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Krzysztof NAUS 

LOG „NAVQUEST 600” ORAZ ŻYROKOMPAS „KVH 1750” JAKO SYSTEM  

NAWIGACYJNY DO WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH POZYCJI 

 

W artykule opisano badania mające na celu ocenę przydatności systemu nawigacyjnego złożonego z logu „NavQuest 600” 

oraz żyrokompasu optycznego „KVH 1750” do wyznaczania współrzędnych pozycji w warunkach morskich. 

W pierwszej części przedstawiono system pomiarowy, metodę badań oraz sposób wykonywania pomiarów w trudnych wa-

runkach hydrometeorologicznych. 

Część zasadnicza przedstawia analizę dokładności wyznaczania parametrów ruchu i pozycji testowanym systemem nawi-

gacyjnym polegającą na porównywaniu wyników pomiarów wzorcowych – wykonanych kompasem satelitarnym „NovAtel 

OEM617D-D2S-Z0G-0T0” oraz Inercjalnym Systemem Nawigacyjnym wspomaganym „VN-200” z pomiarami ocenianymi – 

wykonywanymi logiem „NavQuest 600” oraz żyrokompasem „KVH 1750”. 

Część końcowa zawiera uogólnione wnioski wyprowadzone na podstawie wyników z przeprowadzonych badań. 

 

WSTĘP 

Proces prowadzenia nawigacji na statku polega na: 
– utrzymywaniu pozycji na zaplanowanej trasie oraz zadanych 

wartości parametrów ruchu, 
– mierzeniu w sposób ciągły i skokowy wartości parametrów 

nawigacyjnych (kursu, prędkości, namiarów i odległości do zna-
ków nawigacyjnych, itp.), 

– obliczaniu współrzędnych pozycji i poprawek parametrów ruchu 
oraz korygowaniu pozycji i parametrów ruchu. 
Jak widać jego główną treścią są pomiary, obliczenia i porów-

nania. Proces ten w coraz większym stopniu jest automatyzowany. 
Obecnie prowadzi się wiele badań dotyczących wykorzystywania 
nowych urządzeń pomiarowych i przypisanych do nich nowych 
metod obliczeniowych [1][2][3]. Spośród nich wyróżnić można ba-
dania ukierunkowane na opracowywanie koncepcji wykorzystywania 
metody zliczania drogi [4][5]. Metoda ta w swoich założeniach ma 
wpisaną funkcje minimalizacji wpływu na obliczenia błędów pomia-
rowych wynikających z niedoskonałości przyrządów mierniczych. 
Istotne jest zatem poszukiwanie i badanie różnych urządzeń nawi-
gacyjnych służących do pomiaru kierunku i prędkości stosowanych 
do zliczania drogi w systemach nawigacyjnych. 

W artykule przedstawiono zasadnicze wyniki badań systemu 
nawigacyjnego złożonego z logu Dopplerowskiego (Doppler Velocity 
Log - DVL) „NavQuest 600” oraz żyrokompasu optycznego (Fiber 
Optic Gyros - FOG) „KVH 1750” testowanego w warunkach mor-
skich [6][7]. 

Badania te polegały na porównywaniu wartości parametrów ru-
chu (tj. prędkości oraz kursu) i pozycji - wyznaczonych testowanym 
systemem nawigacyjnym z parametrami wzorcowymi - wyznaczo-
nymi kompasem satelitarnym (Satellite Compass - SC) „NovAtel 
OEM617D-D2S-Z0G-0T0” oraz Inercjalnym Systemem Nawigacyj-
nym wspomaganym GPS (Inertial Navigation System - INS) „VN-
200” [8][9]. 

Wartości parametrów zarejestrowano na specjalnie przygoto-
wanym pojeździe nawodnym, na którym zamontowano oba systemy 
nawigacyjne (testowany i wzorcowy) oraz dedykowany system 
zbierania danych. 

Testy przeprowadzono na Zatoce Gdańskiej, w czasie gdy na 
tym akwenie panowały trudne warunki hydrometeorologiczne (stan 
morza 3). Pojazd pokonał wówczas dwie drogi testowe (każda z 
nich miała długość około 300 m) płynąc pod falę, z falą i bokiem do 
fali. 

