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Cykl artykułów „Al-
fabet GPS” autorstwa 
prof. Janusza Śledziń-
skiego jest zwięzłym 
przeglądem zagadnień 
niezbędnych do zrozu-
mienia zasady wyznacza-
nia położenia za pomocą 
technologii GPS i wyko-
rzystania jej w praktyce. 
Miesiąc temu rozpoczęliś-
my omawianie błędów 
technologii GPS. W tym 
numerze kolejne błędy: 
geometrii konstelacji 
i  aparaturowe oraz ich 
wpływ na dokładność 
wyznaczania pozycji.
P A T R Z  S .  3 - 4

mapy

Mapki dla GPS-ów
Na rynku pojawia się coraz więcej systemów nawigacyjnych oraz map, 
które można umieścić w odbiornikach GPS. Są one jednak głównie prze-
znaczone dla kierowców. Gdy potrzebujemy map turystycznych, np. 
szlaków w górach lub w parkach narodowych, musimy poszukać gdzie 
indziej... Oczywiście źródłem informacji będzie internet.

C Z Y T A J  N A  S .  5      GLONASS

System GLONASS,
czyli nawigacja satelitarna po rosyjsku

ASG dla Polski  
za 40 mln zł
Główny geodeta kraju Jerzy 
Albin zapowiedział, że sieć 
ASG zostanie rozszerzona 
– w sumie składać się będzie 
z 70 stacji referencyjnych. 
Będą one dostępne z opcją 
RTK, a zasięgiem obejmować 
mają całą Polskę. Stacje po-
wstaną w ramach projektu 
strukturalnego Unii Europej-
skiej, a w przyszłości praw-
dopodobnie zmienią swój 
charakter na komercyjny. 
Koszt przedsięwzięcia wynie-
sie 40 mln zł.

KPK

Naviflash  
nagrodzony
W XV edycji Konkursu Pol-
skiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska” przyznano 
25 statuetek. Jedną z nich 
otrzymała firma THB Bury/
Naviflash za samochodowy 
system nawigacji satelitarnej 
Naviflash.

THB Bury/Naviflash

z 
kr

aj
u

Obecnie jedynie USA i Rosja posiadają globalne systemy nawigacji sate-
litarnej (GPS i GLONASS), a Unia Europejska dopiero rozwija własny cy-
wilny system Galileo. Od 1999 roku władze rosyjskie podejmują systema-
tyczne i konsekwentne działania zmierzające do udostępnienia serwisu 
GLONASS użytkownikom cywilnym.

C Z Y T A J  N A  S .  1 4 
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alfabet GPS

JANUSZ ŚLEDZIŃSKI

W poprzedniej części Alfabetu 
GPS omówione zostały błędy: 
systemu, ośrodka i propagacji 
sygnału oraz aparaturowe, 
wpływające na dokładność po-
miarów GPS. W tym miesiącu 
przedstawiamy pozostałe błę-
dy towarzyszące tej  technice.

N iewłaściwa geometria kon-
stelacji i błędy stosowanych 
technologii. Określenie po-

łożenia z obserwacji GPS opiera się 
– z geometrycznego punktu widzenia 
– na procedurze trysferacji i jest geode-
zyjnym liniowym przestrzennym wcię-
ciem wstecz. Dokładność wyznaczenia 
współrzędnych anteny tą metodą zależy 
od rozmieszczenia wykorzystywanych 
punktów o znanych współrzędnych (sa-
telitów). W przypadku pomiarów GPS 
tworzone są przestrzenne konstrukcje 
– ostrosłupy z wierzchołkiem w punk-
cie, którego współrzędne określamy. Ze 
względów dokładnościowych korzyst-
niejszy będzie przypadek, gdy satelity 
rozłożone będą po różnych stronach 
nieboskłonu, bo wówczas kąty prze-
cięcia linii wyznaczających położenie 
punktu (stanowiska anteny GPS) nie 
będą zbyt ostre. Rysunek 1 ilustruje dwa 
przypadki: korzystnego i niekorzystne-
go rozmieszczenia satelitów wyznacza-
jących położenie stanowiska.

W pomiarach GPS jakość geometrycz-
nej konstelacji satelitów charakteryzuje 
współczynnik zwany Dilution of Preci-
sion (DOP). Jego wartość można poli-
czyć na podstawie macierzy współczyn-
ników układu równań obserwacyjnych. 
Używa się kilku rodzajów współczynni-
ków DOP:

Satelitarny system wyznaczania pozycji 
w geodezji i nawigacji, cz. VI

Błędy geometrii  
i technologii

HDOP – dla wyznaczenia współ-
rzędnych horyzontalnych,
VDOP – dla wyznaczenia współ-

rzędnej pionowej,
 PDOP – dla wyznaczenia współ-

rzędnych przestrzennych (3D),
TDOP – dla wyznaczenia czasu.
Interpretacją geometryczną współ-

czynnika PDOP jest odwrotność obję-
tości V ostrosłupa utworzonego przez 
wyznaczane stanowisko i cztery satelity 
wykorzystywane do obliczeń. Im obję-
tość ostrosłupa jest większa, tym współ-
czynnik PDOP mniejszy i korzystniejsza 
konfiguracja geometrii satelitów. Przyj-
muje się, że jeśli PDOP wynosi 1-3, to 

warunki do obserwacji są bardzo dobre, 
gdy 4-5 – dobre, gdy 6 – słabe (ale do-
stateczne), natomiast nie należy wykony-
wać obserwacji, gdy PDOP przekroczy 6. 
Wartość współczynnika charakteryzują-
cego w danej chwili geometrię konstela-
cji satelitów można odczytać z odbiorni-
ka satelitarnego GPS.

Oprócz konstelacji satelitów na wy-
niki pomiaru mogą wpływać błędy sto-
sowanych technologii. Każda z metod 
pomiarów GPS (omówionych w NAWI 
3/2005) wymaga przestrzegania ustalo-
nych procedur, a niedokładne ich wy-
pełnianie może spowodować błędy. Na 
przykład technologia statyczna wyma-
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Korzystne i niekorzystne 
rozmieszczenie satelitów

dobry PDOP zły PDOP

mniejsza odległość  
między satelitami

większa odległość  
między satelitami

obszar niepewności 1
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ga wykonywania obserwacji przez okreś-
lony czas, zależny m.in. od odległości 
między mierzonymi punktami. Zbyt 
duże odległości pomiędzy stacjami 
mogą wprowadzić błędy spowodowa-
ne niedokładną eliminacją wpływu re-
frakcji jonosferycznej i troposferycznej. 
Na rysunku 2 przedstawiono zależność 
długości sesji pomiarowej od liczby ob-
serwowanych satelitów dla różnych od-
ległości między punktami.

Podobnie jest również w przypadku 
innych metod, np. źródłem błędów mo-
gą być zbyt krótkie obserwacje na sta-
nowisku mierzonym technologią szybką 
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statyczną ( fast/rapid static) przy okreś-
lonej liczbie obserwowanych satelitów. 
W każdym przypadku powinno być to 
przedmiotem analizy. Duże znaczenie 
ma tu doświadczenie wykonującego ob-
serwacje.

O wpływie poszczególnych ro-
dzajów błędów na pomiar 
GPS. Wiele podręczników 

omawiających pomiary GPS podaje sza-
cunkowe wartości poszczególnych błę-
dów składających się na końcowy błąd 
mierzonej odległości Ziemia-satelita. 
W tabelce poniżej pokazano błędy, z ja-
kimi możemy się liczyć przy pomiarze 
odległości do satelity wykonywanym 
jednym odbiornikiem (single point posi-
tioning). Technologie pomiarów względ-
nych (różnicowych) większość z tych 
błędów w znacznym stopniu eliminują. 
Rysunek 3 przedstawia orientacyjne do-
kładności, jakie można osiągnąć, stosu-
jąc pomiary absolutne i różnicowe, ko-
dowe i fazowe.
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Orientacyjny czas trwania 
sesji pomiarowej GPS 
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Z punktu widzenia użytkownika sys-
temu na dokładność wyznaczania pozy-
cji z pomiarów GPS wpływają przede 
wszystkim:
odległość między mierzonymi punk-

tami,
długość obserwacji,
 stosowana technologia pomiarów,
 jakość geometrii konstelacji sateli-

tów,
właściwe instrumentarium (odbior-

niki jedno- czy dwuczęstotliwościowe, 
anteny wysokiej jakości itp.),
harmonogram i strategia wykonywa-

nia obserwacji.
Jakie dokładności można obecnie 

osiągać z pomiarów GPS? Najwyższa 
precyzja niezbędna jest do globalnych 
i regionalnych badań geodynamicz-
nych oraz do zakładania kontynental-
nych i podstawowych krajowych sieci 
geodezyjnych. Wykorzystanie dwuczę-
stotliwościowych odbiorników sateli-
tarnych i zaawansowanej techniki po-
prawiania orbit pozwala już osiągać 
dokładności 0,1 ppm (1 mm na 10 km). 
W niedalekiej przyszłości – przy zasto-
sowaniu specjalnych procedur obserwa-
cji, zaawansowanej techniki modelowa-
nia orbit i zaawansowanych programów 
obliczeniowych – będzie możliwe osiąg-
nięcie o rząd większej dokładności, 
tj. 0,01 ppm (1 mm na 100 km). Bę-
dzie ją można uzyskać przede wszyst-
kim pomiędzy stacjami GPS pracują-
cymi permanentnie. Jest ich obecnie na 
świecie kilkaset, z czego najwięcej zain-
stalowano w Europie.

