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PRACA ORYGINALNA

Ocena dokáadnoĞci procedury uĞredniania wspóárzĊdnych
punktu w turystycznych odbiornikach nawigacji satelitarnej
Garmin
An evaluation of waypoint averaging procedure used in Garmin
recreational GNSS receivers
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Streszczenie
Odbiorniki globalnych systemów nawigacji satelitarnej staáy siĊ w ostatniej dekadzie bardzo popularnym narzĊdziem monitorowania lokomocji czáowieka. Dla wiĊkszoĞci przypadków dokáadnoĞü wyznaczenia pozycji przez odbiorniki kodowe, najczĊĞciej wykorzystywane przez uĪytkowników nieprofesjonalnych, jest wystarczająca. Są jednak zastosowania wymagające wyĪszej dokáadnoĞci, np. ustalenie pozycji skrytki w grze terenowej typu geocaching. W artykule dokonano oceny dokáadnoĞci procedury uĞredniania wspóárzĊdnych punktu, zaimplementowanej w turystycznych odbiornikach nawigacji satelitarnej Garmin.
Rezultaty uzyskane w trzech próbach (#1 – zapis punktu bez uĞredniania, #2 – zapis punktu przy uĪyciu procedury
uĞredniania, #3 – zapis punktu przy uĪyciu procedury uĞredniania z wykorzystaniem kilku próbek) odniesiono do punktu referencyjnego POLREF, wchodzącego w skáad podstawowej osnowy geodezyjnej w Polsce. Miary dokáadnoĞci wyznaczeĔ
wspóárzĊdnych pozycji CEP, DRMS oraz 2DRMS wyniosáy odpowiednio: dla próby #1 – 1.06, 1.27, 2.55 m; #2 – 1.11,
1.34, 2.69 m oraz #3 – 0.67, 0.71, 0.73 m. Tym samym potwierdzono funkcjonalnoĞü procedury uĞredniania z wykorzystaniem kilku próbek (#3).
Brak istotnych róĪnic pomiĊdzy próbą #1 a #2 uzasadniono sprzyjającym ukáadem satelitów podczas pomiarów (bardzo niskie wspóáczynniki DOP) oraz konfiguracją terenu na punkcie referencyjnym.
Sáowa kluczowe: turystyka, geocaching, uĞrednianie punktu, GPS.
Abstract
Global navigation satellite systems (GNSS) have become a very popular tool used for monitoring human’s locomotion. In
most cases position determination accuracy obtained with the aid of code receivers used mostly by unprofessional users is
sufficient enough. However, there are situations in which more precise measurements are needed. Such may be the case
when determining a cache position in a geocaching terrain game. In this article the waypoint averaging procedure implemented in Garmin recreational receivers has been assessed.
The results obtained in three trials (#1 – determining the position without averaging, #2 – determining the position with
averaging, #3 - determining the position with the use of a few samples) were compared to the POLREF reference point,
which is part of the Polish basic geodetic control network. The CEP, DRMS and 2DRMS accuracy measures were calculated respectively as: trial #1 – 1.06, 1.27, 2.55 m; #2 – 1.11, 1.34, 2.69 m and #3 – 0.67, 0.71, 0.73 m. Thus functionality of
determining the position averaging procedure with the use of a few samples (#3) has been confirmed.
Lack of significant differences between trial #1 and #2 was justified by a favorable constellation of satellites (very low
DOP coefficients) as well as land configuration in the reference point.
Key words: tourism, geocaching, waypoint averaging, GPS.

WstĊp
System nawigacji satelitarnej NAVSTAR GPS zostaá udostĊpniony uĪytkownikom w poáowie
ostatniej dekady XX wieku. Początkowo jego dokáadnoĞü byáa niska i wynosiáa  100 m
w páaszczyĨnie horyzontalnej dla 95% pomiarów pozycji [1]. Takie rezultaty byáy w duĪej
czĊĞci wynikiem celowych zakáóceĔ (ang. Selective Availability, SA) wprowadzanych do sygnaáów emitowanych przez satelity nawigacyjne systemu. Kilka lat póĨniej, 02.05.2000 r.,
zarządzeniem ówczesnego prezydenta USA – Billa Clintona, wyáączono selektywną dostĊp-
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noĞü, a wielokrotnie zwiĊkszona dokáadnoĞü znalazáa potwierdzenie w oficjalnych dokumentach systemu [2, 3]. RóĪnicĊ w pomiarach 24-godzinnych, które zrealizowano 1 maja 2000 r.
przy wáączonym SA oraz 3 maja – bez SA, przedstawiono na ryc. 1a i b.

