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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań pozycjonowania pojazdu układu wypo-
sażonego w GPS i jednostkę inercyjną. Przedstawiony układ pomiarowy został zbudowany 
w celu wyznaczenia trajektorii ruchu, a także parametrów ruchu (prędkość, przyspieszenie) 
pojazdu w warunkach ograniczonego dostępu do sygnału GPS (kaniony miejskie). Prezento-
wany układ pomiarowy zbudowano ze względu na udział Instytutu Pojazdów, Konstrukcji 
i Eksploatacji Maszyn w projekcie Europejskim pod nazwą COOPERS. 

Słowa kluczowe:  GPS, badania drogowe pojazdów, INS – System Nawigacji Inercyjnej, 
Inteligentne Systemy Transportowe 

A b s t r a c t  

At this paper there were presenter vehicle positioning researches results of system equipped 
with GPS and Inertial Unit. Described measurement unit there were build to calculate vehicle 
trajectory and also movement parameters (velocity, acceleration) at limited access to GPS 
signal (city canyons). Presented measurement system was built with regard to Vehicle Insti-
tute, Machine Design and Operation cooperation at European project so called COOPERS.  
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Pojęcia podstawowe 
 

SPAN – Synchronized Position, Attitude, Navigation (zsynchronizo-
wana pozycja, kierunek, nawigacja) 

Tightly Coupled System – system o ścisłej integracji – takie połączenie GPS i jednostki 
IMU, które umożliwia stałą wymianę informacji, w rezultacie 
umożliwiając pracę odbiornika GPS przy widoczności 1–4 
satelitów tak, jak w czasie pracy na 5 satelitach 

GNSS – Global Navigation Satellite System – globalny system nawi-
gacyjny (np. GPS, Glonass, Galileo) 

IMU – Inertial Measurement Unit – inercyjna jednostka pomiarowa  
INS – Inertial Navigation System – inercyjny (bezwładnościowy) 

system nawigacyjny 
RTK – Real Time Kinematic – geodezyjny tryb pracy z GPS oferu-

jący dokładność 2 cm w czasie rzeczywistym 
 
 

1. Projekt COOPERS 
 
Europejska sieć drogowa staje przed wyzwaniem sprostania 50% wzrostowi zagęszcze-

nia ruchu w najbliższych 15 latach. Ponadto instytucje zarządzające ruchem drogowym 
mają narodowe i europejskie zobowiązania dotyczące poprawy poziomu usług, by zwięk-
szyć poziom bezpieczeństwa i do 2010 r. zmniejszyć o 50% liczbę zabitych i rannych 
w wyniku wypadków drogowych. 

Raport europejski „Safety – Co-operative Systems for Road Transport” (czerwiec 2004 r.) 
podkreśla współdziałanie systemów w transporcie jako istotne przy realizacji celu „Bezpie-
czeństwo”, gdyż czyni on wtedy transport bardziej wydajnym, bezpiecznym i przyjaznym 
środowisku. Systemy współpracujące mogą przynieść większy skutek niż udoskonalane 
systemy pojedyncze przez: 
–  system współdziałania pojazd–pojazd (V2V), 
–  system współdziałania infrastruktury z pojazdem (I2V). 

W odniesieniu do systemu infrastruktura–pojazd za kluczowe należy uznać następujące 
zadania: 
1. Różne tempo rozwoju naukowego i technicznego systemów współpracujących w przy-

padku samochodów i infrastruktury. 
2. Odpowiedzialność za sieć drogową ponoszą obecnie władze narodowe, posiadające 

niejednorodne cele polityczne i różne ramy prawne. Zmienia się ponadto rola instytucji 
(operatorów) zarządzających infrastrukturą drogową. 

