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У статті представлено обґрунтовані умови проведення експериментальних досліджень ефективності
прийому навігаційного сигналу та точності позиціонування систем супутникової навігації одночастотними
приймачами при впливі нерегулярних варіацій космічної погоди на базі використання методу рознесеного
прийому за принципом фазового інтерферометру. Наведено отримані результати експериментальних досліджень. Представлено розроблені за результатами експериментальних досліджень рекомендації щодо
реалізації механізмів підвищення ефективності прийому сигналів і точності позиціонування літальних апаратів при використанні трьох одночастотних приймачів сигналу супутникових систем навігації в умовах
дестабілізуючих впливів геомагнітних бурь.
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Вступ
Загальна постановка проблеми та зв'язок з
практичними завданнями. Впровадження в систему управління повітряним рухом елементів концепції ICAO CNS/ATM (Communication, Navigation,
Surveillance/Air Traffic Management) [1] вимагає підвищення якості навігаційного забезпечення повітряних суден цивільної авіації [2].
На сьогодні визначено, що іоносферні збурення
під впливом динамічних змін космічної погоди є основною причиною збоїв нетехнічного характеру у
роботі супутникових систем навігації. При цьому у
двохчастотних приймачах сигналу супутникових
систем навігації проблема компенсації іоносферних
похибок вирішена з достатньою точністю. Однак,
внаслідок низки причин економічного та технічного
характеру, навігаційне забезпечення повітряних суден цивільної авіації побудовано на використанні в
якості стандартного обладнання одночастотних
приймачів сигналу, для яких проблема коректної
диференційованої компенсації іоносферних похибок
дотепер не вирішена. Для реалізації вимог ICAO [1]
зазначена проблема потребує невідкладного вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нами проведено аналіз вимог до навігаційного забезпечення повітряних суден цивільної авіації при заходженні на посадку по категоріях ICAO, проаналізовано вимоги залежно від завдань та районів (окрім
заходження та посадки за категоріями ICAO), вимоги в умовах реалізації концепції IСАО CNS/ATM з
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використанням в якості основного засобу навігації
глобальних навігаційних супутникових систем [1] та
виконано порівняльний аналіз похибок навігаційного забезпечення СРНС, що предоставляють у відкритому доступі користувачам цивільної авіації системи GPS, ГЛОНАСС [3], очікувані похибки навігаційного забезпечення режиму відкритого доступу
системи Galileo [1]. За результатами аналізу визначено, що при сумісному використанні навігаційних
систем GPS та ГЛОНАСС (у середньому, 14-19 космічних апаратів) похибки визначення місцезнаходження літального апарата (ЛА) у площині при незбуреній космічній погоді складають 2–3 м (в залежності від точки приймання). Європейський проект
EGNOS при використанні сигналів обох супутникових систем навігації (ССН) дозволяє досягти точності визначення координат на території Європи на рівні 1,5–3,0 м [3]. Система ГЛОНАСС здатна визначати місцезнаходження об’єкту з точністю до 3 м,
після переводу у робочий стан двох супутників корекції сигналу системи «Луч» точність навігаційного сигналу цієї ССН зростає до 1 м [3]. Але у період
впливу збуреної космічної погоди у визначенні дальності похибка за рахунок впливу збуреної іоносфери може досягати 5–40 м [3]. При цьому необхідно враховувати, що похибка визначення координат зазвичай у 2–3 рази більша, ніж похибка визначення дальності.
Аналіз результатів численних досліджень [3–9]
показав, що при будь-яких умовах основний внесок у
похибку позиціонування повітряних суден цивільної
авіації при технічно справній системі супутникової
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навігації вносять трансформації середовища поширення сигналів навігаційних систем (перш за все, іоносфери) під дією геліогеофізичних збурень космічної погоди. Іоносферні ефекти і дестабілізуючі впливи, що пов’язані з геліогеофізичними збуреннями,
дуже різноманітні [10]. Особливо деструктивними
для радіозв'язку і навігації ЛА є явища повного поглинання радіохвиль, раптове іоносферне збурення,
раптові геомагнітні імпульси, геомагнітні бурі [10].
Для повної компенсації іоносферної затримки
використовують наступні методи: 1) передавання
сигналу на декількох частотах; 2) диференційну корекцію (Wide Area Differential GPS – WAD GPS) [1]
або SBAS (Space Based Augmentation System), у якій
сигнал з поправками ретранслюється з геостаціонарних супутників на тій самій частоті, що сигнал C/A
L1 системи GPS. Диференційну корекцію виконують за допомогою трьох регіональних систем:
WAAS (Wide Area Augmentation System) – для території США, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Services) – для території Європи, MSAS
(Multi-functional Satellite Augmentation System) – для
території Східної Азії. Цей метод номінально дозволяє скоротити похибку до декількох метрів, але точність значно залежить від відстані до базової станції
і за наявності різких градієнтів структури іоносфери
або багатопроменевого розповсюдження радіохвиль
під час магнітних бурь точність знижується до звичайної [1]. У випадку диференційної корекції типу
WAD GPS, SBAS для забезпечення достовірності
корегувальної інформації значну роль грає своєчасне виявлення іоносферних збурень та їх надійний
прогноз, що на цей час є великою проблемою.
