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Podstawy GPS
Globalny System Pozycjonowa-

nia (Global Positioning System)
umoøliwia szybkie i†dok³adne wy-
znaczenie pozycji na powierzchni
Ziemi. W†sk³ad systemu wchodz¹
24 satelity bÍd¹ce w³asnoúci¹ Sta-
nÛw Zjednoczonych. Satelity s¹
rozmieszczone na szeúciu orbitach
na wysokoúci oko³o 20200 km w†ta-
ki sposÛb, aby przynajmniej piÍÊ
satelitÛw by³o widocznych z†kaø-
dego miejsca na Ziemi przez 24
godziny na dobÍ. Kaødy satelita
emituje sygna³ o†tej samej czÍsto-
tliwoúci. W†zastosowaniach cywil-
nych jest to czÍstotliwoúÊ o†warto-
úci 1575,42 MHz. Sygna³ z†kaødego
nadajnika zawiera specyficzn¹ dla
siebie sekwencjÍ pseudolosow¹,
dziÍki ktÛrej jest moøliwe zidenty-
fikowanie satelity. Podstaw¹ do-
k³adnoúci wyznaczania pozycji s¹
bardzo stabilne atomowe wzorce
czÍstotliwoúci, w†ktÛre s¹ wyposa-
øone satelity. Odbiornik GPS ob-
licza odleg³oúÊ od satelity na pod-
stawie czasu, jaki jest potrzebny na
przes³anie sygna³u z†satelity do od-
biornika. ZnajomoúÊ odleg³oúci do
przynajmniej trzech satelitÛw oraz
ich po³oøenie umoøliwiaj¹ okreúle-
nie pozycji odbiornika. Dla zlikwi-
dowania b³Ídu zegara odbiornika
konieczna jest znajomoúÊ odleg³o-
úci do czwartego satelity.
System GPS pierwotnie by³

przeznaczony do zastosowaÒ mi-
litarnych. Do sygna³u satelitarne-
go wykorzystywanego poza armi¹
amerykaÒsk¹ wprowadzono tzw.
b³¹d selektywny. Oznacza to po-
gorszenie dok³adnoúci wyznacza-
nia pozycji nawet do 100 m. Taka
dok³adnoúÊ nie jest wystarczaj¹ca
dla wiÍkszoúci zastosowaÒ profe-
sjonalnych. Metoda korekcji rÛø-
nicowej (DGPS - Differential GPS)

GPS III PLUS
Odbiornik GPS firmy GARMIN

Ze wzglÍdu na globalny zasiÍg i powszechn¹ dostÍpnoúÊ, obecnie s¹
wykorzystywane dwa systemy satelitarnego okreúlania po³oøenia na powierzchni
Ziemi: amerykaÒski GPS i rosyjski GLONASS. Oba systemy zosta³y opracowane

z myúl¹ o zastosowaniach militarnych i do tej pory s¹ zarz¹dzane przez instytucje
wojskowe. Obecnie oba systemy s¹ wykorzystywane przez uøytkownikÛw cywilnych,

ale o ile odbiornikÛw GPS pracuj¹cych na
ca³ym úwiecie s¹ miliony, to odbiorniki

systemu GLONASS nie s¹ zbyt
powszechnie spotykane.

Opisywany w artykule GPS III PLUS
jest przenoúnym odbiornikiem o bardzo

rozbudowanych moøliwoúciach,
produkowanym przez firmÍ Garmin

pochodz¹c¹ z ojczyzny systemu GPS.

umoøliwia wyznaczenie pozycji
z†dok³adnoúci¹ do 1 metra, jednak
wymaga to zastosowania dodatko-
wego odbiornika. W†przysz³oúci
prawdopodobnie b³¹d selektywny
nie bÍdzie wprowadzany do syg-
na³u satelitarnego GPS.
Wyznaczaj¹c pozycjÍ za pomo-

c¹ odbiornika GPS naleøy pamiÍ-
taÊ o†pewnych ograniczeniach sy-
stemu. Na dzia³anie systemu nie
maj¹ wp³ywu czynniki atmosfery-
czne, jednak sygna³ satelitarny
GPS ma moc znacznie mniejsz¹ od
poziomu szumÛw samego odbior-
nika, tak wiÍc naleøy zapewniÊ jak
najlepsze warunki do odbioru tego
s³abego sygna³u. W†praktyce ozna-
cza to, øe na drodze pomiÍdzy
odbiornikiem i†satelitami nie po-
winny znajdowaÊ siÍ øadne prze-
szkody.