3. Brak wspólnej dla całej Unii Europejskiej definicji systemów współpracujących I2V. 
4. Kompatybilność i współpraca z V2V i innymi systemami (cel: średniookresowa inte-

gracja). 
Wszystkie te wyzwania są odpowiednio uwzględnione w projekcie COOPERS przez 

położenie nacisku na systemy współpracujące infrastruktura–pojazd, stanowiąc tym samym 
uzupełnienie dla innych projektów naukowo-badawczych, skupiających się na autonomicz-
nych systemach wewnątrz pojazdów lub systemach współdziałania pojazd–pojazd. 
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Odpowiednio do celów COOPERS zostały wprowadzone cztery następujące najważ-
niejsze obszary tematyczne: 
1) infrastruktura drogowa, 
2) interfejs infrastruktura–pojazd, 
3) wyposażenie pojazdu, 
4) usługi systemu współpracującego. 

W ramach przydzielonych zadań w projekcie COOPERS przyjęto, że zestaw pomia-
rowy Instytutu Pojazdów będzie wykorzystany do wyznaczenia referencyjnej trajektorii 
ruchu pojazdu. Wyznaczona w ten sposób pozycja pojazdu posłuży do oceny jakościo- 
wej i ilościowej komputera pokładowego (rys. 1), przewidzianego w ramach projektu 
COOPERS. 

 

     
Rys. 1. Komputer pokładowy uniwersalny (prototyp) projektu COOPERS [5]: 1 – bateria, 2 – antena 

GPS, 3 – MW moduł, 4 – antena GSM, 5 – IR moduł, 6 – wyświetlacz, 7 – slot kart bezkon-
          taktowych, 8 – przyciski, 9 – port USB, 10 – mikrowyłącznik, 11 – żyroskop 

Fig. 1. Uniwersal On Board Unit (prototype) at COOPERS project: 1 – Battery, 2 – GPS antenna, 3 – MW 
modul, 4 – GSM antenna, 5 – IR modul, 6 – display, 7 – contactless carts slot, 8 – buttons,  
                                 9 – USB port, 10 – microswitch, 11 – gyroscope 

 
W projekcie COOPERS ma być zbudowany inteligentny system transportowy, który 

przez synergiczne wykorzystanie systemów V2V (współdziałanie pojazd–pojazd) i I2V 
(współdziałanie infrastruktura–pojazd) ma w sposób znaczący zwiększyć bezpieczeństwo 
na drogach (ok. 50%), a także ich przepustowość (ok. 50%). W ramach tego projektu 
będzie zbudowany OBU (On Board Unit), komputer pokładowy montowany do każdego 
samochodu, którego zadaniem będzie współdziałanie z IST (Inteligentny System Trans-
portowy). Jedną z jego funkcji jest także śledzenie pasa ruchu. Jest to zupełnie nowa kon-
cepcja realizacji powyższego zadania w oparciu o GPS, żyroskop, infrastrukturę.  

Dodatkowo przy okazji badań układu GPS w ramach projektu COOPERS zostanie 
przeprowadzona wstępna integracja tego systemu z systemem GALILEO. Koncepcję tego 
procesu przedstawiono na rys. 2. Celem porównania wspomnianych systemów jest określe-
nie potencjalnych możliwości wykorzystania systemu GALILEO w telematyce, szczególnie 
transportu. W tym celu zbudowano symulatory obu satelitarnych systemów. Następnie 
zostaną przeprowadzone bardzo dokładne badania drogowe pojazdu badawczego firmy 
PWP SYSTEMS, zbudowanego na bazie samochodu Opel Zafira. Samochód będzie 
wyposażony w układ pomiarowy z Instytutu Pojazdów, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 
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Politechniki Łódzkiej. Równolegle będą zbierane dane ze wszystkich dostępnych 
w samochodzie czujników o ruchu pojazdu, takich jak: 
– szyna CAN,  
– złącze diagnostyczne OBD, 
– dodatkowo zamontowane czujniki prędkości kątowej kół. 

Pomiary będą synchronizowane z użyciem czasu z układu GPS. Uzyskane w ten sposób 
dane będą stanowić bazę do modelu symulacyjnego obydwu porównywanych systemów 
satelitarnych. Oczekuje się, że dzięki sprzężeniu badań symulacyjnych z eksperymental-
nymi otrzyma się bardzo dokładny program symulacyjny nowego systemu Galileo. Z uży-
ciem przedstawionego powyżej modelu symulacyjnego systemu Galileo zostaną przepro-
wadzone jego badania symulacyjne w celu określenia możliwości i zakresu zastosowań 
w telematyce transportu.   

