podstawowy pomysł. 

1.1 Przegląd GPS 

GPS składa się nominalnie z konstelacji 24 satelitów operacyjnych. Ta konstelacja, określana jako 

początkowa zdolność operacyjna (IOC), została ukończona w lipcu 1993 r. Oficjalne oświadczenie MKOl 

zostało jednak wydane 8 grudnia 1993 r. Aby zapewnić ciągły zasięg na całym świecie, satelity GPS są 

rozmieszczone w taki sposób, że umieszczane są cztery satelity w każdej z sześciu płaszczyzn 

orbitalnych. 

 

 

Dzięki tej geometrii konstelacji cztery do dziesięciu satelitów GPS będzie widocznych w dowolnym 

miejscu na świecie, jeśli uwzględniony zostanie kąt 10 °. Jak omówiono później, potrzebne są tylko 

cztery satelity, aby zapewnić informacje o położeniu lub lokalizacji. Satelitarne orbity GPS są niemal 

okrągłe (kształt eliptyczny z maksymalnym mimośrodem wynosi około 0,01), z nachyleniem około 55 ° 

do równika. Półmetryczna oś orbity GPS wynosi około 26.560 km (tj. Satelita na wysokości około 20 

200 km ponad powierzchnią Ziemi). Odpowiedni okres obiegu GPS wynosi około 12 godzin 

syderycznych (~ 11 godzin, 58 minut). System GPS został oficjalnie uznany za zdolny do osiągnięcia 

pełnej zdolności operacyjnej (FOC) w dniu 17 lipca 1995 r., Zapewniając dostępność co najmniej 24 

operacyjnych, niepercertycznych satelitów GPS. W rzeczywistości, jak pokazano w punkcie 1.4, 

ponieważ GPS osiągnął swój FOC, liczba satelitów w konstelacji GPS zawsze wynosiła więcej niż 24 

satelity operacyjne. 

1.2 Segmenty GPS 

GPS składa się z trzech segmentów: segmentu przestrzeni, segmentu kontrolnego i segmentu 

użytkownika. 

 



 

Segment kosmiczny składa się z 24-satelitowej konstelacji wprowadzonej w poprzedniej sekcji. Każdy 

satelita GPS transmituje sygnał, który ma wiele komponentów: dwie fale sinusoidalne (znane również 

jako częstotliwości nośne), dwa kody cyfrowe i komunikat nawigacyjny. Kody i komunikat nawigacyjny 

są dodawane do nośników jako binarne modulacje dwufazowe. Nośniki i kody służą głównie do 

określenia odległości od odbiornika użytkownika do satelitów GPS. Komunikat nawigacyjny zawiera, 

wraz z innymi informacjami, współrzędne (położenie) satelitów w funkcji czasu. Przesyłane sygnały są 

kontrolowane przez bardzo dokładne zegary atomowe na pokładzie satelitów. Więcej o sygnale GPS 

podano w części 2. Segment sterowania systemu GPS składa się z ogólnoświatowej sieci stacji 

monitorujących, z główną stacją kontrolną (MCS) zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych w Colorado 

Springs w stanie Kolorado. Podstawowym zadaniem segmentu sterowania operacyjnego jest śledzenie 

satelitów GPS w celu określenia i przewidywania lokalizacji satelitów, integralności systemu, 

zachowania satelitowych zegarów atomowych, danych atmosferycznych, almanachu satelitarnego i 

innych czynników. Informacje te są następnie pakowane i przesyłane do satelitów GPS za 

pośrednictwem łącza S-band. Segment użytkowników obejmuje wszystkich użytkowników wojskowych 

i cywilnych. Dzięki odbiornikowi GPS podłączonemu do anteny GPS użytkownik może odbierać sygnały 

GPS, które można wykorzystać do określenia swojej pozycji w dowolnym miejscu na świecie. GPS jest 

obecnie dostępny dla wszystkich użytkowników na całym świecie bez bezpośredniej opłaty. 

1.3 Generacje satelitów GPS 

Utworzenie konstelacji satelitów GPS rozpoczęło się serią 11 satelitów znanych jako satelity Bloku I 

(rysunek 1.3). Pierwszy satelita z tej serii (oraz w systemie GPS) wystartował 22 lutego 1978 r .; ostatnia 

została uruchomiona 9 października 1985 r. Satelity bloku I zostały zbudowane głównie w celach 

eksperymentalnych. Kąt nachylenia płaszczyzn orbitalnych tych satelitów w stosunku do równika 

wynosił 63 °, który został zmodyfikowany w następujących generacjach satelitów. Chociaż czas 

projektowania satelitów Block I wynosił 4,5 roku, niektóre pozostały w eksploatacji przez ponad 10 lat. 

Ostatni satelita bloku I został wycofany z eksploatacji 18 listopada 1995 roku. Druga generacja 

satelitów GPS jest znana jako satelity Bloku II / IIA.  

 



 

Blok IIA to zaawansowana wersja Bloku II, ze zwiększoną pojemnością przechowywania danych 

nawigacyjnych z 14 dni dla bloku II do 180 dni dla bloku IIA. Oznacza to, że satelity Bloku II i Bloku IIA 

mogą działać nieprzerwanie, bez podłoża, przez okres odpowiednio 14 i 180 dni. Łącznie 28 satelitów 

blokowych II / IIA zostało uruchomionych w okresie od lutego 1989 r. Do listopada 1997 r. Spośród nich 

23 są obecnie eksploatowane. W przeciwieństwie do Bloku I, płaszczyzna orbity satelitów Bloku II / IIA 

jest nachylona pod kątem równym 55 ° względem równika. Żywotność projektu satelity Block II / IIA 

wynosi 7,5 roku, co zostało przekroczone przez większość satelitów Bloku II / IIA. Aby zapewnić 

bezpieczeństwo narodowe, niektóre funkcje bezpieczeństwa, znane jako selektywna dostępność (SA) 

i antypołożenie, zostały dodane do satelitów Bloku II / IIA. Obecnie uruchamiana jest nowa generacja 

satelitów GPS, znana jako Block IIR. Satelity uzupełniające będą kompatybilne wstecz z blokami II / IIA, 

co oznacza, że zmiany są przejrzyste dla użytkowników. Blok IIR składa się z 21 satelitów o żywotności 

projektowej 10 lat. Oprócz spodziewanej większej dokładności, satelity blokowe IIR mają zdolność 

autonomicznego działania przez co najmniej 180 dni bez korekty gruntu lub degradacji dokładności. 

Autonomiczna nawigacja Zdolność tej generacji satelitów osiąga się częściowo dzięki możliwościom 

wzajemnego satelity. Ponadto, przewidywane dane efemeryd i zegara na okres 210 dni są przesyłane 

przez segment kontroli naziemnej w celu obsługi nawigacji autonomicznej. Więcej funkcji zostanie 

dodanych do ostatnich 12 satelitów blokowych IIR w ramach programu modernizacji GPS, który 

zostanie uruchomiony na początku 2003 r. Od lipca 2001 r. Pomyślnie uruchomiono sześć satelitów 

blokowych IIR. Po bloku IIR nastąpi kolejny system, zwany Blokiem IIF (dla "kontynuacji"), składający 

się z 33 satelitów. Żywotność satelity będzie wynosić 15 lat. Satelity blokowe IIF będą miały nowe 

możliwości w ramach programu modernizacji GPS, który znacznie poprawi autonomiczną dokładność 

pozycjonowania GPS (szczegóły w części 2). Pierwszy satelita blokowy IIF ma zostać uruchomiony w 

2005 r. Lub krótko po tej dacie. 

1.4 Aktualna konstelacja satelitów GPS 

Obecna konstelacja GPS (stan z lipca 2001 r.) Zawiera pięć bloków II, 18 bloków IIA i sześć satelitów 

blokowych IIR (patrz tabela 1.1). To sprawia, że całkowita liczba satelitów GPS w konstelacji wynosi 29, 

co przekracza nominalną konstelację 24 satelitów o pięć satelitów [8]. Wszystkie satelity Bloku I 

przestają działać. Satelity GPS są umieszczone na sześciu płaszczyznach orbitalnych oznaczonych 

literami od A do F. Ponieważ obecnie dostępnych jest więcej satelitów niż nominalna konstelacja 24-

satelita, płaszczyzna orbitalna może zawierać cztery lub pięć satelitów. Jak pokazano w tabeli, 

wszystkie płaszczyzny orbitalne mają pięć satelitów, z wyjątkiem płaszczyzny orbitalnej C, która ma 

tylko cztery. Satelity mogą być identyfikowane przez różne systemy. Najpopularniejszymi systemami 

identyfikacji w społeczności użytkowników GPS są numer pojazdu kosmicznego (SVN) i hałas 

pseudolosowy (PRN); numer PRN zostanie określony później. Satelity bloku II / IIA są wyposażone w 

cztery wbudowane zegary atomowe: dwa cezowe (Cs) i dwa rubidowe (Rb). Zegar cezu jest 

wykorzystywany jako główne źródło taktowania do sterowania sygnałem GPS. Jednak satelity Block IIR 



używają tylko zegarów rubidowych. Należy podkreślić, że dwa satelity PRN05 i PRN06 są wyposażone 

w odbłyśniki w kształcie sześcianu narożnego, które można śledzić za pomocą lasera 

 

 

1.5 Miejsca kontrolne 

Segment sterowania GPS składa się z głównej stacji sterującej (MCS), światowej sieci stacji 

monitorujących i naziemnych stacji kontrolnych.  

 



MCS, zlokalizowane w pobliżu Colorado Springs w stanie Kolorado, jest centralnym ośrodkiem 

przetwarzania segmentu kontrolnego i jest przez cały czas obsługiwane. Istnieje pięć stacji 

monitorujących, zlokalizowanych w Colorado Springs (z MCS), Hawajach, Kwajalein, Diego Garcia i 

Wyspa Wniebowstąpienia. Pozycje (lub współrzędne) tych stacji monitorujących są bardzo dokładnie 

znane. Każda stacja monitorująca jest wyposażona w wysokiej jakości odbiorniki GPS i oscylator cezowy 

w celu ciągłego śledzenia wszystkich satelitów GPS w widoku. Trzy z tych stacji (Kwajalein, Diego Garcia 

i Wyspa Wniebowstąpienia) są również wyposażone w anteny naziemne do przesyłania informacji do 

satelitów GPS. Wszystkie stacje monitorujące i naziemne stacje kontroli są bezobsługowe i 

obsługiwane zdalnie z MCS. Obserwacje GPS zebrane na stanowiskach monitorujących są przesyłane 

do MCS w celu przetworzenia. Wynik przetwarzania to przewidywane dane nawigacji satelitarnej, 

które zawierają, wraz z innymi informacjami, pozycje satelitarne w funkcji czasu, parametry zegara 

satelitarnego, dane atmosferyczne, almanach satelitarny i inne. Te świeże dane nawigacyjne są 

wysyłane do jednej z naziemnych stacji kontroli, aby przesłać je do satelitów GPS przez łącze w paśmie 

S. Monitorowanie integralności systemu GPS jest również jednym z zadań MCS. Status satelity jest 

ustawiony na niezdrowy stan przez MCS podczas konserwacji lub wyłączeń satelitów. Ten stan zdrowia 

satelitarnego pojawia się jako część komunikatu nawigacji satelitarnej w czasie zbliżonym do 

rzeczywistego. Zaplanowane utrzymanie lub przestój satelity jest zgłaszany w wiadomości o nazwie 

Powiadomienie Doradztwo dla Użytkowników Navstar (NANU), które jest dostępne dla opinii 

publicznej, na przykład przez Centrum Nawigacyjne Stanu US Coast Guard. 

1.6 GPS: Podstawowy pomysł 

Idea GPS jest raczej prosta. Jeśli odległości od punktu na Ziemi (odbiornik GPS) do trzech satelitów GPS 

są znane wraz z lokalizacjami satelitów, wówczas położenie punktu (lub odbiornika) można ustalić, 

stosując po prostu dobrze znaną koncepcję resekcji. To wszystko! Ale jak możemy uzyskać odległości 

do satelitów, a także lokalizacji satelitów? Jak wspomniano wcześniej, każdy satelita GPS nieprzerwanie 

transmituje mikrofalowy sygnał radiowy złożony z dwóch nośnych, dwóch kodów i komunikatu 

nawigacyjnego. Gdy odbiornik GPS jest włączony, odbierze sygnał GPS przez antenę odbiornika. Gdy 

odbiornik zdobędzie GPS sygnał, przetworzy go za pomocą wbudowanego oprogramowania. 

Częściowy wynik przetwarzania sygnału składa się z odległości do satelitów GPS poprzez kody cyfrowe 

(znane jako pseudorange) i współrzędne satelity poprzez komunikat nawigacyjny. Teoretycznie 

potrzebne są tylko trzy odległości do trzech jednocześnie śledzonych satelitów. W tym przypadku 

odbiornik będzie zlokalizowany na przecięciu trzech sfer; każdy ma promień jednej odległości od 

odbiornika-satelity i jest centrowany na tym konkretnym satelicie.  

 

 

Z praktycznego punktu widzenia potrzebny jest jednak czwarty satelita, aby uwzględnić przesunięcie 

zegara odbiornika. Więcej szczegółów na ten temat podano w części 5. Dokładność uzyskana za 



pomocą metody opisanej wcześniej była do niedawna ograniczona do 100 m dla komponentu 

poziomego, 156 m dla komponentu pionowego i 340 ns dla komponentu czasu, wszystkie na poziomie 

prawdopodobieństwa 95% . Ten niski poziom dokładności był spowodowany efektem tak zwanej 

selektywnej dostępności, techniki stosowanej do celowego obniżania dokładności pozycjonowania w 

czasie rzeczywistym dla nieautoryzowanych użytkowników. Wraz z ostatnią decyzją prezydencką o 

zakończeniu selektywnej dostępności, oczekuje się, że uzyskana dokładność pozioma poprawi się do 

około 22 m (95% poziomu prawdopodobieństwa). Aby jeszcze bardziej poprawić dokładność 

pozycjonowania GPS, zastosowano tak zwany mechanizm różnicowy, który wykorzystuje dwa 

odbiorniki jednocześnie śledzące te same satelity GPS. W tym przypadku można uzyskać dokładność 

pozycjonowania rzędu podciętego do kilku metrów. Inne zastosowania GPS obejmują określenie 

prędkości użytkownika, które można określić kilkoma metodami. Najbardziej powszechnie stosowana 

metoda opiera się na oszacowaniu częstotliwości Dopplera odebranego sygnału GPS. Wiadomo, że 

przesunięcie przesunięcia występuje w wyniku względnego ruchu satelity-odbiornika. GPS może być 

również używany do określania położenia sztywnego ciała, na przykład samolotu lub statku morskiego. 

Słowo "nastawienie" oznacza orientację lub kierunek sztywnego korpusu, który można opisać za 

pomocą trzech kątów obrotu trzech osi sztywnego korpusu w odniesieniu do układu odniesienia. 

Postawa jest określana przez wyposażenie ciała w minimum trzy odbiorniki GPS (lub jeden specjalny 

odbiornik) połączone z trzema antenami, które są rozmieszczone w linii nieskrępowanej. Dane zebrane 

w odbiornikach są następnie przetwarzane w celu uzyskania ustawienia sztywnego ciała. 

1.7 Usługa pozycjonowania GPS 

Jak wspomniano wcześniej, GPS pierwotnie opracowano jako system amilitarny, ale później 

udostępniono go również cywilom. Jednak, aby utrzymać przewagę militarną, US.SoDD oferuje dwa 

poziomy usług pozycjonowania i synchronizacji GPS: usługę precyzyjnego pozycjonowania (PPS) i 

usługę standardowego pozycjonowania (SPS). PPS to najbardziej precyzyjna autonomiczna usługa 

pozycjonowania i pomiaru czasu. Korzysta z jednego z nadanych kodów GPS, znanego jako kod P (Y), 

do którego dostęp mają tylko upoważnieni użytkownicy. Tymi użytkownikami są amerykańskie siły 

zbrojne. Oczekiwana dokładność pozycjonowania dostarczona przez PPS wynosi 16m dla komponentu 

poziomego i 23m dla komponentu pionowego (95% poziom prawdopodobieństwa). SPS jest jednak 

mniej precyzyjny niż PPS. Korzysta z drugiego przesłanego kodu GPS, znanego jako kod C / A, który jest 

dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników na całym świecie, autoryzowanych i 

nieautoryzowanych. Początkowo SPS zapewniał dokładność pozycjonowania rzędu 100 m dla 

komponentu poziomego i 156 m dla komponentu pionowego (poziom prawdopodobieństwa 95%). 

Zostało to osiągnięte pod wpływem selektywnej dostępności. Z niedawną decyzją prezydencką o 

zaprzestaniu działalności SA, autonomiczna dokładność pozycjonowania SPS jest obecnie na poziomie 

porównywalnym do poziomu PPS. 

1.8 Dlaczego warto korzystać z GPS? 

GPS od początku zrewolucjonizował pola geodezyjne i nawigacyjne. Chociaż GPS został pierwotnie 

zaprojektowany jako system wojskowy, jego zastosowania cywilne wzrosły znacznie szybciej. Jeśli 

chodzi o przyszłość, mówi się, że liczba aplikacji GPS będzie ograniczona tylko do wyobraźni. Po stronie 

geodezji GPS zastąpił konwencjonalne metody w wielu aplikacjach. Ustalono, że pozycjonowanie GPS 

jest opłacalnym procesem, w którym można uzyskać co najmniej 50% redukcję kosztów, gdy tylko 

możliwe jest zastosowanie tak zwanego kinematyki czasu rzeczywistego (RTK) w czasie rzeczywistym, 

w porównaniu z konwencjonalnymi technikami. warunki wydajności i oszczędność czasu, GPS może 

zapewnić oszczędność ponad 75%, gdy tylko jest to możliwe korzystać z metody RTK GPS (więcej o 

możliwościach i ograniczeniach RTK podano w części 5). Fakt, że GPS nie wymaga interweniowania 

między stacjami, sprawił, że jest on bardziej atrakcyjny dla inspektorów w porównaniu z 



konwencjonalnymi metodami. W sytuacjach, w których sygnał GPS jest utrudniony, na przykład w 

kanionach miejskich, GPS został z powodzeniem zintegrowany z innymi konwencjonalnymi 

urządzeniami. GPS ma wiele zastosowań w nawigacji lądowej, morskiej i lotniczej. Śledzenie pojazdów 

i nawigacja to szybko rozwijające się aplikacje. Oczekuje się, że większość użytkowników GPS będzie w 

nawigacji samochodowej. Przyszłe zastosowania GPS będą obejmować automatyczne sterowanie i 

sterowanie maszyną, gdzie obszary niebezpieczne mogą być skutecznie i bezpiecznie odwzorowane za 

pomocą zdalnie sterowanych pojazdów. Niedawno podjęta przez USA decyzja o modernizacji systemu 

GPS i zlikwidowaniu selektywnej dostępności niewątpliwie otworzy drogę do szeregu innych aplikacji, 

które dopiero zostaną opracowane 

II. Dane GPS 

Pozycjonowanie lub znajdowanie lokalizacji użytkownika za pomocą GPS wymaga znajomości struktury 

sygnału GPS i sposobu dokonywania pomiarów. Podobnie, ponieważ sygnał GPS jest odbierany przez 

odbiornik GPS, niezbędne jest zrozumienie możliwości i ograniczeń różnych typów odbiorników GPS. 

Ponadto pomiary GPS, podobnie jak wszystkie mierzalne wielkości, zawierają błędy i błędy, które 

można usunąć lub zredukować, łącząc różne obserwowalne elementy GPS. W niniejszym rozdziale 

omówiono szczegółowo te zagadnienia. 

2.1 Struktura sygnału GPS 

Jak wspomniano w części 1, każdy satelita GPS transmituje sygnał radiowy złożony z dwóch 

częstotliwości nośnej (lub fal sinusoidalnych) modulowanych za pomocą dwóch kodów cyfrowych i 

komunikatu nawigacyjnego.  

 

Te dwie częstotliwości nośne są generowane przy 1475,42 MHz (określane jako nośnik L1) i 1 227,60 

MHz (określane jako nośnik L2). Odpowiednie długości fali nośnej wynoszą odpowiednio około 19 cm 

i 24,4 cm, co wynika z relacji między częstotliwością nośną a prędkością światła w przestrzeni. 

Dostępność częstotliwości dwóch nośnych pozwala na korektę poważnego błędu GPS, znanego jako 

opóźnienie jonosferyczne. Wszystkie satelity GPS transmitują te same częstotliwości nośne L1 i L2. 

Modulacja kodu jest jednak inna dla każdego satelity, co znacznie minimalizuje zakłócenia sygnału. 

Dwa kody GPS są nazywane zgrubną akwizycją (lub kodem C / A) i precyzją (lub kodem P). Każdy kod 

składa się ze strumienia cyfr binarnych, zer i jedynek, znanych jako bity lub żetony. Kody są 

powszechnie znane jako kody PRN, ponieważ wyglądają one jak sygnały losowe (to znaczy są sygnałami 

podobnymi do szumu). Ale w rzeczywistości kody są generowane przy użyciu algorytmu 

matematycznego. Obecnie kod C / A jest modulowany tylko na nośnej L1, podczas gdy kod P jest 

modulowany na obu nośnych L1 i L2. Ta modulacja jest nazywana modulacją dwufazową, ponieważ 

faza nośna jest przesunięta o 180 °, gdy wartość kodu zmienia się z zera na jedną lub z jednej na zero. 

Kod C / A jest strumieniem 1023 cyfr binarnych (tj. 1023 zer i jedynek), które powtarza się co każdą 

milisekundę. Oznacza to, że współczynnik odpryskiwania kodu C / A wynosi 1,023 Mb / s. Innymi słowy, 

czas trwania jednego bitu wynosi w przybliżeniu 1ms, lub równoważnie 300m [4]. Każdemu satelitowi 

przypisany jest unikalny kod C / A, który umożliwia odbiornikom GPS zidentyfikowanie, który satelita 



nadaje określony kod. Pomiar zakresu kodu C / A jest stosunkowo mniej dokładny niż w przypadku 

kodu P-Code. Jest jednak mniej skomplikowany i dostępny dla wszystkich użytkowników. Kod P jest 

bardzo długą sekwencją cyfr binarnych, które powtarza się po 266 dniach. Jest również 10 razy szybszy 

niż kod C / A (to znaczy, jego szybkość wynosi 10,23 Mb / s). Mnożąc czas potrzebny do powtórzenia 

kodu P, 266 dni, według jego stawki, 10,23 Mbps, mówi nam, że kod P jest strumieniem około 2,35 × 

1014 żetonów! Kod 266-dniowy podzielony jest na 38 segmentów; każdy ma 1 tydzień. Spośród nich 

32 segmenty są przypisane do różnych satelitów GPS. Oznacza to, że każdy satelita transmituje unikalny 

1-tygodniowy segment kodu P, który jest inicjowany w każdą sobotę / niedzielę o północy. Pozostałe 

sześć segmentów zarezerwowano dla innych zastosowań. Warto wspomnieć, że satelita GPS jest 

zwykle identyfikowany przez jego unikalny 1-tygodniowy segment P-code. Na przykład, satelita GPS z 

identyfikatorem PRN 20 odnosi się do satelity GPS, który jest przypisany do dwudziestego tygodnia 

odcinka kodu P PRN. Kod P jest przeznaczony głównie do celów wojskowych. Był dostępny dla 

wszystkich użytkowników do 31 stycznia 1994 r. W tym czasie kod P był szyfrowany poprzez dodanie 

do niego nieznanego kodu W. Powstały zaszyfrowany kod nazywa się kodem Y, który ma taką samą 

częstość fałdowania jak kod P. To szyfrowanie jest znane jako antypołożenie (AS). Komunikat nawigacji 

GPS to strumień danych dodawany zarówno do L1 jak i nośniki L2 jako dwuskładnikowa modulacja 

biphazy przy małej szybkości 50 kbps. Składa się z 25 ramek po 1500 bitów każda lub łącznie 37 500 

bitów. Oznacza to, że przesłanie kompletnej wiadomości nawigacyjnej trwa 750 sekund lub 12,5 

minuty. Komunikat nawigacyjny zawiera, wraz z innymi informacjami, współrzędne satelitów GPS w 

funkcji czasu, stanu zdrowia satelity, poprawki zegara satelity, almanachu satelitarnego i danych 

atmosferycznych. Każdy satelita wysyła własną wiadomość nawigacyjną z informacjami o innych 

satelitach, takimi jak przybliżona lokalizacja i stan zdrowia 

2.2 Modernizacja GPS 

Obecna struktura sygnału GPS została zaprojektowana na początku lat 70. ubiegłego wieku około 30 

lat temu. W ciągu najbliższych 30 lat oczekuje się, że konstelacja GPS będzie miała kombinację satelitów 

blokowych IIR, które są obecnie uruchamiane, oraz blokowych satelitów IIF i ewentualnie blok III. Aby 

spełnić przyszłe wymagania, decydenci GPS przeanalizowali kilka opcji, aby odpowiednio 

zmodyfikować strukturę sygnału i architekturę systemu przyszłej konstelacji GPS. Celem programu 

modernizacji jest między innymi zapewnienie redundancji sygnału i poprawienie dokładności 

pozycjonowania, dostępności sygnału i integralności systemu. Program modernizacji będzie 

obejmował dodanie kodeksu cywilnego (Kod C / A) na częstotliwości L2 i dwóch nowych kodów 

wojskowych (kody M) na obu częstotliwościach L1 i L2 [5]. Kody te zostaną dodane do ostatnich 12 

satelitów IIR blokowych, które zostaną uruchomione na początku 2003 r. Dostępność dwóch kodów 

cywilnych (tj. Kod C / A na obu częstotliwościach L1 i L2) pozwala użytkownikowi z podstawą -jeden 

odbiornik GPS, aby skorygować wpływ jonosfery (górnej warstwy atmosfery), która jest głównym 

źródłem błędów (szczegóły w Rozdziale 3). Po zakończeniu selektywnej dostępności oczekuje się, że 

gdy dostępna jest wystarczająca liczba satelitów z nowymi możliwościami, autonomiczna pozioma 

dokładność GPS będzie wynosić około 8,5 m (95% czasu) lub więcej. Dodanie kodu C / A do L2, chociaż 

poprawia autonomiczną dokładność GPS, okazało się niewystarczające do zastosowania w aplikacjach 

bezpieczeństwa lotniczego cywilnego. Wynika to głównie z potencjalnych zakłóceń od radarów 

naziemnych działających w pobliżu pasma GPS L2. Jako takie, w celu spełnienia wymagań użytkownika 

lotniczego, trzeci sygnał cywilny o częstotliwości 1 176,45 MHz (zwany L5) zostanie dodany do 

pierwszych 12 satelitów bloku IIF wraz z kodem C / A na L2 i kodem M na L1 i L2, jak część programu 

modernizacji. Ta trzecia częstotliwość będzie solidna i będzie miała wyższy poziom mocy. Ponadto, ten 

nowy sygnał L5 będzie miał szerokie pasmo transmisji (co najmniej 20 MHz) i większą częstotliwość 

odpierania (10,23 MHz), które zapewniają wyższą dokładność w warunkach hałaśliwych i 

wielościeżkowych. Nowy kod będzie dłuższy niż bieżący kod C / A, co zmniejszy samoistną ingerencję 



systemu dzięki poprawie autoand  właściwości korelacji krzyżowej. Na koniec, nadawana wiadomość 

nawigacyjna nowego sygnału, choć zawierająca mniej więcej te same dane co kanały L1 i L2, będzie 

miała zupełnie inną, bardziej wydajną strukturę. Pierwszy satelita blokowy IIF ma zostać uruchomiony 

w 2005 r. Lub krótko po tej dacie. Dodanie tych funkcji znacznie poprawi autonomiczną dokładność 

pozycjonowania GPS. Również użytkownicy kinematyczni czasu rzeczywistego (RTK) w czasie 

rzeczywistym, którzy wymagają dokładności na poziomie centymetra w czasie rzeczywistym, będą w 

stanie natychmiast rozwiązać początkowe parametry niejednoznaczności całkowitej. Więcej informacji 

na temat pozycjonowania RTK podano w części 5. Modernizacja GPS obejmie również badania 

satelitów III generacji, które będą przenosić GPS do 2030 r. Wreszcie, urządzenia do kontroli naziemnej 

GPS zostaną również ulepszone jako część Program modernizacji GPS. Po tej aktualizacji spodziewana 

pozioma dokładność GPS będzie wynosić 6 m (95% czasu) lub więcej. 

2.3 Rodzaje odbiorników GPS 

W 1980 roku na rynku dostępny był tylko jeden komercyjny odbiornik GPS w cenie kilkuset tysięcy 

dolarów amerykańskich. Zmieniło się to jednak znacznie, ponieważ na dzisiejszym rynku dostępnych 

jest ponad 500 różnych odbiorników GPS (patrz na przykład wydanie magazynu GPS World z stycznia 

2001 r.). Obecna cena odbiornika waha się od około 100 USD za proste urządzenia podręczne do około 

15 000 USD za wyrafinowane jednostki jakości geodezyjnej. Cena będzie nadal spadać w przyszłości, 

gdy technologia odbiornika stanie się bardziej zaawansowana. Odbiornik GPS wymaga dołączonej do 

niego anteny, wewnętrznej lub zewnętrznej. Antena odbiera przychodzący sygnał satelitarny, a 

następnie przetwarza jego energię na prąd elektryczny, który może być obsługiwany przez odbiornik 

GPS. Komercyjne odbiorniki GPS można podzielić na cztery typy, według  ich możliwości odbioru. Są 

to: odbiorniki kodu jednoczęstotliwościowego, odbiorniki kodowe z pojedynczą częstotliwością 

wygładzone, kody jednoczęstotliwościowe i odbiorniki nośne oraz odbiorniki dwufazowe. Odbiorniki 

jednoczęstotliwościowe mają dostęp tylko do częstotliwości L1, podczas gdy odbiorniki z dwiema 

częstotliwościami mają dostęp do częstotliwości L1 i L2. Rysunek 

 

 

pokazuje przykłady różnych typów odbiorników GPS. Odbiorniki GPS można również kategoryzować 

według ich liczby kanałów śledzenia, która waha się od 1 do 12 kanałów. Dobry odbiornik GPS byłby 

wielokanałowy, a każdy kanał byłby przeznaczony do ciągłego śledzenia konkretnego satelity. Obecnie 

większość odbiorników GPS ma od 9 do 12 niezależnych (lub równoległych) kanałów. Funkcje, takie jak 

koszt, łatwość użycia, zużycie energii, wielkość i waga, wewnętrzne i / lub zewnętrzne możliwości 

przechowywania danych, możliwości łączenia i multipatania (to jest typ korelatora) są brane pod 



uwagę przy wyborze odbiornika GPS. Pierwszy odbiornik, odbiornik kodu jednoczęstotliwościowego, 

mierzy pseudoodległości tylko za pomocą kodu C / A. Żadne inne pomiary nie są dostępne. Jest to 

najmniej kosztowny i najmniej dokładny typ odbiornika i jest głównie wykorzystywany do celów 

rekreacyjnych. Drugi typ odbiornika, jednoczęstotliwościowy nośnik-wygładzony odbiornik kodu, 

mierzy również pseudoodległości tylko za pomocą kodu C / A. Jednak z tym typem odbiornika, wyższa 

rozdzielczość. Częstotliwość nośna jest używana wewnętrznie w celu poprawy rozdzielczości 

pseudoodległości kodu, co powoduje bardzo precyzyjną pseudo-zmianę pomiary. Kod 

jednoczęstotliwościowy i odbiorniki wysyłają nieprzetworzone pseudoodległości kodu C / A, parametry 

fazy nośnej L1 i komunikat nawigacyjny. Ponadto, ten typ odbiornika jest zdolny do wykonywania 

funkcji innych typów odbiorników omówionych powyżej. Odbiorniki o dwóch częstotliwościach są 

najbardziej wyrafinowanym i najdroższym odbiornikiem. Przed aktywacją AS, dwukanałowe odbiorniki 

były zdolne do wyprowadzania wszystkich komponentów sygnału GPS (to znaczy nośnych L1 i L2, kodu 

C / A, kodu P zarówno na L1 i L2, jak i na komunikat nawigacyjny). Jednak po aktywacji AS kod P został 

zaszyfrowany do kodu Y. Oznacza to, że odbiornik nie może wyprowadzać ani kodu P, ani nośnika L2 

za pomocą tradycyjnej techniki odzyskiwania sygnału. Aby przezwyciężyć ten problem, producenci 

odbiorników GPS opracowali szereg technik, które nie wymagają informacji kodu Y. Obecnie większość 

odbiorników używa dwóch technik znanych jako Z-tracking i cross-correlation. Obie techniki odzyskują 

pełny nośnik L2, ale przy zdegradowanej sile sygnału. Ilość degradacji siły sygnału jest wyższy w 

technikach korelacji krzyżowej w porównaniu z techniką śledzenia Z. 

2.4 Systemy czasowe 

Czas odgrywa bardzo ważną rolę w pozycjonowaniu za pomocą GPS. Jak wyjaśniono w części 1, sygnał 

GPS jest kontrolowany przez dokładne urządzenia pomiaru czasu, atomowe zegary satelitarne. 

Ponadto pomiar zakresów (odległości) od odbiornika do satelitów opiera się zarówno na zegarze 

odbiornika, jak i zegarze satelitarnym. GPS jest również systemem pomiaru czasu, tzn. Może być 

używany do synchronizacji czasu. Wiele systemów czasowych jest używanych na całym świecie do 

różnych celów. Spośród nich najważniejszy jest GPS Coordinated Universal Time (UTC) i GPS Time. UTC 

jest atomową skalą czasu opartą na Międzynarodowym Czasie Atomowym (TAI). TAI jest jednolitą skalą 

czasu, która jest obliczana na podstawie niezależnych skal czasu generowanych przez zegary atomowe 

zlokalizowane w różnych laboratoriach czasowych na całym świecie. W geodezji i nawigacji pożądany 

jest jednak system czasowy w odniesieniu do rotacji Ziemi, a nie czasu atomowego. Osiąga się to przez 

okresowe dostosowywanie skali czasu UTC o 1-sekundowe przyrosty, znane jako sekundy przestępne, 

aby utrzymać ją w ciągu 0,9 sekundy od innej skali czasu zwanej czasem uniwersalnym 1 (UT1) [8, 9], 

gdzie UT1 jest uniwersalnym czas, który daje miarę rotacji Ziemi. Sekundowe sekundy są wprowadzane 

od czasu do czasu 30 czerwca lub 31 grudnia. Od lipca 2001 r. Ostatnia sekunda przestępna została 

wprowadzona 1 stycznia 1999 r., Co spowodowało, że różnica między skalami czasu TAI i UTC wynosiła 

dokładnie 32 sekundy (TAI wyprzedza UTC). Informacje na temat sekund przestępnych można znaleźć 

w witrynie internetowej US Naval Observatory, http://maia.usno.navy.mil. GPS Time to skala czasowa 

używana do sygnalizowania lub oznaczania czasu sygnałów GPS. Jest on obliczany na podstawie skal 

czasowych generowanych przez zegary atomowe w stacjach imonitorów i satelitach GPS na pokładzie. 