Ryc. 1. Rozkáad zmierzonych pozycji, okreĞlonych systemem GPS przed i po usuniĊciu celowych zakáóceĔ SA

Znaczący wzrost dokáadnoĞci systemu spowodowaá, Īe odbiornik GPS staá siĊ narzĊdziem, które znalazáo zastosowanie w wielu obszarach: gospodarki, nauki i innych. W przewaĪającej wiĊkszoĞci odbiorniki przeznaczone do zastosowaĔ nieprofesjonalnych (np. nawigacja samochodowa, sport, rekreacja) wyznaczają pozycjĊ w oparciu o tzw. pomiar kodowy,
zwany takĪe pomiarem pseudoodlegáoĞci [4, s. 89]. DokáadnoĞü przy jego wykorzystaniu opisują oficjalne dokumenty wspomniane wyĪej, okreĞlając, Īe dla tego typu odbiorników (najpopularniejszych) są to wartoĞci: w páaszczyĨnie horyzontalnej  9 m, a w wertykalnej  15 m
(dla 95% wyznaczeĔ pozycji). Badania stacjonarne odbiorników sportowych wykazaáy [5], Īe
dokáadnoĞü poszczególnych odbiorników w pomiarach kodowych, przy sprzyjającej konstelacji satelitów, jest znacząco lepsza i wynosi nie wiĊcej niĪ 6 m (95%). Na te wartoĞci ma
wpáyw wiele czynników, co opisano w [4, s. 125; 6, s. 145].
W sporcie, rekreacji i ogólnie – w monitorowaniu lokomocji czáowieka – od lat stosuje siĊ
odbiorniki nawigacji satelitarnej. Pierwsi badacze wykorzystywali tĊ technologiĊ jeszcze
przed wyáączeniem SA [7], zastanawiając siĊ, czy systemy GNSS mogą siĊ przydaü do uzyskania informacji o aktywnoĞci fizycznej. Wnioskiem z przeprowadzonych prób monitorowania biegu, chodu i jazdy na rowerze na bieĪni lekkoatletycznej byáa sugestia skorzystania
z pomiarów róĪnicowych jako sposobu na poprawĊ wskazaĔ. Byáo to przyczynkiem do przeprowadzenia kolejnych badaĔ, przy wykorzystaniu DGPS [8, 9]. Wyáączenie selektywnej dostĊpnoĞci spowodowaáo znaczący wzrost dokáadnoĞci ustalania pozycji, co jako jedni
z pierwszych wykorzystali Witte i Willson [10], przeprowadzając badanie dokáadnoĞci rejestratorów GPS dziaáających bez trybu róĪnicowego. Zapotrzebowaniu na lekkie, autonomiczne urządzenia nawigacji satelitarnej, za pomocą których moĪna uzyskaü miarodajne informacje o lokomocji w dynamicznych dyscyplinach, odpowiedzieli producenci GPSports oraz
Catapult. Firmy przedstawiáy odbiorniki, które odbierając sygnaá GPS (niekorygowany dodatkowymi systemami geostacjonarnymi czy metodami DGPS) wspóápracują jednoczeĞnie
z wbudowanymi czujnikami nawigacji inercjalnej – INS (ang. Inertial Navigation Systems,).
Bazując na tych urządzeniach, przeprowadzono szereg badaĔ dotyczących ich wykorzystania w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach sportowych [11–23].
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Do wyznaczenia pozycji, związanych z typową nawigacją, np. okreĞlenia wspóárzĊdnych
zabytkowego budynku, pola campingowego czy restauracji, dokáadnoĞü rzĊdu 5–10 m bĊdzie wystarczająca. W przypadku nawigacji samochodowych producenci radzą sobie z tym
báĊdem „wyrównując” wyliczoną pozycjĊ do najbliĪszej pasującej drogi na ekranie. Niemniej