 

 
Rys. 2. Koncepcja integracji badań symulacyjnych i eksperymentalnych projektów  

COOPERS i GALILEO [10] 

Fig. 2. Experiment and simulation research connection of projects COOPERS and GALILEO [10] 
 
 

2. Układ INS i GPS 
 
Jak z przedstawionego zestawienia (tabela 1) wynika, idealnym rozwiązaniem jest połą-

czeniu tych dwóch urządzeń w jeden układ pomiarowy. Taką integrację wykonała firma 
NOVATEL pod nazwą SPAN. Technologia SPAN firmy NOVATEL oferuje dużo większą 
wiarygodność nawigacji, rzędnej pionowej oraz znacznie zmniejsza zależność użytkownika 
od zaników sygnałów GPS.  
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T a b e l a  1 

Porównanie głównych cech konwencjonalnego układu GPS z układem inercyjnym [4] 

Cecha Charakterystyka pracy GPS 
Charakterystyka pracy 

inercyjnego układu 
pozycjonowania 

Niezależność Wymaga zewnętrznego sygnału GPS Nie wymaga jakichkolwiek 
sygnałów zewnętrznych 

Dokładność 
rzędnej pionowej Kilkukrotnie gorsza niż poziomej Kilkukrotnie lepsza niż 

poziomej 

Dynamika 
dokładności 

Dokładność silnie waha się i zależy od 
śledzonych satelitów, geometrii i trybu 

pozycjonowania 

Dokładność stabilna, ale ulega 
stopniowej degradacji w czasie 

Charakterystyka 
wyników 

Może dostarczyć bezwzględnych 
współrzędnych 

Dostarcza dokładnej, ale 
względnej współrzędnej 

Dane o kierunku Dane o kierunku ruchu tylko jako funkcja 
prędkości (azymut i nachylenie) 

Dostarcza pełnych danych 
o kierunku w 3 wymiarach 

Częstotliwość 
pozycjonowania 

Maksymalna częstotliwość pozycjonowania 
20 Hz 

Duża częstotliwość pracy,  
do 200 Hz 

 
Połączenie zalet obu technologii przy jednoczesnym ograniczeniu ich wad pozwala na 

zbudowanie nowego systemu pozycjonowania, który w przeciwieństwie do konwencjonal-
nego GPS: 
–  jest w dużym stopniu niezależny od chwilowych zaników (częściowych i całkowitych) 

sygnału GPS,  
–  stabilniej niż GPS wyznacza rzędną pionową,  
–  pozwala na wykonanie pozycjonowania nawet w obszarach bez sygnału GPS – np. 

w tunelach,  
–  nadaje się do sprawdzania dokładności GPS, gdyż jest aktualną, niezależną od GPS tech-

nologią inercyjną.  
W porównaniu z innymi istniejącymi na rynku systemami inercyjnymi system SPAN 

wyróżnia się rozwiązaniem Tightly Coupled – Ścisłej Integracji:  
–  rozwiązanie INS używane do przejścia przez krótkie okresy słabej lub żadnej widoczno-

ści GNSS, 
–  obserwacje GNSS używane są do wymodelowania błędów jednostki IMU w celu ograni-

czenia wzrostu błędów rozwiązania INS, 
–  rozwiązanie INS używane w celu wspomożenia reakwizycji sygnału satelitarnego i RTK 

po chwilowym zaniku GNSS.  
 
 

3. Opis działania układu SPAN 
 
W skład układu pomiarowego SPAN wchodzą (rys. 3): 

– odbiornik PROPAK V3 (2) (osobno przedstawiony na rys. 4), 
– antena GPS-701 (3), 
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– żyroskop laserowy iMAR FSAS (4), 
– źródło zasilania niezależne od układu zasilania pojazdu – bateria trakcyjna (5), 
– komputer rejestrujący (1). 

