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Nawigacyjne oko
Jazda figurowa na... torze

Prezentacja syste-
mów nawigacyjnych 
na urządzenia PDA

Wykorzystywanie palmtopów do nawigacji satelitarnej ma tyle samo zwolenników, co przeciw-
ników. „Prawdziwi” GPS-owcy wyrażają się o nich niepochlebnie. Mimo to już tysiące użytkow-
ników w Polsce korzysta z systemów nawigacyjnych specjalnie przygotowanych dla kieszonko-
wych komputerów.

C Z Y T A J  N A  S .  7 

Z palmtopem 
pod ręką

sprzęt

Mały odbiornik GPS ze wskazów-
kami głosowymi może być – obok 
psa-przewodnika i białej laski 
– istotnym wsparciem dla osoby 
niewidomej lub słabowidzącej. 
Urządzenie do tego celu o nazwie 
Nawigator produkuje MiGRAF.

techno
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PAULINA JAKUBICKA

G IOVE-A, pierwszego satelitę syste-
mu Galileo, wystrzelono na orbitę 

28 grudnia 2005 roku. Urządzenie wa-
ży 649 kg i porusza się po kołowej orbi-
cie o promieniu 29 635 km nachylonej 
do powierzchni równika pod kątem 56°. 
Ma dwa rubidowe zegary atomowe, ge-
nerator sygnału oraz reflektor laserowy. 
GIOVE-A może nadawać dwa sygnały: 
L1 i E5 lub L1 i E6. Wykorzystuje do 

tego specjalne kody PRN (pseudoran-
ge noise), różniące się od kodów, któ-
re ostatecznie będą generowane przez 
Galileo.

P ierwszy sygnał z satelity dotarł na 
Ziemię 12 stycznia. Na razie ofi-

cjalnie mogą go odbierać jedynie dwa 
europejskie centra satelitarne – w Bel-
gii i w Wielkiej Brytanii. Problem 
w tym, że także inni naukowcy na ca-
łym świecie już teraz chcieliby go po-
znać, rejestrować i analizować. Jest to 
jednak niemożliwe, gdyż nie opubliko-
wano kodów PRN dla Galileo. Zarzą-
dzający odmówili udostępnienia kodu 
PRN, gdyż Galileo, w przeciwieństwie 
do amerykańskiego GPS finansowane-
go z podatków obywateli – musi sam 

Kod Galileo
Chociaż systemu jeszcze nie ma, a na orbicie znajduje się dopiero jeden 
satelita, to już teraz niecierpliwi naukowcy starają się poznać sygnał Ga-
lileo. Udało się to naukowcom z Uniwersytetu Cornella w mieście Ithaca 
w stanie Nowy Jork.

na siebie zarobić. Dostęp do kodów bę-
dzie więc płatny, a tylko część zostanie 
udostępniona za darmo. W wielu miej-
scach na świecie rozpoczęto więc pra-
ce nad samodzielnym rozszyfrowaniem 
PRN Galileo. Szybko poradzili sobie 
z tym zagadnieniem naukowcy z ze-
społu, którego kierownikiem jest Mark 
Psiaki z amerykańskiego Uniwersytetu 
Cornella w mieście Ithaca w stanie No-
wy Jork. Wypracowali oni metodę, któ-
ra umożliwiła im pozyskanie i analizę 

sygnału L1 transmi-
towanego przez GIO-
VE-A. Zarejestrowali 
sygnał o częstotliwości 
L1 odbiornikiem zain-
stalowanym na dachu 
uniwersyteckiego bu-
dynku. A następnie 
wyeliminowali z nie-
go inne sygnały (np. 
GPS). Na podstawie 
analiz i obliczeń okreś-
lono kod PRN sateli-
ty.

P o z n a n i e  k o d u 
P R N  G a l i l e o 

umożliwiło rozpoczę-
cie odbierania sygnału 
GIOVE-A m.in. ka-

nadyjskiej firmie NovAtel. W końcu 
w połowie kwietnia Europa opubliko-
wała oficjalne kody, ale nie były to do-
kładnie te używane przez europejskie-
go satelitę.

Według Komisji Europejskiej zła-
manie przez Amerykanów kodu sygna-
łu systemu Galileo nie ma jednak zbyt 
dużego znaczenia, ponieważ ostatecznie 
kod  PRN będzie trochę inny. Prace nad 
Galileo trwają, a potencjalni użytkowni-
cy niecierpliwie czekają na każdą infor-
mację dotyczącą europejskiego systemu 
nawigacyjnego.

Opracowano na podstawie artykułu „Sear-
ching for Galileo” w magazynie „GPS World” 
z czerwca 2006 r. Więcej w sierpniowym nu-
merze miesięcznika GEODETA. 

Zaprojektują  
odbiornik Galileo

Galileo Joint Undertaking urucho-
miło dwuletni kontrakt na opracowanie 
technologii i wprowadzenie na rynek od-
biornika sygnału Galileo. W programie 
o nazwie GREAT (Galileo REceiver for 
the mAss markeT) uczestniczy konsor-
cjum w składzie: ACORDE SA (Hiszpa-
nia) – produkcja urządzeń dla systemów 
satelitarnych i komunikacyjnych, DLR 
(Niemcy) – Niemiecka Agencja Kosmicz-
na, Politechnika w Tampere (Finlandia), 
u-blox AG (Szwajcaria) – producent chip-
setów GPS i modułów odbiorników GPS 
oraz brytyjska PA Consulting Group (li-
der konsorcjum) – firma konsultingowa 
zarządzająca projektami w ponad 35 kra-
jach, zatrudniająca 3 tys. pracowników. 
Prace w programie GREAT zostały po-
dzielone na trzy fazy: stworzenie techno-
logii, budowa prototypowego odbiorni-
ka oraz jego testowanie. Podstawowymi 
zadaniami będą zaprojektowanie serca 
systemu, czyli modułu akwizycji i ana-
lizy sygnału, oraz wykonanie prototypu 
odbiornika. Ma on być przeznaczony dla 
masowego użytkownika, musi zapew-
nić odbiór częstotliwości E1/E5a Gali-
leo, L1/L5 GPS oraz sygnałów telefonii 
komórkowej. W efekcie powstanie sen-
sor odbierający sygnał satelitarny w za-
mkniętych pomieszczeniach, który będzie 
można stosować w urządzeniach mobil-
nych generacji 3G i następnych. Projekt  
GREAT jest elementem 6. Programu Ra-
mowego UE. 

Źródło: JGU, PA Consulting Group

Trimble odebrał sygnał  
z GIOVE-A

Firma Trimble ogłosiła, że udało jej się 
zarejestrować sygnał L1 z satelity testowego 
GIOVE-A systemu Galileo. Użyto do te-
go prototypowego urządzenia do odbioru 
sygnałów z systemów nawigacyjnych GPS, 
GLONASS i Galileo. Trimble poinformo-
wała równocześnie, że antena Zephyr Geo-
detic II jej produkcji jest kompatybilna ze 
wszystkimi używanymi i planowanymi 
częstotliwościami sygnałów nadawanych 
z GPS i GLONASS oraz Galileo. Kolej-
ny testowy satelita (GIOVE B) ma wy-
startować na jesieni tego roku. System na-
wigacyjny Galileo, budowany przez Unię 
Europejską, zaoferuje użytkownikom na-
wigacji satelitarnej korzyści w postaci do-
datkowych satelitów i częstotliwości oraz 
kompatybilność z istniejącymi odbiorni-
kami GPS. Uruchomienie fazy operacyjnej 
systemu ma nastąpić w 2010 roku. 

Źródło: Trimble

Galileo
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Firma II kw. 2006 II kw. 2005 Wzrost

TomTom 747 610 258 530 189,2%

Garmin 408 660 102 530 298,6%

Mio Technology 232 990 157 470 48,0%

Navman 156 510 88 640 76,6%

Medion  149 920 469 480 -11,4%

Inni 753 230 469 480 37,7%

RAZEM 2 448 920 1 245 870 60,4%

Wyniki finansowe 
Garmina
Producent odbiorników GPS 
– firma Garmin – ogłosiła 
wyniki finansowe za drugi 
kwartał tego roku. Przychody 
wyniosły 432,5 mln dolarów 
i wzrosły o 64% w porów-
naniu z drugim kwartałem 
2005 roku.
Przychody z segmentu 
rozwiązań dla nawigacji 
samochodowej wyniosły 
255,4 mln (wzrost o 153%), 
urządzeń żeglarskich 
– 50,1 mln (wzrost o 3%), 
natomiast w dziale odbiorni-
ków turystycznych – 71,1 mln 
(wzrost o 24%). Największy 
wzrost przychodów zanoto-
wano na rynku europejskim 
– 177,8 mln (o 83% w po-
równaniu z drugim kwar-
tałem 2005 roku). Dochód 
netto w tym okresie wyniósł 
123,3 mln dolarów. 

Źródło: Garmin

Thales Navigation 
sprzedany SCP
Grupa inwestycyjna Shah Ca-
pital Partners (SCP) ogłosiła, 
że osiągnęła porozumienie 
w sprawie zakupu od Thales 
Group firmy Thales Naviga-
tion zajmującej się produkcją 
odbiorników GPS na rynek 
konsumenta, do zastosowań 
profesjonalnych oraz w tech-
nologii OEM. Wśród inwe-
storów znajdują się także: 
Tudor Group, Galleon Group, 
Consolidated Press Holdings, 
AIG SunAmerica i Eli Broad. 
Oczekuje się, że transakcja 
zostanie zakończona w trze-
cim kwartale tego roku. 
Zmianie ulegnie nazwa firmy 
na Magellan Navigation Inc., 
ale jej siedzibą będzie nadal 
San Dimas w Kalifornii. Tha-
les Navigation zatrudnia ok. 
600 osób. SCP za przejęcie 
firmy zapłaci 170 mln dola-
rów. Grupa Thales zatrudnia 
ok. 60 tys. pracowników, jej 
roczne przychody wynoszą 
ponad 10 mld euro.

Źródło: Thales

Firma Canalys, zajmująca 
się badaniami marketingowy-
mi i dostarczaniem analiz ryn-
kowych, podsumowała drugi 
kwartał 2006 r. w sprzedaży 
urządzeń nawigacyjnych na 
rynku EMEA (Europa, Bliski 
Wschód, Afryka). Widoczny 
jest dalszy wzrost zapotrze-

Coraz większa sprzedaż
tego roku (2,3 mln). Wylicze-
nia Canalys (tabela poniżej) 
zawierają wszystkie mobilne 
urządzenia ze zintegrowany-
mi odbiornikami GPS zapew-
niającymi nawigację samo-
chodową, takimi jak: ręczne 
nawigatory (np. Mio P550), 
urządzenia bezprzewodowe 

je TomTom, drugie miejsce 
przypada firmie Garmin, naj-
większemu w USA sprzedaw-
cy odbiorników do nawigacji 
na wodzie, w powietrzu oraz 
turystycznych. Średnia cena 
odbiornika pozostała na tym 
samym poziomie i wynosi ok. 
400 marek, mimo wzrostu 
konkurencji na rynku. Poja-
wiają się bowiem nowi sprze-
dawcy, w tym wiele firm do-
starczających elektronikę 
domową lub samochodową 
(Becker, Blaupunkt, Pionier). 
Canalyst podaje także, że na 
rynku nastąpił y ostatnio 
znaczne przesunięcia. Obec-
nie największą jego część sta-
nowią odbiorniki przenośne 
– 87%, na tzw. handheld 
przypada 10% (podczas gdy 
na początku 2005 r. należała 
do nich prawie połowa ryn-
ku), a na bezprzewodowe za-
ledwie 3%. 

Źrodło: Canalys

bowania, większy niż w cza-
sie boomu, który miał miej-
sce w końcu 2005 r. Firma 
szacuje, że w II kwartale br. 
dostarczono na rynek prawie 
2,5 mln urządzeń, czyli więcej 
niż w rekordowym I kwartale 

(np. HP hw6915, czyli tele-
fon komórkowy, komputer 
i PS) i przenośne tzw. PND 
Portable Navigation Devices 
(np. TomTom Go, Garmin 
nüvi). Największą sprzedaż 
na rynkach EMEA notu-

Odbiorniki GPS firmy Trimble w serbskiej 
sieci stacji referencyjnych

Amerykańska firma Rockwell Collins zo-
stała wybrana przez U.S. Air Force do reali-
zacji kolejnego etapu rozwoju systemu GPS. 
Jej moduły odbiorcze mają współpracować ze 
zmodernizowaną architekturą GPS, w tym od-
bierać nowy sygnał wojskowy i spełniać wy-
magania ulepszonego systemu bezpieczeństwa. 
Moduły odbiorcze będą również bardziej od-
porne na zakłócenia. Prace potrwają do paź-
dziernika 2007 roku i obejmą budowę urządze-
nia, jego testowanie i przydzielenie rządowego 
certyfikatu bezpieczeństwa. 