znajdują siĊ zastosowania, jak chociaĪby geocaching (gra terenowa polegająca na odkrywaniu „skrytek” przy wykorzystaniu odbiorników nawigacji satelitarnej, nazywana „turystyką XXI
wieku”), w której precyzyjne ustalenie lokalizacji skrytki jest kluczowe, aby nastĊpny uĪytkownik mógá ją odnaleĨü. Gra ta jest zresztą bardzo dobrym przykáadem pokazującym, jak
rozwijająca siĊ technologia aktywizuje spoáeczeĔstwo – wedáug danych z koĔca 2012 r. na
caáym Ğwiecie byáo 1,95 mln skrytek i ponad 5 mln uczestników, w Polsce odpowiednio 15,5
tys. i 17 tys. [24].
Jednym ze sposobów poprawy dokáadnoĞci wartoĞci mierzonej jest uĞrednianie wielu pojedynczych pomiarów. MoĪliwoĞü taką posiadają np. turystyczne odbiorniki firmy Garmin (seria Dakota, eTrex, GPSMAP, Montana, Oregon, wykorzystujące funkcjĊ okreĞlaną terminem
„waypoint averaging” – uĞrednianie). Autorzy niniejszego artykuáu równieĪ przyjĊli w tytule
okreĞlenie „uĞrednianie”, zdając sobie sprawĊ, Īe jest to zagadnienie z zakresu geodezyjnego wyrównania wspóárzĊdnych przy nadmiarowej liczbie pomiarów, od wielu lat stosowane
w tej dyscyplinie naukowej. PoniewaĪ firma Garmin nie udostĊpnia formuáy tego uĞredniania,
to teĪ nie wiadomo, w jaki sposób te wartoĞci są aproksymowane. Wedáug instrukcji uĪytkownika doáączonych do odbiorników (i opublikowanych on-line), w których funkcja „waypoint
averaging” wystĊpuje, zapisano, iĪ umoĪliwia ona zwiĊkszenie dokáadnoĞci uzyskanej pozycji
dziĊki wiĊkszej liczbie wykonanych pomiarów. Aby uzyskaü optymalne rezultaty, naleĪy zebraü od czterech do oĞmiu próbek (pomiarów) dla wybranego punktu, czekając co najmniej
90 minut przez zapisaniem kolejnych. Producent podaje takĪe odnoĞnik do specjalnej strony
www poĞwiĊconej tej metodzie [25], pisząc: „Tradycyjne, krótkoterminowe uĞrednianie pozycji zajmuje kilka minut. Technika ta usuwa báĊdy grube wyznaczania pozycji i jest najbardziej
korzystna, gdy warunki są trudne (np. pod gĊstą osáoną drzew), ale nie moĪe wyeliminowaü
báĊdów wynikáych z aktualnej konstelacji satelitów. […] Prowadzone badania ujawniáy dwa
waĪne czynniki wpáywające na najwiĊkszą redukcjĊ báĊdu: liczbĊ próbek (wykonanych pomiarów) i czas, który upáynąá pomiĊdzy nimi”.
PoniewaĪ w literaturze nie ma badaĔ dotyczących dokáadnoĞci wyznaczenia pozycji za
pomocą procedury uĞredniania punktu (ang. waypoint averaging) zaimplementowanej w odbiornikach nawigacji satelitarnej Garmin, autorzy podjĊli próbĊ jej oceny, stawiając nastĊpujące pytania badawcze:
1. Czy wyznaczenie wspóárzĊdnych pozycji, bĊdącej wynikiem uruchomionej jednokrotnie procedury uĞredniania, skutkuje poprawą dokáadnoĞci wskazaĔ w porównaniu do
zapisania pojedynczej pozycji bez uĞredniania?
2. Czy wyznaczenie wspóárzĊdnych pozycji, bĊdące wynikiem zastosowania procedury
sugerowanej przez Garmin (min. 4 próbki uĞredniania dla tego samego punktu w odstĊpach nie krótszych niĪ 1,5 godz.) spowoduje znaczącą poprawĊ dokáadnoĞci wyznaczenia pozycji?

