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CÔNG NHậN Hệ THốNG Vệ TINH ĐIềU HƢớNG KHU VựC CủA NHậT BảN 

Hệ THốNG Vệ TINH QUASI-ZENITH (QZSS) VÀ PHÁT TRIểN CÁC TIÊU CHUẩN 

HOạT ĐộNG CHO THIếT Bị THU CủA Hệ THốNG ĐIềU HƢớNG Vệ TINH TRÊN 

TÀU 

Công nhận QZSS nhƣ một thành phần của WWRNS 

Đệ trình bởi Nhật Bản 

TÓM TẮT 

Tóm tắt chung: Tài liệu này cung cấp thêm thông tin và dữ liệu chi tiết về hệ thống 

vệ tinh định vị khu vực của Nhật Bản "Hệ thống vệ tinh Quasi-

Zenith (QZSS)" để công nhận QZSS là một thành phần của Hệ thống 

Điều hướng Vô tuyến toàn cầu (WWRNS) 

Định hướng chiến 

lược, nếu có: 
2 

Kết quả: 2.12 

Hành động thực hiện: Đoạn 23 

Tài liệu liên quan: Nghị quyết A.915 (22) và A. 1046 (27); MSC 99/20/4, MSC 

99/20/12, MSC 99/20/12 / Corr.1, MSC 99/22; NCSR 7/6/1, NCSR 

7/6/2 và NCSR 7/23 

Đặt vấn đề 

1  Ủy ban An toàn Hàng hải, tại phiên họp thứ chín mươi chín, đã xem xét tài liệu 

MSC 99/20/4 (Nhật Bản), đề xuất một đầu ra mới để công nhận hệ thống vệ tinh điều hướng 

khu vực của Nhật Bản "Hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith (QZSS)" là một thành phần tương lai 

của Hệ thống Điều hướng Vô tuyến toàn cầu (WWRNS) và phát triển các tiêu chuẩn hiệu 

suất cho thiết bị thu QZSS trên tàu. Ủy ban đã xem xét đề xuất và đồng ý đưa nó vào 

TỔ CHỨC 

HÀNG HẢI 

QUỐC TẾ 
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chương trình nghị sự hai năm 2020-2021 của Tiểu ban NCSR với mục tiêu hoàn thành năm 

2021. 

2  NCSR 7 được coi là tài liệu NCSR 7/6/1 và NCSR 7/6/2 do Nhật Bản đệ trình. Tiểu 

ban đã đồng ý với đề xuất của Nhật Bản (NCSR 7/6/1) đề xuất các tiêu chuẩn hoạt động cho 

thiết bị thu QZSS trên tàu và chuyển nó cho Nhóm Công tác Hàng hải để xem xét và hoàn 

thiện các tiêu chuẩn hoạt động liên quan. Nhóm Công tác Hàng hải đã chuẩn bị một dự thảo 

nghị quyết MSC về các tiêu chuẩn hoạt động cho thiết bị thu QZSS trên tàu sau khi thực 

hiện các sửa đổi nhỏ. Ngoài ra, liên quan đến tài liệu NCSR 7/6/2 để xem xét công nhận 

QZSS là một thành phần của WWRNS, Tiểu ban đã mời Nhật Bản cung cấp thêm thông tin 

và dữ liệu chi tiết cho một phiên họp trong tương lai, đặc biệt là các khu vực mà QZSS sẽ có 

sẵn, cùng với chỉ báo về vùng phủ sóng khu vực tương ứng, mức độ chính xác, tính khả 

dụng của tín hiệu và các yêu cầu cụ thể khác. 

Giới thiệu 

3  QZSS là hệ thống điều hướng vệ tinh khu vực Châu Á - Châu Đại Dương hoạt động 

độc lập do Nhật Bản điều hành. Nó tương thích và có thể hoạt động được với các hệ thống 

điều hướng vô tuyến toàn cầu hiện có khác. 

4  Chòm sao 4 vệ tinh QZSS đã đi vào hoạt động đầy đủ từ tháng 11 năm 2018. Chòm 

4 vệ tinh bao gồm một vệ tinh Quỹ đạo địa tĩnh (GEO) và ba vệ tinh Quasi-Zenith Orbit 

(QZO). Hơn nữa, tại thời điểm chòm 7 vệ tinh QZSS, hai vệ tinh QZO và một vệ tinh GEO 

sẽ được thêm vào trong chòm 4 vệ tinh và hoạt động của chòm 7 vệ tinh sẽ bắt đầu ở Nhật 

Bản từ năm 2023 trở lên. 

5  Phân đoạn không gian và phân đoạn điều khiển mặt đất ở trong điều kiện làm việc 

ổn định và hiệu suất dịch vụ của vệ tinh đáp ứng các yêu cầu thiết kế như được chỉ ra bởi 

các thử nghiệm và đánh giá thiết bị đầu cuối khác nhau của người dùng. 

6  Với mục đích thúc đẩy ứng dụng rộng rãi QZSS và khuyến khích các doanh nghiệp 

nghiên cứu và phát triển thiết bị đầu cuối QZSS, các tài liệu điều khiển giao diện tín hiệu 

không gian (ICD) của nó đã chính thức được phát hành vào năm 2017. Sử dụng thông tin 

ICD, các đầu thu QZSS đã được các doanh nghiệp sản xuất và được triển khai cho các ứng 

dụng định vị, điều hướng và định thời gian trong khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. 

Mô tả hệ thống 

7  QZSS bao gồm ba thành phần: phân đoạn không gian, phân đoạn kiểm soát mặt đất 

và phân đoạn người dùng. 

8 Tại thời điểm có 4 vệ tinh, phân đoạn không gian bao gồm 4 vệ tinh: 3 vệ tinh QZO 

và 1 vệ tinh GEO. QZO là quỹ đạo không đồng bộ địa chất nghiêng (IGSO) với độ lệch tâm 

nhẹ. Ba vệ tinh QZO có mặt phẳng quỹ đạo khác nhau và pha quỹ đạo đã được điều chỉnh 

để chúng có cùng đường trên mặt đất và chu kỳ quỹ đạo của QZO cũng giống như GSO. 
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Các thông số quỹ đạo cho QZO được trình bày trong bảng 1. Vệ tinh GEO (QZS-3) được 

định vị ở kinh độ 127 ° E. 