Źródło: GPS Daily

Europejski fundusz inwestuje  
w produkcję GPS w USA

W USA wystartowała nowa firma zajmująca 
się produkcją chipów GPS – GloNav Inc. Po-
wstała z wykupienia od Ceva Corp. (producen-
ta układów GPS) technologii GPS i licencji na 
TeakLite w zamian za 19,9% udziałów w no-
wym przedsięwzięciu. Dodatkowo GloNav Inc. 
przejęła od firmy RFDomus Inc. technologię 
do produkcji układów do transmisji bezprze-
wodowej oraz zespół specjalistów. Finansowa-
nie operacji (16,2 mln dolarów) zapewnił eu-
ropejski fundusz inwestycyjny Atlantic Bridge 
Venture z siedzibą w Dublinie (Irlandia). 

Źródło: EE Times

świat

Kolejne kontrakty  
na modernizację GPS

W Serbii powstaje pań-
stwowa sieć stacji referen-
c y jnych GPS.  Wybra no 
sprzęt (32 odbiorniki Trim-
ble 5700) i oprogramowanie 
(VRS) firmy Trimble. Siecią 
o nazwie AGROS zarządzać 
będzie Serbski Urząd Geo-
dezyjny, który jest odpowie-
dzialny głównie za tamtejszy 
kataster. Stacje referencyjne 
GPS będą wykorzystywa-
ne przez firmy geodezyjne, 

budowlane, a także 
związane z branżą 
GIS. Użytkownicy 
uzyskają dostęp do 
danych ze stacji na 
zasadzie subskrypcji. 
Jednocześnie serbskie 
władze dostosowały 
standardy i procedury 
do nowych technolo-
gii. Pozwoli to geode-
tom szybciej i wydajniej 
pracować, dzięki możliwo-

ści łączenia no-
woczesnych me-
tod (w których 
dane uzyskiwa-
ne są w czasie 
rzeczywistym) 
z tradycyjny-
mi technika-
mi .  Serbsk a 
sieć jest jed-

nocześnie częścią 
europejskiego EUPOS. 

Źródło: Trimble
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MAREK PUDŁO

D rifting to dyscyplina, która naro-
dziła się w latach 60. w Japonii, 

gdzie pierwsze wyścigi odbywały się 
nielegalnie na ulicach miast. Dopiero 
w 2000 roku zainaugurowano w Kra-
ju Kwitnącej Wiśni oficjalny turniej 
o nazwie D1 Grand Prix. Trzy lata póź-
niej podobną serię wyścigów zorganizo-
wano w Stanach Zjednoczonych w ra-
mach Formuły D. Tam też dyscyplina 
ta cieszy się największą popularnością. 
W 2005 roku „ślizganie” się samocho-
dem przywędrowało do Europy. Pierw-
sze zawody na naszym kontynencie ro-
zegrano w Wielkiej Brytanii. W lidze 
europejskiej startuje nasz rodak Maciej 
Polody, który w 2005 roku zwyciężył 
Drift Challenge na torze Hockenheim 
w Niemczech. W Polsce sport ten zdo-
bywa coraz większą rzeszę zwolenników. 
Mamy nawet nasze krajowe Toyo Drif-
ting Cup. 30 września na warszawskim 
lotnisku na Bemowie rozegrana zostanie 
finałowa runda tego turnieju.

N a czym więc polega drifting? Idea 
jest prosta – nie ocenia się czasu 

przejazdu, ale jego styl. Pod uwagę brana 
jest prędkość samochodu na łuku, wychy-
lenie auta od osi toru i długość ślizgu oraz 
płynność całego przejazdu. Podczas tur-
niejów „występy” zawodników oceniane 
są przez grupę sędziów, którzy punktują 
poszczególne przejazdy, biorąc pod uwagę 
ich widowiskowość, poprawność oraz po-
ziom trudności wykonywanych ewolucji. 
Do niedawna oceny wystawiane były po-

Jazda figurowa na... torze
Wielbiciele motoryzacji, którzy 
nie mają okazji wziąć udziału 
w starcie Formuły 1, 24-godzin-
nym wyścigu Le Mans czy raj-
dzie Paryż-Dakar, mogą spró-
bować swoich sił w nie mniej 
widowiskowej konkurencji 
– driftingu, czyli wprowadzaniu 
samochodu w kontrolowany 
poślizg. Jeden z niewielu spor-
tów motorowych, w których 
ocenia się przejazd nie pod ką-
tem czasu, ale stylu, w jakim go 
wykonano.

dobnie jak podczas sędziowania zawodów 
jazdy figurowej na lodzie – jednemu się 
podobało, drugiemu nie. Jedyną „mierzal-
ną” wartością była prędkość, którą okre-
ślano za pomocą np. policyjnego radaru. 
W 2005 roku ustalono, że urządzeniem 
wspomagającym pracę sędziów podczas 
oficjalnych zawodów D1 Grand Prix w Ja-
ponii będzie DriftBox Pro.

D riftBox Pro to produkt angielskiej 
firmy Racelogic. Bazujący na tech-

nologii GPS system służy do pomiaru 
podstawowych parame-
trów „ślizgającego” się sa-
mochodu, czyli prędkości, 
kąta odchylenia osi po-
jazdu od osi toru, a także 
długości ślizgu i przeciąże-
nia. W każdym pojeździe 
zamontowany jest odbior-
nik GPS oraz sensor ruchu 
wraz z dwoma przyspie-

szeniomierzami, do których 
podłączone są dwie anteny 
umieszczone na dachu auta 
wzdłuż jego osi. System do-
starcza bardzo dokładnych 
danych dzięki pracy w try-
bie RTK. Odbiornik w po-
jeździe „komunikuje” się ze 

stacją bazową i sędziami za pomocą radio-
wego systemu telemetrycznego – ze stacji 
bazowej odbierane są poprawki, a wyniki 
pomiaru wysyłane na monitory sędziów. 
Pomiary GPS za pomocą DriftBox Pro 
wykonywane są z precyzją zapewniają-
cą wyliczenia prędkości z dokładnością 
0,1 km/h, kąta – 0,25°, odległości – 10 cm 
na 400 m i przeciążenia – 0,01g.

P onieważ cały zestaw DriftBox Pro 
działa w trybie RTK, cena zakupu 

jest dość wysoka. Na korzystanie z jego 
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Jazda figurowa na... torze

dobrodziejstw można więc pozwolić so-
bie tylko podczas oficjalnych zawodów. 
Zwiększająca się liczba driftujących kie-
rowców skłoniła konstruktorów Ra-
celogic do stworzenia kompaktowego 
urządzenia o podobnych funkcjach, ale 
taniego (ok. 2400 zł, 1 funt = 6 zł) i pro-
stego w obsłudze. W ten sposób powstał 
DriftBox.

Instrument może zainstalować w swo-
im samochodzie każdy kierowca. Przy-
pomina on wyglądem znane większości 
zmotoryzowanych odbiorniki nawigacyj-
ne. Różni się od nich kilkoma szczegóła-
mi technicznymi, ale przede wszystkim 
bogactwem opcji pomiarowych, przydat-
nych głównie na torze wyścigowym.

DriftBox rejestruje obserwacje GPS 
dzięki 12-kanałowemu odbiornikowi 

z częstotliwością 10 Hz, 
czyli 10 razy na sekun-
dę. Choć współpracuje 
on z wbudowaną anteną 
GSP, to dokładności ob-
liczeń poszczególnych pa-
rametrów są podobne, jak 
w przypadku DriftBox 
Pro. Drif tBox posiada 
również sensor do pomia-
ru parametrów ruchu auta, 
które w dalszym etapie słu-

żą do wyliczenia kąta poślizgu samocho-
du. Bieżące wyniki pomiarów i obliczeń 
wyświetlane są na monochromatycznym 
ekranie, a całe urządzenia obsługuje się 

sześcioma przyciskami. Do zasilania wy-
korzystuje się wbudowane baterie.

J ak wspomniałem, unikalność opi-
sywanego urządzenia tkwi w je-

go oprogramowaniu. Choć konstruk-
cja menu jest bardzo prosta, to jednak 
ukryto tam bogactwo funkcji:
pomiar osiągów – prędkości, przy-

spieszenia, drogi, drogi hamowania, 
przeciążenia, czasu przejazdu określo-
nego odcinka drogi, wartości minimal-
nych, maksymalnych i średnich wszyst-
kich parametrów z kilku przejazdów;
pomiar driftu – prędkości poślizgu 

oraz jego kąta;
pomiar czasu okrążenia – od miejsca 

zdefiniowanego przez kierowcę.
Wszystkie pomierzone wyniki na torze 

wyścigowym mogą być zapisywane na 
zewnętrznej karcie pamięci SD (64 MB 
wystarcza na zapisanie 53 godzin po-
miarów), a następnie poddane anali-
zie już w punkcie serwisowym. Dane 
można zgrywać do komputera PC przez 
port USB. Oprogramowanie DriftBox 
Tools oddaje do dyspozycji narzędzia, 
które pozwalają prezentować pomie-
rzone parametry w postaci wykresów. 
Dane z poszczególnych przejazdów czy 
okrążeń wyścigu mogą zostać naniesio-
ne na jeden wykres, ułatwiając analizo-
wanie prędkości, czasów przejazdu czy 
przyspieszenia na poszczególnych od-
cinkach.

D rif tBox może być używany do 
wszelkiego rodzaju pomiarów dro-

gowych, nawet tych najbardziej szalo-
nych. Niedawno urządzenie to zasto-

sowali w Polsce kierowcy, 
którzy podjęli próby bicia 
krajowego rekordu pręd-
kości na nowym odcin-
ku autostrady A2 Stry-
ków-Konin, tuż przed 
jego of icja lnym otwar-
ciem. Na starcie stanął 
motocykl Kawasaki ZZR 
1400 oraz samochody Co-
rvette Z06 i Toyota Su-
pra. Podczas przejazdu 
ostatniej maszyny Drift-
Box zarejestrował pręd-
kość 361,92 km/h.    
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Dostawca map cyfrowych i baz danych 
do nawigacji samochodowej – firma NA-
VTEQ – poinformował, że wkrótce w jej 
ofercie pojawi się nowa mapa Australii. 
Premiera zbiega się z 400-leciem wyda-
nia pierwszej mapy Australii. Baza da-
nych firmy NAVTEQ obejmuje 99% 
zamieszkanych terenów tego kraju. Za-
wiera ona szczegółową sieć dróg i obiek-
tów uwzględniających 204 atrybuty 
(np. droga jednokierunkowa). W przy-
gotowaniu nowego produktu uczestni-
czyło ponad 45 specjalistów z USA, Eu-
ropy i Australii, którzy przez pół roku 

Atlas cyfrowy dróg USA
Firma Earthmate.com wypuściła 

na rynek nowy cyfrowy atlas Stanów 
Zjednoczonych. Produkt o nazwie 
Street Atlas USA 2007 przeznaczo-
ny jest m.in. dla laptopów i odbior-
ników GPS firmy DeLorme. Znala-
zło się w nim około 133 000 nowych 
ulic USA, 3,4 mln zaktualizowanych 
ulic USA i Kanady, 4 mln obiektów 
POI (m.in. hoteli, restauracji, stacji benzynowych). W pakiecie umieszczono także 
oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie danych w palmtopach. Cena Street 
Atlas USA 2007 w Stanach Zjednoczonych to niecałe 40 dolarów. W sprzedaży po-
jawiła się także wersja Plus, która ma ulepszony sposób importowania danych i do-
datkowo zawiera książkę telefoniczną firm. Jej cena wynosi niecałe 60 dolarów.

