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Badania wybranych systemów lokalnego pozycjonowania w przestrzeni

1. Wprowadzenie

Wspó³cze�nie jest wiele opracowywanych i testowanych
systemów �ledzenia i lokalizacji osób oraz obiektów. Ich
u¿yteczno�æ sprawia, ¿e zaczêto opracowywaæ systemy de-
dykowane dla obiektów zamkniêtych.
Jednymi z najdok³adniejszych wspó³cze�nie stosowanych
systemów, pozwalaj¹cych uzyskaæ niepewno�æ wyznaczania
wspó³rzêdnych na poziomie poni¿ej 1mm s¹ laserowe syste-
my optyczne (np. tachimetry �ledz¹ce), ale warunkiem uzy-
skania pomiaru t¹ metod¹ jest konieczno�æ �widzenia� celu.
Czêsto warunki pomiaru, np. przemieszczaj¹cy siê ludzie
sprawiaj¹, ¿e pojawiaj¹ siê �martwe� strefy pomiaru [10].
Drugi rodzaj systemów wykorzystuje fale radiowe b¹d�
podczerwone, które dobrze funkcjonuj¹ w przestrzeniach
otwartych. We wnêtrzach mog¹ wystêpowaæ b³êdne odczy-
ty po³o¿enia, wskutek wielokrotnych odbiæ fal elektroma-
gnetycznych.
Ostatnia grupa systemów lokalnego pozycjonowania to sys-
temy wykorzystuj¹ce fale ultrad�wiêkowe. S¹ one przedmio-
tem opracowañ w wielu o�rodkach naukowych [1, 4, 6, 8].
Ze wzglêdu na ich przeznaczenie mo¿na wyró¿niæ systemy:
� nawiguj¹ce � okre�laj¹ bie¿¹ce po³o¿enie oraz drogê do

celu przemieszczaj¹cym siê obiektom na planie danego
budynku,

� lokalizuj¹ce (�ledz¹ce) � okre�laj¹ce po³o¿enie obiektu
w przestrzeni, wzglêdem przyjêtego uk³adu odniesienia,

� nawiguj¹co-lokalizuj¹ce � ³¹cz¹ mechanizmy umo¿li-
wiaj¹ce jednoczesne �ledzenie i nawigacjê obiektu.

Ze wzglêdu na zastosowanie, systemy �ledz¹ce mo¿na po-
dzieliæ na:
� zabezpieczenia mienia w systemach alarmowych, gdy

potrzebny jest pe³ny nadzór nad po³o¿eniem zabezpie-
czonego przedmiotu,

� lokalizacjê osób w obrêbie danego budynku, np. dzieci
w muzeum lub pilnie strze¿onych wiê�niów, mog¹cych
zmieniaæ swoje po³o¿enie jedynie w pewnym zakresie,
a w przypadku przekroczenia dozwolonej granicy sys-
tem mo¿e pozwoliæ na bardzo szybkie zlokalizowanie
konkretnej osoby,

� monitorowanie po³o¿enia narzêdzi b¹d� przedmiotów
pracy w przemy�le, gdzie potrzebny jest ci¹g³y nadzór
nad przebiegiem procesu produkcyjnego.

Zastosowania systemów nawiguj¹cych to m.in.:
� pomoc w odnalezieniu drogi do najbli¿szego wyj�cia

w budynkach u¿yteczno�ci publicznej, pomoc w odnale-
zieniu najbli¿szej apteczki pierwszej pomocy b¹d� ga-
�nicy w nag³ych sytuacjach, gdy liczy siê ka¿da minuta,

� pomoc w odnalezieniu szukanego pomieszczenia b¹d�
miejsca osobom nieznaj¹cym struktury budynku, system
umo¿liwia odnalezienie siedziby firmy w wielkim biurow-
cu, pokoju kierownika lub szukanej sekcji w magazynie.

Systemy tego typu mog¹ s³u¿yæ nie tylko jako systemy na-
wigacji ludzi, ale tak¿e robotów. Opracowywane ekspery-
mentalne systemy lokalnego pozycjonowania potrafi¹
obecnie lokalizowaæ po³o¿enie obiektu z niepewno�ci¹ do
kilku centymetrów.