Bảng 1: Các thông số QZO tại thời điểm của chòm 4 vệ tinh 

Tham số quỹ đạo Giá trị danh nghĩa Phạm vi hoạt động 

Bán trục chính (A) 42.165 km - 

Độ lệch tâm (e) 0,075 0,075 ± 0,015 

Góc nghiêng (i) 41 độ 

(Trung bình thời gian hoạt động (15 năm)) 

- 

Lập luận về điểm cận 

địa(w) 270 độ 270 ± 2,5 độ 

Kinh độ của điểm nút lên 

(Ω) 

QZS-1: 117 độ  

QZS-2: 247 độ  

QZS-4: 347 độ 

(Thời điểm giữa của giai đoạn hoạt động 

(15 năm): Tháng 9 năm 2025 

- 

Tâm kinh độ(λ) 139 độ Đông  

(Trung bình của khoảng thời gian kiểm 

soát quỹ đạo (khoảng 6 tháng)) 

- 

 

Tại thời điểm chòm 7 vệ tinh, hai vệ tinh QZO và một vệ tinh GEO sẽ được thêm vào chòm 

4 vệ tinh. 

9  Phân đoạn điều khiển mặt đất bao gồm các trạm điều khiển tổng thể (MCS), trạm 

theo dõi (TS) và trạm giám sát (MS). Các nhiệm vụ chính của MCS là thu thập dữ liệu quan 

sát từ mỗi MS, xử lý dữ liệu phạm vi, dữ liệu khác biệt và toàn vẹn để tạo ra các bản tin 

điều hướng vệ tinh, thực hiện lập kế hoạch và lịch trình nhiệm vụ, đồng thời tiến hành điều 

khiển và vận hành hệ thống. Các bản tin điều hướng vệ tinh và các hoạt động chỉ huy kiểm 

soát trọng tải và quản lý xe buýt vệ tinh được liên kết từ TS. Nhiệm vụ của MS là nhận 

thông tin theo dõi và giám sát liên tục từ vệ tinh điều hướng bao gồm cả tín hiệu điều hướng 

và gửi dữ liệu quan sát đến MCS để xác định quỹ đạo vệ tinh và đồng bộ hóa thời gian. 

10  QZSS cung cấp dịch vụ định vị, điều hướng và định thời gian qua vệ tinh (PNT) 

miễn phí tín hiệu. Mỗi vệ tinh QZSS truyền tín hiệu PNT ở ba dải tần ở L1 (1,57542 GHz), 

L2 (1,2276 GHZ) và L5 (1,17645 GHZ). 

11  QZSS truyền tín hiệu tăng độ chính xác cao trong dải tần L1 và L6. Dịch vụ nâng 

mức mét phụ (SLAS) cung cấp thông tin nâng mức mét phụ dưới dạng tín hiệu L1S và dịch 

vụ nâng mức centimet (CLAS) cung cấp thông tin nâng mức centimet dưới dạng tín hiệu 

L6. 
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12  Phân khúc người dùng bao gồm nhiều loại thiết bị đầu cuối người dùng QZSS khác 

nhau để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp 

khác nhau. 

13  Thời gian QZSS được truy tìm theo Thời gian Phối hợp Quốc tế (UTC). 

14  Khung tọa độ của QZSS tuân theo Khung tham chiếu mặt đất quốc tế. 

Khả năng dịch vụ của hệ thống 

15  QZSS cung cấp dịch vụ PNT cho một số lượng không giới hạn người dùng trong 

khu vực dịch vụ của nó. Định vị bằng QZSS có thể được thực hiện kết hợp với GPS. Đặc 

biệt QZSS có thể cung cấp dịch vụ chính xác và ổn định hơn ngay cả trong điều kiện xấu ở 

Đông và Đông Nam Á, Châu Đại Dương, v.v. 

Chức năng chính:  định vị và xác định vận tốc, thời gian 

Vùng hoạt động: Khu vực (khu vực Châu Á - Châu Đại Dương) 

 Hình 1 cho thấy các khu vực hoạt động của dịch vụ QZSS PNT 

 

Hình 1: Khu vực hoạt động của dịch vụ QZSS PNT 

Vùng phủ sóng được xác định bởi các góc sau của hình thất giác:  

V
ĩ đ
ộ

 (
đ
ộ

 

Kinh độ (độ) 
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Bảng 2: Vùng đƣợc phủ sóng bởi bảy điểm 

Điểm Vĩ độ Kinh độ 

A 56°45'.28 N 143°43'.24 E 

B 13°22'.78 N 173°23'.09 E 

C 04°18'.48 S 173°23'.09 E 

D 59°59'.28 S 139°47'.72 E 

E 44°46'.28 S 095°06'.47 E 

F 03°21'.83 S 082°32'.05 E 

G 31°03'.91 N 093°58'.10 E 

Độ chính xác định vị (tần số đơn) : ≤ 50,4 m ngang (95%) 

Độ chính xác định vị (tần số kép) : ≤ 9,0 m ngang 

Độ chính xác của chênh lệch thời gian giữa thời gian UTC và QZSS: ≤  40 ns (95%) 

16  Tính toàn vẹn là khả năng đảm bảo rằng nội dung dịch vụ là chính xác và đưa ra các 

cảnh báo kịp thời trong trường hợp dịch vụ bị lỗi. Tính toàn vẹn của PNT được định nghĩa 

là xác suất xảy ra sự cố dịch vụ mà không có cảnh báo kịp thời được đưa ra. Nó phải thỏa 

mãn các điều kiện sau, sẽ được áp dụng cho mỗi tín hiệu PNT và mỗi vệ tinh trong 1 giờ bất 

kỳ. 

