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Експериментальне дослідження точномірних
характеристик GPS-приймача Trimble DSM-232

супутникової радіонавігаційної системи GPS NAVSTAR

Останнім часом супутникові радіонавігаційні системи (СРНС)
GPS NAVSTAR (США) і ГЛОНАСС (Росія) набули широкого застосу-
вання для визначення місця судна у морі, глобального, не залежного
від погоди, надійного, високоточного, безперервного визначення
поточних координат і вектора його шляхової швидкості. А з метою
підвищення точності шляху судна на підходах до портів, їх акваторіях
Міжнародна морська організація рекомендує використовувати
контрольно-коригуючі станції (ККС), які забезпечують точність роботи
приймачів СРНС споживачів шляхом передавання диференціальної
поправки в середньохвильовому діапазоні.

Метою цієї статті є порівняння СКП визначення планових
координат в автономному режимі з СКП визначення планових
координат у диференціальному режимі.

Для визначення точномірних характеристик GPS–приймача

“Trimble DSM-232” було розроблено методику спостережень.

Експериментальні дослідження складалися з трьох послідовних

етапів:

- оцінювання можливості використання щогли судна,

ошвартованого біля пірса, як контрольної точки;

- оцінювання можливості приймання сигналу диференціальної

поправки ККС;

- визначення точномірних характеристик GPS-приймача “Trimble

DSM 232”.

Оцінювання можливості використання щогли судна,
ошвартованого біля пірсу як контрольної точки

а) Визначення координат пунктів спостереження (еталонні

координати)

Координати пунктів “Базова”, “Причал”, “ВГК” визначалися

апаратурою геодезичного класу точності “Trimble 5700” методом

вимірювання базових ліній через передавання координат з пунктів

Державної геодезичної мережі (ДГМ).

Схему встановлення зазначеної апаратури при проведенні

досліджень наведено на рис. 1. Точність визначення координат

(95%-й рівень довіри) не перевищувала 0,05 м.

б) Проведення вимірювань

Над центром пункту “Базова” було встановлено антену базової

станції “Trimble 5700”, над центром пункту “Причал” ? антену

мобільної станції “Trimble 5700” (рис. 1).

Мобільна станція підключалася до ноутбука.

Після ініціалізації базової і мобільної станцій проводився

запис GPGGA-, GPGSA-, GPGSV-, GPZDA-пропозицій протоколу

NMEA-0183 за допомогою програмного забезпечення “Ashtech

Evaluate” і тільки з мобільної станції протягом однієї години, а

потім вона вимикалася.

Після проведення спостережень у пункті “Причал” мобільна

станція переставлялася у пункт “ВГК”, розміщений на щоглі судна,

ошвартованого біля причалу (рис. 1). Далі здійснювалися ті ж

процедури, що й у пункті “Базова”.

Дані кожного місця розташування мобільної станції “Trimble

5700” записувалися в окремі файли у диференціальному режимі від

локальної базової станції.

в) Обробка результатів вимірювань

Обробка здійснювалася у програмному забезпеченні “Ashtech

Evaluate”. У ході цієї обробки проводилося обчислення СКП

визначення планових координат на пунктах “Причал” і “ВГК”,

оцінювався максимальний радіус відхилення випадкового

вимірювання від еталонного значення (рис. 2, 3).

Результат обробки GPS-спостережень подано у таб. 1. Аналіз

рисунків 1 і 2 таблиці показує, що на судні, ошвартованому біля

причалу, не варто проводити GPS-спостереження з метою

визначення точномірних характеристик GPS-апаратури.

Так, СКП визначення планових координат при збиранні

статистичного матеріалу на судні (Mo=1,66м) у дев'ять разів переви-

щує СКП визначення планових координат на березі (Mo=0,18м).

Цей факт пояснюється тим,  що навіть те судно, яке стоїть біля

причалу, постійно знаходиться під дією таких динамічних впливів як

вітер, хвилювання, переміщення команди по судну тощо.

Отримані дані підтверджують правильність пункту 3.2.40

Інструкції щодо вимог і методів зйомки рельєфу дна для

навігаційних цілей.

Оцінка можливості приймання сигналу диференціальної
поправки від контрольно-коригуючих станцій

а) Проведення вимірювань

У районі проведення досліджень встановлювався GPS-приймач

“Trimble DSM-232”, який працював у режимі приймання

диференціальних поправок від ККС і який підключався до ноутбука

через стандартний інтерфейс RS-232.