2. Zasada dzia³ania systemów lokalizacji

2.1. Metody lokalizacji
Istniej¹ce systemy lokalizacji korzystaj¹ z ró¿nych sposo-
bów okre�lania po³o¿enia, bazuj¹c na informacji o punk-
tach odniesienia oraz na:
� pomiarach odleg³o�ci � jest to najczê�ciej stosowana

technika okre�lania po³o¿enia obiektu, wykorzystuje
metodê trilateracji (tak jak GPS), w której wymagana
jest znajomo�æ minimum trzech odleg³o�ci;

� pomiarach k¹tów � do okre�lania po³o¿enia obiektu wy-
korzystuje metodê triangulacji, w której wymagana jest
znajomo�æ minimum trzech k¹tów;

� pomiarach jednej odleg³o�ci i dwóch k¹tów � stosowane
w tachimetrach �ledz¹cych;

� pomiarze pomocy sygna³u � punkty odniesienia wysy-
³aj¹ sygna³ (najczê�ciej drog¹ radiow¹ lub w podczer-
wieni), a po³o¿nie obiektu jest okre�lane poprzez pomiar
mocy odebranego sygna³u.

Do pomiaru odleg³o�ci d pomiêdzy obiektem a punktami
odniesienia obecnie stosowane s¹ g³ównie dwie techniki [3,
5, 9]. Pierwsza metoda, zwana te¿ pomiarem czasu przelotu
TF (ang. time-of-flight), polega na pomiarze czasu t, jaki
up³yn¹³ od wys³ania sygna³u z punktu odniesienia do od-
bioru w lokalizowanym punkcie (1):

d = V · t�                                      (1)
gdzie:
V � prêdko�æ sygna³u,
d � odleg³o�æ pomiêdzy punktem odniesienia a obiektem.

W drugiej metodzie, pomiaru ró¿nicy czasu odebrania sy-
gna³u TDA (ang. time difference of arrival), pomiar odle-
g³o�ci pomiêdzy punktem odniesienia i odbiornikiem od-
bywa siê przy u¿yciu dwóch sygna³ów (np. radiowego RF
i ultrad�wiêkowego US) o ró¿nych prêdko�ciach, rozpa-
truj¹c sygna³y RF i US propaguj¹ce z prêdko�ciami VFRi VUS, wysy³ane równocze�nie przez nadajnik, przy czym
VFR >VUS, otrzymuje siê równanie (2):

(2)

w którym:
Dt � ró¿nica czasu dotarcia sygna³ów do odbiornika,
VUS � prêdko�æ rozchodzenia siê fali ultrad�wiêkowej,
VRF � prêdko�æ rozchodzenia siê fali radiowej.
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Systemy LPS wykorzystuj¹ dwa rodzaje modu³ów. W try-
bie �ledzenia uk³ad lokalizowany to zazwyczaj modu³
nadawczy wysy³aj¹cy cyklicznie krótki impuls ultrad�wiê-
kowy, docieraj¹cy do przynajmniej trzech modu³ów odbior-
czych. Na podstawie pomiaru czasu propagacji okre�lane
jest po³o¿enie obiektu wysy³aj¹cego sygna³ akustyczny [1].
Uk³ady odbiorcze musz¹ mieæ zapewnion¹ ³¹czno�æ z jed-
nostk¹ centraln¹, która oblicza po³o¿enie obiektu. W trybie
lokalizacji na obiekcie, który chce okre�liæ swoje po³o¿enie
jest instalowany modu³ odbiorczy, a sygna³y akustyczne
wysy³a sieæ modu³ów nadawczych, okre�lane czêsto mia-
nem baz, stacji bazowych lub latarni (ang. ultrasound be-
acon). Konieczne jest zapewnienie synchronizacji uk³adów
nadawczych z u¿yciem przewodów lub ³¹cza radiowego.
Spotkaæ mo¿na tak¿e rozwi¹zania, w których wykorzystuje
siê tzw. transceivery ultrad�wiêkowe (uk³ady nadawczo-
odbiorcze), dziêki czemu system mo¿e pracowaæ w dowol-
nym trybie [8].
Systemy lokalizacji dedykowane dla obiektów zamkniê-
tych wykorzystuj¹ sieæ czujników (nadajników/odbiorni-
ków) zainstalowanych na �cianach lub sufitach danego
pomieszczenia lub pomieszczeñ budynku, tak jak to
przedstawia rysunek 1.