Źródło: Earthmate.com

Aplikacja AllSport GPS
Nową wersję aplikacji AllSport GPS 
opracowała dla swoich klientów firma 
Trimble, rozszerzając w ten sposób 
ofertę produktów Trimble Outdoors 
przygotowanych do zainstalowania 

w telefonach komórkowych. AllSport 
GPS służy do wyznaczania pozycji, 
a przeznaczone są dla sportowców 
i turystów. Umożliwia ściąganie map 
na telefon komórkowy, wyznaczanie 
odległości, tras i prędkości. Pozwala 
także na obliczanie kalorii, tworzenie 
statystyk oraz ustawianie alarmów 
dźwiękowych. Program GPS może ko-
rzystać ze zdjęć lotniczych oraz map 
topograficznych. 
Firma Trimble przejęła aplikacje serii 
AllSport wraz z zakupem firmy Intransix 
– dostawcę rozwiązań GPS dla telefo-
nów komórkowych. Transakcja miała 
miejsce w drugim kwartale tego roku. 
AllSport GPS w wersji platinium jest 
dostępne w Stanach Zjednoczonych 
dla 10 modeli telefonów Sprint, a mie-
sięczna opłata za korzystanie z aplikacji 
wynosi około 7 dolarów.

Źródło: Trimble

mapyGPS

przejechali po-
nad 227 tys. km 
i zarejestrowa-
li około 63 tys. 
obiektów POI. 
4 0 0  l a t  t emu 
w takim samym 
c z a s i e  z a ł og a 
statku Duyfken 
(jego kapitan Holender Willem Janszo-
on uznawany jest za odkrywcę Australii) 
wykonała mapę 300 km linii brzegowej 
kontynentu.

Źródło: NAVTEQ

ITTI pomoże przy budowie systemu ASG/EUPOS
Rozstrzygnięto przetarg ograniczony na wsparcie GUGiK przy realizacji wielo-

funkcyjnego systemu pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS w zakresie: ad-
ministrowania, rozliczania oraz nadzoru technicznego. Za najkorzystniejszą uznano 
ofertę firmy ITTI Sp. z o.o. z Poznania. Oferowana cena brutto to 692 472 zł. Jedy-
nym kryterium przy wyborze oferty była najniższa cena. 

Źródło: GUGiK

Premiera NAVIGO 2
1 września firma PPWK S.A. wprowa-

dziła na rynek swój najnowszy produkt 
– NAVIGO 2, system nawigacji z mapą 
Polski przeznaczony na urządzenia PDA. 
Podstawowym elementem systemu nie 
jest – jak dotychczas – mapa, lecz dostęp 
do trzech podstawowych funkcji progra-
mu: nawigacji, lokalizacji i planowania 
trasy. Skala mapy dopasowuje się au-
tomatycznie do prędkości pojazdu, po 
trasie użytkownika prowadzą wskazówki 
graficzne i komendy głosowe. Duże kla-
wisze pozwalają na rezygnację z rysików 
oraz ułatwiają wprowadzanie nazw lub 
numerów obiektów. W trakcie manew-
rowania mapa obraca się zodnie z kie-
runkiem przemieszczania. NAVIGO 2 
zawiera mapę Polski o szczegółowości od 
1:50 000 do 1:200 000, 34 tys. lokaliza-

cji obiektów przydatnych w podróży oraz 
520 planów miast odpowiadających ma-
pom w skali 1:15 000.

Więcej informacji o tym produkcie 
w tabeli na s. 10 oraz w następnym (lis-
topadowym) numerze NAWI.

Źródło: PPWK S.A.

Galileo
Inwestują w Galileo

Coraz większe zainteresowanie budzi 
system nawigacyjny Galileo. Europejskie 
kraje, zdając sobie sprawę z wagi sytu-
acji, przeznaczają specjalne pieniądze na 
ten cel. Rząd Wielkiej Brytanii postano-
wił zainwestować dodatkowe 21 milio-
nów funtów. Firmy z tego kraju należą 
do czołowych wykonawców europejskie-
go projektu. Także rząd Niemiec przy-
znał specjalne fundusze. 2,5 mln euro na 
działania naukowe i rozwój prac zwią-
zanych z tworzeniem Galileo otrzyma 
firma EADS RST. Przeprowadzi ona 
m.in. analizę sygnału Galileo. Do tego 
celu wykorzystywać będzie cztery nadaj-
niki tego systemu zainstalowane w mie-
ście Rostock (Niemcy).

PJ

Nawigacja z nową mapą Australii
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MAREK PUDŁO

O d 2003 r., kiedy to AutoMapa – 
pierwszy polski produkt nawiga-

cyjny i pierwowzór dla innych rozwią-
zań – zadebiutowała na rynku, sytuacja 
zmieniła się diametralnie. Zdecydowane 
obniżenie cen urządzeń PDA spowodo-
wało większe zainteresowanie systema-
mi nawigacyjnymi. Jak grzyby po desz-
czu zaczęły powstawać kolejne narzędzia, 
zarówno produkcji polskich, jak i zagra-
nicznych autorów. Przyjrzyjmy się więc 
bliżej dostępnym w naszym kraju apli-
kacjom, by móc wybrać najlepsze roz-
wiązanie. W tabelach na stonach 8-10 
prezentujemy wybrane produkty, w tym 
NAVIGO 2, które miało swoją premierę 
1 września br.

N ajważniejszą składową całego sys-
temu nawigacyjnego jest, moim 

zdaniem, cyfrowa mapa. Zawartość ba-
zy danych powinna być podstawową 
wskazówką przy zakupie konkretnego 
produktu. Nic nie wynika z piekielnie 
szybkiego algorytmu wyznaczania tra-
sy czy jej rekalkulacji, jeśli sieć dróg jest 
niepełna lub niedokładna. Na nic wska-
zówki głosowe wypowiadane aksamit-
nym męskim lub damskim głosem, jeśli 

Prezentacja systemów nawigacyjnych na urządzenia PDA

Z palmtopem 
pod ręką
Wykorzystywanie palmtopów 
do nawigacji satelitarnej ma 
tyle samo zwolenników, co 
przeciwników. „Prawdziwi” 
GPS-owcy wyrażają się o nich 
niepochlebnie. Mimo to już 
tysiące użytkowników w Pol-
sce korzysta z systemów nawi-
gacyjnych specjalnie przygo-
towanych dla kieszonkowych 
komputerów.

skierują nas w drogę z zakazem wjazdu 
lub każą jechać „pod prąd”. W przypad-
ku dróg sytuacja zmienia się na tyle dy-
namicznie (np. z powodu remontów), że 
stuprocentowo dokładne odwzorowanie 
ich dostępności jest niemożliwe. Należy 
więc liczyć się z pewnymi odstępstwami 
od stanu faktycznego.

K ażdy polski system nawigacyjny 
ma bardzo dokładnie opracowa-

ny obszar naszego kraju. I to zarów-
no pod względem przebiegu głównych 
dróg (wraz z nazwami), jak i szczegó-
łowych planów miast z danymi adreso-
wymi i obiektami typu POI. 

W przypadku „adresówki” kryterium 
wyboru miast jest różne. Jeden produ-
cent przyjął, że opracowuje miasta, któ-
rych liczba mieszkańców przekracza pew-
ną wartość. W innym klucz jest „losowy”, 
a bazę uzupełnia się zgodnie z życzeniami 
klientów. Taki sposób wyboru powodu-
je, że nie w każdym systemie znajdziemy 
dokładny plan Puław, Kozienic czy Grój-
ca, choć każde z tych miast ma podobną 
liczbę mieszkańców, łączną długość dróg 
i powierzchnię. Dane do mapy Polski po-
chodzą głównie z wektoryzacji zdjęć lot-
niczych, scen satelitarnych oraz map to-
pograficznych, rzadziej pozyskiwane są 
przez pomiar bezpośredni.

Fo
t. 

M
ar

ek
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ud
ło

software
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Destinator Europe GmbH Imagis Nav N Go Ltd. Imagis

Destinator 6 Europa Wsch. i Zach. GPMapa 4.0 iGO Europa Wschodnia i Zachodnia MapaMap 3.0

100% wszystkie drogi Polski 26% pokrycia wszystkie drogi Polski
brak danych 1000 brak danych 1200
brak danych 1000 brak danych 1200

63 421 w 39 kategoriach 50 000 brak danych 72 000

zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

kraje Europy Zachodniej, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 

Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry

nie dotyczy kraje Europy Zachodniej, Polska, Czechy, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. 

Bośnia i Hercegowina

w przygotowaniu – kraje Europy Zachodniej, Buł-
garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 

Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry
sieć dróg (pełna dla Europy Zachodniej), szczegóło-

we plany miast, POI
nie dotyczy sieć dróg (pełna dla Europy Zachodniej), szczegóło-

we plany miast, POI
pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI

Navteq nie dotyczy TeleAtlas, lokalni dostawcy Navteq
zewnętrzna karta pamięci nie dotyczy zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

tak tak tak tak
tak tak tak tak
tak nie nie nie
tak tak tak tak

tak/tak/nie/tak tak/tak/tak/tak/skrzyżowania tak/tak/nie/tak tak/tak/tak/tak

tak/tak tak/tak tak/tak tak
najszybsza, najkrótsza, piesza najszybsza, najkrótsza, na przełaj najszybsza, najkrótsza, piesza najszybsza, najkrótsza, głównymi drogami

tak tak (dowolna liczba) tak tak (dowolna liczba)
tak nie nie nie 

tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak

tak tak/tak tak/tak tak/tak

tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak

tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak
 kierunek jazdy, azymut kierunek północy, kierunek jazdy  kierunek jazdy, azymut kierunek północy, kierunek jazdy

 prędkość średnia, maksymalna,  
czas przybycia

 prędkość aktualna, maksymalna, średnia,  
odległość do celu, czas przybycia

prędkość średnia, maksymalna, czas przybycia prędkość, przewidywany czas podróży,  
odległość do celu, do najbliższego manewru

tak/tak tak/angielski, niemiecki tak/tak tak/angielski, niemiecki

tak/tak tak/angielski, niemiecki tak/tak tak/angielski, niemiecki

tak tak tak tak
tak tak tak nie

pełne  ręczna lub automatyczna  
konfiguracja portów GPS

pełne  ręczna lub automatyczna  
konfiguracja portów GPS

Win Mobile 2003, 2003 SE, 5.0 Win Pocket PC 2003, 2005 Win Mobile 2003, 2003 SE, 5.0 Win Pocket PC 2003, 2005
bez ograniczeń 266MHz bez ograniczeń 266 MHz

64 MB 64 MB 64 MB 64 MB
bez ograniczeń zgodny ze standardem NMEA bez ograniczeń zgodny ze standardem NMEA

256 MB 256 MB 256 MB 256 MB
aktualizacja map i programu  
do nowej wersji płatna 419 zł

aktualizacja oprogramowania bezpłatna, 
aktualizacja map płatna 159 zł

brak danych aktualizacja oprogramowania i map bezpłatna

620 (sugerowana) 610 1149 (sugerowana) 610

Producent Aqurat Sp. z o.o.,  
Geosystems Polska Sp. z o.o.