Podstawowe dane
techniczne
GPS III PLUS jest najbardziej

rozbudowanym przenoúnym od-
biornikiem w†ofercie znanej firmy
GARMIN. Jest to odbiornik 12-
kana³owy pracuj¹cy w†systemie
MultiTrack12, aktualizuj¹cy od-
czyt co jedn¹ sekundÍ. Wskazuje
on pozycjÍ z†dok³adnoúci¹ do 30
metrÛw, a†w†po³¹czeniu z†odbior-
nikiem rÛønicowym GARMIN
GBR21 moøna uzyskaÊ dok³adnoúÊ
nawet do 1 metra. Odbiornik spe³-
nia wszelkie oczekiwania stawia-
ne urz¹dzeniom przenoúnym. Cha-
rakteryzuje siÍ ma³ymi wymiarami
(156x51x31 mm), duøym zakresem
temperatury pracy (od -15oC do
70oC) i niewielk¹ mas¹ (255 g z†ba-
teriami). Urz¹dzenie moøe byÊ za-
silane bateryjnie (4 baterie AA 1,5
V LR6) lub z zasilacza o napiÍciu
10..32 VDC. Przy zasilaniu bate-
ryjnym odbiornik moøe pracowaÊ
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do 36 godzin (w†trybie oszczÍ-
dnym), natomiast pamiÍÊ wewnÍ-
trzna jest podtrzymywana bateri¹
litow¹ o†trwa³oúci do 10 lat. Od-
biornik moøe byÊ rÛwnieø zasila-
ny z†akumulatora samochodowego
(instalacja w†samochodzie jest
u³atwiona po zastosowaniu opcjo-
nalnego uchwytu).
Znajduj¹c¹ siÍ w†zestawie ante-

nÍ moøna od³¹czyÊ i†dziÍki z³¹czu
BNC do³¹czyÊ przed³uøacz ante-
nowy lub zewnÍtrzn¹ antenÍ. Mo-
øe to mieÊ duøe znaczenie, gdy
w†pewnych zastosowaniach uzys-
kanie po³¹czenia za pomoc¹ stan-
dardowej anteny z†odpowiedni¹ li-
czb¹ satelitÛw jest niemoøliwe.
Duøy, podúwietlany wyúwietlacz

ciek³okrystaliczny o†wymiarach
56x38 mm i†rozdzielczoúci 160x100
pikseli zapewnia komfortowe od-
czytywania wynikÛw pomiarÛw.
Dodatkowo jest moøliwa zmiana
orientacji ekranu z†pionowej na po-
ziom¹ (i†odwrotnie). Napisy na
przyciskach steruj¹cych s¹ umie-
szczone ukoúnie, dziÍki czemu
w†obu pozycjach moøna wygodnie
korzystaÊ z†odbiornika. Odbiorni-
kiem steruje siÍ za pomoc¹ oúmiu
przyciskÛw funkcyjnych i†duøego
przycisku kierunkowego. GPS III
PLUS jest wyposaøony w†gniazdo
umoøliwiaj¹ce komunikacjÍ z†urz¹-
dzeniami zewnÍtrznymi.
Odbiornik jest umieszczony

w†py³o- i†wodoszczelnej obudowie
odpornej na wstrz¹sy, co z†pewno-
úci¹ ucieszy nie tylko øeglarzy, ale
rÛwnieø turystÛw czy geodetÛw
pracuj¹cych w terenie.

Funkcje odbiornika
GPS III PLUS
Podstawowym zadaniem kaø-

dego odbiornika GPS jest wyzna-
czanie pozycji z†maksymaln¹ do-
k³adnoúci¹. Z†faktu wyznaczania
pozycji wynika wiele nowych
moøliwoúci, miÍdzy innymi wy-
znaczanie prÍdkoúci poruszania
siÍ, przebytej drogi itp. Te dodat-
kowe funkcje zosta³y zaimplemen-
towane w†opisywanym odbiorni-
ku, a†korzystanie z†nich u³atwia
logiczny podzia³ funkcji odbiorni-
ka na szeúÊ grup.
Status satelitÛw
Podstaw¹ dzia³ania odbiornika