Materiaá i metody
Koncepcja badania przedstawionego w niniejszym artykule polegaáa na porównaniu wyników
dokáadnoĞci okreĞlenia pozycji dla trzech trybów wyznaczania wspóárzĊdnych. Porównano:
pomiary pojedyncze (100 zapisów punktu, Próba #1) z pomiarami, w których wyznaczenie
pozycji nastĊpowaáo dziĊki jednokrotnie uruchomionej procedury uĞredniania (100 zapisów
punktu, Próba #2) oraz pomiarami wynikającymi z procedury uĞredniania, którą powtórzono
kilkukrotnie dla tego samego punktu w odstĊpie czasowym przewidzianym przez instrukcjĊ
wymienioną we wstĊpie (6 zapisów punktu, Próba #3). Wyniki pomiarów odniesiono do
wzorca, którym byá punkt narodowej sieci geodezyjnej. PoniĪej przedstawiono procedurĊ
realizacji trzech prób wraz z ich opisami:
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(Próba #1) Zapis punktu bez uĞredniania

Zapisano 100 wspóárzĊdnych, zapisując punkt za punktem w ciągu 1,5 godz. W menu urządzenia: Zaznacz waypoint.
(Próba #2) Zapis punktu przy uĪyciu procedury uĞredniania

Zapisano 100 wspóárzĊdnych, które zostaáy uzyskane po jednokrotnym uruchomieniu procedury uĞredniania punktu. CzynnoĞü powtarzano w ciągu 1,5 godz. Dla wiĊkszoĞci punktów
proces ten trwaá ok. 35 s, w nielicznych przekroczyá 1 min.
(Próba #3) Zapis punktu przy uĪyciu procedury uĞredniania z wykorzystaniem kilku próbek

Uruchamiano procedurĊ uĞredniania punktu, zapisywano tĊ próbkĊ (waypoint), a nastĊpnie czterokrotnie w odstĊpach nie krótszych niĪ 1,5-godzinne ponownie uruchamiano uĞrednianie dla tej samej próbki. CzynnoĞü wykonano dla szeĞciu punktów.
PojĊcie dokáadnoĞci okreĞlenia pozycji (w tym przypadku: pozycji odbiornika) oznacza
stopieĔ zgodnoĞci statystyk (ich rozkáadów) zmierzonych (okreĞlonych) wspóárzĊdnych pozycji z wartoĞciami rzeczywistymi lub tymi, które przyjmujemy za rzeczywiste [4, s. 48]. Miarą
dokáadnoĞci okreĞlenia pozycji jest jej báąd, który moĪemy oceniaü w odniesieniu do dowolnego wymiaru: przestrzeni lub páaszczyzn. W nawigacji powszechnie stosowana jest dokáadnoĞü przewidywana okreĞlenia pozycji (ang. predictable accuracy) – wyraĪona w systemie
wspóárzĊdnych geodezyjnych, związana z modelem Ziemi (elipsoidą). Informuje o rozkáadzie
pozycji zmierzonych systemem w stosunku do ich wartoĞci rzeczywistych, wyznaczonych
z wysoką precyzją (teoretycznie – bezbáĊdnie) w ukáadzie wspóárzĊdnych uĪywanych przez
system (WGS-84). Miara ta jest najczĊĞciej przytaczanym wskaĨnikiem dokáadnoĞci systemów nawigacyjnych, bowiem daje informacjĊ dotyczącą jakoĞci rozwiązania nawigacyjnego
wraz z dowiązaniem do ukáadu wspóárzĊdnych. W praktyce dotyczy wyznaczenia absolutnego wspóárzĊdnych pozycji, czyli takiego, które wykonywane jest pojedynczym odbiornikiem,
umoĪliwiając okreĞlenie poáoĪenia obiektu w stosunku do otaczającej przestrzeni w sposób
jednoznaczny. W tym celu naleĪy prowadziü obserwacjĊ rozkáadu pozycji otrzymanej z danego odbiornika w stosunku do punktu, którego wspóárzĊdne znamy z wysoką precyzją.
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W niniejszym artykule przyjĊto, Īe istotna bĊdzie ocena dokáadnoĞci wyznaczenia punktu
na páaszczyĨnie (2D), zatem naleĪy zastosowaü nastĊpujące miary: CEP – ang. Circular Error Probability, báąd koáowy, okreĞla promieĔ okrĊgu (o Ğrodku w rzeczywistej pozycji anteny
odbiornika lub przybliĪonych przez Ğrednie wartoĞci), w którym znajduje siĊ 50% wyznaczeĔ
pozycji, DRMS – ang. Distance Root Mean Square, báąd Ğredni wyznaczenia pozycji, mówiący o odlegáoĞci, w jakiej znajduje siĊ 68% pomiarów oraz 2DRMS – podwojony báąd Ğredni
wyznaczenia pozycji, okreĞlający, w jakiej odlegáoĞci od rzeczywistego punktu znajdzie siĊ
95% pomiarów.
W badaniu wykorzystano odbiornik Garmin Dakota 10, posiadający funkcjĊ uĞredniania
punktu (ang. waypoint averaging) posiadającego wersjĊ oprogramowania 5.80. PoniewaĪ
zapis punktu, jest z natury zapisem pozycji nieruchomego odbiornika, w ocenie dokáadnoĞci
oparto siĊ o test statycznego wyznaczenia pozycji (ang. Static Navigation Accuracy), opisany
w dokumencie Instytutu Nawigacji [26]. OkreĞla on, z jaką dokáadnoĞcią odbiornik jest w stanie wyznaczyü swoją pozycjĊ w odniesieniu do znanej pozycji (tzw. dokáadnoĞü przewidywana) na powierzchni Ziemi lub niedaleko niej. Pomiary przeprowadzono w oparciu o punkt
POLREF o bardzo dokáadnie znanych wspóárzĊdnych (nr 5501, B = 54° 17' 15.68430" N,
L = 19° 05' 16.38710" E, h= 30.266 m), wchodzący w skáad podstawowej osnowy geodezyjnej w Polsce (POLREF, ang. Polish Reference Frame) [27]. WspóárzĊdne punktów tej sieci
znane są z dokáadnoĞcią nie gorszą niĪ 1 cm horyzontalnie. Odbiornik umieszczono na statywie dokáadnie nad punktem osnowy, na wysokoĞci 1,36 m. Miejsce charakteryzuje siĊ brakiem przeszkód terenowych (widocznoĞü caáego nieba).
Dla przeprowadzenia Prób #1 i #2 wybrano taką porĊ pomiarów, aby zapewniü niskie
wartoĞci wspóáczynników geometrycznych DOP (HDOP < 1.25), a tym samym – bardzo dobre warunki do obserwacji satelitów i gwarantując relatywnie wysoką dokáadnoĞü okreĞlenia
pozycji. W tym celu wykorzystano oprogramowanie Trimble Planning [28].
PoniewaĪ wspóárzĊdne, które uzyskano w pomiarach, reprezentowane są w mierze kątowej (krzywoliniowej: szerokoĞü, dáugoĞü geograficzna), dlatego by je oceniü, dokonano rzutowania z powierzchni elipsoidy obrotowej (WGS-84) na powierzchniĊ páaską przy wykorzystaniu transformacji Gaussa-Krugera, stosowanej powszechnie w geodezji. W wyniku obliczeĔ uzyskano wspóárzĊdne páaskie (x, y). Obliczenia oparto na wáasnym arkuszu w programie Mathcad, a szczegóáowy algorytm zaprezentowano we wczeĞniejszej publikacji [29].