3.1. Systemy ultrad�wiêkowo-radiowe
W istniej¹cych do�wiadczalnych systemach do przekazy-
wania sygna³u referencyjnego wykorzystywany jest naj-
czê�ciej sygna³ radiowy. Podstaw¹ obliczenia po³o¿enie
jest pomiar czasu, w którym nastêpuje detekcja sygna³u
przez kolejne odbiorniki. Uwzglêdniaj¹c opó�nienia, jakie
wystêpuj¹ pomiêdzy wys³aniem przez nadajnik sygna³ów
a jego odbiorem przez poszczególne odbiorniki, oraz ró¿ni-
cê prêdko�ci rozchodzenia siê fal ultrad�wiêkowych i elek-
tromagnetycznych mo¿na z du¿¹ dok³adno�ci¹ zlokalizo-
waæ obiekt w przestrzeni.

Diagram czasowy przedstawiony na rysunku 2. pokazuje,
w jaki sposób wyznacza siê ró¿nicê czasu Dt, który up³yn¹³
pomiêdzy odbiorem sygna³u ultrad�wiêkowego i radiowego
przez odbiornik.

3.2. System ultrad�wiêkowy
Ideê pomiaru odleg³o�ci pozwalaj¹c¹ na wyznaczanie
wspó³rzêdnych przestrzennych bez korzystania z dodatko-
wego kana³u (radiowego, optycznego), na podstawie któ-
rych s¹ wyznaczane czasy propagacji ultrad�wiêków po-
miêdzy obiektem lokalizowanym a bazami, przedstawiono
na rysunku 3. Z przetwornika ultrad�wiêkowego lokalizo-
wanego modu³u wysy³any jest sygna³ o czêstotliwo�ci no-
�nej (zwykle 40 kHz) zmodulowany �zapytaniem� zawie-
raj¹cym numer modu³u A oraz dodatkow¹ pust¹ ramkê,
który trwa ³¹cznie oko³o 13 ms (odcinek a). Dociera on do
modu³ów B1 i B2 (odcinki b1 i b2) z opó�nieniem zale¿-
nym od odleg³o�ci, tu 3 i 4 metry (asynchronicznie). Modu-
³y odbieraj¹ sygna³, dodaj¹ do niego w³asny kod, w miejscu
pustej ramki i wysy³aj¹ (odcinki d1 i d2). Wys³anie nastê-
puje jednak z ró¿nymi opó�nieniami (odcinki c1 i c2).
Dziêki temu, do uk³adu, który okre�la swoj¹ pozycjê odpo-
wiedzi nie docieraj¹ równocze�nie (odcinki e1 i e2). Aby nie
zachodzi³a koincydencja sygna³ów musz¹ byæ zachowane
odpowiednie zale¿no�ci czasowe, wi¹¿¹ce maksymalne
opó�nienie i czas propagacji. Odejmuj¹c od czasu zakoñcze-
nia obierania sygna³u z danej bazy czas zakoñczenia wysy³a-
nia zapytania oraz czas opó�nienia przypisany danej bazie
otrzymujemy podwojony czas propagacji sygna³u ultra-
d�wiêkowego.
Ze wzglêdu na to, ¿e podczas pracy systemu mo¿e nastêpowaæ
przes³anianie baz ultrad�wiêkowych, mog¹ wystêpowaæ okre-
sowe zaniki odpowiedzi. Dla zapewnienia ci¹g³o�ci wyzna-
czania wspó³rzêdnych konieczne jest zatem zainstalowanie
wiêkszej ich liczby i takie ich rozlokowanie, aby przypadki
braku jednoczesnego dostêpu do 3 baz by³y sporadyczne.