 

 
Rys. 3. Podstawowe elementy zintegrowanego układu pomiarowego SPAN: 1 – komputer 

rejestrujący, 2 – odbiornik GPS/INS, 3 – antena GPS, 4 – czujnik INS, 5 – źródło zasilania [4] 

Fig. 3. Basic elements of integreted measuremnt system SPAN: 1 – Recording computer,  
2 – GPS receiver, 3 – GPS antenna, 4 – INS, 5 – power supply [4] 

 

 
Rys. 4. Widok odbiornika PROPAK V-3 [4] 

Fig. 4. PROPOAK V-3 receiver view [4] 
 
Antena GPS (rys. 5) ma zwartą budowę, wymiary – średnica 250 mm, grubość 30 mm, 

jest odporna na warunki atmosferyczne. Warto zauważyć, że jest możliwe umieszczenie 
anteny wewnątrz pojazdu, pod warunkiem, że szyba nie zakłóca odbioru fal. 

Ze względu na specyfikę układu pomiarowego i związane z tym zagrożenia ww. ele-
menty układu pomiarowego zostały podzielone na trzy grupy, z czego dwie zabudowano 
w walizkach ułatwiających mocowanie układu w dowolnym pojeździe, a także ich transport. 
W trakcie transportu, cały układ pomiarowy może być spakowany do dwóch walizek. Do-
datkowo opracowano pomocniczą konstrukcję uniwersalną do mocowania zestawu dwóch 
walizek do stałych elementów pojazdu. Przewidziana jest możliwość łatwej zmiany wymia-
rów punktów mocowania rozmieszczonych w różnych miejscach w różnych pojazdach, co 
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stanowi o jej uniwersalności. Na rysunku 6 widoczne jest zamocowanie pomocniczej kon-
strukcji uniwersalnej w miejscach mocowania fotela pasażera. Do tak zamocowanej po-
mocniczej konstrukcji mocuje się dwie walizki. 

 

      
Rys. 5. Przewód zasilający i antena GPS-701 [4] 

Fig. 5. Power supply cable and GPS-701 antenna [4] 
 
Mocowanie komputera zapewnia bezpieczną eksploatację podczas prób drogowych. 
Jednostka inercyjna musi być zasilana napięciem stałym w przedziale od +10 V do +34 V. 

Do odbiornika GPS podłączony jest żyroskop. W układzie pozycję oblicza się z odbiornika 
GPS w taki sposób, że rolę określenia pozycji w momencie zaniku wystarczającego 
sygnału GPS przejmuje żyroskop. Pamiętając, że żyroskop wyznacza pozycję w układzie 
względnym, musi być ona wyznaczona z uwzględnieniem ostatniej prawidłowo wyznaczo-
nej przez GPS pozycji.  

 

       
Rys. 6. Zestaw pomiarowy zamontowany w pojeździe 

Fig. 6. Measurement equipment at testing vehicle 
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W momencie pojawienia się „wystarczającego” sygnału (widoczne co najmniej cztery 
satelity) pozycja ponownie jest wyznaczona na podstawie GPS. Ze względu na błąd żyro-
skopu zależny od czasu (dryf 0,75 stopnia/godzinę) przy zbyt długim braku sygnału błąd 
określenia pozycji będzie się powiększał, proporcjonalnie do upływającego czasu. Algo-
rytm wymiany danych pomiędzy żyroskopem i odbiornikiem GPS został tak zbudowany, 
że przy każdym wystąpieniu „wystarczającego” sygnału GPS obliczana pozycja zostaje 
uaktualniona o współrzędne w układzie bezwzględnym. Dzięki temu błąd określenia pozy-
cji przez żyroskop jest zerowany.  

Podział priorytetów wyznaczania pozycji pojazdu pomiędzy żyroskopem i GPS odbywa 
się na poziomie odbiornika PROPAK V3. 

