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ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ВЕКТОРІВ 

СУПУТНИКОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ 
ВИДИМОСТІ НЕБОСХИЛУ З ПОПЕРЕДНІМ ПЛАНУВАННЯМ 

 

Наведено функціональні залежності для попередньої оцінки точності 
GPS-спостережень в умовах обмеженої видимості небосхилу з виконан-

ням попереднього планування. В якості змінних використано тривалість 

спостережень, довжини векторів та відкритість горизонту для проход-

ження сигналів від супутників. 

Ключові слова: GPS-спостереження, обмежена видимість небосхилу, точ-

ність. 

 

Приведены функциональные зависимости для предварительной оценки 

точности GPS-наблюдений в условиях ограниченной видимости небо-

свода с выполнением предварительного планирования. В качестве пере-
менных использованы продолжительность наблюдений, длины векторов 

и открытость горизонта для прохождения сигналов от спутников. 

Ключевые слова: GPS-наблюдения; ограниченная видимость небосвода, 

точность. 

 

Functional relations are got for a preliminary assessment of GPS-observations 

accuracy in conditions of limited horizon visibility with the previous planning. 

As the variables used duration of observations, length of the vectors and 

horizon openness for passing signals from satellites. 

Keywords: GPS-observations, limited horizon visibility, accuracy. 

 

Широке поширення використання супутникових технологій для геоде-
зичних вимірів вимагає надійної попередньої оцінки їх точності. Фірми-ви-

робники супутникового обладнання пропонують виконувати такий розраху-
нок за рівняннями регресії, які характеризують можливу середньоквадратич-

ну похибку визначення місцеположення залежно від довжини вектора. Од-

нак, на точність спостережень значно впливає й тривалість спостережень. 
Значний обсяг досліджень у цьому напрямі виконав проф. К. Р. Третяк [2, 3]. 

Ним встановлена емпірична залежність точності вимірювання від довжини 

векторів L (у межах 2-10 км) та тривалості спостережень t (у межах від 10 хв 
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до 2 год) на відкритій території. Для оцінки точності виконання спостережень 
в умовах обмеженої видимості пропонуємо враховувати тривалість сесій спо-

стережень, довжини векторів та закритість горизонту перешкодами для про-

ходження сигналів від супутників. 
У роботі [1] запропоновано критерій обмеження видимості горизонту, 

який враховує тривалість видимості супутника у певному секторі небесної 
сфери протягом доби. Для врахування тривалості видимості супутника у пев-
ному секторі небесної сфери протягом доби, обчислюється вага тривалості 
перебування супутників у і-му секторі pітрив, за формулою: 

макс
T

сект
i

T
трив

i
p =

,    (1) 

де pітрив – вага тривалості перебування супутників у і-му секторі; Тісект – три-

валість перебування супутників у i-му секторі, хв/добу; Тмакс – максимальне 
значення тривалості перебування супутників у одному зі всіх секторів, 
хв/добу. Наступним кроком необхідно врахувати закритість видимості супут-
ників перешкодою у кожному секторі. Вага відкритості горизонту в кожному 
секторі pівідкр представлена функцією: 
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де Zі  – зенітна відстань, на якій небосхил вільний від перешкод. Для подаль-
ших досліджень введено коефіцієнт відкритості горизонту kвідкр, який обчис-
люється за формулою: 
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де nі ,1= , n – кількість секторів, на які розділено небосхил. 
Використовуючи коефіцієнт відкритості горизонту та тривалість сесій 

GPS-спостережень, отримано рівняння регресії для ймовірності визначення 
базової лінії рвизнач та середньоквадратичних похибок (СКП) просторового 

mпрост, планового mплан та висотного mвис положення кінцевої точки базової 
лінії відносно початкової: 
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відкр
kt

вис
m ⋅±−⋅±−±= )11,041,1()35,059,1()14,143,25( .                