Rys. 1. Sieæ modu³ów w LPS

Rys. 2. Detekcja sygna³ów przez odbiornik oraz wyliczanie ró¿nicy czasów Dt
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3.3. Okre�lanie po³o¿enia w systemach z 3 bazami
Po³o¿enie obiektu w trójwymiarowej przestrzeni, okre�la
siê metod¹ trilateracji. Aby wyznaczyæ wspó³rzêdne po³o¿e-
nia obiektu t¹ metod¹ wymagana jest znajomo�æ po³o¿enia
trzech punktów referencyjnych (stacji bazowych) o wspó³-
rzêdnych xi, yi, zi. Znaj¹c odleg³o�ci, jakie dziel¹ lokalizowa-
ny obiekt od detektorów oraz ich wspó³rzêdne, mo¿na wy-
znaczyæ jego po³o¿enie rozwi¹zuj¹c uk³ad równañ (3). Roz-
wi¹zanie jest poprawne, je¿eli nie wystêpuj¹ b³êdy
pomiarów. W przestrzeni problem trilateracji sprowadza siê
do znalezienia punktów przeciêcia siê trzech sfer:

(3)

gdzie:
x, y, z � wspó³rzêdne obiektu,
xi, yi, zi � wspó³rzêdne punktów odniesienia, dla i = 1, 2, 3,
di, di, di � odleg³o�æ od punktów odniesienia do obiektu.

Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e sfery znajduj¹ siê w jednej p³asz-
czy�nie (z = 0) oraz �rodek jednej z nich umiejscowiony jest
w pocz¹tku przyjêtego uk³adu wspó³rzêdnych (rys. 4), uk³ad
równañ oraz rozwi¹zania uk³adu mo¿na sprowadziæ do
mniej skomplikowanych postaci (4). Rozwi¹zuj¹c równanie
otrzymuje siê dwie pary wspó³rzêdnych (x, y, z). Eliminuje
siê to rozwi¹zanie, które znajduje siê po niew³a�ciwej stronie
p³aszczyzny odniesienia (na zewn¹trz pomieszczenia).

(4)

3.4. Okre�lanie pozycji obiektu w systemach wieloma
bazami

W przypadku wiêkszej liczby baz oraz w obecno�ci nie-
uchronnych b³êdów pomiaru, formu³uje siê uk³ad równañ
(5) opisuj¹cy odleg³o�ci od baz do obiektu:

di
2 = (x � xi)2 + (y � yi)2 + (z � zi)2  dla i = 4�N.       (5)

Aby wyznaczyæ po³o¿enie poszukiwanego punktu wyko-
rzystuje siê optymalizacjê nieliniow¹, definiuj¹c residuum
(6) dla ka¿dego i-tego detektora oraz b³¹d �redni kwadrato-
wy E zgodnie z równaniem (7),

(6)

(7)

którego minimum okre�la z najwiêkszym prawdopodobieñ-
stwem poszukiwan¹ wspó³rzêdn¹ x, y, z. Rozpoczêcie obli-
czeñ metod¹ iteracyjn¹ mo¿na rozpocz¹æ dla po³o¿enia wy-
znaczonego na podstawie rozwi¹zania uk³adu równañ (4)
wybieraj¹c dowolne trzy bazy z po�ród N. Do wyznaczania
minimum b³êdu �redniego kwadratowego po³o¿enia E zaim-
plementowano metodê gradientow¹ Fletchera-Reevesa, któ-
rej zasadê dzia³ania graficznie przedstawia rysunek 5.

4. Niepewno�æ wyznaczania pozycji

4.1. Niepewno�æ pomiaru wynikaj¹ca z warunków mi-
kroklimatu pomieszczenia

W systemach ultrad�wiêkowych dominuj¹cym �ród³em
niepewno�ci jest nieznana dok³adnie prêdko�æ d�wiêku,
poniewa¿ zale¿na jest ona od przestrzennego rozk³adu
temperatury, a ten nie jest dok³adnie znany. Dla suchego
powietrza przy ci�nieniu atmosferycznym 0,1 MPa, prêd-
ko�æ d�wiêku od temperatury t (w 0°C) opisuje zale¿no�æ
(8) [2]:

c = 331,82(1+1,83 · 10-3t)                         (8)