Рис.1. Схема встановлення GPS-апаратури
“Trimble 5700” при проведенні досліджень



Рис. 2. Обробка вимірювань GPS-апаратурою “Trimble 5700” при проведенні досліджень на пункті “Причал”

Рис. 3. Обробка вимірювань GPS-апаратурою “Trimble 5700” при проведенні досліджень на пункті “ВГК”

Таблиця 1. Результати точномірних характеристик GPS-апаратури

Пункт
спосте-

реження

GPS-апаратура,
режим роботи

Дата
Ім'я файлу,

кількість вимірювань

Точномірні характеристики, м

відносно середнього відносно еталонного

Mx
My

Мо Rmax
Mx
My

Мо Rmax

ВГК
Trimble 5700

диференціальний
23.10
2007

071023_bgk.log 2429
1,62
0,33

1,66 2,2
1,62
0,33

1,66 2,2

Причал
Trimble 5700

диференціальний
23.10
2007

071023_ber.log 2035
0,14
0,12

0,18 0,36
0,14
0,12

0,18 0,36

Примітка:

Mx, My – середньоквадратичні похибки визначення місця за осями X і Y відповідно;

Мо – середньоквадратична похибка визначення планових координат;

Rmax – максимальне відхилення значення координат (максимальна відстань від окремої точки до значень середнього або еталонного).
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№ з/п MSK-маяк Відстань до MSK-маяка (км)
Інформація про стабільність коригуючого

сигналу

1 Одеса 293 нестійкий

2 Зміїний 271 нестійкий

3 Каварна 433 нестійкий

4 Керч-Єні-Кале 261 нестійкий

4 Темрюкський-1 304 нестійкий

Таблиця 2. Дані про ККС

Таблиця 3. Точномірні характеристики GPS- приймачів “Trimble DSM-232”

Пункт
спосте-

реження

GPS-апаратура,
режим роботи

Дата
Ім'я файлу,

кількість вимірювань

Точномірні характеристики, м

відносно середнього відносно еталонного

Mx
My

Мо Rmax
Mx
My

Мо Rmax

Антена
мала

Trimble DSM-232
диференціальний

12.10.-
22.10.
2007

Dgps_all.log 736465
1,61
1,16

1,98 18,3
2,17
1,28

2,52 19,5

Антена
велика

Trimble DSM-232
автономний

12.10.-
22.10.
2007

Gps_all.log 834767
0,94
0,73

1,19 4,16
1,55
0,78

1,74 5,18

Примітка:

Mx, My – середньоквадратичні похибки визначення місця за осями X і Y відповідно;

Мо – середньоквадратична похибка визначення місця;

Rmax – максимальне відхилення значення координат (максимальна відстань від окремої точки до значень середнього або еталонного).

Після ініціалізації GPS-приймача “Trimble DSM-232”

здійснювався запис GPGGA-, GPGSA-, GPGSV-, GPZDA-

пропозицій протоколу NMEA-0183 за допомогою програмного

забезпечення “Ashtech Evaluate”.

Під час проведення досліджень на екрані GPS-приймача

фіксувалися контрольно-коригуючі станції, з яких здійснювалося

приймання коригуючого сигналу та відстань до них.

б) Обробка результатів вимірювань

При аналізі GPGGA-пропозицій визначалися також і

контрольно-коригуючі станції, включаючи й період часу приймання

сигналу.

Під час обробки даних робився висновок і щодо стабільності

приймання коригуючого сигналу від ККС (таб. 2).

Нестійкість проходження сигналу пояснюється значною

віддаленістю контрольно-коригуючих станцій від району проведення

досліджень, а також різним станом нижніх шарів атмосфери над ним

і районами розміщення ККС.

У зв'язку з наведеними вище причинами було ухвалено

коригуючі сигнали використовувати від ККС, вказаних у таб. 2.

Визначення точномірних характеристик НАС GPS NAVSTAR
“Trimble DSM-232”

а) Визначення координат пунктів спостережень (еталонні

координати)

Координати пунктів “Антена велика”, “Антена мала” визнача-

лися апаратурою геодезичного класу точності “Trimble 5700” мето-

дом вимірювання базових ліній через передавання координат з

пунктів Державної геодезичної мережі (ДГМ).

Схему розміщення GPS-апаратури “Trimble 5700” при

проведенні досліджень показано на рис. 4.

Точність визначення координат (95%-й рівень довіри) не

перевищила 0,05 м.

б) Проведення вимірювань

Над центрами пунктів спостережень “Антена велика”, “Антена

мала” було встановлено антени GPS-приймачів “Trimble DSM-232”.

GPS-приймач “Trimble DSM-232”, встановлений над пунктом

“Антена велика”, працював в автономному режимі, а встановлений

над пунктом “Антена мала” – у режимі приймання коригуючого

сигналу від ККС. Приймання коригуючих сигналів, наведених

у таб. 2, здійснювалося від ККС.

