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WYZNACZANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJI OBIEKTÓW RUCHOMYCH  

W PRZESTRZENI 3D 

 

W artykule omówiono wyniki z badań rzeczywistych dotyczących dokładności odbiornika GNSS umiejscowionego na obiek-

cie latającym BSL. Głównymi parametrami oceniającymi dokładność obiektu ruchomego poruszającego w zdefiniowanej prze-

strzeni 3D będą współczynniki geometryczne – VDOP, GDOP, HDOP oraz VDOP, które zobrazowano na wykresach uzyskanych 

z specjalistycznego oprogramowania. Ponadto przedstawiono opis matematyczny obiektu BSP, który poddano badaniom prze-

prowadzonym w warunkach rzeczywistych. Na końcu artykułu przedstawiono krótkie podsumowanie oraz wnioski nasuwające 

się wykonanych badań rzeczywistych 

 

WSTĘP 

Intensywny rozwój w ostatnich latach bezzałogowych statków 
powietrznych sprawił, że niemal koniecznością staje się udoskonala-
nie obecnie stosowanych urządzeń i algorytmów nawigacyjnych, od-
powiedzialnych za sterowanie lotem i itp.. Do najczęściej wykorzysty-
wanych sposobów określających położenie obiektów powietrznych 
zalicza się: technikę zaliczeniową, nawigację inercyjną, radionawiga-
cję czy astronawigację. W większości statków powietrznych wykorzy-
stuje się ich wzajemne kombinacje. Jednak zważywszy na gabaryty 
bezzałogowych statków powietrznych oraz i ich przeznaczenie (iden-
tyfikacja obiektów, monitoring terenu i itp.) ciągle się poszerza. Te i 
inne czynniki sprawiają, że trwają prace nad minimalizacją obecnie 
wykorzystywanych urządzeń nawigacyjnych, sterujących ruchem 
obiektu BSP [1], [3], [4]. 

Tradycyjnie w większości obiektów BSP do wyznaczenia kursu, 
ustalenia aktualnej pozycji czy wyznaczenia trajektorii lotu stosuje się 
metody kombinacyjne zazwyczaj odbiornika GNSS z układami INS. 
W większości przypadków dokładność danych pozyskiwanych z tych 
urządzeń jest wystarczająca do wykonania zadań narzuconych na 
samoloty bezzałogowe, aczkolwiek w niektórych sytuacjach wyma-
gana jest zwiększenie precyzji (lądowanie samolotu). Tymczasem 
precyzyjne wyznaczenie pozycji obiektów BSP znaczącą wpływa na 
szersze zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Jednym ze 
sposobów poprawy dokładności systemów jest wykorzystanie do wy-
znaczania położenia obiektu UAV systemów GNSS z algorytmem eli-
minującym wpływ sygnałów niepożądanych takich jak wielodrogo-
wość sygnału, błędy sygnału związane z przejściem przez troposferę 
i jonosferę i itp.. W badaniach oceniających dokładność wyznaczonej 
pozycji obiektu BSP wykorzystano jedynie sygnały systemu GPS [2]. 

1. PODSTAWOWY MODEL MATEMATYCZNY RUCHU – 
QUADOCOPTERA  

Z przedstawionego modelu na Rys. 1, zauważyć można, że siła 
nośna wytwarzana przez cztery silniki umiejscowione na końcach ra-
mion, będzie zawsze dodatnia.  

 

 
Rys. 1. Model przestawiający dynamikę quadocoptera (obiekt BSP) 
  

Jak widać silnik M1 i silnik M3 obracają się w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara, z kolei silnik M2 i M4 wirują w kie-
runku prawym.  Zatem siła nośna Fn jest sumą wszystkich sił gene-
rowanych przez poszczególne silniki. Takie rozmieszczenie silników 
powoduje, że momenty aerodynamiczne oraz działanie żyrosta-
tyczne rozkładają się równomiernie na całym obiekcie latającym [1]. 