PROF. JANUSZ ŚLEDZIŃSKI  
JEST PRACOWNIKIEM NAUKOWYM  
INSTYTUTU GEODEZJI WYŻSZEJ  

I ASTRONOMII GEODEZYJNEJ  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Źródło Wielkość
Błędy systemu

błędy orbity
błędy zegara

1-2 m
1-2 m

Wpływ ośrodka
wpływ jonosfery (2 częstotliwości)
model jonosfery („dobry”)
model jonosfery („średnio dobry”)
model jonosfery („niezbyt dobry”)
wpływ troposfery (model)
wielodrożność

cm-dm
1-2 m
5-10 m
10-50 m
dm
1-2 m

Wpływy instrumentalne
szum odbiornika
opóźnienia w odbiorniku
błąd centrum fazowego anteny

  
0,2-1 m
dm-m
mm-cm

Błędy przy pomiarze  
jednym odbiornikiem

pomiar fazowy pomiar kodowy
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1 mm 3 mm 10 mm 30 mm 1 cm 3 cm 10 cm 30 cm 1 m 3 m 10 m 30 m 100

statyczny <2 mm kinematyczny 3 cm
wygładzony 20 cm 

kod C/A 3 m 

kod P 10 m 

kod C/A 30 m 
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mapy

PAULINA JAKUBICKA

O kazuje się, że dość szybko można 
trafić na strony z mapami tworzo-

nymi przez użytkowników systemu GPS, 
albo z instrukcjami, jak wy-
konać dokładnie taką mapę, 
o jakiej marzymy. A przede 
wszystkim znajdziemy tajem-
niczo brzmiący skrót UMP.

Co to jest UMP?
To Uzupełniająca Mapa 

Polski, czyli projekt grupy 
użytkowników odbiorników 
GPS firmy Garmin. Polega 
on na tworzeniu własnych 
map wektorowych i udo-
stępnianiu ich bezpłatnie in-
nym. Twórcy pomysłu za-
strzegają, że UMP nie może 
być przedmiotem transakcji 
handlowych ani służyć ce-
lom zarobkowym także po-
średnio, np. poprzez wyko-
rzystywanie przez firmy transportowe. 
Autorzy podkreślają również, że nie są 
związani z firmą Garmin ani z jej przed-
stawicielami.

Gotowe mapy można ściągnąć z inter-
netu m.in. ze stron prywatnych lub ze 
stron grup dyskusyjnych. Mają one postać 
albo pozwalającą od razu wgrać je do od-
biornika, albo wymagającą wcześniejszej 
kompilacji. Pliki można modyfikować, 
dostosowując je do swoich potrzeb. Do-
bry obyczaj nakazuje, by wykonaną przez 
siebie mapę też udostępnić innym.

Jak się robi mapkę?
Jeśli wśród map na stronach WWW 

nie znajdziemy takiej, która obejmuje in-

Mapki dla GPS-ów
Na rynku pojawia się coraz 
więcej systemów nawigacyj-
nych oraz map, które można 
umieścić w odbiornikach GPS. 
Są one jednak głównie prze-
znaczone dla kierowców. Gdy 
potrzebujemy map turystycz-
nych, np. szlaków w górach lub 
w parkach narodowych, mu-
simy poszukać gdzie indziej... 
Oczywiście źródłem informacji 
będzie internet.

teresujący nas obszar, to bez trudu wy-
szukamy instrukcje, jak krok po kroku 
samodzielnie przygotować pliki. Wska-
zówki są szczegółowe, najczęściej ilustro-
wane, a przede wszystkim często uak-
tualniane i ulepszane. Warto do nich 
zajrzeć (najlepiej do kilku różnych), a po-
tem wybrać jedną z nich i przystąpić do 
własnych prób kartograficznych.

Mapa tworzona dla odbiornika GPS 
nie jest „rysunkiem” tak jak np. mapa 
papierowa. Oznacza to, że do urządzeń 
Garmina nie można wgrać zeskanowa-
nej mapy (rastra). Odbiornik nie byłby 
w stanie rozróżnić obiektów np. dróg, 
rzek czy nawet lasów, a wówczas funk-
cja wyszukiwania byłaby bezużyteczna. 

Musimy więc mapę „przery-
sować” w taki sposób, aby 
odbiornik ją zrozumiał (czyli 
wektoryzować). Poszczególne 
grupy podobnych obiektów 
umieszczamy na kolejnych 
warstwach, a potem ustala-
my, które warstwy przy jakiej 
skali mają być wyświetlane.

W uproszczeniu na ry-
sowanie mapy sk łada się : 
 zeskanowanie i kalibracja 
podkładu,  wektoryzacja 
obiektów, ustalenie warstw 

i widoczności obiektów w poszczegól-
nych skalach,  kompilacja,  umiesz-
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czenie w odbiorniku. Można także do-
łączać waypointy i ślady zapisane przez 
nas w odbiorniku w trakcie poruszania 
się w terenie.

Zarówno urządzenia firmy Garmin, 
jak i Magellan (firmy Thales Navigation) 
akceptują jedynie pliki z rozszerzeniem 
IMG. Dla obu marek są to jednak zu-
pełnie inne pliki i do ich tworzenia słu-
żą różne programy (choć istnieje możli-
wość przekształcania plików z Garmina 
do Magellana).

Co dla Garmina?
Programów jest kilka, a ich wybór za-

leży od naszych upodobań. Są różne: 
bezpłatne, takie, które trzeba kupić, oraz 
takie, z których można korzystać w wer-
sjach testowych. Dla Garmina jest to np. 
polskiego autorstwa pakiet GpsMapper, 
składający się z programów: GpsMapper 
(do tworzenia map), cGpsMapper (do 
kompilacji) oraz Sendmap (do umiesz-
czania plików w odbiorniku). Autorem 

jest Stanisław Kozicki, a program, in-
strukcję i ciekawe linki można znaleźć na 
jego stronie internetowej www.cgpsmap-
per.com. Znajduje się na niej również ba-
za MapCenter, gdzie umieszczono do tej 
pory mapy z ponad 60 państw.

Innym programem jest OziExplorer 
służący m.in. do rysowania map i ka-
libracji. Jest on dostępny w wersji sha-
reware, ale bezpłatna wersja próbna jest 
wystarczająca do kalibracji map. Otwie-
ramy plik graficzny (zeskanowany pod-

kład) i wybieramy, w jakim układzie 
wykonano papierową mapę. Ustalamy 
parametry kalibracji, a następnie wska-
zujemy narożniki (przecięcia siatek) 
i wpisujemy współrzędne geograficzne 
tych punktów. Powstaje plik z rozsze-
rzeniem MAP. Możemy go wykorzystać 
w innym programie do rysowania naszej 
mapy – MapEdit, autorstwa Konstantina 
Galichskiego. Określamy liczbę warstw 
i ich widoczność przy różnych skalach. 
Potem przerysowujemy interesujące nas 
obiekty i nadajemy im nazwy. Mogą to 
być obszary (np. las, jezioro), linie (drogi, 
rzeki) i punkty (np. schronisko górskie, 
pomnik przyrody). Plik, który tworzy-
my, powstaje w tzw. polskim formacie 
MP. Aby nadawał się do umieszczenia 
w odbiorniku, musimy go skompilo-
wać cGpsMapperem. Jest to aplikacja 
uruchamiana z wiersza poleceń, która 
służy do tworzenia plików mapowych 
przekształcających pliki z formatu MP 
do formatu Garmina. Gotowe! Progra-

my, które służą do załadowywania map 
do odbiorników, to np. MapSource czy 
Sendmap.

A co dla Magellana?
Także dla odbiorników firmy Magel-

lan można przygotować własną mapę. 
Jednak dużo trudniej znaleźć informa-
cje na ten temat, szczególnie w języku 
polskim. Do wykonania mapy dla Ma-
gellana potrzebne są programy: Mo-
bileMapper Office (MMO) stworzony 
przez Thales Navigation,  oprogramo-
wanie do tworzenia obiektów w formacie 
SHP, MIF, DXF (np. OziExplorer, Map-
Edit),  oprogramowanie do umieszcza-
nia map w odbiorniku (np. Magup, GPS 
Serial Upload). Jeśli używamy aplikacji 

mapy
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MMO w wersji 1.10, potrzebny jest jesz-
cze program do konwersji: MMO 1.10. 
convert.

W MMO wykonujemy mapę, zarzą-
dzając warstwami obiektów stworzony-
mi wcześniej np. w OziExplorerze. War-
stwy powstają w plikach SHP z liniami, 
obszarami i waypointami. W MMO 
wpisujemy nazwę mapy, ustalamy skalę, 
dodajemy warstwy, wybieramy atrybu-

ty wyświetlania opisów. Używając ikon-
ki „Create Map” tworzymy mapę, która 
jest już gotowa do umieszczenia w od-
biorniku (jeśli MMO było w wersji 1.10, 
to trzeba użyć wspomnianego wcześniej 
programu do konwersji). Dla poprawienia 
czytelności mapy w odbiornikach można 
jeszcze edytować plik export.CGF, w któ-
rym należy zmienić niektóre ustawienia. 
Zapisane w nim są m.in. informacje de-

cydujące o wyświetlaniu warstw i stopniu 
szczegółowości.

A co na to producenci?
Stosunek producentów odbiorników 

GPS do samodzielnego tworzenia map 
przez użytkowników jest niejednoznacz-
ny. Z jednej strony dzięki temu odbior-
niki stają się bardziej praktyczne, mają 
więcej zastosowań. A to oznacza, że wię-
cej osób skusi się, żeby je kupić. Z dru-
giej strony każde samodzielne tworze-
nie oprogramowania i umieszczanie go 
w odbiorniku stanowi pewne zagroże-
nie dla sprzętu (tak samo jak w przypad-
ku np. telefonów komórkowych). I jeśli 
w wyniku takiego działania uszkodzi-
my odbiornik, to reklamacja nie zostanie 
uwzględniona. Chociaż, jak zapewnia 
przedstawiciel Garmina, urządzenia te 
są bardzo dobrze zabezpieczone i wgry-
wanie własnych map nie jest dla nich 
groźne.