GPS jest odbieranie sygna³Ûw z†sa-
telitÛw. Na ekranie s¹ wyúwietla-
ne pozycje ìwidzianychî sateli-
tÛw oraz natÍøenie ich sygna³Ûw
(wykresy s³upkowe). Im wiÍksza
liczba ìwidzianychî satelitÛw, tym
wiÍksza dok³adnoúÊ wyznaczania
pozycji. Dodatkowo jest podawa-
ny szacunkowy b³¹d okreúlania po-
zycji. Istotn¹ informacj¹ jest stan
na³adowania baterii. Czas pracy
na jednym komplecie baterii za-
leøy od sposobu korzystania z†od-

biornika (szczegÛlnie energoch³on-
ne jest podúwietlanie wyúwietla-
cza LCD). Aby wskazanie na³ado-
wania by³o maksymalnie dok³a-
dne, po kaødej wymianie baterii
naleøy okreúliÊ rodzaj aktualnie
uøywanych baterii (alkaliczne, li-
towe lub niklowo-kadmowe).
Aktualna pozycja
Wyúwietlane s¹ podstawowe in-

formacje oferowane przez proste
odbiorniki GPS, czyli: wspÛ³rzÍ-
dne aktualnej pozycji, kierunek
przemieszczania siÍ, aktualna
i†úrednia prÍdkoúÊ poruszania siÍ,
przebyta droga, godzina wschodu
i†zachodu s³oÒca, aktualna data
i†godzina, wysokoúÊ, licznik czasu
podrÛøy.
Mapa
Na ekranie jest wyúwietlana:

mapa, przesuwaj¹ca siÍ w†czasie
rzeczywistym, z†zaznaczonymi na-
zwami miast, jeziorami, rzekami,
wybrzeøami, liniami kolejowymi,
drogami, autostradami oraz zjaz-
dami z†autostrad. Standardowo
w†odbiorniku jest zawarta samo-
chodowa mapa Europy, Afryki
i†Bliskiego Wschodu. Opcjonalne
oprogramowanie GARMIN Map-
Source umoøliwia, po pod³¹cze-
niu odbiornika do komputera PC,
wgranie szczegÛ³owych map z†do-
k³adnymi planami miast. Na p³y-
tach CD-ROM s¹ dostÍpne szcze-
gÛ³owe mapy wiÍkszoúci krajÛw
europejskich. Obecnie moøna do-
kupiÊ mapy takich krajÛw jak:
- Wielka Brytania;
- Niemcy;
- Francja;
- Belgia, Holandia, Luksemburg;
- Szwajcaria, Austria, P³d. Nie-
mcy, p³n. W³ochy;

- Szwecja, Dania;
- Hiszpania, Portugalia.
Liczba map dostÍpnych na p³y-

tach CD-ROM stale siÍ powiÍksza,
a†w†po³owie 2000 roku ma byÊ ofe-
rowana rÛwnieø mapa Polski.
SzczegÛ³owe mapy zawieraj¹
przede wszystkim wykaz us³ug
oferowanych w†wybranych pun-
ktach (stacje benzynowe, stacje ob-
s³ugi, restauracje, sklepy itp.). Za
pomoc¹ przyciskÛw ìINî i†îOUTî
moøna regulowaÊ powiÍkszenie
wyúwietlanej mapy w†skali od 30
m do 800 km. W†trakcie wyúwiet-
lania map jest moøliwe rÛønorodne
konfigurowanie udostÍpnianych
informacji. Moøna na przyk³ad
zdefiniowaÊ wyúwietlanie na ma-
pie lokalizacji stacji benzynowych,
co u³atwia zaplanowanie pokony-
wanej trasy.
OprÛcz mapy moøna wyúwiet-

laÊ na czterech polach dodatkowe
informacje. Wybierane s¹ one
z†grupy 24 dostÍpnych parame-
trÛw, takich jak: prÍdkoúÊ, kurs,
pozycja, odleg³oúÊ i przybliøony

Wyposażenie standardowe
✓ kabel połączeniowy z komputerem

PC (interfejs RS232);
✓ pasek na rękę;
✓ instrukcja obsługi w języku polskim

i angielskim;
✓ podręczny przewodnik po menu;
✓ taśma samoprzylepna dwustronna

do przymocowania odbiornika.

Wyposażenie opcjonalne
✓ oprogramowanie GARMIN

MapSource;
✓ uchwyt samochodowy do montażu

na desce rozdzielczej;
✓ uchwyt rowerowy;
✓ kabel zasilający z gniazda

zapalniczki samochodowej;
✓ kabel zasilająco−informatyczny;
✓ pokrowiec;
✓ antena niskoprofilowa GA−26;
✓ odbiornik poprawek różnicowych

GARMIN GBR 21.