≤ 1x10
-5

 [/ giờ] 

Cảnh báo kịp thời, trong ngữ cảnh này, được coi là được kích hoạt trong một khung thời 

gian được chỉ định trong bảng 3 dưới đây, giữa thời điểm xảy ra lỗi dịch vụ và thời điểm nó 

đến người nhận của người dùng. 

Bảng 3: Thông báo cảnh báo và Thời gian để cảnh báo (TTA) 

Mục lỗi dịch vụ Thông báo báo động Thời gian cảnh báo (TTA) 

Lỗi RF Mã PRN không chuẩn 8,0 giây 

Lỗi TOW (Thời gian trong tuần) Mã PRN không chuẩn 8,0 giây 

Lỗi SIS-URE Mã PRN không chuẩn 5,2 giây 

- Lỗi RF: Giảm công suất của tín hiệu truyền từ 20 dB trở lên. 

- Lỗi TOW: Việc đếm TOW không liên tục. 

- Sai số SIS-URE: SIS-URE vượt quá 9,65 m. 

Thử nghiệm hệ thống 

17  Nhật Bản đã thực hiện các thử nghiệm ứng dụng của người dùng sử dụng các nền 

tảng ứng dụng trên xe, trên tàu và trên không để đo lường và đánh giá hiệu suất dịch vụ 

QZSS. Kết quả cho thấy hiệu suất của hệ thống đáp ứng các yêu cầu thiết kế. 
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18  Chi tiết về hoạt động của hệ thống QZSS được cung cấp để Tiểu ban tham khảo. 

Hiệu suất hệ thống của QZSS và kết quả phân tích định vị trong vùng đại dương của vùng 

phủ sóng được trình bày trong phụ lục 1. 

Ứng dụng hệ thống 

19  QZSS đang được các ngành công nghiệp và dịch vụ công cộng như giao thông vận 

tải, đo đạc và lập bản đồ đất, nông nghiệp, nghề cá biển, giám sát biến dạng, tìm kiếm và 

cứu nạn, điều hướng phương tiện và điện thoại thông minh sử dụng, mang lại lợi ích kinh tế 

và xã hội cụ thể. 

Lĩnh vực dịch vụ dự kiến để đƣợc công nhận 

20  Khu vực dịch vụ dự kiến cho QZSS được bao phủ bởi các giới hạn phạm vi như 

được chỉ ra trong hình 1. Cụ thể, các đặc điểm địa lý sau đây được bao gồm: 

.1  Không chỉ các biển xung quanh Nhật Bản, mà còn các biển ở khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương, chẳng hạn như Biển Philippines, Biển Đông, Vịnh 

Thái Lan, Biển Andaman, Great Australian Bight và Biển Arafura, như trùng 

với khu vực chính được bao phủ bởi bảy điểm được thể hiện trong hình 1. 

Đối với những khu vực này, sự công nhận được tìm kiếm cho loại nước đại 

dương, như được chỉ ra trong các yêu cầu tối thiểu của người sử dụng hàng 

hải đối với việc điều hướng chung quy định trong nghị quyết A. 1046 (27). 

Bằng cách sử dụng kỹ thuật máy thu tần số kép, hiệu suất của QZSS đáp ứng 

yêu cầu của phụ lục nghị quyết A.915 (22). 

.2  Độ chính xác tĩnh và động của hệ thống không đáp ứng yêu cầu dẫn trong 

vùng biển ven bờ, cảng và vùng nước hạn chế, và các tuyến đường thủy nội 

địa mà quyền tự do điều động bị hạn chế. Tuy nhiên, với các kỹ thuật hiệu 

chỉnh vi sai, chẳng hạn như SLAS hoặc D-QZSS, hoặc với kỹ thuật tần số 

kép, nó sẽ nâng cao độ chính xác và giúp đáp ứng các yêu cầu về độ chính 

xác trong các lĩnh vực đó, như đã đề cập trong phụ lục 2 của nghị quyết 

A.915 (22). 

21  Chi tiết về việc kiểm tra hiệu suất QZSS được nêu trong phụ lục 1 và dự thảo thông 

tư SN về việc công nhận QZSS như một thành phần trong tương lai của Hệ thống Điều 

hướng Vô tuyến toàn cầu (WWRNS) được nêu trong phụ lục 2. 

Thông báo của Chính phủ 

22  Một thông báo từ Chính phủ Nhật Bản thông báo cho Tổng thư ký về cam kết của 

họ theo khoản 2.2.2 của nghị quyết A. 1046 (27) được nêu trong phụ lục 3. 

Hành động đƣợc yêu cầu của Tiểu ban 

23  Tiểu ban được mời: 

.1  xem xét thông tin có trong tài liệu này; và 
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.2  đề nghị Ủy ban công nhận QZSS như một thành phần của Hệ thống Điều 

hướng Vô tuyến Toàn cầu (WWRNS). 

*** 





NCSR 8/4 

Phụ lục 1, Trang 1 

I:\NCSR\8\NCSR 8-4.docx 

PHụ LụC 1 

HOạT ĐộNG CủA Hệ THốNG Vệ TINH ĐIềU HƢớNG KHU VựC NHậT BảN 

Hệ THốNG Vệ TINH QUASI-ZENITH (QZSS) VÀ KếT QUả PHÂN TÍCH ĐịNH Vị 

TRONG VÙNG ĐạI DƢƠNG CủA VÙNG PHủ SÓNG 

1.  Giới thiệu 

1.1  QZSS là hệ thống điều hướng vệ tinh khu vực Châu Á - Châu Đại Dương hoạt động 

độc lập do Nhật Bản điều hành. Nó tương thích và có thể hoạt động được với các hệ thống 

vệ tinh điều hướng khác. QZSS bao gồm hệ thống vệ tinh và hệ thống mặt đất (trạm điều 

khiển tổng thể, trạm theo dõi và trạm giám sát). Chòm 4 vệ tinh QZSS đã đi vào hoạt động 

đầy đủ từ tháng 11 năm 2018 và 3 vệ tinh sẽ được bổ sung trong chòm 4 vệ tinh và hoạt 

động của chòm 7 vệ tinh sẽ được bắt đầu ở Nhật Bản từ năm 2023 hoặc muộn hơn. 