Czy warto?
W ramach testów redakcyjnych wgry-

wałam do odbiornika Vista C firmy Gar-
min różne mapy ściągnięte z internetu. 
Są to małe pliki, a transfer do odbiorni-
ka odbywa się błyskawicznie. Mapy mają 
różny stopień szczegółowości. Wyjątkowo 
ładnie prezentują się mapy warstwicowe 
terenów górskich. Niestety, nie miałam 
możliwości przetestowania wgrywania 
map do odbiorników Magellana.

Czy „domowa karto-
grafia” stanowi konkuren-
cję dla komercyjnych map 
i systemów nawigacyjnych? 
Chyba nie. Jest to raczej 
ciekawe uzupełnienie ryn-
ku. Samodzielne tworzenie 
mapek nie jest zbyt skom-
plikowane, warto więc po-
święcić trochę czasu na za-
poznanie się z programami 
i ich możliwościami. A szu-
kając na wakacjach cie-
kawych tras, z satysfakcją 
będziemy mogli korzystać 
z odbiorników z naszymi 
własnymi mapami.

 
PAULINA JAKUBICKA

Do zilustrowania artykułu wy-

korzystałam mapy UMP ściąg-

nięte ze stron internetowych:  

www.gps.akcja.pl,  

www.cgpsmapper.com, 

http://ump.waw.pl/.

Fo
t. 

Pa
w

eł
 B

ud
a



8 NAWI Nr 6 (8) Lipiec 2005

ANNA KOBIERZYCKA

Coraz więcej chętnych
Galileo to inicjatywa eu-

ropejska, ale o zasięgu świa-
towym, a współpraca mię-
dzynarodowa jest jednym 
z kluczowych warunków roz-
woju tego systemu. Galileo 
będzie w pełni niezależny, 
lecz zarazem interoperacyjny 
i kompatybilny technicznie 
z już istniejącymi systemami 
GPS i GLONASS. W czerw-
cu ubiegłego roku podpisa-
no porozumienie pomiędzy 
Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi zapewniające 
wspólny, powszechnie dostęp-
ny sygnał dla ogólnego użytku 
(Common Open Service) i po-
prawę jakości sygnału, a także 
regulujące kwestie bezpieczeń-
stwa. Obecnie trwają zaawan-
sowane rozmowy z Rosją 
o podobnej umowie dotyczą-
cej interoperacyjności Galileo 
i modernizowanego systemu 
GLONASS. 

Najlepszym dowodem zna-
czenia programu Galileo jest 
zainteresowanie udziałem 
w tej inicjatywie wielu innych 
państw spoza naszego konty-
nentu. Unia Europejska jest 
otwarta na współpracę dwu-
stronną i regionalną w dzie-
dzinie nawigacji satelitarnej. 

European Galileo Information Days in Riga, 12-13 maja

Ruszyła machina 
przetargowa 
Na projekty systemu Galileo przeznaczono 
w 6. Programie Ramowym ok. 100 mln euro. 
Środki te podzielono na trzy konkursy: pierw-
szy (19 mln) jest już w trakcie realizacji,  
w zakresie drugiego (80,6 mln) – trwają  
właśnie negocjacje kontraktów, a trzeci  
(10 mln) – ma zostać ogłoszony latem br.

Oficjalne umowy zosta-
ły już podpisane z Chi-
nami, Izraelem i Ukra-
iną. Trwają wstępne 
rozmowy lub negocja-
cje z Indiami, Koreą Po-
łudniową, Marokiem, 
Brazylią, Meksykiem i in-
nymi państwami Ameryki 
Łacińskiej oraz regionu Mo-
rza Śródziemnego.

O czym mówiono  
w Rydze

Celem konferencji zor-
ganizowanej na Uniwersy-
tecie Łotewskim w Rydze 
– pod patronatem Europej-
skiej Agencji Kosmicznej 
i Galileo Joint Undertaking 
(GJU), z udziałem wysokiej 
rangi przedstawicieli obu in-
stytucji – było ułatwienie 
kontaktów pomiędzy przed-
stawicielami europejskiego 
sektora nawigacji satelitar-
nej i wspieranie współpracy 
międzynarodowej w rozwi-
janiu aplikacji opartych na 
systemie Galileo. Przybyli 
z całej Europy uczestnicy za-
poznali się z aktualnym sta-
nem rozwoju systemów Gali-
leo i EGNOS, prezentacjami 
konsorcjów ubiegających się 
o koncesję na zarządzanie 
Galileo oraz europejskimi 
mechanizmami (stowarzysze-

niami, programami i projek-
tami) wspierającymi rozwój 
współpracy w nawigacji sa-
telitarnej. Przedstawiono też 
przegląd działań podejmowa-
nych w dziedzinie GNSS oraz 
przykłady konkretnych pro-
jektów aplikacyjnych.

Ogólnie o Galileo
Dr Daniel Ludwig z GJU 

zaprezentował ogólny prze-
gląd systemu i jego struktu-
rę administracyjną. Galileo 
składa się z 4 podstawowych 
komponentów: globa lne-
go, regionalnego, lokalnego 
i użytkowego. Proces budo-
wy systemu podzielono na 
następujące fazy: 
definiowania (już zakoń-

czona), 
 rozwoju (4 lata), 

 rozwoju i wdrażania (2 la-
ta),
użytkowania i komercyj-

nego działania (20 lat). 
W trwającej obecnie fazie 

rozwoju systemu ma powstać 
część infrastruktury naziem-
nej, prototypy odbiorników, 
przykłady aplikacji oraz ma 
zostać umieszczony na orbi-
cie 1 satelita testowy i 4 ope-
racyjne. Koszt tych działań 
szacowany jest na 1,2 mld 
euro i będzie pokryty w ca-
łości ze środków publicznych, 
a nadzór nad nimi sprawuje 
GJU. Kolejny etap (rozwój 
i wdrażanie systemu) obej-
muje dokończenie budowy 
infrastruktury naziemnej 
oraz konstrukcję i wyniesie-
nie na orbitę 26 satelitów. 
Niezbędne środki w wysoko-
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Portugalski  
szef Rady  
Nadzorczej 
GNSS

Na początku maja w Bruk-
seli został wybrany dy-
rektor wykonawczy Rady 
Nadzorczej GNSS dla pro-
jektu Galileo. Prawie 
30 konkurentów pokonał 
Portugalczyk – Pedro Pe-
dreira. Będzie on zajmował 
to stanowisko przez 5 lat 
z możliwością przedłuże-
nia kadencji. Jego głów-
nym zadaniem będzie 
podpisanie i kontrolowa-
nie przyznawania koncesji 
na zarządzanie systemem 
Galileo. Pedreira jest 
48-letnim inżynierem, 
absolwentem Uniwersyte-
tu  w Porto. Ma duże do-
świadczenie w dziedzinie 
telekomunikacji i techno-
logii satelitarnych. Ostat-
nio pracował w Portugal 
Telecom Group.

Źródło: http://europa.eu.int, 

www.telecom.pt

Konkurenci  
razem?
W marcu rozpoczęła się 
procedura negocjacji 
z dwoma konsorcjami 
(Eurely oraz iNavSat) sta-
rającymi się o koncesję 
na zarządzanie systemem 
Galileo. Komisja Europej-
ska przyznaje, że iNavSat 
i Eurely rozważają połą-
czenie sił i wspólne przed-
stawienie oferty. Jeśli tak 
się stanie, będzie ona 
poddana ocenie prawnej 
i finansowej. Kontrakt 
na zarządzanie Galileo 
zgodnie z planem ma być 
podpisany do końca tego 
roku. 

PJ

Galileo

ści 2,2 mld euro będą zapew-
nione przez udziałowców pry-
watnych (2/3) i publicznych 
(1/3). Począwszy od tej fazy, 
kontrolę nad systemem Gali-
leo sprawować będą wspólnie 
koncesjonariusz (komercyjne 
konsorcjum) i Rada Nadzor-
cza (reprezentująca sektor 
publiczny). W fazie użytko-
wania koszty bieżącej eks-
ploatacji i odnowy systemu, 
szacowane na 220 mln euro 
rocznie, będą w całości po-
krywane przez prywatnego 
koncesjonariusza.

Reprezentant GJU przy-
pomniał, że w systemie Ga-
lileo przewiduje się cztery 
usługi nawigacyjne (Open 
Access, Commercial, Safety 
of Life, Public Regulated) 
oraz jeden serwis ratunko-
wy (Search and Rescue). 
Dr Ludwig podkreślił, że 
system powstał na podsta-
wie analizy potrzeb poten-
cja lnych użytkowników, 
którzy korzystając z 5 ofe-
rowanych sygnałów stwo-
rzą usługi i aplikacje dostęp-
ne dla obywateli UE. 

Galileo Joint Undertaking 
ogłasza konkursy na projek-
ty badawczo-rozwojowe nie-
zbędne do pomyślnego za-
kończenia budowy systemu 
oraz odpowiada za koordy-
nację swoich działań z in-
nymi programami UE (np. 
w dziedzinie transportu czy 
społeczeństwa informacyj-
nego), Europejskiej Agencji 
Kosmicznej i programami 
narodowymi, by jak najle-
piej wykorzystać istniejące 
możliwości. GJU odgrywa 
także kluczową rolę w trwa-
jącym właśnie procesie wybo-
ru konsorcjum, które otrzyma 
koncesję na zarządzanie syste-
mem Galileo (w chwili obec-
nej toczą się równolegle nego-
cjacje z dwoma kandydatami 
– iNavSat i Eurely). 