W GPS Time nie wprowadzono sekund przestępnych, co oznacza, że GPS Time jest ciągłą skalą czasu. 

Skala czasu GPS została ustawiona na równi z UTC w dniu 6 stycznia 1980 r. [8]. Jednak ze względu na 

wprowadzone sekundy przestępne w skali czasu UTC, GPS Time przesunął się przed UTC o 13 sekund 

1 stycznia 1999 r. Różnica między skalami czasu GPS i UTC jest podana w komunikacie nawigacji GPS. 

Warto wspomnieć, że, jak pokazano w części 3, zarówno zegary satelitarne jak i odbiorcze GPS są 

przesunięte względem czasu GPS, w wyniku błędów zegara satelity i odbiornika. 

 



2.5 Pomiary pseudorange 

Pseudorange jest miarą zasięgu lub odległości między odbiornikiem GPS a satelitą GPS (dokładniej jest 

to odległość między anteną odbiornika GPS a anteną satelitarną GPS). Jak wspomniano wcześniej, 

zakresy od odbiornika do satelity są potrzebne do obliczenia pozycji. Można użyć pseudokodu lub kodu 

C / A tworząc pseudonim. Procedurę ustalania zasięgu GPS lub pseudodemywania można opisać w 

następujący sposób. Załóżmy na chwilę, że zarówno zegary satelitarne, jak i odbiorcze, które kontrolują 

generowanie sygnału, są doskonale zsynchronizowane ze sobą. Kiedy kod PRN jest transmitowany z 

satelita, odbiornik generuje dokładną replikę tego kodu jakiś czas, odpowiadający czasowi podróży 

sygnału w przestrzeni, nadawany kod zostanie odebrany przez odbiornik. Porównując nadany kod i 

jego replikę, odbiornik może obliczyć czas podróży sygnału. Pomnożenie czasu podróży przez prędkość 

światła (299 729 458 m / s) daje zasięg pomiędzy satelitą a odbiornikiem. Rysunek  

 

wyjaśnia pomiary pseudoodległości. Niestety, założenie, że odbiornik i zegary satelitarne są 

zsynchronizowane, nie jest dokładnie prawdziwe. W rzeczywistości zmierzony zakres jest 

zanieczyszczony, wraz z innymi błędami i błędami, przez błąd synchronizacji między zegarem 

satelitarnym a odbiorczym. Z tego powodu ta ilość jest określana jako pseudoodległość, a nie zakres. 

GPS został zaprojektowany w taki sposób, aby zasięg był określony przez cywil Kod C / A byłby mniej 

precyzyjny niż kod wojskowy P-code. Wynika to z faktu, że rozdzielczość kodu C / A, 300 m, jest 10 razy 

niższa niż kod P. Co zaskakujące, z powodu ulepszeń w technologii odbiornika, uzyskana dokładność 

była prawie taka sama z obu kodów. 

2.6 Pomiary fazy nośnej 

Można uzyskać inny sposób pomiaru zakresów do satelitów przez fazy nośne. Zakres byłby po prostu 

sumą całkowitej liczby pełnych cykli nośnych plus ułamkowych cykli w odbiorniku i satelicie 

pomnożonej przez długość fali nośnej. 



 

 

Zakresy wyznaczone dla nośników są o wiele dokładniejsze niż wartości uzyskane za pomocą kodów 

(to jest pseudoodległości). Wynika to z faktu, że długość fali (lub rozdzielczość) fazy nośnej, 19 cm w 

przypadku częstotliwości L1, jest znacznie mniejsza niż w przypadku kodów. Jest jednak jeden problem. 

Nośniki są po prostu falami sinusoidalnymi, co oznacza, że wszystkie cykle wyglądają tak samo. Dlatego 

odbiornik GPS nie ma możliwości odróżnienia jednego cyklu od drugiego [4]. Innymi słowy, odbiornik, 

gdy jest włączony, nie może określić całkowitej liczby pełnych cykli między satelitą a odbiornikiem. 

Może on bardzo dokładnie wykonywać ułamek cyklu (mniej niż 2 mm), podczas gdy początkowa liczba 

pełnych cykli pozostaje nieznana lub niejednoznaczna. Jest to zatem powszechnie znane jako 

niejednoznaczność początkowego cyklu lub błąd niejednoznaczności. Na szczęście odbiornik ma 

możliwość śledzenia zmiany fazy po włączeniu. Oznacza to, że niejednoznaczność początkowego cyklu 

pozostaje niezmienna w czasie, o ile nie wystąpi utrata sygnału (lub ześlizgnięcia się cyklu). Oczywiste 

jest, że jeśli parametry niejednoznaczności początkowego cyklu zostaną rozwiązane, można uzyskać 

dokładne pomiary zakresu, które prowadzą do dokładnego określenia położenia. Ta wysoka 

dokładność pozycjonowania może być osiągnięta za pomocą tak zwanych technik względnego 

pozycjonowania, w czasie rzeczywistym lub w trybie przetwarzania końcowego. Niestety wymaga to 

dwóch odbiorników GPS jednocześnie śledząc te same satelity. Więcej informacji na temat różnych 

technik pozycjonowania i sposobów rozwiązywania parametrów niejednoznaczności podano 

odpowiednio w części 5 i 6. 

2.7. Poślizg cykli 

Przesunięcie cyklu definiuje się jako nieciągłość lub skok w pomiarze fazy nośnej GPS, przez całkowitą 

liczbę cykli, spowodowaną chwilową utratą sygnału. Utrata sygnału jest spowodowana niedrożnością 

sygnału satelitarnego GPS z powodu budynków, mostów, drzew i innych obiektów. 

 



 

Dzieje się tak głównie dlatego, że sygnał GPS jest słabym i hałaśliwym sygnałem. Zakłócenia radiowe, 

poważne zakłócenia jonosferyczne i wysoka dynamika odbiornika mogą również powodować utratę 

sygnału. Z powodu usterki odbiornika mogą wystąpić poślizgi cyklu. Crazy slipsmay występują krótko 

lub mogą pozostać przez kilka minut lub nawet dłużej. Zwłoki cyklu mogą wpływać na jeden lub więcej 

sygnałów satelitarnych. Rozmiar odcinka cyklu może być tak mały jak jeden cykl lub tak duży jak miliony 

cykli. Przesłane cykle muszą zostać zidentyfikowane i skorygowane, aby uniknąć dużych błędów w 

obliczonych współrzędnych. Można to zrobić za pomocą kilku metod. Badanie tak zwana potrójna 

różnica obserwowalna, która powstaje w wyniku połączenia obserwowalnych elementów GPS w 

określony sposób, jest najbardziej popularna w praktyce. Przesunięcie cyklu wpłynie tylko na jedną 

potrójną różnicę, a zatem pojawi się jako skok w serii danych o potrójnej różnicy. W niektórych 

ekstremalnych przypadkach, takich jak ciężkie działania jonosferyczne, może być trudne prawidłowe 

wykrycie i naprawa śladów cyklu, przy użyciu obserwowanej potrójnej różnicy. Kontrola wzrokowa 

reszt regulacji może być przydatna do zlokalizowania pozostałego odcinka cyklu. Jak pokazano w części 

3, test zerowej linii podstawowej jest wykorzystywany do wykrywania poślizgów cyklu z powodu 

nieprawidłowego działania odbiornika. W tym teście dwa odbiorniki są połączone z jedną anteną za 

pomocą rozdzielacza sygnału. Cykle poślizgu można wykryć, sprawdzając resztki regulacji. 

2.8 Liniowe kombinacje obserwowalnych GPS 

Pomiary GPS są uszkodzone przez szereg błędów i błędów, które trudno w pełni modelować. 

Niezmodyfikowane błędy i odchylenia ograniczają dokładność pozycjonowania niezależnego 

odbiornika GPS. Na szczęście odbiorniki GPS w bliskim sąsiedztwie podzielają wysoki stopień 

podobieństwa tych samych błędów i błędów. W związku z tym, dla tych odbiorców, znaczną część 

budżetu błędu GPS można po prostu usunąć, łącząc obserwowalne dane GPS. Zasadniczo istnieją trzy 

grupy błędów i błędów GPS: błędy związane z satelitą, związane z odbiornikiem oraz atmosferyczne i 

błędy. Pomiary dwóch odbiorników GPS jednocześnie śledzących konkretnego satelitę zawierają mniej 

więcej te same błędy związane z satelitą i błędy atmosferyczne. Im krótszy jest odstęp między dwoma 

odbiornikami, tym bardziej podobne są błędy i błędy. Dlatego, jeśli przyjmiemy różnicę między 

pomiarami zebranymi w tych dwóch odbiornikach GPS, błędy związane z satelitami i błędy 

atmosferyczne zostaną znacząco zredukowane. W rzeczywistości, jak pokazano w części 3, błąd zegara 

satelitarnego jest skutecznie usuwany za pomocą tej liniowej kombinacji. Ta liniowa kombinacja jest 

znana jako różnica pojedyncza między odbiornikiem. 

 



 

Podobnie, dwumiara jednego odbiornika śledzącego dwa satelity zawierają te same błędy zegara 

odbiornika. Dlatego różnica między tymi dwoma pomiarami powoduje usunięcie błędów zegara 

odbiornika. Różnica ta jest znana jako różnica między satelitami (rysunek powyżej). Kiedy dwa 

odbiorniki śledzą jednocześnie dwa satelity, można utworzyć dwa obserwowalne pojedyncze 

obserwowane różnice. Odjęcie tych dwóch obserwowanych różnic pojedynczych od siebie generuje 

tzw. Podwójną różnicę. Ta liniowa kombinacja usuwa błędy zegara satelity i odbiornika. Pozostałe 

błędy są znacznie zredukowane. Ponadto, to obserwowalne zachowuje całkowitą naturę parametrów 

niejednoznaczności. Jest on zatem stosowany do precyzyjnego pozycjonowania GPS na podstawie 

nośnej. Kolejna ważna liniowa kombinacja znana jako "potrójna różnica", która wynika z różnicowania 

dwóch obserwowalnych podwójnych różnic w dwóch epokach czasu. Jak wyjaśniono w poprzedniej 

sekcji, parametry niejednoznaczności pozostają stałe w czasie, o ile nie ma zliczeń cyklu. Podczas 

tworzenia potrójnej różnicy parametry stałej niejednoznaczności znikają. Jeśli jednak w danych 

występuje przesunięcie cyklu, wpłynie to tylko na jedną potrójną różnicę, którą można zaobserwować, 

a zatem pojawi się jako skok w serii danych o potrójnej różnicy. Z tego powodu stosuje się liniową 

kombinację potrójnej korelacji do wykrywania poślizgów cyklu. Wszystkie te kombinacje liniowe mogą 

być tworzone z danymi o pojedynczej częstotliwości, niezależnie od tego, czy jest to faza nośna, czy też 

obserwowane pseudozszerzania. Jeżeli dostępne są dane o dwóch częstotliwościach, można utworzyć 

inne użyteczne kombinacje liniowe. Jedna taka kombinacja liniowa jest znana jako liniowa kombinacja 

wolna od jonosfery. Jak pokazano w części 3, opóźnienie jonosferyczne jest odwrotnie proporcjonalne 

do kwadratu częstotliwości nośnej. Opierając się na tej charakterystyce, obserwowany bez jonosfery 

łączy pomiary L1 i L2 zasadniczo wyeliminować efekt jonosferyczny. Pomiary fazy nośnej L1 i L2 mogą 

być również łączone w celu utworzenia tak zwanego widocznego szerokiego pasu, sztuczny sygnał o 

efektywnej długości fali około 86 cm. Ta długa długość fali pomaga w rozwiązywaniu parametrów 

niejednoznaczności całkowitej 

III. Błędy i uprzedzenia GPS 

Na pomiary pseudoodległości i pomiaru fazy nośnej na GPS wpływają różne typy błędów losowych i 

błędy (błędy systematyczne). Błędy te można sklasyfikować jako błędy pochodzące z satelitów, 

pochodzące z odbiornika oraz z powodu propagacji sygnału (refrakcja atmosferyczna). Rysunek 3.1 

pokazuje różne błędy . 

 



 

 

 

Błędy pochodzące z satelitów to efemerydy lub orbity, błędy, błędy zegara satelitarnego i wpływ 

selektywnej dostępności. Ta ostatnia została celowo wdrożona przez amerykańskie DoD w celu 

zmniejszenia autonomicznej dokładności GPS ze względów bezpieczeństwa. Został jednak zakończony 

o północy (czas wschodniego dnia letniego) 1 maja 2000 r. [2]. Błędy pochodzące z odbiornika 

obejmują błędy zegara odbiornika, błąd wielościeżkowy, szum odbiornika i zmiany środka fazy anteny. 

Błędy propagacji sygnału obejmują opóźnienia sygnału GPS podczas przechodzenia przez 

jonosferyczne i troposferyczne warstwy atmosfery. W rzeczywistości, tylko w próżni (wolna przestrzeń) 

sygnał GPS przemieszcza się lub propaguje z prędkością światła. Oprócz wpływu tych błędów na 

dokładność obliczonej pozycji GPS mają również wpływ geometryczne lokalizacje satelitów GPS 

widziane przez odbiornik. Im bardziej rozłożone satelity są na niebie,  tym lepsza uzyskana dokładność.  

Jak pokazano w części 2, niektóre z tych błędów i błędów można wyeliminować lub zmniejszyć poprzez 

odpowiednie kombinacje obserwowalnych elementów GPS. Na przykład łączenie obserwowalnych 

obiektów L1 i L2 usuwa, z dużym stopniem dokładności, efekt jonosfery. Możliwe jest również 

matematyczne modelowanie tych błędów i błędów. W tym rozdziale przedstawiono główne źródła 

błędów GPS i omówiono sposoby ich leczenia. 

3.1 Błędy efemeryd GPS 

Pozycje satelitarne w funkcji czasu, które są uwzględnione w informacjach na temat nadawania 

satelitarnego, są przewidywane na podstawie poprzednich obserwacji GPS na naziemnych 

stanowiskach kontrolnych. Zazwyczaj nakładające się 4-godzinne przedziały danych GPS są 

wykorzystywane przez system kontroli operacyjnej do przewidywania świeżych satelitarnych 

elementów orbitalnych dla każdego okresu 1-godzinnego. Jak można się było spodziewać, 

modelowanie sił działających na satelitach GPS nie będzie na ogół idealne, co powoduje pewne błędy 

w szacowanych pozycjach satelitów, znane jako błędy efemeryd. Nominalnie błąd efemeryd zwykle 

wynosi od 2 do 5 m, 

i może osiągnąć do 50 metrów w ramach selektywnej dostępności. Według, 



błąd zasięgu spowodowany połączonym efektem efemeryd i błędów zegara satelitarnego jest rzędu 

2,3 [1σ poziomu; σ jest odchyleniem  standardowym . Błąd efemeryd dla danego satelity jest taki sam 

jak wszystkich użytkowników GPS na całym świecie. Ponieważ jednak różni użytkownicy widzą tego 

samego satelitę pod różnymi kątami widzenia, wpływ błędu efemeryd na pomiar odległości, a w 

konsekwencji na obliczoną pozycję, jest inny. Oznacza to, że łączenie (różnicowanie) pomiarów dwóch 

odbiorników jednocześnie śledzących danego satelitę nie może całkowicie usunąć błędu efemeryd. 

Użytkownicy krótkich separacji będą jednak mieli prawie identyczny błąd zasięgu z powodu błędu 

efemeryd, który można zasadniczo usunąć poprzez różnicowanie obserwacji. W przypadku względnego 

pozycjonowania, poniższa reguła daje przybliżoną ocenę wpływu błędu efemeryd na rozwiązanie 

bazowe: błąd linii bazowej / długość linii bazowej = błąd pozycji satelity / satelitę zasięgu. To znaczy że 

jeżeli błąd pozycji satelitów wynosi 5 m, a długość linii bazowej wynosi 10 km, to oczekiwany błąd linii 

podstawowej spowodowany błędem efemeryd wynosi około 2,5 mm. Niektóre zastosowania, takie jak 

badania ziemskiej dynamiki skorupy ziemskiej, wymagają bardziej precyzyjnych danych 

efemerydycznych niż efemerydowa transmisja. Aby obsługiwać te aplikacje, kilka instytucji [np. 

Międzynarodowa usługa GPS w zakresie geodynamiki (IGS), amerykańska krajowa ankieta geodezyjna 

(NGS) i Geomatics Canada) opracowały dokładną usługę orbitalną po wprowadzeniu na rynek. 

Precyzyjne dane efemerydalne są oparte na danych GPS zebranych w globalnym GPS sieć 

koordynowana przez ubezpieczeniowy system gwarancyjny. W chwili obecnej dokładne dane 

efemerydalne są dostępne dla użytkowników z pewnym opóźnieniem, które wahają się od 12 godzin 

dla ultraszybkiej orbity IGS do około 12 dni dla najbardziej precyzyjnej orbity IGS. Odpowiednie 

dokładności dla dwóch precyzyjnych orbit są odpowiednio rzędu kilku decymetrów do 1 decymetra. 

Użytkownicy mogą pobierać dokładne dane efemerydalne bezpłatnie z centrum IGS pod adresem 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/. 

3.2 Selektywna dostępność 

GPS został pierwotnie zaprojektowany tak, aby autonomiczne pozycjonowanie i nawigacja w czasie 

rzeczywistym z cywilnymi odbiornikami kodu C / A były mniej precyzyjne niż wojskowe odbiorniki kodu 

P. Niespodziewanie uzyskana dokładność była prawie taka sama dla obu odbiorników. Aby zapewnić 

bezpieczeństwo narodowe, DoD wprowadziło tak zwaną selektywną dostępność (SA) na satelitach GPS 

II rzędu, aby odmówić dokładnego, autonomicznego pozycjonowania w czasie rzeczywistym 

nieautoryzowanym użytkownikom. SA została oficjalnie uruchomiona 25 marca 1990 roku. SA 

wprowadza dwa rodzaje błędów. Pierwszy, zwany błędem delta, wynika z ditheringu zegara 

satelitarnego i jest wspólny dla wszystkich użytkowników na całym świecie. Drugi, zwany błędem 

epsilon, jest dodatkowym wolno zmieniającym się błędem orbitalnym. Przy włączonym SA nominalne 

błędy pionowe i poziome mogą wynosić odpowiednio 100 i 156 m na poziomie prawdopodobieństwa 

95%. Rysunek pokazuje poziomą pozycję stacjonarnego odbiornika GPS zmienia się w czasie, głównie 

w wyniku efektu SA. 

 



 

Podobnie jak błąd zasięgu spowodowany błędem efemeryd, błąd zasięgu spowodowany błędem 

epsilon jest prawie identyczny dla użytkowników krótkich separacji. W związku z tym, za pomocą 

różnicowego GPS pokonałby efekt błędu epsilon. W rzeczywistości DGPS zapewnia lepszą dokładność 

niż samodzielny odbiornik kodu P z powodu wyeliminowania lub zmniejszenia częstych błędów, w tym 

SA. 

Po szeroko zakrojonych badaniach rząd USA zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej 1 maja 

2000 r., Dzięki czemu uzyskano znacznie ulepszoną dokładność GPS. Po wyłączeniu SA nominalna 

autonomiczna dokładność pozioma i pionowa GPS byłaby odpowiednio rzędu 22m i 33m (95% czasu). 

Na rysunku  pokazano błędy GPS po wyłączeniu SA. 

 

 

Eliminacja SA otworzy drzwi do szybszego rozwoju rynków GPS (np. Nawigacji samochodowej i 

ulepszonej 911). Chociaż usunięcie SA miałoby niewielki wpływ na dokładność DGPS, obniżyłoby to 



koszt instalacji i obsługi systemu DGPS. Wynika to głównie ze zmniejszenia wymaganej szybkości 

transmisji. 

3.3 Błędy zegara satelity i odbiornika 

Każdy satelita GPS Block II i blok IIA zawiera cztery zegary atomowe, dwa cezowe i dwa rubidowe. 

Nowsze satelity blokowe IIR mają tylko rubidowe zegary. Jeden z wbudowanych zegarów, przede 

wszystkim cez do bloków II i IIA, jest wybierany w celu zapewnienia częstotliwości i czasu potrzebnego 

do generowania sygnałów GPS. Pozostałe to kopie zapasowe. Zegary satelitarne GPS, choć bardzo 

dokładne, nie są doskonałe. Ich stabilność wynosi od 1 do 2 części w 1013 w ciągu jednego dnia. 

Oznacza to, że błąd zegara satelitarnego wynosi od 8,64 do 17,28 ns dziennie. Odpowiedni błąd zasięgu 

wynosi od 2,59 m do 5,18 m, co można łatwo obliczyć, mnożąc błąd zegara przez prędkość światła (tj. 

299 729 458 m / s). Zegary cezowe zachowują się lepiej przez dłuższy czas w porównaniu do zegarów 

rubidowych. W rzeczywistości stabilność zegarów cezowych  w okresie 10 dni lub więcej ulega 

poprawie na kilka części w 1014]. Działanie zegarów satelitarnych monitorowane jest przez naziemny 

system sterowania. Wielkość dryfu jest obliczana i przesyłana jako część komunikatu nawigacyjnego w 

postaci trzech współczynników wielomianu drugiego stopnia. Błędy zegara satelitarnego powodują 

dodatkowe błędy w pomiarach GPS. Błędy te są wspólne dla wszystkich użytkowników obserwujących 

tego samego satelitę i mogą być usunięte poprzez różnicowanie między odbiornikami. Zastosowanie 

korekcji zegara satelitarnego w wiadomości nawigacyjnej może również poprawić błędy zegara 

satelity. To jednak pozostawia błąd rzędu kilku nanosekund, co przekłada się na błąd rzędu kilku 

metrów (jeden błąd nanosekundy jest równoważny z błędem zasięgu około 30 cm). Odbiorniki GPS 

natomiast używają niedrogich zegarów kryształowych, które są znacznie mniej dokładne niż zegary 

satelitarne. Jako taki, błąd zegara odbiornika jest znacznie większy niż zegar satelitarny GPS. Może 

jednak zostać usunięty przez różnicowanie między satelitami lub może być traktowany jako dodatkowy 

nieznany parametr w procesie estymacji. Precyzyjne zegary zewnętrzne (zwykle cez lub rubid) są 

używane w niektórych aplikacjach zamiast w wewnętrznym zegarze odbiornika. Chociaż zewnętrzne 

zegary atomowe mają lepszą wydajność w porównaniu do zegarów wewnętrznych odbiorników, 

kosztują one od kilku tysięcy dolarów za zegary rubidu do około 20 000 dolarów za zegary cezowe. 

Wielościeżkowe jest głównym źródłem błędów zarówno dla pomiarów fazy nośnej, jak i 

pseudoodległości. Błąd wieloplotowy występuje, gdy sygnał GPS dociera do anteny odbiornika przez 

różne ścieżki [5]. Ścieżki te mogą być bezpośrednią linią sygnału wzroku i odbijanymi sygnałami z 

obiektów otaczających antenę odbiornika 

 



 

Wielościeżkowy zniekształca pierwotny sygnał poprzez interferencję z odbitego sygnału w antenie GPS. 

Wpływa zarówno na pomiary fazy nośnej, jak i pseudoodległości; jednak jego rozmiar jest znacznie 

większy w pomiarach pseudoodległości. Wielkość nośnika-phasemultipath może osiągnąć maksymalną 

wartość jednej czwartej cyklu (około 4,8 cm dla fazy nośnej L1). Pseudorange wielościeżkowy może 

teoretycznie osiągnąć kilkadziesiąt metrów dla pomiarów kodu C / A. Jednak dzięki nowym postępom 

w technologii odbiornika, rzeczywisty wielościeżkowy pseudoodległości zostaje radykalnie 

zredukowany. Przykładami takich technologii są korelator Strobe (Ashtech, Inc.) i MEDLL (NovAtel, 

Inc.). Dzięki tym technikom wielościeżkowego łagodzenia, błąd wielościeżkowy pseudoodległości jest 

zredukowany do kilku metrów, nawet w wysoce refleksyjnym otoczeniu. W tym samym środowisku 

obecność błędów wielościeżkowych można zweryfikować, wykorzystując bieżącą korelację 

szacunkowych wartości reszt. Dzieje się tak dlatego, że geometria satelity-odbłyśnika-anteny powtarza 

każdy sideroidalny dzień. Jednak błędy wielościeżkowe w niezebranych pomiarach pseudoodległości 

można zidentyfikować, jeśli dostępne są obserwacje z dwiema częstotliwościami. Dobry ogólny model 

wielościeżkowy wciąż nie jest dostępny, głównie ze względu na wariant geometrii satelity-odbłyśnika-

anteny. Istnieje jednak kilka opcji zmniejszenia efektu wielościeżkowego. Prostą opcją jest wybór 

miejsca obserwacji bez obiektów odbijających światło w pobliżu anteny odbiornika. Inną opcją 

zmniejszania efektu wielościeżkowego jest użycie pierścieniowej anteny pierścieniowej (urządzenie 

pierścienia klinowego jest płaszczyzną uziemienia, która ma kilka koncentrycznych metalowych 

obręczy, które osłabiają odbite sygnały). Ponieważ sygnał GPS jest prawostronnie kołowo 

spolaryzowany, podczas gdy odbitym sygnałem jest lewy, zmniejszenie efektu wielościeżkowego 

można także osiągnąć przez zastosowanie anteny o dopasowanej polaryzacji do sygnału GPS (tj. Z 

prawej strony). Wadą tej opcji jest jednak to, że polaryzacja sygnału wielościeżkowego ponownie staje 

się prawoskrętna, jeśli jest odbijana dwukrotnie 

3.5 Zmiana środka fazy anteny 

Jak stwierdzono w Rozdziale 2, antena GPS odbiera przychodzący sygnał satelitarny, a następnie 

przetwarza jego energię na prąd elektryczny, który może być obsługiwany przez odbiornik GPS. Punkt, 

w którym odbierany jest sygnał GPS, nazywany jest centrum fazy anteny. Zasadniczo środek fazy 

anteny nie pokrywa się z fizycznym (geometrycznym) środkiem anteny. Różni się on w zależności od 



wysokości i azymutu satelity GPS, a także intensywności obserwowanego sygnału. W rezultacie można 

oczekiwać dodatkowego błędu zasięgu. Rozmiar błędu spowodowany przez zmianę środka anteny 

zależy od rodzaju anteny i zwykle jest rzędu kilku centymetrów. Trudno jest jednak modelować 

wariancję centralnej fazy anteny i dlatego należy zachować ostrożność przy wyborze typu anteny. Dla 

krótkie linie bazowe z tymi samymi typami anten na obu końcach, błąd fazy centralnej może zostać 

anulowany, jeśli anteny są zorientowane w tym samym kierunku.Mieszanie różnych typów anten lub 

stosowanie różnych orientacji nie spowoduje anulowania błędu. Ze względu na swój niewielki rozmiar 

ten błąd jest pomijany w większości praktycznych aplikacji GPS. Należy podkreślić, że błędy fazy 

środkowej mogą być inne w obserwacjach fazy nośnej L1 i L2. Może to wpłynąć na dokładność liniowej 

kombinacji wolnej od jonosfery, szczególnie przy krótkiej obserwacji linie podstawowe. Jak 

wspomniano wcześniej, w przypadku krótkich linii podstawowych błędy są silnie skorelowane z 

odległością i anulowane w sposób wystarczający poprzez różnicowanie. Dlatego użycie pojedynczej 

częstotliwości może być bardziej odpowiednie dla krótkich linii podstawowych w trybie statycznym. 

3.6 Hałas pomiaru odbiornika 

Hałas pomiaru odbiornika wynika z ograniczeń elektroniki odbiornika. Dobry system GPS powinien 

mieć minimalny poziom hałasu. Zasadniczo odbiornik GPS przeprowadza autotest po włączeniu go 

przez użytkownika. Jednak w przypadku precyzyjnych systemów GPS o wysokich kosztach może być 

istotne, aby użytkownik przeprowadził ocenę systemu. W celu oceny odbiornika GPS (systemu) można 

wykonać dwa testy: zerową linię podstawową i krótkie testy podstawowe. Test zerowej linii 

podstawowej jest używany do oceny wydajności odbiornika. Test obejmuje użycie jednej anteny / 

przedwzmacniacza, a następnie rozdzielacza sygnału, który zasila dwa lub więcej odbiorników GPS  

 

 

Za pomocą tego testu można wykryć kilka problemów z odbiornikiem, takich jak uprzedzenia 

międzykanałowe i zjazdy cyklu. Ponieważ używana jest jedna antena, rozwiązanie linii podstawowej 

powinno wynosić zero. Innymi słowy, każda niezerowa wartość jest przypisywana szumowi odbiornika. 

Chociaż zerowy test podstawowy dostarcza użytecznych informacji na temat odbiornika nie dostarcza 

żadnych informacji o szumie anten / przedwzmacniaczy. Wpływ szumu pomiarowego odbiornika na 

błąd zasięgu zależy w dużej mierze od jakości odbiornika GPS. Typowa średnia wartość błędu zasięgu 

spowodowana szumem pomiaru odbiornika jest rzędu 0,6 m (poziom 1s). Aby ocenić rzeczywiste 



działanie pola systemu GPS, konieczne jest uwzględnienie składowej szumowej anteny / 

przedwzmacniacza . Można tego dokonać za pomocą krótkich linii podstawowych oddalonych o kilka 

metrów, obserwowanych przez dwa kolejne dni. 

 

W takim przypadku różnica resztowa jednego dnia zawierałaby szum systemu i efekt wielościeżkowy. 

Wszystkie pozostałe błędy zostałyby anulowane w wystarczającym stopniu. Ponieważ sygnatura 

wielościeżkowa powtarza każdy dzień gwiazdowy, różnicując resztkową różnicę między tymi dwoma 

kolejne dni eliminują efekt wielościeżkowy i pozostawiają tylko szum systemu. 

3.7 Opóźnienie jonosfery 

W najwyższej części ziemskiej atmosfery promieniowanie ultrafioletowe i promieniowanie 

rentgenowskie pochodzące od Słońca oddziałują z cząsteczkami gazu i atomami. Te oddziaływania 

prowadzą do jonizacji gazowej: dużej liczby wolnych "ujemnie naładowanych" elektronów i "dodatnio 

naładowanych" atomów i cząsteczek. Taki obszar atmosfery, w którym zachodzi jonizacja gazu, nazywa 

się jonosferą. Rozciąga się od wysokości około 50 km do około 1000 km lub nawet więcej. W 

rzeczywistości górna granica obszaru jonosferycznego nie jest jasno określona. Gęstość elektronowa w 

obrębie regionu jonosferycznego nie jest stała; to zmiany z wysokością. Jako taki, region jonosferyczny 

jest podzielony na podregiony lub warstwy, zgodnie z gęstością elektronową. Warstwy te nazywają się 

odpowiednio D (50-90 km), E (90-140 km), F1 (140-210 km) i F2 (210-1000 km), przy czym F2 zwykle 

jest warstwą o maksymalnej gęstości elektronowej. Wysokość i grubość tych warstw zmienia się wraz 

z upływem czasu, w wyniku zmian promieniowania słonecznego i pola magnetycznego Ziemi. Na 

przykład warstwa F1 znika w nocy i jest bardziej widoczna latem niż zimą. Pytanie, które może się 

pojawić, brzmi: w jaki sposób jonosfera wpłynie na pomiary GPS? Jonosfera jest medium 

dyspersyjnym, co oznacza, że zgina sygnał radiowy GPS i zmienia prędkość, przechodząc przez różne 

warstwy jonosferyczne, aby dotrzeć do odbiornika GPS. Zagięcie ścieżki sygnału GPS powoduje 

pomijalny błąd zakresu, szczególnie, jeśli kąt elewacji satelity jest większy niż 5 °. Jest to zmiana 

prędkości propagacji, która powoduje znaczny błąd zasięgu i dlatego powinna być uwzględniona. 

Jonosfera przyspiesza propagację fazy nośnej poza prędkość światła, spowalniając kod PRN (i 

komunikat nawigacyjny) o tę samą wartość. Oznacza to, że odległość odbiornika-satelity będzie zbyt 

krótka, jeśli mierzona jest przez fazę nośną i będzie zbyt długa, jeśli zostanie zmierzona przez kod, w 

porównaniu z rzeczywistą odległością. Opóźnienie jonosferyczne jest proporcjonalne do liczby wolnych 

elektronów wzdłuż ścieżki sygnału GPS, zwanej całkowitą zawartością elektronową (TEC). TEC zależy 

jednak od wielu czynników: 



(1) pora dnia (poziom gęstości elektronowej osiąga maksimum dzienne we wczesnych godzinach 

popołudniowych, a minimum o północy w czasie lokalnym); (2) pora roku (poziomy gęstości 

elektronowej są wyższe zimą niż latem); (3) 11-letni cykl słoneczny (poziomy gęstości elektronowej 

osiągają maksymalną wartość w przybliżeniu co 11 lat, co odpowiada szczytowi w aktywnościach 

rozbłysków słonecznych znanej jako szczyt cyklu słonecznego? W 2001 r. Jesteśmy obecnie blisko 

szczytu energii słonecznej numer cyklu 23); oraz (4) położenie geograficzne (poziomy gęstości 

elektronowej są minimalne w regionach o średniej długości geograficznej i wysoce nieregularne w 

regionach polarnych, zorzy i regionów równikowych). Ponieważ jonosfera jest ośrodkiem 

dyspersyjnym, powoduje opóźnienie zależne od częstotliwości. Im niższa częstotliwość, tym większe 

opóźnienie; to znaczy, opóźnienie jonosferyczne L2 jest większe niż L1. Zasadniczo opóźnienie 

jonosferyczne jest rzędu 5 do 15 m, ale może osiągnąć ponad 150 m w ekstremalnych warunkach 

słonecznych, w południe i blisko horyzontu . Ta dyskusja pokazuje, że poziom gęstości elektronowej w 

jonosferze zmienia się wraz z czasem i położeniem. Jest on jednak silnie skorelowany ze stosunkowo 

krótkimi odległościami, a zatem różnice w obserwacjach GPS pomiędzy użytkownikami krótkiego 

rozdziału mogą usunąć większą część opóźnienia jonosferycznego. Korzystając z dyspersyjnego 

charakteru jonosfery, opóźnienie jonosferyczne można określić z dużą dokładnością, łącząc pomiary 

pseudoodległości kodu P zarówno na L1, jak i na L2. Niestety kod P jest dostępny tylko dla 

autoryzowanych użytkowników. Z dodatkiem drugiego kodu C / A na L2 w ramach modernizacji 

programu, to ograniczenie zostanie usunięte. Faza nośnika L1 i L2 pomiaru można łączyć w podobny 

sposób, aby określić zmienność opóźnienia jonosferycznego, a nie wartość bezwzględna. Użytkownicy 

z odbiornikami o podwójnej częstotliwości mogą łączyć pomiary fazy nośnej L1 i L2 w celu 

wygenerowania liniowej kombinacji wolnej od jonosfery w celu usunięcia opóźnienia jonosferycznego. 