Приймачі супутникових сигналів підключалися до ноутбука

через стандартний інтерфейс RS-232.

У програму збору і обробки GPS-даних “Ashtech Evaluate”

вводилися координати пунктів спостереження (еталонні координати)

визначені у пункті а).

Після ініціалізації GPS-приймачів “Trimble DSM-232”

здіснювався запис GPGGA-, GPGSA-, GPGSV-, GPZDA-пропозицій

протоколу NMEA-0183 за допомогою програмного забезпечення

“Ashtech Evaluate”. Дані кожного режиму записувалися в окремі

файли протягом 12 діб з інтервалом в 1 секунду. 

в) Обробка результатів вимірювань

Визначення точномірних характеристик GPS-приймача

“Trimble DSM 232” проводилося з використанням програм

“Ashtech Evaluate”, “GGA.exe”, а також за допомогою “ArcViev

Gis” версії 3.2.

Суть його полягала у порівнянні СКП-визначення планових

координат GPS-приймача “Trimble DSM-232”, що працює в режимі

«автономний», зі СКП-визначенням планових координат GPS-

приймача “Trimble DSM-232”, що працював у режимі

«диференціальний».

СКП визначалися:

- для всього періоду спостережень (з 11.10.07 по 22.10.07);

- для періоду сходу і заходу сонця.



№ з/п Дата спостережень Схід сонця (місцевий час) Захід сонця (місцевий час)

1 11.10.07 06:55 18:09

2 12.10.07 06:57 18:08

3 13.10.07 06:58 18:06

4 14.10.07 06:59 18:04

5 15.10.07 07:00 18:03

6 16.10.07 07:02 18:01

7 17.10.07 07:03 17:59

8 18.10.07 07:04 17:58

9 19.10.07 07:06 17:56

10 20.10.07 07:07 17:54

11 21.10.07 07:08 17:53

12 22.10.07 07:10 17:51

Таблиця 4. Час сходу і заходу сонця

Спостереження проводилися впродовж двох годин: година до

сходу (заходу) сонця і година після. На рис. 7 - 10 наведено

результати вимірювань у диференціальному і в автономному

режимах у періоди сходу і заходу сонця за весь час спостережень.

У таб. 5 наведено точномірні характеристики GPS-приймача,

що працює в диференціальному і автономному режимах у періоди

сходу і заходу сонця.

Аналіз даних таблиць 3 і 5 показує, що СКП-визначення

планових координат співвідносні між собою і загалом не перевищу-

ють 2,52 м.

Впливу нестабільності іоносфери і тропосфери в періоди сходу

і заходу сонця на величину СКП-визначення планових координат не

виявлено.

Підсумовуючи викладене вище можна зробити такі висновки:

1. СКП-визначення планових координат у диференціальному

режимі перевищує СКП-визначення планових координат в автоном-

ному режимі: 2,52м і 1,74 м відповідно.

2. На значному (понад 200 км) віддаленні GPS-приймача від

ККС приймання коригуючого сигналу не впливає на підвищення

точності визначення планових координат.

Рис. 4. Схема розміщення GPS-апаратури “Trimble
DSM-232” у ході досліджень

Визначення точномірних характеристик НАС GPS NAVSTAR
“Trimble DSM-232”

Під час обробки даних, отриманих у диференціальному

режимі, відбраковувалися GPGGA-пропозиції з індикатором якості

сигналу «1» та проводився аналіз причин відхилення координат. У

ході обробки такі дані не видалялися.

Визначено, що в диференціальному режимі відхилення

вимірювань відбувалися при несприятливій геометрії сузір'я

супутників.

Результати обробки GPS-спостережень у диференціальному і

автономному режимах показано на рис. 5 і 6.

На рисунках 5 і 6 кожна доба виділена окремим кольором.

Результати обробки GPS-спостережень у диференціальному і

автономному режимах наведено в таб. 3.

Rmax максимальне відхилення значення координат

(максимальна відстань від окремої точки до значень середнього або

еталонного) .

Аналіз даних, наведених у таб. 3, показує, що при більшому

віддаленні від ККС:

- СКП-визначення планових координат у диференціальному

режимі перевищує СКП-визначення планових координат в

автономному режимі;

- максимальне відхилення значення координат у диференціально-

му режимі перевищує максимальне відхилення значення

координат в автономному режимі. 

Визначення точномірних характеристик НАС GPS NAVSTAR
“Trimble DSM-232” у періоди сходу і заходу сонця

Розрахунок часу сходу і заходу сонця здійснювався для точки

з координатами: Ш = 44°36'22,30'' N, Д = 33°30'36,0'' Е з точністю

до однієї хвилини (таб. 4).

