
Temat:  Jak działają metody monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków dla zlecenia 

transportowego w sieci GSM? 

1.  Metody radionamierzania w systemie GSM 

Radionamierzanie to lokalizowania abonenta (kierowcy czy maszynisty pociągu) dzięki łączności w 

systemie GSM. 

1.2.  Metody określania położenia terminali (np. kierowców) w systemie GSM 

Cenną informacją w systemach radiokomunikacji ruchomej jest informacja o lokalizacji użytkownika. 

Rejestracja w zasięgu najbliższej, osiągalnej stacji bazowej czy taryfikacja związana z przekroczeniem 

granic państwowych i przejęciem terminala przez innego operatora wynikają z zasady utrzymania 

ciągłego zasięgu (to warunek). Zgodnie z zasadami działania infrastruktury sieciowej w GSM użytkownik 

terminala, tak jak i operator sieci, uzyskują tym samym dostęp do położenia geograficznego terminala. 

Najczęściej wykorzystywane metody lokalizacji terminala GSM przedstawia: 

1.2.1. Metoda COO (Cell Of Origin) – identyfikacja stacji bazowej – nie wymaga  modyfikacji sieci ani 

terminala abonenckiego. Dokładność  tej metody zależy od promienia komórki. W pikokomórkach 

wyniesie ona około 150 m, ale niestety aż do 40 km w makrokomórkach. 

1.2.1. Metoda EOTD (Enhanced Observed Time Difference) – wykorzystuje różnice w czasie propagacji 

(czyli rozprzestrzeniania się, rozchodzenia się) sygnału od terminala do kilku stacji bazowych. 

Proponowana metoda wymaga modyfikacji terminali i infrastruktury sieci. Polega na analizie danych 

odnośnie do czasu propagacji pomiędzy trzema stacjami bazowymi a terminalem. Dokładność metody 

waha się od 50 do 125 m. 

1.2.3.Kolejna metoda – TOA (Time Of Arrival) - wykorzystująca pomiar czasu propagacji od terminala do 

komórki, podobnie jak metoda EOTD, analizuje czas propagacji (w tym przypadku pomiędzy terminalem 

a jedną stacją bazową). Wymaga stosowania dokładnych wzorców czasowych w stacji bazowej, 

wykorzystujących atomowe wzorce czasu lub odbiorniki GPS. Dokładność metody waha się od 50 do 400 

m. 

1.2.4. Metoda AOA (Angle Of Arrival) - analiza kąta propagacji sygnału, pierwotnie wykorzystywana 

była w wojskowych systemach namierzania. Wykorzystywane są systemy wieloantenowe (cztery do 12 

anten). Stacje bazowe określają kąt propagacji. Im więcej stacji bierze udział w pomiarze – rys. 2. – tym 

większa dokładność lokalizacji abonenta, co za tym idzie, mniejszy obszar, na którym potencjalnie 

przebywa abonent. 

1.2.5. Metoda A-GPS (Assisted GPS) - wymaga doposażenia lub modyfikacji terminala abonenckiego. 

Polega na raportowaniu przez terminal swojego położenia dzięki danym pobieranym z odbiornika GPS. 

Dokładność metody jest zależna od widoczności satelitów i wskazań odbiornika GPS. 

Biorąc pod uwagę infrastrukturę sieci GSM, można stwierdzić, że wszystkie opisane metody mogą być 

realizowane przez tę sieć. Niestety, aby uzyskać wymienione dokładności pomiarów, niezbędna 

byłaby rozbudowa sieci. 

Oprócz metody pomiaru kąta propagacji sygnału, niewymagającej ingerencji w terminal, pozostałe są 

możliwe do zaimplementowania w terminalach abonenckich. Byłyby jeszcze potrzebne dodatkowo baza 



danych z geograficznym położeniem stacji i możliwość pobrania danych o kodach stacji bazowych, z 

którymi w danej chwili ma kontakt terminal. 