1.2  QZSS cung cấp dịch vụ định vị, điều hướng và định thời gian qua vệ tinh (PNT) 

trong ba dải tần ở L1 (1,57542 GHz), L2 (1,2276 GHZ), L5 (1,17645 GHZ) và các tín hiệu 

tăng độ chính xác cao trong dải tần L1 và L6. Những tín hiệu này miễn phí người dùng trực 

tiếp, nhưng thiết bị thu phải có khả năng nhận và xử lý tín hiệu QZSS. 

1.3  Cần lưu ý rằng đây là hệ thống vệ tinh điều hướng khu vực đang được công nhận là 

một thành phần trong tương lai của Hệ thống Điều hướng Vô tuyến Toàn cầu (WWRNS) và 

phạm vi phủ sóng là xung quanh khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. 

2  Hiệu suất và phân tích hệ thống 

QZSS đã hoạt động ổn định kể từ khi bắt đầu hoạt động chính thức từ tháng 11 năm 2018. 

Kết quả phân tích các giá trị thông số kỹ thuật QZSS và kết quả hoạt động năm 2020 được 

trình bày dưới đây. 

Độ chính xác SIS 

Lỗi phạm vi người dùng tín hiệu trong không gian (SIS-URE) là lỗi do quỹ đạo và thời gian 

của vệ tinh và là hiệu suất cơ bản của tín hiệu định vị không bị ảnh hưởng bởi phần lan 

truyền như tầng điện ly hoặc phần người dùng. Giá trị thông số kỹ thuật SIS-URE của 

QZSS được xác định là 2,6 m trở xuống (95%) và kết quả hoạt động của QZSS trong nửa 

năm (tháng 1 đến tháng 6 năm 2020) là 1 m trở xuống (95%) cho tất cả các vệ tinh. Điều 

này chỉ ra rằng QZSS đang truyền tín hiệu PNT hiệu suất cao. 

Bảng 2-1: Kết quả hoạt động của SIS-URE 

Vệ tinh Hiệu suất 

QZS1 0,64 m (95%) 

QZS2 0,96 m (95%) 

QZS3 0,78 m (95%) 

QZS4 0,93 m (95%) 

 



NCSR 8/4 

Phụ lục 1, Trang 2 

I:\NCSR\8\NCSR 8-4.docx 

Biểu đồ sau đây cho thấy trạng thái của Độ chính xác SIS-URE cho mỗi vệ tinh. Có một số 

khu vực mà độ chính xác đã giảm đi, nhưng có thể thấy rằng chúng chỉ là tạm thời và hầu 

hết chúng đều nằm trong các giá trị thông số kỹ thuật. 

 

Hình 2-1: Độ chính xác (Accuracy) của SIS-URE của tất cả các vệ tinh 

Độ chính xác UTC 

QZS sẽ truyền độ lệch thời gian giữa thời gian QZSS (QZSST) và UTC. Thông số kỹ thuật 

và kết quả hoạt động về độ chính xác của mô đun bù thời gian một giây được hiển thị bên 

dưới. 

Bảng 2-2: Kết quả hoạt động của độ chính xác UTC 

Thông số kỹ thuật Hiệu suất 

< 40 ns (95%) 10 ns (95%) 

 

Tính khả dụng của chòm vệ tinh 

Tại thời điểm của chòm 4 vệ tinh, tính khả dụng của Chòm vệ tinh là tỷ lệ thời gian của việc 

truyền đồng thời các tín hiệu khỏe từ ít nhất ba trong số bốn QZS. Chòm 4 vệ tinh đang hoạt 

động tốt cho sự phát triển của chòm 7 vệ tinh trong tương lai. 

Bảng 2-3: Kết quả hoạt động của tính khả dụng của Chòm vệ tinh 

Thông số kỹ thuật Hiệu suất 

> 0,99 [/nửa năm] 1,00 [/nửa năm] 

 

Độ chính xác SIS-URE (QZS1) Độ chính xác SIS-URE (QZS2) 

 

Độ chính xác SIS-URE (QZS3) 

 

Độ chính xác SIS-URE (QZS4) 

 

1.1. 

2020 

1.2. 

2020 

1.3. 

2020 

1.4. 

2020 

1.5. 

2020 

1.6. 

2020 

1.7. 

2020 

 

1.1. 

2020 

1.2. 

2020 

1.3. 

2020 

1.4. 

2020 

1.5. 

2020 

1.6. 

2020 

1.7. 

2020 

 

1.1. 

2020 

1.2. 

2020 

1.3. 

2020 

1.4. 

2020 

1.5. 

2020 

1.6. 

2020 

1.7. 

2020 

 

1.1. 

2020 

1.2. 

2020 

1.3. 

2020 

1.4. 

2020 

1.5. 

2020 

1.6. 

2020 

1.7. 

2020 

 



NCSR 8/4 

Phụ lục 1, Trang 3 

I:\NCSR\8\NCSR 8-4.docx 

Tính liên tục 

Các giá trị đặc điểm kỹ thuật và kết quả hoạt động của các tín hiệu PNT được hiển thị bên 

dưới. Các giá trị sau sẽ được áp dụng cho mỗi tín hiệu PNT và mỗi QZS trong 1 giờ bất kỳ. 

Bảng 2-4: Kết quả hoạt động của Tính liên tục 

Thông số kỹ thuật Hiệu suất 

> 1-2X10-4 [/giơ] 1,00 [/giờ] 

Khi dự đoán bảo trì hệ thống và thông báo đã được thông báo cho người dùng ít nhất 48 giờ 

trước khi ngừng hoạt động, thì khoảng thời gian đó sẽ được loại trừ trong tính liên tục. 