 
 

4. Interfejs użytkownika program CDU 
 
Na rysunku 7 przedstawiono widok interfejsu programu NOVATEL CDU. Ekran po-

dzielony jest na cztery części: 
1) (lewa górna) – zawiera informację na temat położenia widocznych dla układu 

pomiarowego satelitów. Satelity, które są widoczne na ekranie, to satelity, na podstawie 
których może być wyznaczona pozycja, 

2) (prawa górna) – zawiera dokładne dane poszczególnych satelitów, 
3) (lewa dolna) – zawiera informacje o aktualnej pozycji anteny. Wyświetlane są długość 

i szerokość geograficzna wraz z błędem określenia pozycji w metrach, a także wyso-
kość nad poziomem morza – również z błędem wyznaczenia tej wielkości w metrach. 
Widoczna jest także informacja na temat liczby satelitów aktualnie przyjętych do wy-
znaczenia pozycji, status obliczeń computed, czasy globalny i lokalny, 

 

 
Rys. 7. Widok interfejsu programu NOVATEL CDU [4] 

Fig. 7. NOVATEL CDU interface view [4] 
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4) (prawa dolna) – zawiera informację o prędkości anteny w postaci liczbowej z podziałem 
na trzy składowe X, Y, Z, a także jako wykres analogiczny do prędkościomierza w sa-
mochodzie. Składowe prędkości anteny są wyznaczane w układzie względnym anteny. 

 
T a b e l a  2 

Rodzaj satelity na rysunku 5 [4] 

 
 
Rodzaj satelity (tab. 2) jest także zawarty w oknie dialogowym przedstawionym na rys. 7. 

Satelita SBAS oznacza satelitę systemu GPS w układzie różnicowym zwiększającym 
dokładność określenia pozycji. Dzięki układowi SBAS widoczne są satelity wprowadzające 
poprawkę korekcyjną zwiększającą dokładność pomiaru. Nieodpłatna dostępność jest cechą 
odróżniającą ten układ od pozostałych zwiększających dokładność pomiaru, np. RTK (Real 
Time Kinametic). Podstawowe dane techniczne układu SPAN przedstawiono w tab. 3. 

T a b e l a  3 

Dane techniczne systemu SPAN [4] 

 
 
Jak wynika z powyższej tabeli, dla poprawki RT-2 możliwe jest osiągnięcie dokładno-

ści pomiaru na poziomie ±1 cm +1 ppm.  
Po zamontowaniu układu pomiarowego w pojeździe badawczym przeprowadzono 

przejazd pojazdu po terenie Politechniki Łódzkiej z rejestracją trajektorii jego ruchu. 
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W celu zapewnienia możliwie dużej dokładności pomiaru antena GPS została zamon-
towana na dachu pojazdu za pomocą wspornika magnetycznego przedstawionego na rys. 6. 
Jego zaletą jest szybki i łatwy montaż. 

 

 
Rys. 8. Jeden ze sposobów zamocowania anteny GPS na samochodzie badawczym –  

wspornik magnetyczny 

Fig. 8. One with ways of GPS antenna mounting at research vehicle – magnetic bracket 
 
 

5. Wyniki pomiarów 
 
Z użyciem opisanego powyżej układu pomiarowego przeprowadzono próbę rejestracji 

toru jazdy. Wyniki zarejestrowano w pliku formatu txt. Jako punkt odniesienia przyjęto 
trajektorię ruchu pojazdu, bezpośrednio zarejestrowaną przez program NOVATEL CDU 
(rys. 9). 

 

 
Rys. 9. Trajektoria ruchu pojazdu wykreślona bezpośrednio przez program NAVATEL CDU 

Fig. 9. Vehicle trajectory driver directly at NOVATEL CDU program 
 
Łatwo zauważyć brak pewnej części wyników, a także obecność wyników niemających 

bezpośredniej interpretacji fizycznej. Decydujący wpływ na możliwość wyznaczenia pozy-
cji w tym przypadku jest widoczność dostatecznej liczby satelitów (minimum cztery). 
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Otrzymane dane zaimportowano do programu Excel i z jego pomocą wykreślono zbiór 
punktów określających położenie pojazdu, a następnie nałożono na zdjęcie satelitarnej opi-
sywanej trasy przejazdu. 