Emapa Sp. z o.o. ALK Technologies

Nazwa AutoMapa XL AutoPilot CoPilot Live 6
MAPA POLSKI

drogowa 453 000 km 650 000 km dróg, w tym ponad 137 000 ulic brak danych
szczegółowe plany miast 834 587 (wkrótce 729), 2600 planów miejscowości brak danych
liczba miast objętych danymi adresowymi 1 096 000 adresów w głównych miastach Polski 3180 brak danych
liczba obiektów POI 58 000 (43 000 dodatkowych POI w serwisie 

http://poi.mobilne.net/)
58 000 63 421 w 39 kategoriach

 przechowywanie mapy w pamięci wewn.nej/zewn. dowolny zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci
MAPY EUROPY

jakie kraje w przygotowaniu – kraje Europy Zachodniej, 
Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, pierwsze wersje 

danych z krajów bałtyckich, Moskwa

wszystkie kraje Europy Zachodniej, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 

Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry
zawartość map pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI 75 000 miejscowości oraz 1 500 000 km dróg sieć dróg (pełna dla Europy Zachodniej), szczegóło-

we plany miast, POI
producent map TeleAtlas Emapa Sp. z o.o. Navteq
przechowywanie mapy w pamięci wewn./zewn. dowolny zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

OBIEKTY POI
wyświetlanie POI tak tak tak
wyszukiwanie najbliższych obiektów POI tak tak tak
komunikaty głosowe zbliżania się do POI tak nie brak danych
POI użytkownika tak tak tak

FUNKCJE NAWIGACYJNE
wyszukiwanie po nazwie miasta/ulicy/współ-
rzędnych/kodzie pocztowym/inne

tak/tak/tak/nie/skrzyżowania tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak/skrzyżowania

wyznaczanie trasy przejazdu/alternatywnej tak/tak tak/tak tak/tak
opcje wyznaczania trasy najszybsza, najkrótsza,  

po linii prostej między punktami
najszybsza, najkrótsza, najtańsza,  

optymalizacja punktów trasy
najszybsza, najkrótsza, piesza,  

dla sam. osobowego, ciężarowego
wyznaczanie trasy z punktami pośrednimi tak tak tak
wyznaczanie trasy alternatywnej na podstawie 
informacji o sytuacji drogowej (TMC – Traffic 
Message Channel)

w przygotowaniu nie tak

uwzględnianie kierunkowości dróg/zakazów 
wjazdu

tak/tak tak/tak tak/tak

nawigacja głosowa/strzałkowa tak/tak tak/tak tak/tak
FUNKCJE OBRAZOWE

wyświetlanie mapy w trybie 2D/3D/dzien-
nym/nocnym

tak/w przygotowaniu/tak/tak tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak

zmiana skali mapy automatyczna/ręczna tak/tak tak/tak tak/tak
opcje orientacji mapy kierunek północy, kierunek celu podróży,  

kierunek jazdy
obracanie mapy, wyśrodkowanie mapy brak danych

komputer podróży prędkość aktualna, średnia, maksymalna, pozosta-
ły czas podróży, przybycia, odległość do kolejnego 

manewru, miejsca docelowego, wysokość npm

prędkość, odległość do celu, czas dotarcia do celu, 
następny manewr, wysokość, kurs, liczba sateli-

tów, położenie, czas, data, czas gps

prędkość, ETA, odległość do następnego manewru, 
odległość do celu, wysokość npm

menu w języku polskim/innym tak/angielski, niemiecki tak/angielski, czeski, duński, niemiecki, hiszpański, 
francuski, grecki, węgierski, włoski, norweski, szwedzki

nie/brak danych

komunikaty głosowe w języku polskim/innym tak/angielski, niemiecki tak/ węgierski, hiszpański, angielski, niemiecki, czeski nie/brak danych
FUNKCJE GPS

wykrywanie zewnętrznego urządzenia GPS tak tak tak
zapis śladu GPS tak tak tak
opcje konfiguracyjne GPS przewidywanie pozycji, częstotliwość odczytu 

sygnału GPS, rozpoznawanie portu, przyciąganie 
do siatki dróg, numer portu, prędkość odczytu

wybór portu GPS, prędkość transmisji GPS parametry połączenia z GPS, widoczność satelitów

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
system operacyjny Win Pocket PC 2003, Win Mobile 2005 Win Pocket PC 2003, Win Mobile 5.0, Win CE .NET lub nowsze Win Pocket PC 2002, 2003, Win Mobile 2003, 5.0
procesor  200 MHz bez ograniczeń bez ograniczeń
pamięć RAM zależnie od wybranego zestawu map bez ograniczeń 32 MB
odbiornik GPS zgodny ze standardem NMEA bez ograniczeń zgodny ze standardem NMEA
zewnętrzna karta pamięci dowolna 160 MB 64 MB

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA w ciagu roku 3 aktualizacje map przez internet kwartalnie, roczna subskrypcja 
darmowa, kolejne za opłatą (ok. 35% ceny opro-

gramowania)

brak danych

CENA BRUTTO [ZŁ] 549 (rekomendowana), 157 (roczna subskrypcja map) 476 ok. 800 zł (1 funt = 6 zł)
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Destinator Europe GmbH Imagis Nav N Go Ltd. Imagis

Destinator 6 Europa Wsch. i Zach. GPMapa 4.0 iGO Europa Wschodnia i Zachodnia MapaMap 3.0

100% wszystkie drogi Polski 26% pokrycia wszystkie drogi Polski
brak danych 1000 brak danych 1200
brak danych 1000 brak danych 1200

63 421 w 39 kategoriach 50 000 brak danych 72 000

zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

kraje Europy Zachodniej, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 

Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry

nie dotyczy kraje Europy Zachodniej, Polska, Czechy, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. 

Bośnia i Hercegowina

w przygotowaniu – kraje Europy Zachodniej, Buł-
garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 

Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry
sieć dróg (pełna dla Europy Zachodniej), szczegóło-

we plany miast, POI
nie dotyczy sieć dróg (pełna dla Europy Zachodniej), szczegóło-

we plany miast, POI
pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI

Navteq nie dotyczy TeleAtlas, lokalni dostawcy Navteq
zewnętrzna karta pamięci nie dotyczy zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

tak tak tak tak
tak tak tak tak
tak nie nie nie
tak tak tak tak

tak/tak/nie/tak tak/tak/tak/tak/skrzyżowania tak/tak/nie/tak tak/tak/tak/tak

tak/tak tak/tak tak/tak tak
najszybsza, najkrótsza, piesza najszybsza, najkrótsza, na przełaj najszybsza, najkrótsza, piesza najszybsza, najkrótsza, głównymi drogami

tak tak (dowolna liczba) tak tak (dowolna liczba)
tak nie nie nie 

tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak

tak tak/tak tak/tak tak/tak

tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak

tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak
 kierunek jazdy, azymut kierunek północy, kierunek jazdy  kierunek jazdy, azymut kierunek północy, kierunek jazdy

 prędkość średnia, maksymalna,  
czas przybycia

 prędkość aktualna, maksymalna, średnia,  
odległość do celu, czas przybycia

prędkość średnia, maksymalna, czas przybycia prędkość, przewidywany czas podróży,  
odległość do celu, do najbliższego manewru

tak/tak tak/angielski, niemiecki tak/tak tak/angielski, niemiecki

tak/tak tak/angielski, niemiecki tak/tak tak/angielski, niemiecki

tak tak tak tak
tak tak tak nie

pełne  ręczna lub automatyczna  
konfiguracja portów GPS

pełne  ręczna lub automatyczna  
konfiguracja portów GPS

Win Mobile 2003, 2003 SE, 5.0 Win Pocket PC 2003, 2005 Win Mobile 2003, 2003 SE, 5.0 Win Pocket PC 2003, 2005
bez ograniczeń 266MHz bez ograniczeń 266 MHz

64 MB 64 MB 64 MB 64 MB
bez ograniczeń zgodny ze standardem NMEA bez ograniczeń zgodny ze standardem NMEA

256 MB 256 MB 256 MB 256 MB
aktualizacja map i programu  
do nowej wersji płatna 419 zł

aktualizacja oprogramowania bezpłatna, 
aktualizacja map płatna 159 zł

brak danych aktualizacja oprogramowania i map bezpłatna

620 (sugerowana) 610 1149 (sugerowana) 610

Producent Aqurat Sp. z o.o.,  
Geosystems Polska Sp. z o.o.

Emapa Sp. z o.o. ALK Technologies

Nazwa AutoMapa XL AutoPilot CoPilot Live 6
MAPA POLSKI

drogowa 453 000 km 650 000 km dróg, w tym ponad 137 000 ulic brak danych
szczegółowe plany miast 834 587 (wkrótce 729), 2600 planów miejscowości brak danych
liczba miast objętych danymi adresowymi 1 096 000 adresów w głównych miastach Polski 3180 brak danych
liczba obiektów POI 58 000 (43 000 dodatkowych POI w serwisie 

http://poi.mobilne.net/)
58 000 63 421 w 39 kategoriach

 przechowywanie mapy w pamięci wewn.nej/zewn. dowolny zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci
MAPY EUROPY

jakie kraje w przygotowaniu – kraje Europy Zachodniej, 
Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, pierwsze wersje 

danych z krajów bałtyckich, Moskwa

wszystkie kraje Europy Zachodniej, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 

Rosja, Słowacja, Słowenia, Węgry
zawartość map pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI 75 000 miejscowości oraz 1 500 000 km dróg sieć dróg (pełna dla Europy Zachodniej), szczegóło-

we plany miast, POI
producent map TeleAtlas Emapa Sp. z o.o. Navteq
przechowywanie mapy w pamięci wewn./zewn. dowolny zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

OBIEKTY POI
wyświetlanie POI tak tak tak
wyszukiwanie najbliższych obiektów POI tak tak tak
komunikaty głosowe zbliżania się do POI tak nie brak danych
POI użytkownika tak tak tak

FUNKCJE NAWIGACYJNE
wyszukiwanie po nazwie miasta/ulicy/współ-
rzędnych/kodzie pocztowym/inne

tak/tak/tak/nie/skrzyżowania tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak/skrzyżowania

wyznaczanie trasy przejazdu/alternatywnej tak/tak tak/tak tak/tak
opcje wyznaczania trasy najszybsza, najkrótsza,  

po linii prostej między punktami
najszybsza, najkrótsza, najtańsza,  

optymalizacja punktów trasy
najszybsza, najkrótsza, piesza,  

dla sam. osobowego, ciężarowego
wyznaczanie trasy z punktami pośrednimi tak tak tak
wyznaczanie trasy alternatywnej na podstawie 
informacji o sytuacji drogowej (TMC – Traffic 
Message Channel)

w przygotowaniu nie tak

uwzględnianie kierunkowości dróg/zakazów 
wjazdu

tak/tak tak/tak tak/tak

nawigacja głosowa/strzałkowa tak/tak tak/tak tak/tak
FUNKCJE OBRAZOWE

wyświetlanie mapy w trybie 2D/3D/dzien-
nym/nocnym

tak/w przygotowaniu/tak/tak tak/tak/tak/tak tak/tak/tak/tak

zmiana skali mapy automatyczna/ręczna tak/tak tak/tak tak/tak
opcje orientacji mapy kierunek północy, kierunek celu podróży,  

kierunek jazdy
obracanie mapy, wyśrodkowanie mapy brak danych

komputer podróży prędkość aktualna, średnia, maksymalna, pozosta-
ły czas podróży, przybycia, odległość do kolejnego 

manewru, miejsca docelowego, wysokość npm

prędkość, odległość do celu, czas dotarcia do celu, 
następny manewr, wysokość, kurs, liczba sateli-

tów, położenie, czas, data, czas gps

prędkość, ETA, odległość do następnego manewru, 
odległość do celu, wysokość npm

menu w języku polskim/innym tak/angielski, niemiecki tak/angielski, czeski, duński, niemiecki, hiszpański, 
francuski, grecki, węgierski, włoski, norweski, szwedzki

nie/brak danych

komunikaty głosowe w języku polskim/innym tak/angielski, niemiecki tak/ węgierski, hiszpański, angielski, niemiecki, czeski nie/brak danych
FUNKCJE GPS

wykrywanie zewnętrznego urządzenia GPS tak tak tak
zapis śladu GPS tak tak tak
opcje konfiguracyjne GPS przewidywanie pozycji, częstotliwość odczytu 

sygnału GPS, rozpoznawanie portu, przyciąganie 
do siatki dróg, numer portu, prędkość odczytu

wybór portu GPS, prędkość transmisji GPS parametry połączenia z GPS, widoczność satelitów

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
system operacyjny Win Pocket PC 2003, Win Mobile 2005 Win Pocket PC 2003, Win Mobile 5.0, Win CE .NET lub nowsze Win Pocket PC 2002, 2003, Win Mobile 2003, 5.0
procesor  200 MHz bez ograniczeń bez ograniczeń
pamięć RAM zależnie od wybranego zestawu map bez ograniczeń 32 MB
odbiornik GPS zgodny ze standardem NMEA bez ograniczeń zgodny ze standardem NMEA
zewnętrzna karta pamięci dowolna 160 MB 64 MB

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA w ciagu roku 3 aktualizacje map przez internet kwartalnie, roczna subskrypcja 
darmowa, kolejne za opłatą (ok. 35% ceny opro-

gramowania)

brak danych

CENA BRUTTO [ZŁ] 549 (rekomendowana), 157 (roczna subskrypcja map) 476 ok. 800 zł (1 funt = 6 zł)
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Producent Microsoft PPWK S.A. TomTom
Nazwa AutoRoute 2006 Pocket Street NAVIGO 2 TomTom Nawigator 5
MAPA POLSKI

drogowa nie dotyczy autostrady, drogi międzynarodowe i krajowe autostrady, drogi międzynarodowe i krajowe

szczegółowe plany miast nie dotyczy 540 brak danych

liczba miast objętych danymi adresowymi nie dotyczy 220 brak danych

liczba obiektów POI nie dotyczy 35 000 brak danych

 przechowywanie mapy w pamięci wewn.nej/zewn. nie dotyczy zewnętrzna karta pamięci, pamięć wewnętrzna zewnętrzna karta pamięci