Wadami liniowej kombinacji wolnej od jonosfery są jednak: (1) mają stosunkowo większy szum 

obserwacyjny i (2) nie zachowują całkowitej natury parametrów niejednoznaczności. Jako taka, liniowa 

kombinacja wolna od jonosfery nie jest zalecana dla krótkich linii podstawowych. Użytkownicy 

jednoczęstotliwościowi nie mogą wykorzystać dyspersyjnego charakteru jonosfery. Mogą jednak użyć 

jednego z empirycznych modeli jonosferycznych, aby skorygować do 60% opóźnienia. Najczęściej 

stosowanym modelem jest model Klobuchar, którego współczynniki są przesyłane jako część 

komunikatu nawigacyjnego. Innym rozwiązaniem dla użytkowników z odbiornikami GPS o pojedynczej 

częstotliwości jest stosowanie korekt z sieci regionalnych . Takie poprawki mogą być odbierane w 

czasie rzeczywistym za pośrednictwem łączy komunikacyjnych. 

3.8 Opóźnienie troposferyczne 

Troposfera jest elektrycznie obojętnym regionem atmosferycznym rozciągającym się do około 50 km 

od powierzchni ziemi. Troposfera jest niedyspersyjnym medium dla częstotliwości radiowych poniżej 

15 GHz. W rezultacie opóźnia nośniki GPS i kody identycznie. Oznacza to, że zmierzony zasięg satelity 

do odbiornika będzie dłuższy niż rzeczywisty zakres geometryczny, co oznacza, że odległość między 

dwoma odbiornikami będzie większa niż faktyczna odległość. W przeciwieństwie do opóźnienia 

jonosferycznego, opóźnienia troposferycznego nie można usunąć przez połączenie obserwacji L1 i L2. 

Dzieje się tak głównie dlatego, że opóźnienie troposfery jest niezależne od częstotliwości. Opóźnienie 

troposferyczne zależy od temperatury, ciśnienia i wilgotności wzdłuż ścieżki sygnału przez troposferę. 

Sygnały z satelitów o niskich kątach elewacji pokonują dłuższą ścieżkę przez troposferę niż te o 

wyższych kątach wzniesienia. Dlatego opóźnienie troposferyczne jest zminimalizowane w zenicie 

użytkownika i zmaksymalizowane w pobliżu horyzontu. Opóźnienie troposferyczne daje wartości około 

2,3 m w zenicie (satelita bezpośrednio nad głową), około 9,3 m dla kąta 15 ° i około 20-28 m dla kąta 

zniesienia 5°. Opóźnienie troposferyczne można podzielić na dwa składniki, suche i mokre. Suchy 

składnik stanowi około 90% opóźnienia i można go przewidzieć z dużą dokładnością za pomocą modeli 

matematycznych. Mokry składnik opóźnienia troposferycznego zależy od pary wodnej wzdłuż ścieżki 



sygnału GPS. W przeciwieństwie do suchego składnika, wilgotny składnik nie jest łatwy do 

przewidzenia. Kilka modeli matematycznych wykorzystuje powierzchniowe pomiary meteorologiczne 

(ciśnienie atmosferyczne, temperatura i cząstkowe ciśnienie pary wodnej) do obliczenia wilgotnego 

składnika. Niestety, mokry składnik jest słabo skorelowany z powierzchniowymi danymi 

meteorologicznymi, co ogranicza dokładność przewidywania. Stwierdzono, że przy użyciu domyślnych 

danych meteorologicznych (1,010 mb dla ciśnienia atmosferycznego, 20 ° C dla temperatury i 50% dla 

wilgotności względnej) w większości przypadków daje zadowalające wyniki. 

3.9 Pomiary geometrii satelitów 

Różne typy błędów i błędów uprzednio omówione wcześniej bezpośrednio wpływają na dokładność 

obliczonej pozycji GPS. Właściwe modelowanie tych błędów i błędów i / lub odpowiednie kombinacje 

obserwowalnych GPS poprawi dokładność pozycjonowania. Jednak nie są to jedyne czynniki, które 

wpływają na wynikową dokładność GPS. Geometria satelity, która reprezentuje geometryczne 

położenia satelitów GPS widziane przez odbiornik (y), odgrywa bardzo ważną rolę w całkowitej 

dokładności pozycjonowania. Im lepsza wytrzymałość geometrii satelity, tym lepsza uzyskana 

dokładność pozycjonowania. W związku z tym ogólna dokładność pozycjonowania GPS jest mierzona 

połączonym efektem niezaprojektowanych błędów pomiarowych i efektu geometrii satelity. Dobra 

geometria satelitów jest uzyskiwana, gdy satelity są rozproszone na niebie. Ogólnie rzecz biorąc, im 

bardziej rozłożone są satelity na niebie, tym lepsza jest geometria satelity i na odwrót. Rysunek  

pokazuje proste graficzne wyjaśnienie efektu geometrii satelitów za pomocą dwóch satelitów [przy 

założeniu dwuwymiarowego przypadku (2-D)]. 

 

W takim przypadku odbiornik będzie umiejscowiony na przecięciu dwóch łuków okręgów; każdy ma 

promień równy odległości od odbiornika-satelity i środek na samym satelicie. Z powodu błędów 

związanych z pomyłkami, tematyczna odległość między odbiornikiem a satelitą nie będzie dokładna, a 

obszar niepewności po obu stronach szacowanej odległości będzie obecny. Łącząc pomiary z dwóch 

satelitów, można zauważyć, że odbiornik znajdzie się gdzieś w obszarze niepewności, kreskowanym 

obszarze. Ze statystyk wiadomo, że dla pewnego poziomu prawdopodobieństwa, jeżeli rozmiar 

obszaru niepewności jest mały, pozycja odbiornika obliczeniowego będzie dokładna. Jak pokazano na 

rysunku (a), jeśli dwa satelity są od siebie oddalone (tj. Rozłożone), rozmiar obszaru niepewności 

będzie mały, co zapewni dobrą geometrię satelity. Podobnie, jeśli dwa satelity są blisko siebie [rysunek 

(b)], rozmiar obszaru niepewności będzie duże, powodujące słabą geometrię satelity. Efekt geometrii 

satelity można zmierzyć za pomocą pojedynczej bezwymiarowej liczby nazywanej rozcieńczeniem 

dokładności (DOP). Im niższa wartość numeru DOP, tym większa siła geometryczna i odwrotnie. Numer 



DOP jest obliczany na podstawie względnej geometrii odbiornika-satelity w każdym przypadku, to 

znaczy wymaga dostępności zarówno odbiornika, jak i współrzędnych satelity. Przybliżone wartości 

współrzędnych są jednak ogólnie wystarczające, co oznacza, że wartość DOP można określić bez 

dokonywania jakichkolwiek pomiarów. W wyniku względnego ruchu satelitów i odbiornika (-ów), 

wartość DOP zmieni się z czasem. Zmiany wartości DOP będą jednak ogólnie powolne, za wyjątkiem 

dwóch następujących przypadków: (1) satelita rośnie lub opada w sposób widoczny dla odbiorcy 

użytkownika, oraz (2) istnieje przeszkoda między odbiornikiem i satelitą (np. przechodząc pod 

mostem). W praktyce stosuje się różne formularze DOP, w zależności od potrzeb użytkownika. Na 

przykład dla ogólnych celów pozycjonowania GPS użytkownik może być zainteresowany badaniem 

wpływu geometrii satelity na jakość wynikowej trójwymiarowej (trójwymiarowej) pozycji (szerokość, 

długość i wysokość). Można to zrobić, badając wartość dokładności rozcieńczenia pozycji (PDOP). 

Innymi słowy, PDOP reprezentuje wkład geometrii satelity do dokładności pozycjonowania 3-D. PDOP 

można podzielić na dwa komponenty: horyzontalne rozcieńczenie precyzji (HDOP) i pionowe 

rozcieńczenie precyzji (VDOP). Pierwsza reprezentuje efekt geometrii satelity na poziomym elemencie 

dokładności pozycjonowania, podczas gdy drugi reprezentuje efekt geometrii satelity na pionowej 

składowej dokładności pozycjonowania. Ponieważ użytkownik GPS może śledzić tylko te satelity nad 

horyzontem, VDOP będzie zawsze większy niż HDOP. W rezultacie oczekuje się, że rozwiązanie 

wysokości GPS będzie mniej precyzyjne niż rozwiązanie horyzontalne. Wartość VDOP można poprawić, 

uzupełniając GPS innymi czujnikami, na przykład pseudolitami. Inne powszechnie stosowane formy 

DOP obejmują czasowe rozcieńczenie precyzji (TDOP) i geometryczne rozcieńczenie precyzji (GDOP). 

GDOP reprezentuje połączony efekt PDOP i TDOP. Aby zapewnić precyzyjne pozycjonowanie GPS, 

zaleca się wybór odpowiedniego czasu obserwacji w celu uzyskania najwyższej możliwej dokładności. 

Zalecany jest zazwyczaj PDOP wynoszący pięć lub mniej. W rzeczywistości rzeczywista wartość PDOP 

jest zwykle znacznie mniejsza niż pięć, z typową średnią wartością w sąsiedztwie dwóch. Większość 

pakietów oprogramowania GPS ma możliwość przewidywania geometrii satelity na podstawie 

przybliżonej lokalizacji użytkownika i przybliżonych lokalizacji satelitów uzyskanych z ostatniego pliku 

almanachu dla konstelacji GPS. Plik almanachu jest uzyskiwany jako część komunikatu nawigacyjnego 

i można go pobrać bezpłatnie przez Internet (np. Z Centrum nawigacji Straży Przybrzeżnej Stanów 

Zjednoczonych). 

3.10 Planowanie misji GPS 

Nawet w pełnej konstelacji 24 satelitów GPS istnieją pewne okresy czasu, w których tylko cztery satelity 

są widoczne powyżej określonego kąta elewacji, co może nie wystarczyć dla niektórych prac GPS. Taki 

problem z widocznością satelitarną spodziewany jest częściej na dużych szerokościach geograficznych 

(powyżej około 55 °) ze względu na naturę konstelacji GPS. Ten problem może również występować w 

niektórych obszarach o małej lub średniej szerokości geograficznej przez określony czas. Na przykład 

w obszarach miejskich i zalesionych okno nieba odbiornika zmniejsza się w wyniku przeszkód 

spowodowanych przez wysokie budynki i drzewa. Ponieważ geometria satelity zmienia się wraz z 

upływem czasu, problem widoczności satelitów można przezwyciężyć, wybierając odpowiedni czas 

obserwacji, który zapewnia minimalną liczbę widocznych satelitów i / lub określoną maksymalną 

wartość DOP. Aby pomóc użytkownikom w określeniu najlepszych okresów obserwacji, producenci 

GPS opracowali pakiety oprogramowania planowania misji, które przewidują widoczność satelity i 

geometrię w dowolnym miejscu. Oprogramowanie do planowania misji udostępnia wiele działek, które 

mogą pomóc w planowaniu badania GPS lub misji. Pierwszy wątek jest znany jako plan nieba, który 

reprezentuje okno nieba użytkownika za pomocą serii koncentrycznych okręgów. Rysunek przedstawia 

fabułę nieba dla Toronto w dniu 13 kwietnia 2001 r., która była produkowane przez oprogramowanie 

procesora Ashtech Locus 



 

Punkt środkowy reprezentuje zenit użytkownika, podczas gdy zewnętrzny okrąg przedstawia jego 

horyzont. Pośrednie okręgi przedstawiają różne kąty elewacji. Zewnętrzne koło jest również 

stopniowane od 0 ° do 360 °, aby reprezentować azymut satelity (kierunek) w dowolnym czasie. Gdy 

użytkownik wprowadzi swoją przybliżoną lokalizację i pożądany okres obserwacji, ścieżka każdego 

satelity w jego widoku zostanie pokazana na wykresie nieba. Oznacza to, że można uzyskać względne 

położenia satelity, azymut satelity i wysokość. Użytkownik może również określić pewien kąt 

podniesienia, zwykle 10 ° lub 15 °, który ma być użyty jako maska lub kąt odcięcia. Kąt maski to kąt pod 

którym odbiornik nie będzie śledził żadnego satelity, nawet jeśli satelita znajduje się nad odbiornikiem 

na horyzoncie. Inne ważne działki obejmują wykres dostępności satelitów, który pokazuje całkowitą 

liczbę widocznych satelitów powyżej określonego przez użytkownika kąta maski, oraz wykres geometrii 

satelity. Rysunek pokazuje dostępność satelitów i ich geometrię dla Toronto w dniu 13 kwietnia 2001 

roku. Wykres geometrii satelity jest zwykle reprezentowany przez PDOP, HDOP i VDOP. 

 



3.11 Błąd zasięgu równoważnego użytkownikowi 

Wykazano, że dokładność pozycjonowania GPS jest mierzona połączonym efektem nieskodowanych 

błędów pomiaru i wpływu geometrii satelity. Niezmodyfikowane błędy pomiaru będą z pewnością 

różne od jednego satelity do drugiego, głównie z powodu różnych kątów widzenia. Ponadto, błędy z 

zakresu dla różnych satelitów będą miały pewien stopień podobieństwa (to znaczy są skorelowane). 

Aby rygorystycznie określić oczekiwaną dokładność pozycjonowania GPS, możemy zastosować 

technikę szacowania, taką jak metoda najmniejszych kwadratów. Metoda najmniejszych kwadratów 

szacuje pozycję użytkownika (położenie), a także jego macierz kowariancji. Ten ostatni mówi nam, jak 

dobrze ustala się pozycja użytkownika. W rzeczywistości macierz kowariancji odzwierciedla połączony 

efekt błędów pomiaru i geometrii satelity. Amore - uproszczony sposób sprawdzania dokładności 

pozycjonowania GPS może zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie równoważnego błędu 

użytkownika (UERE). Zakładając, że błędy pomiaru dla wszystkich satelitów są identyczne i niezależne, 

wówczas ilość określana jako UERE może być zdefiniowana jako suma kwadratów różnych błędów i 

błędów omówionych wcześniej. Mnożenie UERE przez odpowiednią wartość DOP daje oczekiwaną 

precyzję pozycjonowania GPS na poziomie jednej sigmy (1-s). Aby uzyskać dokładność na poziomie 2-

s, czasami nazywane w przybliżeniu 95% czasu, mnożymy wyniki przez współczynnik dwóch. Na 

przykład, zakładając, że UERE wynosi 8 m dla samodzielnego odbiornika GPS, i biorąc typową wartość 

HDOP jako 1,5, wówczas dokładność położenia 95% będzie wynosić 8 × 1,5 × 2 = 24m. 

IV. Punkty odniesienia, układy współrzędnych i rzutowanie mapy 

Zdolność GPS do określenia dokładnej lokalizacji użytkownika w dowolnym miejscu, w każdych 

warunkach pogodowych, przyciąga miliony użytkowników na całym świecie z różnych dziedzin i 

środowisk. Wraz z postępem w technologii GPS i komputerowych, producenci GPS byli w stanie 

wymyślić bardzo przyjazny dla użytkownika systemy. Jednak jednym powszechnym problemem, z 

którym wielu początkujących korzysta z GPS, jest kwestia układów odniesienia i współrzędnych, które 

wymagają geodezyjnego tła. W niniejszym rozdziale szczegółowo omówiono problematykę baz 

odniesienia i układów współrzędnych. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach, unika się złożonych 

formuł matematycznych. Ponieważ wielu użytkowników interesuje horyzontalny komponent pozycji 

GPS, pojawia się również kwestia odwzorowań mapy. Ze względu na kompletność systemy wysokości 

są również wprowadzane na końcu tej części 

4.1 Co to jest układ odniesienia? 

Fakt, że topograficzna powierzchnia Ziemi jest wysoce nieregularna, utrudnia obliczenia geodezyjne - 

na przykład określenie lokalizacji użytkownika - do wykonania. Aby przezwyciężyć ten problem, 

geodeziści przyjęli gładką powierzchnię matematyczną, zwaną powierzchnią odniesienia, aby zbliżyć 

się do nieregularnego kształtu ziemi (a dokładniej do przybliżenia globalnego średniego poziomu 

morza, geoidy). Jedną z takich matematycznych powierzchni jest sfera, która jest szeroko stosowana 

do pozycjonowania o niskiej dokładności. Jednak w celu pozycjonowania o wysokiej dokładności, 

takiego jak pozycjonowanie GPS, najlepszą matematyczną powierzchnią, która przybliża Ziemię i 

jednocześnie zachowuje się tak proste, jak to tylko możliwe, okazało się dwuosiowa elipsoida  



Dwuosiowa elipsoida odniesienia, lub po prostu elipsoida odniesienia, otrzymuje się przez obrót elipsy 

wokół jej mniejszej osi, b. Podobnie do elipsy dwuosiowa elipsoida odniesienia może być określona 

przez osie semiminor i semimajor (a, b) lub oś półosiową i spłaszczanie (a, f), gdzie f = 1 - (b / a). 

Odpowiednio umiejscowiona elipsoida odniesienia jest nazywana geodezyjną. Innymi słowy, 

geodezyjny układ odniesienia jest powierzchnią matematyczną lub elipsoidą odniesienia o dobrze 

określonym początku (środku) i orientacji. Na przykład geocentryczna geodezyjna baza danych jest 

geodezyjną bazą danych, której początek jest zbieżny ze środkiem Ziemi. Oczywiste jest, że istnieje 

nieskończona liczba geocentrycznych układów odniesienia geodezyjnych o różnych orientacjach. 

Dlatego też dane geodezyjne są jednoznacznie określone przez określenie ośmiu parametrów: dwóch 

parametrów definiujących wymiar elipsoidy odniesienia; trzy parametry określające położenie 

początku; i trzy parametry określające orientację trzech osi względem ziemi. Tabela  pokazuje kilka 

przykładów trzech powszechnych systemów odniesienia i związanych z nimi elipsoid.  

 

Oprócz układu odniesienia geodezyjnego, tak zwana pionowa płaszczyzna odniesienia jest w praktyce 

stosowana jako powierzchnia odniesienia, do której odnoszą się wysokości (wysokości) punktów. 

Ponieważ wysokość punktu znajdującego się bezpośrednio na pionowej linii odniesienia wynosi zero, 

taka pionowa powierzchnia odniesienia jest powszechnie znana jako powierzchnia o zerowej 

wysokości. Pionowy punkt odniesienia jest często wybierany jako geoidę; powierzchnia, która najlepiej 

przybliża średni poziom morza w ujęciu globalnym [patrz rys. (a)]. W przeszłości pozycje względem 

poziomych i pionowych punktów bazowych zostały określone niezależnie od siebie. Jednak wraz z 

pojawieniem się systemów geodezyjnego pozycjonowania przestrzennego, takich jak GPS, możliwe 

jest określenie położenia trójwymiarowego w odniesieniu do układu odniesienia 3D. 

4.2 Geodezyjny układ współrzędnych 

Układ współrzędnych definiowany jest jako zbiór reguł określających położenie punktów (zwanych 

również współrzędnymi). Zwykle polega to na określeniu początku współrzędnych, a także zestawu linii 

odniesienia (zwanych osiami) o znanej orientacji. Rysunek pokazuje przypadek trójwymiarowego 



układu współrzędnych, który wykorzystuje trzy osie referencyjne (x, y i z), które przecinają się w 

punkcie początkowym (C) układu współrzędnych.  

 

 

Układy współrzędnych można sklasyfikować jako jednowymiarowe (1-D), 2-D lub 3-D układy 

współrzędnych, zależnie od liczby współrzędnych wymaganych do zidentyfikowania położenia punktu. 

Na przykład potrzebny jest układ współrzędnych 1-D, aby określić wysokość punktu nad powierzchnią 

morza. Układy współrzędnych mogą być również klasyfikowane zgodnie z powierzchnią odniesienia, 

orientacją osi i pochodzeniem. W przypadku trójwymiarowego układu współrzędnych geodezyjnego 

(znanego również jako geograficzny) powierzchnia odniesienia jest wybrana jako elipsoida. Orientacja 

osi i początku są określone przez dwie płaszczyzny: płaszczyzna południka przez biegun lub oś Z 

(południk jest płaszczyzną przechodzącą przez bieguny północne i południowe) i płaszczyznę 

równikową elipsoidy. Szczególne znaczenie dla użytkowników GPS ma trójwymiarowy układ 

współrzędnych geodezyjnych. W układzie tym współrzędne punktu są określane za pomocą szerokości 

geodezyjnej (f), długości geodezyjnej (l) i wysokości nad powierzchnią odniesienia (h). Rysunek  

pokazuje te parametry.  

 

Współrzędne geograficzne (f, l i h) można łatwo przekształcić na współrzędne kartezjańskie (x, yiz), jak 

pokazano na rysunku (b). Aby to zrobić, muszą być znane parametry elipsoidalne (a i f). Możliwe jest 

również przekształcenie współrzędnych geodezyjnych (f i l) na prostokątną współrzędną siatki (np. 

północ i Easting) do celów mapowania 

4.2.1 Konwencjonalny naziemny system odniesienia 



Konwencjonalny naziemny system odniesienia (CTRS) jest trójwymiarowym geocentrycznym układem 

współrzędnych, to jest jego pochodzenie pokrywa się ze środkiem Ziemi. CTRS jest sztywno 

przywiązany do Ziemi, to znaczy, że obraca się wraz z Ziemią. Jest on zatem znany również jako układ 

współrzędnych na Ziemi i ustalony przez Ziemię (ECEF). Orientacja osi CTRS jest zdefiniowana 

następująco: oś z wskazuje na konwencjonalny biegun ziemski (CTP), który jest zdefiniowany jako 

średnie położenie bieguna w okresie 1900-1905]. Oś X jest określona przez przecięcie ziemskiej 

płaszczyzny równikowej i płaszczyzny południka, która zawiera średnią lokalizację obserwatorium 

Greenwich (znanego jako środkowy południk Greenwich). Z definicji osi X i Z wynika, że płaszczyzna Xz 

zawiera średni południk Greenwich. Oś y jest wybrana, aby układ współrzędnych był praworęczny (tj. 

90 ° na wschód od osi X, mierzony w płaszczyźnie równikowej). Trzy osie przecinają się w środku Ziemi. 

CTRS musi być ustawiony względem Ziemi (znanej jako 

realizacja) do praktycznego zastosowania w pozycjonowaniu. Odbywa się to poprzez przypisanie 

wartości współrzędnych do wybranej liczby dobrze rozłożonych stacji referencyjnych. Jednym z 

najważniejszych CTRS jest międzynarodowy naziemny system odniesienia (ITRS), który jest realizowany 

jako międzynarodowa naziemna ramka odniesienia (ITRF). Rozwiązanie ITRF opiera się na wynikach z 

globalnie rozproszonych stacji referencyjnych wykorzystujących GPS i inne kosmiczne systemy 

geodezyjne. Dlatego jest uważany za najbardziej dokładny układ współrzędnych. ITRF jest 

aktualizowany co 1 do 3 lat, aby osiągnąć najwyższą możliwą dokładność. Najnowsza wersja w 

momencie pisania tego tekstu to ITRF2000. 

4.2.2 Systemy WGS 84 i NAD 83 

Światowy system geodezyjny z 1984 r. (WGS 84) to trójwymiarowy, zorientowany na Ziemię system 

odniesienia opracowany przez dawną amerykańską agencję ds. Obrony przeciwlotniczej, obecnie 

włączony do nowej agencji, National Imagery and Mapping Agency (NIMA). Jest to oficjalny system 

odniesienia GPS. Innymi słowy, użytkownik GPS, który wykorzystuje efemerydy rozgłoszeniowe w 

procesie rozwiązania, uzyska jego współrzędne w systemie WGS 84. WGS 84 wykorzystuje CTRS 

połączony z elipsoidą odniesienia, która jest identyczna, do bardzo niewielkiej różnicy w spłaszczeniu, 

z elipsoidą z Geodezyjnego Systemu Odniesienia z 1980 (GRS 80); . Ten ostatni został rekomendowany 

przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geodezji do zastosowań geodezyjnych. WGS 84 został 

pierwotnie ustanowiony (zrealizowany) przy użyciu wielu stacji Dopplera. Następnie był on kilkakrotnie 

aktualizowany, aby jak najbliżej systemu referencyjnego ITRF był jak najbardziej zbliżony. Z najnowszą 

aktualizacją, WGS 84 jest zbieżny z ITRF na poziomie dokładności subdekymetrów. W Ameryce 

Północnej jako punkt odniesienia dla przestrzennego pozycjonowania wykorzystywana jest kolejna 

nominalnie geocentryczna baza danych, North American Datum of 1983 (NAD 83). NAD 83 

wykorzystuje elipsoidę GRS 80, co oznacza, że rozmiar i kształt zarówno WGS 84, jak i NAD 83 są prawie 

identyczne. Pierwotna realizacja NAD 83 została wykonana w 1986 r. Poprzez dostosowanie "głównie" 

klasycznych obserwacji geodezyjnych, które łączyły sieć poziomych stacji kontrolnych obejmujących 

Amerykę Północną i kilkaset obserwowanych pozycji Dopplera. Początkowo NAD 83 zaprojektowano 

jako zorientowany na Ziemię układ odniesienia. Jednak wraz z rozwojem bardziej dokładnych technik 

stwierdzono, że pochodzenie NAD 83 jest przesunięte o około 2 m od centrum prawdziwej Ziemi. 

Ponadto dostęp do NAD 83 zapewniono głównie poprzez poziomą sieć kontrolną, która ma 

ograniczoną dokładność ze względu na nagromadzenie błędów. Aby pokonać te ograniczenia, NAD 83 

był powiązany z ITRF przy użyciu 12 wspólnych, bardzo długich stacji interferometrycznych (VLBI) 

zlokalizowanych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (VLBI to bardzo dokładny, a jednocześnie złożony 

system pozycjonowania przestrzennego). Doprowadziło to do udoskonalonej realizacji NAD 83, która 

jest określana, odpowiednio, jako NAD 83 (CSRS) i NAD 83 (NSRS) odpowiednio w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych. Skrót CSRS i NSRS odnosi się odpowiednio do Canadian Spatial Reference System i 



National Spatial Reference System. Należy podkreślić, że ze względu na różne wersje ITRF istotne jest 

określenie, do której epoki odnoszą się współrzędne ITRF. 

4.3 Jakie są współrzędne dla GPS? 

Współrzędne satelity podane w efemerydach transmisji będą odnosić się do układu odniesienia WGS 

84. Dlatego też użytkownik GPS, który wykorzystuje efemerydy rozgłoszeniowe w procesie regulacji, 

uzyska również swoje współrzędne w systemie WGS 84. Jeśli jednak użytkownik zastosuje dokładną 

efemerydę uzyskaną z usługi IGS, jego rozwiązanie zostanie skierowane do systemu referencyjnego 

ITRF. Niektóre agencje zapewniają dokładne efemerydy w różnych formatach. Na przykład Geomatics 

Canada dostarcza dokładne dane efemerydalne zarówno w formatach ITRF, jak i NAD 83 (CSRS). 

Pytanie, które może się pojawić, to pytanie, co się stanie, jeśli dostępne referencyjne (bazowe) 

współrzędne stacji są w NAD 83, a nie w WGS 84? Odpowiedź na to pytanie jest różna, w zależności od 

tego, czy używany jest stary, czy ulepszony system NAD 83. Chociaż rozmiary i kształty referencyjnych 

elipsoid w WGS 84 i starym NAD 83 są prawie identyczne; ich pochodzenie jest przesunięte o ponad 

2m w stosunku do siebie nawzajem. To przesunięcie powoduje rozbieżność we współrzędnych 

bezwzględnych punktów wyrażonych w obu układach odniesienia. Innymi słowy, punkt na powierzchni 

Ziemi będzie miał współrzędne WGS 84, które różnią się od współrzędnych w starym NAD 83. 

Największa różnica współrzędnych jest w składowej wysokości (około 0,5 m). Jednak wpływ tego 

przesunięcia na względne pozycjonowanie GPS jest nieistotny. Na przykład, jeśli użytkownik zastosuje 

współrzędne NAD 83 dla stacji referencyjnej zamiast z WGS 84, jego rozwiązanie znajdzie się w 

systemie odniesienia NAD 83 z pomijalnym błędem (zwykle na poziomie milimetra). Ulepszone 

systemy WGS 84 i NAD 83 są kompatybilne. 

4.4 Transformacje bazy danych 

Jak stwierdzono w punkcie 4.1, w przeszłości pozycje względem poziomych i pionowych punktów 

bazowych zostały określone niezależnie od siebie. Ponadto poziomy odniesienia były niegeocentryczne 

i zostały wybrane tak, aby najlepiej pasowały do określonych regionów świata  

 

Jako takie, te odniesienia były powszechnie nazywane lokalnymi danymi wyjściowymi. Ponad 150 

lokalnych punktów odniesienia zostało wykorzystanych przez różne kraje świata. Przykładem lokalnych 

punktów odniesienia jest północnoamerykańska baza danych z 1927 r. (NAD 27). Wraz z pojawieniem 

się geodezyjnych systemów pozycjonowania przestrzeni, takich jak GPS, możliwe jest obecnie 



określenie globalnych geocentrycznych baz 3D. Stare mapy były produkowane z lokalnymi bazami 

danych, podczas gdy nowe mapy są w większości produkowane z geocentrycznymi bazami danych. 

Dlatego, aby zapewnić spójność, konieczne jest ustanowienie relacji między lokalnymi bazami a 

geocentrycznymi bazami odniesienia, takimi jak WGS 84. Taka zależność jest nazywana 

przekształceniem bazy danych  

 

NIMA opublikowała parametry transformacji między WGS 84 i różnymi lokalnymi bazami danych 

stosowanymi w wielu krajach. Wielu producentów GPS obecnie używa tych parametrów w swoich 

pakietach oprogramowania przetwarzającego. Powinno być jednak jasne, że te parametry 

transformacji są jedynie przybliżone i nie powinny być używane do precyzyjnych aplikacji GPS. Na 

przykład w Toronto różnica rzędu kilku metrów w poziomych współrzędnych jest uzyskiwana przy 

zastosowaniu parametrów NIMA (WGS 84 do NAD 27) w porównaniu z bardziej precyzyjnym 

oprogramowaniem National Transformation (NTv2) produkowanym przez Geomatics Canada. Taka 

różnica może być jeszcze większa w innych regionach. Najlepszym sposobem uzyskania parametrów 

transformacji jest porównanie współrzędnych dobrze rozproszonych punktów wspólnych w obydwu 

bazach danych. 

4.5 Projekcje map 

Rzutowanie mapy definiuje się z geometrycznego punktu widzenia jako przekształcenie fizycznych cech 

zakrzywionej powierzchni Ziemi na płaską powierzchnię zwaną mapą. 

 



Jednak z matematycznego punktu widzenia jest on zdefiniowany jako przekształcenie współrzędnych 

geodezyjnych (f, l) uzyskanych np. Z GPS na prostokątne współrzędne siatki, często nazywane 

wschodnim i północnym. Jest to tak zwana bezpośrednia projekcja mapy. Odwrotna projekcja mapy 

obejmuje przekształcenie współrzędnych siatki w współrzędne geodezyjne. Prostokątne współrzędne 

siatki są szeroko stosowane w praktyce, zwłaszcza w pracach związanych z Geomatics. Wynika to 

głównie z tego, że obliczenia matematyczne są wykonywane łatwiej na płaszczyźnie odwzorowania w 

porównaniu z powierzchnią odniesienia (to jest elipsoidą). Niestety, z powodu różnicy między 

elipsoidalnym kształtem Ziemi i płaskiej powierzchni projekcyjnej, występujące cechy mają 

zniekształcenie. W rzeczywistości jest to podobne do próby spłaszczenia skórki z połową pomarańczy; 

będziemy musieli rozciągać porcje i zmniejszać inne, co powoduje zniekształcenie pierwotnego kształtu 

skórki. Opracowano wiele typów rzutowania, aby zminimalizować zniekształcenia mapy. W większości 

aplikacji GPS wykorzystywana jest tak zwana projekcja mapy konforemnej. Z projekcją mapy 

konforemnej, kąty na powierzchni elipsoidy są zachowywane po rzutowaniu na płaską powierzchnię 

projekcyjną (tj. na mapę). Jednak zarówno obszary, jak i skale są zniekształcone; pamiętaj, że obszary 

są albo ściśnięte, albo rozciągnięte. Najbardziej popularnymi projekcjami map konforemnych są: 

poprzeczny Mercator, uniwersalny poprzeczny Mercator (UTM) i konforemne projekcje stożkowe 

Lamberta. Należy podkreślić, że nie tylko typ rzutowania powinien towarzyszyć współrzędnym siatki 

punktu, ale także układowi odniesienia. Dzieje się tak dlatego, że współrzędne geodezyjne określonego 

punktu będą się różnić w zależności od systemu odniesienia. Na przykład, określony punkt będzie miał 

różne pary współrzędnych UTM, jeżeli układy odniesienia są różne (np. NAD 27 i NAD 83). 

4.5.1 Projekcja poprzecznego Mercatora 

Poprzeczna projekcja Mercatora (zwana również projekcją Gaussa-Krügera) jest konforemną projekcją 

mapy wynalezioną przez Johanna Lamberta (Niemcy) w 1772 roku. Oparty jest on na matematycznym 

rzucaniu punktów na elipsoidalnej powierzchni na wyobrażony walec poprzeczny (tj. Jego oś leży w 

płaszczyźnie równikowej). Cylinder może być styczna do elipsoidy wzdłuż południka zwanego 

środkowym południkiem lub sieczny walec  

 

W tym drugim przypadku powstają dwie małe, złożone krzywe w równej odległości od środkowego 

południka. Podczas cięcia i rozwijania wyimaginowanego cylindra wytwarzana jest wymagana płaska 

mapa (to znaczy poprzeczna projekcja Mercatora). Ponownie, należy rozumieć, że poprzeczny cylinder 

jest tylko powierzchnią wyobrażoną. Jak wyjaśniono wcześniej, projekcja odbywa się matematycznie 

poprzez przekształcenie współrzędnych geodezyjnych w współrzędne siatki. W przypadku cylindra 

stycznego wszystkie cechy wzdłuż linii styczności, środkowego południka, są odwzorowane bez 

zniekształceń. Oznacza to, że skala, która jest miarą wielkości zniekształcenia, jest prawdziwa (równa 

się) wzdłuż środkowego południka. Gdy oddalamy się od środkowego południka, wyświetlane 



elementy będą zniekształcone. Im dalej jesteśmy od środkowego południka, tym większe 

zniekształcenie. W rzeczywistości współczynnik skali rośnie symetrycznie, gdy oddalamy się od 

środkowego południka. Dlatego ta projekcja jest bardziej odpowiednia dla obszarów, które są długie w 

kierunku północno-zachodnim. W przypadku siecznego cylindra wszystkie cechy wzdłuż dwóch małych 

złożonych krzywych zostaną odwzorowane bez zniekształceń 

 

Skala jest prawdziwa wzdłuż dwóch małych złożonych krzywych, a nie środkowego południka. 

