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Арсенал засобів і мето-
дів гідрографічного об-

стеження дна останнім часом 
істотно розширився завдяки ви-
користанню гідролокаторів біч-
ного огляду і багатопроменевих 
ехолотів, застосуванню методів 
обстеження дна, що базуються 
на вимірюванні глибин у точках і 
по лініях. Сьогодні все більшого 
поширення набувають площинні 
методи обстеження дна, засно-
вані на смуговому вимірюванні. 
Але слід зазначити, що ефектив-
ність застосування кожного з 
методів визначається багатьма 
факторами, зокрема умовами ви-
конання і характером пошуко-
вих робіт, вартістю і технічними 
характеристиками обладнання, 
особливостями встановлення 
й експлуатації вимірювальної 
техніки, швидкістю обстеження 
акваторії, здатністю виявляти 
підводні об’єкти із заданими роз-
мірами та ін.

Однією з важливих умов для 
результативного виконання пло-
щинного обстеження є отриман-
ня максимально точних даних 
про місцеположення (коорди-
нат). Для цього використовують 
глобальну навігаційну систему 
GPS, призначену для передаван-
ня навігаційних сигналів, які 
можуть одночасно прийматися в 
усіх регіонах світу.

Визначення координат 
GPS-приймача базується на об-
численні відстані від нього до 
декількох супутників, розташу-
вання яких вважається відомим 

(ці дані є у прийнятому з GPS-
супутника альманаху). 

 Але тут є кілька нюансів. 
Приміром, якщо відома відстань 
А до одного із супутників, то ко-
ординати приймача визначити 
неможливо (він може перебувати 
у будь-якій точці сфери, описаної 
радіусом А навколо супутника). 
Якщо відома відстань В прийма-
ча від іншого супутника визначи-
ти координати також неможливо, 
бо об’єкт знаходиться на точці 
кола, яка є перетином двох сфер. 
Відстань С до третього супутни-
ка скорочує невизначеність у ко-
ординатах до двох точок (позна-
чені двома жирними крапками на  
рис. 1). Цього вже однозначно до-
статньо для  визначення координат.

Справа в тому, що з двох 
можливих точок розташування 
приймача лише одна з них зна-
ходиться на поверхні землі (або 
в безпосередній близькості від 

неї), а інша, помилкова, вияв-
ляється або глибоко усередині 
землі, або дуже високо над її по-
верхнею. Таким чином, для три-
вимірної навігації теоретично 
достатньо знати відстані від прий-
мача до 3 супутників.

Проте не все так просто. На-
ведені вище міркування розгля-
далися для ситуації, коли відстані 
від точки спостереження до су-
путників були абсолютно точні. 
Але на практиці завжди є деяка 
похибка вимірювань (нев’язка), 
наприклад, через неточну синх-
ронізацію часу приймача і су-
путника, залежність швидкості 
світла від стану атмосфери та ін. 
Тому для визначення тривимір-
них координат GPS-приймача 
використовуються не 3, а як мі-
німум 4 супутники. Отримавши 
сигнал від 4 (або більше) супут-
ників, GPS-приймач шукає точ-
ку перетину відповідних сфер. 

Фактори, що впливають на точність 
промірювань

Іван СНОВИДОВ,
начальник експедиційного відділу

ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

Рисунок 1
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Якщо такої точки немає, проце-
сор GPS-приймача методом по-
слідовних наближень починає 
коригувати свої годинники доти, 
поки не доб’ється перетину усіх 
сфер в одній точці.

Сучасні GPS-пристрої, як 
правило, оснащені 6–8 прийма-
чами, що дозволяє практично 
відстежувати усі навігаційні су-
путники, що перебувають у зоні 
радіовидимості об’єкта. Якщо ж 
каналів менше, ніж спостережу-
ваних супутників, автоматично 
обирається найбільш оптимальне 
поєднання супутників. Час вияв-
лення залежить від кількості од-
ночасно спостережуваних супут-
ників і режиму визначення місця 
їх розташування.

Визначення навігаційних 
параметрів може здійснюватися 
у двох режимах: 2D (двовимір-
ному) і 3D (просторовому). У ре-
жимі 2D встановлюються широ-
та і довгота (висота вважається 
відомою). При цьому необхідна 
наявність у зоні радіовидимості 
не менше як 3-х супутників. Час 
визначення координат у режимі 
2D зазвичай не перевищує 2 хви-
лини. Для визначення просторо-
вих координат абонента (режим 
3D) потрібно, щоб у відповідній 
зоні перебували принаймні 4 су-
путники.