Z uwagi na opisane niedogodności i niewielką dokładność wykorzystanie metod terminalowo-sieciowych 

na potrzeby monitorowania pojazdów jest znikome. Jedynie rozwiązanie wykorzystujące połączenie 

terminala z odbiornikiem GPS może być godne uwagi w zastosowaniach transportowych. Na rynku 

dostępne są terminale posiadające wbudowane odbiorniki GPS. Niektóre z terminali wyróżniają się 

dużymi, kolorowymi wyświetlaczami graficznymi o dużej rozdzielczości. 

1.3.  Metoda lokalizacji terminala GSM (np. kierowcy) na potrzeby alarmowe 

1.3.1. TDoA (Time Difference of Arrival) - metoda zapewniająca określenie położenia abonenta z dużą 

dokładnością. Znana z techniki wojskowej, polega na lokalizacji terminala, traktowanego jako źródło 

emisji fal elektromagnetycznych, poprzez pomiar różnic czasów odbieranego sygnału w kilku stacjach 

bazowych. Wymaga ona, aby terminal abonencki znajdował się w zasięgu łączności, przynajmniej trzech 

stacji bazowych, wyposażonych, podobnie jak w metodzie TOA, w przystawki do określania czasu 

odbioru sygnału. Metoda TDoA, zwana również odwróconym systemem hiperbolicznym, cechuje się 

dużą dokładnością pomiaru, pomimo zastosowania anten o niekierunkowych charakterystykach. Model 

teoretyczny zakłada, że sygnały nadawane przez źródło docierają do tego odbiornika po czasie ti. 

Zmierzony czas ti nie jest użyteczny. Dopiero różnice czasów pomiędzy parami stacji dają wstępną 

informację do dalszej obróbki. 

Realizacja metody wiąże się z precyzyjnym oznaczaniem czasowym próbek odebranego sygnału i 

przekazaniem tej informacji do procesora w celu przetworzenia. Wiąże się to z ujednoliceniem skali 

czasu w całym systemie, zarówno w odbiornikach, jak i w procesorze TDoA. W części odbiorczo-

pomiarowej należy umieścić układ synchronizacji czasu, którego wystarczający poziom zapewnić mogą 

wyspecjalizowane odbiorniki GPS. Na wyjściu takiego odbiornika dostępny jest impuls sekundowy, 

zsynchronizowany z osią czasu systemu GPS, na poziomie nie gorszym niż t=±50 ns. 

Do precyzyjnego wyznaczenia położenia terminala niezbędny jest kontakt radiowy z co najmniej trzema 

stacjami bazowymi. Biorąc pod uwagę tylko jednego operatora sieciowego, warunek ten jest prosty do 

spełnienia w miastach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W terenie słabo zurbanizowanym warunek 

kontaktu abonenta z trzema stacjami bazowymi jednego operatora staje się bardzo trudny lub wręcz 

niemożliwy do spełnienia. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłaby być współpraca między operatorami 

sieciowymi na płaszczyźnie alarmowo-ratowniczej. Stworzony system, w połączeniu z np. numerem 

alarmowym 112 lub inną drogą powiadamiania, poprawiłby bezpieczeństwo abonentów (np. 

kierowców) i umożliwił udzielenie im szybkiej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia lub 

próby napadu i kradzieży wartościowego ładunku. 

1.3.2. Idea Nawigator. 

Rozwiązaniem powstałym na polskim rynku, zrealizowanym w sieci GSM i wykorzystującym Internet, jest 

usługa o nazwie Idea Nawigator. Usługa powstała kilka lat temu z myślą o średnich i dużych firmach 

usługowych, prowadzących działalność operacyjną w terenie, np. przedsiębiorstwach transportowych, 

kurierskich, serwisowych, z branży FMCG. 



Idea Nawigator to usługa, która wspomaga proces zarządzania zasobami w firmie. Umożliwia lokalizacje 

terminali (telefonów komórkowych lub innych urządzeń wyposażonych w kartę SIM), stałe 

monitorowanie ich położenia, lokalizacje terminali będących najbliżej zadanego punktu oraz tworzenie 

raportów dotyczących drogi przemieszczania się terminali. Usługa bazuje na technologii LBS (Location 

Based Service) oraz SMS (Short Message System). Dostęp do usługi możliwy jest przy użyciu dowolnej, 

dostępnej na rynku przeglądarki WWW, obsługującej aplety Java. Dodatkowo, dzięki technologii GPRS, 

istnieje możliwość monitorowania położenia terminali na ekranie notebooka, niezależnie od miejsca 

pobytu administratora usługi. 