(7) 

Рівняння (4)-(7) одержані для тривалості сесій спостереження від 0,5 до 2 

годин, довжин базових ліній від 4 до 7 км та kвідкр від 5,86 до 12,05 без вико-

нання попереднього планування сесій спостережень.  
Ймовірність визначення базової лінії рвизнач характеризує відсоток успіш-

ного опрацювання базових ліній при виконанні спостережень у довільний 

момент часу. Проте, цей показник не дозволяє визначити оптимальний мо-

мент часу для виконання спостережень. Тому, при виконанні спостережень в 
умовах обмеженої видимості горизонту рекомендується виконувати поперед-

нє планування сесій спостережень. 
Мета дослідження полягає в одержанні функціональних залежностей для 

попередньої оцінки точності GPS-спостережень з виконанням планування, 
залежно від тривалості сесій спостережень, довжин вимірюваних векторів та 
коефіцієнта відкритості горизонту. Останній характеризує обмеження види-

мості супутників внаслідок перешкод, враховуючи їх розташування за азиму-
том. Використання таких залежностей може бути корисно на етапі вибору мі-
сця розташування пунктів спостережень. 

Для дослідження з web-сторінки SOPAC (Scripps Orbit and Permanent 

Array Center) [6] були запозичені файли добових спостережень на 
4 перманентні станції (P691, P695, P696, P699), які утворюють між собою ве-
ктори з приблизною довжиною 1, 4 та 7 км, розташованих на широті 46º, що 

відповідає широті півдня України. Спостереження на них виконуються дво-

частотними приймачами з дискретністю 15 секунд, кут відсікання при реєст-
рації спостережень становить 0º. З цієї ж web-сторінки одержано просторові 
геоцентричні координати згаданих станцій, за якими обчислено прирости ко-

ординат векторів P695-P696, P699-P696, P691-P696, які використовувались як 
еталонні значення для порівняння зі значеннями обчисленими в результаті 
дослідження. 
Нами змодельовано різноманітні конфігурації закриття горизонту при різ-

них варіантах розташування роверного приймача в межах території квадрат-
ної форми, оточеній за периметром перешкодою певної висоти. Умовно вва-
жалось, що перешкодою є 10-ти поверхова будівля. З розрахунку, що висота 
одного поверху рівна 3 м, а висота антени приймача – 1 м, складено абриси 

перешкод у кожній з 25 обраних точок, при умові, що розмір сторони переш-

коди – 100, 80, 60 та 40 м. Приклад абрисів перешкод для обраних варіантів 
розташування приймача при стороні квадрата 100 м показано на рис. 1. Сесії 
спостереження обиралися на основі попереднього планування, за умови, щоб 

значення PDOP протягом сесії спостереження було мінімальним. 
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Рис. 1. Абриси перешкод у точках 1-25 для квадрата зі стороною 100 м 

 

Перевірка точності отриманих рішень виконувалась порівнянням 

розв’язків приростів за осями X, Y, Z з еталонними значеннями (обчисле-
ними за просторовими геоцентричними координатами з сайту SOPAC). За 
ним обчислювались середньоквадратичні похибки визначення приростів ко-

ординат m/X, m/Y, m/Z за осями X, Y, Z відповідно. СКП mпрост просторового 
положення кінцевої точки базової лінії відносно початкової обчислено за фо-

рмулою 

                     

222

ZYXпрост mmmm
∆∆∆

++=
    

Для обчислення точності планових та висотних визначень просторові гео-

центричні координати перманентних станцій (еталонні та обчислені в процесі 
дослідження) було перетворено в систему плоских прямокутних координат. 

. (8) 
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Після чого обчислено середньоквадратичні похибки визначення приростів 
координат m/x, m/y, m/H. СКП mплан планового положення кінцевої точки ба-
зової лінії відносно початкової обчислено за формулою 

22

yxплан mmm
∆∆

+=
,   (9) 

де m/x, m/y  – СКП визначення приростів координат за осями x та y відповід-

но. 

Детальніше ознайомитися з умовами опрацювання спостережень та одер-

жаними результатами оцінки точності можна у роботах [4, 5]. 

