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- odúwieøanie danych do 4†razy na
sekundÍ,

- wysoka odpornoúÊ na zak³Ûcenia,
- moøliwoúÊ wspÛ³pracy z†systemami
SBAS (EGNOS),

- zaimplementowany innowacyjny
tryb oszczÍdnoúci mocy FixNOW.
Firma u-blox nie poprzesta³a na re-

wolucyjnych zmianach w†czÍúci
sprzÍtowej, ale dokona³a bardzo du-
øych unowoczeúnieÒ w†oprogramowa-
niu. Na szczegÛln¹ uwagÍ zas³uguj¹:

tryb oszczÍdnoúci mocy FixNOW, po-
zycjonowanie oparte na filtrach Kal-
mana EKF (Enhanced Kalman Filters)
i†Aiding.
RÛønorodnoúÊ zastosowaÒ odbiorni-

kÛw GPS spowodowa³a, øe oprÛcz
udoskonalenia techniki lokalizacji
szwajcarska firma postanowi³a zinteg-
rowaÊ z†technologi¹ ANTARIS ca³ko-
wicie nowy tryb oszczÍdnoúci mocy
odbiornika. Funkcja FixNOW umoø-
liwia takie skonfigurowanie odbiorni-

Sytuacja uleg³a zmianie po poja-
wieniu siÍ na rynku nowoczesnej
technologii ANTARIS (jej wspÛ³auto-
rem jest Atmel) w†odbiornikach GPS
szwajcarskiej firmy u-blox.
Nowy chipset (rys. 1) pozwala

uzyskaÊ niespotykane dotychczas
w†odbiornikach GPS parametry.
W†sk³ad zestawu wchodz¹ trzy uk³a-
dy scalone:
- zintegrowany odbiornik RF
(ATR0600),

- 16-kana³owy odbiornik w†paúmie
podstawowym (ATR0620), ktÛry zin-
tegrowano z†procesorem ARM7TDMI
i†wewnÍtrzn¹ pamiÍci¹ ROM,

- krzemowo-germanowy niskoszumny
wzmacniacz (ATR0610).
Odbiornik GPS oparty na technolo-

gii ANTARIS wykorzystuje 16 kana³Ûw
i†8192 szczelin czasowo-czÍstotliwoú-
ciowych w†poszukiwaniu sygna³Ûw
z†satelitÛw. Urz¹dzenie nawigacyjne
oparte na takiej technologii charakte-
ryzuje siÍ nastÍpuj¹cymi parametrami:
- niski pobÛr mocy ok. 163 mW,
- wysoka czu³oúÊ odbiornika -149
dBmW,

- szybkie czasy startu:
- Cold Start: 34 sekundy,
- Warm Start:  33 sekundy,
- Hot Start:  <3,5 sekundy,
- Aided Start:  5†sekund,

- bardzo wysoka dok³adnoúÊ pozycjo-
nowania:
- 2,5 m†CEP (Circular Error Proba-
bility) w†GPS (2D),
- 1,5 m†CEP w†DGPS (2D),
- 3,8 m†SEP (Spherical Error Pro-
bability) w†GPS (3D),
- 2,5 m†SEP w†DGPS (3D),

Nowy wymiar GPS
RozwÛj technologii telekomunikacyjnych juø dawno nie

przybiera³ takiego tempa, jakie zaobserwowaÊ moøna

w†ostatnich latach. Z†rosn¹cym zapotrzebowaniem

i†coraz bardziej wysublimowanym gustem klientÛw

rozwijaj¹ siÍ zarÛwno techniki multimedialne jak

i†telekomunikacyjne. Jedn¹ z†najszybciej

udoskonalanych jest GPS (Global Positioning System).