Các tài liệu và thông tin đã xuất bản 

Cấu trúc tín hiệu QZSS để phát triển bộ thu của người dùng và trạng thái hoạt động QZSS 

được công bố như sau: 

- Thông số giao diện người dùng: được xuất bản dưới dạng PDF 

 Tiêu chuẩn hiệu suất (PS-QZSS) 

 Thông số kỹ thuật giao diện Dịch vụ định vị, điều hướng và định thời gian vệ 

tinh (IS-QZSS-PNT) 

 Thông số kỹ thuật giao diện Dịch vụ nâng mức mét phụ (IS-QZSS-L1S) 

 Thông số kỹ thuật giao diện Dịch vụ nâng mức Centimet (IS-QZSS-L6) 

có sẵn trên trang web: https://qzss.go.jp/en/technical/ps-is-qzss/ps-is-qzss.html 

- Trạng thái chòm sao: 

có sẵn trên trang web sau: https://qzss.go.jp/en/overview/services/index.html 

- THÔNG BÁO TƯ VẤN CHO NGƯỜI DÙNG QZSS (NAQU) thông tin: 

có sẵn trên trang web sau: https://sys.qzss.go.jp/dod/en/naqu.html 

3  Hiệu suất QZSS ở các vùng ven biển 

Các bài kiểm tra hiệu suất định vị QZSS được thực hiện bởi các máy thu được lắp đặt trên 

hai tàu để xác nhận hiệu suất của QZSS ở các khu vực ven biển. Con tàu đầu tiên thu thập 

dữ liệu ở khu vực ven biển Yokohama ở phía đông Nhật Bản, và chiếc còn lại thu thập dữ 

liệu hai lần ở khu vực ven biển Tokuyama ở phía tây. QZSS tương thích với các GNSS khác 

và một trong những tính năng quan trọng nhất của nó là nó truyền tín hiệu PNT hoàn toàn 

tương thích với GPS. Việc đánh giá độ chính xác ở khu vực ven biển được thực hiện bằng 

cách phân tích tín hiệu QZSS và GPS do các máy thu lắp trên hai tàu thu được. Với việc 

thành lập chòm 7 vệ tinh của QZSS trong tương lai, việc định vị chỉ sử dụng QZSS sẽ có thể 

thực hiện được. 

Việc quan sát dữ liệu bờ biển của tàu được thực hiện tại Yokohama vào ngày 10 tháng 7 

năm 2020 và tại Tokuyama vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 và ngày 22 tháng 7 năm 2020. 

https://sys.qzss.go.jp/dod/en/naqu.html
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Sau khi rời cảng, tàu di chuyển quanh vùng biển gần đất liền Nhật Bản và quay trở lại điểm 

xuất phát. Dấu vết chuyển động của con tàu được thể hiện trong hình dưới đây. 

 

Hình 3-1: Kết quả định vị ở Yokohama 

 

Hình 3-2: Kết quả định vị ở Tokuyama (lần 1) 
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Hình 3-3: Kết quả định vị ở Tokuyama (lần thứ 2) 

Hiệu suất và phân tích 

Việc đánh giá độ chính xác được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu quan sát do máy thu 

trên tàu thu thập, sử dụng kết quả định vị có độ chính xác cao bằng RTK-GNSS làm giá trị 

thực và so sánh kết quả định vị bằng định vị điểm đơn lẻ. Định vị trên biển là môi trường 

bầu trời mở ít bị ảnh hưởng bởi sự che chắn của các tòa nhà và có thể nhận tín hiệu từ QZSS 

của 3 đến 4 vệ tinh và 8 vệ tinh trở lên luôn có sẵn cùng với GPS. Bảng dưới đây cho thấy 

kết quả phân tích độ chính xác vị trí của định vị điểm đơn lẻ. 

Bảng 3-1: Hiệu suất của định vị điểm đơn lẻ 

 95% Trung bình 

YOKOHAMA 2,20 m 1,22 m 

TOKUYAMA (Lần thứ nhất) 1,77 m 0,86 m 

TOKUYAMA (Lần thứ 2) 3,61 m 1,25 m 

Qua ba cuộc trình diễn, người ta đã xác nhận rằng các tàu trong khu vực bờ biển có thể thu 

được thông tin vị trí chính xác hữu ích cho việc điều hướng. 

Ngoài ra, điều hướng trong lối vào bến cảng và tiếp cận bến cảng, tàu yêu cầu thông tin định 

vị chính xác và ổn định hơn. Trong những trường hợp như vậy, độ chính xác của định vị 

thường được cải thiện thông qua việc nâng cấp cục bộ. QZSS truyền một tín hiệu tăng 

cường gọi là SLAS, bao phủ Nhật Bản và vùng biển gần nó, vì vậy trong cuộc trình diễn 
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này, tín hiệu SLAS này cũng đã được thu thập và xác minh. Như thể hiện trong bảng sau, 

ảnh hưởng của việc tăng tín hiệu SLAS được thu bởi các máy thu trên tàu là trong phạm vi 2 

m (95%) trong tất cả các cuộc trình diễn. 

Bảng 3-2: Hiệu suất của tín hiệu tăng cƣờng (SLAS) 

 95% Trung bình 

YOKOHAMA 1,86 m 0,97 m 

TOKUYAMA (Lần thứ nhất) 1,47 m 0,71 m 

TOKUYAMA (Lần thứ hai) 1,90 m 0,87 m 

Biểu đồ sau đây cho thấy sự phân bố lỗi định vị của dữ liệu trình diễn. 