 

 
Rys. 1. Pojazd nawodny z zamontowanym systemem nawigacyj-
nym 

1. ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH 

Analizę przeprowadzono metodą bezpośredniego porównywa-
nia wartości zarejestrowanych pierwotnie i wyznaczonych wtórnie 
(np. współrzędnych pozycji) parametrów nawigacyjnych (wyznacza-
nych poddanym testom systemem nawigacyjnym) z wzorcowymi 
parametrami nawigacyjnymi (wyznaczanymi bardzo dokładnym 
system pomiarowym) opierając się wyłącznie na wykresach i trajek-
toriach przebytych dróg zobrazowanych na tle ortofotomapy. Współ-

rzędne geograficzne pozycji  wyznaczano tzw. me-
todą zliczania drogi na powierzchni elipsoidy, stosując następujące 
zależności: 
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(2) 

gdzie: 
COG – kąt drogi nad dnem wyznaczony FOG/magnetometrem DVL 
(Course Over Ground), 
SOG – prędkość nad dnem wyznaczona DVL (Speed Over Gro-
und), 
a – długość dużej półosi elipsoidy, 
e – pierwszy mimośród elipsoidy, 

 – wartość jednej sekundy kątowej wyrażonej w radianach, 
dt – okres czasu pomiędzy pomiarami. 

1.1. Test I 

Na rys. 2. przedstawiono trzy drogi: wzorcową - wyznaczoną 
INS VN-200 (linia niebieska), badaną I (wyznaczoną na podstawie 
prędkości z DVL i kursu z FOG) i badaną II (wyznaczoną na pod-
stawie prędkości z DVL i kursu z magnetometru DVL) – obie wy-
znaczane metodą zliczania drogi. Pinezkami symbolizowano na 
drogach 60-cio sekundowe momenty czasowe odliczane od mo-
mentu rozpoczęcia testu. 

 

 
Rys. 2. Trajektorie wyznaczonych dróg pojazdu 

 
Z rys. 2. wynika, że oddalenie pozycji wzorcowej od pozycji 

wyznaczanej metodą zliczania drogi na podstawie prędkości z DVL i 
kursu z FOG – linia niebieska rośnie do około 20 m po 400 s, potem 
nieznacznie maleje, a następnie osiąga - na samym końcu testu 70 
m (po 700s). Natomiast, oddalenie pozycji wzorcowej od pozycji 
wyznaczanej metodą zliczania drogi na podstawie prędkości z DVL i 
kursu z magnetometru DVL – linia zielona wynosi aż 100 m już po 
400 s. 

Na rys. 3. zaprezentowano wykresy kursu wyznaczonego za 
pomocą FOG (kolor niebieski), CS (kolor czarny), INS VN-200 (kolor 
czerwony) oraz magnetometru DVL (kolor zielony). 

 

 
Rys. 3. Wykresy kursu 

 

Na rys. 4. zaprezentowano wykresy prędkości wyznaczonej za 
pomocą INS VN-200 (kolor czerwony) oraz DVL (kolor zielony). 

 

 
Rys. 4. Wykresy prędkości 

 

Na rys. 5. zaprezentowano wykresy zmiany, a na rys. 6. różni-
cę kierunku wyznaczonego CS oraz FOG. 

 

 
Rys. 5. Wykresy zmian kierunku (CS – kolor czarny, FOG – kolor 
niebieski) 

 
Rys. 6. Wykres różnicy kierunku CS i FOG 
 

Na rys. 5. widać wyraźnie, że przebiegi wykresu kierunku 
wzorcowego CS i wykresu kierunku badanego FOG są ze sobą 
bardzo skorelowane. Z rys. 6. wynika natomiast to, że różnica po-
między pomiarami kierunku FOG i CS narasta znacząco przez 400 
s i osiąga wartość około 30 stopni. 

Na rys. 7. i 8. przedstawiono oddalenie pozycji wzorcowej od 
pozycji wyznaczanych metodą zliczania drogi na podstawie prędko-
ści z DVL i kursu z FOG oraz prędkości z DVL i kursu z magneto-
metru DVL. 

 
Rys. 7. Wykres oddalenia pozycji wzorcowej od pozycji wyznacza-
nej metodą zliczania drogi (prędkość z DVL i kurs z FOG) 

 
Rys. 8. Wykres oddalenia pozycji wzorcowej od pozycji wyznacza-
nej metodą zliczania drogi (prędkość z DVL i kurs z magnetometru 
DVL)  
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Dla uwidocznienia wpływu środowiska morskiego (falowania, 
prądu morskiego, wiatru) na orientację kątową pojazdu na rys. 9 i 
rys. 10. przedstawiono wykresy przechyłu wzdłużnego (pitch) i 
przechyłu poprzecznego (roll) kadłuba które wystąpiły podczas testu 
I. 

 
Rys. 9. Wykres przechyłu wzdłużnego (pomiar wykonywano INS 
VN-200) 

 

 
Rys. 10. Wykres przechyłu poprzecznego (pomiar wykonywano INS 
VN-200) 

 
Z wykresu na rys. 10. i rys. 7. wynika, że duże kąty przechyłu 

mogą mieć wpływ na dokładność wyznaczania współrzędnych 
pozycji. Widać to szczególnie w przedziale czasowym <500s; 
700s>. 