Trzy konkursy
Na realizację projektów Ga-

lileo przeznaczono w 6. Progra-
mie Ramowym ok. 100 mln 
euro; środki te podzielono 
na trzy konkursy. Pierwszy 
(o budżecie 19 mln euro) zo-
stał ogłoszony 31 lipca 2003 r. 

Obszar 1 
Segment użytkowników 

Obszar 2  
Definicja 
i realizacja celów

Obszar 3  
Innowacje i inicjatywy  
międzynarodowe1A. Środowisko  

użytkowników
1B. Rozwój technologiczny

Wdrożenia GNSS  
w nawigacji osobistej

Rozwój odbiornika Galileo  
dla użytkownika masowego

Działania referencyjne  
misji Galileo

Koordynacja działań  
badawczo-rozwojowych

Wdrożenia GNSS  
w transporcie drogowym

Zaawansowane koncepcje

Wdrożenia GNSS  
w transporcie kolejowym

Rozwój profesjonalnego  
odbiornika Galileo

Wdrożenie prototypu systemu GTSP 
(Galileo Time Service Provider)

Wdrożenia GNSS  
w lotnictwie

Rozwój odbiornika Galileo  
dla usług Safety of Life

Wdrożenie prototypu systemu 
GGSP (Galileo Geodetic Service 
Provider)

Działania innowacyjne  
małych i średnich przedsię-
biorstw

Wdrożenia GNSS  
w transporcie morskim

Wykrywanie zakłóceń, 
osłabianie i izolacja sygnału

Rozwój terminali lokalnych użyt-
kowników SAR (Search  
and Rescue)Wdrożenia GNSS  

w szczególnych środowiskach

Galileo w Programach 
Ramowych

Decyzją Komisji Europej-
skiej tematyka Galileo zosta-
ła włączona do zakresu Pro-
gramów Ramowych Badań 
i Rozwoju Technicznego UE. 
Ogólny plan działań opubli-
kowano w grudniu 2002 r. 
i uaktualniono rok później. 

i zamknięty 17 października. 
Obecnie realizowanych jest 
8 projektów z 5 dziedzin:
 rozwój odbiornika dla 

użytkowników,
 rozwój komponentu re-

gionalnego,
wprowadzenie usług Ga-

lileo z wykorzystaniem syste-
mu EGNOS,

 rozwój rynku aplikacji,
wdrożenia.
1 czerwca 2004 r. Komi-

sja Europejska ogłosiła dru-
gi konkurs, w którym wy-
różniono dziedziny pokazane 
w tabeli poniżej. Konkurs zo-
stał zamknięty w październi-
ku zeszłego roku. Po ocenie 
złożonych propozycji w lu-
tym 2005 roku rozpoczęły 
się negocjacje kontraktów, 
które jeszcze nie zostały za-
kończone. 

Pier wotn ie bud żet  te -
go konkursu usta lono na 
66,9 mln euro, jednak ze 
względu na dużą liczbę zło-
żonych ofert (aż 113) oraz ich 
bardzo wysoką jakość zade-
cydowano o zwiększeniu na-
kładów finansowych o kolej-
ne 13,7 mln euro. Środki te 
przeznaczono głównie na pro-
jekty dotyczące: działań in-
nowacyjnych małych i śred-
nich przedsiębiorstw (SME), 
wdrożeń GNSS w różnych 
środowiskach oraz inicjatyw 
międzynarodowych. Oce-
niający konkurs byli szcze-
gólnie zadowoleni z wyni-

ków w obszarze 3., w którym 
SME przedstawiły wiele in-
nowacyjnych pomysłów oraz 
szeroki wachlarz możliwych 
działań (aplikacje, usługi, 
odbiorniki, elementy lokal-
ne itp.). 

Trzeci i ostatni konkurs 
Galileo w 6. Programie Ra-
mowym ma zostać ogłoszony 
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latem br. „Dzień informacyj-
ny” odbędzie się w Brukseli 
jesienią 2005 r. Planowany 
budżet tego konkursu wyno-
si 10 mln euro, a jego tema-
tyka ma obejmować:
Lokalizację i „śledzenie” 

obiektów – wspieranie euro-
pejskich inicjatyw i regula-
cji w różnych dziedzinach, 
m.in. transporcie zwierząt, 
transporcie materiałów nie-
bezpiecznych, kontroli granic 
lądowych i morskich itp.
Dodatkowe usługi Gali-

leo – zaprojektowanie syste-
mów ostrzegania i alarmo-
wych na wypadek katastrof 
w poszczególnych regionach 
geograficznych, dostarczanie 
informacji o jakości usług 
poprzez potwierdzenie wia-
rygodności sygnału.
 Inne środowiska użyt-

kowników – rozwój i wdro-
żenia usług GNSS w nowych 
obszarach, m.in. w zarządza-
niu w sytuacjach kryzyso-
wych, transmisji i synchro-
nizacji czasu oraz w sprzęcie 
AGD.
 Rozwój wyposażenia 

użytkowników dla wszyst-
kich usług Galileo.
 A kty wne wspieranie 

małych i średnich przedsię-
biorstw oraz instytucji ba-
dawczych w działaniach in-
nowacyjnych.

Reprezentant Galileo Joint 
Undertaking dr Ludwig go-
rąco zachęcał jednostki z no-
wych państw członkowskich 
UE do aktywnego udziału 
w konkursach 6. Programu 
Ramowego, a tym samym 
w budowie systemu Galileo, 
którego współwłaścicielami 
są wszyscy: i starzy, i nowi 
członkowie Unii. 

ANNA KOBIERZYCKA

PUNKT INFORMACYJNY GALILEO

PRZY CENTRUM BADAŃ  
KOSMICZNYCH PAN ZAJMUJE SIĘ 

PROMOCJĄ ROZWOJU  
I WYKORZYSTANIA NAWIGACJI 

SATELITARNEJ, PROWADZĄC AKCJE  
INFORMACYJNE, WSPIERAJĄCE  

I DORADCZE NA TEMAT  
PROGRAMU GALILEO

ESA  
zaakceptowała 
EGNOS
Dla europejskiej nawigacji 
satelitarnej 16 czerwca 
2005 r. to ważna data. 
W tym dniu system 
EGNOS został zaakcep-
towany przez Europejską 
Agencję Kosmiczną. 
Dokument Operational 
Readiness Review (ORR) 
stwierdza zakończenie 
8-letniej współpracy ESA 
i konsorcjum Alcatel Spa-
ce (wraz z około 40 innymi 
firmami). W maju w Tulu-
zie ponad 60 ekspertów 
z ESA i przedstawiciele 
Eurocontrol, Galileo Joint 
Undertaking, EGNOS 
Operator i Infrastructure 
Group oceniali, czy można 
uznać, że system jest go-
towy do działania. W ten 
sposób formalnie zakoń-
czyły się kwalifikacje tech-
niczne.

Źródło: ESA

Czy Galileo  
będzie Galileo?

Co jakiś czas podnosi się 
wrzawa, że europejski 
system nawigacji satelitar-
nej Galileo będzie musiał 
zmienić swoją nazwę. 
Ostatnio sąd w Niemczech 
uznał, że prawo do nazwy 
zapewniła sobie wcześniej 
firma informatyczna Gali-
leo International Techno-
logies, która ma siedzibę 
na Barbadosie. Zaskarżyła 
ona używanie nazwy 
Galileo przez niemiecką 
spółkę EADS Astrium, 
biorącą udział w budowie 
systemu satelitarnego.
Czy to oznacza, że nazwa 
systemu będzie zmienio-
na? Oczywiście, że nie. Ist-
niejące firmy Galileo naj-
prawdopodobniej będą 
oczekiwały wypłacenia 
odszkodowań przez Euro-
pejską Agencję Kosmiczną 
i Komisję Europejską.

PJ

Eu
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Galileo

Dla stacji 
referencyjnych

Sokkia wyprodukowała nową stację referencyjną GSR2700 
RS. Składa się ona z dwuczęstotliwościowego odbiornika GPS 
i komputera PC z dyskiem o pojemności 80 GB. Urządzenie 
to może współpracować z różnymi antenami GPS firmy Sok-
kia. Zainstalowano w nim pakiet GSR Reference Station Soft-
ware. Oprogramowanie to jest kompatybilne także z innymi 
odbiornikami GPS firmy Sokkia (np. GSR2600, GSR2650LB 
i Radian IS), a na komputerze dostępne przez przeglądarkę 
internetową. Pozwala ono m.in. na generowanie graficznych 
informacji satelitarnych, zdalne ściąganie plików i wgrywa-
nie oprogramowania firmowego odbiornika. GSR2700 RS 
umożliwia wyznaczanie pozycji z dokładnością 5 mm + 1 ppm 
(w poziomie) i 10 mm + 1 ppm (w pionie).

Źródło: Sokkia

Prototyp
Firma NovAtel pod koniec maja przedstawiła Kanadyjskiej 
Agencji Kosmicznej (CSA) prototypowy odbiornik GPS 
i Galileo. Dwuczęstotliwościowe urządzenie L1/E5A będzie 
mogło rejestrować sygnał z pierwszego satelity Galileo, któ-
ry ma być umieszczony na orbicie pod koniec tego roku lub 
na początku przyszłego. Odbiornik GPS Euro-3M L1/L2 ma 
zmodyfikowany system WAAS-GII. NovAtel pracuje również 
nad nadajnikiem L1/E5A dla satelitów dla Galileo.