Kiedy armia amerykaÒska przekaza³a ten system dla

uøytku cywilnego wydawa³o siÍ, øe jest to olbrzymi

krok w†kierunku dok³adnego pozycjonowania zarÛwno

osÛb jak i†pojazdÛw. Niemniej jednak wprowadzenie

sygna³u SA (Selective Availability) przez USA nie

pozwala³o na uzyskiwanie dok³adnoúci wiÍkszych niø 30

m. Dopiero zniesienie tego sygna³u pozwoli³o rozwin¹Ê

system GPS tak, by koÒcowy uøytkownik mÛg³ korzystaÊ

z†jak najwiÍkszej dok³adnoúci pozycjonowania. Wci¹ø

jednak dok³adnoúci rzÍdu 1...2 metrÛw pozostawa³y

w†gestii marzeÒ.

Rys. 1. Schemat blokowy chipsetu ANTARIS
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ka, aby w†zaleønoúci od potrzeb pra-
cowa³ w†trzech trybach, charaktery-
zuj¹cych siÍ rÛønym poborem mocy.
W†sytuacji, kiedy odbiornik ma do-
starczaÊ informacjÍ o†pozycji na
przyk³ad co kaøde 30 sekund, moøna
w†nim za pomoc¹ ogÛlnodostÍpnego
oprogramowania u-center ustawiÊ
przejúcie w†stan tzw. uúpienia po
Takwizycji= 6†s†(rys. 3), w†ktÛrych na-
st¹pi odúwieøenie danych o†aktualnej
pozycji odbiornika. Tak skonfiguro-
wany odbiornik przez 6†s†znajduje
siÍ w†trybie maksymalnego poboru
mocy, w†ktÛrym moøe pobieraÊ ok.
40...56 mA (przy 3,3 V). Po tym cza-
sie automatycznie przechodzi w†stan
uúpienia, ograniczaj¹c pobÛr mocy do
155 µA.

Producent umoøliwi³ koÒcowemu
uøytkownikowi wykorzystanie proce-
sora dla innych celÛw aniøeli pozy-
cjonowanie wyposaøaj¹c modu³ w†pa-
miÍÊ Flash o†pojemnoúci 8†Mb. Za
pomoc¹ zestawu SCKit (Software
Customisation Kit) moøliwy jest do-
stÍp do 500 kb pamiÍci, w†ktÛrej
moøna ulokowaÊ nowe oprogramowa-
nie spe³niaj¹ce specjalne wymagania
uøytkownika. Pracuj¹c jedynie w†tym
trybie odbiornik pobieraÊ moøe pr¹d
o†natÍøeniu 2...35 mA (przy 3,3 V).
Bardzo atrakcyjna od strony oszczÍ-
dzania mocy jest moøliwoúÊ pracy
odbiornika wykorzystuj¹cego techno-
logiÍ ANTARIS z†pasywn¹ anten¹,
przez co pobierana moc jest ograni-
czona o†co najmniej 30 mW.
ElastycznoúÊ technologii ANTARIS

pozwala rÛwnieø na skonfigurowanie
czu³oúci odbiornika. Producent przewi-
dzia³ trzy tryby czu³oúci odbiornika:
wysoka, normalna i†szybkie namierza-
nie. Kaødy z†tych stanÛw obrazuje siÍ
innymi wartoúciami czu³oúci oraz in-
nymi wartoúciami czasu pierwszego
pomiaru (TTFF - Time To First Fix).
Innym bardzo innowacyjnym rozwi¹-

zaniem jest zintegrowanie odbiornika

Rys. 2. Wygląd układów ANTARIS

Rys. 3. Sposób działania odbiornika
w trybie zaawansowanego oszczę−
dzania energii