  

Hình 3-4: Phân bố lỗi định vị của Yokohama 

 

Hình 3-5: Phân bố lỗi định vị của Tokuyama (lần 1) 

YOKOHAMA (10/7/2020) 

Đường 95% Đơn lẻ tích lũy 
SLAS tích lũy Đơn lẻ SLAS 
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TOKUYAMA (21/7/2020) 

Đường 95% Đơn lẻ tích lũy 
SLAS tích lũy Đơn lẻ SLAS 
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Hình 3-6: Phân bố lỗi định vị của Tokuyama (lần 2) 

Hiệu quả của việc tăng SLAS sẽ được xác nhận bằng cách phân tích dữ liệu trình diễn thứ 

hai tại Tokuyama, nơi sự khác biệt về sai số định vị là lớn nhất giữa định vị điểm đơn lẻ và 

định vị bằng SLAS. Biểu đồ sau đây cho thấy dữ liệu chuỗi thời gian của sai số định vị của 

định vị điểm đơn và SLAS. 

 

Hình 3-7: Lỗi định vị chuỗi thời gian 

Biểu đồ này cho thấy rằng có những thời điểm khi lỗi định vị của định vị điểm đơn lẻ là tồi 

tệ hơn. Một trong những nguyên nhân làm cho lỗi định vị ngày càng trầm trọng hơn được 

coi là ảnh hưởng của độ trễ tín hiệu do tầng điện ly, nhưng bằng cách sử dụng SLAS, sai số 

được giảm xuống và có thể định vị ổn định. Khi yêu cầu thông tin vị trí chính xác và ổn 

định, chẳng hạn như điều hướng tại một cảng, rõ ràng là tăng SLAS có hiệu quả. 

TOKUYAMA (22/7/2020) 
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TOKUYAMA (22/7/2020) 

 

Đường 95% Đơn lẻ tích lũy 
SLAS tích lũy Đơn lẻ SLAS 
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4  Hiệu suất QZSS ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng 

Việc quan sát dữ liệu QZSS trong vùng biển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được 

thực hiện trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng với các máy thu được lắp đặt trên ba con 

tàu khác nhau. Các tuyến của ba tàu là hai tuyến Nam Thái Bình Dương hoạt động từ Nhật 

Bản đến các vùng Polynesia và Melanesia và một tuyến Đông Nam Á hoạt động từ Nhật 

Bản đến Singapore và Jakarta. Bảng sau đây cho thấy lộ trình và khoảng thời gian thu thập 

dữ liệu của các tàu mà máy thu được lắp đặt trên đó. 

Bảng 4-1: Danh sách các tàu thu thập dữ liệu trong khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng 

STT Tuyến tàu 
Ngày bắt đầu thu 

thập dữ liệu 

Ngày kết thúc thu 

thập dữ liệu 

1 Tuyến Nam Thái Bình Dương 1 16/06/ 2020 21 /08/ 2020 

2 Tuyến Đông Nam Á 02/07/ 2020 25 /08/ 2020 

3 Tuyến Nam Thái Bình Dương 2 17 /07 2020 25 /09/ 2020 

Mặc dù các tàu này có các tuyến nằm ngoài vùng phủ sóng của QZSS một phần, nhưng 

chúng là tuyến tốt để thu thập và phân tích dữ liệu định vị QZSS trong khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương. Dấu vết chuyển động của con tàu được thể hiện trong hình sau. 

 

Hình 4-1: Tuyến Nam Thái Bình Dƣơng 1 
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Hình 4-2: Tuyến Đông Nam Á 

 

Hình 4-3: Tuyến Nam Thái Bình Dƣơng 2 
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Mặc dù cần bốn vệ tinh trở lên để định vị vệ tinh, rất khó để tiếp tục định vị bằng QZSS của 

riêng chòm 4 vệ tinh vì khả năng hiển thị của vệ tinh phụ thuộc vào chòm vệ tinh và vị trí 

của máy thu. Tuy nhiên, với sự phát triển của chòm 7 vệ tinh, chỉ riêng QZSS sẽ có thể thực 

hiện định vị vệ tinh, vì vậy việc phân tích dữ liệu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương này 

được tổ chức tập trung vào khả năng định vị của QZSS. 

Khả năng hiển thị qua vệ tinh 

Khả năng hiển thị của vệ tinh QZSS được phân tích từ dữ liệu thu thập được của ba con tàu. 

Trong quá trình hoạt động của mỗi tàu, trong điều kiện góc nâng từ 10 độ trở lên, tỷ lệ 

QZSS có thể sử dụng cả 4 vệ tinh là 70% trở lên và tỷ lệ 3 vệ tinh trở lên có thể sử dụng 

vượt quá 90%. 

 

Hình 4-4: Số lƣợng QZSS hiển thị 

Hơn nữa, tập trung vào các kết quả của tuyến Đông Nam Á nơi phạm vi di chuyển đều nằm 

trong vùng phủ sóng, có thể khẳng định rằng 3 hoặc nhiều vệ tinh QZSS luôn có thể nhìn 

thấy và 80% trong số đó đã hiển thị cho cả 4 vệ tinh QZSS. Khi QZSS trở thành một chòm 

gồm 7 vệ tinh, một vệ tinh sẽ được thêm vào GEO và hai vệ tinh sẽ được thêm vào QZO, do 

đó có thể suy ra rằng sự tiện lợi của QZSS sẽ tăng lên trong vùng biển của khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương. 

Chất lượng tín hiệu vệ tinh 

Tiếp theo là phân tích trạng thái thu tín hiệu từ QZSS. Việc quan sát dữ liệu được thực hiện 

bằng cách sử dụng cùng một mô hình ăng-ten và máy thu được lắp đặt trên ba con tàu. Tuy 

nhiên, vì C / No khác nhau tùy thuộc vào vị trí tương đối của máy thu và vệ tinh, giá trị sẽ 

thay đổi đối với mỗi tuyến đường với thời gian và vị trí nhận khác nhau. Do đó, C / No của 

Số QZSS có thể hiển thị 

Tuyến Đông Nam Á 
Tuyến Nam Thái Bình Dương 

2 

Tuyến Nam Thái Bình 

Dương 1 

3 vệ tinh trên 4 vệ tinh 
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tín hiệu L1C / A nhận được từ QZSS với góc nâng từ 10 độ trở lên được phân tích cho từng 

vệ tinh theo tuyến và được tóm tắt trong bảng sau. 