Źródło: NovAtel

Maleństwo 
Callisto

Firma Navman wy-
puściła na rynek no-
wy dwunastokanało-
wy odbiornik GPS typu OEM. 
Jest to moduł, który podłącza się do innego urządzenia np. 
palmtopa, laptopa. Callisto waży 1,7 g, a jego wymiary to 
19,2 x 17,7 x 2,5 mm. Wyposażono go w 8 MB pamięci 
flash. Odbiornik wyznacza pozycję z dokładnością w pozio-
mie <2 m, w pionie <5 m, a czas – z dokładnością <1,5 µs. 
Inicjalizacja odbiornika trwa dla startu gorącego/ciepłego/
zimnego odpowiednio 15/35/55 sekund. Urządzenie może 
pracować w temperaturze od -40 do +80°C.

Źródło: Navman

sprzęt

GPS w budynku
SuperSense to technologia do śledzenia słabych sygna-

łów GPS, oparta na chipsecie ANTARIS firmy Atmel i 16-
-kanałowym odbiorniku GPS wyprodukowanym przez  
firmę u-blox. Urządzenie pozwala na nawigację GPS we-
wnątrz budynków i w gęstej zabudowie. Jest to moduł GPS, 
który dołącza się do innych urządzeń np. telefonu. Bardzo 
czuła antena umożliwia 
odbiór sygnału nawet 
wtedy, gdy odbiornik jest 
schowany wewnątrz po-
jazdu lub np. w plecaku.

Źródło: Atmel
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Nowości Ntrip
software

Aby odbierać poprawki, po-
trzebny jest odbiornik GPS 
(z funkcjami DGPS i RTK), 
telefon GSM (z obsługą w Javie 
socketów i portu COM) oraz 
kabel łączący te urządzenia.

Zmiany, które pojawiły się 
w nowej wersji mobileNtrip 
2.0 to m.in.:

Nowym produktem jest 
rozbudowana wersja opisa-
nej wyżej aplikacji – mobi-
leNtripPro. Pozwala ona na 
pracę w trybie wirtualnej 
stacji referencyjnej (Virtual 
Reference Station). Umożli-
wia wysyłanie przybliżonej 
pozycji NMEA GGA przez 

niu z oprogramowaniem 
mobileNtrip lub mobile-
NtripPro pozwala na pracę 
w trybie RTK dla tzw. mo-
bilnych stacji referencyj-
nych. Rozwiązanie to jest 
podobne do standardowe-
go pomiaru RTK, radiomo-
demy zostały tu zastąpione 
telefonami komórkowy-
mi. Dane są transmitowa-
ne przy użyciu technologii 
GPRS oraz przy wykorzy-
staniu protokołu NTRIP. 
Schemat takiego rozwiąza-
nia prezentuje rysunek. Aby 
można było zastosować ta-

Pojawiła się kolejna wersja oprogramowania mobi-
leNtrip firmy 4cell Systems oraz dwa nowe produkty.
Aplikacje służą do odbierania korekt różnicowych 
DGPS i RTK. Poprawki udostępniane są przez tzw. 
castery w systemie EUREF-IP przy użyciu połączenia 
GPRS i mają zastosowanie przy pomiarach GPS w cza-
sie rzeczywistym. 

Eu
rop

a
Galileo  
na Ukrainie
W Kijowie 
3 czerwca pod-
pisano porozu-
mienie, dzięki 
któremu Ukraina 
dołączy do kra-
jów pracujących 
nad Galileo. Bę-
dzie uczestniczyła w dzia-
łaniach związanych m.in. 
z rozwojem nauki i tech-
nologii, serwisu, a także 
ze standardami, częstotli-
wościami i certyfikatami. 
Umowa stanowi również 
pierwszy krok w kierunku 
rozszerzenia EGNOS-a 
na Ukrainę oraz jej uczest-
niczenia w projektach pro-
wadzonych przez Galileo 
Joint Undertaking. Stronę 
ukraińską reprezentował 
wiceminister spraw zagra-
nicznych Oleg Szamszur, 
a KE – dyrektor generalny 
ds. energii i transportu 
Francois Lamoureux (fot.).

Źródło: Komisja Europejska

Azjatyckie  
negocjacje
Komisja Europejska czeka 
na zgodę Rady Europy, 
aby rozpocząć negocjacje 
z Koreą Południową na te-
mat współpracy nad euro-
pejskim systemem nawi-
gacyjnym Galileo. Jest to 
kolejny krok ku kooperacji 
w tym zakresie. Korea Płd. 
opanowuje technologie 
kosmiczne i ich aplikacje. 
Produkuje sprzęt elektro-
niczny oraz systemy, które 
mogą być wykorzystywa-
ne w nawigacji satelitar-
nej. Jednocześnie kraj ten 
używa systemów nawi-
gacyjnych w transporcie, 
zarządzaniu flotą, nauce 
i geodezji.
Bardzo prawdopodobne 
jest również, że w najbliż-
szym czasie porozumienie 
o współpracy podpiszą 
Indie. Do tej pory umowy 
takie zawarto z Chinami, 
Izraelem i Ukrainą (notka 
powyżej).

Źródło: Komisja Europejska
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Schemat działania mobileNtripServer

Schemat działania mobileNtripPro

 możliwość ponownego 
łączenia z casterem bez za-
kończenia aplikacji,
uruchomienie portu COM 

przed połączeniem z casterem,
 automatyczne kasowanie 

Sourcetable i domyślnej stacji 
referencyjnej po zmianie do-
myślnego castera,
 dodanie prędkości prze-

syłu danych 57 600 i 115 200 
do ustawień portu COM.

odbiornik ruchomy, aby uzys-
kać poprawki dla utworzonej 
przez system w pobliżu miej-
sca pomiaru VRS. Dzięki za-
stosowaniu tego rozwiązania 
na terenach objętych syste-
mem stacji referencyjnych 
można osiągnąć dokładno-
ści RTK w granicach od 1 do 
3 centymetrów.

Nowością jest też mobi-
leNtripServer. W połącze-

ki sposób pomiaru, nale-
ży jeszcze zarejestrować się 
jako dostawca oraz klient 
na odpowiednim casterze. 
Można do tego celu wyko-
rzystać caster pracujący na 
Wydziale Geodezji Górni-
czej i Inżynierii Środowiska 
AGH w Krakowie. Szczegó-
ły pod adresem: http://ho-
me.agh.edu.pl/kraw.

JACEK BLEZIEŃ

Stacja 
referencyjna

Stacja 
wirtualna

RTCM

NMEA

Stacja 
referencyjna
i telefon

Caster
Obiornik 
ruchomy
i telefon

APN/GPRS
ERA, Plus GSM, 

IDEA

APN/GPRS
ERA, Plus GSM, 

IDEA
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GP-7000/
7000F

Na rynku dostępne są dwa 
nowe modele odbiorników 
GPS/WAAS firmy Furuno 

dla małych motorówek i ża-
glówek. Urządzenia te służą 
do wyświetlania trasy jednost-
ki (ekran kolorowy 7 ,̋ TFT, 
LCD). GP-7000 i GP-7000F 
wyposażone są w dwunasto-
kanałowy jednoczęstotliwo-
ściowy sensor GPS. Wyzna-
czają pozycję z dokładnością 
10 m, a przy pracy z WAAS 
– 3 m. Funkcja Guardian 
Technology zwiększa bezpie-
czeństwo żeglugi poprzez ciąg-
łe skanowanie obszaru mapy 
w poszukiwaniu możliwych 
zagrożeń na kursie jednost-
ki. W pamięci wewnętrznej 
odbiornika można zapisać do 
12 000  punktów śladu, 5000 
waypointów i 200 zaplanowa-
nych tras. GP-7000F dodatko-
wo wyposażono w echosondę 
o częstotliwości 50 i 200 kHz 
oraz zasięgu do 1200 m głę-
bokości.

Źródło: Furuno Polska

Kolorowe, bo sportowe
Dla amatorów windsurfingu, narciarstwa, joggingu, jeżdże-

nia na rolkach i spacerów firma Navman ma w swojej ofercie 
pięć odbiorników GPS z serii Sport.Tool. Poszczególne modele 
różnią się kolorem, ale przede wszystkim ceną i funkcjami – po-
zwalają np. liczyć przebiegnięte okrążenia, mierzą spalone ka-
lorie, pokonaną różnicę wysokości czy maksymalną prędkość. 
Odbiorniki mogą pracować w temperaturze od -10 do +50°C, 
niektóre są wodoodporne, a bateria AA umożliwia ich działanie 
przez około 16 godzin. Wyznaczają prędkość z dokładnością 
±0,3 km/godz., a odległość z dokładnością ±2%. Urządzenia 
te w Europie sprzedawane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemczech, Holandii. Ich cena zależnie od modelu waha 
się w granicach 120-180 euro. Na rynku jest już dostępny naj-
nowszy (żółty) odbiornik dla amatorów windsurfingu. 

Źródło: Navman

Kompas 
dla żeglugi

Nowym produktem sprze-
dawanym przez firmę Furu-
no jest kompas satelitarny SC-
-50 przeznaczony na potrzeby 
żeglugi. Skonstruowano go 
na bazie trójosiowej anteny 
GPS, która zapewnia ciągłe 
informacje o kursie, wprowa-
dzając do obserwacji popraw-
ki ze względu na kołysanie się 
i znos statku. Odbiornik wy-
znacza położenie, prędkość 
i kurs względem lądu. Dokład-
ność pracy jest niezależna od 
prędkości jednostki, szerokości 
geograficznej i obszaru magne-
tycznego Ziemi. Dokładność 
wyznaczenia kursu wynosi 1°, 
a pozycji – 10 m, z wykorzy-
staniem DGPS – 5 m, a z WA-
AS – 3 m. Prędkość nadąża-
nia za zmianą kursu wzrosła 
do 45°/s (w poprzednich mo-
delach wynosiła 25°/s). SC-50 
może także pracować jako ty-
powy dwunastokanałowy od-
biornik GPS.