MAPY EUROPY

jakie kraje 27 krajów Europy Zachodniej  
z punktami adresowymi

Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechten-
stein, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, 

Portugalia, Rosja (Kaliningrad), Słowacja, Szwajca-
ria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Wielka Brytania, Francja, Włochy. Belgia, Holandia, 
Luksemburg, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, 
Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Portugalia, 

Hiszpania

zawartość map baza adresowa miast 27 krajów Europy Zachodniej, 
główne drogi, 850 000 POI

pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI

producent map brak danych TeleAtlas TeleAtlas

przechowywanie mapy w pamięci wewn./zewn. pamięć wewnętrzna zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

OBIEKTY POI

wyświetlanie POI tak tak tak

wyszukiwanie najbliższych obiektów POI tak tak tak

komunikaty głosowe zbliżania się do POI brak danych w przygotowaniu tak

POI użytkownika tak tak tak

FUNKCJE NAWIGACYJNE

wyszukiwanie po nazwie miasta/ulicy/współ-
rzędnych/kodzie pocztowym/inne

tak/tak/nie/tak tak/tak/nie/nie tak/tak/tak/tak

wyznaczanie trasy przejazdu/alternatywnej tak/tak tak/tak tak/tak

opcje wyznaczania trasy brak danych najszybsza, najkrótsza , piesza brak danych

wyznaczanie trasy z punktami pośrednimi tak tak tak

wyznaczanie trasy alternatywnej na podstawie 
informacji o sytuacji drogowej (TMC – Traffic 
Message Channel)

brak danych nie tak

uwzględnianie kierunkowości dróg/zakazów 
wjazdu

brak danych tak/tak tak/tak

nawigacja głosowa/strzałkowa tak/tak tak/tak tak/nie

FUNKCJE OBRAZOWE

wyświetlanie mapy w trybie 2D/3D/dzien-
nym/nocnym

tak/tak/tak/tak tak/nie/tak/tak tak/tak/tak/tak

zmiana skali mapy automatyczna/ręczna tak/tak tak/tak tak/nie

opcje orientacji mapy brak danych kierunek jazdy brak danych

komputer podróży prędkość średnia, czas do celu, odległość do celu, 
ETA, odległość do manewru, graficzny pasek 
postępu trasy, pasek odległości do manewru

brak danych

menu w języku polskim/innym nie/brak danych tak/nie tak/brak danych

komunikaty głosowe w języku polskim/innym nie/brak danych tak/nie tak/brak danych

FUNKCJE GPS

wykrywanie zewnętrznego urządzenia GPS tak tak tak

zapis śladu GPS brak danych tak nie

opcje konfiguracyjne GPS brak danych port komunikacji, prędkość, liczba bitów, liczba 
bitów stop oraz kontrola parzystości  

i sterowności przepływu

brak danych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

system operacyjny Win CE 3.0 Win Pocket PC, Win Mobile, Smartphone 2003 Win Mobile 5.0, Palm OS

procesor bez ograniczeń StrongArm, Xscale lub kompatybilny 200 MHz

pamięć RAM bez ograniczeń brak danych 32 MB

odbiornik GPS zgodny ze standardem NMEA zgodny ze standardem NMEA kablowy lub Bluetooth

zewnętrzna karta pamięci 1 MB bez ograniczeń min 512 MB (zalecane 2 GB)

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA brak danych aktualizacje map za darmo  
dla zarejestrowanych użytkowników

brak danych

CENA BRUTTO [ZŁ] 220 229 1100
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Producent Microsoft PPWK S.A. TomTom
Nazwa AutoRoute 2006 Pocket Street NAVIGO 2 TomTom Nawigator 5
MAPA POLSKI

drogowa nie dotyczy autostrady, drogi międzynarodowe i krajowe autostrady, drogi międzynarodowe i krajowe

szczegółowe plany miast nie dotyczy 540 brak danych

liczba miast objętych danymi adresowymi nie dotyczy 220 brak danych

liczba obiektów POI nie dotyczy 35 000 brak danych

 przechowywanie mapy w pamięci wewn.nej/zewn. nie dotyczy zewnętrzna karta pamięci, pamięć wewnętrzna zewnętrzna karta pamięci

MAPY EUROPY

jakie kraje 27 krajów Europy Zachodniej  
z punktami adresowymi

Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechten-
stein, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, 

Portugalia, Rosja (Kaliningrad), Słowacja, Szwajca-
ria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Wielka Brytania, Francja, Włochy. Belgia, Holandia, 
Luksemburg, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, 
Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Portugalia, 

Hiszpania

zawartość map baza adresowa miast 27 krajów Europy Zachodniej, 
główne drogi, 850 000 POI

pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI pełna sieć dróg, szczegółowe plany miast, POI

producent map brak danych TeleAtlas TeleAtlas

przechowywanie mapy w pamięci wewn./zewn. pamięć wewnętrzna zewnętrzna karta pamięci zewnętrzna karta pamięci

OBIEKTY POI

wyświetlanie POI tak tak tak

wyszukiwanie najbliższych obiektów POI tak tak tak

komunikaty głosowe zbliżania się do POI brak danych w przygotowaniu tak

POI użytkownika tak tak tak

FUNKCJE NAWIGACYJNE

wyszukiwanie po nazwie miasta/ulicy/współ-
rzędnych/kodzie pocztowym/inne

tak/tak/nie/tak tak/tak/nie/nie tak/tak/tak/tak

wyznaczanie trasy przejazdu/alternatywnej tak/tak tak/tak tak/tak

opcje wyznaczania trasy brak danych najszybsza, najkrótsza , piesza brak danych

wyznaczanie trasy z punktami pośrednimi tak tak tak

wyznaczanie trasy alternatywnej na podstawie 
informacji o sytuacji drogowej (TMC – Traffic 
Message Channel)

brak danych nie tak

uwzględnianie kierunkowości dróg/zakazów 
wjazdu

brak danych tak/tak tak/tak

nawigacja głosowa/strzałkowa tak/tak tak/tak tak/nie

FUNKCJE OBRAZOWE

wyświetlanie mapy w trybie 2D/3D/dzien-
nym/nocnym

tak/tak/tak/tak tak/nie/tak/tak tak/tak/tak/tak

zmiana skali mapy automatyczna/ręczna tak/tak tak/tak tak/nie

opcje orientacji mapy brak danych kierunek jazdy brak danych

komputer podróży prędkość średnia, czas do celu, odległość do celu, 
ETA, odległość do manewru, graficzny pasek 
postępu trasy, pasek odległości do manewru

brak danych

menu w języku polskim/innym nie/brak danych tak/nie tak/brak danych

komunikaty głosowe w języku polskim/innym nie/brak danych tak/nie tak/brak danych

FUNKCJE GPS

wykrywanie zewnętrznego urządzenia GPS tak tak tak

zapis śladu GPS brak danych tak nie

opcje konfiguracyjne GPS brak danych port komunikacji, prędkość, liczba bitów, liczba 
bitów stop oraz kontrola parzystości  

i sterowności przepływu

brak danych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

system operacyjny Win CE 3.0 Win Pocket PC, Win Mobile, Smartphone 2003 Win Mobile 5.0, Palm OS

procesor bez ograniczeń StrongArm, Xscale lub kompatybilny 200 MHz

pamięć RAM bez ograniczeń brak danych 32 MB

odbiornik GPS zgodny ze standardem NMEA zgodny ze standardem NMEA kablowy lub Bluetooth

zewnętrzna karta pamięci 1 MB bez ograniczeń min 512 MB (zalecane 2 GB)

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA brak danych aktualizacje map za darmo  
dla zarejestrowanych użytkowników

brak danych

CENA BRUTTO [ZŁ] 220 229 1100

O prócz samej siatki dróg i adresów 
niezwykle ważną „warstwą” sys-

temu jest baza POI (Point of Interest) 
– punktów szczególnie użytecznych dla 
zwykłego człowieka. Są to banki, hote-
le, teatry, stacje benzynowe, kina itp. Sa-
ma lokalizacja POI na 
mapie to dopiero po-
łowa sukcesu. Dopiero 
szczegółowa informacja 
opisowa obiektu pomo-
że np. w szybkim i traf-
nym wyborze restau-
racji z odpowiednim 
menu czy w odnalezie-
niu numeru telefonu do 
najbliższego kina.

Polskie systemy nawi-
gacyjne, jeśli dysponują 
mapami innych krajów, 
to przeważnie czerpią 
dane z opracowań Te-
leAtlasu lub Navteqa. 
Pokrycie cy frowymi 
danymi tych dwóch pro-
ducentów państw Euro-
py Zachodniej i niektó-
rych naszych sąsiadów 
(np. Czech) jest bardzo 
dokładne, a przy tym 
sta le aktualizowane. 
Mapy te sprzedawane 
są pojedynczo (w przy-
padku dużego państwa, 
np. Francji) lub w pa-
kietach (np. kraje Be-
neluksu). 

Inaczej wygląda sy-
tuacja, gdy zagranicz-
ny system nawigacyj-
ny (np. TomTom, iGo 
2006, Destinator, Mi-
c ro s o f t  A utoR out e 
2006) ma być używa-
ny w Polsce. TeleAtlas 
i Navteq posiadają tyl-
ko dwadzieścia kilka 
procent danych o sieci 
dróg, miastach i adre-
sach w naszym kraju. 
Od lat zapowiadana 
aktualizacja i uzupeł-
nienie bazy danych nie 
są realizowane. Skutek 
jest taki, że zagranicz-
ne systemy nawigacyjne 
solidnie przygotowane 
pod względem progra-
mistycznym nie mogą 
być w pełni wykorzy-
stane w naszym kraju. 

Brak szczegółowej sieci dróg, adresów 
i uboga baza POI skutecznie odstrasza-
ją od zakupów.

U staliliśmy, że dobra mapa to mapa 
dokładna i że niedokładne opra-

cowania obniżają war-
tość całej aplikacji. Te-
raz czas napisać kilka 
słów o stronie infor-
matycznej. Każdy sys-
tem nawigacyjny po-
winien bezwzględnie 
wykonywać kilka pod-
stawowych czynności: 
wyszukiwanie, wyzna-
czanie trasy, obliczanie 
trasy alternatywnej po 
zjechaniu z wcześniej 
wyznaczonej, wyświe-
tlanie mapy cyfrowej 
i wskazówek nawiga-
cy jnych, moż l iwość 
uzupełniania cyfrowej 
bazy danych o punk-
ty użytkownika POI 
(wprowadzane ręcznie 
lub z internetu), prze-
twarzanie sygna łów 
GPS (komputer po-
dróży).

Wyszukiwanie – dotyczy miast, nazw 
ulic, adresów, obiektów POI. Dobrze, 
gdy użytkownik może wybrać sposób 
wyszukiwania, np. po nazwie, numerze 
posesji,  od trasy, od punktów trasy, po 
współrzędnych geograficznych czy na-
wet po kodzie pocztowym (rys. 1).

Wyznaczanie trasy – automatycz-
ny proces określania drogi od punktu 
startowego do mety powinien odbywać 
się szybko i bezbłędnie. Ważne jest, że-
by system uwzględniał różne kryteria 
wyznaczania trasy – inną drogą bo-
wiem pojedzie kierowca samochodu, 
a całkiem inna trasa zostanie obliczona 
dla piechura. Niezwykle istotną opcją, 
niestety, dostępną tylko w zagranicz-
nych systemach, jest możliwość plano-
wania podróży, czyli wstawianie punk-
tów pośrednich trasy, które np. chcemy 
odwiedzić (rys. 2).

Określanie trasy alternatywnej – naj-
lepiej w trybie automatycznym, bez ko-
nieczności ręcznego uruchamiania. Jest 
to opcja wymuszająca na systemie po-
nowne wyliczenie trasy po zboczeniu z 
poprzednio wyznaczonej. Szybkość prze-
prowadzenia tej procedury jest o wiele 
istotniejsza niż czas wyznaczania pierw-

szej trasy, wpływa na bezpieczeń-
stwo podróżowania (np. samocho-
dem) i jest wyznacznikiem jakości 
całego systemu (rys. 3).