Wyniki
Na poniĪszych rycinach dokonano graficznego porównania trzech badanych trybów (Próba
#1, Próba #2, Próba #3) wyznaczania wspóárzĊdnych za pomocą odbiornika Garmin Dakota.
Na ryc. 2 przedstawiono 100 punktów zapisywanych pojedynczo, naniesionych na ukáad
wspóárzĊdnych, którego Ğrodek (0,0) stanowiá punkt POLREF 5501. Najmniejsza odlegáoĞü
od punktu referencyjnego wyniosáa 0,36 m, najwiĊksza – 2,02 m, a Ğrednia – 1,21 m. Z kolei
na ryc. 3 pokazano 100 punktów uzyskanych przy wykorzystaniu procedury uĞredniania.
Uzyskano wartoĞci odpowiednio: 0,10 m (min), 3,03 m (max) i 1,14 m (Ğrednia). Na ryc. 2 i 3
promieĔ okrĊgu to 2 m. Natomiast ryc. 4 przedstawia 5 punktów uzyskanych za pomocą procedury uĞredniania, którą nastĊpnie (zgodnie z instrukcją Garmin) uzupeániono o kolejne
próbki w odstĊpach 1,5-godzinnych. W tym przypadku najmniejsza uzyskana wartoĞü wyniosáa 0,58 m, najwiĊksza – 0,73 m, a Ğrednia 0,67 m. Okrąg na tej rycinie ma promieĔ 1 m.
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Ryc. 2. Punkty wspóárzĊdnych zapisywane
pojedynczo (Próba #1), przeksztaácone
do wspóárzĊdnych páaskich