Źródło: Furuno Polska

Po sukcesie w Skandynawii 
Navicore Personal wprowadza 
na brytyjski rynek system na-
wigacyjny dla telefonów ko-
mórkowych. Klient otrzymu-
je kartę pamięci z aplikacją 
Navicore, mapami Wielkiej 
Brytanii, odbiornik GPS z łą-
czem Bluetooth oraz ładowar-
kę. Odbiornik zbudowany na 
bazie chipu Sirf III GPS, mo-
że rejestrować sygnał nawet 
w torbie lub kieszeni. Do za-
instalowania aplikacji Navico-
re potrzebny jest slot do kart 
pamięci dla danego telefonu. 

GPS w brytyjskich  
telefonach komórkowych

System korzysta z map Tele 
Atlasu, dostarcza wskazówek 
nawigacyjnych (komunika-
ty głosowe w kilku językach). 
Od 1 czerwca sprzedawany jest 
w sieci komórkowej O2 w ce-
nie od około 200 funtów. Jest 
już dostępny dla wybranych 
modeli Nokii, Siemensa i Pa-
nasonica, a wkrótce będzie dla 
SonyEricssona i Motoroli.

Przy takim tempie rozwo-
ju telefonii komórkowej, tyl-
ko patrzeć, jak z ulic Londynu 
znikną poczciwe budki.

Źródło: Navicore Personal Fo
t. 
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StreetPilot c330 to najnow-
szy w Polsce dwunastokanało-
wy odbiornik GPS w ofercie 
firmy Garmin, przeznaczony 
do nawigacji samochodowej. 
Jego cechą charakterystycz-
ną jest wyświetlanie mapy 
w trzech wymiarach, dzięki 
czemu użytkownik otrzymuje 
czytelną informację o przebie-
gu drogi. Funkcje nawigacyj-

Na amerykańskim ryn-
ku są już dostępne dwa nowe 
odbiorniki GPS dla żegla-
rzy – modele GPSMAP192C 
i GPSMAP198C firmy Gar-
min. Mają one wbudowane 
szczegółowe mapy wybrze-
ża Stanów Zjednoczonych, 
w tym także Alaski i Hawa-
jów – linie brzegowe, głębo-
kości wody, plany portów, 
miejsca zatopionych wraków 
itp. Urządzenia wyposażo-
no w kolorowy wyświetlacz 
o rozdzielczości 234 x 320 

Rejestrator  
trasy

ne pozwalają na wyszukiwa-
nie adresów i elementów mapy 
oraz tworzenie tras do nawi-
gacji, a o zakrętach na trasie 
informują komunikaty głoso-
we (dwa głośniki umieszczone 
na bocznych ściankach obu-
dowy). Pamięć danych jest 
w tym urządzeniu nieulotna, 

pikseli. Można w nich zapisać 
3000 waypointów i 50 tras. 
W pamięci odbiorników 
umieszczono tabele pływów 
oraz czasy wschodu i zacho-
du Słońca i Księżyca. Posia-
dają również szczególnie dla 
żeglarzy istotne funkcje na-
wigacyjne, takie jak alarmy: 
kotwiczny, przybycia, zbli-
żania się czy zejścia z kursu, 
a model 198C – dodatkowo 
w dwuczęstotliwościowy so-
nar.

Źródło: Garmin

Nowy dwunastokanałowy 
odbiornik Bluetooth GPS fir-
my Pretec dostarcza współ-
rzędnych z systemu GPS do 
urządzeń typu palmtop, lap-
top. Jest urządzeniem służą-
cym do rejestrowania trasy 
pokonywanej przez samochód. 
Wewnętrzna pamięć pozwa-
la na zapisanie do 30 tys. 
punktów (data, czas, pręd-
kość, wysokość). Urządzenie 
ma wbudowaną antenę GPS 
i możliwość podłączenia an-
teny zewnętrznej. Odbiornik 
zasilany jest z akumulatora li-
towo-jonowego, który pozwala 
na pracę do 12 godzin. Jego ce-
na wynosi około 950 zł.

Źródło: Mobile Data Logger

GPSMAP 192C i 198C na żaglówkę

czyli nie wymaga podtrzymy-
wania zasilania. Odbiornik 
korzysta z akumulatora lito-
wo-jonowego lub z zasilania 
zewnętrznego. Jest również 
przygotowany do współpra-
cy z WAAS/EGNOS. A za-
pisać w nim można 500 way-
pointów.

Urządzenie ma kolorowy, 
dotykowy wyświetlacz o roz-

dzielczości 320 x 240 pikse-
li. Z komputerem komuni-
kować się może przez złącze 
USB. W c330 zainstalowa-
no szczegółową mapę Euro-
py Zachodniej, a do zestawu 
dołączana jest również mapa 
Polski – GPMapa – zawierają-
ca plany adresowe 317 miast. 
Cena 4330 zł.

Źródło: Excel

Uliczny pilot – czyli jak bezbłędnie trafić do celu

sprzęt
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GLONASS

W ostatnich latach nawigacja sateli-
tarna znalazła wiele zastosowań, 

a systemy nawigacji satelitarnej stały się 
elementem infrastruktury państwa za-
pewniającym bezpieczeństwo narodowe 
i rozwój ekonomiczny. Rosyjski GLO-
NASS zaczął działać w 1993 r. z kon-
stelacją 12 satelitów, a w 1995 r. miał 
ich już 24. Wtedy też rząd tego kraju 
zobowiązał się zapewnić wolny dostęp 
do systemu przez 10 lat. Zaprojektowa-
ny głównie do celów wojskowych GLO-
NASS stopniowo udostępniany jest użyt-
kownikom cywilnym. Uznając znaczenie 
nawigacji satelitarnej, rząd rosyjski przy-
jął w 2001 r. długoterminowy program 

czyli nawigacja satelitarna po rosyjsku
Obecnie jedynie USA i Rosja posiadają 
globalne systemy nawigacji satelitarnej 
(GPS i GLONASS), a Unia Europejska dopie-
ro rozwija własny cywilny system Galileo. 

Od 1999 roku władze rosyjskie podejmują regularne i konse-
kwentne działania zmierzające do udostępnienia serwisu GLO-
NASS użytkownikom cywilnym. 

System GLONASS,

utrzymania, modernizacji i zastosowa-
nia systemu GLONASS, zapewniający 
rozwój i produkcję seryjną sprzętu użyt-
kownika. Ostatecznym celem programu 
jest w pełni operacyjny system globalny 
z parametrami zapewniającymi szerokie 
jego wykorzystanie na rosyjskim i świa-
towym rynku. Współistnienie GPS, 
GLONASS i Galileo gwarantuje rozbu-
dowaną, wiarygodną nawigację satelitar-

ną, zapewniając obywatelom usługi naj-
wyższej jakości. Jako element globalnego 
systemu GLONASS już teraz przyczynia 
się do zwiększenia zasięgu sygnałów na-
wigacyjnych GPS, zwłaszcza na terenach 
miejskich.

Polityka państwa rosyjskiego
Od 1999 roku władze rosyjskie po-

dejmują systematyczne i konsekwentne 
działania zmierzające do udostępnienia 
serwisu GLONASS użytkownikom cy-
wilnym. Dwa podstawowe dokumen-
ty (dyrektywa prezydenta z 18 lute-
go 1999 r. i decyzja rządu z 29 marca 
1999 r.) definiują GLONASS jako sys-
tem o podwójnym zastosowaniu, otwar-
ty na współpracę międzynarodową. 
Darmowy cywilny sygnał L1 oferuje nie-
ograniczony dostęp i jawną specyfikację. 
W kolejnej decyzji rządowej z 3 sierpnia 
1999 r. zaleca się stosowanie odbiorni-
ków do łącznego korzystania z systemów 
GPS i GLONASS.
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to pierwszy w historii Rosji (i ZSRR) fe-
deralny program kosmiczny. W jego re-
alizację zaangażowanych jest 8 insty-
tucji państwowych: Federalna Agencja 
Kosmiczna (Roskosmos) – odpowiadają-
ca za ogólną koordynację programu, Mi-
nisterstwo Obrony, Agencja Przemysłu, 
Agencja Lotnictwa Cywilnego, Agencja 
Morska, Agencja Transportu Drogo-

GLONASS GLONASS-M GLONASS-K GLONASS-KM
Testowe wystrzelenie 
pierwszego satelity

jest już na orbicie jest już na orbicie 2008 2015...

Czas funkcjonowania [lata] 3 7 10-12 przedłużony
Waga [kg] 1400 1400 750 będzie zdef.
Liczba  satelitów  
wyniesionych przez rakietę:
 Proton
 Sojuz

3
–

3
–

6
2 

6 (będzie potw.)
2 (będzie potw.)

Moc [W] 1000 1000 1000 (będzie potw.) będzie zdef.
Dokładność wyznaczania 
pozycji użytkownika
(pionowej, w czasie  
rzeczywistym) [m]

60 30 5-7 (będzie potw.)
(20-30 cm 

z poprawkami 
różnicowymi)

będzie zdef.

Liczba sygnałów cywilnych 1 2 3 3 (będzie potw.)
Liczba sygnałów  
o kontrolowanym dostępie

2 2 3 (będzie potw.) będzie zdef.

