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Podstawowe parametry uøytkowe
obydwu odbiornikÛw s¹ identyczne:
jednoczeúnie moøe byÊ úledzonych do
12 satelitÛw, pozycja jest okreúlana z
dok³adnoúci¹ do 21 metrÛw, a†w†try-
bie rÛønicowym dok³adnoúÊ wzrasta
do 2†metrÛw, start zimny zabiera mo-
du³om do 60 sekund, gor¹cy start nie
wymaga czasu d³uøszego niø 6†se-
kund. Odbiorniki maj¹ wbudowane
interfejsy szeregowe zgodne z†RS232,
wymagaj¹ce zastosowania zewnÍt-
rznych konwerterÛw napiÍciowych.
Obs³ugiwane s¹ protoko³y RTCM (tyl-
ko wejúcie), NMEA0183 oraz binarny
SiRF. Sporo uwagi poúwiÍcili kon-
struktorzy optymalizacji poboru mocy.
Wprowadzono m.in. zaawansowane
systemy usypiania nieaktywnych w†da-
nej chwili blokÛw odbiornika.
Obydwa modu³y dysponuj¹ wolny-

mi zasobami (pamiÍÊ Flash, SRAM,
porty I/O, przerwania), ktÛre uøyt-
kownik moøe wykorzystaÊ we w³as-
nej aplikacji. Wolne zasoby, wymiary
oraz parametry zasilania s¹ rÛøne dla
obydwu modu³Ûw.

Lepszy mniejszy...
Wymiary modu³u GPS-MS1E zdu-

miewaj¹ - ca³y odbiornik mieúci siÍ
na p³ytce drukowanej, ktÛrej
wymiary pozwalaj¹ zamontowaÊ
go w†podstawce PLCC84 (fot. 2)
lub przylutowaÊ bezpoúrednio do p³yt-

Do testÛw otrzymaliúmy kompletny
zes t aw ewaluacy jny GPS-E1 -M,
w†sk³ad ktÛrego wchodz¹ (fot. 1):
- odbiornik GPS-E1,
- aktywna antena GPS,
- oprogramowanie wraz z†dokumenta-
cj¹ (na p³ycie CD-ROM),

- zasilacz sieciowy,
- dokumentacja zestawu w†postaci
ksi¹øki.
Konstrukcja odbiornika GPS-E1 zo-

sta³a pomyúlana tak, aby w†zaleønoú-
ci od potrzeb uøytkownika moøliwe
by³o za jego pomoc¹ przetestowanie
dzia³ania dwÛch modu³Ûw odbior-
czych GPS, ktÛre opracowa³a firma
µ-blox. Modu³y odbiorcze oznaczono
symbolami GPS-MS1E oraz GPS-
PS1E.

ki drukowanej. Ze wzglÍdu na nie-
wielkie wymiary, w†naturalny sposÛb
predestynuj¹ce modu³ do aplikacji
przenoúnych, elektryczn¹ konstrukcjÍ
modu³u zoptymalizowano pod k¹tem

Dzia³ marketingu szwajcarskiej

firmy µµµµµ-blox w†efektowny
sposÛb przyrÛwna³ cechy

produkowanych przez siebie

modu³Ûw odbiorczych GPS do

charakterystycznych cech

mrÛwek.

Nasze testy wykaza³y, øe

porÛwnanie jest doúÊ trafne,

postanowiliúmy wiÍc poúwiÍciÊ

tym odbiornikom nieco

miejsca w†EP.

Fot. 1.