Podobnie jak w przypadku stycznej cylindra, dystorsja wzrasta wraz z oddalaniem się od dwóch małych 

złożonych krzywych. 

4.5.2 Uniwersalna poprzeczna projekcja Mercatora 

Uniwersalny poprzeczny Mercator (UTM) to odwzorowanie mapy, które opiera się całkowicie na 

oryginalnym poprzecznym Mercatorze, z siecznym cylindrem (rysunek powyżej). W przypadku UTM, 

Ziemia (tj. Elipsoida) jest podzielona na 60 stref o tym samym rozmiarze; każda strefa ma swój 

centralny południk, który znajduje się dokładnie w środku strefy [9]. Oznacza to, że każda strefa 

obejmuje 6 ° długości geograficznej, 3 ° po każdej stronie środkowego południka strefy. Każda strefa 

jest wyświetlana osobno (tj. Wyobrażony cylinder obraca się wokół Ziemi), co prowadzi do znacznie 

mniejszego zniekształcenia w porównaniu z pierwotnym odwzorowaniem poprzecznym Mercatora. 

Każdej strefie przypisuje się liczbę od 1 do 60, zaczynając od l = 180 ° W, i wzrasta na wschód (tj. strefa 

1 zaczyna się od 180 ° W, a kończy się 174 ° W z centralą południk przy 177 ° W);  

 

w połowie (φ= 45 ° N), skala zmienia się z 0,9996 w centrum południka do 1.00029 na skraju strefy. 

Pokazuje to, jak zniekształcenie jest utrzymywane na minimalnym poziomie z UTM. Aby uniknąć 

ujemnych współrzędnych, prawdziwe pochodzenie współrzędnych siatki (to znaczy, gdy równik 



spotyka centralmidian strefy) jest przesuwane poprzez wprowadzenie tak zwanego fałszywego 

północnego i fałszywego wschodu. Fałszywa północ i fałszywe wschody przyjmują różne wartości, w 

zależności od tego, czy jesteśmy na północnej czy południowej półkuli. Dla półkuli północnej, fałszywa 

północ i fałszywa wschód to odpowiednio 0,0 km i 500 km, podczas gdy na półkuli południowej mają 

odpowiednio 10 000 km i 500 km. Ostatnim punktem, który należy tutaj zrobić, jest to, że UTM nie 

nadaje się do wyświetlania regionów polarnych. Wynika to głównie z wielu stref, które należy 

zaangażować podczas projekcji małego obszaru polarnego. Można zastosować inne typy projekcji, 

takie jak stereograficzna podwójna projekcja. 

4.5.3 Zmodyfikowana poprzeczna projekcja Mercatora 

Zmodyfikowana poprzeczna projekcja Mercatora (MTM) to kolejna projekcja, która, podobnie jak 

UTM, opiera się całkowicie na oryginalnym poprzecznym Mercatorze, z siecznym cylindrem. MTM jest 

stosowany w niektórych prowincjach kanadyjskich, takich jak prowincja Ontario. Z MTM region jest 

podzielony na strefy o długości 3 ° każda (tj. 1,5 ° po każdej stronie środkowego południka strefy). 

Podobnie do UTM, każda strefa jest wyświetlana osobno, co prowadzi do niewielkiego zniekształcenia. 

W Kanadzie pierwsza strefa zaczyna się w pewnym momencie na wschód od Nowej Fundlandii (λ = 51 

° 30 ¢ W) i wzrasta na zachód. Kanada objęta jest w sumie 32 strefami, podczas gdy prowincja Ontario 

objęta jest 10 strefami (strefy od 8 do 17). Rysunek  

 

 

pokazuje strefę 10, gdzie znajduje się miasto Toronto. MTMutuje współczynnik skali równy 0,9999 

wzdłuż środkowego środkowego obszaru strefy. Prowadzi to do jeszcze mniejszych zakłóceń w całej 

strefie, w porównaniu z UTM. Na przykład, w szerokości geograficznej φ= 43,5 ° N, współczynnik skali 

zmienia się z 0.9999 na centralmeridian na 1.0000803 na granicy strefy. Pokazuje to, w jaki sposób 

zminimalizowanie skali i, w konsekwencji, dystorsji przy pomocy MTM [9]. Ma to jednak tę wadę, że 

liczba wejść jest podwojona. Podobnie do UTM, aby uniknąć ujemnych współrzędnych, prawdziwe 

pochodzenie współrzędnych siatki jest przesuwane poprzez wprowadzenie fałszywego północnego i 



fałszywego wschodu. Ponieważ Kanada jest całkowicie zlokalizowana na półkuli północnej, istnieje 

tylko jeden fałszywy wschód i jeden fałszywy wschód wynoszący odpowiednio 0,0 i 304,800 metrów . 

4.5.4 Stożkowa projekcja Lambert 

Projekcja stożkowa Lamberta jest konforemną projekcją mapy opracowaną przez Johanna Lamberta 

(Niemcy) w 1772 roku (w tym samym roku, w którym opracował poprzeczną projekcję Mercatora). 

Opiera się on na matematycznym rzucaniu punktów na elipsoidalną powierzchnię na wyimaginowany 

stożek. Stożek może dotykać elipsoidy wzdłuż jednej z równoległości lub przecinać elipsoidę wzdłuż 

dwóch równoległości. Powstałe paralele są nazywane standardowymi równoleżnikami (to jest jeden 

standardowy równoległy jest wytwarzany w pierwszym przypadku, podczas gdy dwa standardowe 

równoległości są wytwarzane w drugim przypadku). Po pocięciu i rozwinięciu wyimaginowanego 

stożka powstaje wymagana płaska mapa 

Podobnie 

jak w przypadku poprzecznej projekcji Mercatora, wszystkie cechy wzdłuż standardowych paraleli są 

mapowane bez zniekształceń. Gdy odejdziemy od standardowych paraleli, wyświetlane elementy będą 

zniekształcone. Oznacza to, że ten rzut jest bardziej odpowiedni dla obszarów rozciągających się w 

kierunku wschód-zachód. Projekcja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby wszystkie 

równoległości były rzutowane jako części koncentrycznych okręgów ze środkiem na wierzchołku 

stożka, podczas gdy wszystkie południki są rzutowane jako proste linie zbieżne na wierzchołku stożka. 

Innymi słowy, themeridians będą promieniami koncentrycznych centrów. Środkowy południk, który 

prawie przechodzi przez środek obszaru, który ma być odwzorowany, jest wybierany w celu ustalenia 

kierunku siatki na północ (to znaczy osi y). Aby uniknąć ujemnych współrzędnych, pochodzenie 

współrzędnych siatki jest przesuwane poprzez wprowadzenie dwóch stałych, C1 i C2. Wartości C1, C2 

i szerokość równoleżników są określane przez władze mapujące. 

4.5.5 Podwójna projekcja stereograficzna 

Dwuwymiarowa projekcja stereograficzna jest rzutowaniem mapy używanym w niektórych częściach 

świata, w tym kanadyjska prowincja New Brunswick. W tej projekcji mapowania znajdują się punkty na 

elipsoidzie odniesienia rzutowany na płaszczyznę rzutowania przez pośrednią powierzchnię: 

wyobrażona kula. Innymi słowy, projekcja odbywa się w dwóch etapach, stąd nazwa "podwójna 

projekcja". Po pierwsze, cechy na elipsoidzie odniesienia są rzutowane w sposób zgodny z 

wyobrażeniem sfery. Po drugie, elementy na kuli są rzutowane w sposób zgodny z rzutem na 

płaszczyznę styczną lub sieczną w celu uzyskania wymaganej mapy  



 

Ta ostatnia projekcja nazywana jest projekcją stereograficzną. Istnieją trzy przypadki rzutowania 

stereograficznego, w zależności od położenia płaszczyzny rzutowania względem kuli (tj. Początku O). 

Jeśli pochodzenie jest wybrane na jednym z biegunów kuli, rzutowanie nazywa się stereografią polarną. 

Jeśli jednak zostanie wybrany w pewnym momencie na równiku sfery, rzut nazywany jest stereografią 

poprzeczną lub równikową. Ogólny przypadek, w którym pochodzenie jest wybierane w dowolnym 

punkcie, nazywamy skośnym stereograficznym. W tym ostatnim przypadku południk przechodzący 

przez punkt początkowy mapy jest wyświetlany jako linia prosta. Wszystkie inne meridiany i równania 

są rzutowane w kółko. W Nowym Brunszwiku stosuje się sieczną płaszczyznę rzutowania o punkcie 

początkowym wybranym przy f = 46 ° 30 ¢ N i l = 66 ° 30 ¢ W. W projekcji stereograficznej najpierw 

wybierany jest punkt perspektywiczny (P) być diametralnie przeciwne do pochodzenia (O). Jeśli 

używana jest sieczna płaszczyzna projekcji, rzutowany jest punkt (A) na powierzchni kuli poprzez 

narysowanie linii (PA) i rozciągnięcie jej na zewnątrz do A ¢ na płaszczyźnie projekcji. Punkty wewnątrz 

siecznego okręgu, takie jak punkt B, są skierowane do wewnątrz. Jak wspomniano wcześniej, cechy 

wzdłuż siecznego koła są wyświetlane bez zniekształceń, podczas gdy inne cechy mają zniekształcenia. 

W Nowym Brunszwiku współczynnik skali wynoszący 0,999912 jest wybierany w punkcie 

początkowym. Podobnie jak w poprzednich rzutach na mapę, wprowadzono fałszywą północ i fałszywą 

wschód, aby uniknąć ujemnych współrzędnych. 

4.6 Morskie mapy  

Mapy morskie są mapami używanymi przez marynarzy do celów nawigacyjnych. Zawierają one 

informacje, takie jak pomoc dla nawigacji i zagrożeń. Do niedawna papierowe tabele były jedynym 

źródłem informacji dla marynarzy. Jednak ponad dekadę temu wprowadzono elektroniczny system 

wyświetlania map i informacji (ECDIS), który zrewolucjonizował dziedzinę żeglugi morskiej. ECDIS to 

skomputeryzowany system nawigacyjny, który integruje informacje geograficzne z oprzyrządowaniem 

nawigacyjnym. Składa się głównie z procesora i wyświetlacza komputera, cyfrowa baza danych i 

czujniki nawigacyjne  



 

ECDIS może nie tylko wyświetlać informacje powiązane z nawigacją w czasie rzeczywistym, ale także 

wspierać inne zaawansowane funkcje. Na przykład planowanie routingu, monitorowanie routingu i 

automatyczne alarmy, aby wymienić tylko kilka, są obsługiwane przez ECDIS. ECDIS i Radar / 

Automatyczna pomoc radarowa (ARPA) mogą być nałożone na pojedynczy wyświetlacz, aby zapewnić 

system, który może być również wykorzystywany do unikania kolizji. Międzynarodowa Organizacja 

Morska (IMO) przyjęła normy wydajności dla ECDIS w listopadzie 1995 r. Normy te określają między 

innymi, że dwa niezależne źródła pozycjonowania są wymagane dla ECDIS. Wiele biur hydrograficznych 

jest obecnie zaangażowanych w tworzenie baz danych ECDIS poprzez digitalizację istniejących 

wykresów papierowych (tj. Konwersję papieru wykresy do cyfrowych plików komputerowych). Ma to 

jednak tę wadę, że wykresy papierowe są zasadniczo oparte na lokalnych bazach danych. Oznacza to, 

że należy uwzględnić prawidłowe przesunięcia punktu zerowego w celu zapewnienia spójności. 

Ponadto, wykresy papierowe w niektórych obszarach opierały się na starych metodach ankietowych, 

które są znacznie mniej dokładne niż wymagane standardy. Do rozwiązania tego problemu może być 

wymagane pełne przejęcie tych obszarów 

4.7 Lokalne arbitralne systemy mapowania 

Podczas badania małych obszarów często lepiej jest zastosować zdefiniowany przez użytkownika układ 

współrzędnych płaszczyzny lokalnej. W tym przypadku zakrzywiona powierzchnia Ziemi może być 

uważana za płaską powierzchnię o znikomym poziomie zniekształceń. Aby ustanowić lokalny układ 

współrzędnych z GPS, zestaw punktów o znanych wartościach współrzędnych w WGS 84 i systemie 

lokalnym musi być dostępny. Porównując współrzędne punktów wspólnych (tj. Punkty o znanych 

współrzędnych zarówno w systemie lokalnym, jak iw systemie WGS 84), parametry transformacji 

można uzyskać stosując technikę najmniejszych kwadratów. Te parametry transformacji zostaną 

wykorzystane do przekształcenia wszystkich nowych współrzędnych uzyskanych z GPS w lokalny układ 

współrzędnych. Należy zauważyć, że im lepszy rozkład wspólnych punktów, tym lepsze rozwiązanie  



 

Liczba punktów wspólnych również odgrywa ważną rolę. Im większa liczba punktów wspólnych, tym 

lepsze rozwiązanie. Ustalenie lokalnego układu współrzędnych odbywa się zazwyczaj na dwa sposoby. 

Jednym ze sposobów jest dostarczenie oprogramowania parametrów transformacji (zwykle 

dostarczanego przez producentów odbiorników GPS) ze współrzędnymi punktów wspólnych w obu 

systemach, jeśli są one dostępne. Oprogramowanie następnie obliczy parametry transformacji, które 

po pobraniu do modułu gromadzącego dane GPS zostaną wykorzystane automatycznie przekształć 

wszystkie nowe współrzędne w lokalny układ współrzędnych. Alternatywnie, jeśli współrzędne zbioru 

punktów są znane tylko w lokalnym układzie współrzędnych, użytkownik może zająć te punkty 

odbiornikiem łazika, aby uzyskać swoje współrzędne w systemie WGS 84. W tym celu zwykle 

wykorzystuje się badania kinematyczne w czasie rzeczywistym (RTK) GPS Pozwala to na określenie 

parametrów transformacji podczas przebywania w polu. 

4.8 Systemy wysokości 

Wysokość (lub wysokość) punktu jest definiowana jako pionowa odległość od pionowej linii 

odniesienia do punktu  

 

 

Jak stwierdzono w rozdziale 4.1, geoidę często wybiera się jako pionową podstawę odniesienia. 

Wysokość punktu nad geoidą nazywana jest wysokością ortometryczną. Może być dodatnia lub 



ujemna w zależności od tego, czy punkt znajduje się powyżej czy poniżej geoidy. Ponieważ są one 

znaczące pod względem fizycznym, często potrzebne są w praktyce wysokości ortogonalne, które 

zwykle można znaleźć na mapach topograficznych. W niektórych przypadkach, np. W przypadku GPS, 

uzyskane wysokości odnoszą się do elipsoidy odniesienia, a nie do geoidy. Dlatego te wysokości są 

znane jako wysokości elipsoidalne. Wysokość elipsoidalna może być również dodatnia lub ujemna w 

zależności od tego, czy punkt znajduje się powyżej, czy pod powierzchnią elipsoidy odniesienia. 

Niestety, elipsoidalne .Wysokości są czysto geometryczne i nie mają żadnego fizycznego znaczenia. W 

związku z tym różne przyrządy Geomatics (np. Stacje końcowe) nie mogą ich bezpośrednio wyczuć. 

Separacja geoidy-elipsoidy jest znana jako wysokość geoidalna lub falowanie. Odległość ta może 

wynosić do około 100 m, i może być dodatnia lub ujemna w zależności od tego, czy geoida znajduje się 

powyżej, czy poniżej elipsoidy odniesienia w danym punkcie. Dokładne informacje o wysokości 

geoidalnej prowadzą do określenia wysokości ortometrycznej na wysokości elipsoidalnej i na odwrót. 

Opracowano modele geoidy opisujące geoidalne wysokości dla całego świata. Niestety, modele te nie 

mają stałego poziomu dokładności wszędzie, głównie z powodu braku lokalnych danych 

grawitacyjnych i związanych z nimi informacji o wysokości w niektórych częściach świata. Wiele 

odbiorników GPS i pakietów oprogramowania ma wbudowane modele geoidy do automatycznej 

konwersji między wysokościami ortometrycznymi i elipsoidalnymi. Należy jednak zachować ostrożność 

podczas ich stosowania, ponieważ są to zwykle modele o niskiej dokładności. 

V. Pozycjonowanie GPS 

Pozycjonowanie za pomocą GPS można wykonać na dwa sposoby: pozycjonowanie punktowe lub 

pozycjonowanie względne. Pozycjonowanie punktu GPS wykorzystuje jeden odbiornik GPS, który 

mierzy pseudoodległości kodu w celu natychmiastowego określenia pozycji użytkownika, o ile w 

odbiorniku są widoczne cztery lub większa liczba satelitów. Oczekiwana dokładność poziomego 

pozycjonowania z cywilnych odbiorników kodu C / A spadła z około 100 m (2 dropy), gdy selektywna 

dostępność była włączona, do około 22 m (2 dropy) w przypadku braku selektywnej dostępności. 

Pozycjonowanie punktów GPS jest wykorzystywane głównie wtedy, gdy wymagana jest stosunkowo 

mała dokładność. Obejmuje to aplikacje rekreacyjne i nawigację o niskiej dokładności. Jednak 

pozycjonowanie GPS wykorzystuje jednocześnie dwa odbiorniki GPS śledzenie tych samych satelitów. 

Jeśli oba odbiorniki śledzą co najmniej cztery wspólne satelity, można uzyskać dokładność 

pozycjonowania rzędu podcentymetru do kilku metrów. Pomiary fazy nośnej i / lub pseudoodległości 

mogą być stosowane w pozycjonowaniu GPS, w zależności od wymagań dokładności. Ten pierwszy 

zapewnia najwyższą możliwą dokładność. Pozycjonowanie GPS można wykonać w trybie rzeczywistym 

lub po zakończeniu sesji. Pozycjonowanie GPS jest używane do zastosowań o wysokiej dokładności, 

takich jak geodezja i mapowanie, GIS i precyzyjna nawigacja. 

5.1 Pozycjonowanie punktu GPS 

Pozycjonowanie punktów GPS, określane również jako samodzielne lub autonomiczne 

pozycjonowanie, obejmuje tylko jeden odbiornik GPS. Oznacza to, że jeden odbiornik GPS jednocześnie 

śledzi cztery lub więcej satelitów GPS, aby określić własne współrzędne w stosunku do środka Ziemi  



 

Niemal wszystkie odbiorniki GPS aktualnie dostępne na rynku są w stanie wyświetlać swoje 

współrzędne położenia punktowego. Aby określić położenie punktu odbiornika w dowolnym czasie, 

współrzędne satelity oraz minimum cztery zakresy do czterech satelitów . Odbiornik otrzymuje 

współrzędne satelity za pomocą komunikatu nawigacyjnego, a zakresy są uzyskiwane z kodu C / A lub 

kodu P (Y), w zależności od typu odbiornika (cywilnego lub wojskowego). Jak wspomniano wcześniej, 

zmierzone pseudoodległości są zanieczyszczone zarówno błędami synchronizacji zegara satelity jak i 

odbiornika. Poprawianie błędów zegara satelitarnego może być wykonane przez zastosowanie 

poprawki zegara satelitarnego w komunikacie nawigacyjnym; błąd zegara odbiornika jest traktowany 

jako dodatkowy nieznany parametr w procesie estymacji. Daje to całkowitą liczbę nieznanych 

parametrów do czterech: trzy dla współrzędnych odbiornika i jeden dla błędu zegara odbiornika. Z tego 

powodu potrzebne są przynajmniej cztery satelity. Należy zauważyć, że jeśli śledzone są więcej niż 

cztery satelity, stosuje się tak zwaną estymację najmniejszych kwadratów lub technikę filtrowania 

Kalmana [2-4]. Ponieważ współrzędne satelity są podane w systemie WGS 84, otrzymane współrzędne 

odbiornika będą również w systemie WGS 84, jak wyjaśniono w Części 4. Jednak większość 

odbiorników GPS dostarcza parametry transformacji między WGS 84 a wieloma lokalnymi bazami 

danych używanymi w świat. 

5.2 Pozycjonowanie GPS 

Pozycjonowanie GPS, zwane także pozycjonowaniem różnicowym, wykorzystuje dwa odbiorniki GPS 

jednocześnie śledzące te same satelity w celu określenia ich względnych współrzędnych  



 

Z dwóch odbiorników jeden jest wybierany jako odniesienie lub podstawa, która pozostaje nieruchoma 

w miejscu o dokładnie znanych współrzędnych. Inny odbiornik, znany jako łazik lub zdalny odbiornik, 

ma nieznane współrzędne. Odbiornik rover może być stacjonarny lub nie, w zależności od rodzaju 

działania GPS. Aminimum czterech wspólnych satelitów jest wymagane do względnego 

pozycjonowania. Jednak śledzenie więcej niż czterech wspólnych satelitów jednocześnie poprawiłoby 

dokładność rozwiązania pozycji GPS. W pozycjonowaniu względnym można zastosować pomiary 

Carrierphase i / lub pseudorange. Różne techniki pozycjonowania są stosowane w celu zapewnienia 

przetwarzania końcowego (postpozycji) lub rozwiązania w czasie rzeczywistym. Szczegóły najczęściej 

używanych technik pozycjonowania podano w sekcjach 5.3 do 5.7. Pozycjonowanie GPS zapewnia 

większą dokładność niż pozycjonowanie autonomiczne. Zależnie od tego, czy w pozycjonowaniu 

względnym zastosowano pomiary fazy nośnej, czy pseudopomiaru, poziom dokładności wynosi od 

centymetr do kilku metrów. Dzieje się tak głównie dlatego, że pomiary dwóch (lub więcej) odbiorników 

jednocześnie śledzących konkretnego satelitę zawierają mniej więcej te same błędy i błędy. Im 

mniejsza odległość między dwoma odbiornikami, tym podobne są błędy. Dlatego, jeśli przyjmiemy 

różnicę między pomiarami dwóch odbiorników (stąd nazwa "pozycjonowanie różnicowe"), podobne 

błędy zostaną usunięte lub zredukowane. 

5.3 Statyczne pomiary GPS 

Statyczne pomiary GPS to technika względnego pozycjonowania, która zależy od pomiarów fazy 

nośnej. Zatrudnia dwa (lub więcej) stacjonarne odbiorniki jednocześnie śledzące te same satelity  



 

Jeden odbiornik, odbiornik bazowy, jest ustawiony nad punktem o dokładnie znanych współrzędnych, 

takich jak pomnik ankiety (czasami określany jako znany punkt). Drugi odbiornik, zdalny odbiornik, jest 

ustawiony nad punktem, którego współrzędne są poszukiwane (czasami określane jako nieznany 

punkt). Podstawowy odbiornik może obsługiwać dowolną liczbę zdalnych odbiorników, o ile co 

najmniej cztery wspólne satelity są widoczne zarówno w bazie, jak i zdalnych lokalizacjach. Zasadniczo 

metoda ta opiera się na zbieraniu jednoczesnych pomiarów zarówno w odbiornikach podstawowych, 

jak i zdalnych przez określony czas, który po przetworzeniu daje współrzędne nieznanego punktu. Czas 

obserwacji lub zajęcia waha się od około 20 minut do kilku godzin, w zależności od odległości między 

podstawą a odległymi odbiornikami (to znaczy od długości linii bazowej), liczby widocznych satelitów i 

geometrii satelity. Pomiary są zwykle wykonywane w odstępie czasu rejestrowania 15 lub 20 sekund 

lub jednej próbki co 15 lub 20 sekund. Po zakończeniu pomiarów w terenie pobrane dane zostaną 

pobrane z odbiorników do komputera w celu przetworzenia. Różne przetwarzanie opcje mogą być 

wybierane w zależności od wymagań użytkownika, długości linii bazowej i innych czynników. Na 

przykład, jeśli linia bazowa jest stosunkowo krótka, powiedzmy, 15 lub 20 km, rozstrzygnięcie 

parametrów niejednoznaczności będzie kluczową kwestią dla zapewnienia precyzyjnego 

pozycjonowania. W takim przypadku należy wybrać opcję ustalania parametrów niejednoznaczności. 

W przeciwieństwie do tego, jeśli linia bazowa jest stosunkowo długa, użytkownik może wybrać opcję 

liniowej kombinacji wolnej od jonosfery, aby usunąć większość błędu jonosferycznego. Wynika to z 

faktu, że parametry niejednoznaczności nie mogą być ustalane niezawodnie przy prawidłowych 

wartościach całkowitych. W przypadku bardzo długich linii bazowych, na przykład ponad 1000 km, 

zaleca się, aby użytkownik przetwarzał dane za pomocą jednego z dostępnych pakietów 

oprogramowania naukowego, takiego jak oprogramowanie BERENSE opracowane przez University of 

Bern, a nie komercyjny pakiet oprogramowania. W tym przypadku należy również zastosować 

dokładny efemeryd, jako efekt błędy orbitalne będą znacznie różnić się na dwóch końcach linii 

podstawowej. Statyczna geodezja GPS z pomiarami fazy nośnej jest najdokładniejszą techniką 

pozycjonowania. Wynika to głównie z istotnej zmiany geometrii satelity w długim okresie obserwacji. 

Chociaż zarówno odbiorniki jedno-, jak i dwustrefowe mogą być wykorzystywane do pozycjonowania 

statycznego, często jest on używany, zwłaszcza w przypadku linii bazowych o długości przekraczającej 

20 km. Oczekiwana dokładność z odbiornika jakości geodezyjnej wynosi zazwyczaj 5 mm + 1 ppm (rms), 



ppm dla części na milion i rms dla pierwiastka kwadratowego. Oznacza to, że na przykład dla 10-

kilometrowej linii bazowej oczekiwana dokładność statycznego pomiaru GPS wynosi 1,5 cm (rms). 

Większą dokładność można uzyskać, na przykład stosując precyzyjne efemerydy 

5.4 Szybkie (szybkie) statyczne 

Szybka lub szybka statyczna geodezja jest techniką względnego pozycjonowania opartą na fazie nośnej, 

podobną do statycznej geodezji GPS. Oznacza to, że wykorzystuje dwa lub więcej odbiorników 

jednocześnie śledzących te same satelity. Jednak przy szybkim przeglądzie statycznym, tylko odbiornik 

bazowy pozostaje nieruchomy nad znanym punktem podczas całej sesji obserwacyjnej 

 

Odbiornik rover pozostaje nieruchomy nad nieznanym punktem tylko przez krótki czas, a następnie 

przesuwa się do innego punktu, którego współrzędne są poszukiwane. Podobnie jak w przypadku 

statycznych pomiarów GPS, odbiornik podstawowy może obsługiwać dowolną liczbę łazików. Ta 

metoda jest odpowiednia, gdy badanie obejmuje wiele nieznanych punktów znajdujących się w pobliżu 

(to jest w odległości do około 15 km) znanego punktu. Badanie rozpoczyna się od ustawienia 

odbiornika bazowego na znanym punkcie, podczas ustawiania odbiornika odbiornika na pierwszym 

nieznanym punkcie. Podstawowy odbiornik pozostaje nieruchomy i zbiera dane w sposób ciągły. 

Odbiornik rover zbiera dane przez około 2 do 10 minut, w zależności od odległości od podstawy i 

geometrii satelity. Po zebraniu danych przez odbiornik łazu, użytkownik przechodzi do następnego 

punktu o nieznanych współrzędnych i powtarza procedury. Należy zauważyć, że podczas ruchu 

odbiornik łazika może być wyłączony. Ze względu na stosunkowo krótki czas przebywania dla 

odbiornika odbiornika ruchomego, interwał rejestracji jest skrócony do 5 sekund. Po pobraniu i 

pobraniu danych terenowych z obu odbiorników, do przetwarzania danych wykorzystywane jest 

oprogramowanie komputerowe. W zależności od tego, czy zebrano wystarczającą ilość wspólnych 

danych, oprogramowanie może wyprowadzić ustalone rozwiązanie, co oznacza, że parametry 

niejednoznaczności zostały ustalone na wartościach całkowitych. W przeciwnym razie uzyskuje się 

rozwiązanie zmiennoprzecinkowe, co oznacza, że oprogramowanie nie było w stanie ustalić 

parametrów niejednoznaczności na wartościach całkowitych (tj. Uzyskano tylko parametry 

wieloznaczności o wartościach rzeczywistych). Ten problem występuje głównie wtedy, gdy zebrane 

dane GPS są niewystarczające. Stałe rozwiązanie oznacza, że dokładność pozycjonowania jest na 

poziomie centymetra, podczas gdy rozwiązanie pływające oznacza, że dokładność pozycjonowania jest 

na poziomie decymetrowym lub submikrowym. Chociaż zarówno odbiorniki jedno-, jak i dwumetrowe 



mogą być wykorzystywane do szybkiego pomiaru statycznego, prawdopodobieństwo znalezienia 

rozwiązania stałego jest wyższe w przypadku drugiego. 

5.5 GPS-y do zatrzymywania i ruszania 

Ankieta "stop-and-go" to kolejna technika pozycjonowania względem fazy nośnej. Zatrudnia również 

dwa lub więcej odbiorników GPS jednocześnie śledzących te same satelity  

 

 odbiornik bazowy, który pozostaje nieruchomy nad znanym punktem i jednym lub większą liczbą 

odbiorników ruchomych. Odbiornik rover porusza się pomiędzy nieznanymi punktami i wykonuje 

krótkie zatrzymanie w każdym punkcie, aby zebrać dane GPS. Dane są zwykle zbierane z szybkością 1- 

do 2-sekundowego zapisu przez okres około 30 sekund na każdy przystanek. Podobnie jak w 

poprzednich metodach, odbiornik bazowy może obsługiwać dowolną liczbę łazików. Metoda ta jest 

odpowiednia, gdy badanie obejmuje dużą liczbę osób nieznanych punktów znajdujących się w pobliżu 

(tj. w odległości do 10 - 15 km) znanego punktu. Badanie rozpoczyna się od określenia początkowych 

parametrów niejednoznaczności całkowitej, procesu zwanego inicjalizacją odbiornika. Można tego 

dokonać za pomocą różnych metod, omówionych w następnym rozdziale. Po pomyślnym 

zainicjowaniu można natychmiast uzyskać dokładność pozycjonowania na poziomie centymetrowym. 

Jest to prawdą, o ile istnieje minimum cztery wspólne satelity jednocześnie śledzone przez odbiorniki 

bazowe i odbiorniki łazików przez cały czas. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony w żadnym 

momencie podczas badania, proces inicjalizacji musi zostać powtórzony, aby zapewnić dokładność na 

poziomie centymetra. Po inicjalizacji rover przesuwa się do pierwszego nieznanego punktu. Po 

zebraniu około 30 sekund danych, urządzenie porusza się, bez wyłączania, do drugiego punktu i 

procedury są powtarzane. Niezwykle ważne jest śledzenie co najmniej czterech satelitów, nawet 

podczas ruchu; w przeciwnym razie proces inicjalizacji musi zostać powtórzony ponownie przez, na 

przykład ponowne zajęcie poprzedniego punktu. Niektórzy producenci, dla przykład, Ashtech Inc., 

zaleca ponowne zajęcie pierwszego punktu na końcu ankiety. Okazało się to bardzo przydatne w 

uzyskaniu stałego rozwiązania, pod warunkiem, że oprogramowanie przetwarzające ma funkcje 

przetwarzania do przodu i do tyłu. Po zebraniu i pobraniu danych do przetwarzania jest używane 

oprogramowanie komputerowe. Niektóre pakiety oprogramowania mają funkcje przetwarzania do 

przodu i do tyłu, co pomaga w uzyskaniu stałego rozwiązania lub dokładności na poziomie centymetra. 

Odbiorniki jedno- i dwumetrowe mogą wykorzystywać metodę pomiarów stop-and-go. Specjalny 

przypadek pomiarów stop-and-go znany jest jako kinematyczny pomiar GPS. Obie metody są 



zasadniczo takie same; jednak ten ostatni nie wymaga zatrzymywania się w nieznanych punktach. 

Dokładność położenia jest wyższa w przypadku pomiarów stop-and-go, ponieważ błędy są uśredniane, 

gdy odbiornik zatrzymuje się w nieznanych punktach. 

5.6 GPS RTK 

Badanie RTK jest opartą na fazie nośnej techniką pozycjonowania względnego, która podobnie jak 

poprzednie metody, wykorzystuje dwa (lub więcej) odbiorniki jednocześnie śledzące te same satelity 

 

Ta metoda jest odpowiednia, gdy: (1) badanie obejmuje dużą liczbę nieznanych punktów znajdujących 

się w pobliżu (tj. W odległości do około 10-15 km) znanego punktu; (2) współrzędne nieznanych 

punktów są wymagane w czasie rzeczywistym; oraz (3) linia wzroku, ścieżka propagacji, jest 

stosunkowo wolna od przeszkód. Ze względu na łatwość użycia, a także możliwość określenia 

współrzędnych w czasie rzeczywistym, metoda ta jest preferowaną metodą dla wielu użytkowników. 

W tej metodzie odbiornik bazowy pozostaje nieruchomy nad znanym punktem i jest dołączony do 

nadajnika radiowego. Odbiornik rover jest zwykle przenoszony w plecaku i jest podłączony do 

odbiornika radiowego. Podobnie jak w konwencjonalnym GPSmethod kinematycznym, wymagana jest 

szybkość transmisji danych równa 1 Hz (jedna próbka na sekundę). Pomiary i współrzędne odbiornika 

bazowego są przesyłane do odbiornika odbiornika przez łącze komunikacyjne (radiowe). Wbudowane 

oprogramowanie odbiornika łazika łączy i przetwarza pomiary GPS zebrane zarówno w bazie, jak i 

odbiornikach łazików, w celu uzyskania współrzędnych łazika. Początkowe parametry 

niejednoznaczności są określane niemal natychmiastowo za pomocą techniki zwanej 

niejednoznacznością OTF (ang. On-the-fly), która zostanie omówiona w następnym rozdziale. Gdy 

parametry niejednoznaczności zostaną ustalone na wartości całkowite, odbiornik (lub jego kontroler 

komputerowy) wyświetli współrzędne napędu w polu. Oznacza to, że żadne postprocesowanie nie jest 

wymagane. Oczekiwana dokładność pozycjonowania jest rzędu 2 do 5 cm (rms). Można to poprawić, 

pozostając przez punkt przez krótki czas, na przykład około 30 sekund, aby umożliwić uśrednienie 

pozycji. Obliczone współrzędne napędu dla całego przeglądu mogą być przechowywane i pobrane 

później w oprogramowaniu CAD do dalszej analizy. Ta metoda jest używana głównie, ale nie wyłącznie, 

z odbiornikami dwufazowymi. W tych samych warunkach dokładność pozycjonowania metody RTK 



ulega nieznacznemu pogorszeniu w porównaniu z konwencjonalną kinematyczną metodą GPS. Dzieje 

się tak głównie dlatego, że znaczniki czasu (lub znaczniki czasu) konwencjonalnych danych 

kinematycznych z bazy i łazika idealnie pasują do przetwarzania. Jednak w przypadku RTK, dane 

podstawowego odbiornika docierają do odbiornika po pewnym opóźnieniu (lub opóźnieniu). 