Wyświetlanie mapy i wska-
zówki nawigacyjne  – każda 
z prezentowanych aplikacji wy-
świetla kolorową mapę wektoro-
wą 2D, a powoli standardem staje 
się tryb trójwymiarowy, w któ-
rym np. łatwiej zidentyfikować 
drogę przy wielopoziomowym 
rozjeździe. Mapa powinna od-
świeżać się niezauważalnie, a jej 
skala – zmieniać automatycznie 
podczas jazdy. Dodatkowo użyt-
kownik musi mieć możliwość 
ręcznego przybliżania i oddalania 
mapy. Wskazówki nawigacyjne 
mogą występować w dwóch po-
staciach: strzałek i komunikatów 
głosowych. Niektóre systemy po-
zwalają na całkowite wyłączenie 
wyświetlania mapy i nawigację 
na podstawie strzałek i wskazó-
wek głosowych. Obydwu rodza-
jom komunikatów towarzyszy 
informacja o odległości do naj-
bliższego manewru (rys. 4).

1

2

3

4

5

6

software
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Uzupełnianie cyfrowej bazy da-
nych o punkty użytkownika – chodzi 
tu głównie o wprowadzanie POI użyt-
kownika. Jeśli producent systemu nie 
uwzględnił w danym mieście konkret-
nej stacji benzynowej, dobrze, gdy sa-
mi możemy tę informację dodać. Istot-
na jest również możliwość tworzenia 
kolejnych kategorii punktów, przypi-
sywania im ikon oraz przygotowywa-
nia szczegółowych opisów (rys. 5).

Przetwarzanie sygnałów GPS – 
funkcja ta zamienia obserwacje GPS 
na informacje przydatne posiadaczowi 
palmtopa. Z tzw. komputera podróży 
dowiedzieć się można np. o chwilowej 
prędkości poruszania się, maksymalnej 
lub średniej prędkość na danej trasie, 
pozostałej liczbie kilometrów i przewi-
dywanym czasie dotarcia do celu czy 
wysokości nad poziomem morza. Niby 
gadżet, ale jakże przydatny (rys. 6).

K ońcowi odbiorcy reprezentują dwa 
typy użytkowników. Są tacy, dla 

których jedynymi operacjami są wy-
szukanie celu podróży, uruchomienie 
funkcji obliczania trasy i nawigacja. Ale 
są i tzw. masochiści „sprzętowo-aplika-
cyjni”, którym zawsze mało dodatko-
wych opcji i parametrów do ręcznego 
ustawienia. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Są wśród prezentowanych produk-
tów narzędzia z grupy „uruchom i jedź”, 
w których jest minimalna liczba opcjo-
nalnych parametrów pracy. Znajdą się 
także rozwiązania o bardzo rozbudowa-
nej strukturze menu, które pozwala usta-
wić prawie każdy parametr pracy zesta-
wu palmtop-odbiornik GPS-aplikacja.

Każdy z producentów stara się „uroz-
maicić” swoje produkty w taki sposób, 
by odróżniały się od konkurencji. Można 
na przykład znaleźć system TMC – od-
bioru komunikatów drogowych (o aktu-
alnie prowadzonych pracach drogowych, 

korkach, wypadkach itp.) w radiowym 
systemie RDS i ich uwzględniania przy 
wyznaczaniu trasy przejazdu. Niestety, 
ta bardzo przydatna funkcja nie działa 
w Polsce. Możliwy jest natomiast od-
biór informacji z serwisów pogodowych  
NOAA.Niektórzy producenci urucha-
miają strony internetowe, z których moż-
na pobrać punkty POI z przeróżnych ka-
tegorii, które są tam umieszczane przez 
samych użytkowników. Pomysłów jest 
bez liku, a wszystkie mają przyciągnąć 
niezdecydowanego klienta.

N a koniec trochę o hardwerze – jak 
to się teraz modnie mówi. Prezen-

towane w tabeli na kolejnych stronach 
oprogramowanie działa na urządzeniach 
typu PDA. Niektóre aplikacje będzie 
można również zainstalować na domo-
wym PC i wtedy odgrywa on rolę mul-
timedialnego atlasu z opcją wyszukiwa-
nia miast, adresów itp. Ale skupmy się na 
palmtopach, których bogactwo rynko-
we jest ogromne. Oprogramowanie na-
wigacyjne przystosowane jest do pracy 
na palmtopach z systemem operacyjnym 
Windows w wersji Pocket PC lub Mobi-
le, rzadziej z Palm OS. 

Im lepsze parametry techniczne „kom-
puterka” (procesor, RAM, rozdzielczość 
ekranu), tym szybkość działania aplikacji 
większa. Dobrze jest, gdy palmtop obsłu-
guje zewnętrzne karty pamięci. Można 
na niej zapisać dane mapowe (nie zapeł-
niając pamięci wewnętrznej), a dodatko-
wo np. karta CF lub SD może być zinte-
growana z sensorem GPS. Nie wszystkie 
urządzenia bowiem mają wbudowany 
GPS czy Bluetooth i jest to jedyny moż-
liwy sposób podłączenia odbiornika. Je-
śli chodzi o odbiornik GPS to jest kilka 
opcji montażu, przy czym  obowiązuje 
jedno generalne wymaganie – zgodność 
z protokołem przesyłania danych NMEA 
0183. Sam sensor może być wbudowany 
w palmtop, podłączony za pomocą ka-
bla, zintegrowany na zewnętrznej karcie 
pamięci lub może komunikować się bez-
kablowo przez łącze Bluetooth lub IrDA. 
To właściwie podstawowe, ale konieczne 
do spełnienia wymagania. Użytkownik 
oczywiście może wybrać model z Blue-
toothem (do podłączenia zewnętrznego 
odbiornika GPS), wbudowanym telefo-
nem czy jeszcze innymi gadżetami, które 
mniej lub więcej uatrakcyjnią korzystanie 
z systemów nawigacyjnych na kieszonko-
wym komputerku.

MAREK PUDŁO
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T ym, co wyróżnia GMS-2 spośród 
innych tego typu instrumentów, 

jest wbudowana kamera cyfrowa i elek-
troniczny kompas. Kamera wyposażona 
jest w matrycę CMOS o rozdzielczości 
1,3 megapikseli i rejestruje obrazy w for-
macie bmp lub jpg w maksymalnej roz-
dzielczości 1280 x 960 pikseli. Kom-
pas zaś działa na zasadzie rezystywnego 
sensora magnetycznego i pokazuje kie-
runek z dokładnością 1́ . Oba te dodat-
kowe urządzenia wydawać by się mogły 
gadżetami. Tak jednak nie jest. Baza da-
nych GIS oprócz podstawowych infor-
macji o współrzędnych pochodzących 
z odbiornika oraz atrybutów opisowych 
zdefiniowanych przez użytkownika, mo-
że być teraz rozszerzona o zdjęcia mierzo-
nego obiektu oraz azymut do niego. Mało 
tego, oprogramowanie potrafi na podsta-
wie dwóch zdjęć (wykonanych z różnych 
miejsc) i pomiaru kąta obliczyć współ-
rzędne niedostępnego punktu. Doku-
mentacja fotograficzna z dłuższego okre-
su może posłużyć np. do różnego rodzaju 
analiz wizualnych obiektu. Ważne jest 
też to, że dodatkowe pola z danymi nie 
zwiększają zbytnio objętości bazy – zdję-
cie ma maksymalnie kilkaset kilobajtów.

W GMS-2 zastosowany chip do od-
bioru sygnału satelitarnego wyko-

nany w nowej technologii TPSCORE. 
50-kanałowy moduł przystosowany jest 
do odbioru sygnałów GPS (kodowych 
i fazowych L1) oraz GLONASS. Maksy-
malna częstotliwość rejestrowania pozy-
cji to 10 Hz. Takie parametry sprawiają, 
że instrument może mierzyć w różnych 

Topcon GMS-2 
już w Polsce
TPI, przedstawiciel japoń-
skiego Topcona, rozpoczyna 
sprzedaż najnowszego pro-
duktu firmy – odbiornika GPS-
-GIS o nazwie GMS-2. Będzie 
on kosztował około 15 000 zł 
brutto.

trybach i z odmiennymi efektami do-
kładnościowymi. Sam pomiar GPS da-
je dokładności kilkumetrowe. Gdy od-
bieramy sygnał EGNOS, precyzja nieco 
wzrasta. Przy zbieraniu danych z użyciem 
poprawek DGPS można spodziewać się 
30 centymetrów. A klasyczny static da 
efekt milimetrowy. W dwóch pierwszych 
przypadkach urządzenie może z powo-
dzeniem korzystać z wbudowanej anteny. 
Chcąc uzyskać lepsze wyniki, należy za-
stosować zewnętrzną antenę PGA-5.

W instrumentach zainstalowano sys-
tem operacyjny Windows CE 5.0. 

Jest to chyba najpopularniejsza platforma 
stosowana w zintegrowanych odbiorni-
kach GPS. Zapewnia ona dużą elastycz-
ność, jeśli chodzi o możliwości instalowa-
nia różnego oprogramowania, ale także 
udostępnia wiele przydatnych aplikacji 
biurowych i internetowych. GMS-2 bę-
dzie sprzedawany w standardzie bez spe-

cjalistycznych aplikacji GIS. Producent 
wyszedł z założenia, że nie można narzu-
cać klientowi software’u, w jakim będzie 
działał. Jednakże Topcon zaleca używanie 
aplikacji ArcPAD firmy ESRI, TopPAD 
(zmodyfikowany przez Topcona ArcPAD 
o funkcje obsługi odbiornika GMS-2) 
oraz TopSURV GIS, czyli zestawu narzę-
dzi pomiarowo-obliczeniowych z funk-
cjami bazodanowymi. Za płynną pracę 
urządzenia odpowiada procesor 520 MHz 
i pamięć SDRAM 128 MB.

Cały odbiornik obsługuje się poprzez 
dotykowy ekran. Liczba „twardych” kla-
wiszy została ograniczona do minimum, 
co m.in. pozwala na spełnienie normy 
wodoszczelności IP66. W odbiorniku 
zintegrowane jest bezprzewodowe łącze 
Bluetooth. Do dyspozycji użytkownika 
pozostaje także port szeregowy, USB oraz 
gniazdo na karty pamięci Secure Digital. 
GMS-2 będzie dostępny na polskim ryn-
ku na początku września. 
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PAULINA JAKUBICKA

K i lka lat temu Komitet Badań 
Naukowych przyznał grant na 
przygotowanie próbnej wersji 

systemu służącego do likwidacji barier 
komunikacyjnych osób niepełnospraw-
nych na terenie Gdańska (Gdaskon). 
Jednocześnie na Politechnice Gdańskiej 
rozpoczęto kilka prac magisterskich, 
które miały pomóc w zbudowaniu sys-
temu pozwalającego na wyznaczenie 
w mieście tras komunikacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych. Żądane in-
formacje miały być dostępne przez in-
ternet, telefon i w tzw. kioskach infor-
macyjnych na terenie miasta. Motorem 
i koordynatorem tych działań był niewi-
domy pracownik naukowy Politechniki 
Gdańskiej dr Ryszard Kowalik. Podczas 
prac okazało się, że plan miasta wybra-
ny do projektu nie zawiera informacji 
pozwalających na ocenę dostępności 
obiektów dla osób niepełnosprawnych. 
Brakowało danych o możliwości korzy-
stania przez nie np. z wind czy przejść 
podziemnych. Studenci i wolontariusze 
wykonali inwentaryzację tego rodzaju 
obiektów, uzupełniając bazę o dodat-
kowe informacje, jak np. kursy auto-
busów niskopodłogowych. Końcowe 
efekty prac nad systemem nie były jed-
nak zadawalające. Z informacji „uli-
cą Dworską do skrzyżowania z Oliw-
ską, potem w prawo do ulicy Migały” 
mogą bowiem skorzystać osoby poru-
szające się na wózku, ale te z białą la-
ską już nie. Dla nich nawet komunikat 
„100 metrów prosto, potem w prawo 
i po 270 metrach przejść przez ulicę” 
może być niewystarczający. Postanowio-
no zatem wprowadzić do systemu jesz-
cze jeden parametr – współrzędne geo-
graficzne punktów zwrotnych na trasie, 
które w przyszłości mogłyby być wyko-
rzystywane przez odbiorniki GPS. 

Satelitarny przewodnik dla niewidomych

Nawigacyjne oko
Mały odbiornik GPS ze wskazówkami głosowymi może być 
– obok psa-przewodnika i białej laski – istotnym wsparciem 
dla osoby niewidomej lub słabowidzącej. Urządzenie do tego 
celu o nazwie Nawigator produkowane jest przez gdańską 
firmę MiGRAF.