Rys. 3. Idea pomiaru czasu propagacji z u¿yciem tylko sygna³u ultrad�wiêkowego

Rys. 4. Za³o¿enia dotycz¹ce rozmieszczenia
detektorów
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Wraz ze wzrostem ci�nienia gazu, bêd¹cego z dala od punktu
krytycznego, prêdko�æ d�wiêku zwiêksza siê. Dla powietrza
wzrost ten wynosi oko³o 2 ms-1MPa-1, chocia¿ zale¿no�æ ta
nie jest �ci�le liniowa. Ponadto prêdko�æ d�wiêku wzrasta
prawie liniowo wraz ze zwiêkszaniem siê zawarto�ci pary
wodnej. Wzrost prêdko�ci d�wiêku spowodowany maksy-
maln¹ wilgotno�ci¹ jest mniejszy ni¿ 1%. Wymienione wy-
¿ej czynniki nie pozwalaj¹ na dok³adne obliczeniowe sko-
rygowanie przyjmowanej do obliczeñ prêdko�ci d�wiêku.

4.2. Oszacowanie niepewno�ci wynikaj¹cej z po³o¿enia
baz

Na liczbê wyliczanych pozycji i geometryczny
kszta³t obszaru niepewno�ci istotny wp³yw ma wy-
bór po³o¿enia baz. Kszta³ty obszarów wyznaczo-
nych dla niepewno�ci granicznej poszukiwanej
wspó³rzêdnej, obliczone dla takiego samego po³o-
¿enia wyznaczonego z równañ (5) i (6) i dla takiej
samej niepewno�ci wyznaczania odleg³o�ci s¹ ró¿-
ne. Uwidaczniaj¹ je powierzchnie graniczne bry³
widocznych na rysunkach 6-7 [12].
W opublikowanych informacjach o zbudowanych
systemach zwykle niepewno�æ pomiaru podawana
jest dla ustalonych po³o¿eñ baz, a wyniki dotycz¹
warunków pomiaru zbli¿onych do idealnych. Poda-
wane s¹ jedynie wyniki maksymalnej niepewno�ci
okre�lania po³o¿enia jako promieñ sfery. Czêsto po-
³o¿enie obiektu, które LPS ma wyznaczyæ, ma okre-
�lon¹ jedn¹ ze wspó³rzêdnych (np. p³aszczyznê Z).
Do oszacowania niepewno�ci po³o¿enia w takich
warunkach wykorzystano �rodowisko LabView, w
którym obliczenia wykonano dla obszaru w kszta³-
cie sze�cianu o boku 10m. Przy szacowaniu nie-
pewno�ci uwzglêdniono multiplikatywne sk³adniki
zwi¹zane z niepewno�ci prêdko�ci d�wiêku i jej
fluktuacj¹ wynikaj¹c¹ z nieznanego rozk³adu tem-
peratury powietrza. Przyjêto niepewno�æ graniczn¹
wyznaczania prêdko�ci d�wiêku na poziomie 0,1%
(przez pomiar bezpo�redni czasu i przy znanej odle-
g³o�ci) i niepewno�æ rozk³adu temperatury 2°C.

Sk³adnik addytywny niepewno�ci mierzonej odleg³o�ci
wynika z niepewno�ci pomiaru czasu propagacji impulsu
ultrad�wiêkowego. Do obliczeñ przyjêto j¹ jako po³owê
okresu, dla typowej czêstotliwo�ci f = 40 kHz. Obliczenia
wykonano dla 4 baz.
Na rysunku 8a przedstawiono wyniki obliczeñ niepewno�ci
pomiaru wspó³rzêdnych X, Y i Z wykonanych dla sta³ej
warto�ci wspó³rzêdnej Z = 9m i baz le¿¹cych w jednej
p³aszczy�nie.
W analizowanym przypadku, gdy lokalizowany obiekt
znajduje siê w p³aszczy�nie odleg³ej o 9 metrów od p³asz-
czyzny czujników, niepewno�ci wyznaczenia wspó³rzêd-
nych X oraz Y wahaj¹ siê od 2 do 5cm. Dla baz le¿¹cych w
dwóch p³aszczyznach (rys. 8b) warto�ci niepewno�ci
wszystkich wspó³rzêdnych z tego samego przedzia³u osi¹-
ga warto�ci od 1 do 7cm. Warto�æ niepewno�ci jest te¿
o oko³o 15% mniejsza ni¿ w przypadku, gdy wszystkie de-
tektory znajduj¹ siê w jednej p³aszczy�nie.