Opóźnienie danych występuje w wyniku formatowania, pakietowania, transmisji i dekodowania 

danych podstawowych. Aby dopasować metrykę czasową danych z łazika, baza danych musi zostać 

ekstrapolowana, co obniża dokładność pozycjonowania. 

5.7 GPS różnicowy w czasie rzeczywistym 

Różnicowanie GPS w czasie rzeczywistym (DGPS) to oparte na kodzie techniki względnego 

pozycjonowania, które wykorzystuje dwa lub więcej odbiorników jednocześnie śledzących te same 

satelity  

 

Jest używany, gdy wystarcza dokładność na poziomie czasu rzeczywistego. Metoda opiera się na fakcie, 

że błędy GPS w motywowanych pseudonimach są w zasadzie takie same zarówno w bazie, jak iw łaziku, 

o ile długość linii bazowej wynosi kilkaset kilometrów. Tak jak poprzednio, odbiornik bazowy pozostaje 

nieruchomy nad znanym punktem. Wbudowane oprogramowanie w odbiorniku bazowym 

wykorzystuje dokładnie znane współrzędne podstawy, a także współrzędne satelity, pochodzące z 

komunikatu nawigacyjnego, aby obliczyć zakresy dla każdego satelity w widoku. Oprogramowanie 

dodatkowo rozróżnia wyliczone zakresy i zmierzone pseudoodległości kodu, aby uzyskać błędy 

pseudoodległości (lub poprawki DGPS). Korekty te są przesyłane w standardowym formacie o nazwie 

Radio Technical Commission for Maritime Service (RTCM) do łazika za pośrednictwem łącza 

komunikacyjnego. Rover następnie stosuje poprawki DGPS, aby skorygować zmierzone 

pseudoodległości w rover. Na koniec poprawione pseudoodległości są używane do obliczania 

współrzędnych łazika. Dokładność uzyskana za pomocą tej metody zmienia się między submerem a 

około 5 m, w zależności od odległości od stacji bazowej, szybkości transmisji poprawek RTCM DGPS i 

wydajności odbiorników kodu C / A. Większa dokładność jest uzyskiwana przy krótkiej podstawie - 

oddzielenie od siebie, wysoka prędkość transmisji i zakresy kodów C / A wygaszone przez nośnik. Po 

zakończeniu selektywnej dostępności szybkość transmisji danych może zostać zmniejszona do 10 

sekund lub mniej bez zauważalnej degradacji dokładności. Dalsza poprawa dokładności mogłaby zostać 



osiągnięta, gdyby odbiorniki były zdolne do przechowywania surowych pomiarów pseudoodległości, 

które mogłyby być wykorzystane później w trybie przetwarzania końcowego. Ponieważ DGPS w czasie 

rzeczywistym jest szeroko stosowany, niektóre agencje rządowe, a także firmy prywatne, dostarczają 

korekty DGPS RTCM bezpłatnie lub po pewnych opłatach. Więcej informacji na temat tych usług 

zostanie podanych w części 7. 

5.8 Real time versus postprocessing 

Termin "czas rzeczywisty" oznacza, że wyniki uzyskuje się niemal natychmiast, natomiast termin 

"postprocessing" oznacza, że pomiary są gromadzone w terenie i przetwarzane później, aby uzyskać 

wyniki. Każdy z tych trybów ma pewne zalety i wady. Pierwszą zaletą trybu czasu rzeczywistego jest to, 

że wyniki, jak również pomiary dokładności (lub kontrola jakości) są uzyskiwane podczas pracy w 

terenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomiarów RTK, ponieważ użytkownik nie zapisałby 

wyświetlanych współrzędnych, chyba że parametry niejednoznaczności zostaną ustalone na 

wartościach całkowitych i osiągnięta zostanie dokładność na poziomie centymetra. Prowadzi to do 

wyższej produktywności w porównaniu z trybem przetwarzania końcowego, ponieważ gromadzone są 

tylko dane GPS wystarczające do uzyskania rozwiązania stałego. Ponadto przetwarzanie danych GPS 

odbywa się automatycznie w terenie za pomocą wbudowanego oprogramowania. Oznacza to, że nie 

jest wymagane szkolenie z postprocesingu oprogramowania. Użytkownik oszczędza również czas 

spędzony na przetwarzaniu danych. Istnieją jednak pewne zalety w trybie postprocessingu. Pierwszym 

z nich jest to, że dokładniejsze wyniki uzyskuje się na ogół w trybie przetwarzania końcowego. Jednym 

z powodów jest większa elastyczność w edycji i czyszczeniu zebranych danych GPS. Jak dobrze, nie ma 

degradacji dokładności ze względu na opóźnienie danych, jak wyjaśniono w Rozdziale 5.7. Inną ważną 

zaletą jest to, że unika się problemów związanych z łączem komunikacyjnym, takich jak względnie 

niezakłócony wymóg wzroku. W niektórych przypadkach parametry wejściowe, takie jak współrzędne 

stacji bazowej lub wysokość anteny, mogą zawierać pewne błędy, które prowadzą do błędów w 

obliczonych współrzędnych napędu. Błędy te można skorygować w trybie przetwarzania końcowego, 

podczas gdy nie można ich całkowicie skorygować w trybie czasu rzeczywistego. 

5.9 Łącze komunikacyjne (radiowe) 

RTK i operacje DGPS w czasie rzeczywistym wymagają komunikacji lub radia, łącze do transmisji 

informacji z odbiornika podstawowego do odbiornika odbiornika ruchomego (rysunki 5.6 i 5.7). Dane 

RTK są zwykle transmitowane z prędkością 9600, a korekty DGPS są zwykle przesyłane z prędkością 

200 Kb / s. Dostępne są różne łącza radiowe wykorzystujące różne części widma elektromagnetycznego 

do obsługi takich operacji. Części spektrum najczęściej stosowane w praktyce to pasma o niskiej / 

średniej częstotliwości (LF / MF) (tj. 30 kHz do 3 MHz) oraz pasma o bardzo wysokiej i ultra wysokiej 

częstotliwości (VHF / UHF) (tj. 30 MHz do 3 GHz) [7, 8]. Często użytkownicy GPS wykorzystują własne 

dedykowane łącza radiowe do przesyłania informacji o stacji bazowej. Dedykowane naziemne łącza 

radiowe GPS są ustalane z wykorzystaniem pasma VHF / UHF. Łącza radiowe w tym paśmie zapewniają 

zasięg linii widzenia, z możliwością przenikania do budynków i innych przeszkód. Jednym z przykładów 

takiego łącza radiowego jest powszechnie stosowana RFM96W z Pacific Crest Corporation, która jest 

dostępna w różnych modelach w oparciu o obsługiwane częstotliwości w paśmie VHF / UHF. Ten typ 

łącza radiowego wymaga licencji do działania. Nowe połączenie radiowe, które zostało niedawno 

wyprodukowane przez tę samą firmę, nazywa się Link danych pozycji (PDL) 

 



 

PDL pozwala na szybkość transmisji 19 200 i charakteryzuje się niskim poziomem zużycie energii i 

ulepszony interfejs użytkownika. Innym przykładem jest pozbawiony licencji radiowy nadajnik-

odbiornik o widmie rozproszonym, który działa w paśmie 902-928 MHz pasma UHF. To połączenie 

radiowe obejmuje obszar 1-5 km i 3-15 km odpowiednio na obszarach miejskich i wiejskich. Niedawno 

niektórzy producenci GPS przyjęli technologię komórkową, cyfrowe usługi komunikacji osobistej (PCS), 

jako alternatywne łącze komunikacyjne. W niedalekiej przyszłości oczekuje się, że szerokopasmowe 

sieci cyfrowe trzeciej generacji będą szeroko stosowane jako łącza komunikacyjne GPS. Technologia 

3G wykorzystuje wspólne globalne standardy, co zmniejsza koszty usług. Ponadto technologia ta 

umożliwia utrzymywanie urządzeń w pozycji "włączony" przez cały czas transmisji lub odbioru danych, 

podczas gdy abonenci płacą za pakiety danych, które transmitują / odbierają. Należy podkreślić, że 

przeszkody wzdłuż ścieżki propagacji, takie jak budynki i ukształtowanie terenu, osłabiają przesyłany 

sygnał, co prowadzi do ograniczonego zasięgu sygnału. Przesłane tłumienie sygnału może być również 

spowodowane odbiciem naziemnym (wielościeżkowym), anteną nadawczą i innymi czynnikami. Aby 

zwiększyć zasięg łącza radiowego, użytkownik może zastosować wzmacniacz mocy lub wysokiej jakości 

kable koncentryczne, lub może zwiększyć wysokość anteny radiowej nadającej / odbierającej. Jeśli 

użytkownik używa wzmacniacza mocy, należy go jednak ostrzec przed przeciążeniem sygnału, które 

zwykle występuje, gdy nadajnik i odbiorniki radiowe są bardzo blisko siebie. Użytkownik może również 

zwiększyć zasięg sygnału za pomocą stacji przemiennika. W takim przypadku lepiej byłoby użyć anteny 

jednokierunkowej, takiej jak Yagi, na stacji bazowej i anteny dookólnej na stacji przemiennika 

 



VI. Techniki niejednoznaczności 

Poprzednia część pokazała, że dokładność pozycjonowania na poziomie centymetrów można uzyskać, 

obserwując fazy nośne w trybie pozycjonowania względnego. Warunkiem tego jest jednak pomyślne 

określenie początkowych parametrów niejednoznaczności całkowitej (w rzeczywistości parametrów 

dwuznaczności całkowitej podwójnej różnicy). Proces ten jest powszechnie znany jako rozstrzyganie 

niejednoznaczności. Prawidłowe poprawne określenie parametrów niejednoznaczności jest 

równoważne z bardzo dokładnymi zakresami do satelitów, co prowadzi do wysokiej dokładności 

pozycjonowania. Parametry niejednoznaczności są początkowo określane jako część rozwiązania 

filtrującego metodą najmniejszych wartości lub filtrowania Kalmana. Niestety, żadna z metod nie może 

bezpośrednio określić liczb całkowitych parametrów niejednoznaczności. Można uzyskać tylko liczby 

rzeczywiste wraz z ich parametrami niepewności (tzw. Macierzą kowariancji). Te liczby rzeczywiste są 

w rzeczywistości trudne do oddzielenia od rozwiązania bazowego. W związku z tym, ponieważ wiemy 

z góry, że parametry niejednoznaczności są liczbami całkowitymi, staje się jasne, że wymagana jest 

dalsza analiza. Tradycyjnie, precyzyjne pozycjonowanie GPS z obserwacjami w fazie nośnej 

przeprowadzono z zastosowaniem długich okresów obserwacyjnych (zazwyczaj kilka godzin). Pozwala 

to znacząco zmienić geometrię odbiornika-satelity, co pomaga w oddzieleniu parametrów 

niejednoznaczności od podstawowego rozwiązania. W związku z tym, nawet jeśli rozwiązanie 

najmniejszych kwadratów zawierałoby wartości rzeczywiste dla parametrów niejednoznaczności, były 

one bardzo bliskie wartościom całkowitym. W konsekwencji prawidłowe wartości całkowite zostały po 

prostu uzyskane przez zaokrąglenie liczb rzeczywistych do najbliższych liczb całkowitych. Następnie 

należy przeprowadzić kolejną korektę najmniejszych kwadratów, biorąc pod uwagę parametry 

dwuznaczności o wartościach całkowitych jako znane wartości, podczas gdy składniki bazowe są 

nieznane. Jest oczywiste, że chociaż ta metoda jest w stanie określić poprawne liczby całkowite 

niejednoznaczności parametry, jest czasochłonne. Jako takie, stosowanie tej metody jest obecnie 

ograniczone do długich linii podstawowych w trybie statycznym. Opracowano różne metody w celu 

przezwyciężenia ograniczenia poprzednia metoda (tj. stosowanie długich okresów obserwacyjnych). 

Jedną z takich metod jest użycie znanej linii bazowej (tj. Współrzędne jej punktów końcowych są 

dokładnie znane), która może być dostępna w obszarze projektu. Parametry niejednoznaczności są 

określane przez proste zajmowanie dwóch punktów końcowych znanej linii bazowej za pomocą 

odbiornika podstawowego i odbiornika ruchomego przez krótki okres czasu. Ten proces jest 

powszechnie znany jako inicjalizacja odbiornika. Po zainicjowaniu odbiornika odbiornik łazika może 

przejść do punktów, które będą badane. W tej metodzie odbiornik wykorzystuje parametry 

niejednoznaczności określone podczas inicjalizacji, aby rozwiązać współrzędne nowych punktów. Jak 

wspomniano w części 2, początkowa liczba całkowita cykli (parametr niejednoznaczności) pozostaje 

stała w czasie, nawet jeśli odbiornik jest w ruchu, o ile nie wystąpiły żadne ześlizgi cyklu. W innymi 

słowy, konieczne jest, aby odbiorniki były cały czas "włączone" i aby w każdej chwili były śledzone co 

najmniej cztery wspólne satelity. Alternatywna metoda inicjalizacji znana jest jako metoda zamiany 

anteny, którą można zastosować, gdy w obszarze projektu nie ma dostępnej znanej linii bazowej. 

Metoda ta, wprowadzona przez dr. Ben Remondiego w 1986 roku, opiera się na wymianie anten 

między podstawą a łazikiem podczas śledzenia co najmniej czterech satelitów. Więcej szczegółów na 

temat tej metody podano w dalszej części. Zarówno znana metoda bazowa, jak i zamiana anteny są 

bardziej odpowiednie do pozycjonowania kinematycznego w trybie przetwarzania końcowego. Te trzy 

metody są odpowiednie dla aplikacji nie działających w czasie rzeczywistym, z którymi dane są zbierane 

w terenie, a następnie przetwarzane później w późniejszym czasie. Pozycjonowanie RTK wymaga 

jednak określenia parametrów niejednoznaczności całkowitej, gdy odbiornik jest w ruchu lub w locie. 

Rozwiązywanie dwuznaczności w locie, często nazywane rozwiązywaniem dwuznaczności w locie, różni 

się od wspomnianych wcześniej technik niejednoznaczności i rozdzielczości w tym sensie, że 



inicjalizacja jest wykonywana w terenie przy użyciu bardzo krótkich okresów obserwacji. Ze względu 

na duże wysokości satelitów GPS geometria odbiornika-satelity zmienia się bardzo powoli czas. W 

związku z tym krótki czas danych powoduje trudności w rozwiązaniu niejasności. Na szczęście 

opracowano bardziej zaawansowaną technikę, aby pokonać to ograniczenie; ta technika jest 

omówiona później.  

6.1 Metoda zamiany anten 

Wymiana anteny jest metodzie wykorzystywanej do szybkiego i niezawodnego określania 

początkowych parametrów niejednoznaczności (to znaczy inicjalizacji) w trybie przetwarzania 

końcowego. Metodę tę stosuje się głównie, gdy do pomiarów kinematycznych stosuje się odbiorniki 

jednoczęstotliwościowe, choć można je również stosować z podwójną częstotliwością. Procedury 

inicjalizacji za pomocą metody zamiany anteny rozpoczynają się od ustawienia odbiornika 

referencyjnego (bazowego) nad znanym punktem podczas ustawiania łazika w odległości kilku metrów 

od niego  

 

Około 1-minutowe jednoczesne dane GPS są następnie gromadzone w obu odbiornikach. Zwykle 

stosuje się szybkość transmisji danych równą 1 lub 2 sekundom. Po zebraniu danych dwie anteny (z 

dwoma podłączonymi do nich odbiornikami GPS) są wymieniane. Odbywa się to bez zmiany oryginalnej 

anteny wysokości. Należy zachować ostrożność, aby śledzić do co najmniej czterech, najlepiej pięciu, 

wspólnych satelitów. Dzięki tej nowej konfiguracji, oba jednoczesne 1-minutowe dane GPS, przy 

poprzedniej stawce, są zbierane przez oba odbiorniki. Po tym kroku odbiorniki powracają do 

pierwotnej konfiguracji, co kończy procedurę inicjalizacji. Po przeprowadzeniu inicjalizacji odbiornik 

bazy musi być nieruchomy nad znanym punktem, podczas gdy łazik porusza się pomiędzy punktami, 

które mają być badane, jak omówiono wcześniej w metodzie kinematycznej. Po zakończeniu pracy w 

terenie dane są pobierane do oprogramowania do przetwarzania na komputerze PC, które najpierw 

wykorzystuje dane inicjalizacyjne do określenia początkowych parametrów niejednoznaczności. Po 

ustaleniu, oprogramowanie wykorzysta te parametry do określenia współrzędnych punktów 

pomiarowych z dokładnością do centymetra. Należy zauważyć, że krótszy czas obserwacji będzie 

wystarczający do zainicjowania odbiornika. 

6.2 Rozwiązywanie niejednoznaczności w locie 

Rozwiązywanie niejednoznaczności w locie (OTF) jest zaawansowaną techniką opracowaną niedawno 

w celu określenia początkowych parametrów niejednoznaczności całkowitej bez inicjalizacji statycznej 

(tj. Podczas ruchu odbiornika ruchomego). Technikę tę można zastosować z danymi jedno- lub 

dwumetrowymi. Jednak rozwiązanie dwuznaczności jest szybsze i bardziej niezawodne w przypadku 

danych o podwójnej częstotliwości. Jest używany głównie do operacji kinematycznych w czasie 

rzeczywistym, ale nie ogranicza się do nich. W ciągu ostatnich kilku lat opracowano kilka technik OTF. 

Podsumowano tu tylko jedną metodę. Pomiary bazowe i ruchome są połączone w trybie podwójnego 

różnicowania i następnie wykonuje się wstępną regulację, na przykład za pomocą najmniejszych 



kwadratów lub techniki filtrowania Kalmana. Wynikiem tej wstępnej korekty jest początkowa pozycja 

łazika wraz z szacunkami (wartości rzeczywiste) dla parametrów niejednoznaczności i ich wartości 

niepewności lub macierzy kowariancji. Macierz kowariancji może być reprezentowana geometrycznie 

w celu utworzenia a region, znany jako region zaufania, wokół oszacowanych parametrów 

niejednoznaczności wartości rzeczywistej. Rozmiar takiego regionu zaufania zależy od wielkości 

niepewności parametrów niejednoznaczności, a także od używanego poziomu prawdopodobieństwa. 

Im większa wartość niepewności i / lub poziom prawdopodobieństwa, tym większy rozmiar regionu 

zaufania. Obszar ufności przyjmuje kształt elipsy, jeśli liczba estymowanych parametrów wynosi dwa, 

a elipsoida, jeśli ma trzy. Jeżeli liczba oszacowanych parametrów jest większa niż trzy, co ma miejsce 

w przypadku, gdy liczba satelitów jest większa niż cztery, uzyskuje się obszar ufności hiperelipsoidu 

Ogólnie rzecz biorąc, obszar ufności hiperelipsuidu powstaje wokół oszacowanej, niejednoznacznej 

wartości rzeczywistej. parametry. Taka hiperelipsoida zawiera prawdopodobne parametry 

niejednoznaczności całkowitej na pewnym poziomie prawdopodobieństwa. Na przykład, jeśli wartość 

prawdopodobieństwa 99% jest używana do skalowania hyperellipsoidu, oznacza to, że istnieje 99% 

szansa, że prawdziwe parametry niejednoznaczności całkowitej są zlokalizowane wewnątrz tej 

hiperelipsoidy. Ponieważ wiemy z góry, że parametry niejednoznaczności muszą być liczbami 

całkowitymi, możemy narysować (matematycznie) linie siatki, które przecinają się na wartościach 

całkowitych w hiperellipsoidzie. Jeśli odstęp siatki zostanie wybrany jako równy jednemu cyklowi 

nośnika, wówczas prawdopodobne parametry niejednoznaczności całkowitej będą reprezentowane 

przez jeden z punktów przecięcia w hiperellipsoidzie. Rysunek  upraszcza to, używając przykładu 2-D 

jako przykładu. Hipereliplipa jest następnie wykorzystywana do przeszukiwania prawdopodobnych 

wartości całkowitych dla parametrów niejednoznaczności (tj. wszystkie punkty w obszarze zaufania z 

wartościami całkowitymi). Na podstawie oceny statystycznej wybrano tylko jeden punkt jako 

najbardziej prawdopodobny kandydat na parametry niejednoznaczności całkowitej. Po prawidłowym 

rozwiązaniu niejednoznaczności dokonuje się ostatecznej regulacji w celu uzyskania współrzędnych 

łazika z dokładnością do centymetra. Należy podkreślić, że technika OTF, choć zaprojektowana głównie 

do rozwiązywania parametrów niejednoznaczności w czasie rzeczywistym, może być również 

wykorzystana w trybie innym niż w czasie rzeczywistym. 

 

 

VII. Dane GPS i usługi korygujące 

Użytkownicy GPS stosują techniki różnicowe w celu osiągnięcia najwyższej możliwej dokładności 

pozycjonowania. Prostym sposobem na to jest użycie dwóch odbiorników GPS, bazy i łazika, jak 



omówiono w części 5. Jednak w wielu przypadkach może to nie być opłacalne. Alternatywą, która może 

znacznie obniżyć koszt badania bez pogorszenia dokładności położenia, jest skorzystanie z jednego z 

dostępnych danych GPS i usług korekcji. Jeżeli taka usługa jest dostępna w obszarze projektu, 

użytkownik GPS potrzebowałby tylko jednego odbiornika do użycia jako łazik; nie jest wymagany 

odbiornik bazowy. Obecnie dostępnych jest wiele różnych usług GPS z różnymi poziomami dokładności 

i kosztów. Niektóre usługi są świadczone nawet bez opłat użytkownika. Aby uzyskać wysoką 

dokładność pozycjonowania statycznego, przede wszystkim w celu ustanowienia nowych punktów 

kontrolnych, użytkownicy GPS mogą korzystać z jednego z wysoce precyzyjnych stałych GPS sieci stacji 

referencyjnych założone przez kilka organizacji na całym świecie. Usługi te są obecnie dostępne 

bezpłatnie na poziomie globalnym [np. Międzynarodowa sieć GPS dla geodynamiki (IGS)], a także na 

poziomie regionalnym [np. Sieć Stałej Operacyjnej Wieży Referencyjnej (CORS) w Stanach 

Zjednoczonych] . Kanadyjski aktywny system kontroli (CACS) to kolejna regionalna usługa GPS, 

dostępna dla użytkowników po nominalnych opłatach. Stacje referencyjne w tych systemach działają 

w sposób ciągły i zapewniają dostęp do nowoczesnego źródła ramki, takie jak ITRF i ulepszone NAD 83. 

Niektóre kraje na całym świecie ustanowiły sieci stacji referencyjnych wokół swoich obszarów 

przybrzeżnych, które stale transmitują korekty DGPS w czasie rzeczywistym w specjalnym formacie 

znanym jako format RTCM. Ta usługa jest przede wszystkim przeznaczona do ulepszania 

bezpieczeństwo nawigacji morskiej, ale jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników w 

obszarze zasięgu. Chociaż usługa ta jest dostępna przede wszystkim bezpłatnie, wymaga odbiornika 

sygnału nawigacyjnego podłączonego do odbiornika GPS, który akceptuje poprawki RTCM. Odbiorniki 

GPS, które akceptują poprawki RTCM, są powszechnie znane jako odbiorniki GPS z funkcją różnicową. 

Dokładność uzyskana z takiej usługi zwykle mieści się w przedziale od submerów do kilku metrów. Na 

poziomie komercyjnym szeroko stosowane są dwie usługi korekcji DGPS w czasie rzeczywistym. Jedna 

nadaje poprawki DGPS przez stacje radiowe FM, a druga przez satelity komunikacyjne [6-8]. Korekty 

DGPS z obu systemów oparte są na korektach DGPS z sieci naziemnych stacji referencyjnych, które 

obejmują szeroki obszar, na przykład kontynent. System jest więc znany jako GPS różnicowy 

(WADGPS). Oba systemy wymagają specjalnego odbiornika do dekodowania informacji korekcji DGPS, 

która byłaby powiązana z odbiornikiem odbiornika GPS w celu wysyłania informacji o pozycji z 

dokładnością na poziomie miernika. Systemy WADGPS mają kilka zalet w stosunku do 

konwencjonalnych jednosystemowych systemów DGPS, w tym zasięg dużych, niedostępnych regionów 

przy użyciu mniejszej liczby stacji referencyjnych. Multisite, pozycjonowanie RTK w czasie 

rzeczywistym, oparte na RTK na poziomie subdekymetra jest nową usługą, która jest obecnie 

rozwijana. Dzięki tej usłudze, zaledwie cztery odbiorniki referencyjne GPS mogą pokrywać całe miasto, 

a nawet pewną liczbę sąsiednie małe miasta. Oczekuje się, że postępy w komunikacji bezprzewodowej 

i Internecie sprawią, że usługa ta będzie bardzo obiecująca. Ta część podsumowuje każdą z usług GPS. 

7.1 Usługa danych 

Kilka organizacji na całym świecie ustanowiło wysoce precyzyjne stałe sieci stacji referencyjnych GPS, 

które są wykorzystywane do różnych celów geodezyjnych. Dane GPS zebrane na tych stacjach 

referencyjnych są udostępniane użytkownikom i mogą być wykorzystywane do wysoce dokładnych 

operacji pozycjonowania statycznego, takich jak tworzenie nowych punktów kontrolnych. Jedną z 

takich organizacji jest IGS, który jest usługą z międzynarodowym udziałem wielu stowarzyszeń w celu 

wspierania globalnych działań geodezyjnych i geofizycznych. Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Geodezji (IAG) formalnie rozpoznało IGS od 1993 r. Usługa IGS jest realizowana za pośrednictwem 

globalnej sieci 250 stacji śledzących (od kwietnia 2001 r.) Wyposażonych w nieprzerwanie działające 

odbiorniki dwustrefowe oraz szereg danych i analiz centra. Rysunek pokazuje aktualne stacje śledzące 

IGS 



 

Surowe dane GPS zebrane w każdej stacji monitorowania są formatowane w standardowym formacie, 

zwanym Independent Independent Receiver (RINEX), przez operacyjne centra danych. Sformatowane 

dane są następnie gromadzone przez globalne centra danych w celu archiwizacji i udostępniania w 

Internecie. Na tym etapie centra analityczne wykorzystują dane on-line do stworzenia szeregu 

produktów. Produkty te obejmują precyzyjne efemerydy GPS, informacje o satelicie i stacji 

monitorującej, współrzędne i prędkości stacji śledzących oraz parametry obrotu Ziemi. Istnieją różne 

poziomy jakości dokładnego efemeryd, w zależności od czasu dostępności Dane i produkty GPS IGS są 

obecnie dostępne bezpłatnie dla użytkowników na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Dane 

są dostępne w standardowym formacie RINEX. Należy podkreślić, że zarówno precyzyjna efemeryda 

IGS, jak i stacja śledząca współrzędne odnoszą się do systemu odniesienia ITRF. Oznacza to, że jeśli 

użytkownik stosuje precyzyjną efemerydę IGS, jego współrzędne rozwiązania zostaną odesłane do 

systemu referencyjnego ITRF. W Ameryce Północnej użytkownicy mogli również uzyskiwać dostęp do 

danych GPS za pośrednictwem sieci CORS i CACS obsługiwanych przez USS NGS i Geomatics Canada. 

Jedną z zalet wykorzystania danych CORS i CACS jest to, że stacje referencyjne są stosunkowo bliżej 

siebie. Dodatkowo dokładne efemerydy i współrzędne stacji referencyjnych można uzyskać w jednym 

z systemów ITRF lub ulepszonych NAD 83. 

7.2 Systemy radiolatarni DGPS 

Radiowe radiolatarnie morskie to elektroniczne pomoce nawigacyjne, które działają w zakresie niskich 

i średnich częstotliwości 283,5-325 kHz [5]. Są instalowane w latarniach morskich i innych miejscach 

przybrzeżnych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo na morzu, wiele morskich radiolatarni na całym świecie 

zostało zmodyfikowanych, aby nadawać w czasie rzeczywistym poprawki DGPS w formacie RTCM 

 



 

Ta usługa jest w większości przypadków bezpłatna. W systemie nawigacyjnym DGPS stacja 

referencyjna (RS) tworzy poprawki DGPS w czasie rzeczywistym w formacie RTCM, jak omówiono w 

części 5. Korekty te są cyfrowo modulowane za pomocą specjalnej formy częstotliwości modulacja 

znana jako minimum key shift (MSK). Zmodulowane dane korekcyjne są następnie przesyłane z 

radiolatarni przy prędkościach między 25 a 200 b / s. Typowe stawki wynoszą jednak 100 i 200 punktów 

bazowych. W większości przypadków jednostka monitorująca integralność (IM) jest kolokowana z RS 

w celu monitorowania jej działania. Użytkownik wyposażony w odbiornik sygnału nawigacyjnego MSK 

może odbierać przesyłane korekty DGPS, o ile znajduje się on w obszarze zasięgu konkretna stacja 

sygnalizacyjna. Zasięg zależy, między innymi, od mocy wyjściowej nadajnika, szumu atmosferycznego i 

czułości odbiornika. Zasięg zależy również od charakterystyki ścieżki propagacji lub konduktywności; 

jest większa nad wodą niż w głębi lądu. Lokalizacje sygnałów nawigacyjnych są zwykle wybierane w 

celu zapewnienia pokrywającego się zasięgu w celu zwiększenia całkowitej dostępności sygnału. 

Usługodawca (np. Straż przybrzeżna danego kraju) zazwyczaj publikuje oczekiwany obszar zasięgu 

systemu radiolokacyjnego DGPS. Niektórzy producenci odbiorników radiolatarni publikują 

szczegółowe informacje na temat dostępności usługi nawigacyjnej na całym świecie. Należy podkreślić, 

że odbiorniki nawigacyjne MSK są dostępne jako odbiorniki jedno- lub dwukanałowe. Te ostatnie są 

droższe, ale bardziej niezawodne. Drugi kanał jest użyteczny podczas wyszukiwania sąsiedniej stacji 

sygnalizacyjnej, o ile jest dostępna, o lepszej jakości sygnału. Odbiornik automatycznie przełączy się na 

sąsiednią stację nawigacyjną po jej znalezieniu. Oczywiście, jeśli wiadomo, że obszar jest pokryty tylko 

przez jedną stację nawigacyjną, to jednokanałowy odbiornik MSK byłby wystarczający i bardziej 

opłacalny. Aby być użytecznym, odbiornik MSK powinien być podłączony do gotowego odbiornika GPS, 

który następnie wyprowadziłby skorygowane współrzędne 

7.3 Systemy DGPS o szerokim zakresie powierzchni 

RealPS-DGPS z pojedynczą stacją referencyjną ma tę wadę, że dokładność pozycjonowania ma 

tendencję do pogorszenia, gdy użytkownik odchodzi od stacji referencyjnej. Oznacza to, że najwyższa 

dokładność pozycjonowania jest ograniczona do względnie małego obszaru otaczającego stację 

referencyjną. Aby rozwiązać ten problem, opracowano system oparty na pewnej liczbie szeroko 

rozdzielonych stacji referencyjnych, zwanych WADGPS. W tym systemie stacje referencyjne zbierają i 

przetwarzają dane GPS, aby obliczyć poprawki DGPS, które następnie są przekazywane do stacji 

amatorskiej za pośrednictwem łączy naziemnych, takich jak kable światłowodowe. Stacja główna 



analizuje i łączy odebrane dane w celu ustalenia liczby parametrów korekcji dla każdy satelita GPS, 

który byłby ważny w obszarze zasięgu systemu 

 

 

Parametry te są pakowane i przesyłane do satelitów geostacjonarnych, które retransmitują je z 

powrotem na Ziemię, aby zapewnić szeroki zasięg. Użytkownik w obszarze zasięgu systemu otrzyma 

tylko jeden zestaw korekt DGPS, który jest ważny dla jego lokalizacji. Obecnie dostępnych jest wiele 

komercyjnych systemów WADGPS, w tym OMNISTAR i RACAL LandStar [7, 8]. Oba te systemy 

wykorzystują łącze danych satelitarnych i obejmują różne regiony świata. Usługa OMNISTAR działa w 

paśmie C pasma częstotliwości, natomiast usługa LandStar działa w paśmie L. Aby uzyskać dostęp do 

usługi, subskrybent potrzebuje odbiornika danych systemowych do odbioru i dekodowania poprawek 

DGPS. Odbiornik danych musi być podłączony do odbiornika GPS z funkcją różnicową, aby uzyskać 

poprawioną pozycję. Można uzyskać dokładność rzędu submikera do kilku metrów, w zależności 

głównie od typu odbiornika GPS. Aby zmniejszyć koszt usługi WADGPS, niektórzy usługodawcy 

opracowali alternatywny sposób nadawania w czasie rzeczywistym korekt DGPS swojego systemu 

WADGPS [6]. System opiera się na wykorzystaniu już istniejących audycji radiowych FM w celu 

dostarczenia korekt DGPS lokalnym użytkownikom 

 



 

Oznacza to, że parametry korekcji transmitowane przez satelitę geostacjonarnego będą odbierane 

przez wiele stacji radiowych FM, które następnie będą obliczać i transmitować poprawki DGPS do 

lokalnych użytkowników. Technologia znana jako system danych radiowych (RDS) umożliwia 

transmisjom radia FM przenoszenie cyfrowych informacji korekcyjnych DGPS. Aby uzyskać dostęp do 

usługi tego typu, subskrybent w obszarze zasięgu transmisji radiowej FM potrzebuje odbiornika FM 

RDS do konstruowania korekt DGPS. Ten odbiornik FM o wielkości pagera musi być podłączony do 

różnicowego odbiornika GPS, aby uzyskać skorygowaną pozycję. Można uzyskać dokładność rzędu od 

1 do 10 metrów, w zależności głównie od opcji subskrypcji i typu odbiornika GPS. Zaletą tego systemu 

jest to, że opłata abonamentowa oraz koszt odbiornika FM są niskie w porównaniu z usługą transmisji 

satelitarnej. Cierpi jednak z ograniczonego zasięgu usług stacji radiowych FM. Zgłoszone pokrycie w 

Ameryce Północnej to około 90% zaludnionych obszarów. 