W związku z tym w przypadku widoczności niedostatecznej liczby satelitów (poniżej 
czterech) pozycja nie może być obliczona lub może być wyznaczona błędnie. Analizując 
otoczenie trasy pomiarowej (rys. 10), można zauważyć, że budynki czy drzewa znajdujące 
się w bezpośrednim otoczeniu drogi mogą powodować utratę dostatecznej widoczności 
nieba przez antenę, czyli utratę informacji o aktualnej pozycji pojazdu. 

 

 
Rys. 10. Trajektoria ruchu samochodu po terenie Politechniki Łódzkiej na tle zdjęcia satelitarnego 

Fig. 10. Vehicle trajectory at TU of Łódź Campus at satellite picture background 
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Rys. 11. Trajektoria ruchu samochodu po terenie Politechniki Łódzkiej wyznaczona na podstawie 

technologii GPS i INS 

Fig. 11. Vehicle trajectory at TU of Łódź Campus appointed on the basis of the GPS and INS technology 
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W analizowanym przypadku 14% wyników pomiarów ze względu na wspomniane bu-
dynki, drzewa, nie było wystarczającymi do określenia pozycji pojazdu. Dodatkowo nie-
które pozycje zostały błędnie wyznaczone (tzw. echo).  

Na rysunku 12 przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przejazdu przez tunel 
znajdujący się pod Dworcem Głównym w Krakowie. Kolory linii wyróżniają sposób okre-
ślenia pozycji pojazdu podczas przejazdu przez tunel: 
1. Wjazd w tunel całkowicie uniemożliwia określenie pozycji pojazdu ze względu na brak 

sygnału GPS. 
2. Chwilowe odzyskanie sygnału GPS po wyjeździe z tunelu na rondo znajdujące się bez-

pośrednio za nim jest zbyt krótkie na poprawne określenie pozycji pojazdu. 
3. Prezentowany układ SPAN określa jednoznacznie położenie pojazdu. 

 

 
Rys. 12. Trajektoria ruchu pojazdu w tunelu przy Dworcu Głównym w Krakowie wyznaczona 

na podstawie technologii GPS i INS [1] 

Fig. 12. Vehicle trajectory at Cracow railway station tunnel appointed on the basis of the GPS  
and INS technology [1] 

 
 

6. Dryf układu INS 
 
Dryf układu INS, zwany również błędem płynięcia, jest cechą znamienną wszystkich 

jednostek inercyjnych. Powoduje on, że określenie pozycji przez jednostkę inercyjną jest 
możliwe ze stałym błędem w jednostce czasu. Dla prezentowanego układu pomiarowego, 
jak już wspomniano, błąd ten wynosi 0,75 stopnia na godzinę. W związku z tym wielkość 
ta w przypadku braku sygnału GPS stanowi podstawowe ograniczenie zastosowania oma-
wianego układu pomiarowego. 
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Obecnie dostępne jest dodatkowe rozwiązanie mające na celu zmniejszenie powyższego 
błędu w postaci czujnika prędkości kątowej koła. Przykładowy czujnik prędkości kątowej 
koła przedstawiono na rys. 13. Niestety, producent nie udostępnił informacji na temat algo-
rytmu przetwarzania sygnałów z czujnika WPT przez układ SPAN. Czujnik ten mierzy 
drogę przebytą przez pojazd w układzie względnym. Na błąd pomiaru decydujący wpływ 
mają stałość promienia dynamicznego koła [m] i prostoliniowość ruchu pojazdu. Algorytm 
układu SPAN uwzględnia pomiar drogi z czujnika WPT jako poprawkę korekcyjną położe-
nia pojazdu wyznaczonego na podstawie jednostki inercyjnej. Jest ona szczególnie po-
mocna w okresie braku sygnału GPS, zapewniając zmniejszenie stałego w czasie błędu 
jednostki inercyjnej (tzw. dryfu). 