Ryc. 3. Punkty wspóárzĊdnych uzyskane procedurą
uĞredniania (Próba #2), przeksztaácone
do wspóárzĊdnych páaskich

Ryc. 4. Punkty wspóárzĊdnych uzyskane procedurą
kilkukrotnego uĞredniania tej samej próbki (Próba #3),
przeksztaácone do wspóárzĊdnych páaskich

Innym graficznym sposobem na przedstawienie rozkáadu danej cechy (báĊdu pozycji) są
histogramy, które zastosowano by zobrazowaü PróbĊ #1 i #2 (obie po 100 punktów wspóárzĊdnych). Na osi odciĊtych przedstawiono wielkoĞü báĊdu w przedziaáach co 0,5 m (wartoĞü
ustalona arbitralnie), natomiast na lewej osi rzĊdnych – czĊstoĞü wystąpieĔ báĊdów. Jak
moĪna zauwaĪyü na rys. 5 najczĊĞciej wystĊpującym báĊdem wĞród punktów wspóárzĊdnych
zapisywanych pojedynczo (Próba #1) byáa wartoĞü z przedziaáu 1–1,5 m. Pogrubiona linia
stanowi procentowe, skumulowane ujĊcie czĊstoĞci – moĪna z niej odczytaü, Īe 70% punktów wspóárzĊdnych nie przekroczyáa wartoĞci báĊdu 1,5 m, a 98% – 2 m.
Z kolei rys. 6. przedstawia histogram báĊdów wyznaczeĔ pozycji uzyskanych przy wykorzystaniu procedury uĞredniania (Próba #2). Jak moĪna zauwaĪyü – ma on wiĊcej przedziaáów, czyli byáy takie wartoĞci báĊdów, które znalazáy siĊ w wiĊkszej odlegáoĞci od punktu referencyjnego, aniĪeli w przypadku Próby #1. Nie ma jednego przedziaáu, który wyróĪniaáby siĊ
od pozostaáych. Odczytując wartoĞci w ujĊciu procentowym skumulowanym (pogrubiona linia), moĪna oceniü, Īe 76% punktów wspóárzĊdnych nie przekroczyáa wartoĞci báĊdu 1,5 m,
93% – 2,5 m, a 99% – 3 m.
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Ryc. 5. Histogram báĊdów wyznaczeĔ pozycji punktów zapisywanych pojedynczo

Ryc. 6. Histogram báĊdów wyznaczeĔ pozycji punktów uzyskanych procedurą uĞredniania

W nawigacji oceny dokáadnoĞci wyznaczeĔ pozycji na páaszczyĨnie dokonuje siĊ za pomocą miar takich jak: báąd koáowy (CEP), báąd Ğredni wyznaczenia pozycji (DRMS) oraz podwojony báąd Ğredni wyznaczenia pozycji (2DRMS). Wyliczono je dla wszystkich prób i zestawiono w tabeli 1.
Tabela. 1. Nawigacyjne miary dokáadnoĞci wyznaczeĔ wspóárzĊdnych pozycji

Miary dokáadnoĞci 2D [m]
Tryb wyznaczenia wspóárzĊdnych

CEP
(50%)

DRMS
(68%)

2DRMS
(95%)

Próba #1

1,06

1,27

2,55

Próba #2

1,11

1,34

2,69

Próba #3 *

0,67

0,71

0,73

* miary wyznaczone z populacji

Jak wynika z wyliczeĔ zaprezentowanych w tabeli, najmniejsze wartoĞci wszystkich przyjĊtych miar odlegáoĞci dotyczą Próby #3, czyli procedury uĞredniania punktu záoĪonej z kilku
próbek zebranych w odstĊpach czasowych.