Zalety usługi Idea Nawigator: 

• wzrost poziomu bezpieczeństwa pracowników i przewożonych ładunków, 

• optymalizacja wykorzystania środków transportu, 

• usprawnienie komunikacji pomiędzy centralą a pracownikami terenowymi, 

• usprawnienie procesu zarządzania zasobami w firmie, 

• niskie koszty wdrożenia oraz eksploatacji. 

Wady usługi: 

• brak reakcji systemu na nieautoryzowane wtargnięcie do pojazdu, 

• brak możliwości gromadzenia danych o stanie pojazdu, ładunku. 

1.3.3. Inteligentny moduł ochrony pojazdu z funkcją zarządzania. 

Jednym z rozwiązań bazujących na sieci GSM jest system Bezpieczne auto, zaproponowany przed kilku 

laty przez jednego z polskich operatorów telefonii mobilnej. Urządzenie firmy Merengo, nazwane 

komunikatorem, pozwala zdalnie kontrolować stan pojazdu za pomocą wbudowanego terminala GSM ze 

specjalnie do tego celu przeznaczoną kartą SIM. System ten umożliwia otrzymanie informacji o stanie 

pojazdu w dowolnej chwili. W przypadku nieautoryzowanego wtargnięcia do samochodu komunikator 

za pośrednictwem wiadomości SMS poinformuje o tym właściciela i wskazanego w procesie instalacji 

systemu, abonenta GSM. Po wysłaniu komunikatu otrzymuje się potwierdzenie wykonania komendy w 

postaci zwrotnej wiadomości SMS. 

Urządzenie pozwala na wysłanie SMS-a z informacją o każdym: 

• nieupoważnionym otwarciu, 

• uruchomieniu pojazdu, 

• załączeniu się w pojeździe alarmu. 

W rezultacie pozwala reagować na otrzymane informacje: 

• włączeniem blokady pracy silnika, 

• załączeniem i wyłączeniem blokady pracy silnika w funkcji parkingowej, 

• uruchomieniem urządzeń dodatkowych. 

Powyższa metoda może być stosowana w ograniczonym zakresie i nie nadaje się do pojazdów 

przewożących duże wartości pieniężne (termin stosowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe). 

 

 



1.3.4. Metody radionamierzania w systemie UMTS (3G) 

Ciągły rozwój telefonii mobilnej zaowocował uzupełnieniem telefonii drugiej generacji o usługi transmisji 

danych HSCSD i GPRS – telefonia generacji 2+. Ostatnim rozwiązaniem telefonii 2+ jest usługa EDGE, 

która oferuje znaczne przyspieszenie przesyłu informacji, bo aż do 386 kbps, w porównaniu z 9 kbps w 

jednym kanale GPRS. Wyniki te jednak przestają imponować przy 2 Mbps, jaki oferuje telefonia UMTS 

trzeciej generacji. 

Umożliwi ona zarówno znacznie bogatszy udział abonenta ruchomego w rozwiązaniach multimedialnych 

operujących na olbrzymich ilościach danych, jak również szybki dostęp do Internetu i zasobów 

korporacyjnych sieci komputerowych. 

Wykorzystując ten potencjał, kolejne rozwiązania monitorowania pojazdów będą bogatsze o 

multimedialną oprawę, w tym przesyłanie obrazu „stojącego” w UMTS na równi z komunikacją głosową. 

Lokalizacja terminala (np. kierowcy) w sieci UMTS odbywać się może przez podanie współrzędnych 

abonenta lub też może być wzbogacona o szereg usług dodatkowych. 

Dodatkowymi usługami sieciowymi mogą być: 

• informowanie o sytuacji na drodze, 

• wskazywanie dogodnych dróg objazdowych, 

• lokalne prognozy pogody, 

• informacja turystyczna. 

Należy dodać, że informacja o położeniu terminala znana jest centrum alarmowemu w czasie połączenia 

alarmowego z abonentem. 