1.2. Test II 

Na rys. 11. przedstawiono trzy kolejne drogi: wzorcową - wy-
znaczoną INS VN-200 (linia niebieska), badaną I - wyznaczaną 
metodą zliczania drogi (na podstawie prędkości z DVL i kursu z 
FOG) i badaną II – (na podstawie prędkości z DVL i kursu z magne-
tometru DVL). Pinezkami symbolizowano na drogach 60-cio sekun-
dowe momenty czasowe odliczane od momentu rozpoczęcia testu. 

 

 
Rys. 11. Trajektorie wyznaczonych dróg pojazdu 
 

Oddalenie pozycji wzorcowej od pozycji wyznaczanej metodą 
zliczania drogi na podstawie prędkości z DVL i kursu z FOG zmienia 
się nieznacznie przez 600 s do około 8 m, potem w kolejnych 400 s 
rośnie znacząco do około 90 m.  

Oddalenie pozycji wzorcowej od pozycji wyznaczanej metodą 
zliczania drogi na podstawie prędkości z DVL i kursu z magnetome-
tru DVL osiąga po 900 s aż 110 m. 

Na rys. 12. zaprezentowano wykresy kursu wyznaczonego 
FOG (kolor niebieski), CS (kolor czarny), INS VN-200 (kolor czer-
wony) oraz magnetometrem DVL (kolor zielony). 

 

 
Rys. 12. Wykresy kursu 

 
Na rys. 13. zaprezentowano wykresy prędkości wyznaczonej 

INS VN-200 (kolor czerwony) oraz DVL (kolor zielony). 
 

 
Rys. 13. Wykresy prędkości 

 
Na rys. 14. i 15. przedstawiono oddalenie pozycji wzorcowej od 

pozycji wyznaczanych metodą zliczania drogi na podstawie prędko-
ści z DVL i kursu z FOG oraz prędkości z DVL i kursu magnetome-
tru DVL. 

 

 
Rys. 14. Wykres oddalenia pozycji wzorcowej od pozycji wyznacza-
nej metodą zliczania drogi (prędkość z DVL i kurs z FOG) 

 

 
Rys. 15. Wykres oddalenia pozycji wzorcowej od pozycji wyznacza-
nej metodą zliczania drogi (prędkość z DVL i kurs z magnetometru 
DVL) 

 
Z wykresu na rys. 14. i 15. wynika, że zmniejszenie prędkości 

pojazdu w końcowej fazie testu mogło pogorszyć dokładność wy-
znaczania współrzędnych pozycji. Widać to szczególnie w przedzia-
le czasowym <700s; 1000s>. 
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PODSUMOWANIE 

Na podstawie otrzymanych wyników badań można wyprowa-
dzić kilka uogólnionych wniosków: 
1. System nawigacyjny zbudowany z logu DVL „NavQuest 600” 

oraz żyrokompasu optycznego FOG „KVH 1750” może wyzna-
czać współrzędne pozycji z dużą dokładnością w długim okresie 
czasu (po 20 minutach zliczania drogi błąd średni współrzęd-
nych pozycji na poziomie 15 m). 

2. Log DVL wyznacza prędkość z dużymi błędami na postoju i przy 
dużych, szybko zmieniających się kątach przechyłów. Zatem 
dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji jest większa, 
gdy pojazd płynie ze znaczną prędkością i maleje gdy pojazd 
stoi w dryfie. 

4. FOG przed rozpoczęciem pracy wymaga wprowadzenia inicja-
cyjnego (startowego) tzw. kąta drogi. Najlepiej, aby był to kąt 
drogi nad dnem - COG. Dlatego kompas satelitarny „NovAtel 
OEM617D-D2S-Z0G-0T0” może być z powodzeniem stosowany 
do tego celu. 

5. Prędkość mierzona DVL powinna być poddawana filtracji. W jej 
wyniku należy usuwać pomiary obarczone dużymi błędami 
(grubymi). W badaniach błędy te występowały bardzo często. 
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Log "NavQuest 600" and gyrocompass "KVH 1750"  
as a navigation system for determining position coordinates 

This article describes the research that was aimed at 

evaluating suitability of the navigation system consisting of 

Doppler Velocity Log "NavQu-est 600" and Fiber Optic 

Gyros "KVH 1750" to determining position coordinates in 

marine conditions. 

The first part shows the measurement system, the test 

method and the way of performing measurements in difficult 

hydrometeorological conditions. 

The main part contains analysis of the accuracy of de-

termination of the parameters of motion and position tested 

by the navigation system performed by comparing the results 

of the reference measurements - made with the satellite com-

pass "NovAtel OEM617D-D2S-Z0G-0T0" and the Inertial 

Navigation System assisted "VN-200" with test measurements 

- performed DVL "NavQuest 600" and FOG "KVH 1750". 

The final section contains generalized conclusions de-

rived from the results of the studies. 
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