5. Przegl¹d systemów LPS

5.1. System Bat
System Bat jest eksperymentalnym projektem opracowa-
nym w Cambridge [6]. Jest to system ultrad�wiêkowo-ra-
diowy, s³u¿¹cy do lokalizacji i monitorowania osób w roz-
leg³ych obiektach zamkniêtych. System Bat wykorzystuje
metodê trilateracji. Lokalizowany obiekt czy osoba posiada
osobisty nadajnik (ang. Bat), sk¹d nazwa systemu, który
emituje krótkie sygna³y ultrad�wiêkowe odbierane przez
statyczne sensory znajduj¹ce siê na sufitach danego po-
mieszczenia. Detektory rozmieszczone s¹ w odleg³o�ci
1,2m od siebie i po³¹czone s¹ w sieæ przy pomocy interfejsu

Rys. 5. Dzia³anie metody gradientowej
Fletchera-Reevesa

Rys. 6. Po³o¿enie lokalizowanego obiektu dla czterech odbiorników
w jednej p³aszczy�nie oraz kszta³t obszaru niepewno�ci granicznej

Rys. 7. Po³o¿enie lokalizowanego obiektu dla czterech odbiorników
w dwóch p³aszczyznach oraz kszta³t obszaru niepewno�ci granicznej
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szeregowego. Ka¿dy identyfikator (Bat) noszony przez
u¿ytkownika, posiada unikalny 48 bitowy kod, dwukierun-
kowy radio-nadajnik 433 MHz, który umo¿liwia komuni-
kowanie siê z g³ównym kontrolerem systemu.
Nadrzêdny system, który pe³ni rolê kontrolera nadzoruje
dzia³anie identyfikatorów oraz czujników w systemie. Kie-
dy dany obiekt ma byæ zlokalizowany komputer steruj¹cy
wysy³a drog¹ radiow¹ unikatowy identyfikator obiektu,
który ma wyemitowaæ sygna³ ultrad�wiêkowy, w okre�lo-
nym momencie. Kontroler ³¹czy dane dotycz¹ce numeru
identyfikowanego obiektu z jego po³o¿eniem i przesy³a je
do aplikacji. Autorzy systemu podaj¹, ¿e system Bat po-
zwala na jednoczesne lokalizowanie 75 obiektów na prze-
strzeni 1000m2 z dok³adno�ci¹ do 3 centymetrów.

5.2. System Cricket
Cricket jest system lokalizacji opracowanym w MIT [1, 4,
7], który pozwala na precyzyjne okre�lenie po³o¿enie
obiektu i dostarcza tê informacjê aplikacjom, uruchomio-
nym na przeno�nych urz¹dzeniach, takich jak: laptop,
palmtop, PDA. Dzia³anie systemu opiera siê na rozmiesz-
czeniu czujników: nadajników i odbiorników na �cianach
lub sufitach pomieszczeñ danego budynku, podobnie jak
w systemie Bat. Aby okre�liæ po³o¿enie obiektu, wykorzy-
stuje siê identyfikatory przestrzeni oraz wspó³rzêdne karte-
zjañskie. Nadajniki wysy³aj¹ z zadan¹ czêstotliwo�ci¹ dane
dotycz¹ce swojego po³o¿enia do odbiornika, wykorzystu-
j¹c do tego kana³ radiowy. Równocze�nie z sygna³em ra-
diowym jest nadawany sygna³ ultrad�wiêkowy odbierany
przez odbiornik. Do okre�lenia odleg³o�ci pomiêdzy nadaj-
nikiem i odbiornikiem jest wykorzystywana ró¿nica prêd-
ko�ci rozchodzenia siê fali radiowej i ultrad�wiêkowej.
Odbiornik okre�la swoje po³o¿enie na podstawie odleg³o-
�ci, dziel¹cych go od poszczególnych nadajników, których
lokalizacja jest znana. W ten sposób dzia³a system �ledze-
nia oparty o konfiguracje wielu nadajników i odbiornik.
System dostarcza informacji o odleg³o�ci z precyzj¹ pozy-
cjonowania od 1 do 3 centymetrów, przy zerowej prêdko�ci
obiektu. Zarówno system Bat, jak i Cricket wymagaj¹ prze-
wodowego po³¹czenia latarni ultrad�wiêkowych.