 
 a) b) 

                         
Rys. 13. Czujnik prędkości kątowej koła WPT firmy CORRSYS-DATRON: a) widok czujnika, 

b) widok czujnika zamontowanego na kole [9] 

Fig. 13. Wheel pulse transducer from CORRSYS-DATRON: a) detector view, b) detector mounted 
at vehicle wheel [9] 

 
Firma Novatel zapewnia, że zastosowanie czujnika WPT gwarantuje 50% poprawę do-

kładności pomiaru dla przypadku zupełnego braku sygnału GPS. Dla zobrazowania pro-
blemu przeprowadzono próbę przejazdu z całkowicie odłączoną anteną GPS, której wyniki 
przedstawiono na rys. 14. Otrzymujemy wynik błędu określenia pozycji wynoszący ok. 20 m 
na dystansie ok. 1 km. Na wynik ten decydujący wpływ ma czas pracy jednostki inercyjnej 
bez sygnału GPS, tj. ok. 7,1 min.  

Przewiduje się dokładniejsze zbadanie powyższego zjawiska w ramach dalszych prób 
eksperymentalnych także z użyciem czujnika WPT.  

Niezależnie od przedstawionego zjawiska błędu „płynięcia jednostki inercyjnej” prze-
prowadzono próbę rozpędzania samochodu z wykorzystaniem prezentowanego układu 
pomiarowego (rys. 14). Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność użycia omawianego 
układu pomiarowego w badaniach drogowych pojazdów.  
 



 16

 
Rys. 14. Trajektoria ruchu pojazdu po terenie Politechniki Łódzkiej wyznaczona na podstawie 

układów GPS+INS i INS 

Fig. 14. Vehicle trajectory at TU of Łódź Campus appointed on the basis of GPS+INS, only INS 
 

 
Rys. 15. Trajektoria ruchu pojazdu po terenie Politechniki Łódzkiej wyznaczona na podstawie 

układów GPS+INS i tylko INS 

Fig. 15. Vehicle trajectory at TU of Łódź Campus appointed on the basis of GPS+INS, only INS 
 
 

7. Wnioski 
 
Technologia GPS daje duże możliwości w zastosowaniu do badań w technice motory-

zacyjnej, szczególnie w określaniu pozycji i prędkości pojazdu. Sposób pomiaru uniezależ-
nia metodę pomiaru od rodzaju nawierzchni, czyli proponowana metodologia będzie szcze-
gólnie przydatna na nawierzchniach śliskich, sypkich, drogach nieutwardzonych. Określe-
nie pozycji pojazdu z dokładnością ±0,1 cm (RT-2) i wynikającej z tego prędkości, a także 

Prędkość pojazdu podczas zmiany biegu z I na II
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przyspieszenia, wprowadza nową jakość w dziedzinie badań drogowych pojazdów, np. 
samochodowych. Cechą znamienną analizowanego układu pomiarowego jest jego wrażli-
wość na dostępność sygnału satelitarnego, czyli tzw. widoczność nieba. Niedostateczna 
widoczność nieba wprowadza błąd w obliczonej pozycji. Są to sytuacje tzw. tuneli, kanio-
nów. Błąd w skrajnym przypadku może powodować brak możliwości określenia pozycji. 
Analiza tego zjawiska wskazuje, że jedyną metodą jego wykluczenia jest rozbudowa do-
tychczasowego układu pomiarowego. W przypadku konieczności dokładnego określenia 
pozycji w ww. miejscach takie wymagania postawione są także Instytutowi Pojazdów, 
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Łódzkiej w ramach grantu europejskiego 
COOPERS – trzeba uzupełnić dotychczasowy układ pomiarowy o dodatkowe urządzenie 
do określenia pozycji. 

GPS pozwala na bardzo dokładne określenie pozycji w terenie otwartym, co może być 
wykorzystywane w wielu pracach geodezyjnych czy kartograficznych. 
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