Fot. 2. Fot. 3.
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maksymalnego ograniczenia pobieranej
energii. Dlatego teø zalecane napiÍcie
zasilania ma wartoúÊ 3,3V, a†ci¹g³y
pr¹d zasilania (bez anteny) nie prze-
kracza 140mA.
Modu³ GPS-MS1E oferuje uøytkowni-

kom moøliwoúÊ wykorzystania dwÛch
wolnych portÛw szeregowych, 12 uni-
wersalnych, programowanych portÛw I/
O wyprowadzonych na z³¹cza krawÍ-
dziowe (dwa spoúrÛd nich mog¹ spe³-
niaÊ rolÍ wejúÊ przerywaj¹cych), pa-
miÍci Flash oraz SRAM o†pojemnoúci
odpowiednio: 5Mb i†10kB. Tworzenie
w³asnych aplikacji w†oparciu o†modu³
GPS-MS1E u³atwia to, øe procesor ste-
ruj¹cy jego prac¹ pozostawia nieco
wolnej mocy obliczeniowej. Wed³ug
specyfikacji technicznej jest to ok.
30% jego úredniej wydajnoúci.

...czy teø wiÍkszy
Do stosowania w†urz¹dzeniach sta-

cjonarnych µ-blox opracowa³ modu³
GPS-PS1E. Ma on nieco wiÍksze wy-
miary i nieco wiÍkszy pobÛr mocy.
Powinien zatem byÊ stosowany
w†sprzÍcie stacjonarnym lub przenoú-
nym z†wydajnymi ürÛd³ami zasilania.

Fot. 4. Fot. 5.

W†wejúciowy tor w.cz. wbudowano
system zasilania aktywnej anteny (na-
piÍcie regulowane w†przedzia le
4,5..5,0V). Odbiornik wymaga napiÍ-
cia zasilaj¹cego o†wartoúci 5V, przy
ktÛrym pobiera 140mA.
Modu³ GPS-PS1E oferuje uøytkow-

nikowi zasoby nieco skromniejsze niø
GPS-MS1E, ma bowiem 1Mb wolnej
pamiÍci Flash oraz 10kB SRAM.

NarzÍdzia
DostÍp do wolnych zasobÛw modu-

³Ûw odbiorczych umoøliwia specjalny
zestaw narzÍdziowy oferowany przez
firmÍ jako osobny produkt (GPS-
SCK). W†sk³ad zestawu wchodzi kom-
pilator C†dla procesorÛw SH-1 firmy
Hitachi, kod ürÛd³owy w†C†programu
steruj¹cego prac¹ odbiornika oraz do-
k³adna dokumentacja programu i†mo-
du³Ûw GPS-MS/PS1E.

Efekty dzia³ania...
...odbiornika GPS-E1 moøna obser-

wowaÊ za pomoc¹ doskona³ego pro-
gramu demonstracyjnego SiRFstar. Po-
zwala on na obserwacjÍ konstelacji
satelitÛw widzianych przez odbiornik

oraz parametrÛw sygna³Ûw odbiera-
nych z†satelitÛw (fot. 4). Jedn¹ z†bar-
dziej widowiskowych opcji udostÍp-
nionych przez program jest moøli-
woúÊ kreúlenia trajektorii poruszania
siÍ odbiornika, czego przyk³ad wi-
doczny jest na fot. 5 (jest to obraz
ìchaotycznego chodzeniaî po polu,
w†kwadracie 30x30m). Program oferu-
je bardzo wiele innych moøliwoúci,
w†tym takøe bardzo specyficznych,
przydatnych w†pomiarach geodezyj-
nych oraz nawigacji morskiej.
Jest to jeden z†doskonalszych pro-

gramÛw wspÛ³pracuj¹cych z†odbiorni-
kami GPS spoúrÛd testowanych w†na-
szej redakcji. Jego wersjÍ demonstra-
cyjn¹ zamieúciliúmy na p³ycie CD-
EP09/2000.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma Eurodis, tel.
(0-71) 367-57-41, www.eurodis.com.pl.

Materialy katalogowe oraz program
SiRFstar w†wersji demonstracyjnej znaj-
duj¹ siÍ na p³ycie CD-EP09/2000 w†ka-
talogu \Odbiorniki GPS firmy u-Blox.