5.3. Systemy Hexamite
System Hexamite najnowszej generacji HX19 [8] jest sys-
temem ultrad�wiêkowo-radiowym z bezprzewodowym
systemem komunikacji pomiêdzy latarniami ultrad�wiêko-
wymi. Poprzednie wersje HX900, HX5 i HX11 wymaga³y
podobnie jak systemy Bat i Cricket przewodowego ³¹cze-
nia baz. Od systemu HX5 zosta³a udoskonalona technika
pozycjonowania, poprzez dwa tryby pracy (okre�lane jako
asynchroniczny i synchroniczny), dziêki którym ka¿dy
czujnik w sieci móg³ okre�laæ swoj¹ odleg³o�æ od s¹siadu-
j¹cych z nim czujników.
Systemy firmy Hexamite umo¿liwiaj¹ zarówno lokalizo-
wanie siê obiektów w zadanym obszarze, jak i monitorowa-
nie ich po³o¿enia przez uk³ad nadrzêdny. Komputery typu
laptop lub PDA przy³¹czone do dowolnego czujnika w sieci
mog¹ uzyskaæ dane o wszystkich pomiarach.

6. Badania systemów Hexamite

6.1. System HX11
Wg danych technicznych producenta, system HX11 po-
zwala na okre�lenie po³o¿enia obiektu z niepewno�ci¹
9mm, przy czym mo¿liwa jest rejestracja do 20 po³o¿eñ na
sekundê przez ka¿dy odbiornik, na przestrzeni nawet pó³
kilometra kwadratowego. Komponenty systemu Hexamite
s¹ obecnie jedynymi dostêpnymi komercyjnie elementami
(OEM), pozwalaj¹cymi zbudowaæ ultrad�wiêkowy system
lokalnego pozycjonowania.
W trakcie testowania okaza³o siê, ¿e wykonywanie d³u¿-
szych serii pomiarów nie poprawia, tak jak oczekiwano,
dok³adno�ci wyników okre�lania pozycji znaczników. Ze
wzglêdu na dyskretyzacjê odczytów uzyskany rozk³ad
czêsto�ci nie podlega³ rozk³adowi normalnemu (rys. 9b).
Dla ustalenia wyniku pomiaru mo¿na wykorzystaæ cen-
tralne maksimum rozk³adu, o najwiêkszej amplitudzie,
odpowiadaj¹ce �redniej warto�ci mierzonej odleg³o�ci.
Niepewno�æ pomiaru odleg³o�ci na podstawie serii po-
miarów wynosi³a oko³o 1mm.

Rys. 8. Porównanie niepewno�ci wyznaczania wspó³rzêdnej Z z niepewno�ciami wspó³rzêdnych X i Y (w metrach)
dla czterech odbiorników w jednej p³aszczy�nie (a) i dwóch p³aszczyznach (b) dla wspó³rzêdnej Z = 9m

a) b)
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6.2. System HX19
Druga wersja testowanego ultrad�wiêkowego systemu pozy-
cjonowania opiera³a siê na modu³ach serii HX19 (rys. 10).
Do precyzyjnego okre�lenia pozycji aktywnego modu³u sys-
tem wykorzystuje technikê radiow¹ RFID (ang. radio frequen-
cy identification) po³¹czon¹ z systemem ultrad�wiêkowym