Використаємо згаданий вище коефіцієнт відкритості горизонту для одер-

жання функціональних залежностей точності супутникових спостережень в 
умовах обмеженої видимості з попереднім плануванням для сесій спостере-
ження тривалістю 10, 15, 30, 60 та 120 хвилин, довжиною векторів 1, 4 та       
7 км при 4 варіантах розмірів сторін перешкоди. Для цього за формулою (3) 

обчислено значення коефіцієнта відкритості горизонту для досліджуваних 

100 точок (25 точок при 4-х варіантах розмірів квадрата перешкод). Розмір 
сектора прийнято 10º. За абрисами перешкод визначено середню зенітну від-

стань відкритості горизонту для кожного сектора. Для 100 досліджуваних то-

чок обчислені значення коефіцієнта відкритості знаходяться у межах від 2,72 

до 12,05.  

На основі аналізу одержаних результатів встановлено, що залежність СКП 

просторового, планового та висотного положення від значень коефіцієнта ві-
дкритості горизонту, тривалості спостережень та довжин векторів найкраще 
описує функція виду 

відкр
klftdlc

відкр
kbam ⋅⋅+⋅+⋅+⋅+=

,                  (10) 

де m – СКП місцеположення кінцевої точки базової лінії відносно початко-

вої, мм; a, b, c, d, f – невідомі коефіцієнти; t – тривалість спостережень, год., l 

– довжина вектора, км, kвідкр – коефіцієнт відкритості горизонту. 
Розв'язок системи рівнянь виду (10), складених за  змодельованими да-

ними, зумовлює наступні рівняння регресії для обчислення СКП просторо-

вого mпрост, планового mплан та висотного mвис положення кінцевої точки базо-

вої лінії відносно початкової: 
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Розв’язок отримано способом найменших квадратів. Точність апроксима-
ції становить 7,6 мм для виразу (11), 4,7 мм для виразу (12) та 7,4 мм для ви-

разу (13). 

Аналізуючи одержані значення коефіцієнтів a, b, c, d, f,  відмітимо, що во-

ни відповідають прийнятій концепції впливу факторів. Зокрема від’ємні зна-
чення коефіцієнтів у рівняннях (11), (12) та (13) біля змінних t та kвідкр озна-
чають, що при збільшенні тривалості спостереження та меншій кількості пе-
решкод (значення kвідкр збільшується) значення похибок будуть зменшува-
тися. Разом з тим додатні значення коефіцієнтів біля змінної l означають, що 

при збільшенні довжини вектора значення похибок будуть збільшуватися. 
З метою встановлення перспектив підвищення точності супутникових 

спостережень за рахунок виконання попереднього планування порівняємо 

величини очікуваних похибок, що одержуються за формулами (5)-(7), які не 
враховують попереднє планування, з похибками, розрахованими за форму-
лами (11)-(13), з виконанням попереднього планування. Порівняльні розра-
хунки виконано з такими змінними параметрами: тривалість спостережень 
знаходиться в межах 0,5-2 год., довжина вектора – 4-7 км, коефіцієнт відкри-

тості горизонту – 5,86-12,05. Результати порівняння наведено у таблиці 1.   

Очікувані СКП просторового положення кінцевої точки базової лінії віднос-
но початкової графічно представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Графічне представлення очікуваних просторових СКП супутникових  
спостережень без виконання та з виконанням попереднього планування  
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Таблиця 1 

Порівняння точності супутникових спостережень без виконання та з вико-

нанням попереднього планування 

№ 

з/п 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 

ві
дк
ри
то
ст
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k в
ід
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р
 

Д
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ж
ин
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ве
кт
ор
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l,
 

км
 

Т
ри
ва
лі
ст
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сп
ос
те
ре
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ж
ен
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t,
 г
од

. 