На точність обчислення ко-
ординат впливають і фактори, 
що залежать від процедури їх ви-
значення, які прийнято називати 
факторами зниження точності. 
Як правило, при обчисленні ко-
ординат враховуються такі стан-
дартні фактори зниження точ-
ності:

■  геометричний (GDOP) – 
визначає ступінь впливу 
похибок псевдодальнос-
ті (характеризує міру від-
стані користувача від GPS-
супутника) на точність 
обчислення координат. За-

лежить від положення су-
путника відносно GPS-
приймача і від розбіжності 
у показаннях GPS-часу. Різ-
ниця значень псевдодаль-
ності і фактичної дальнос-
ті пов’язана зі зміщенням 
часових показань GPS-
супутника і споживача, за-
тримками поширення та 
іншими помилками;

■  горизонтальний (HDOP) 
– показує ступінь впливу 
точності визначення гори-
зонталі на похибку обчис-
лення координат;

■  відносний (RDOP) – по 
суті, дорівнює фактору 
зниження точності, норма-
лізовано на період 60 с;

■  часовий (TDOP) – описує 
ступінь впливу похибки 
показань часу на точність 
визначення координат;

■  вертикальний (VDOP) – 
показує ступінь впливу 
похибки у вертикальній 
площині на точність визна-
чення координат;

■  фактор зниження точнос-
ті визначення положення 
(PDOP) – це безрозмірний 
показник того, як похибка 
псевдодальності впливає 
на точність визначення ко-
ординат.

Крім цього, до основних 
джерел помилок, що впливають 
на точність навігаційних обчис-
лень у GPS-системі, належать:

1. Похибки, обумовлені ре-
жимом селективного доступу 
(Selective availability, IS/A). Вико-
ристовуючи цей режим, Мініс-
терство оборони США навмис-
но знижує точність визначення 
місцеположення для цивільних 
осіб. У режимі S/A формуються 
помилки штучного походжен-
ня, що вносяться в сигнал на 
борту GPS-супутників з метою 
огрублення навігаційних ви-

мірювань. Такими помилками 
є неправильні дані про орбіти 
супутника і спотворення його 
часових показань за рахунок 
внесення додаткового псевдо-
випадкового сигналу. Величина 
середньоквадратичного відхи-
лення через вплив цього факто-
ра становить приблизно 30 м.

Вкрай важливим для розви-
тку GPS-додатків стало рішення 
президента США про скасування 
з 1 травня 2000 року режиму се-
лективного доступу. Тепер кожен 
аматорський GPS-термінал може 
визначати координати з точністю 
до кількох метрів (а не десятків 
метрів, як раніше). На рисунку 2 
показано помилки в навігації до і 
після від’єднання режиму селек-
тивного доступу (дані US Space 
Command).

 2. Похибки, пов’язані з по-
ширенням радіохвиль в іоно-
сфері, затримкою поширення 
сигналів при їх проходженні 
через верхні шари атмосфери.  
Незважаючи на те, що навігаційне 
повідомлення, передане з борту 
GPS-супутника, містить парамет-
ри моделі іоносфери, компенсація 
фактичної затримки, у кращому 
випадку, становить 50 %.

3. Похибки, пов’язані з по-
ширенням радіохвиль у тро-
посфері. Виникають при прохо-
дженні радіохвиль через нижні 
шари атмосфери.

4. Ефемеридна похибка. По-
милки обумовлені розбіжністю 
між фактичним положенням 
GPS-супутника і його розрахун-
ковим положенням, яке встанов-
люється за даними навігаційного 
сигналу, що передається з борту 
супутника.

5. Похибка спостереження 
шкали часу супутника викли-
кана розбіжністю між часови-
ми шкалами різних супутників. 
Усувається за допомогою назем-
них станцій спостереження або 
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за рахунок компенсації спосте-
реження шкали часу в диферен-
ціальному режимі визначення 
місця розташування.

6. Похибка визначення від-
стані до супутника є статистич-
ним показником, який обчислю-
ється для конкретного супутника 
і заданого інтервалу часу. Помил-
ка не корельована з іншими вида-
ми похибок.