Обробка здійснювалася у програмному забезпеченні “Ashtech

Evaluate” і “GGA.exe”. Під час обробки проводилося обчислення

СКП-визначення планових координат на пунктах “Антена велика” і

“Антена мала”, оцінювалися максимальні радіуси відхилення

випадкового вимірювання від еталонного значення.
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Рис. 5. Результати спостережень у режимі
диференціальний

Рис. 6. Результати спостережень у режимі
автономний

Рис. 7. Спостереження в режимі диференціальний
у період сходу сонця

Рис. 8. Спостереження в режимі диференціальний
у період заходу сонця

Рис. 9. Спостереження в режимі автономний
у період сходу сонця

Рис. 10. Спостереження в режимі автономний
у період заходу сонця

2 (22) червень 2008

ВВ
ІІ
СС
НН
ИИ
КК

ДД
ЕЕ
РР
ЖЖ
ГГ
ІІ
ДД
РР
ОО
ГГ
РР
АА
ФФ
ІІ
ЇЇ

66



772 (22) червень 2008

Таблиця 5. Точномірні характеристики GPS-приймачів у періоди заходу і сходу сонця

Примітка:

Mx, My – середньоквадратичні похибки визначення місця за осями X і Y відповідно;

Мо – середньоквадратична похибка визначення місця; 

Rmax – максимальне відхилення значення координат (максимальна відстань від окремої точки до значень середнього або еталонного).

Юрій СМАГІН,

начальник експедиційного відділу

Олександр ПОДОЛЯН,

заступник начальника експедиційного відділу ФДУ “Севастопольська філія Держгідрографії ім. Л. І. Мітіна”

3. Отримані результати не дозволяють зробити остаточний

висновок щодо доцільності використання ККС, переважним чином

через значну віддаленість району досліджень від ККС. Для оцінки

доцільності використання ККС необхідно провести додаткові

дослідження з використанням однотипних GPS-приймачів в одні і ті

ж години на різних відстанях від однієї ККС.

4. Аналіз планів вдосконалення систем GPS і ГЛОНАСС

і введення в дію “Gаlileo” показує, що до 2010 року похибки

визначення географічних координат споживача ГНСС з вірогідністю

0,95 не перевищуватимуть 5 метрів, цілісність – 6 с. Глобальний

розвиток широкозонних диференціальних підсистем (WAAS – США,

EGNOS – Європейський союз, MSAS – Японія, GAGAN – Індія,

СДКМ – Росія) дозволить удосконалити точність визначення

планових координат у межах їх зон обслуговування до 1,5 – 2,5

метрів.

5. Досягнення ГНСС метрової точності у стандартному режимі

і необхідних характеристик щодо цілісності ставить під сумнів

доцільність подальшого використання локальних диференціальних

підсистем на базі морських маяків.

6. МАМС у своїх рекомендаціях від грудня 2006 року № R-135

«Про майбутнє DGNSS» пропонує національним адміністраціям

оцінити перспективи морських локальних диференціальних підсистем

ГНСС і визначити шляхи їх модернізації. Як один з напрямків може

бути реструктуризація куруючої інформації, що закріплює за

навігаційною апаратурою споживачів функції компенсації

іоносферних і тропосферних затримок, залишаючи за диференціаль-

ними підсистемами тільки корекцію ефемеридно-тимчасової

інформації, а також забезпечення цілісності ГНСС.
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8. Керівництво МАМС з навігаційного забезпечення мореплавства –

Київ: ДУ “Держгідрографія”, 2006

Пункт
спосте-

реження

GPS-апаратура,
режим роботи

Дата
Ім'я файлу,

кількість вимірювань

Точномірні характеристики, м

відносно середнього відносно еталонного

Mx
My

Мо Rmax
Mx
My

Мо Rmax

Антена
мала

(схід сонця)

Trimble DSM-232
диференціальний

12.10.-
22.10.
2007

Dgps_all.log 65550
0,85
0,91

1,25 11,7
1,83
1,25

2,2 13,23

Антена
мала

(захід сонця)

Trimble DSM-232
диференціальний

12.10.-
22.10.
2007

Dgps_all.log 57728
0,56
0,77

0,96 8,74
1,61
0,90

1,84 9,34

Антена
велика

(схід сонця)

Trimble DSM-232
автономний

12.10.-
22.10.
2007

Gps_all.log 72010
1,11
0,69

1,31 2,94
1,21
0,71

1,40 3,25

Антена
велика

(захід сонця)

Trimble DSM-232
автономний

12.10.-
22.10.
2007

Gps_all.log 64809
0,73
0,56

0,92 2,59
1,55
0,64

1,67 3,9
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