 

Rys.1. Metody lokalizacyjne w sieci UMTS 

Ze względu na stopień udziału sieci i terminala abonenckiego metody lokalizacji abonenta można 

podzielić następująco – rys. 1.: 

• metoda sieciowa bez udziału terminala – centrum obliczeniowe sieci dokonuje wyliczenia na 

podstawie pomiarów w stacjach bazowych sygnału nadawanego przez terminal, 

• metoda sieciowa z udziałem terminala – polega na przeprowadzeniu pomiarów w terminalu i 

przesłaniu ich do urządzeń sieci, gdzie następuje wyliczenie położenia terminala, 

• metoda terminalowa z udziałem sieci – w metodzie tej terminal abonencki wylicza swoje 

położenie, wykorzystując pomierzone sygnały ze stacji bazowych, 

• metody hybrydowe – polegają na kombinacji wcześniej wymienionych metod, w taki sposób, 

żeby wskazanie położenia abonenta miało znacznie większą dokładność. 



Możliwość lokalizacji terminala abonenckiego wiąże się jednak z koniecznością rozbudowy sieci 

szkieletowej i sieci UTRAN. 

Całej gamy usług jakie niesie ze sobą system UMTS nie sposób tu przytoczyć. Podobnie jak poprzednie 

systemy, system UMTS nie otrzymał końcowej specyfikacji na początku eksploatacji. Prawdopodobnie 

będzie się rozwijał w kierunku technik zwiększających przepustowość dostępnych łączy, uproszczenia 

obsługi terminali. Z pewnością też same konstrukcje techniczne terminali będą ewoluować w przenośne 

centra multimedialne, stanowiące połączenie wszystkich dostępnych możliwości komunikacyjnych i 

technik informatycznych. 

Monitorowanie ruchu pojazdów stanie się prostsze i tańsze. Sama infrastruktura sieci UMTS pozwoli na 

realizację nawigacji i lokalizacji pojazdu. Użytkownik będzie miał dostęp do cyfrowych map, danych 

pogodowych, warunków drogowych, informacji o zagrożeniach. Z punktu widzenia transportu możliwe 

będzie zarówno przesyłanie zdjęć towarów czy miejsca dostarczenia towaru, a także drogi, po której 

najdogodniej będzie dowieźć towar po podaniu celu podróży, jak również monitorowanie w czasie 

rzeczywistym przewozu towarów oraz samej drogi, dzięki kamerom umieszczonym w pojeździe. W 

każdej chwili, dzięki połączeniu z lokalną siecią zakładową, użytkownicy będą w kontakcie z 

dyspozytorem. Na ekranie komputera pokładowego będzie możliwość przeglądania aktualnych zleceń 

czy zmiany dyspozycji. 

 Multimedialna transmisja wizyjna z pojazdu podniesie bezpieczeństwo kierowcy i przewożonych 

towarów. 

Niewątpliwie wszechstronny system UMTS jest niezwykle atrakcyjny na potrzeby monitorowania 

transportu. Niestety, jest on wciąż w trakcie budowy infrastruktury dostępu radiowego. Tym samym 

nie zapewnia zakładanego, globalnego pokrycia kuli ziemskiej. W Polsce obecnie trzech operatorów sieci 

komórkowych oferuje dostęp UMTS. Jest on jednak wciąż w fazie budowy i osiągalny jedynie w kilku 

aglomeracjach, i to nie w pełni pokrywa zasięgiem ich powierzchnię. Nadzieja w kolejnym operatorze, 

który ostatnio otrzymał koncesję na budowę sieci UMTS. Jest już projektowana sieć 4G o znacznej 

przepustowości i o wielkich prędkościach transmisji. 

Praca domowa: 

✓ potrafię wymienić metody radionamierzania w systemie GSM 

✓ potrafię wyjaśnić różnicę między najczęściej wykorzystywanymi metodami lokalizacji terminala 

GSM jak metoda COO, EOTD, TOA, AOA, AGPS 

✓ potrafię podać krótką definicję metody lokalizacji terminala TDoA 

✓ potrafię podać wady i zalety usługi Idea Navigator 

✓ potrafię wymienić przykłady zastosowania systemu UMTS w lokalizowaniu terminala i wskazać 

kwestie problematyczne w globalnym  

✓ rozwoju tego systemu 

 

 



 

 