I tu pojawiły się następne trudności. 
Plan podstawowy Gdańska był zapisa-
ny w innym, jemu właściwym układzie 
współrzędnych, odmiennym od tego, 
w jakim pracują odbiorniki GPS. Pro-
blem transformacji rozwiązano dzięki 
pomocy naukowców z Katedry Geode-
zji Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego. Następną przeszkodą okazał się 
brak udźwiękowienia odbiorników (uży-
wano urządzeń firmy Garmin). Wów-
czas postanowiono stworzyć całe urzą-
dzenie od nowa, już jako samodzielny 
produkt. Tym sposobem w 2003 roku 
powstały prototypowe egzemplarze Na-
wigatora. Próby przeprowadzone w śro-
dowisku niewidomych pokazały, że urzą-
dzenie może być bardzo pomocne w ich 
codziennym życiu, także bez Gdaskona 
czy map elektronicznych.

N awigator to przenośny instru-
ment z wbudowanym odbior-
nikiem GPS. Na podstawie 

własnej pozycji dostarcza informacji 
o najbliższych obiektach lub podaje wska-
zówki o tym, jak dotrzeć do konkretnego 
miejsca. Dane o otoczeniu należy wcześ-
niej zapisać w jego pamięci. Komunika-
ty przekazywane są niewidomemu głoso-
wo, za pomocą głośnika lub słuchawek. 
Do stworzenia komunikatów wykorzy-
stano syntezator mowy IVONA, opro-
gramowanie firmy IVO Software z Gdy-
ni, służące do udźwiękowienia stanowisk 
komputerowych dla osób niewidomych 
i niedowidzących.

Nawigator ma postać niewielkiego 
pudełka z wystającą obudową helikal-
nej anteny GPS oraz z silikonową kla-
wiaturą. Istnieje też wersja dwuczęścio-
wa, składająca się z pudełka sterującego 
oraz wydzielonej anteny typu patch. 
Umieszczenie jej osobno daje korzyst-
niejsze warunki do odbioru sygnału. 
Antenę można wtedy nosić np. na ra-

mieniu lub na plecaku, a moduł steru-
jący w kieszeni spodni (jak na zdjęciu) 
i obsługiwać klawiaturę przez ubranie. 
Może to być szczególnie ważne w trud-
nych warunkach atmosferycznych, gdyż 
urządzenie sterujące nie jest tak odpor-
ne na deszcz, jak sama antena. 

P racę z Nawigatorem można po-
dzielić na dwa etapy: zapisywa-
nie danych w urządzeniu oraz 

używanie go w praktyce. Najpierw na-
leży wprowadzić do jego pamięci miej-
sca i trasy najczęściej odwiedzane – 
np. z domu do pracy, do szkoły, adresy 
sklepów, przystanki autobusowe. Dane 
takie można zapisać, rejestrując obiekty 
bezpośrednio w terenie, wówczas przy-
daje się towarzystwo osoby widzącej, 
która pomoże w ich identyfikacji. Dru-
gim rozwiązaniem jest wgranie współ-
rzędnych punktów z komputera, który 
z Nawigatorem łączy się kablem przez 
port RS232. I wreszcie można wprowa-
dzić dane o punktach z wymiennej kar-
ty pamięci.

Najbardziej naturalnym sposobem po-
winno być dostarczanie danych o obiek-
tach z baz punktów POI dołączonych do 
map cyfrowych. Jednak duży problem 
stanowi brak jednego standardu danych.  
Dodatkowo producenci opracowują je 
tak, że mogą być używane tylko z ma-
pami. Poza tym komunikaty przygoto-
wane są dla osób widzących, które sa-
me mogą ominąć przeszkody terenowe 
czy przejść na drugą stronę ulicy. Nie-
widomi natomiast potrzebują szczegó-
łowych wskazówek dotyczących dotarcia 
do obiektów. Niestety, nawet w mapach 
dedykowanych dla sprzętu wyposażone-
go w czytniki ekranowe nie ma możliwo-
ści uzyskania tego rodzaju informacji. Bo 
chociaż wskazówki są odczytywane, to 
i tak są one zbyt mało szczegółowe dla 
osób niewidomych.

Pewnym rozwiązaniem tego proble-
mu miał być wspomniany wcześniej 
Gdaskon. W założeniach obejmował 
on swoim zakresem Gdańsk i miał być 
dostępny przez internet. System miał 
dostarczać informacji o trasie dojścia 
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z punktu A do B i jako wynik poda-
wać:  trasę wyrysowaną na mapie,  
opis tekstowy dojścia, osobny plik 
zawierający dane punktów, w których 
należy skręcić wraz z ich współrzędny-
mi. Ten trzeci sposób prezentacji wyni-
ków mógłby być wykorzystywany przez 
osoby niewidome, bo plik można zapi-
sywać w pamięci Nawigatora. Taki sys-
tem miał mieć Gdańsk, ale z różnych 
powodów go nie ma.

N awigacja satelitarna może być 
dużym ułatwieniem, nie jest  
jednak cudownym środkiem 

prowadzącym niewidomego, tak jak to 
zrobi osoba widząca. Należy bowiem 

pamiętać, że np. w gę-
stej miejskiej zabudowie 
odbiornik może podawać 
błędne dane lub nie praco-
wać wcale. Nawigator po-
trafi natomiast wyznaczać 
kierunek ruchu, dzięki cze-
mu sprzwdza się w 100% 
w dużej otwartej przestrzeni, 
gdzie nie ma punktów cha-
rakterystycznych, które nie-
widomy może wyczuć, posłu-
gując się białą laską.

W Polsce Nawigator jest 
jedynym sprzętem tego typu. 
Na świecie znane są inne roz-
wiązania, w tym dwa amery-
kańskie: Braile Note GPS fir-
my SenderoGroup i PacMate 

z Freedom Scientific oraz kanadyjski 
Trekker opracowany przez HumanWa-
re. Wszystkie bazują na przenośnych 
komputerach brajlowskich lub palm-
topach wyposażonych w nakładkę na 
klawisze ekranowe. Koszt takich zesta-
wów przekracza 20 000 złotych, a ich 
największą wadą, poza ceną, jest duży 
ciężar.

Nawigator sprzedawany jest od ubieg-
łego roku, ale dopiero ostatnio moż-
na mówić o gotowości do produkcji na 
większą skalę. Dostępny jest w kilku 
wersjach:
Nawigator 3S – antena i odbiornik 

GPS w jednej obudowie, w której znaj-
dują się także układy sterowania, zapisu 
i odtwarzania dźwięków, a także gniazda 
do podłączenia słuchawek i komputera;
Nawigator 3E – urządzenie z anteną 

zewnętrzną, wyposażone w baterię pod-
trzymującą zawartość pamięci z danymi 
satelitarnymi;
Nawigator 3D – pracuje zarówno 

z anteną wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
Urządzenie kosztuje prawie 4000 zł 

netto, a w wersji PRO (z wymienną kar-
tą pamięci) jest droższe o 99 zł. Pro-
ducentowi udało się wprowadzić je na 
listę sprzętu, do którego osoba niewi-
doma może uzyskać dofinansowanie 
z PFRON.

Obecnie z Nawigatora korzysta w Pol-
sce blisko 25 osób. Niektórzy nie mogą 
się już bez niego obyć, innym trudno 
jest przyzwyczaić się do komunikatów 
płynących ze słuchawki. Warto podkreś-
lić, że Nawigator przeznaczony jest dla 
osób aktywnych i dużo podróżujących 
oraz dobrze zrehabilitowanych – czyli 
takich, które dobrze sobie radzą samo-
dzielnie. 

techno

Nawigator
Wymiar [cm] 7 x 12 x 2

Wymiar anteny  
zewnętrznej [cm]

8 x 9 x 2

Waga [g] 190

Waga anteny  
zewnętrznej [g]

110

Zasilanie Akumulator litowy,  
praca 10-40 godzin

Liczba zapamiętywanych 
miejsc

10 zestawów po 254 miejsca

Liczba możliwych do  
zapamiętania punktów 
adresowych

128 000
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Navibe GB 732
Na polskim rynku pojawił się nowy 
odbiornik GPS, który przeznaczony 
jest do współpracy z urządzenia-
mi zewnętrznymi, np. laptopami. 
Urządzenie GPS Navibe GB 732 
wyposażono w moduł SiRF Star III. 
Odbiornik utrzymuje połączenie 
z satelitą nawet wewnątrz budyn-
ków. Wbudowany akumulator 
zapewnia pracę przez blisko 
12 godzin. Szczelna obudowa 
umożliwia działanie GPS Navibe 
w temperaturach od -20° do +60° 
i przy wilgotności od 5% do 95%. 
Z komputerem lub palmtopem 
Navibe łączy się za pomocą Blue-
tooth. Zainstalowane złącze MMCX 
umożliwia podłączenie zewnętrz-
nej anteny. Nowy produkt dostęp-
ny jest w sieci sprzedaży Elitnet 
firmy Passus. Sugerowana cena 
brutto wynosi 399 zł.

Źródło: Passus Sp. z o.o.

Modemy  
dla odbiorników GPS
Amerykańskie firmy Archetype 
Inc. oraz Quake Global Inc. ogło-
siły, że zawarły porozumienie 
dotyczące stworzenia nowych 
bezprzewodowych modemów 
wykorzystujących sieć komórkową 
i sygnał satelitarny do monitoro-
wania floty pojazdów. Archetype 
zintegruje modemy danych sate-
litarnych firmy Quake Global ze 
swoimi urządzeniami GPS/GSM. 
Quake Global produkuje modemy 
odbierające dane z sieci satelitów 
Irydium, Orbcomm i Inmarsat. 
Urządzenia te można łączyć z róż-
nymi rozwiązaniami telematycz-
nymi. Natomiast firma Archetype 
wprowadziła w tym roku na rynek 
nowe urządzenie do monitorowa-
nia położenia pojazdów – StarLert 
ST-1 – zbudowane na platformie 
Siemens MC55/56 ze zintegrowa-
nym odbiornikiem GPS, na bazie 
chipseta GPS/A-GPS. ST-1 zawiera 
wewnętrzną wielokierunkową 
antenę do odbioru sygnału GPS 
i transmisji GSM oraz wewnętrzne 
baterie umieszczone razem we 
wzmocnionej obudowie o wymia-
rach 84 x 53 x 20 mm. Produkty 
Archetype sprzedawane są przez 
dystrybutorów na czterech konty-
nentach.

Źródło: Space Daily, Archetype

ESRI i Trimble oferują nowy produkt GPS-GIS

GPSMAP 496 – nowy odbiornik dla pilotów
Oferta odbiorników GPS 

firmy Garmin poszerzyła się 
o nowe urządzenie dla pilo-
tów – GPSMAP 496. Na ra-
zie w wersji amerykańskiej, 
sprzedaż wersji europejskiej 
planowana jest na paździer-
nik. GPSMAP 496 to 12-
-kanałowy odbiornik GPS 
z funkcją WAAS, wyposażo-
ny w duży kolorowy wyświet-
lacz. Urządzenie dostarcza 
użytkownikom danych o po-
łożeniu oraz wiele użytecz-
nych informacji z wbudowa-
nej bazy danych o lotniskach 
i przeszkodach terenowych. 
Zawiera m.in. bazę SafeTaxi 
– dane z ponad 650 portów 
lotniczych w USA dotyczące 
dróg kołowania, co pozwala 
na śledzenie na ekranie do-
kładnej pozycji samolotu na 

lotnisku, Airport Directory 
– przewodnik po lotniskach 
amerykańskiego stowarzy-
szenia właścicieli samolotów 
i pilotów (AOPA), w którym 
znaleźć można połączenia 
komunikacyjne z lotniska-
mi, ważne numery telefonów, 
miejscowe atrakcje itp., dla 
ponad 5300 lotnisk w Sta-
nach Zjednoczonych. Infor-
macje przydatne są m.in. do 
planowania postojów. W pa-
mięci odbiornika zapisano 
bazę danych Jepessena, któ-
ra pozwala na wyświetlanie 
precyzyjnego rysunku terenu 
wraz z przeszkodami tereno-
wymi. Odbiornik przystoso-
wany jest również do pozyski-
wania informacji z radiowego 
serwisu pogodowego XM 
WX Satellite Weather. Dzię-

ki niemu pilot bezpośrednio 
na monitorze otrzymuje ak-
tualną prognozę pogody (dla 
obszaru USA). Potrzebne 
jest do tego wykupienie od-
powiedniego abonamentu. 
GPSMAP 496 w wersji ame-
rykańskiej będzie kosztował 
prawie 3000 dolarów, a w eu-
ropejskiej – 2400 dolarów.

