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УДК 520.874.3 

АНАЛІЗ НАВІГАЦІЙНИХ ПОХИБОК ВІД РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ І 
ГРАВІТАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ТА БАГАТОПРОМЕНЕВОГО ПОШИРЕННЯ 

СИГНАЛУ 

Рудик А.В., д.т.н., доцент, Національний університет водного 
господарства та природокористування, a.v.rudyk@nuwm.edu.ua; 

Романцев О.В., здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, 
Національний університет водного господарства та природокористування 

 

Середньоорбітальні супутникові радіонавігаційні системи (СРНС) є 
технічними системами, на характеристики яких суттєвий вплив мають закони 
загальної та спеціальної теорій відносності Ейнштейна. Пов’язано це з такими 
причинами [1, 2]: 

- навігаційні супутники (НС) рухаються за орбітами з достатньо високими 
швидкостями; 

- різниця гравітаційних потенціалів в точках знаходження НС та рухомого 
обєкту (мобільного робота, МР) така, що нею не можна знехтувати; 

- Земля з МР, що на ній знаходиться, обертається відносно інерціальної 
системи координат, в якій задається рух НС. 

Розрахунки, проведені в [3] для параметрів Землі та орбіт НС ГЛОНАСС, 

дають такий результат:  Таким чином, з точки зору 

спостерігача, що знаходиться на Землі, частота опорного генератора НС  буде 
здаватися більшою, ніж частота , яку фіксує спостерігач, що знаходиться на 
НС. 

Номінальне значення частоти бортового опорного генератора для 
наземного спостерігача має відповідати  Тоді реальна частота 
опорного генератора, який знаходиться на борту НС, дорівнює 

 тобто на 2.18 мГц менше 
номінального значення  Компенсація даного релятивістського ефекту 
реалізується зміщенням частоти опорного генератора при його настроюванні на 
Землі [4]. 

Другий тип релятивістського ефекту пов'язаний з відмінністю траєкторії 
НС від кругової, що характеризується ексцентриситетом орбіти е. Для 
некругових орбіт швидкість НС у перигеї більше, ніж в апогеї, а гравітаційний 
потенціал – менше. Це приводить до того, що бортовий годинник йде повільніше 
в перигеї та швидше в апогеї. Часова поправка до часу бортового годинника, яка 
відповідає руху НС за круговою орбітою, розраховується за такою формулою [5]: 

                                  
(1) 

де  та радіус-вектори положення та швидкості НС на момент часу  

випромінення сигналу; значення ексцентричної аномалії на момент часу 
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; а – більша піввісь орбіти НС; геоцентрична гравітаційна стала Землі. 
В роботі [6] зазначається, що похибка (1) може складати 70 нс (21 м). Тому 

такий релятивістський ефект необхідно компенсувати для отримання 
високоточних навігаційно-часових визначень (НЧВ), що може бути реалізовано 
в приймальній апаратурі на основі даних, які містяться в навігаційному 
повідомленні. 

Ще один релятивістський ефект пов'язаний з обертанням Землі. При цьому 
відповідна часова поправка 

                                    
(2) 

де  і радіус-вектори МР та НС в момент випромінення сигналу; 

 вектор кутової швидкості обертання Землі відносно інерціальної системи 
координат. 

Якщо приймач рухається відносно Землі з вектором швидкості , то в 
формулі (2) замість вектора швидкості  потрібно використовувати 
вираз . Похибка, обумовлена обертанням Землі, може складати 
величину до 100 нс (30 м), тобто її також необхідно компенсувати для отримання 
високої точності НЧВ [7]. 

При роботі приймальної частини СРНС у міських умовах (а також у будь-

яких інших ситуаціях, для яких характерні відбиття сигналу від навколишніх 
предметів) на вхід приймача, окрім сигналів НС, надходять перевідбиті від 
навколишніх об’єктів сигнали. Такі сигнали мають меншу, ніж у прямого 
сигналу, амплітуду, додаткову затримку огинальної та додатковий фазовий зсув, 
які можуть змінюватися з часом. Додавання всіх прийнятих сигналів на вході 
приймача приводить до утворення підсумкового сигналу, у якого амплітуда, фаза 
та затримка огинальної є флуктуаційними змінними, що приводить до 
виникнення похибки оцінювання псевдодальності, псевдошвидкості та 
псевдоприскорення. Крім того, спотворюються форми дискримінаційних 
характеристик дискримінаторів затримки і фази (або частоти), що негативно 
впливає на точність сформованих оцінок. 

Тому що в приймальному пристрої відбувається кореляційна обробка 
сигналів, то затримка огинальної відбитого сигналу на величину, більшу або 
рівну тривалості символу дальномірного коду (2 мкс), не впливає на роботу 
приймального пристрою. Це можна використовувати для грубої оцінки 
максимально можливої помилки оцінки псевдодальності, обумовленої 
багатопроменевим поширенням сигналу [8]: 

. 

Якщо сигнал надходить від НС, розташованого в зеніті, то умов для його 
перевідбиття виникає суттєво менше, ніж при отриманні сигналу від НС, що 
знаходиться під низьким кутом місця. Тому одним з методів боротьби з 
багатопроменевим поширенням є відмова від роботи за сигналами НС з малим 
кутом місця. Тому використовують маскування сигналів НС з кутом місця менше 
10о, що вирішується при проектуванні антен приймачів так, щоб для кутів, 
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менших кута маски, коефіцієнт підсилення антени був меншим, ніж для іншого 
сектора кутів. 

Інший метод боротьби оснований на тому, що з НС випромінюється сигнал 
з круговою поляризацією. При перевідбитті сигналу від місцевих об’єктів 
змінюється характер його поляризації. Тому використання приймальних антен, 
узгоджених з поляризацією прямого сигналу, послаблює вплив перевідбитих 
сигналів приблизно на 3 дБ за потужністю. Крім того, відомі розробки 
спеціальних антен, що знижують вплив багатопроменевого поширення сигналів 
[9]. Природним методом боротьби з багатопроменевим поширенням є підняття 
антени приймача на максимально можливу висоту відносно найбільш інтенсивно 
відбиваючих об’єктів. Для нерухомих приймачів зменшення впливу 
багатопроменевого поширення сигналів на точність визначення псевдодальності 
може бути вирішено за рахунок додаткових вимірювань фазових параметрів 
сигналів (до основних кодових вимірювань). 
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