7.4 System Multisite RTK 

Jak wspomniano w części 5, pozycjonowanie RTK z pojedynczą stacją referencyjną jest ograniczone do 

odległości około 10 do 15 km. Poza tym ograniczeniem odległości, błędy w referencji i odbiornikach 

ruchomych stają się mniej skorelowane (to jest niepodobne) i nie zostałyby wystarczająco 

zniwelowane przez podwójne różnicowanie. Prowadzi to do nieudanego ustalenia parametrów 

niejednoznaczności, co z kolei pogarsza dokładność pozycjonowania. Aby przezwyciężyć to 

ograniczenie, grupy badawcze opracowały wielosektorową fazę nośną w czasie rzeczywistym oparte 

na RTK. Pomysł polegający na pozycjonowaniu RTK w wielu lokalizacjach opiera się na wykorzystaniu 

sieci stacji referencyjnych do tworzenia surowych pomiarów GPS dla wirtualnej stacji referencyjnej, 

która znajduje się bardzo blisko mobilnego lub łazika, odbiornika. Po utworzeniu, wirtualne pomiary 

stacji referencyjnej są przesyłane do mobilnego odbiornika, gdzie można przeprowadzić normalne 

pozycjonowanie pojedynczego stanowiska RTK. Sposób, w jaki tworzone są wirtualne pomiary stacji 

referencyjnej, można podsumować następująco. Po pierwsze Błędy różnicowe między stacjami 

referencyjnymi w sieci są określane na podstawie ich znanych dokładnych współrzędnych. Błędy 

różnicowe w dowolnym punkcie sieci (np. Lokalizacja odbiornika mobilnego) można następnie określić 

przez interpolację. Gdy użytkownik urządzenia przenośnego poda swoją przybliżoną pozycję do stacji 

kontrolnej, zostaną ustalone błędy różnicowe w tej lokalizacji. Surowe odczynniki są następnie 

tworzone na podstawie błędów różnicowych i przybliżonej pozycji użytkownika mobilnego. 



Opracowano również inne formy pozycjonowania wielopunktowego RTK. Zasada pozostaje jednak 

podobna do techniki wirtualnej stacji referencyjnej. Należy podkreślić, że pozycjonowanie 

wielopłaszczyznowe RTK szybko rośnie. Ostatnie osiągnięcia w zakresie technologii internetowych i 

komunikacji bezprzewodowej sprawiają, że usługa ta jest bardzo obiecująca 

VIII. Standardowe formaty GPS 

Ponieważ poszczególni producenci GPS mają własne zastrzeżone formaty do przechowywania 

pomiarów GPS, może być trudno połączyć dane z różnych odbiorników. Podobny problem występuje 

podczas łączenia różnych urządzeń, w tym systemu GPS. Aby pokonać te ograniczenia, wiele grup 

badawczych opracowało standardowe formaty dla różnych potrzeb użytkowników. W tym rozdziale 

omówiono najpopularniejsze formaty standardowe, a mianowicie: RINEX, NGS-SP3, RTCM SC-104 i 

NMEA 0183. 

8.1 Format RINEX 

Aby zaoszczędzić miejsce do przechowywania, własne formaty opracowane przez odbiornik GPS 

Producenci są głównie binarni, co oznacza, że nie są czytelni bezpośrednio po wyświetleniu. Stwarza 

to problem podczas łączenia danych (w trybie postprocesingu) z różnych odbiorników GPS. Aby 

przezwyciężyć ten problem, grupa naukowców opracowała międzynarodowy format wymiany danych. 

Ten format, znany jako format RINEX, jest w standardowym formacie ASCII (tj. Czytelny tekst). Chociaż 

wiadomo, że plik w formacie ASCII zajmuje więcej miejsca niż plik w formacie binarnym, zapewnia 

większą elastyczność dystrybucji. Plik RINEX jest tłumaczeniem skompresowanych plików binarnych 

odbiorcy. Wersja robocza formatu RINEX została wprowadzona w 1989 r., A następnie wprowadzono 

szereg aktualizacji w celu uwzględnienia większej liczby typów danych (np. Danych GLONASS) i innych 

celów [1]. Obecna wersja RINEX 2.10 definiuje sześć różnych plików RINEX; każdy zawiera nagłówek i 

sekcje danych: (1) plik danych obserwacji, (2) plik wiadomości nawigacyjnych, (3) plik meteorologiczny, 

(4) plik z komunikatem nawigacyjnym GLONASS, (5) plik danych satelitów geostacjonarnych (dane 

sygnału GPS), oraz (6) plik danych zegara satelity i odbiornika. Obecnie proponowana jest nowa wersja 

2.20, która uwzględnia dane z satelitów o niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) wyposażonych w 

odbiorniki GPS lub GPS / GLONASS. Dla większości użytkowników GPS pierwsze trzy pliki są 

najważniejsze i dlatego będą jedynymi omawianymi tutaj. Długość rekordu lub linii wszystkich plików 

RINEX jest ograniczona do maksymalnie 80 znaków. Zalecaną konwencją nazewnictwa dla plików 

RINEX jest "ssssdddf.yyt." . Pierwsze cztery znaki,”ssss” reprezentują nazwę stacji; następujące trzy 

znaki, „ ddd„ reprezentują dzień roku pierwszego zapisu; ósma postać, „f„ reprezentuje numer 

sekwencji pliku w ciągu dnia. Znaki rozszerzenia pliku „ yy„ oraz „T„ reprezentują ostatni dwie cyfry 

bieżącego roku i typ pliku. Typ pliku przyjmuje następujące symbole: „ O„ do pliku obserwacji, „ N „ do 

pliku nawigacyjnego, „M„ dla pliku danych meteorologicznych, „G„ dla pliku nawigacyjnego GLONASS 

i „H „ dla geostacjonarnego pliku nawigacji GPS ładunku. Na przykład plik o nazwie „abcd032.01o„ jest 

plikiem obserwacji dla stacji „abcd „ który został zaobserwowany 1 lutego 2001. Plik obserwacji zawiera 

w swoim nagłówku informacje opisujące zawartość pliku, takie jak nazwa stacji, informacje o antenie, 

przybliżone współrzędne stacji, liczba i typy obserwacji, interwał obserwacji w sekundach, czas 

pierwszego zapisu obserwacji i inne informacje. Typy obserwacji są zdefiniowane jako L1 i L2 i 

reprezentują wyniki fazowe na L1 i L2 (cykle); C1 reprezentuje pseudonim za pomocą kodu C / A na L1 

(metry); P1 i P2 oznaczają pseudorange za pomocą kodu P na L1 i L2 (metry); D1 i D2 reprezentują 

częstotliwość Dopplera na L1 i L2 (Hertz). Ramka czasu GPS jest używana do plików GPS, podczas gdy 

ramka czasowa UTC jest używana dla plików GLONASS. Sekcja nagłówka może zawierać niektóre 

opcjonalne rekordy, takie jak sekundy przestępne. Ostatnie 20 znaków każdego rekordu (tj. Kolumny 

od 61 do 80) zawiera opisy tekstowe tego rekordu. Ostatnim rekordem w sekcji nagłówka musi być 

„KONIEC NAGŁÓWKA.” 



Rysunek pokazuje przykład obserwacji RINEX plik dla danych jednoczęstotliwościowych, który został 

utworzony za pomocą Ashtech 

 

Oprogramowanie procesora Locus. Sekcja danych podzielona jest na epoki; każdy zawiera znacznik 

czasu obserwacji (czas odbiorczy sygnału odbieranego, w ramce czasowej GPS dla plików GPS), liczbę i 

listę satelitów, różne typy pomiarów w tej samej kolejności, jak podano w nagłówku, oraz siła sygnału. 

Inne informacje, takie jak utrata wskaźnika blokady, są również zawarte w sekcji danych. Sekcja danych 

może opcjonalnie zawierać przesunięcie zegara odbiornika w sekundach (patrz rysunek 8.1). Plik 

wiadomości nawigacyjnych zawiera informacje satelitarne opisane w części 2. W nagłówku wiadomość 

nawigacyjna zawiera informacje, takie jak data utworzenia pliku, nazwa agencji i inne istotne 

informacje. Podobnie jak w pliku obserwacji, ostatnim rekordem w sekcji nagłówkowej pliku 

nawigacyjnego musi być "ENDOFHEADER". Opcjonalnie sekcja nagłówka może zawierać dodatkowe 

informacje, takie jak parametry modelu jonosferycznego dla użytkowników jednoczęstotliwościowych. 

Podobnie parametry almanachu dotyczące czasu GPS i UTC oraz sekund przestępnych mogą 

opcjonalnie zostać zawarte w sekcji nagłówka komunikatu nawigacyjnego. Pierwszy rekord w sekcji 

danych zawiera numer satelity PRN, znacznik czasu i parametry zegara satelitarnego (odchylenie, dryft 

i współczynnik dryftu). Kolejne zapisy zawierają informacje na temat orbity nadawczej satelity, stanu 

satelity, tygodnia GPS i inne istotne informacje  



 

Plik meteorologiczny zawiera informacje związane z czasem, takie jak temperatura (w stopniach 

Celsjusza), ciśnienie barometryczne (w milibarach) i wilgotność (w procentach) w miejscu obserwacji. 

Plik meteorologiczny rozpoczyna się od sekcji nagłówka zawierającej typy obserwacji (np. Ciśnienie), 

informacje związane z czujnikami, przybliżoną pozycję czujnika meteorologicznego i inne powiązane 

informacje. Podobnie jak w przypadku innych plików, ostatnim rekordem w sekcji nagłówka musi być 

"END OF HEADER". Sekcja danych zawiera znaczniki czasu (w czasie GPS), a następnie dane 

meteorologiczne ułożone w tej samej kolejności, jak podano w nagłówku 

 

 

Większość producentów odbiorników GPS opracowała pakiety oprogramowania do postprocesingu, 

które akceptują dane GPS w formacie RINEX. Większość z tych tłumaczeń jest również w stanie 

przetłumaczyć dane GPS w zastrzeżonym formacie producenta na format RINEX. Użytkownicy powinni 

mieć jednak świadomość, że niektóre pakiety oprogramowania zmieniają oryginalne surowe 

obserwacje w procesie tłumaczenia (np. Wygładzanie surowych pomiarów pseudoodległości). 



8.2 Format NGS-SP3 

Jak omówiono w części 3, kilka instytucji produkuje precyzyjne dane orbitalne (efemeryd), aby 

wspierać aplikacje wymagające dokładnego pozycjonowania. Aby ułatwić wymianę takich 

precyzyjnych danych orbitalnych, USG NGS opracowało format SP3, który później stał się 

międzynarodowym standardem. SP3 jest akronimem dla Standardowego Produktu nr 3, który został 

pierwotnie wprowadzony jako SP1 w 1985 roku. Plik SP3 to plik ASCII, który zawiera informacje o 

dokładnych danych orbitalnych (w ramce odniesienia ITRF) i powiązane z nimi poprawki zegarów 

satelitarnych. Długość linii plików SP3 jest ograniczona do 60 kolumn (znaków). Wszystkie czasy 

odnoszą się do systemu czasu GPS w standardach danych SP3. Dokładny plik efemeryd w formacie SP3 

składa się z dwóch sekcji: nagłówka i danych. Sekcja nagłówka to sekcja 22 liniowa (patrz rys. 8.4). 

Pierwsza linia zaczyna się od symboli wersji (#a) i zawiera informacje, takie jak data i godzina 

gregoriańska pierwszej epoki orbity oraz liczba epok w pliku efemeryd. Linia 2 rozpoczyna się od 

symboli (##) i pokazuje numer tygodnia GPS, sekundy tygodnia, przedział epoki i zmodyfikowany dzień 

juliański. Linie 3 - 7 zaczynają się od symbolu (+) i pokaż całkowitą liczbę satelitów (w linii 3), a także 

wymień satelity według ich odpowiednich identyfikatorów (numer PRN). Linie 8 ?? 12 zaczynają się od 

symboli (++) i pokazują wykładniki dokładności dla satelitów pokazanych na liniach 3-7. Znaczenie 

wykładnika dokładności (ae) wyjaśniono w następujący sposób: odchylenie standardowe błędu orbity 

dla danego satelity = 2ae mm. Na przykład, jak pokazano na rysunku, satelita PRN 1 ma wykładnik 

dokładności równy 6, co oznacza, że standardowe odchylenie jego błędu orbitalnego wynosi 26 = 64 

mm lub 6,4 cm.  

 

Wiersze 13-19 nagłówka SP3 są zarezerwowane do przyszłych modyfikacji, natomiast wiersze 19-22 są 

używane swobodnie do komentarzy Sekcja danych dokładnego efemeryd w formacie SP3 zaczyna się 

od wiersz 23, który zawiera dane i czas pierwszego rekordu (epoki). W rzeczywistości jest to ten sam 

czas pokazany w pierwszym wierszu sekcji nagłówka. Kolejne wiersze zawierają współrzędne satelity i 

dane zegara satelitarnego dla bieżącej epoki. Każda linia jest przypisana do konkretnego satelity i 

rozpoczyna się od znaku "P", który oznacza linię pozycji. Po znaku "P" następuje numer satelity PRN, 

współrzędne X, Y i Z satelity w kilometrach oraz poprawka zegara satelity w mikrosekundach 



 

 

W niektórych przypadkach wartości prędkości satelity i tempo korekcji zegara są mieszane z tą 

informacją. Aby sobie z tym poradzić, zapis pozycji i korekty zegara będzie na jednej linii, a następnie 

linia zawierająca prędkość i szybkość zapisu korekcji zegara dla tego samego satelity. Linia zawierająca 

zapis prędkości rozpoczyna się od litery "V" Kolejne epoki będą miały taką samą strukturę, a plik kończy 

się symbolem "EOF". 

8.3 Standard RTCM SC-104 dla usług DGPS 

Operacje DGPS w czasie rzeczywistym wymagają oszacowania korekcji pseudoodległości w odbiorniku 

referencyjnym, która jest następnie przesyłana do odbiornika odbiornika przez łącze komunikacyjne. 

Aby zapewnić efektywność operacji, korekty pseudoodległości są wysyłane w standardowym formacie 

znanym jako RTCM SC-104. Format ten został zaproponowany przez Radą Techniczną ds. Usług 

Morskich (RTCM), organizacji doradczej utworzonej w 1947 r. W celu zbadania zagadnień związanych 

z telekomunikacją morską. Specjalny Komitet Nie. 104 (SC-104) powstał w 1983 r. W celu opracowania 

zaleceń dotyczących przekazywania różnicowych poprawek użytkownikom GPS. Wersja robocza 

zaleceń została opublikowana w listopadzie 1985 r., A następnie w innych zaktualizowanych wersjach. 

Ostatnia wersja tego pisma, wersja 2.2, została opublikowana w styczniu 1998 roku. Pierwotnie format 

RTCM SC-104 został zaprojektowany do obsługi publicznych transmisji radiolatarni morskich z 

korektami DGPS. Jednak stał się standardowym formatem przemysłowym do przesyłania poprawek 

DGPS w czasie rzeczywistym. Standardy RTCM SC-104 składają się z 64 typów komunikatów. 

Wiadomości te zawierają informacje, takie jak korygowanie pseudoodległości (PRC) dla każdego 

satelity w odniesieniu do odbiornika referencyjnego, szybkość zmiany korekcji pseudoodległości (RRC) 

i współrzędne stacji referencyjnej. Interesujące dla większości użytkowników DGPS w czasie 

rzeczywistym są typy wiadomości 1 i 9. Oba zawierają poprawki PRC i RRC. Jednak typ wiadomości 1 



zawiera poprawki dla wszystkich satelitów w stosunku do stacji referencyjnej, natomiast w wiadomości 

typu 9 poprawki są pakowane w grupy po trzy. Prowadzi to do mniejszego opóźnienia dla typu 

komunikatu 9 w porównaniu z typem wiadomości 1, co jest przydatne w obecności selektywnej 

dostępności. Wadą korzystania z wiadomości typu 9 jest jednak to, że stacja referencyjna wymaga 

bardziej stabilnego zegara. W wersji 2.2 dodano pewne wiadomości wstępne, które wspierały operacje 

RTK i różnicowe GLONASS. Tabela 8.1 pokazuje listę bieżących typów wiadomości.  

 



 

Komunikaty RTCM SC-104 nie są czytelne bezpośrednio; są strumieniami cyfr binarnych, zer i jedynek. 

Każda wiadomość lub ramka RTCM SC-104 składa się z 30-bitowych słów "N + 2"; whereNreprezentuje 

liczbę słów zawierających rzeczywiste dane w komunikacie, a pozostałe dwa słowa reprezentują 

dwuliterowy nagłówek na początku każdej wiadomości. Rozmiar N zmienia się w zależności od rodzaju 

wiadomości i treści wiadomości (np. różna liczba satelitów w stosunku do stacji referencyjnej). Rozmiar 

słowa i algorytm sprawdzania parzystości są takie same jak w komunikacie nawigacji GPS. Pozostała 

część tego rozdziału omawia strukturę wiadomości typu 1, która jest powszechnie używana w 

operacjach DGPS w czasie rzeczywistym. Rysunek pokazuje strukturę wiadomości typu 1, gdzie pięć 

satelitów było widocznych na stacji referencyjnej. 

 

 

Pierwsze słowo nagłówka rozpoczyna się od 8-bitowej preambuły, która jest ustaloną sekwencją 

01100110. Po nagłówku znajduje się 6-bitowy identyfikator typu komunikatu i 10-bitowy identyfikator 

stacji referencyjnej. Ostatnie 6 bitów tego słowa i wszystkich innych słów jest przypisanych do 

parzystości, która sprawdza każdy błąd. Drugie słowo zaczyna się od 13-bitowej zmodyfikowanej z-

count, odniesienia czasowego dla przesłanej wiadomości, a następnie 3-bitowego numeru 



sekwencyjnego do weryfikacji synchronizacji ramki. Długość ramki jest przypisana do bitów 17 ?? 21 i 

służy do identyfikacji początku następnej klatki. Bity 22-24 definiują stan zdrowia stacji referencyjnej; 

na przykład kod "111" oznacza, że stacja referencyjna nie działa poprawnie. Rzeczywisty zestaw danych 

dla wszystkich satelitów jest zawarty w pozostałych słowach. Każdy satelita wymaga łącznie 40 bitów 

do korekty, podzielonych w następującej kolejności: (1) współczynnik skali, S (1 bit); (2) błąd różnicowy 

użytkownika, UDRE (2 bity); (3) identyfikator satelity (5 bitów); (4) korekta pseudoodległości, PRC (16 

bitów); (5) korekta szybkości zmiany, RRC (8 bitów); i (6) wydanie danych (8 bitów). Współczynnik 

skalowania służy do skalowania wartości PRC / RRC, podczas gdy UDRE jest miarą niepewności w ChRL. 

Jednak problem danych identyfikuje komunikat nawigacji GPS, który stacja referencyjna użyła do 

obliczenia pozycji satelity i przesunięcia zegara. Oczywiście, będą przypadki, w których wymagana 

liczba słów nie jest dokładną liczbą całkowitą. Na przykład, jak pokazano na powyższym rysunku, jeśli 

liczba satelitów w wiadomości wynosi pięć, wymagane jest 16 bitów do wypełnienia klatki. Podobnie, 

jeśli liczba satelitów wynosi cztery, do wypełnienia kadru wymagane jest 8 bitów. Aby uniknąć 

nieporozumień z preambułą, wypełnienie używa naprzemiennych zer i jedynek (tj. 1010101010101010 

lub 10101010). Aby uzyskać poprawki DGPS, wysłane wiadomości muszą być dekodowane i 

konwertowane na słowa o długości 30 bitów (ciągi zer i jedynek). Po wykonaniu tej czynności należy 

przeprowadzić kontrolę partii, a następnie można skorygować informacje o korektach DGPS zgodnie z 

rysunkiem powyżej. Rysunek  pokazuje "prawdziwy" przykład pokazujący cztery wiadomości typu 1; 

każdy reprezentuje poprawki DGPS dla wszystkich satelitów w odniesieniu do stacji referencyjnej w 

konkretnej epoce. 

 

Rysunek pokazuje, jak rozszyfrowane jest pierwsze słowo informacji w nagłówku. Większość 

odbiorników GPS obsługuje standardy RTCM SC-104, co pozwala na korzystanie z różnych odbiorników 

w trybie czasu rzeczywistego. To należy jednak zauważyć, że nie wszystkie gotowe do odbioru 

odbiorniki GPS mogą wyprowadzać standardy RTCM 

 

 

8.4 Format NMEA 0183 

NMEA jest akronimem dla National Marine Electronics Association, który został założony w 1957 r. 

przez grupę dealerów elektroniki w celu wzmocnienia ich relacji z producentami elektroniki. W 1983 

r., Przy udziale producentów i organizacji prywatnych i rządowych, stowarzyszenie przyjęło NMEA 0183 



jako format służący do łączenia morskich urządzeń elektronicznych. Został zaktualizowany kilka razy; 

najnowsza wersja, poczynając od tego pisania, wersja 3.0, pojawiła się w lipcu 2000 r. Standardy 

NMEA0183 to strumienie danych w formacie ASCII, transmitowane z szybkością 4 800 b / s, od 

rozmówcy do słuchacza, gdzie rozmówca jest urządzeniem, które wysyła dane do innych urządzeń (np. 

odbiornika GPS) i odbiornik to urządzenie, które odbiera dane z innego urządzenia (np. komputer 

przenośny połączony z odbiornikiem GPS). Strumienie danych NMEA 0183 mogą zawierać informacje 

o położeniu, punkcie odniesienia, głębokości wody i innych zmiennych. Dane są wysyłane w formie 

zdań; każdy zaczyna się od znaku dolara "$" i kończy się karetką powrotu wiersza <CR> <LF>. Po znaku 

dolara "$" następuje pięciopunktowe pole adresu, które identyfikuje rozmówcę (pierwsze dwa znaki), 

typ danych i format ciągu kolejnych pól (trzy ostatnie znaki). Ostatnie pole dowolnego zdania jest 

polem sumy kontrolnej, która występuje po znaku separatora "*". Maksymalna całkowita liczba 

znaków w dowolnym zdaniu wynosi 82; to jest maksymalnie 79 znaków między początkowym 

ogranicznikiem "$" i kończącym <CR> <LF>. Liczba ze zdania te są dedykowane systemom GPS i 

GLONASS, podczas gdy pozostałe zdania obsługują inne urządzenia, takie jak echosonda, gyros i inne. 

Nasza dyskusja będzie ograniczona tylko do jednego zdania - danych naprawczych GGA: Global 

Positioning System. To zdanie reprezentuje czas i pozycję oraz informacje związane z rozwiązaniem. 

Rysunek  pokazuje ogólną strukturę zdania GGA, natomiast Tabela  wyjaśnia warunki zdania. 

 

 



 

Większość odbiorników GPS dostępnych na rynku obsługuje standardy NMEA 0183. Jednak nie 

wszystkie odbiorniki z portem NMEA 0183 wyprowadzają wszystkie komunikaty specyficzne dla GPS. 

Ponadto niektórzy producenci odbiorników GPS mogą nieznacznie zmienić standardowy format. 

Zazwyczaj jednak udostępniają oprogramowanie do interpretowania zdania danych. 

IX. Integracja GPS 

GPS znalazł zastosowanie w wielu aplikacjach, głównie w wyniku jego działania dokładność, globalna 

dostępność i opłacalność. Niestety, istnieją jednak pewne sytuacje, w których część sygnału GPS może 

być zasłonięta w takim stopniu, że odbiornik GPS może nie widzieć? wystarczająca liczba satelitów do 

pozycjonowania. Przykłady takich sytuacji znajdują się w miejskich kanionach i głębokich kopalniach 

odkrywkowych. Ten problem niedrożności sygnału został jednak z powodzeniem wyeliminowany dzięki 

integracji GPS z innymi systemami pozycjonowania. W rzeczywistości zgłoszone wyniki pokazały, że 

wydajność zintegrowanego systemu jest lepsza niż w każdym z systemów. Rozszerzanie GPS nie 

ogranicza się do integracji czujników. Jak pokazano poniżej, GPS może być rozszerzony o narzędzia 

komputerowe, takie jak GIS, w celu efektywnego gromadzenia danych i analiza. 

9.1 Integracja GPS / GIS 



System informacji geograficznej (GIS) to komputerowe narzędzie umożliwiające pozyskiwanie, 

przechowywanie, manipulowanie, analizowanie i wyświetlanie danych odniesionych przestrzennie. 

Dane odniesione przestrzennie to dane identyfikowane zgodnie z ich położeniem geograficznym (np. 

Obiekty takie jak ulice, słupki świetlne i hydranty ogniowe są powiązane geograficznie). Dane 

przestrzenne lub geograficzne można uzyskać z różnych źródeł takie jak istniejące mapy, zdjęcia 

satelitarne i GPS. Po zebraniu informacji system GIS przechowuje go jako zbiór warstw w bazie danych 

GIS 

 

 

GIS można następnie wykorzystać do analizy informacji, a decyzje można podejmować efektywnie. (Na 

przykład, decyzja o budowie nowej drogi może zostać podjęta poprzez zbadanie wpływu jednej funkcji, 

takiej jak natężenie ruchu.) GPS służy do skutecznego i dokładnego zbierania danych terenowych GIS. 

Dzięki GPS dane są gromadzone w formacie cyfrowym w trybie rzeczywistym lub po przetworzeniu. 

Wiele systemów GPS / GIS zapewniających dokładność na poziomie od centymetra do metra jest 

obecnie dostępnych na rynku. Większość z tych systemów pozwala użytkownikowi wprowadzić 

atrybuty zdefiniowane przez użytkownika dla każdej funkcji. Dostępne są również wbudowane funkcje 

nawigacyjne do przenoszenia zasobów terenowych. Systemy niektórych komputerów GPS używane są 

przez systemy oparte na penach, dzięki czemu dane mogą być edytowane i wyświetlane w miarę ich 

gromadzenia. Wiele branż, w tym zarządzanie usługami komunalnymi, leśnictwo, rolnictwo, 

bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie flotą, może korzystać ze zintegrowanych systemów GPS / GIS. 

9.2 Integracja GPS / LRF 

W obszarach z ciężkim drzewem, odbiorniki GPS zwykle tracą dostęp do satelitów GPS. Ponadto nie 

można również odbierać różnicowych korekcji GPS w czasie rzeczywistym. Aby przezwyciężyć te 

problemy, opracowano zintegrowane GPS / ręczne urządzenia laserowe lub laserowe dalmierze (LRF). 

Sposób działania zintegrowanego systemu polega na ustawianiu anteny GPS w pobliskim otwartym 

obszarze, co pozwala systemowi GPS działać normalnie, nie tracąc przy tym dostępu do satelitów GPS. 

Za pomocą cyfrowego kompasu można użyć ręcznego lasera bezodblaskowego, umieszczonego w 

odbiorniku GPS, w celu określenia odległości i azymutu do niedostępnych punktów 



 

 

Ta operacja jest powszechnie znana jako funkcja przesunięcia. Oprogramowanie znajdujące się w 

podręcznym komputerze pomaga w zbieraniu zarówno danych offsetowych, jak i danych GPS. W 

późniejszym czasie wszystkie dostępne informacje są przetwarzane za pomocą oprogramowania 

komputerowego w celu ustalenia współrzędnych niedostępnych punktów. Gromadzenie i 

przetwarzanie danych może odbywać się również w czasie rzeczywistym, podczas gdy w terenie, pod 

warunkiem, że można odbierać poprawki DGPS w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu przetwarzania 

użytkownik może wyeksportować dane wyjściowe do wymaganego oprogramowania GIS lub CAD. 

Eliminuje to konieczność umieszczania anteny GPS bezpośrednio na mapowanych obiektach. 

Integracja GPS / laser jest atrakcyjnym narzędziem, szczególnie dla branży leśnej. Przesunięcia, 

wysokości i średnice drzew można łatwo zmierzyć za pomocą lasera. Z jednego miejsca stacjonarny 

użytkownik na względnie otwartym obszarze może zrekompensować dowolną liczbę punktów lub 

funkcji. W takim przypadku lokalizacja użytkownika zostanie określona dokładnie poprzez uśrednienie 

wszystkich danych GPS zebranych podczas wykonywania pomiarów przesunięcia. Inne zastosowania 

integracji GPS / laser obejmują mapowanie punktów pod mostami, mapowanie punktów na ruchliwej 

jezdni, mapowanie znaków autostrady i mapowanie linii brzegowych, żeby wymienić tylko kilka. 

Integracja GPS / laser może być używana do mapowania cech punktów, cech linii lub funkcji obszaru. 

9.3 Integracja GPS / dead counting 

Innym systemem, który został użyty do uzupełnienia systemu GPS przy słabym odbiorze sygnału, jest 

system "dead reckoning" (DR). Dead counting to tani system, zwykle obejmujący licznik przebiegu i 

żyroskop wibracyjny. Zintegrowany system GPS / DR jest szeroko stosowany w aplikacjach 

automatycznej lokalizacji pojazdów (AVL). Nawigacja DR wymaga ciągłej dostępności drogi i kierunku 

jazdy pojazdu. Informacja o przebytej odległości jest uzyskiwana z czujnika drogomierza, a informacja 

o kierunku jest uzyskiwana z żyroskopu. Jeśli pojazd rozpocznie podróż z znanej lokalizacji, informacje 

o odległości i kierunku mogą być wykorzystane do określenia lokalizacji pojazdu w dowolnym 

momencie. Innymi słowy, przy założeniu, że pojazd porusza się w płaszczyźnie poziomej, informacja o 

podróży i kierunku może być z czasem zintegrowana, aby obliczyć położenie pojazdu (położenie). 



Czujniki drogomierza są już zainstalowane we wszystkich pojazdach, głównie w celu oceny ich wieku i 

tego, czy wymagana jest usługa. Czujnik drogomierza zlicza liczbę obrotów kół pojazdu, które można 

przekonwertować na odległość przejazdu przez początkową kalibrację. Konwersja ta jest znana jako 

określenie współczynnika skali odometru. Jednym ze sposobów określania współczynnika skali jest 

jazda pojazdem przez znaną odległość. Niestety, współczynnik skali licznika kilometrów zmienia się w 

czasie, głównie z powodu poślizgu kół i poślizgu, zmiany ciśnienia w oponach, zużycia opon i prędkości 

pojazdu. Jeśli pozostanie nieskompensowany, błąd współczynnika skalowania będzie się szybko 

kumulował, powodując znaczny błąd położenia. Wibracyjne żyroskopy są jednak tanimi czujnikami, 

które mierzą prędkość kątową (kurs) w oparciu o tak zwane przyspieszenie Coriolisa. Żyroskop 

wibracyjny wytwarza napięcie proporcjonalne do prędkości kątowej pojazdu. Szybkość kursu pojazdu 

uzyskuje się przez pomnożenie napięcia wyjściowego przez współczynnik skali. Podobnie jak czujniki 

licznika kilometrów, żyroskopy cierpią na kumulację błędów z powodu odchyleń żyroskopowych i 

niestabilności współczynnika skalowania. Odchylenie żyroskopowe jest zmiennym wrażliwym na 

temperaturę błędem, który wpływa na pomiary żyroskopu przez cały czas. W związku z tym, żyroskop 

odczytuje wartość niezerową, nawet jeśli prędkość kątowa wynosi zero. Można to zaobserwować, gdy 

pojazd jest nieruchomy lub porusza się po linii prostej. Błąd skali skali żyroskopu wpływa jednak na 

pomiary żyroskopu tylko wtedy, gdy pojazd wykonuje skręt. Ten błąd można znacznie zmniejszyć, 

wykonując równe obroty w prawo iw lewo. Można zauważyć, że każdy z systemów GPS i DR ma 

ograniczenia. Podczas gdy sygnał GPS może nie być dostępny w zatkanych miejscach, system DR 

dryfuje z czasem powodując duży błąd pozycji. Sugeruje to, że można opracować optymalne 

rozwiązanie pozycjonowania, oparte na dwóch systemach pozycjonowania. Technika filtrowania 

Kalmana jest powszechnie stosowana do integracji systemu. Dzięki zintegrowanemu systemowi GPS 

pomaga kontrolować dryfowanie elementów DR poprzez częstą kalibrację, podczas gdy DR staje się 

głównym systemem pozycjonowania podczas awarii GPS. W związku z tym wydajność zintegrowanego 

systemu będzie lepsza niż w każdym z tych systemów. Obecnie obiecująca nowa inercyjna technologia 

nawigacji, mikroelektro system mechaniczny (MEMS), jest w fazie rozwoju. MOŻE technologia będzie 

używana do zapewnienia kursu i przebytej odległości pojazdu, zastępując tradycyjny system DR. 

Oczekuje się, że żyroskopy i akcelerometry oparte na MEMS pokonają rozmiar i koszty obecnej 

technologii. 

9.4 Integracja GPS / INS 

Istnieje wiele zastosowań wymagających wysokiej dokładności pozycjonowania w zatkanych obszarach 

i / lub w warunkach wysokiej dynamiczności. Przykładami takich zastosowań są głębokie kopanie 

odkrywkowe i mapowanie w powietrzu. Jak wspomniano wcześniej, poważnym problemem 

związanym z GPS jest jego ograniczenie w przypadku stosowania w zatkanych miejscach. Ponadto 

odbiornik GPS ma ograniczone możliwości dynamiczne. Jak wspomniano w podrozdziale 2.7, może 

wystąpić utrudnienie sygnału GPS i wysoka dynamika odbiornika chwilowe straty sygnału lub zrzuty 

cyklu. Aby pokonać te ograniczenia, GPS można zintegrować z relatywnie niezależnym od środowiska 

systemem inercyjnego systemu nawigacji (INS). INS to system, który po zainicjowaniu (poprzez 

uzyskanie informacji o pozycji początkowej, prędkości i orientacji) staje się autonomicznym systemem 

nawigacyjnym zapewniającym informacje o położeniu, prędkości i orientacji 3D. Czujnik 

bezwładnościowy, znany również jako bezwładnościowa jednostka miary (IMU), to urządzenie 

składające się z przyspieszeniomierzy, żyroskopów, innych elementów elektronicznych i komputera. 