Dyskusja
W artykule podjĊto próbĊ oceny wyznaczenia wspóárzĊdnych punktu za pomocą procedury
uĞredniania zaimplementowanej w wybranych, kodowych odbiornikach turystycznych firmy
Garmin. Typowy – pojedynczy pomiar wspóárzĊdnych punktu, jest obarczony wieloma báĊdami wynikającymi ze specyfiki pomiaru satelitarnego, dlatego uĞrednianie ma w zaáoĪeniu

76
C. Specht, T. Szot, P. Skonieczny

pomóc w osiągniĊciu dokáadniejszych wspóárzĊdnych pozycji. Aby oceniü tĊ procedurĊ, postanowiono (a) zebraü pojedyncze pomiary – Próba #1, (b) przeprowadziü jednokrotnie procedurĊ uĞredniania – Próba #2 oraz (c) przeprowadziü procedurĊ uĞredniania záoĪoną z kilku
próbek – Próba #3. Wszystkie pomiary odniesiono do punktu referencyjnego, znanego
z bardzo duĪą dokáadnoĞcią.
Porównując wyniki uzyskane w próbach #1 oraz #2 przedstawione w tabeli 1 oraz na rycinach 5 i 6, moĪna zauwaĪyü, Īe miĊdzy nimi nie ma istotnych róĪnic. W obu przypadkach
50% wyznaczeĔ pozycji jest odlegáych od punktu rzeczywistego o ok. 1,1 m, a inne miary są
do siebie bardzo zbliĪone (68% wyznaczeĔ pozycji ok. 1,3 m, 95% wskazaĔ pozycji ok. 1,65
m). Warunki pomiarów byáy bardzo dobre – odbyáy siĊ przy sprzyjającym ukáadzie satelitów
GPS (niskie wspóáczynniki DOP) oraz przy braku jakichkolwiek przeszkód terenowych na
punkcie referencyjnym, w związku z czym sygnaá docierający do odbiornika byá sygnaáem
bezpoĞrednim, a nie odbitym. Potwierdza to informacjĊ zawartą w instrukcji odbiornika Garmin, stwierdzającą, Īe krótkoterminowe uĞrednianie jest najbardziej korzystne w trudnych
warunkach. PrzesuniĊcie zapisywanych punktów na póánocny wschód, widoczne na ryc. 2,
jest wynikiem zmian w poáoĪeniach satelitów, do których odnosiá siĊ odbiornik, w trakcie 1,5-godzinnego pomiaru i nie naleĪy wyciągaü z nich dodatkowych wniosków.
Natomiast procedura uĞredniania punktu záoĪona z kilku próbek (Próba #3) sugerowana
w instrukcji producenta, wykazaáa znaczącą poprawĊ w dokáadnoĞci wyznaczenia pozycji
w porównaniu do prób #1 oraz #2, a takĪe do stacjonarnych badaĔ odbiorników kodowych
sportowych i rekreacyjnych przywoáanych we wstĊpie [5]. N podstawie wyznaczonych w ten
sposób piĊciu punktów miary nawigacyjne wyniosáy: CEP = 0,67 m, DRMS = 0,71 m,
2DRMS = 0,73 m. Poziom wielkoĞci báĊdu jest wystarczający do wiĊkszoĞci zastosowaĔ
amatorskich, np. w geocachingu czy innej dziaáalnoĞci wymagającej ustalenia dokáadnej pozycji, aczkolwiek naleĪy pamiĊtaü, Īe procedura ta jest bardzo czasocháonna, bowiem wymaga pojawienia siĊ w mierzonym punkcie od czterech (tak jak w niniejszym badaniu) do
oĞmiu razy, w odstĊpach nie mniejszych niĪ 1,5 godz.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ustalono nastĊpujące wnioski:
1. WspóárzĊdne pozycji uzyskane przy uĪyciu procedury uĞredniania z wykorzystaniem
kilku próbek (Próba #3) byáy dwukrotnie dokáadniejsze niĪ wspóárzĊdne przy uĪyciu
procedury uĞredniania (Próba #2) oraz zapisywane bez uĞredniania (Próba #1).
2. Nie wykazano znaczących róĪnic pomiĊdzy zwykáym zapisem wspóárzĊdnych pozycji
(Próba #1) a zapisem bĊdącym wynikiem pojedynczej procedury uĞredniania (Próba
#2) przy sprzyjającej konstelacji satelitów i braku zasáon sygnaáu.
3. Sugeruje siĊ podjĊcie oceny procedury uĞredniania równieĪ w warunkach ograniczonego dostĊpu satelitów (czĊĞciowego zakrycia nieba), np. pod gĊstym listowiem,
w sytuacji typowej dla uĪytkownika rekreacyjnego.
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