czas przybycia do punktu docelo-
wego. Wyúwietlanie tych dodatko-
wych informacji moøna wy³¹czyÊ
i†wtedy na ca³ym ekranie jest wy-
úwietlana mapa.
Kompas
Na ekranie jest wyúwietlany ob-

rotowy kompas pokazuj¹cy kieru-
nek przemieszczania siÍ. Dodatko-
wo na kompasie jest wyúwietlana
strza³ka, ktÛra pokazuje kierunek,
w†ktÛrym naleøy siÍ udaÊ, aby
osi¹gn¹Ê punkt docelowy (o†ile zo-
stanie on wczeúniej zdefiniowa-
ny). Opcja ta jest szczegÛlnie wy-
godna dla turystÛw pieszych i†øeg-
larzy, gdyø wystarczy zadbaÊ, aby
strza³ka na kompasie by³a usta-
wiona pionowo i†zawsze trafimy
do celu. Tak jak w†przypadku ma-
py, istnieje moøliwoúÊ wyúwietla-
nia czterech dodatkowych infor-
macji.
Autostrada
Opcja ta funkcjonalnie jest bar-

dzo zbliøona do kompasu. Na ekra-
nie jest wyúwietlana przesuwaj¹ca
siÍ, wraz z†pokonywan¹ tras¹, au-
tostrada oraz inne dodatkowe in-
formacje. W†przeciwieÒstwie do
kompasu na ekranie s¹ wyúwiet-
lane informacje o†punktach znaj-
duj¹cych siÍ na trasie i†w†jej oko-
licach, co moøe zachÍciÊ do zje-
chania z†wczeúniej zdefiniowanej
trasy (na przyk³ad do punktu wi-
dokowego).
Trasa
Odbiornik GPS III PLUS moøe

zapamiÍtaÊ 20 tras sk³adaj¹cych
siÍ z†maks. 30 punktÛw. Dodatko-
wo moøna wprowadziÊ do pamiÍci
wspÛ³rzÍdne 500 wybranych pun-
ktÛw w†terenie wraz z†ich krÛtkim
opisem. Punkty mog¹ byÊ definio-
wane za pomoc¹ mapy lub przez
wprowadzanie wspÛ³rzÍdnych.
Moøliwe jest wyszukanie 9 naj-
bliøszych do okreúlonej pozycji
punktÛw oraz wyznaczanie kursu
i†odleg³oúci pomiÍdzy wybranymi
punktami. Pokonywana trasa mo-
øe byÊ zapamiÍtywana i†wyúwiet-
lana na mapie przerywan¹ lini¹.
W†ten sposÛb jest moøliwy na
przyk³ad powrÛt po tej samej tra-
sie. Kaøde zejúcie ze zdefiniowa-
nej trasy moøe byÊ sygnalizowane
alarmem düwiÍkowym.
Z†kaød¹ grup¹ funkcji jest zwi¹-

zane menu umoøliwiaj¹ce konfi-
gurowanie wyúwietlanych infor-
macji. Poruszanie siÍ po menu jest
intuicyjne i†przy podstawowej
znajomoúci jÍzyka angielskiego nie
powinno sprawiÊ nikomu trudno-
úci. Wykorzystanie odbiornika
GRAMIN GPS III PLUS moøe byÊ
bardzo rÛøne. DziÍki moøliwoúci
ustawienia odpowiednich jedno-
stek odleg³oúci, prÍdkoúci i†wyso-
koúci oraz formatu wyúwietlania
pozycji, strefy czasowej itp. nie

bÍdziemy musieli przeliczaÊ mil
morskich pokonanej trasy na
metry i†wysokoúci gÛry podanej
w stopach.
Odbiornik moøe komunikowaÊ

siÍ z†odbiornikiem poprawek rÛø-
nicowych (DGPS) wykorzystuj¹c
interfejs NMEA 0183 oraz z†kom-
puterem PC za pomoc¹ interfejsu
RS-232. W†zestawie z†odbiorni-
kiem GPS III PLUS znajduje siÍ
specjalny kabel umoøliwiaj¹cy po-
³¹czenie odbiornika z†komputerem
PC.
Trudno znaleüÊ s³abe punkty

odbiornika GPS III PLUS. Pewne
w¹tpliwoúci moøe budziÊ dosyÊ
wysoka cena urz¹dzenia, ale trud-
no przecieø wymagaÊ, aby odbior-
nik o†tak duøych moøliwoúciach
by³ tani. Zastrzeøenia moøna mieÊ
do instrukcji obs³ugi w†jÍzyku pol-
skim, gdyø nie jest ona zbyt este-
tyczna, ale na plus jednak naleøy
zaliczyÊ fakt, øe w†ogÛle jest.
Paweł Zbysiński

Odbiornik satelitarny GPS III
PLUS do testÛw w†redakcji udo-
stÍpni³a firma Excel - Systemy na-
wigacyjne ze Szczecina, tel. (0-91)
450-19-25.
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