  

 

Hình 4-5: C / No cho từng vệ tinh theo tuyến 

Mặc dù giá trị C / No của vệ tinh QZS-1 thấp hơn một chút so với các vệ tinh khác, hầu hết 

các trường hợp của bốn vệ tinh vẫn vượt quá trung bình 50 dBHz. Ngoài ra, C / No trung 

bình của QZS-3 trên tuyến Đông Nam Á cao hơn một chút. Điều này có lẽ là do QZS-3 là 

vệ tinh địa tĩnh nằm trên đường xích đạo ở 127 ° E nên môi trường thu sóng tốt, chẳng hạn 

như có thể thu ở góc độ cao trong thời gian dài trên tuyến đường này. Nhìn chung, trong 

suốt hành trình, tín hiệu đủ chất lượng đã được gửi từ QZSS. 

Biểu đồ sau đây cho thấy sự biến động của C / No đối với từng vệ tinh, lấy tuyến Đông Nam 

Á mà toàn bộ phạm vi di chuyển của nó nằm trong vùng phủ sóng của QZSS làm ví dụ. Vì 

quỹ đạo vệ tinh của QZS-1,2,4 là QZO, có thể thấy rằng C / No dao động xung quanh 50 

dBHz tùy thuộc vào vị trí tương đối của máy thu trên tàu và vệ tinh. Mặt khác, vì QZS-3 là 

một GEO nằm trên đường xích đạo ở 127 ° E, nên nó ở trạng thái tương đối ổn định ở giá trị 

vượt quá 50 dBHz. 

Trung bình C/No 

Tuyến Đông Nam Á 

Tuyến Nam Thái Bình 

Dương 1 

Tuyến Nam Thái Bình 

Dương 2 

Vệ tinh QZSS 
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Hình 4-6: Chuỗi thời gian C / No của QZS-1 

 

Hình 4-7: Chuỗi thời gian C / No của QZS-2 

 

 Hình 4-8: Chuỗi thời gian C / No của QZS-3 

Năng lượng được thu của QZS-1 

Năng lượng được thu của QZS-2 

Năng lượng được thu của QZS-3 
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 Hình 4-9: Chuỗi thời gian C / No của QZS-4 

Phần kết luận 

Từ kết quả hoạt động trên và phân tích số liệu đo lường, có thể thấy QZSS được vận hành 

với hiệu suất cao và khả năng cung cấp trong vùng biển của khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương cũng là hoạt động tốt, đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, có thể dự đoán rằng sự tiện 

lợi sẽ được nâng cao hơn nữa nhờ sự phát triển của các chòm sao 7 vệ tinh trong tương lai 

gần. Do đó, vì nó có khả năng tương tác cao với các GNSS khác như GPS, nên kết luận rằng 

việc công nhận QZSS như một thành phần của WWRNS có thể góp phần rất lớn vào việc sử 

dụng trong lĩnh vực hàng hải như điều hướng cho tàu. 

*** 

Năng lượng được thu của QZS-4 
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PHỤ LỤC 2 

Dự THảO THÔNG TƢ SN 

CÔNG NHậN Hệ THốNG Vệ TINH QUASI-ZENITH CủA NHậT BảN (QZSS) LÀ 

MộT THÀNH PHầN CủA Hệ THốNG ĐIềU HƢớNG VÔ TUYếN TOÀN CầU 

1.  Ủy ban An toàn Hàng hải, tại [phiên họp thứ 104 (từ 4 đến 8 tháng 10 năm 2021)], 

theo mục 4 của nghị quyết A. 1046 (27) về Hệ thống Điều hướng Vô tuyến toàn cầu, đã 

công nhận Hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith của Nhật Bản (QZSS), được đề xuất bởi Nhật 

Bản, là một thành phần của Hệ thống Điều hướng Vô tuyến Toàn cầu. 

2  Quyết định của Ủy ban dựa trên khuyến nghị và đánh giá của Tiểu ban Hàng hải, 

Thông tin liên lạc và Tìm kiếm Cứu nạn (NCSR), tại [phiên họp thứ tám (19 đến 23 tháng 4 

năm 2021)], phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong các nghị quyết A.1046 (27) và A.915 (22), 

ghi nhận sự đồng ý của Tiểu ban rằng QZSS, sử dụng kỹ thuật tần số kép, đáp ứng các yêu 

cầu hoạt động để hỗ trợ việc điều hướng tàu trong vùng biển, cũng như ven biển, tiếp cận 

cảng, vùng nước hạn chế và đường thủy nội địa trong khu vực kết nối bảy điểm sau: 

Vùng phủ sóng đƣợc bao quanh bởi bảy điểm 

Điểm Vĩ độ Kinh độ 

A 56°45'.28 N 143°43'.24 E 

B 13°22'.78 N 173°23'.09 E 

C 04°18'.48 S 173°23'.09 E 

D 59°59'.28 S 139°47'.72 E 

E 44°46'.28 S 095°06'.47 E 

F 03°21'.83 S 082°32'.05 E 

G 31°03'.91 N 093°58'.10 E 

3  Các nhà quản lý cần lưu ý rằng, là một hệ thống độc lập, QZSS sẽ không đáp ứng 

các yêu cầu về độ chính xác trong các khu vực cảng như quy định trong phụ lục 2 của nghị 

quyết A.915 (22). Tuy nhiên, với các kỹ thuật hiệu chỉnh vi sai, chẳng hạn như SLAS hoặc 

D-QZSS, nó sẽ nâng cao độ chính xác và giúp đáp ứng các yêu cầu trong khu vực cảng, như 

đã đề cập trong phụ lục 2 của nghị quyết A.915 (22). 