Po zamontowaniu na poruszającym się obiekcie przyspieszeniomierze mierzą przyspieszenie obiektu i 

siłę grawitacji, podczas gdy żyroskopy dostarczają informacji na temat orientacji platformy 

bezwładnościowej. Te zbiory informacji są gromadzone przez komputer czujnika w celu uzyskania 

informacji o prędkości i pozycji. Oprócz tego, że system bezwładnościowy jest względnie niezależny od 

otoczenia, zapewnia dokładność tak wysoką jak GPS przez krótki czas po inicjalizacji. Co więcej, systemy 



inercyjne zapewniają bardzo wysokie wskaźniki aktualizacji w porównaniu z GPS. Główną wadą układu 

bezwładnościowego jest jednak to, że cierpi na znoszenie, jeśli nie jest pozostawione bez pomocy przez 

długi czas. W szczególności działanie żyroskopów ogranicza ogólną wydajność systemu 

bezwładnościowego. Integracja GPS i INS pokonuje ograniczenia obu systemów. W rzeczywistości GPS 

i INS uzupełniają się nawzajem. Podczas gdy GPS zapewnia inicjalizację i kalibrację systemu 

inercyjnego, ten ostatni mostuje luki GPS, gdy sygnał satelitarny jest zablokowany lub czasowo 

utracony. Integracja GPS / INS jest zwykle wykonywana w jednym z dwóch trybów, mianowicie luźne 

sprzężenie lub mechanizmy ciasnego sprzężenia. Luźno powiązana integracja jest przeprowadzana w 

domenie rozwiązania, podczas gdy integracja ściśle powiązana jest przeprowadzana w domenie 

surowych pomiarów. Ponadto integracja ściśle sprzężona wymaga rozległych obliczeń w porównaniu z 

integracją luźno powiązaną. Powoduje to jednak niemal optymalne rozwiązanie integracyjne. 

Podobnie jak w przypadku GPS / DR, technika filtrowania Kalmana jest powszechnie stosowana do 

integracji GPS / INS 

9.5 Integracja GPS / pseudolite 

Jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji GPS jest open-pitmining. Korzystanie z GPS w kopalniach 

odkrywkowych może znacznie obniżyć koszty różnych operacji wydobywczych. Dostępność 

pozycjonowania GPS w czasie rzeczywistym z dokładnością do centymetra zwróciła uwagę przemysłu 

wydobywczego. Dzieje się tak głównie dlatego, że dokładne pozycjonowanie w czasie rzeczywistym 

jest kluczowym elementem, który prowadzi do automatyzacji ciężkich i drogich maszyn górniczych. W 

związku z tym można opracować systemy inteligentne, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale 

również zmniejszają koszty pracy. Niestety, podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, sygnał 

satelitarny zostanie częściowo zablokowany w miarę pogłębiania się kanału 

 

 

W związku z tym w przypadku głębokiego wydobycia odkrywkowego sam GPS nie może być stosowany 

niezawodnie do pozycjonowania górniczego. Jednym obiecującym systemem, który może wzmocnić 

GPS, aby zapewnić wysoką dokładność pozycjonowania przez cały czas, jest system pseudolit (skrót od 

pseudosatelitów). Pseudolit to naziemne urządzenie elektroniczne, które transmituje sygnał podobny 

do GPS (kod, częstotliwość nośna i wiadomość danych), które może być odebrane przez odbiornik GPS. 

W przeciwieństwie do GPS, który wykorzystuje zegary atomowe na pokładzie satelitów, pseudolity 

zazwyczaj wykorzystują tanie zegary kryształowe do generowania sygnału. Dodanie sygnałów 



pseudolitowych poprawia zarówno dostępność systemu, jak i geometrię. Liczba i położenie 

pseudolitów może być zoptymalizowana, aby zapewnić najlepszą wydajność systemu. W szczególności 

pionowe rozcieńczenie precyzji może zostać radykalnie poprawione, co prowadzi w celu zwiększenia 

dokładności elementu wysokości. Inną zaletą stosowania pseudolitu jest to, że będąc naziemnymi 

przekaźnikami, jonosfera nie ma wpływu na ich sygnały. Pseudolity mają jednak wiele wad, które 

należy pokonać, aby zapewnić wysoką dokładność pozycjonowania. Pierwszy znany jest jako problem 

blisko-daleko, który wynika ze zmienności odbieranej mocy sygnału pseudolitu, gdy zmienia się 

odległość pseudolitu odbiornika. Im bliżej odbiornika do nadajnika pseudolitu, tym wyższa moc sygnału 

i na odwrót. Ten problem nie występuje w przypadku pozycjonowania GPS, ponieważ odbierana moc 

sygnału GPS pozostaje prawie stała, ponieważ odległość między satelitą a odbiornikiem nie zmienia się 

znacząco. W konsekwencji, w integracji GPS / pseudolite, jeśli sygnał pseudolite jest znacznie silniejszy 

niż inne sygnały pseudolite i GPS, może przytłoczyć inne sygnały i zablokować odbiornik. To właśnie 

jest znane jako bliski problem. Jednak jeśli sygnał pseudolite jest dużo słabszy, odbiornik może nie być 

w stanie go śledzić, co jest znane jako daleko problem. Przesyłanie sygnału pseudolitycznego w krótkich 

impulsach przy niskim cyklu pracy może jednak zminimalizować efekt problemu blisko-daleko. 

Używanie niedokładnych zegarów do generowania sygnału pseudolitycznego powoduje błąd 

synchronizacji w czasie próbkowania. Ten błąd spowoduje błąd zasięgu, nawet jeśli powstają podwójne 

różnice. Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest użycie bezagentowego datamessage pseudolitu 

amaster. Kolejnym problemem wymagającym uwagi użytkownika pseudolitu jest błąd wielościeżkowy. 

Błąd wielościeżkowy pseudolitu występuje w wyniku odbitych sygnałów z obiektów otaczających 

anteny zarówno odbiornika, jak i nadajnika. Niektórzy badacze sugerują użycie wzorzystych anten jako 

możliwego sposobu zmniejszenia efektu wielościeżkowego. W przeciwieństwie do GPS-only 

pozycjonowanie, w którym błędy efemeryd nie wpływają znacząco na rozwiązanie pozycji, błędy we 

współrzędnych pseudolitu będą propagowane do rozwiązania, powodując duże błędy pozycjonowania. 

Jest to spowodowane stosunkowo krótkim rozłączaniem pseudolitu z odbiornikiem. Dokładna 

kalibracja lokalizacji anteny pseudolitowej rozwiązuje ten problem. Należy podkreślić, że zastosowanie 

zintegrowanego systemu GPS / pseudolitu nie ogranicza się do głębokiego kopania odkrywkowego. 

Taki zintegrowany system został z powodzeniem zastosowany w precyzyjnych lądowaniach 

samolotów, monitorowaniu deformacji i innych zastosowaniach. Będąc zasadniczo podobnym do GPS, 

pozycjonowanie pseudolite ma potencjał bycia systemem przyszłości dla zastosowań wewnętrznych, 

takich jak górnictwo podziemne. Jednak trudnym problemem do przezwyciężenia jest problem z 

lokalizacją pseudolitu. 

9.6 Integracja GPS / komórka 

Technologia komunikacji komórkowej staje się powszechnie akceptowana na całym świecie. Zarówno 

liczba subskrybentów, jak i telefonów komórkowych Obszary zasięgu stale rosną. Ponadto wzrasta 

zaawansowany cyfrowy zasięg sieci komórkowej, umożliwiając płynne przesyłanie głosu i danych. To 

sprawia, że system komórkowy jest bardzo atrakcyjny dla wielu rynków, w tym awaryjnych 911, AVL i 

RTK GPS. Głównym ograniczeniem obecnego systemu komórkowego jest jednak jego zdolność do 

precyzyjnego określenia, skąd pochodzi połączenie. Chociaż to ograniczenie nie ma krytycznego 

znaczenia dla aplikacji takich jak RTK GPS, ma to ogromne znaczenie dla innych aplikacji, takich jak 

awaryjne 911 i AVL. Na przykład w Stanach Zjednoczonych około jedna trzecia wszystkich połączeń 

alarmowych 911 pochodzi z telefonów komórkowych. Spośród nich prawie jedna czwarta nie może 

dokładnie opisać swojej lokalizacji, co utrudnia operatorowi skuteczne wysłanie pomocy. W związku z 

tym Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) wprowadziła obowiązek, aby od 

października 2001 r. Połączenia z bezprzewodową pogotowia ratunkowego 911 musiały być 

zlokalizowane z dokładnością do 125 m (67% prawdopodobieństwa) lub lepszymi. Aby spełnić 

wymagania lokalizacji FCC, operatorzy sieci bezprzewodowych mogą korzystać z lokalizacji sieciowej 



lub lokalizacji opartej na słuchawce. Większość sieciowych systemów lokalizacji dzwoniących stosuje 

podejście oparte na określeniu czasu przybycia (TDOA) lub kącie przybycia (AOA) w celu ustalenia 

lokalizacji dzwoniącego. Te pierwsze mierzą różnice w czasach nadejścia sygnału awaryjnego 911 w 

lokalizacjach komórkowych lub stacjach bazowych. Lokalizacja dzwoniącego może być określona, jeżeli 

sygnał jest odbierany na co najmniej trzech stacjach bazowych. Oczywiście niezbędna jest 

synchronizacja czasu z tą techniką, którą można zapewnić przez wyposażenie każdej komórki w 

odbiornik GPS. Druga technika, AOA, wykorzystuje anteny szeregowe do obliczania kątów, w których 

sygnał dociera do stacji bazowych. Do obliczenia wymagane są co najmniej dwie witryny lokalizację 

dzwoniącego tą metodą. Ponieważ zarówno metody TDOA, jak i AOA mają zalety i wady, niektórzy 

operatorzy sieci łączą te dwie metody. Technologia lokalizacji oparta na słuchawkach integruje GPS z 

komunikacją komórkową poprzez instalację chipsetu GPS w słuchawce telefonu bezprzewodowego. 

Ponieważ selektywna dostępność zostanie trwale wyłączona, technologia ta umiejscowi rozmówcę 

bezprzewodowych numerów alarmowych 911 z dokładnością przekraczającą wymagania FCC 

dziesięciokrotnie. W przeciwieństwie do technologii sieciowej, technologia lokalizacji oparta na 

słuchawkach jest bardzo łatwa do wdrożenia i nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń na stacjach 

bazowych (na przykład odbiorników GPS). Jedną z wad technologii lokalizacji opartej na słuchawce jest 

to, że tylko nowa komórka telefony mogą być wyposażone w GPS. Ponadto sygnał GPS jest bardzo 

słabe do odbioru wewnątrz budynków. To ograniczenie można jednak skutecznie pokonać w najbliższej 

przyszłości dzięki opracowaniu zintegrowanej technologii GPS / MEMS, opisanej w sekcji 9.3. W 

niedalekiej przyszłości zostanie zakończona budowa nowej generacji technologii komórkowych, 

szerokopasmowych sieci 3G. Technologia komórkowa 3G obsługuje przesyłanie głosu, szybkie 

przesyłanie danych i aplikacje multimedialne. Ponadto technologia ta wykorzystuje wspólne światowe 

standardy, co nie tylko zmniejsza koszty operacyjne, ale również sprawia, że system jest dostępny na 

całym świecie. Co więcej, dzięki tej nowej technologii urządzenia mogą być włączane cały czas do 

transmisji danych, ponieważ abonenci płacą za pakiety danych, które otrzymują / transmitują. Postępy 

w komunikacji bezprzewodowej i technologie lokalizacji rozmówcy omówione wcześniej będą miały 

duży wpływ na wiele branż. Oczekuje się, że na przykład rynek nawigacji samochodowej znacznie 

skorzysta na postępie w komunikacji bezprzewodowej, lokalizacji i technologiach internetowych. W tej 

chwili, pojazdy wykorzystują złożone systemy, które integrują technologię lokalizacji z 

samochodowymi systemami nawigacyjnymi, zawierającymi elektroniczne cyfrowe mapy drogowe i 

inne powiązane informacje. Oczywiście, system samochodowy nie będzie świadomy żadnych zmian w 

rzeczywistym świecie w systemie nawigacji (np. Zmiana kierunku ruchu). Dzięki dostępności 

bezprzewodowego dostępu do Internetu kierowcy mogą uzyskać dostęp do aktualnej bazy danych 

znajdującej się w centralnej lokalizacji, eliminując potrzebę stosowania skomplikowanego 

samochodowego systemu nawigacji. Ponadto, dzięki dostępności dokładnego systemu lokalizacji, 

kierowcy mogli dostosować informacje, których potrzebują, zgodnie z ich lokalizacjami, takimi jak 

nawigacja "zakręt po zakręcie", informacje o ruchu drogowym i lokalne warunki pogodowe. Ta metoda 

jest prosta, opłacalna i elastyczna i ma potencjał bycia drogą przyszłości. 

X. Zastosowanie GPS 

GPS jest dostępny do użytku cywilnego i wojskowego od ponad dwóch dekad. W tym okresie pojawiły 

się liczne nowe aplikacje GPS. Ponieważ zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania w przystępnej 

cenie, GPS znalazł zastosowanie w wielu zastosowaniach przemysłowych, zastępując konwencjonalne 

metody w większości przypadków. Na przykład w systemie GPS maszyny mogą być automatycznie 

sterowane i kontrolowane. Jest to szczególnie przydatne w obszarach niebezpiecznych, w których życie 

ludzkie jest zagrożone. Nawet niektóre gatunki ptaków korzystają z technologii GPS, ponieważ są 

monitorowane za pomocą GPS podczas sezonu imigracyjnego. W ten sposób pomoc może być 



przedstawiona w razie potrzeby. W tym rozdziale opisano, w jaki sposób GPS jest wykorzystywany w 

zastosowaniach lądowych, morskich i powietrznych. 

10.1 GPS dla przemysłu użyteczności publicznej 

Dokładne i aktualne mapy mediów są niezbędne dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. 

Dostępność takich map pomaga przedsiębiorstwom energetycznym, gazowniczym i wodociągowym w 

planowaniu, budowaniu i utrzymaniu swoich aktywów. System GPS / GIS zapewnia opłacalność, 

wydajność i dokładność narzędzie do tworzenia map narzędzi. Za pomocą GPS można dokładnie 

zbierać lokalizacje takich obiektów, jak linie gazowe, wraz z ich atrybutami (takimi jak warunki i czy 

naprawa jest potrzebna). Zebrane informacje mogą następnie zostać wykorzystane przez system GIS 

do tworzenia zaktualizowanych map narzędzi. W sytuacjach słabego odbioru GPS, na przykład w 

kanionach miejskich, przydatne może być korzystanie ze zintegrowanych systemów GPS i LRF. Ten 

zintegrowany system jest wydajnym narzędziem do szybkiego mapowania użyteczności. Odbiornik GPS 

pozostaje otwarty i zapewnia najlepszy odbiór sygnału, podczas gdy LRF mierzy informacje o 

przesunięciu (zakres i azymut) do zasobów użytkowych, takich jak słupy oświetleniowe 

 

 

Oprogramowanie przetwarzające powinno umożliwiać łączenie informacji GPS i LRF. Pomieszczenia 

podziemne, takie jak kable elektryczne lub rury wodne, można również skutecznie odwzorować za 

pomocą GPS (rysunek 10.1). Za pomocą lokalizatora przewodów / przewodów przymocowanego do 

drugiego portu podręcznego kontrolera GPS można uzyskać dokładne informacje o lokalizacji i 

głębokości ukrytego narzędzia. Jest to bardzo opłacalne i wydajne narzędzie, ponieważ nie jest 

wymagane oznaczanie masy. 

10.2 GPS dla leśnictwa i zasobów naturalnych 

GPS został z powodzeniem zastosowany w wielu dziedzinach przemysłu leśnego. Typowe zastosowania 

obejmują zapobieganie i kontrolę ognia, operacje zbierania, infestację owadów, wyznaczanie granic i 

opryski z powietrza. W związku z tysiącami pożarów, które każdego roku nawiedzają lasy, niezbędny 



jest skuteczny system zarządzania zasobami. GPS jest kluczową technologią, która umożliwia 

operatorowi systemu identyfikację i monitorowanie dokładnej lokalizacji zasobów 

 

 

Przy pomocy GIS i dobrego systemu komunikacji można podejmować odpowiednie decyzje. W 

przeszłości fotografia lotnicza była jedynym sposobem dostarczania informacji na temat kształtu i 

lokalizacji ciętych bloków przed zakończeniem operacji zbioru. Takie informacje często nie były 

dokładne. Dzięki zastosowaniu różnicowego GPS informacje te mogą być dokładnie określone w czasie 

rzeczywistym. GPS był również bardzo przydatnym narzędziem do zarządzania dziką przyrodą i inwazją 

owadów. Dzięki możliwości precyzyjnego pozycjonowania GPS może określić położenie centrów 

aktywności. Te lokalizacje można łatwo uzyskać za pomocą nawigacji punktów GPS. Pomiary 

geodezyjne GPS stają się preferowanym sposobem określania granic lasów. Dzięki GPS w czasie 

rzeczywistym można uzyskać do 75% oszczędności czasu i kosztów. Jak omówiono w części 9, w 

przypadku słabego odbioru GPS pod ciężkim drzewem, może być przydatne zastosowanie 

zintegrowanych systemów GPS i LRF. Inne zintegrowane systemy, w tym barometry GPS / cyfrowe i 

cyfrowa wideografia wideo GPS / laser, zostały z powodzeniem zastosowane również w przemyśle 

leśnym. 

10.3 GPS dla rolnictwa precyzyjnego 

Zdolność DGPS do zapewnienia w czasie rzeczywistym dokładności na poziomie podokólnym, a nawet 

dziesiętnym zrewolucjonizowała przemysł rolniczy. Zastosowania GPS w rolnictwie precyzyjnym 

obejmują pobieranie próbek gleby, kontrolę aplikacji chemicznych i monitory zbiorów plonów 



 

 

Podczas zbierania próbek gleby, GPS służy do dokładnego zlokalizowania punktów próbki z wcześniej 

zdefiniowanej siatki. Po przetestowaniu próbek gleby można uzyskać informacje, takie jak zawartość 

azotu i substancji organicznych. Ten typ informacji jest mapowany i stosowany jako odniesienie dla 

rolników w skutecznym i ekonomicznym traktowaniu problemów z glebą. Gdy GPS jest zintegrowany 

z naprowadzającym napowietrznym, opryskiwacz może być prowadzony przez ruchomy wyświetlacz 

mapy. W zależności od lokalizacji opryskiwacza system nakłada chemikalia w odpowiednich miejscach, 

z minimalnym zachodzeniem na siebie i automatycznie dostosowuje ich szybkość. To, oprócz 

zwiększenia wydajności, zapewnia efektywne wykorzystanie chemikaliów i paliwa. GPS służy również 

do mapowania plonów. W miarę przemieszczania się kombajnu wyposażonego w system DGPS w 

terenie, wartości wydajności są rejestrowane wraz z pozycjami pochodnymi DGPS. Informacje te są 

następnie mapowane, aby pokazać wskaźnik wydajności. Łatwe w użyciu zintegrowane systemy z 

zaledwie kilkoma przyciskami są teraz dostępne na rynku. Korekty DGPS są dostępne bezpłatnie w 

ramach rządowej usługi DGPS / beacon, jak również z szeregu komercyjnych usług. Można również 

zbudować własną stację bazową użytkownika 

10.4 GPS dla zastosowań inżynieryjnych 

Prace inżynieryjne są często wykonywane w złożonym i nieprzyjaznym otoczeniu, co utrudnia 

personelowi wydajną pracę. Zdolność GPS do zapewnienia w czasie rzeczywistym dokładności na 

poziomie submetowym i centymetrowym w opłacalny sposób znacząco zmieniła branżę inżynierii 

lądowej. Firmy budowlane używają GPS w wielu aplikacjach, takich jak budowa dróg, przenoszenie 

ziemi i zarządzanie flotą. W budownictwie drogowym i ruchu Ziemi, GPS, w połączeniu z komunikacją 

bezprzewodową i systemami komputerowymi, jest zainstalowany na maszynie Earthmoving. 

Zaprojektowane informacje o powierzchni w formacie cyfrowym są przesyłane do systemu. Za pomocą 

wyświetlacza komputera i informacji o położeniu GPS w czasie rzeczywistym operator może sprawdzić, 

czy została osiągnięta właściwa ocena 

 



 

W sytuacjach, w których potrzebna jest wysokość na poziomie milimetra, GPS można zintegrować z 

laserem z obracaną wiązką Ta sama technologia (tj. Połączony GPS, komunikacja bezprzewodowa i 

komputery) jest również wykorzystywana do prac fundamentowych (np. Pozycjonowania stosu) i 

precyzyjnego rozmieszczania konstrukcji (np. Prefabrykowanych sekcji mostów i struktur 

przybrzeżnych). W tych aplikacjach operatorzy są prowadzeni przez wyświetlacze komputera 

pokładowego, eliminując potrzebę stosowania konwencjonalnych metod. GPS służy również do 

śledzenia lokalizacji i użytkowania sprzętu w różnych miejscach. Wysyłając tę informację do centralnej 

lokalizacji, GPS umożliwia wykonawcom bardziej wydajne rozmieszczenie sprzętu. Ponadto operatorzy 

pojazdów mogą być efektywnie kierowani do miejsc docelowych 

10.5 GPS do monitorowania deformacji strukturalnych 

Od samego początku GPS był z powodzeniem stosowany w monitorowaniu stabilności konstrukcji, 

aplikacji wymagającej najwyższej możliwej dokładności. Typowe przykłady obejmują monitorowanie 

deformacji tam, mostów i wież telewizyjnych. Monitorowanie osiadania gruntu na polach naftowych i 

obszarach wydobywczych to inne przykłady, w których GPS był z powodzeniem stosowany. W 

niektórych przypadkach GPS może być uzupełniany przez inne systemy, takie jak INS lub tachimetry, 

aby pracować wydajniej. Monitorowanie deformacji odbywa się poprzez pomiary GPS w tym samym 

obszarze w różnych odstępach czasu. Powoli deformujące się konstrukcje, takie jak zapory, wymagają 

dokładności submilimetrowej do milimetrowej w celu monitorowania ich przemieszczenia. Chociaż 

poziom dokładności można osiągnąć za pomocą samego GPS w określonych warunkach, nie jest to 

metoda opłacalna. Aby skutecznie monitorować takie struktury, GPS powinien być uzupełniony o 

czujniki geotechniczne i specjalne rodzaje stacji. Mosty natomiast poddawane są wibracjom 

powodowanym przez dynamiczne obciążenia ruchem. Aby skutecznie monitorować takie cykliczne 

deformujące się struktury, podwójne odbiorniki GPS powinny znajdować się w kilku punktach z 

maksymalną amplitudą cyklicznej deformacji. Na przykład podczas monitorowania najdłuższego na 

świecie mostu wiszącego (most Akashi w Japonii) odbiornik GPS jest instalowany w połowie mostu, 



podczas gdy dwa inne są zainstalowane w głównej wieży. Na rysunku 10.5 pokazano inny przykład, w 

którym odbiornik dwufazowy Ashtech Z12 służy do monitorowania deformacji mostu.  

 

Ponieważ szybkość zbierania danych GPS jest obecnie ograniczona do 10 Hz, system INS może w 

niektórych przypadkach uzupełnić system GPS, aby monitorować drgania konstrukcji o wysokiej 

częstotliwości. 

10.6 GPS do kopania odkrywkowego 

Do niedawna jedynym dostępnym sposobem wyznaczania wzorów wiertniczych i innych pomiarów 

geodezyjnych była konwencjonalna geodezja. Jednak w wyniku trudnego otoczenia często grzebano 

lub wysiedlano stosy. Ponadto operatorzy wiertarek nie mieli dokładnego sposobu określania 

faktycznej głębokości bitowej. Podobnie, nie było sposobu monitorowania wydajności wiercenia w 

różnych warstwach geologicznych lub monitorowania ciężarówek w efektywny sposób. Niedawno 

jednak rozwój nowoczesnych systemów i technik pozycjonowania, w szczególności RTK GPS, znacznie 

poprawił różne operacje wydobywcze. Na przykład w kopalniach odkrywkowych zastosowanie GPS RTK 

znacznie usprawniło kilka operacji wydobywczych, takich jak wiercenie, odśnieżanie, śledzenie 

pojazdów i pomiary geodezyjne. RTK GPS zapewnia dokładność pozycjonowania na poziomie 

centymetra i wymaga tylko jednego odbiornika bazowego do obsługi dowolnej liczby roverów. W miarę 

pogłębiania się dziury część sygnału GPS może zostać zablokowana przez strome ściany kopalni, 

powodując problem z pozycjonowaniem. Jednak ten problem został skutecznie przezwyciężony 

poprzez integrację GPS z innymi systemami pozycjonującymi, głównie z systemem pseudolitycznym. 

Cykl wydobywczy obejmuje kilka etapów, a wydobycie rudy jest jednym z najważniejszych. Kopanie 

rudy odbywa się poprzez wiercenie wstępnie zdefiniowanego wzoru otworów strzałowych, które 

następnie ładuje się ładunkami wybuchowymi. Wzór otworów strzałowych jest zaprojektowany w taki 

sposób, aby zoptymalizować rozmiar fragmentacji skały. W związku z tym ważne jest, aby wiertła były 

dokładnie ustawione nad otworami strzałowymi lub w razie potrzeby może być konieczne ponowne 

nawijanie. Skutecznym sposobem prowadzenia ćwiczeń jest integracja GPS z systemem nawigacji i 

monitorowania wiertarki, składającym się z komputera pokładowego i oprogramowania wiertniczego. 

Niektóre systemy wykorzystują dwa odbiorniki GPS zamontowane na szczycie masztu wiertniczego, 

umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie wiertarki w czasie rzeczywistym. Zaprojektowane wzory 



wiertnicze są przesyłane do komputera pokładowego za pośrednictwem łącza radiowego, a następnie 

są wykorzystywane przez zintegrowany system, aby poprowadzić operatora wiertła, aby precyzyjnie 

ustawić wiertło nad otworami strzałowymi . 

 

Odbywa się to automatycznie, bez tyczenia. Ponadto na komputerze pokładowym wyświetlane są inne 

informacje, takie jak lokalizacja i głębokość każdego otworu. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia 

operatorowi sprawdzenie, czy została osiągnięta docelowa głębokość. Jak również, system gromadzi 

informacje na temat twardości skał i produktywności wiertła, które można przesłać do biura 

inżynierskiego w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pośrednictwem łącza radiowego. Takie 

informacje mogą być wykorzystywane nie tylko do monitorowania wydajności wiertła z biura 

inżynieryjnego, ale także do zrozumienia właściwości skał, co umożliwia lepsze planowanie na 

przyszłość. GPS jest również wykorzystywany do kierowania kopaniem z dokładnością do centymetra 

(Rysunek 10.6). Łopaty są używane do ładowania rudy do ciężarówek, które następnie transportują ją 

i rozładowują w zapasach. Dzięki zintegrowanemu systemowi prowadzenia i monitorowania GPS i szufli 

sterowanie wysokością można zautomatyzować. Za pomocą wyświetlacza systemu operatorzy szufli 

mogą zachować prawidłową ocenę. Odbywa się to automatycznie, bez potrzeby kontroli za pomocą 

konwencjonalnych metod pomiarowych. Podobnie jak w przypadku wiercenia, wydajność kopania 

może zostać wysłana do biura inżynierskiego w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pośrednictwem 

łącza radiowego do monitorowania i analizy. Podczas transportu rudy ciężarówki wykorzystują stale 

zmieniające się drogi i pochylnie. O ile nie zostaną skutecznie przekierowane, należy się spodziewać 

problemów związanych z bezpieczeństwem i ruchem drogowym, które powodują wydłużenie czasu 

cyklu ciężarówki. Korzystanie z GPS, komunikacji bezprzewodowej i systemu komputerowego na 

pokładzie ciężarówek rozwiązuje ten problem skutecznie. Dzięki skomputeryzowanemu systemowi 

wysyłki ciężarówki mogą być kierowane do miejsca przeznaczenia za pomocą najlepszych tras. 

Ponadto, centrum wysyłkowe może zbierać informacje o stanie każdego pojazdu ciężarowego, a także 

o warunkach ruchu. Analiza warunków ruchu jest szczególnie ważna przy opracowywaniu bardziej 

odpowiedniego projektu drogi. GPS jest również wykorzystywany w innych fazach cyklu 

wydobywczego, na przykład przy sprawdzaniu współrzędnych poszczególnych punktów i pomiarów 

objętości. Do tych funkcji można użyć odbiornika RTK lub odbiornika innego niż RTK 

 



10.7 GPS do pomiarów sejsmicznych 

Poszukiwanie ropy i gazu wymaga mapowania geologii podpowierzchniowej poprzez badania 

sejsmiczne. W sejsmicznych badaniach sejsmicznych energia akustyczna o niskiej częstotliwości jest 

przesyłana do podziemnych warstw skał  

 

Źródłem energii akustycznej jest często wibrator mechaniczny składający się z metalowej płyty 

zamontowanej na ciężarówce. Płyta jest dociskana do podłoża i wibruje, aby wytworzyć energię 

akustyczną. W trudnych rejonach dynamitu nadal używa się jako źródła energii. Ponieważ energia 

akustyczna (sygnał) przecina różne podziemne warstwy skał, wpływ na nią mają fizyczne właściwości 

skał. Fragmenty sygnału są odbijane z powrotem na powierzchnię przez różne warstwy. Odbita energia 

może być wykryta przez specjalne urządzenia sejsmiczne zwane geofonami, które są rozmieszczone w 

znanych odległościach od źródła energii wzdłuż linii badania. Po wykryciu energii sejsmicznej, geofony 

generują sygnały elektryczne proporcjonalne do intensywności odbitej energii. Sygnały elektryczne są 

następnie rejestrowane na taśmach magnetycznych do analizy i interpretacji geofizycznej. Oczywiste 

jest, że jeśli pozycje źródła energii i geofonów są znane z wystarczającą dokładnością, bardzo drogie 

dane sejsmiczne stają się bezużyteczne. GPS służy do dostarczania informacji o położeniu w 

standardowym lub zdefiniowanym przez użytkownika układzie współrzędnych. Zintegrowany system 

GPS / GLONASS i GPS / cyfrowy barometr został z powodzeniem zastosowany w sytuacjach słabego 

odbioru sygnału GPS. Dzięki GPS uzyskano wpływ na środowisko (np. Konieczność ścinania drzew), a 

także koszty eksploatacji badań sejsmicznych. znacznie zmniejszono. 

10.8 GPS dla morskich badań sejsmicznych 

Morskie badania sejsmiczne są zasadniczo podobne do geodezyjnych pomiarów sejsmicznych. Oznacza 

to, że energia akustyczna o niskiej częstotliwości jest wysyłana do podpowierzchniowych warstw 

skalnych i jest odbijana z powrotem na powierzchnię w celu ujawnienia informacji o składzie skał 

podpowierzchniowych 



 

 

W badaniach sejsmicznych morskich stosuje się różne metody głębokość wody. W głębokich wodach 

sejsmiczne kable sejsmiczne, zwane serpentynami, zawierają urządzenia zwane hydrofonami służące 

do wykrywania energii odbitej. Pojedynczy statek normalnie holuje od czterech do ośmiu równoległych 

serpentyn; każdy ma długość kilku kilometrów. Energia akustyczna o niskiej częstotliwości jest 

generowana za pomocą kilku pistoletów pneumatycznych holowanych za statkiem w odległości około 

6 m pod powierzchnią. W płytkich wodach wykorzystuje się zarówno grunty, jak i metody morskie. 

Badanie metodą dna morskiego (OBC) jest stosunkowo nową technologią stosowaną ostatnio do 

głębokości wody do około 200 metrów. W tej metodzie hydrofony i geofony są połączone w jeden 

odbiornik, aby uniknąć pogłosu kolumny wody. Aby uzyskać znaczące wyniki, pozycje źródła energii i 

hydrofonów muszą być znane z wystarczającą dokładnością. Można to łatwo osiągnąć przy niższych 

kosztach za pomocą GPS. Co więcej, możliwe jest dokładne sprawdzenie punktów za pomocą funkcji 

GPS pointpoint (patrz rozdział 10.15). Ponieważ eksploatacja morskich badań sejsmicznych jest bardzo 

kosztowna, kwestia kontroli jakości (QC) jest niezbędna. Aby utrzymać QC, przemysł sejsmiczny 

zasugerował wykorzystanie dwóch niezależnych systemów pozycjonowania, przy czym GPS jest 

najważniejszy 

10.9 GPS do mapowania w powietrzu 

Sam GPS został z powodzeniem wykorzystany do mapowania topograficznego małych powierzchni. 

Korzystając z konwencjonalnych pomiarów kinematycznych GPS lub GPS RTK, użytkownik przyjmuje 

pozycje punktów na ziemi, gdzie zmienia się topografia, które mogą być później wykorzystane do 

utworzenia mapy topograficznej tego obszaru. Nawet w trudnych warunkach GPS można zamontować 

w pojazdach terenowych (ATV), aby precyzyjnie mapować te obszary. Istnieją jednak sytuacje, w 

których samo korzystanie z GPS staje się czasochłonne i / lub kosztowne. Przykłady obejmują 

mapowanie dużych obszarów, obszarów przybrzeżnych, lasów i obszarów niedostępnych. Tradycyjnie 

mapowanie dużych i niedostępnych obszarów zostało wykonane przy użyciu klasycznej fotogrametrii 

powietrznej. W tej metodzie kamera z zamontowanym na statku powietrznym jest używana do 

przechwytywania sekwencji obrazów dla obszaru, który ma być odwzorowany, który po przetworzeniu 

tworzy mapę. W celu praktycznego wykorzystania, przechwycone obrazy muszą być najpierw 

powiązane z geodezyjnym układem odniesienia (np. WGS 84), proces zwany georeferencją obrazów. 