Moment obrotowy w płaszczyźnie pochylenia obiektu (pitch) jest 
funkcją f1 - f3, moment obrotowy przechylania obiektu latającego jest 
funkcją f2 - f4, z kolei moment obrotowy odchylenia (yaw) jest sumą 

wszystkich czterech  𝜏𝑀1 + 𝜏𝑀2 + 𝜏𝑀3 + 𝜏𝑀4, gdzie τMi jest od-
działywaniem momentu obrotowego i-tego silnika, zależnym od przy-
spieszenia i oporu powietrza τpow na jaki natrafia konstrukcja statku 
powietrznego w locie [2]. 

1.1. Momenty charakteryzujące  

Moment obrotowy silnika opisano zależnością [2],[4]: 

𝐼𝑛𝑜ś�̇� = 𝜏𝑀𝑖 − 𝜏𝑝𝑜𝑤 (1) 

gdzie 𝐼𝑛𝑜ś - moment bezwładności wirnika wokół własnej osi, zaś 

opór aerodynamiczny 𝜏𝑝𝑜𝑤 przedstawiono jako [2]: 

𝜏𝑝𝑜𝑤 =
1

2
𝜌𝐴𝜈2 (2) 

gdzie 𝜌 jest gęstością powietrza, powierzchnia konstrukcja obiektu 

wynosi A, z kolei przez 𝜈 oznaczono prędkość obiektu latającego w 
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stosunku do powietrza. Prędkość kątowa  równa jest prędkości linio-
wej podzielona przez promień obrotu r. Mianowicie [2]: 

𝜔 =
𝜈

𝑟
 (3) 

Stąd opór aerodynamiczny określa zależność [2]: 

𝜏𝑝𝑜𝑤 = 𝑘𝑝𝑜𝑤𝜔
2 (4) 

gdzie stała 𝑘𝑝𝑜𝑤 > 0 i zależy od gęstości powietrza, promienia oraz 

kształtu obiektu BSP. Zakładając, że dla manewrów quasi-stacjonar-

nych prędkość kątowa 𝜔 jest stała, więc:  

𝜏𝑀𝑖 = 𝜏𝑝𝑜𝑤 (5) 

Ruch w płaszczyźnie pitch („do przodu”) utrzymywany jest za 
pomocą zwiększania prędkości silnika tylnego oznaczonego jako M3, 
ruch w przeciwnym kierunku realizowany jest poprzez zmniejszanie 
prędkości silnika M1. W podobny sposób uzyskuje się ruch w kierun-
kach bocznych wykorzystując sinik prawy M2 oraz lewy M4.  

Ruch w płaszczyźnie yaw wypracowany jest  poprzez zwiększe-

nie momentu obrotowego 𝜏𝑀1 oraz 𝜏𝑀3 przy jednoczesnym zmniej-
szaniu momentu obrotowego silników M2 i M4. Ruchy te muszą być 
wykonywane przy zachowaniu całkowitej stałej oporowej 𝑘𝑝𝑜𝑤 (Rys. 

1). 

2. WYNIKI Z BADAŃ RZECZYWISTYCH DLA OBIEKTU 
BSP 

Wyniki badań statycznych były zbierane na otwartym terenie. 
Dane zbierano w dniu 07.08.2016 r. przy widzialności 10 km i więcej, 
zachmurzeniu 2/8 o podstawie 1200 m,  oraz braku jakichkolwiek 
znaczących zdarzeń meteorologicznych. Dane zbierano przez 60 mi-
nut, od 10:00 do 11:00 czasu lokalnego (8:00 do 9:00 czas GPS), w 
1-sekundowch odstępach czasowych. Użytkownik znajdował się na 
terenie stadionu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie. Antena glo-
balnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS (Global Navigation Sa-
telites Systems) została umieszczona na górnej powierzchni kadłuba 
UAV w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności satelitów. UAV 
znajdował się na stałej wysokości przy stałej pozycji w przestrzeni. 
Dane z odbiornika były zbierane do pliku RINEX, co umożliwiło  od-
czytanie z danych numerycznych pozycji obiektu w przestrzeni 3D. 
Na rysunku 2 przedstawiono błąd pozycjonowania GPS-Galileo-
GEOs podczas badania statycznego, które trwało 30 minut.  