Dzienna stabilność zegarów 
pokładowych

5×10-13 1×10-13 1×10-14 

 (będzie potw.)
będzie zdef.

Połączenia międzysatelitarne – od 3. satelity tak tak
Dodatkowe funkcje – monitorowanie 

prób broni jądrowej
jak GLONASS-M oraz 

search and rescue 
(będzie potw.)

sygnał zintegrowany 
(będzie potw.)

poprawki różnicowe 
(będzie potw.)

jak  GLONASS-M 
oraz serwis 

zorientowany  
na użytkownika 

(będzie zdef.)

będzie potw. – będzie potwierdzona, będzie zdef. – będzie zdefiniowana

Planowany rozwój systemu GLONASS

Wreszcie 20 sierpnia 2001 r. rząd ro-
syjski przyjmuje Federalny Program Mi-
sji GLONASS, zapewniając mu długo-
terminowe finansowanie (przez 10 lat, 
poczynając od roku 2002) ze środków 
wyraźnie wyodrębnionych w budżecie 
państwa. Obejmuje on rozwój wszyst-
kich segmentów systemu – kosmicznego, 
kontroli naziemnej i użytkowników. Jest 

wego, Agencja Transportu Kolejowego 
i Agencja Kartograficzna. Program obej-
muje takie zagadnienia, jak:
 utrzymanie, modernizacja, wdro-

żenie i funkcjonowanie systemu GLO-
NASS;
 rozwój odbiorników nawigacyjnych 

i sprzętu użytkownika dla potrzeb cy-
wilnych, przygotowanie przemysłu do 
seryjnej produkcji urządzeń nawigacji 
satelitarnej;
 zastosowanie sprzętu i technologii 

nawigacji satelitarnej w transporcie (lot-
niczym, morskim, kolejowym, drogo-
wym);
 zastosowanie nawigacji satelitarnej 

w geodezji na terenie Rosji, moderniza-
cja systemu geodezyjnego;
 rozwój odbiorników nawigacyjnych 

i sprzętu użytkownika dla zastosowań 
specjalnych (wojsko, siły specjalne).

W 2002 roku powołano Radę Koordy-
nacyjną działającą pod przewodnictwem 
przedstawiciela Roskosmosu, w skład 
której wchodzą reprezentanci 8 wymie-
nionych instytucji. Za bezpośrednią re-
alizację wytycznych Rady odpowiada 
Komitet Wykonawczy z udziałem przed-
stawicieli użytkowników i sektora prze-
mysłowego.

Dopiero od powołania Rady Koordy-
nacyjnej GLONASS stał się w praktyce 
systemem o podwójnym zastosowaniu 
– zarówno cywilnym, jak i wojskowym. 
Strategię rozwoju systemu opracowuje 
Rada złożona głównie z instytucji cy-
wilnych, a Ministerstwo Obrony zajmu-
je się utrzymaniem i funkcjonowaniem 
GLONASS.

Komsomolsk  
nad Amurem
(stacja  
monitorująca)

Jenisejsk
(stacja monitorująca)

Moskwa
(centrum kontroli systemu)

St. Petersburg
(stacja monitorująca)

Tarnopol 
na Ukrainie 
(stacja  
monitorująca)

Rozmieszczenie 
naziemnych stacji 
monitorujących 
GLONASS
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Struktura  
i aktualny status GLONASS

System GLONASS składa się z trzech 
segmentów:
kosmicznego (docelowo konstelacja 

24 satelitów na orbicie – wys. 19 100 km, 
nachylenie 64,8°, czas obiegu 11 godz. 
15 min);
kontroli naziemnej (centrum kont-

roli GLONASS, 4 stacje monitorują-
ce, centralny zegar systemu, system 
monitoringu sygnału nawigacyjne-
go oparty na bezpośrednim po-
równywaniu sygnału dwu- i jed-
nodrogowego);
użytkowników (odbiorniki 

przystosowane do różnych apli-
kacji, lokalne i regionalne pod-

Etapy rozwoju segmentu 
kosmicznego GLONASS
1. Obecnie na orbicie znajduje się 
14 satelitów: 12 GLONASS i 2 GLO-
NASS-M (jeden operacyjny, jeden 
w fazie lotu testowego); pod koniec 
br. ma być wystrzelony kolejny. Ce-
lem krótkoterminowym jest utrzy-
manie systemu poprzez wystrzelenie 
satelitów GLONASS aktualnej gene-
racji. Nawet ograniczona konstelacja 
zapewnia użytkownikom cywilnym 
standardowe usługi (choć z przerwa-
mi sięgającymi nawet 3-4 godzin). 
2. Od 2005 roku planowane jest 
wprowadzenie satelitów GLONASS-M 
o przedłużonej żywotności (do 7 lat). 
Na częstotliwości L2 nadawany będzie 
drugi sygnał cywilny. Dokładność wy-
znaczenia pozycji absolutnej powinna 
być lepsza niż 30 m (w 95%). W tym 
etapie planowane jest także przepro-
wadzenie modernizacji segmentu 
kontroli naziemnej oraz wprowadze-
nie systemu monitorowania wiary-
godności. Do 2007 roku zakłada się 
umieszczenie na orbicie 18 satelitów 
niezbędnych do zapewnienia global-
nego zasięgu systemu.
3. Po 2008 roku zostanie wprowadzo-
na nowa, ulepszona generacja sateli-
tów GLONASS-K. Pojawi się trzeci sy-
gnał cywilny na częstotliwości L3 (L5). 
Nowe satelity umożliwią uruchomienie 
usługi search and rescue. Dokładność 
pomiaru ma wynosić 5-7 m (w 95%). 
Planowana jest dalsza modernizacja 
systemu naziemnego w celu zwięk-
szenia dokładności i wiarygodności 
pozycjonowania oraz rozbudowa kon-
stelacji do 24 satelitów w 2011 r.

systemy różnicowe, systemy zarządzania 
i kontroli oparte na połączeniu funkcji 
nawigacyjnych, komunikacyjnych i kar-
tograficznych).

Wymagania techniczne GLONASS 
zakładają osiągnięcie następujących pa-
rametrów dokładności (95%):
poziomej – 28 m,
pionowej – 60 m,
prędkości – 15 cm/s, 
 skali czasu użytkownika do skali 

UTC (SU) – 1 mikrosekunda.

GPS, GLONASS i Galileo
Rosja prowadzi obecnie negocjacje 

z Unią Europejską, Europejską Agencją 
Kosmiczną, a także Stanami Zjednoczo-
nymi, Chinami, Indiami i innymi pań-
stwami na temat współpracy międzyna-
rodowej w zakresie systemów nawigacji 
satelitarnej. Jej efektem byłoby zapewnie-
nie maksymalnych korzyści użytkowni-
kom poprzez dostarczenie im dokładnych, 
wiarygodnych i dostępnych usług nawiga-
cyjnych opartych na 3 kompatybilnych, 
interoperacyjnych i komplementarnych 
systemach: GPS, GLONASS i Galileo.

Konsultacje pomiędzy Rosją a Unią Eu-
ropejską mają doprowadzić do podpisania 
porozumienia Galileo-GLONASS. Spe-
cjalna grupa ekspertów rozwiązuje proble-
my związane z kompatybilnością i intero-
peracyjnością obu systemów, a zwłaszcza 
sygnału L3/E5b. Przemysł rosyjski aktyw-
nie uczestniczy w budowie Galileo – m.in. 
udostępnia rakiety Sojuz do wynoszenia 
na orbitę testowego satelity GSTB-V2, do-
starcza dla niego reflektory laserowe oraz 
angażuje się w konstruowanie maserów 
wodorowych służących za wzorce czasu. 
Rosja bierze także udział w 6. Programie 
Ramowym UE.

W grudniu 2004 roku zawarła poro-
zumienie z Indiami regulujące kwestie 
zaangażowania tego kraju w utrzymy-
wanie konstelacji satelitów GLONASS 
(w tym także wynoszenia na orbitę sate-
litów GLONASS-M przez indyjską ra-
kietę GSLV) i rozwój naziemnej infra-
struktury GNSS oraz dostępu do usług 
cywilnych. Niemal równocześnie pod-
pisała wspólnie ze Stanami Zjednoczo-
nymi deklarację, w której potwierdzono 
dążenie do zapewnienia kompatybilno-
ści i interoperacyjności systemów GPS 
i GLONASS oraz wdrożenia usługi se-
arch and rescue. Obie strony zobowią-
zały się do nieobciążania użytkowni-
ków żadnymi bezpośrednimi opłatami 
za korzystanie z cywilnych usług GPS/
GLONASS i do współpracy w organiza-
cjach międzynarodowych. Trwają pra-
ce nad formalnym porozumieniem Ro-
sja – USA. 

Ponadto dzięki wysiłkom rosyjskiej 
Federalnej Agencji Kosmicznej i wie-
lu innych podmiotów zaangażowanych 
w rozwój GLONASS system ten został 
oficjalnie uznany przez Międzynarodo-
wą Organizację Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), Międzynarodową Organiza-
cję Morską (IMO) i powstający właśnie 
Międzynarodowy Komitet ONZ ds. Na-
wigacji.