W klasycznej fotogrametrii powietrznej georeferencja odbywa się pośrednio za pomocą wielu 

naziemnych stanowisk sterowania o znanych współrzędnych geodezyjnych i odpowiadających im 

współrzędnych obrazu. W ostatnich latach GPS został wykorzystany na pokładzie samolotu, aby 

zapewnić dokładne położenie kamery lotniczej, jak również dokładny czas każdego narażenia na 

antenę 

 

Zastosowanie GPS w fotogrametrii lotniczej znacznie zmniejszyło wymaganą liczbę punktów kontroli 

naziemnej. Nie wyeliminowało to jednak konieczności powietrznej triangulacji ani kontroli naziemnej 

zwrotnica. Ograniczenie to zostało jednak przezwyciężone przez rozszerzenie GPS o wysokiej jakości 

IMU; patrz część 9.4 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tej integracji. Zintegrowany 

system GPS / inercyjny zapewnia nie tylko dokładne położenie czujnika obrazu, ale również orientację 

(ustawienie). Dzięki temu przechwycone obrazy mogą być bezpośrednio powiązane z geodezyjnym 

układem odniesienia bez korzystania z punktów kontrolnych naziemnych. Innymi słowy, bezpośrednie 

georeferencje przechwyconych obrazów można uzyskać, gdy używany jest zintegrowany system GPS / 

inercyjny na pokładzie samolotu. W praktyce jednak do oceny dokładności wynikowej może być 

potrzebna minimalna liczba punktów kontroli naziemnej. Bezpośrednie georeferencje za pomocą 

zintegrowanego systemu GPS / bezwładności zyskują szeroką akceptację i oczekuje się, że staną się 

standardowym narzędziem do szybkiego określania położenia i orientacji czujnika. Dzięki najnowszym 

osiągnięciom w dziedzinie cyfrowych czujników obrazowania w powietrzu i cyfrowych stanowisk 

fotogrametrycznych zintegrowany system GPS / inercyjny umożliwi opracowanie w pełni cyfrowego, 

fotogrametrycznego przepływu pracy. Dzięki cyfrowym czujnikom obrazowania nie jest wymagane 

tworzenie i skanowanie filmu, co dodatkowo skraca czas i koszty pracy fotogrametrycznej. Inne 

aplikacje, takie jak teledetekcja powietrzna i wykrywanie i pomiar światła (LIDAR), w znacznym stopniu 

skorzystają z bezpośredniej georeferencji za pomocą zintegrowanego systemu GPS / inercyjnego. Ten 

ostatni system, LIDAR, wykorzystuje powietrzny skaner laserowy do pomiaru wysokości punktów nad 

poziomem gruntu. Połączenie pozycji GPS / bezwładności i orientacji lasera ze zmierzoną wysokością 

punktów prowadzi do bezpośredniego pozyskania dokładnych cyfrowych modeli wysokościowych 

(DEM). Kolejną zaletą systemu LIDAR jest to, że dane mogą być gromadzone w nocy, a także w 

warunkach pochmurnego i silnego wiatru. Ponadto zdolność lasera do penetracji ziemi, nawet w 

obszarach leśnych, powoduje, że pokładowy system laserowy jest atrakcyjny dla lasu przemysł. 



Ponadto system LIDAR może być wykorzystywany do mapowania obszarów pozbawionych cech, takich 

jak pustynie i obszary pokryte śniegiem i lodem 

10.10 GPS do mapowania dna morskiego 

Bezpieczna żegluga morska wymaga, oprócz innych czynników, dokładnych informacji o głębokości 

wody i dnie morskim [18]. Ponadto dostępność dokładnej głębokości wody jest niezbędna do 

wykorzystania maksymalnych zdolności ładunkowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

obszarów o płytkiej głębokości wody. Tradycyjny sposób uzyskiwania głębokości wody był 

wykonywany za pomocą echosondy jednowiązkowej zainstalowanej na naczyniu badawczym. Dzięki 

tej metodzie pojedynczy echosondy generuje falę dźwiękową (puls), która jest przesyłana do dna 

morskiego, a następnie odbijana z powrotem do echa 

 

 

Głębokość wody jest następnie obliczana na podstawie zarejestrowanego czasu podróży impulsu 

sondującego i prędkości dźwięku w wodzie. Należy podkreślić, że echosonda wykorzystuje urządzenie 

kadłubowe, zwane przetwornikiem, aby przekształcić energię elektryczną w energię dźwiękową i vice 

versa. Aby odwzorować obszar za pomocą echosondy z pojedynczą wiązką, statek badawczy śledzi 

wstępnie zaplanowane linie ścieżek, podczas gdy echosonda generuje sondowanie wzdłuż toru. 

Rozstaw linii (odległość między ścieżkami) jest wybierany w celu zapewnienia najlepszego pokrycia 

obszaru. Dokładność i niezawodność badanych głębokości i lokalizacji są weryfikowane poprzez 

uzupełnienie pierwotnych linii sondujących szeregiem linii poprzecznych. Ta metoda charakteryzuje się 

prostotą. Ponadto orientacja echosondy nie jest wymagana. Jednak wadą Amajor jest to, że jest 

czasochłonne i nie zapewnia pełne pokrycie dna morskiego. W ostatnich latach opracowano nową 

technologię mapowania dna morskiego, która łączy echosłuchery multibeam, GPS i INS. Sondy 

echosondy Multibeam wykorzystują wiele fal dźwiękowych propagujących się pod różnymi kątami, co 

pozwala zebrać całe pokosy akustycznych informacji po obu stronach linii torowych. W 

przeciwieństwie do echosondy z pojedynczą wiązką technologia wielowarstwowa zapewnia pełne 

pokrycie dna morskiego o wysokiej rozdzielczości, pod warunkiem, że linie torowe są optymalnie 

zaprojektowane. Optymalne odstępy między liniami są określane na podstawie przybliżonej ilości wody 

głębokość, ślad dźwięku i dolny profil. Nawigacja w punkcie nawigacyjnym GPS może być wykorzystana 

w terenie, aby zapewnić, że statek podąża za zaprojektowanymi liniami torów. Z powodu szerokiego 

pokosu (zwykle 150 °), wielowiązkowe echosondy wymagają dokładnego ustawienia i ustawienia 



statku. Jest to szczególnie ważne w przypadku belek zewnętrznych. Zintegrowany GPS / INS służy do 

tego celu. Niektórzy producenci opracowali zintegrowany system GPS / INS, który wykorzystuje dwa 

odbiorniki GPS i anteny. Oprócz tego, że oferuje dokładne ustawienie i ustawienie statku, ten 

zintegrowany system szacuje kurs statku z dużą dokładnością niezależnie od dynamiki i szerokości 

statku. Inną supernowoczesną technologią, która znalazła szerokie uznanie w społeczności 

hydrograficznej, jest powietrzny system batymetrii laserowej (LBS). LBS działa na tej samej zasadzie, 

co naziemny system laserowy, tzn. Czujnik laserowy zamontowany na statku powietrznym przenosi 

wiązkę laserową, która jest częściowo odbijana od powierzchni morza i od dna morskiego. Głębokość 

wody można następnie obliczyć, mierząc różnicę czasu między zwrotami dwóch odbijanych impulsów. 

Dokładną trójwymiarową mapę dna morskiego można uzyskać na podstawie informacji o głębokości 

oraz pozycji i orientacji lasera na podstawie bezwładności GPS / GPS. Głównymi zaletami tej metody 

są wysoka produktywność i wydajność w mapowaniu trudnych obszarów, takich jak wąskie przejścia. 

Jest jednak ograniczony do obszarów płytkiej wody (maksymalna głębokość około 50m). Ponadto jest 

bardzo wrażliwy na przejrzystość wody. 

10.11 GPS do nawigacji pojazdu 

Podczas podróży przez nieznane obszary kierowcy pojazdów często korzystają z papierowych map 

drogowych do prowadzenia po trasie. Jednak poza tym, że jest nieefektywna, wyszukiwanie miejsca 

docelowego za pomocą papierowej mapy jest niebezpieczne, szczególnie w obszarach o dużym 

natężeniu ruchu. Opracowano nową technologię obejmującą system GPS z cyfrowymi mapami 

drogowymi i systemem komputerowym, dzięki czemu prowadzenie do celu można uzyskać 

elektronicznie za pomocą jednego przycisku. 

 

ilustruje tę koncepcję. Rolą GPS w tej technologii jest ciągłe określanie lokalizacji pojazdu. W 

zatłoczonych miejscach, takich jak miejskie kaniony i tunele, GPS jest uzupełniany przez system 

naziemny, taki jak system DR, w celu przezwyciężenia blokady sygnału GPS. Jak omówiono w części 

9.4, DR jest systemem, który wykorzystuje licznik pojazdu i wybór z przyspieszeniomierzy, kompasów i 

żyroskopy do określenia kierunku pojazdu i przebytej odległości. Ten system jest dokładny tylko w 

krótkim okresie czasu. Zdefiniowana przez GPS lokalizacja pojazdu jest nałożona na elektroniczną 

cyfrową mapę drogową, zawierającą w swojej bazie informacje cyfrowe, takie jak nazwy i kierunki ulic, 

wykazy firm, lotniska, atrakcje i inne powiązane informacje. Po wprowadzeniu przez kierowcę celu 

podróży . Wbudowany komputer znajduje najlepszą drogę do osiągnięcia tego celu. Czynniki takie jak 



najkrótszy dystans i czas do celu, drogi jednokierunkowe, nielegalne skręty i ograniczenia w godzinach 

szczytu są brane pod uwagę podczas wyszukiwania ścieżki. Niektóre systemy umożliwiają kierowcom 

wprowadzanie innych czynników, takich jak unikanie wypadków. Kierowca zwykle otrzymuje 

szczegółowe instrukcje, z dźwiękowymi i / lub wizualnymi wskazówkami, do miejsca docelowego. Jeśli 

kierowca przegapi kolejkę, system wyświetli komunikat ostrzegawczy i znajdzie alternatywną najlepszą 

trasę w oparciu o bieżące położenie pojazdu. Niektórzy producenci dodają systemy komórkowe, aby 

dostarczać informacje o pogodzie i ruchu oraz lokalizować pojazdy w razie niebezpieczeństwa. Ostatnie 

postępy w technologii komunikacji bezprzewodowej umożliwiają nawet kierowcom zdalny dostęp do 

Internetu z ich pojazdów 

10.12 GPS dla systemów tranzytowych 

Władze systemu tranzytowego w wielu krajach stają w obliczu trudnego rozdarcia ograniczeń 

fiskalnych, co ogranicza ich możliwości rozbudowy istniejących usług i zwiększenia liczby osób 

jeżdżących. Do niedawna systemy tranzytowe wykorzystywały stare technologie, takie jak czujniki 

drogomierzy / kompasu i drogowskazy do określania pozycji. Odometry to czujniki mierzące liczbę 

zliczeń obrotów generowanych przez koła pojazdu, które są następnie wykorzystywane do 

oszacowania odległości przebytej przez pojazd. Za pomocą kompasu można w dowolnym momencie 

określić kierunek jazdy pojazdu. Łącząc pomiary z licznika przebiegu i kompasu, pozycję pojazdu można 

ustalić w odniesieniu do początkowej (znanej) pozycji. Niestety zarówno licznik przebiegu, jak i kompas 

dryfują w czasie, co powoduje znaczny błąd w szacowanej pozycji. Natomiast drogowskazy to radiowe 

nadajniki sygnału nawigacyjnego, które są umieszczane w znanych miejscach wzdłuż tras 

autobusowych. Każdy sygnał nawigacyjny transmituje sygnał mikrofalowy małej mocy, który jest 

wykrywany przez odbiornik na magistrali, w celu uwzględnienia błędu dryfu licznika. Niestety, system 

ten ma wiele ograniczeń, w tym niemożność poznania dokładnej lokalizacji pojazdu pomiędzy dwoma 

drogowskazami. Ponadto nie jest możliwe śledzenie pojazdu, który przejeżdża poza trasą w wyniku, na 

przykład, zamknięcia drogi]. Aby przezwyciężyć ograniczenia tych systemów, władze tranzytowe 

integrują tani autonomiczny system GPS z jednym lub większą liczbą takich konwencjonalnych 

systemów. GPS pomaga w kontrolowaniu dryfu w konwencjonalnych systemach dzięki częstej 

kalibracji. Ponadto pozycja pojazdu może być uzyskana w sposób wiarygodny za pomocą GPS, jeśli 

pojazd przejedzie poza trasą. Ponieważ jednak niektóre sygnały GPS będą zakłócane w obszarach 

wysokich budynków, takich jak obszary śródmiejskie, pozycję pojazdu można uzyskać za pomocą 

konwencjonalnych systemów. W związku z tym wydajność zintegrowanego systemu jest rzeczywiście 

lepsza niż system pozycjonowania sam. Zintegrowany system pozycjonowania pomaga nie tylko 

organom tranzytowym w zlokalizowaniu swojej floty autobusów na mapie cyfrowej w czasie 

rzeczywistym, ale także pomaga w wykonywaniu innych zaawansowanych funkcji 

 



 

Na przykład, jeśli lokalizacje magistrali są dostępne w czasie rzeczywistym, czasy przyjazdu busa na 

przystankach mogą być obliczane niezawodnie, co minimalizuje czas oczekiwania na przystankach 

autobusowych. Jest to bardzo ważna cecha, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych. Ponadto 

dostępność informacji o lokalizacji autobusu w czasie rzeczywistym umożliwia organom tranzytowym 

dynamiczne projektowanie bardziej wydajnych harmonogramów autobusów, poprawiając w ten 

sposób wydajność autobusów i obsługę klienta. Dostęp do tych informacji można uzyskać przez 

Internet, co znacznie poprawia zadowolenie klientów. 

10.13 GPS dla branży detalicznej 

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku, efektywność i redukcja kosztów odgrywają istotną rolę w 

utrzymaniu detalisty w biznesie. GPS zintegrowany z GIS może pomóc w osiągnięciu tego celu. Inne 

technologie, takie jak bezprzewodowa transmisja danych i rozpoznawanie mowy również stają się 

kluczowymi komponentami. W tej sekcji opisano, w jaki sposób zintegrowane są różne technologie, 

aby zapewnić wydajność i obniżenie kosztów w dwóch elementach działalności detalicznej: 

monitorowanie zapasów i monitorowanie zapasów w czasie rzeczywistym. Zintegrowany system 

składa się z dwóch głównych komponentów: wydajnej analizy trasy dla obszaru dostawy i opartego na 

GPS systemu monitorowania floty w czasie rzeczywistym. Przy projektowaniu efektywnej analizy trasy 

konieczne jest udostępnienie aktualnej mapy cyfrowej (baza map ulic) dla obszaru dostawy. Ponadto 

powinna być również dostępna baza danych lokalizacji sklepów detalicznych. Na podstawie tych dwóch 

zestawów baz danych, jak również warunków ruchu drogowego, możliwa jest optymalizacja pojazdów? 

routing i harmonogramowanie. Do tego celu optymalizacji można wykorzystać pakiet 

oprogramowania, taki jak Arklogistics ESRI. Zoptymalizowany system monitorowania floty w czasie 

rzeczywistym wymaga dostępności zarówno GPS, jak i odpowiedniej bezprzewodowej transmisji 

danych. Technologia rozpoznawania mowy może być również używana do przyspieszenia usługi 

dostarczania. Aby zapewnić, że pozycja pochodząca z GPS i baza danych mapy dla proponowanego 

obszaru dostaw jest kompatybilny, mapa cyfrowa powinna być oparta na WGS 84, macierzystym 

układzie odniesienia dla GPS. Ponadto mapy wektorowe zamiast map rastrowych powinny być 

stosowane w celu zwiększenia elastyczności. Informacje o ograniczeniach jazdy, takie jak ulice 

jednokierunkowe lub ograniczenia typu pojazdu, powinny towarzyszyć bazie danych map ulic. 



Lokalizacja sklepów detalicznych to kolejna baza danych, która powinna być również dostępna. 

Podobnie jak w przypadku bazy danych ulic, baza danych lokalizacji sklepów powinna być oparta na 

WGS 84. Ostatecznie, rzeczywiste czasy pracy sieci w zależności od pory dnia powinny być brane pod 

uwagę w celu optymalizacji analizy trasy. Inne czynniki, które powinny być uwzględnione w analizie 

trasy, obejmują charakterystykę zamówienia, okna czasowe dostawy i różne pojazdy? Objętość, waga 

i koszty operacyjne. Dobry pakiet oprogramowania powinien mieć możliwość wykorzystania tych 

informacji do znalezienia najlepszej trasy i sekwencji zatrzymania każdego pojazdu w flocie. Ponadto 

oprogramowanie powinno mieć możliwość przekierowania pojazdu w przypadkach takich, jak 

zamknięcie drogi lub nieoczekiwany duży ruch spowodowany na przykład wypadkami. Co więcej, 

oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia szczegółowych map z instrukcjami dla 

kierowców i raportem podsumowującym do centrum dyspozytorskiego. Dzięki temu procesowi 

optymalizacji czas rutowania zostałby skrócony, co oznacza, że liczba pojazdów potrzebnych do tej 

samej usługi jest mniejsza. Zapewnia to zmniejszenie kosztów dostawy. Ponadto, w wyniku procesu 

optymalizacji, oczekuje się, że okna czasowe dostawy również ulegną zmniejszeniu. Oznacza to, że 

towary są dostarczane bardziej wydajnie. Drugim głównym elementem zintegrowanego systemu jest 

oparty na GPS system monitorowania floty w czasie rzeczywistym. Można korzystać z niezależnych 

odbiorników GPS o niskich kosztach, ponieważ potrzebne są tylko informacje o niewielkiej dokładności. 

Aby uniknąć niedrożności sygnału GPS, niektóre pojazdy we flocie, które działają na obszarach 

miejskich, mogą być wyposażone w inny, uzupełniający system nawigacji, taki jak system DR. Aby 

dyspozytor mógł zlokalizować pojazd we flocie, konieczne jest wysłanie pozycji GPS do centrum 

dyspozytorskiego za pośrednictwem łącza komunikacyjnego. Można to zrobić w czasie rzeczywistym 

lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w zależności od potrzeb. W rzeczywistości,   połączenie obu 

może być idealnym rozwiązaniem, jeśli system jest używany instate i out-of-state. W każdym miejscu 

dostawy kierowca może wysyłać informacje o dostarczanych produktach. Technologia rozpoznawania 

mowy może zostać wykorzystana do przeniesienia głosu kierowcy na dane cyfrowe, które zostaną 

wysłane wraz z informacjami o położeniu GPS. Alternatywnie, kody kreskowe mogą być używane do 

tego samego celu. Pozycja pojazdu powinna być wysyłana automatycznie w każdym miejscu dostawy. 

Można to zrobić, porównując lokalizację pojazdu z zapamiętaną lokalizacją miejsca dostawy. Pozycja 

otrzymanego pojazdu wraz z innymi informacjami zostanie nałożona na mapę bazową, co pomoże 

dyspozytorowi zlokalizować każdy pojazd we flocie i poznać jego zawartość . Pomaga to również w 

osiągnięciu wydajności decyzje, na przykład w nagłych przypadkach. Co więcej, lepsze szacunki czasu 

przyjazdu, w oparciu o rzeczywiste pojazdy? lokalizacja, można dokonać. Jeśli to konieczne, 

dynamiczne przekierowanie może zostać wykonane po otrzymaniu nowych informacji na temat floty. 

Monitorowanie floty zgodnie ze wskazaniami zapewnia, że każdy kierowca podąża wstępnie 

wyznaczoną trasą (tj. Daje władzom środki do rozliczania odpowiedzialności kierowcy). Chociaż może 

to być dobra funkcja systemu, należy wziąć pod uwagę prywatność kierowcy, na przykład ograniczając 

dostępność niektórych informacji do autoryzowanych użytkowników. 

10.14 GPS do pomiarów katastralnych 

Ankiety katastralne określają narożniki nieruchomości, granice i obszary działek. Konwencjonalne 

metody geodezyjne zostały wykorzystane i są nadal wykorzystywane w tym celu. Konwencjonalne 

metody mają jednak tę wadę, że wymagane jest intensywne przemieszczenie. Ponadto może być 

wymagane również rozległe wycinanie i interweniowanie prywatnych nieruchomości. GPS pokonuje te 

wady metod konwencjonalnych. Każda z metod pomiarów GPS, takich jak kinematyczny GPS lub RTK 

GPS, może być stosowana w zależności od wymagań projektu, lokalizacji i innych czynników. Jednak 

pomiary RTK wydają się być najbardziej odpowiednią metodą, szczególnie w obszarach bez przeszkód. 

Dzieje się tak głównie ze względu na łatwość użycia i dostępność wyników w terenie. Niedostępne 

lokalizacje lub zatkane obszary mogą być badane za pomocą zintegrowanych systemów takich jak GPS 



/ LRF lub GPS / tachimetr. Istnieje kilka korzyści z zastosowania GPS do pomiarów katastralnych. 

Najważniejszym z nich jest to, że interweniowanie między punktami nie jest wymagane w przypadku 

GPS. Oznacza to, że ekstensywne przechodzenie jest wyeliminowane, wyraźne cięcie nie jest 

wymagane i unika się interweniujących własności prywatnych. Inne zalety to fakt, że GPS zapewnia 

zdefiniowane przez użytkownika współrzędne w formacie cyfrowym, które można łatwo eksportować 

do dowolnego systemu GIS w celu dalszej analizy. Dokładność uzyskana za pomocą GPS jest spójna w 

całej sieci; takiej dokładności brakuje konwencjonalnych metod geodezyjnych. Ponadto, z GPS, jedna 

stacja referencyjna może obsługiwać nieograniczoną liczbę odbiorników rover. Wiele organizacji 

rządowych i prywatnych zgłosiło, że wykorzystanie GPS w badaniach katastralnych jest opłacalne. 

10.15 Tyczenie GPS (nawigacja po punkcie orientacyjnym) 

Nawigacja w punkcie orientacyjnym lub tyczenie, jak to nazywają geodeci, zapewnia wskazówki dla 

użytkownika GPS w dotarciu do celu w najlepszy sposób (najkrótszy czas i / lub dystans). Podając 

odbiornik GPS (lub kontroler odbiornika GPS) współrzędnymi swojego celu, użytkownik GPS 

natychmiast otrzymuje wskazówki na ekranie 

 

 

Inspektorzy stosują tę zasadę do wyznaczania punktów i linii. Pomysł nawigacji GPS waypoint jest 

prosty. W pierwszym kroku użytkownik musi podać odbiornik GPS (lub kontroler GPS) współrzędnymi 

swojego miejsca docelowego. Większość odbiorników GPS może przechowywać wiele punktów 

docelowych (punktów pośrednich) w ich pamięci wewnętrznej. Drugim krokiem jest umożliwienie 

odbiornikowi GPS obliczenia własnej pozycji, czyli pozycji użytkownika). W oparciu o odbiornik i pozycje 

docelowe, wbudowany odbiornik oblicza odległość i azymut linii łączącej pozycję odbiornika z 

punktami docelowymi. Wbudowany komputer wykorzystuje informacje o pozycji do obliczenia innych 

parametrów, takich jak spodziewany czas przybycia do miejsca docelowego użytkownika na podstawie 

prędkości użytkownika. Ponadto można obliczyć odległość odsunięcia od pozycji odbiornika do 

pierwotnej linii między punktem początkowym a miejscem docelowym. Wszystkie te informacje i inne 

dane są wyświetlane w sposób ciągły jako podstawa do prowadzenia użytkownika GPS. Te informacje 

przewodnie mogą być wyświetlane na różne sposoby. Jednym z tych monitorów jest oko byka, gdzie 

punkt docelowy znajduje się w środku wyświetlanych koncentrycznych okręgów, podczas gdy 

położenie użytkownika jest wyświetlane jako ruchomy kursor. Najwyższy punkt tarczy jest zazwyczaj 

wybierany do reprezentowania północy. Użytkownik osiągnie swój punkt docelowy, gdy kursor 



pozostaje w środku koncentrycznych okręgów. Oprócz tego wyświetlanych jest kilka parametrów 

nawigacji aby pomóc także użytkownikowi. 

XI. Inne systemy nawigacji satelitarnej 

11.1 System satelitarny GLONASS 

GLONASS to satelitarny globalny satelitarny system do nawigacji, opracowany przez Rosję. System 

satelitarny GLONASS ma wiele wspólnego z systemem GPS. Nominalna konstelacja systemu GLONASS 

składa się z 21 satelitów operacyjnych plus 3 części zapasowych na wysokości nominalnej 19,100 km. 

Osiem satelitów GLONASS jest rozmieszczonych w każdej z trzech płaszczyzn orbitalnych 

 

 

Orbity GLONASS są w przybliżeniu okrągłe, z okresem obiegu 11 godzin i 15 minut i nachyleniem 64,8 

°. Podobnie jak GPS, każdy satelita GLONASS transmituje sygnał, który ma wiele komponentów: dwa 

nośniki w paśmie L, kod C / A na L1, kod P na L1 i L2 oraz komunikat nawigacyjny. Jednak w 

przeciwieństwie do GPS, każdy satelita GLONASS transmituje własne częstotliwości nośne w pasmach 

1,602-11,615 MHz dla L1 i 1,246-11,256,5 MHz dla L2, w zależności od numeru kanału. Te dwa zespoły 

są już w drodze do bycia przesunięty 1,598.0625-1,604.25 MHz i 1,242.9375-1,247.75 MHz, 

odpowiednio, aby uniknąć interferencji z astronomów i operatorów satelitów nisko Earthorbiting 

radiowych. Przy tej zmianie każda para satelitów GLONASS będzie miała przypisane te same 

częstotliwości L1 i L2. Pary satelitów będą jednak umieszczone po przeciwnych stronach Ziemi 

(antipodalu), co oznacza, że użytkownik nie może ich zobaczyć jednocześnie. Kody GLONASS są takie 

same dla wszystkich satelitów. Jako takie, odbiorniki GLONASS wykorzystują kanał częstotliwościowy 

zamiast kodu do rozróżniania satelitów. Współczynniki wykruszenia dla kodu P i kodu C / A wynoszą 

odpowiednio 5,11 i 0,511 Mb / s. Komunikat nawigacyjny GLONASS to strumień danych o szybkości 50 

b / s, który zapewnia między innymi efemerydy satelitarne i przydzielanie kanałów. Na sygnał systemu 

GLONASS nie ma wpływu SA ani funkcja antykolizyjna. System GLONASS ukończył 24 satelity robocze 

w styczniu 1996 roku. Niestety, liczba satelitów GLONASS spadła do zaledwie siedmiu satelitów w maju 

2001 roku. Oczekuje się, że nowe generacje satelitów GLONASS, GLONASS-M, zostaną uruchomione w 

najbliższej przyszłości. GLONASS-M ma żywotność 5 lat, ulepszone pokładowe zegary atomowe i 

możliwość przesyłania kodu C / A na obu częstotliwościach nośnej L1 i L2. Systemy GPS i GLONASS 

mogą być zintegrowane, aby poprawić dokładność geometrii i pozycjonowania, szczególnie w 

przypadku słabej widoczności satelitów, np. jak na obszarach miejskich. Istnieją jednak dwa problemy 

z integracją GPS / GLONASS. Pierwszym z nich jest to, że zarówno systemy GPS, jak i GLONASS 

wykorzystują różne ramki współrzędnych, aby wyrazić położenie swoich satelitów. GPS wykorzystuje 

system WGS 84, natomiast GLONASS wykorzystuje system Earth Parameter System 1990 (PZ-90). Oba 

systemy różnią się aż o 20 m na powierzchni Ziemi. Parametry transformacji między dwoma systemami 

można uzyskać, obserwując jednocześnie punkty odniesienia w obu systemach. Różne grupy badawcze 



opracowały różne zestawy parametrów transformacji. Dokładne określenie parametrów transformacji 

jest jednak nadal niemożliwe. Drugim problemem związanym z integracją GPS / GLONASS jest to, że 

oba systemy wykorzystują różne czasy odniesienia. Przesunięcie pomiędzy dwoma systemami czasu 

zmienia się powoli i osiąga kilkadziesiąt mikrosekund. Jednym ze sposobów określania przesunięcia 

czasowego jest traktowanie go jako dodatkowej zmiennej w rozwiązaniu odbiorczym. 

11.2 Chiński regionalny system nawigacji satelitarnej (system Beidou) 

Chiny uruchomiły ostatnio dwa zbudowane w kraju satelity nawigacyjne, które stanowią pierwszą 

generację satelitarnego systemu nawigacyjnego [6-8]. Jest to regionalny system nawigacyjny na każdą 

pogodę, znany jako system nawigacyjny Beidou. Satelity są umieszczane na orbitach geostacjonarnych 

na wysokości około 36 000 km ponad powierzchnią Ziemi. Głównym zastosowaniem tego systemu jest 

transport lądowy i morski. Chiny planują również zbudować swoją pozycję satelitarną drugiej generacji 

i system nawigacji, który będzie miał więcej satelitów i większy obszar zasięgu. 

11.3. Rozszerzenia regionalne 

Obecne satelitarne globalne systemy nawigacyjne GPS i GLONASS nie spełniają wszystkich wymagań 

lotnictwa cywilnego. Aby przezwyciężyć te ograniczenia, obecnie opracowywane są regionalne 

systemy augmentacji. Regionalny system augmentacji zazwyczaj łączy w sobie jedną lub więcej 

konstelacji satelitarnych, takich jak GPS i GLONASS, satelity geostacjonarne wyposażone w 

transpondery nawigacyjne i pewną liczbę naziemnych stacji referencyjnych. Połączenie różnych 

interoperacyjnych systemów regionalnych prowadzi do stworzenia Globalnego Systemu Nawigacji 

Satelitarnej (powszechnie znanego jako GNSS-1) spełnia wymagania lotnictwa cywilnego. W 

rzeczywistości Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zatwierdziła GNSS jako 

podstawowy system wykorzystywania międzynarodowego lotnictwa. Obecnie w ramach światowego 

GNSS opracowywane są różne regionalne systemy augmentacji. Stany Zjednoczone opracowują oparty 

na GPS system regionalny o nazwie System Augmentation System Szeroki (WAAS), który obejmuje 

Amerykę Północną z możliwością rozszerzenia na Amerykę Południową. Europa opracowuje podobny 

system regionalny o nazwie Europejski system geostacjonarnego systemu nawigacji (EGNOS), który 

opiera się zarówno na systemie GPS, jak i GLONASS. Obejmuje Europę i Północna Afryka z możliwością 

rozszerzenia na całą Afrykę i na Bliski Wschód. Trzeci regionalny system oparty na GPS, zwany 

Wielofunkcyjnym Satelitą Transportu (MTSAT), jest rozwijany w Japonii i obejmuje część Azji i regionu 

Pacyfiku. Australia jest również w trakcie opracowywania własnego systemu regionalnego. Oczekuje 

się, że systemy regionalne połączą się i będą interoperacyjne. 

11.4 Przyszły europejski globalny system nawigacji satelitarnej (system Galileo) 

Galileo to satelitarny system globalnej nawigacji zaproponowany przez Europę. Galileo to cywilny 

system satelitarny dostarczany za pośrednictwem partnerstwa publiczno-prywatnego. Zbadano trzy 

różne typy konstelacji, aby zapewnić optymalny wybór architektury Galileo, a mianowicie niskie orbity 

Ziemi (LEO), średnie orbity Ziemi (MEO) i nachylone orbity geosynchroniczne (IGSO). Badano również 

układy różnych typów konstelacji. Po tym badaniu decydenci Galileo przyjęli konstelację 30 satelitów 

MEO. Satelity będą równomiernie rozłożone na trzech orbitach na wysokości około 23 000 km. Ten 

wybór zapewnia uzyskanie bardziej jednolitej wydajności dla wszystkich regionów (tj. Niezależnie od 

szerokości geograficznej regionu). Charakterystyki sygnału systemu Galileo miały zostać określone w 

2001 roku. Galileo będzie kompatybilny na poziomie użytkownika z istniejącymi systemami GPS i 

GLONASS. Jednak w przeciwieństwie do GPS i GLONASS, Galileo zapewni dwa poziomy usług: 

podstawowy, bezpłatny Usługa bezpośredniego ładowania i płatna usługa oferująca dodatkowe 

funkcje. Niektóre środki bezpieczeństwa, takie jak wstrzymanie usługi, zostały przebadane, aby 

upewnić się, że system jest właściwie używany. Europejskie organy polityczne, niezależne od 



zarządzania Galileo, będą miały prawo do podjęcia właściwych środków w przypadku kryzysu. Plan 

rozwoju Galileo zostanie podzielony na trzy różne fazy. 

1. Faza definiowania została zakończona pod koniec 2000 r. 

2. Faza rozwoju i walidacji rozpoczęła się w 2001 r. I była przedłużona na okres 4 lat. Ta faza obejmuje 

bardziej szczegółową definicję systemu Galileo (np. Przydział częstotliwości). Jak również obejmuje 

budowę różnych segmentów systemu (przestrzeń, ziemia i odbiornik). Niektóre prototypy satelitów 

zostanie uruchomiony w 2004 r., wraz z ustanowieniem minimalnej infrastruktury naziemnej, w celu 

zatwierdzenia systemu. 

3. Faza rozmieszczania konstelacji ma się rozpocząć w 2006 roku i do 2007 roku. Dzięki doświadczeniu 

zdobytemu podczas fazy walidacji systemu, satelity operacyjne będą stopniowo wprowadzane na tym 

etapie. Ponadto infrastruktura naziemna zostanie ukończona. Docelową datą stopniowego 

wprowadzenia usługi operacyjnej Galileo jest rok 2008, a wkrótce potem. W tym czasie usługa EGNOS 

będzie świadczona równolegle, dopóki nie zostanie wycofana w 2015 r 

Dokładność i precyzja GPS 

Termin dokładność jest używany do wyrażenia stopnia bliskości pomiaru, lub otrzymanego 

rozwiązania, do wartości rzeczywistej. Termin dokładność jest jednak używany do opisania stopnia 

bliskości powtarzanych pomiarów tej samej wielkości względem siebie. W przypadku braku 

systematycznych błędów dokładność i precyzja byłyby równoważne. Z tego powodu te dwa pojęcia są 

stosowane bezkrytycznie w wielu praktycznych celach. Dokładność można zmierzyć za pomocą 

statystycznej wielkości zwanej odchyleniem standardowym, zakładając, że pomiary GPS nie zawierają 

systematycznych błędów lub błędów. Im niższe odchylenie standardowe, tym wyższa dokładność. W 

przypadku przypadku 1-D, na przykład pomiaru długości linii między dwoma punktami, dokładność jest 

wyrażana przez tak zwany kwadratowy średni kwadrat (rms). RMS wiąże się z poziomem 

prawdopodobieństwa 68,3%. Na przykład dokładność statycznego pomiaru GPS może być wyrażona 

jako "5 mm + 1 ppm" (rms). Oznacza to, że istnieje 68,3% szansy (lub prawdopodobieństwa), że 

otrzymujemy błąd mniejszy lub równy 5 mm + 1 mm na każdy kilometr. Innymi słowy, jeśli mierzymy 

10-kilometrową linię bazową, to istnieje 68,3% szansa, że otrzymamy błąd o wartości mniejszej lub 

równej 15 mm w zmierzonej linii. Kompaktowość pozioma (np. Wschód i północ), przypadek 2D, 

wyrażana jest przez prawdopodobny błąd okrągły (CEP) lub podwójną odległość rms (2drms). CEP 

oznacza, że istnieje 50% szans, że prawdziwa pozycja pozioma znajduje się wewnątrz okręgu o 

promieniu równym wartości CEP. Odpowiedni poziom prawdopodobieństwa 2drms waha się od 95,4% 

do 98,2% w zależności od względnych wartości błędów we wschodnich i północnych komponentach. 

Stosunek 2drms do CEP waha się od 2,4 do 3. Oznacza to, że dokładność 40 m (CEP) jest równa 100 m 

(2drms) w stosunku 2,5. Prawdopodobny błąd sferyczny (SEP) służy do wyrażania dokładności 

przypadku 3D. SEP oznacza, że istnieje 50% szans, że prawdziwa pozycja 3-D znajduje się w sferze o 

promieniu równym wartości SEP 

 