 

 
Rys. 2. Błąd pozycjonowania GPS-Galileo-GEOs Tytuł podrozdziału  

 

Dokładność odbiornika w/w systemu wyniosła około -4,2 m dla 
błędu północnego oraz -4,9 m dla błędu wschodniego. Z powyższego 
rysunku można odczytać, że wartość błędu odbiornika GPS-Galileo-
GEOs w trakcie próby statycznej zawarła się w przedziale od 1,2 m 
do -8,1 m dla błędu północnego oraz od -7,6 m do -3,5 m dla błędu 
wschodniego. Podobnie jak w przypadku samodzielnego systemu 
Galileo można zaryzykować stwierdzenie, że błąd wschodni okazał 
się nieco większy od błędu północnego (różnica między tymi błędami 
dla samodzielnego systemu Galileo wyniosła 2,8 m, a dla połączo-
nych systemów tylko 0,7 m), natomiast był on stały w swoim kierunku 
(ujemny) w przeciwieństwie do błędu północnego (identycznie dla po-
jedynczego systemu Galileo) [6]. 

2.1. Wyniki z badań kinematycznych obiektu BSP  

Badania kinematyczne przeprowadzane były w środowisku zur-
banizowanym. Dane zbierano w różnych dniach, aby zróżnicować 
pomiary. Każdy z pomiarów wynosił około 9 minut. W celu ich odróż-
nienia, kolejne pomiary były numerowane. Podczas każdego pomiaru 
UAV krążył z parametrami stałymi na wysokości około 5 m, a trajek-
toria lotu była zbliżona do trajektorii kręgu nadlotniskowego. Pomiar 
nr 1 wykonano w dniu 05.07.2016r. o godzinie 12:00 czasu lokalnego 
(10:00 UTC) przy warunkach CAVOK (widzialność 10 km lub więcej, 
brak jakichkolwiek chmur poniżej 1500m oraz chmur CB, brak chmur 
burzowych oraz innych niebezpiecznych zjawisk pogody) 

Na tym etapie parametrem dzięki, któremu zostanie określona 
dokładność pozycji obiektu BSP będą współczynniki geometryczne. 
Są to współczynniki geometryczne dokładności spodziewanych wy-
ników pozycji w systemie GPS. Wartość tych współczynników zależy 
od wzajemnego położenia na orbicie satelitów. Wartość któregoś z 
parametrów równa 0 oznacza, że w danej chwili pomiar pozycji jest 
niemożliwy ze względu na zakłócenia, słaby sygnał z satelitów, zbyt 
małą liczbę widocznych satelitów itp. Im mniejsza jest wartość tego 
parametru (ale większa od zera) tym pomiar jest dokładniejszy. War-
tości DOP wyrażane są w różny sposób w zależności od wpływu 
umiejscowienia satelitów na konkretne komponenty pozycji odbior-
nika [8], [9]: 

 

 GDOP geometrical dilution of precision (DOP geometryczny) 

 HDOP horizontal dilution of precision (DOP poziomy)  

 VDOP vertical dilution of precision (DOP pionowy)  

 TDOP time dilution of precision (DOP czasu). 
 

GDOP  jest ogólnym współczynnikiem geometrycznej dokładno-
ści odnoszącym się do czterech zmiennych, które opisują wyzna-
czoną z systemu GPS pozycję (X, Y, Z, t) lub (B(φ), L(λ), h, t). Współ-
czynnik ten łączy czasowo przestrzenny charakter pomiaru opisując 
wartość oszacowania w przestrzeni 4D. 

HDOP to współczynnik dokładności 2D, który odnosi się do po-
zycji w dwóch wymiarach (X, Y) lub (φ, λ). Jest on używany w nawi-
gacji morskiej, gdy oszacowywanie wysokości (h) nie jest konieczne. 

VDOP pionowy to współczynnik dokładności 1D, który odnosi się 
do pomiaru wysokości, a więc jednowymiarowej linii pozycyjnej (Z) 
lub (h). Bardzo ważny w nawigacji lotniczej, kosmicznej lub morskiej 
(np. pomiar osiadania statku). 