ANNA KOBIERZYCKA 
PUNKT INFORMACYJNY GALILEO

PRZY CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN 
ZAJMUJE SIĘ PROMOCJĄ ROZWOJU  

I WYKORZYSTANIA NAWIGACJI SATELITARNEJ, 
PROWADZĄC AKCJE  INFORMACYJNE,  

WSPIERAJĄCE I DORADCZE NA TEMAT  
PROGRAMU GALILEO

  

GLONASS
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POLSKA
 Aktywna Sieć Geodezyjna ASG-PL, 
Centrum ASG-PL w Katowicach 
(polska sieć stacji referencyjnych)
www.asg-pl.pl
 Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i  Kartograficznej w Warszawie 
(państwowy bank osnów geodezyjnych) 
www.codgik.waw.pl
 Centrum Badań Kosmicznych PAN  
w Warszawie 
www.cbk.waw.pl
 Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne 
Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu 
www.gik.pw.edu.pl/stara/joze/jozefo-
slaw.html
 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie 
www.kgsin.pl
 Punkt Informacyjny Galileo przy Centrum 
Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
http://galileo.kosmos.gov.pl

ŚWIAT
 Navigation Center US Coast Guard – Centrum 
Nawigacji Amerykańskiej Straży Wybrzeża 
(dane nt. aktualnej konstelacji satelitów GPS)
www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 
 Naukowo-Informacyjne Centrum 
Koordynacyjne Ministerstwa Obrony Rosji (dane 
nt. aktualnej konstelacji satelitów GLONASS) 
www.glonass-center.ru 
 Galileo – europejski system nawigacji 
satelitarnej 
www.europa.eu.int/comm/dgs/ener-
gy_transport/galileo
 ESA, European Space Agency – Europejska 
Agencja Kosmiczna
www.esa.int
 IGS, International GPS Service – 
Międzynarodowa Służba GPS (informacje 
na temat efemeryd satelitów GPS, GLONASS; 
parametry ruchu obrotowego Ziemi; stacje 
śledzące IGS) 
http://igscb.jpl.nasa.gov 
 IERS, International Earth Rotation and Refe-
rence Systems Service – Międzynarodowa Służba 
Ruchu Obrotowego Ziemi i Układów Odniesienia 
(parametry ruchu obrotowego Ziemi) 
www.iers.org/iers/  
 ITRF, International Terrestial Reference 
Frame – Międzynarodowy Ziemski System 
Odniesienia (parametry ziemskich układów 
odniesienia) 
www.ensg.ign.fr/ITRF 
 SAPOS, Satellitenpositionierungdienst  
der deutschen Landesvermessung – sieć stacji 
referencyjnych niemieckiej służby geodezyjnej
www.sapos.de

Opóźniony  
satelita

Seria usterek uniemożliwiła umiesz-
czenie na orbicie zgodnie z terminem 
pierwszego zmodernizowanego satelity 
GPS bloku IIR-M. Jest to pierwszy sate-
lita, który może transmitować nowy woj-
skowy kod M na częstotliwości L1 oraz 
drugi sygnał cywilny L2C na częstotli-
wości L2. Wykryto problemy związane 
z niewłaściwie zainstalowanymi konden-
satorami oraz śrubami o źle przyłożonym 
momencie obrotowym.

Terminy umieszczenia satelity na or-
bicie były już kilka razy przesuwane. 
Pierwszy wyznaczony był na grudzień 
ub.r., a najbliższy przewidywany jest na  
29 lipca. Jeśli misja się powiedzie, nowe 

Bezpieczniejsze latanie
W Afryce wykonano próbne loty z wykorzystaniem nawigacji EGNOS. Zostały 

one zorganizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej w Afryce i na 
Madagaskarze (ASECNA) oraz Galileo Joint Undertaking. Załoga ATR 42 wystarto-
wała w Dakarze (Senegal), a wylądowała w Nairobi (Kenia). Przez cały lot w sposób 
ciągły używała sygnału EGNOS jako wskazówek do lądowania APV (Approach with 
Vertical Guidance). Próby pokazały, że nawigacja z EGNOS-em spełnia wymagania 
dla lotnictwa cywilnego. ISA – Interregional Satellite Based System dla Afryki i Oce-
anu Indyjskiego, czyli afrykańskie rozszerzenie EGNOS-a w znaczny sposób poprawi 
bezpieczeństwo nawigacji lotniczej.  Obecnie istnieje 10 testowych stacji ISA. 

Źródło: Galileo Joint Undertaking

świat

W Australii wprowadzany jest no-
wy system Elmo-Tech’s STaR GPS do 
kontrolowania będących na zwolnieniu 
warunkowym przestępców za pomocą 
technologii GPS w czasie rzeczywistym. 
Osoby te (w szczególności ci, którzy po-
pełniali przestępstwa na tle seksualnym) 
otrzymują urządzenie wielkości zegarka, 
które ma wbudowany odbiornik GPS. 
Dzięki temu można nadzorować, gdzie 
się znajdują. Jeśli przestępca zbliża się do 
niedozwolonych miejsc (np. przedszko-
la albo domu swojej ofiary), zaalarmo-
wane zostaną o tym stosowne władze. 
Urządzenia E3 używane w nowym sys-

Przestępca kontrolowany

temie są produkowane przez firmę El-
mo-Tech.

Źródło: Elmo-Tech

sygnały przez 4-6 miesięcy będą testo-
wane na orbicie, a potem zapadnie decy-
zja o ich dalszym funkcjonowaniu i do-
stępności.

Źródło: GPS World

W porcie towarowym
Dystrybutor firmy NovAtel w Chinach – Pekin BDStar Navigation Co. Ltd. – zakończył, 
rozpoczęty w lipcu 2004 r., kontrakt na wprowadzanie systemu do obsługi portu 
kontenerowego w Tianjin. W jego ramach NovAtel dostarczył dwuczęstotliwościowe 
odbiorniki GPS ProPak-G2 zintegrowane z oprogramowaniem GIS dystrybutora. 
Pozwalają one na automatyzację przeładunku kontenerów i śledzenie ich podczas 
całego pobytu w porcie, dzięki temu zmniejszy się liczba zgubionych lub źle umiesz-
czonych kontenerów, wzrośnie bezpieczeństwo pracy i obniżą się koszty.

Źródło: NovAtel
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LIPIEC
 (19-22.07) Niemcy, Europejska Konferencja 
Nawigacyjna – GNSS 2005, Monachium, 
www.dgon.de/enc-gnss2005.htm
WRZESIEŃ
 (13-16.09), USA, Long Beach (Kalifornia),  
ION GNSS 2005
www.ion.org/
 (27-28.09) Dęblin, Konferencja Naukowa 
nt. „Problemy implementacji systemu GNSS 
w aplikacjach lotniczych” organizowana przez 
Katedrę Nawigacji Lotniczej WSOSP w Dęblinie
tel. (0 81) 883-74-12
http://www.wsosp.deblin.pl/DzialNauk/
KonfKNL/KonfKNL05.htm
PAŹDZIERNIK
 (23-29.10) Indie, New, Delhi, XXVIII Zgro-
madzenie Generalne International Union 
of Radio Science (URSI)
 (17-19.10), USA, Santa Barbara (Kalifornia), 
Konferencja Loran
www.loran.org/
 (27-28.10) Gdynia, Warsztaty EGNOS;  orga-
nizatorzy: ESA, Instytut Nawigacji i Hydrografii 
Morskiej AMW oraz Punkt Informacyjny Galileo
www.egnosworkshop.com
LISTOPAD
 (3-5.11) Katowice–Ustroń, V Międzynarodowa 
Konferencja „Telematyka systemów transpor-
towych”
www.tst-conference.org/
 (24-25.11) Szczecin, XI Międzynarodowa 
Konferencja N-T „Inżynieria Ruchu Morskiego”, 
Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego
tel. (0 91) 48-09-403 lub 48-09-378
http://www.wsm.szczecin.pl/
GRUDZIEŃ
 (8-10.12) Chiny, Hong Kong, Międzynarodowe 
Sympozjum GPS/GNSS 2005
www.lsgi.polyu.edu.hk/GNSS2005/
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NAWIgator imprezy
Żaba o imieniu Sygnał

GlobalPetFinder to odbiornik GPS, 
który montuje się na obroży psa. Urzą-
dzenie wyznacza swoją pozycję i wysyła 
ją bezpośrednio do telefonu, palmtopa 
lub komputera właściciela czworonoga. 
Dzięki tej informacji, gdy ulubieniec się 
zgubi, łatwo go będzie odnaleźć. Dodat-
kowo raport dostarcza informacji o tem-

Użytkownicy strony internetowej 
www.geocaching.com postanowili nieco 
ożywić technologię GPS, wprowadzając 

do niej... żabę. Poszukując symbolu 
dla swojej działalności, doszli 

do wniosku, że wizerunek od-
biornika byłby, po pierwsze, 
reklamą konkretnej firmy, 
a po drugie, szybko miał-

by przestarzały wygląd. 
Dlatego stworzono zie-
loną Żabę Sygnał (Si-
gnal the Frog).

Dlaczego żaba? Bo żaby są wszędzie,  
żyją w różnych strefach klimatycznych, 
a GPS można stosować na całej Ziemi. 
Bo są obecne w wielu kulturach, sym-
bolizując zwykle odradzanie lub reinkar-
nację. Żaba-maskotka z żółtą antenką na 
głowie, ma wyrażać jednocześnie nowo-
czesną technologię i naturę.

Na różnych stronach WWW poświę-
conych geocachingowi znajdują się sklepy 
wysyłkowe, gdzie można kupić i maskot-
kę, i inne gadżety z żabą.

PJ

GPS dla czworonogów
peraturze otoczenia, w jakim znajduje się 
zwierzę. Można także zaprogramować 
„wirtualne ogrodzenie” – jeśli pies wyj-
dzie poza dozwolony teren urządzenie 
wysyła sygnały alarmowe właścicielowi 
i co minutę informuje o miejscu pobytu 
małego przyjaciela.

Źródło: GPS Tracks
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