USID (ang. ultrasonic identification). Praktycznie uzyski-
wany zasiêg systemu wynosi 14 metrów przy standardowo
1mm niepewno�ci wyznaczenia odleg³o�ci. Liczba jedno-
cze�nie lokalizowanych markerów, dla rozleg³ego systemu,
mo¿e wynosiæ ponad tysi¹c. Okre�lenie pozycji tzw. taga
HX19TX (nadajnika), w systemie o niewielkim zasiêgu,
wymaga minimum trzech odbiorników HX11RX (wskaza-
ne jest u¿ycie czterech dla uzyskania redundancji) oraz
uk³adu do synchronizacji HX19MS, który komunikuje siê
poprzez port szeregowy USB z PC.
W systemie HX19 na postawie serii pomiarów czasu propa-
gacji obliczone odleg³o�ci podlegaj¹ rozk³adowi normalne-
mu (rys. 11b). Wielokrotnie wykonywane pomiary potwier-
dzi³y wysok¹ dok³adno�æ pomiaru odleg³o�ci w warunkach
referencyjnych (przy sta³ej i znanej temperaturze).
Ró¿nica wskazañ dalmierza laserowego i uk³adu pomiaro-
wego Hexamite HX19 wynosi³a maksymalnie 2mm dla od-
leg³o�ci 14 metrów, przy niepewno�ci pomiaru odleg³o�ci
dalmierzem wynosz¹cym 1mm. Na podstawie serii ponad
tysi¹ca pomiarów wyznaczono obszar b³êdów wyznaczania
wspó³rzêdnych, otrzymany dla nierównomierno�ci rozk³adu

Rys. 11. Wyniki pomiarów sytemu HX19 odleg³o�ci (a) i rozk³ad czêsto�ci (b) dla sta³ej odleg³o�ci

Rys. 9. Wyniki pomiarów systemu HX11 odleg³o�ci (a) i rozk³ad czêsto�ci (b) dla sta³ej odleg³o�ci
a) b)

a) b)

Rys. 10. Elementy systemu Hexamite HX19
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temperatury wynosz¹cego 2 K (rys. 12). Obszar, w którym
wyst¹pi³ rozrzut b³êdów pomiaru, odpowiada³ wyznaczo-
nym numerycznie obszarowi niepewno�ci pokazanej na
rysunku 6.
Aby uzyskaæ wysok¹ dok³adno�æ pomiaru, przy zmiennych
i nieznanych warunkach termicznych, zastosowano autoka-
libracjê systemu. W tym celu wprowadzono do systemu po-
miarowego dodatkowy nadajnik w znanej odleg³o�ci od jed-
nego z odbiorników. Powinien on znajdowaæ siê w pobli¿u
nadajników, których pozycja jest monitorowana, lecz nie po-
winien siê przemieszczaæ. Informacjê o tej odleg³o�ci wpro-
wadzono do systemu pomiarowego, co pozwoli³o uzyskaæ
niepewno�æ wyznaczania wspó³rzêdnych poni¿ej 3mm.

7. Podsumowanie

Przedstawione wyniki oszacowania zarówno obszaru prze-
strzennego, w którym mo¿e znajdowaæ siê lokalizowany
obiekt, jak i warto�ci niepewno�ci tej lokalizacji, wskazuj¹
na istotny problem wyboru po³o¿enia uk³adów odbior-
czych, na które to zagadnienie nale¿y zwróciæ uwagê. Za-
proponowana metoda rozwi¹zania tego problemu oraz
stworzone narzêdzie powalaj¹ przewidzieæ skutki przyjête-
go rozmieszczenia uk³adów odbiorczych w systemach
LPS. W przypadku, gdy wspó³rzêdne lokalizowanego
obiektu maj¹ ustalon¹ jedn¹ wspó³rzêdn¹ korzystniejszym
rozwi¹zaniem jest rozmieszczenie detektorów ultrad�wiê-
kowych w jednej p³aszczy�nie. Wykorzystanie typowego
rozmieszczenia nadajników w wêz³ach regularnej sieci nie
zawsze jest mo¿liwe, a dla niektórych po³o¿eñ uzyskuje siê
znacznie wiêksze niepewno�ci od oczekiwanych. Niepew-
no�æ okre�lania wspó³rzêdnych zmienia siê dwu a nawet
trzykrotnie.
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TESTS OF SELECTED LOCAL POSITIONING SYS-
TEMS IN LIMITED AREA

Key words:
object tracking, ultrasonic measurement, uncertainty of po-
sition measurement.

Abstract:
The paper presents local positioning systems of objects in
area using different speeds of propagation of radio waves
and ultrasound. Position of the object in three-dimensional
limited area is determined by trilateration. The test results
in systems based on the modules form Hexamite and the
influence of the positions of the base stations on the uncer-
tainty of determining the coordinates of a stationary object
was present.
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