TDOP to współczynnik dokładności 1D, który odnosi się do po-
miaru czasu – jakości szacowania czasu t. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1040 AUTOBUSY 12/2016 
 

 
Rys. 3. Rozmycie dokładności współczynników geometrycznych (po-
miar nr 1)  

 

Z rysunku 3, DOP miał charakter przybliżony sinusoidalnemu. 
GDOP osiąga wartość najwyższą w około 210 sekundzie, odpowia-
dającą około 4,2 m. Pozostałe rozmycia (HDOP, VDOP i TDOP) w 
tym miejscu również osiągają swoją wartość maksymalną, odpowied-
nio 1,75 m; 3,2 m; 2,2 m. Można również zauważyć, że dla rysunku 
nr 17, moment w którym rozmycie jest największe, nie odpowiada 
największym wartościom błędów.  

Pomiar nr 2 został zrealizowany dnia 10.08.2016r. o godzinie 
18:00 czasu lokalnego (16:00 czasu UTC) przy zachmurzeniu 4/8 o 
podstawie 180 m z lekkimi, przelotnymi opadami deszczu. 

 
Rys. 4. Rozmycie dokładności współczynników geometrycznych (po-
miar nr 2) 
 

Rozmycie dokładności podczas badania nr 2, podobnie jak w 
trakcie badania nr 1 miało charakter zbliżony do sinusoidalnego. W 
tym przypadku GDOP jest również największy ze wszystkich rozmyć, 
osiąga on wartość maksymalną w około 180 sekundzie, odpowiada-
jącą około 5,5 m, a więc o ponad 1 m więcej niż w badaniu nr 1. 
Pozostałe rozmycia (HDOP, VDOP i TDOP) w tym punkcie również 
osiągają swoją wartość maksymalną, odpowiednio 1,5 m; 4,2 m; 3,2 
m. 

Badanie nr 3 zostało wykonane w dniu 14.08.2016r. o godzinie 
16:00 czasu lokalnego (14:00 czasu UTC) przy warunkach CAVOK, 
co potwierdza poniższa depesza METAR: 
METAR EPDE 141400Z 34012KT CAVOK 20/09 Q1015 NOSIG= 

Podczas tego badania nastąpiła zmiana miejsca wykonywania 
badania na plac znajdujący się pomiędzy Wydziałem Lotnictwa 
WSOSP, a Szkołą Podoficerską Sił Powietrznych. Plac ten został wy-
brany jako miejsce badania, ponieważ jest to jedno z nielicznych 
miejsc w Dęblinie, gdzie plac o tak małej powierzchni, na bazie pro-
stokąta, jest otoczony dość wysokimi budynkami z każdej strony. 
Trasę przelotu UAV zaznaczono na rysunku 5. 

Rozmycie dokładności w trakcie pomiaru nr 3 przedstawiono 
na rysunku 35. Odczytać można, że miało ono charakter  niemalże 

 
Rys. 5.  Schemat przelotu UAV w trakcie badania nr 3 
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sinusoidalny. W tym przypadku DOP w żadnym momencie badania 
nie osiąga wartości znacznie od odbiegających od pozostałych (wi-
docznych na pierwszy rzut oka). GDOP jest największy ze wszystkich 
rozmyć, osiąga największą wartość w około 70 i 110 sekundzie (wie-
lokrotnie osiągając wartość niewiele mniejszą, co podkreśla charak-
ter sinusoidalny), odpowiadającą około 2,5 m. Reszta rozmyć 
(HDOP, VDOP i TDOP) w tych punktach osiąga swoje wartości mak-
symalne w tym samym punkcie, wynoszące odpowiednio 1,2 m; 1,7 
m; 1,2 m. Podczas badania nr 3 rozmycie wyniosło średnio o 2 m 
mniej niż podczas badania nr 1.  

 

 
Rys. 6. Rozmycie dokładności współczynników geometrycznych (po-
miar nr 3)  

 

Pomiar nr 4 był ostatnim pomiarem i został zrealizowany dnia 
16.07.2016r. o godzinie 18:00 czasu lokalnego (16:00 czasu UTC). 

W trakcie badania nr 4 celem było sprawdzenie wpływu nie-
znacznego oraz niskiego zabudowania na dokładność wyznaczania 
pseudoodległości, dlatego też badanie nr 4 zostało przeprowadzone 
na placu apelowym pomiędzy budynkami Iskra, Orlik oraz Sokół, 
trasę przelotu UAV przedstawiono na rysunku 7. 