4  QZSS cung cấp một số mục cảnh báo toàn vẹn tức thời về sự cố hệ thống, được yêu 

cầu trong nghị quyết A.915 (22). Các nhà quản lý có thể muốn lưu ý rằng giám sát toàn vẹn 

tự động của máy thu (RAIM) có thể cung cấp tiện ích này. Cũng cần lưu ý rằng độ chính 

xác và tính toàn vẹn của hệ thống có thể được tăng cường đáng kể bằng cách sử dụng các kỹ 

thuật hiệu chỉnh vi sai sử dụng tăng cường cục bộ hoặc diện rộng, hoặc cả hai. 

5  Các Quốc gia Thành viên được mời cung cấp thông tin này cho tất cả các bên liên 

quan. 

*** 
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PHỤ LỤC 3 

THƢ ĐảM BảO Từ CHÍNH PHủ NHậT BảN 

Văn phòng Nội các 

Chính phủ Nhật Bản 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020 

Ngài Kitack Lim 

Tổng thư ký 

Tổ chức Hàng hải Quốc tế 

4 Albert Embarnkent 

London, SE 1 7 SR, Vương quốc Anh 

Kính gửi ngài, 

1. Giám đốc Ban Thư ký Chính sách Không gian Quốc gia, Văn phòng Nội các, Chính 

phủ Nhật Bản gửi lời chào trân trọng tới Ngài và các quan chức của Tổ chức Hàng hải Quốc 

tế, Luân Đôn. Cho phép tôi ghi nhận sự đánh giá cao nhất của chúng tôi đối với các biện 

pháp chân thành và chủ động được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Ủy ban An toàn Hàng 

hải (MSC) và Tiểu ban về Hàng hải, Thông tin liên lạc và Tìm kiếm Cứu nạn (NCSR) thông 

qua vì những nỗ lực của họ trong sự phát triển của một hệ thống điều hướng vô tuyến toàn 

cầu vì các lợi ích hàng hải. Ủy ban An toàn Hàng hải, tại phiên họp thứ 102 của mình, đã 

xem xét tài liệu MSC 102/16 (Nhật Bản), đề xuất công nhận Hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith 

(QZSS) là một thành phần trong tương lai của Hệ thống Điều hướng Vô tuyến Toàn cầu 

(WWRNS) và hiệu suất phát triển tiêu chuẩn cho thiết bị thu QZSS trên tàu và các khuyến 

nghị được đưa ra tại Phiên họp thứ 8 của NCSR để công nhận QZSS là một thành phần 

trong tương lai của WWRNS. 

2.  Chính phủ Nhật Bản đã và đang triển khai chòm vệ tinh thứ bảy của QZSS để cung 

cấp các dịch vụ định vị, vận tốc và định thời gian (PVT) trong mọi thời tiết và mọi thời gian 

cho người dùng trong khu vực bao gồm đất liền Nhật Bản cộng với khu vực xung quanh tức 

là khu vực được phủ sóng bởi 56 ° 45 '. 28 Vĩ độ Bắc & 143 ° 43'.4 Kinh độ Đông, 13 ° 

22'.78 Vĩ độ Bắc & 173 ° 23'.09 Kinh độ Đông, 04 ° 18'.48 Vĩ độ Nam & 173 ° 23'.09 Kinh 

độ Đông, 59 ° 59'.28 Vĩ độ Nam & 139 ° 47'.72 Kinh độ Đông, 44 ° 46',28 Vĩ độ Nam & 95 

° 06'.47 Kinh độ Đông, 03 ° 21'.83 Vĩ độ Nam & 82 ° 32'.05 Kinh độ Đông và 31 ° 03'.91 

Vĩ độ Bắc & 93 ° 58'.10 Kinh độ Đông là Khu vực hoạt động chính, với độ chính xác và độ 

tin cậy cao nhằm mục đích cung cấp dịch vụ mở (Dịch vụ Định vị Tiêu chuẩn - SPS) miễn 

phí cho người dùng trực tiếp. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết duy trì và tăng cường hệ 

thống QZSS dựa trên nhu cầu của người dùng và yêu cầu quốc gia. 
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Văn phòng Nội các 

Chính phủ Nhật Bản 

 

3.  Dịch vụ sẽ được cung cấp trên cơ sở không phân biệt đối xử cho tất cả người dùng ở 

các mức hiệu suất được quy định trong Tiêu chuẩn Hiệu suất QZSS SPS, đáp ứng các yêu 

cầu trong Nghị quyết IMO A. 1046 (27) và A.915 (22). Chính phủ Nhật Bản đảm bảo các 

Dịch vụ Mở (SPS) của QZSS sẽ khả dụng cho cộng đồng Quốc tế. Chính phủ Nhật Bản có 

kế hoạch thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết trong tương lai gần để duy trì tính toàn vẹn, 

tính liên tục và tính khả dụng của QZSS SPS và dự kiến thông báo trước ít nhất sáu năm 

trước khi chấm dứt hoạt động QZSS hoặc loại bỏ QZSS SPS 

 

4.  Việc cung cấp QZSS cho công chúng sẽ cho phép cộng đồng hàng hải quốc tế sử 

dụng công nghệ giá trị này như một thành phần của GNSS. Sự sẵn có của QZSS không 

nhằm mục đích hạn chế quyền của bất kỳ Quốc gia nào trong việc kiểm soát hoạt động của 

các tàu thuyền và thực thi các quy định an toàn trong lãnh thổ của Quốc gia đó 

5.  Sẽ được đánh giá cao nếu Ngài có thể xác nhận rằng IMO hài lòng với những điều 

đã nói ở trên mà tôi gửi thay cho thỏa thuận. Tôi hy vọng bức thư này và thư trả lời của 

Ngài sẽ bao hàm sự hiểu biết lẫn nhau về QZSS giữa Chính phủ Nhật Bản và Tổ chức Hàng 

hải Quốc tế. 

Trân trọng, 

Đã ký 

Tekehiko MATSUO 

Giám đốc, Ban Thư ký Chính sách Không gian Quốc gia, 

Văn phòng Nội các, Chính phủ Nhật Bản 