Źródło: Garmin

MapaMap traffic
Firma Imagis wprowadzi-

ła ostatnio na rynek nowy ze-
staw nawigacyjny MapaMap 
traffic. Składa się on z od-
biornika GPS PNi350 oraz 
najnowszej wersji map Polski. 
Urządzenie PNi350 wyposa-
żone jest w procesor Samsung 
266 MHz oraz wysokiej czu-
łości GPS (z najnowszym 
chipsetem SiRF III), ma do-
tykowy kolorowy wyświet-
lacz i dwa głośniki. Zain-
stalowano w nim dokładne 
mapy Polski (aktualność – 
koniec maja 2006 r.) zawie-
rające plany adresowe 1200 
miejscowości oraz 72 000 

obiektów POI (m.in. stacji 
benzynowych, bankomatów, 
szpitali, hoteli). Komunikaty 
głosowe dostępne są w 12 ję-
zykach (w tym po polsku). 
Funkcje, jakie posiada no-
wy system, to m.in.: nawi-
gacja „od drzwi do drzwi”, 
nawigacja do wybranej ulicy 
lub miejscowości, nawigacja 
do wybranego obiektu POI, 
 automatyczne wyznacze-
nie optymalnej trasy,  auto-
matyczne obliczenie trasy al-
ternatywnej,  automatyczna 
zmiana skali mapy, wyświet-
lanie graficznych informacji 
o manewrach,  blokowanie 

odcinków ulic w remontach. 
Mapa na wyświetlaczu mo-
że mieć postać 2D lub 3D. 
Z przodu urządzania znajduje 
się czytnik kart pamięci (SD 
lub MMC) o pojemności do 
2 GB. Sugerowana cena de-
taliczna systemu MapaMap 
traffic Polska to 1499 zł.

Źródło: IMAGIS

ESRI ogłosiło rozpoczęcie 
sprzedaży systemu pomia-
rowego GIS o nazwie Geo-
Collector. W skład zesta-
wu wchodzi odbiornik GPS 
Trimble GeoExplorer 2005 
z zainstalowanym oprogra-
mowaniem do zbierania da-
nych w terenie (ArcPad) oraz 
aplikacja Trimble GPScorrect 
for ArcPad służąca do zapi-
sywania danych do postpro-
cessingu obserwacji różnico-
wych. Opcjonalnie dostępne 
jest również narzędzie Trim-

ble GPS Analyst umożliwia-
jące opracowywanie obserwa-
cji satelitarnych bezpośrednio 
w ArcGIS Desktop. Geo-
Explorer 2005 to dwuczęsto-
tliwościowy 12-ka-
nałowy odbiornik 
G P S  d o s t ę p n y 
w trzech wersjach 
dokładnościowych 
(metrowa, subme-
trowa, centymetro-
wa). Wyposażono 
go w system Win-
dows Mobile 5.0, 

512 MB pamięci RAM i zin-
tegrowane łącze Bluetooth. 
Przeznaczony jest dla użyt-
kowników GIS.

Źródło: ESRI
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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.joze.pw.edu.pl
 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie 
www.kgsin.geo.kortowo.pl
 Akademia Morska w Gdyni,  
Wydział Nawigacyjny
www.am.gdynia.pl/wn

ŚWIAT
 Navigation Center US Coast Guard – Centrum 
Nawigacji Amerykańskiej Straży Wybrzeża 
(dane nt. aktualnej konstelacji satelitów GPS)
www.navcen.uscg.gov/gps/status_and_
outage_info.html 
 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 GNSS 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
 ITRF, International Terrestial Reference 
Frame – Międzynarodowy Ziemski System 
Odniesienia (parametry ziemskich układów 
odniesienia) 
http://itrf.ensg.ign.fr
 SAPOS, Satellitenpositionierungsdienst  
der deutschen Landesvermessung – sieć stacji 
referencyjnych niemieckiej służby geodezyjnej
www.sapos.de

Navicore Personal 
2006/1 do telefonu

Producent oprogramowania Navicore 
Personal dla urządzeń do nawigacji sa-
telitarnej, fińska firma Navicore Ltd., 
rozszerzyła możliwości swojego produk-
tu o współpracę z najnowszymi telefo-
nami typu smart firmy Nokia. Aplika-

cja Navicore Personal 
2006/1 jest kompaty-
bilna z najnowszymi 
modelami serii E i N 
stworzonymi na plat-
formie Symbian S60. 
Oprogramowanie słu-
ży do nawigacji GPS 
– wyszukiwania tras, 

punktów POI (np. restauracji, hote-
li, stacji benzynowych). Instaluje się je 
bezpośrednio w telefonie, a wykorzysty-
wanie go w podstawowym pakiecie jest 
bezpłatne.

Źródło: Navicore Ltd.

TiBO Z 3000,  
czyli GPS z telewizorem

Południowokoreańska firma TiBO 
wypuściła na rynek urządzenie TiBO 
Z 3000, łączące w sobie GPS z telewi-
zorem i przeznaczone do zastosowania 
w samochodach. Odbiornik wyposa-
żono w system Windows CE.Net Co-
re, procesor Samsung S3C2410 i 2-GB 
kartę pamięci SD. Nawigację satelitar-
ną ułatwiają: nagrane głosowe informa-
cje i komendy, możliwość wyszukiwania 
konkretnego miejsca według adresu lub 
tzw. POI, zmienna skala mapy itp. Mo-
duł DMB umożliwia odbiór obrazu tele-
wizyjnego na dużym 7-calowym ekranie, 
w jaki wyposażono to urządzenie.

Źródło: gps-club

GPS Voya 350 z mapami firmy NAVTEQ

Explorist 500 kolorowy

NAVTEQ – twórca map cyfrowych 
dla zastosowań nawigacyjnych oraz fir-
ma Averetec Inc. (zajmująca się tech-
nologiami mobilnymi) wypuściły na 
rynek nowy produkt – odbiornik GPS 
Voya 350 PND (Portable Navigation 
Device). Instrument został wyposażo-
ny w mapy cyfrowe firmy NAVTEQ. 
Obejmują one obszar Stanów Zjed-
noczonych i Kanady, zawierają około 
1,6 mln obiektów POI i szczegółową 
sieć drogową. Voya 350 to odbiornik 
przeznaczony do nawigacji samochodo-
wej. Ma dotykowy kolorowy wyświet-
lacz, a wskazówki, jak trafić do celu, 
podawane są w formie graficznej i gło-

sowej. Cena nowego urządzenia to oko-
ło 430 dolarów. 

Źródło: NAVTEQ

Thales Navigation rozpoczął sprzedaż 
turystycznych odbiorników GPS z serii 
eXplorist 500 z kolorowym wyświetla-
czem. 16-kolorowy ekran jest podświet-
lany i pokryty powłoką antyodblasko-
wą. Magellan Explorist 500 LE korzysta 
z 14 kanałów GPS, w tym odbiera także 
sygnał WAAS/EGNOS. Technologia 
TrueFix zapewnia dokładność wyzna-
czenia pozycji nawet do 3 m (z EGNOS). 
Odbiornik zasilają litowo-jonowe 
akumulatorki, które wystarczają na 
14 godzin pracy. Oprogramowanie 
odbiornika zostało zmienione w taki 
sposób, że użytkownik może tworzyć 

oraz zarządzać strukturą 
katalogów i plików na 
podobnej zasadzie, 
jak w komputerach 
osobistych. Trasy, śla-
dy i dodatkowe mapy 
mogą być zapisywane 
na zewnętrznej karcie 
pamięci SD, a wymiana 
danych z PC odbywa się przez port USB. 
W wersji standardowej Magellan będzie 
dystrybuowany z mapami MapSend 
DirectRoute Europy lub Ameryki Pół-
nocnej. Cena: ok. 450 euro.

Źródło: Thales Navigation
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świat

WRZESIEŃ
 (26-29.09) USA, FORTH WORTH (TEKSAS)
Sympozjum ION GNSS
www.ion.org/meetings/
PAŹDZIERNIK
 (8-12.10) WLK. BRYTANIA, LONDYN
13. Światowy Kongres ITS (Intelligent Transport 
Systems and Services)
www.itsworldcongress.com
 (18-20.10) KOREA, JEJU
12. Światowy Kongres IAIN, Międzynarodowe 
Sympozjum GPS/GNSS
http://www.iaincongress.org/
LISTOPAD
 (15-17.11) GDYNIA
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna „Rola Nawigacji w zabezpieczaniu 
działalności ludzkiej na morzu”
Mariusz Wąż (0 58) 625-46-83,  
(0 58) 626-28-70
conference@nawigacja.gdynia.pl
www.nawigacja.gdynia.pl
GRUDZIEŃ
 (11-13.12) HOLANDIA, NOORDWIJK
NAVITEC 2006 - 3. Warsztaty ESA pod hasłem 
„Satellite Navigation User Equipment Techno-
logies”
www.congrex.nl/06c17/

MAJ 2007
 (28-30.05) ROSJA, SANKT PETERSBURG
14. Sanktpetersburska Konferencja nt. Zintegro-
wanych Systemów Nawigacyjnych
http://www.elektropribor.spb.ru/cnf/
icins07/enfrset.html

Już po raz trzeci w czasie wyścigu ko-
larskiego Tour de France testowano tech-
nologię EGNOS. Podczas 18. i 19. etapu, 
które rozgrywano w Alpach, kilkuna-
stu kolarzy zgodziło się na zainstalowanie 
im odbiorników satelitarnych EGNOS. 
Niewielkie urządzenia ważące 95 gramów 
przyczepiano do pleców zawodników. Re-
jestrowały one dane z satelity i przesyłały 
do centrum obliczeniowego w Holandii. 
Jednocześnie dane z odbiorników w czasie 
rzeczywistym były wyświetlane na kom-
puterze na stanowisku za linią mety. Po-
zycja kolarzy wyznaczana była z dokład-
nością około 1 m. Zastosowanie EGNOS 
podczas zawodów Tour de France miało 
na celu zaprezentowanie szerokiemu gro-
nu potencjalnych użytkowników zalet 
płynących z nawigacji satelitarnej. Pokaz 
zorganizowały dwie firmy z sektora ma-
łych i średnich firm, holenderska Sport-
-Track i francuska Trimaran.

Źródło: ESA

Reklama + autobus + GPS

Pociski z GPS
Raytheon Missile Systems i BAE Systems Bofors AB przetestowały artyleryjski pocisk 
Excalibur kalibru 155 mm i przenośny system kontroli ognia o tej samej nazwie. 
Nowy typ pocisku jest naprowadzany na cel przez system GPS i został zaprojektowa-
ny i zbudowany w ramach amerykańsko-szwedzkiego projektu. Próba ogniowa była 
ukończeniem serii testów tej amunicji w różnych warunkach pogodowych. Pociski 
wystrzelono z haubicy M109A5 na poligonie w Arizonie (USA) na odległość 22 km. 
W czasie prób Excalibur był także wystrzelony w kierunku odchylonym od kierunku 
celu o 5°, co pozwoliło na zademonstrowanie jego manewrowości i elastyczności. 
Zastosowanie GPS zapewnia dokładność trafienia w cel lepszą niż 10 m, nieosiągal-
ną przez inne pociski artyleryjskie. Jeśli do końca roku pocisk i system przejdą po-
myślnie kolejne testy, w 2007 roku wejdą do produkcji.

Źródło: Raytheon Comp.

Na zlecenie firmy Yell Limited agen-
cja reklamowa AKQA z San Francisco 
rozmieściła w Londynie, w 25 miejskich 
autobusach, system nawigacji GPS po-
wiązany z interaktywnymi panelami re-
klamowymi. Panele LED SuperScreen 
pozwalają na automatyczne zmienianie 
wyświetlanych na nich obrazów w zależ-
ności od miejsca położenia autobusu. Yell 
wykorzystuje technologię GPS w ramach 
5-miesięcznej kampanii, mającej na celu 
zwiększenie możliwości oddziaływania re-
klamy. Ta sama firma wyposażyła przy-
stanki autobusowe w interaktywne ma-
py, dzięki któremu pasażer może określić 
swoją pozycję lub też odnaleźć najbliższą 
kawiarnię, sklep, muzeum itp.

Źródło: revolutionmagazine, newscom, AB

Testowanie EGNOS podczas wyścigu 
Tour de France
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