 
Rys. 8. Rozmycie dokładności współczynników geometrycznych (po-
miar nr 4)  
 

Wszystkie wartości rozmycia DOP od początku badania są 
znacznie różne od zera i osiągają wartość maksymalną 10 sekund po 
rozpoczęciu badania. GDOP ma wartość 3,7 m, VDOP 2,9 m, HDOP 
1,6 m, TDOP 1,8 m. Porównując ten sam moment, na rysunku 38 
można zauważyć, że największe rozmycie DOP odpowiada najwięk-
szym wartościom błędów, co potwierdza bezpośredni wpływ rozmy-
cia na błędy pomiarów. W dalszej części pomiaru występują pojedyn-
cze skoki rozmycia, aczkolwiek są one dalekie od wartości maksy-
malnych.  

PODSUMOWANIE 

Dla odbiornika przeznaczonego do powszechnego użytku, zrea-
lizowanego w wersji dwu (GALILEO - GPS) lub nawet trzysystemo-
wej (dodatkowo GLONASS) zwiększenie liczby satelitów do 50 - 60 
znacznie zwiększy możliwości uzyskania niezakłóconego odbioru, a 
tym samym zwiększenie niezawodności i dokładności pomiaru poło-
żenia. Z właściwości tej użytkownik może skorzystać nawet wtedy, 
jeśli będzie miał dostęp wyłącznie do serwisów ogólnodostępnych i 
chociaż zapewne zapłaci drożej za odbiornik, to nie będzie zmuszony 

 
Rys. 7.  Schemat przelotu UAV w trakcie badania nr 4 
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do ponoszenia stałych opłat o charakterze abonamentu. Zysk z uzy-
skania dostępu do większej liczby satelitów będzie miał największe 
znaczenie przy wykorzystaniu nawigacji satelitarnej w dużych mia-
stach o gęstej i wysokiej zabudowie, gdzie odbiornik wybierze sy-
gnały najwyższej jakości, nie obciążone zakłóceniami i interferen-
cjami ze strony sygnałów odbitych lub dochodzących do odbiornika 
wieloma drogami. Wieloletnie doświadczenia z GPS wskazują, że 
dużą dokładność określenia pozycji uzyskuje się w warunkach wiej-
skich, a małą w ośrodkach wielkomiejskich, co jest akurat odwrotne 
do potrzeb. Po pełnym uruchomieniu systemu Galileo liczba widocz-
nych jednocześnie satelitów zwiększy się z 5 - 6 do kilkunastu i w 
dużych miastach pozwoli to na radykalne zwiększenie dokładności 
pozycjonowania.  

W badaniach kinematycznych brano także pod uwagę warunki 
meteorologiczne panujące podczas ich wykonywania. Teoria syste-
mów satelitarnych wskazuje na duży wpływ opadów oraz mały wpływ 
zachmurzenia na dokładność pseudoodległości. W analizowanym w 
pracy przypadku błędy w badaniu nr 2 wcale nie odbiegają od tych w 
pozostałych badaniach. Spowodowane jest to zapewne krótkotrwa-
łym oraz niedużym opadem. Można przypuszczać, że w przypadku 
długotrwałego opadu podczas wykonywania badania, błędy byłyby 
większe. Jest to prawdopodobne, że gdyby częstotliwość pomiarów 
opadów byłaby coraz bliższa częstotliwości pomiarów pseudoodle-
głości, to większe byłyby zależności pomiędzy tymi parametrami. Na-
leży jednak zauważyć, że w przypadku badania nr 2 zanotowano naj-
większą wartość GDOP, VDOP i TDOP. Wpływ zachmurzenia na do-
kładność pomiaru pseudoodległości zgodnie z przewidywaniami był 
nieistotny. Zbyt wiele czynników może mieć wpływ na określenie 
pseudoodległości i finalne  położenie odbiornika. 
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Determination of accuracy position moving objects in space  

The article discusses the results of research on the actual 

accuracy of a GNSS receiver positioned on the object flying 

BSL. The main parameters of evaluating the accuracy of a 

moving object moving in a definition space will be 3D geomet-

ric factors - VDOP, GDOP, HDOP and VDOP, which is illus-

trated in the graphs generated by specialized software. In ad-

dition, a description of the mathematical object BSP, which 

was the test carried out in real conditions. At the end of the 

article is a brief summary and conclusions that emerge tests 

performed real. 
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