СКП просторо-

вого положення, 
мм 

СКП планового 

положення, мм 

СКП висотного 

положення, мм 

1 2 1 2 1 2 

1 12,05 7 2 4,86 7,73 1,53 5,10 3,90 5,26 

2 12,05 4 2 4,09 7,73 1,24 5,10 3,23 5,26 

3 12,05 7 1 6,16 9,08 2,46 5,50 4,76 6,85 

4 12,05 4 1 5,39 9,08 2,16 5,50 4,09 6,85 

5 12,05 7 0,5 6,80 9,76 2,92 5,70 5,19 7,64 

6 12,05 4 0,5 6,03 9,76 2,62 5,70 4,52 7,64 

7 10,51 7 2 7,10 9,93 2,93 5,98 5,63 7,43 

8 10,51 4 2 5,93 9,93 2,34 5,98 4,70 7,43 

9 10,51 7 1 8,40 11,79 3,85 7,08 6,49 9,02 

10 10,51 4 1 7,22 11,79 3,26 7,08 5,56 9,02 

11 10,51 7 0,5 9,04 12,72 4,31 7,64 6,92 9,82 

12 10,51 4 0,5 7,87 12,72 3,72 7,64 5,99 9,82 

13 8,96 7 2 9,36 12,15 4,33 6,86 7,37 9,62 

14 8,96 4 2 7,78 12,15 3,44 6,86 6,18 9,62 

15 8,96 7 1 10,65 14,52 5,25 8,68 8,23 11,21 

16 8,96 4 1 9,07 14,52 4,37 8,68 7,04 11,21 

17 8,96 7 0,5 11,29 15,71 5,71 9,59 8,66 12,00 

18 8,96 4 0,5 9,72 15,71 4,83 9,59 7,46 12,00 

19 7,41 7 2 11,61 14,36 5,74 7,75 9,11 11,80 

20 7,41 4 2 9,63 14,36 4,55 7,75 7,66 11,80 

21 7,41 7 1 12,90 17,25 6,66 10,28 9,97 13,39 

22 7,41 4 1 10,92 17,25 5,47 10,28 8,51 13,39 

23 7,41 7 0,5 13,55 18,69 7,12 11,54 10,40 14,19 

24 7,41 4 0,5 11,57 18,69 5,93 11,54 8,94 14,19 

25 5,86 7 2 13,87 16,58 7,14 8,63 10,85 13,99 

26 5,86 4 2 11,48 16,58 5,66 8,63 9,13 13,99 

27 5,86 7 1 15,16 19,98 8,06 11,87 11,71 15,58 

28 5,86 4 1 12,77 19,98 6,58 11,87 9,99 15,58 

29 5,86 7 0,5 15,80 21,67 8,52 13,50 12,14 16,37 

30 5,86 4 0,5 13,42 21,67 7,04 13,50 10,42 16,37 

Примітка: 1 – проведення супутникових спостережень з попереднім плануванням; 

2 – проведення супутникових спостережень без попереднього планування. 
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Аналіз одержаних результатів (табл. 1) показує, що виконання поперед-

нього планування підвищує точність визначення положення кінцевої точки 

базової лінії відносно початкової на більш відкритій території, й більшій три-

валості спостереження (kвідкр=12,05, t=2 год.) близько 3 мм у просторовому, 
3,5 мм у плановому та 2,5 мм у висотному положенні. При мінімальному ж 

часі спостереження (t=0,5 год.) і відкритості горизонту (kвідкр=5,86) точність 
підвищується близько 6-8 мм в просторовому, 5-6 мм в плановому, та 4-6 мм 

у висотному положенні. Тобто, при меншій тривалості спостереження та бі-
льшій кількості перешкод важливість попереднього планування зростає. 
У подальших дослідженнях планується провести детальну апробацію оде-

ржаних залежностей на практиці. Адже при вимірюваннях будуть нако-

пичуватися й інші похибки, які потрібно оцінювати додатково. Наприклад, 

багатошляховість поширення сигналу, при спостереженнях неподалік відби-

ваючих поверхонь, точність центрування приладу та визначення висоти ан-

тени тощо. 

Отже, у роботі одержано вирази для оцінювання точності супутникових 

спостережень з виконанням попереднього планування залежно від значення 
коефіцієнта відкритості горизонту, довжини вектора та тривалості спостере-
жень. Проведено порівняння точності супутникових спостережень без вико-

нання та з виконанням попереднього планування. Запропонована методика 
дозволяє виконати попередню оцінку точності GPS-спостережень та зробити 

висновок про придатність пункту до проведення вимірювань із необхідною 

точністю. 
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