Слід зазначити, що точність 
визначення координат пов’язана 
не тільки з прецизійним роз-
рахунком відстані від GPS-
приймача до супутників, а й з ве-
личиною похибки заданого місця 
розташування самих супутників. 
Для контролю орбіт і координат 
супутників і призначені наземні 
станції стеження, системи зв’язку 
і центр керування, що підпоряд-
ковуються Міністерству оборо-
ни США. Станції стеження по-
стійно ведуть спостереження за 
усіма супутниками GPS-системи 
і передають дані про їх орбіти у 
центр керування, де обчислюють-
ся уточнені елементи траєкторій 
і поправки супутникового часу. 
Зазначені параметри заносяться 
до альманаху і передаються на су-
путники, а ті, у свою чергу, відси-
лають цю інформацію усім функ-
ціонуючим GPS-приймачам. Крім 
того, існує ще безліч спеціальних 
систем, що збільшують точність 
навігації. Наприклад, особливі 
схеми обробки сигналу знижу-
ють помилки від інтерференції 
(взаємодії прямого супутниково-
го сигналу з відбитим сигналом, 
наприклад, від будівель).

Зменшити помилку у ви-
мірюванні координат дозволяє 
режим так званої диференціаль-
ної корекції (DGPS Differential 
GPS). Диференціальний режим 
дозволяє встановити координа-
ти з точністю до 5 м у динамічній 
навігаційній обстановці і до 2 м 
– у стаціонарних умовах. Дифе-

ренціальний режим 
реалізується за до-
помогою контроль-
ного GPS-приймача, 
названого базо-
вою станцією. Вона 
розташовується у 
пункті з відоми-
ми координатами у 
тому ж районі, що й 
GPS-приймач, і дає 
можливість одно-
часно відстежува-
ти GPS-супутники. 
До складу базової 
станції входять: 
вимірювальний датчик GPS з ан-
теною, процесор, приймач і пере-
давач даних з антеною. Станція, 
як правило, використовує багато-
канальний GPS-приймач, кожен 
канал якого відстежує один види-
мий супутник. Необхідність без-
перервного відстеження кожного 
супутника обумовлена тим, що 
базова станція повинна захоплю-
вати навігаційні повідомлення 
раніше, ніж приймачі спожива-
чів. Порівнюючи відомі коорди-
нати (отримані в результаті пре-
цизійної геодезичної зйомки) зі 
щойно виміряними координата-
ми, контрольний GPS-приймач 
виробляє поправки, які переда-
ються споживачам по радіокана-
лу в заздалегідь обумовленому 
форматі. Поправки, прийняті 
від базової станції, автоматично 
вносяться до результатів власних 
вимірювань користувача.

Для кожного супутника, сиг-
нали якого надходять на GPS-
приймач, поправка, отримана 
від базової станції, складається з 
результатом вимірювання псев-
додальності. Корекція може здій-
снюватися як у режимі реально-
го часу, так і при оффлайновій 
обробці даних (наприклад, на 
комп’ютері).

Зазвичай як базову станцію 
використовують професійний 

GPS-приймач, який належить 
будь-якій компанії, що спеціалі-
зується на наданні послуг з на-
вігації або займається геодезією. 
Результати, отримані за допо-
могою диференціального мето-
ду, значною мірою залежать від 
відстані між об’єктом і базовою 
станцією. Застосування цього 
методу найбільш ефективне тоді, 
коли переважаючими є систе-
матичні помилки, обумовлені 
зовнішніми (по відношенню до 
приймача) причинами, що зазви-
чай характерно для GPS-системи. 
Похибки через затримку сигналів 
в атмосфері залежать від ідентич-
ності умов проходження сигна-
лів до базової станції і об’єкта, а, 
отже, і від відстані між ними. Ці 
похибки компенсуються повніс-
тю лише при близькому розташу-
ванні базової станції та об’єкта. 
Ефемеридна похибка також най-
краще компенсується при неве-
ликій відстані між споживачем і 
базовою станцією.

Резюмуючи наведену у статті 
інформацію, хочеться наголоси-
ти на необхідності періодичної 
перевірки систем позиціонуван-
ня як одного зі способів контро-
лю проходження через точки з 
відомими координатами з по-
дальшим аналізом отриманих 
даних.

Рисунок 2

1 травня 2000 р.     Пора доби                 2 травня 2000 р.
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