GPS z†øyrometrem. Rozwi¹zanie to
udoskonala stosowane dotychczas DR
(Dead Reckoning) umoøliwiaj¹c tym
samym uzyskiwanie dok³adnej i†wiary-
godnej pozycji nawet w†sytuacjach do-
tychczas postrzeganych jako niemoøli-
we dla pozycjonowania, czyli w†tune-
lach, wielopoziomowych garaøach, pod
d³ugimi mostami etc. PamiÍtaÊ jednak
naleøy, iø efemerydy nie mog¹ byÊ
starsze aniøeli 2†godziny. Technika
EKF doskonale wykorzystuje w³asnoú-
ci GPS wykorzystuj¹c je jednoczeúnie
dla ci¹g³ej kalibracji czujnikÛw.
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Rozwi¹zaniem niespotykanym w†in-
nych urz¹dzeniach jest rÛwnieø Aid-
ing, czyli umoøliwienie wykorzysty-
wania zewnÍtrznych informacji przez
odbiornik w†celu skrÛcenia czasu
TTFF. Odbiornik z†segmentu naziem-
nego odbiera informacje (efemerydy,
almanach, precyzyjny czas) skracaj¹c
tym samym cykl startu nawet do 5†s.
Prezentowany w†artykule odbiornik

GPS wykonany w†tej technologii cha-
rakteryzuje siÍ bardzo ma³ymi wy-
miarami 25 x†25 x†3†mm co powodu-
je, iø wielkoúÊ urz¹dzenia wykorzys-
tuj¹cego taki modu³ nie zaleøy - jak
to by³o dotychczas - w†najwiÍkszym
stopniu od jego wymiarÛw.
Firma u-blox opracowa³a dla uøyt-

kownikÛw swoich odbiornikÛw ze-

Rys. 4. Porównanie własności odbiornika bez i z EKF

Rys. 5. Moduł GPS serii TIM−Lx

Rys. 7. Odbiornik SAM−LS (Smart
Antenna Module)

Rys. 6. Widok okna programu
u−center

Wiêcej informacji mo¿na zasiêgn¹æ w firmie
Microdis Electronics ((71) 301-04-00, e-mail:
microdis.PL@microdis.net, www.microdis.net),
która jest oficjalnym dystrybutorem rozwi¹zañ
GPS firmy u-blox oraz anten GPS w Polsce
i Europie Centralnej i Wschodniej.

Dodatkowe informacje

staw uruchomieniowy, daj¹cy moøli-
woúÊ zweryfikowania moøliwoúci od-
biornikÛw. DostÍp do techniki AN-
TARIS od strony uøytkownika jest
bardzo ³atwy i†odbywa siÍ z†platfor-
my Windows za pomoc¹ oprogramo-
wania u-center (rys. 6), ktÛre pozwa-
la na zarÛwno badanie i†testowanie
odbiornika, a†takøe na takie skonfigu-
rowanie go (w granicach moøliwoúci
oprogramowania), by pracowa³ zgod-
nie z†øyczeniem uøytkownika.
Firma u-blox opracowa³a rÛwnieø

odbiorniki GPS ze zintegrowan¹ an-
ten¹ SAM-LS (rys. 7). Modu³ taki ma
wszystkie w³asnoúci odbiornika
wspÛ³pracuj¹cego z†øyrometrem oraz
te wszystkie, jakie przypisane s¹
technologii ANTARIS.
Przyk³adÛw zastosowaÒ technologii

GPS jest bardzo wiele. NajwiÍksz¹ po-
pularnoúci¹ ciesz¹ siÍ jednak urz¹dze-
nia dla celÛw úledzenia floty po-
jazdÛw. Urz¹dzenie wyposaøone
w†odbiornik TIM-LR oraz modu³ GSM
jest doskona³ym rozwi¹zaniem zarÛ-
wno do ochrony floty pojazdÛw jak
i†lokalizacji kradzionych aut. Kombi-
nacja odbiornika, prÍdkoúciomierza
i†øyrometru pozwala na zlokalizowa-
nie pojazdu nawet, kiedy znajdzie siÍ

na lawecie, w†garaøu czy kontenerze
maj¹cym zas³oniÊ sygna³y z†satelity.
Informacje o†lokalizacji pojazdu mog¹
byÊ automatycznie wys³ane do cent-
rum obs³ugi systemu (za pomoc¹ mo-
du³u GSM) alarmuj¹c tym samym od-
powiednie s³uøby o†zdarzeniu.
Artur Wróbel

Opracowano na podstawie materia-
³Ûw firmy u-blox.