У систему обробки даних навігаційних сигналів GPS у одночастотній НАК включена емпірична
модель іоносфери Клобучара [4]. Перевагою моделі
є можливість застосування її в реальному масштабі
часу. Але ця модель недостатньо враховує нерегулярні, випадкові варіації (флуктуації) іоносферних
параметрів під впливом зміни космічної погоди. В
результаті, модель Клобучара дає середню помилку
в описі повного електронного вмісту (ПЕВ), яка досягає 50% [4].
В останні роки розроблена емпірична модель
іоносфери Gemtec (Global Empirical Model of Total
Electron content) (РФ) [5]. Головним недоліком цієї
моделі є неможливість її використання у реальному
масштабі часу. За даними [5] авторами моделі
Gemtec на представницькому обсязі даних отримана
величина відносної похибки 19,6%, але не зважаючи
на наявність підвищення точності позиціонування у
порівнянні з моделлю Клобучара, модель Gemtec
має багато недоліків і потребує подальшого поліпшення для досягнення більш підвищеної точності
позиціонування в СРНС відповідно до вимог концепції IСАО CNS / ATM.

У роботі [11] нами була описана модель забезпечення функціональної стійкості засобів навігації
системи супутникової навігації у складі пілотажнонавігаційного комплексу ЛА в умовах впливу нерегулярних варіацій космічної погоди. Концепція забезпечення функціональної стійкості засобів навігації літальних апаратів в умовах впливу нерегулярних варіацій космічної погоди шляхом оптимально
введеної апаратурної та структурної надмірності,
оптимальної геометрії розташування одночастотних
приймачів супутникового сигналу згідно методу
рознесеного прийому за принципом фазового інтерферометра дозволяє сподіватись на підвищення якості приймання супутникового сигналу і точності позиціонування ЛА цивільної авіації (ЦА) в умовах
збурень космічної погоди і трансформації іоносфери, принаймні, у порівнянні з існуючою ситуацією.
Таким чином, на сьогодні невирішеними частинами проблеми навігаційного забезпечення ЛА
ЦА згідно вимог концепції IСАО CNS / ATM є врахування варіацій параметрів іоносфери під дією геліогеофізичних збурень космічної погоди і коригування випадкових флуктуаційних складових іоносферних похибок супутникових систем навігації, забезпечення якості приймання супутникових сигналів одночастотними приймачами в умовах нерегулярних варіацій космічної погоди.
Мета статті. Метою статті є аналіз результатів
експериментального дослідження для розробки рекомендацій щодо підвищення якості приймання сигналів супутникових систем навігації одночастотними приймачами в умовах нерегулярних варіацій
космічної погоди.

Основна частина
В сучасних схемах бортової навігаційної апаратури використовують комплект із декількох бортових приймачів, розташованих за принципом фазового інтерферометра. Кількість антен на борту сучасних ЛА зазвичай не менше трьох, але точність позиціонування ЛА при цьому у значній мірі залежить
від наступних чинників [3]: 1) від можливого порушення фазової структури сигналу внаслідок багатопроменевого розповсюдження; 2) впливу на точність залежності положення фазового центра приймальних антен від частоти сигналу; 3) від якості
навігаційної апаратури; 4) від алгоритмів обробки
сигналів; 5) від впливу геліогеофізичних збурень.
У експерименті, проведеному попередниками
[12] шляхом синхронних вимірів з двома одночастотними приймачами у одномірному полі формування
іоносферної похибки у період помірного збурення
іоносфери (щодобові структурні перестройки іоносфери у час переходу від дня до ночі), було визначено за допомогою обрахування коефіцієнтів парної
кореляції рівнів навігаційного сигналу, що максима129
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льне значення кореляції КАВ=0,970,99 спостерігається за умов розносу приймачів на відстань LАВ =
(56) [12]. У діапазоні відстаней між двома приймачами LАВ5 значна кореляція за даними роботи [5], повязана із взаємним впливом антен. Це додатково було підтверджено визначеннями значень
відносних похибок радіальної швидкості супутників
зони приймання відносно приймачів, найменше значення яких менш ніж 0,5% було зафіксовано тільки
для рознесення приймачів А та В на відстань LАВ =
5, у той час, як для інших рознесень, на яких виконувались виміри воно коливалось у межах 1,5–2%
[12]. Але виникає логічне питання, чи збережеться
визначена закономірність корельованості навігаційної похибки при одночасному прийманні сигналу
трьома одночастотними приймачами та при впливах
геліогеофізичних збурень (геомагнітної бурі). Синхронні виміри та подальша спільна обробка навігаційної інформації з трьох одночастотних приймачів,
розташованих на оптимальній відстані з точки зору
корельованості іоносферної похибки і одночасного
мінімального взаємного впливу антен створює просторову надлишковість даних. Це дозволяє з більшою
точністю коригувати просторово корельовані складові іоносферної похибки вимірів.
Враховуючі значний вплив на стан іоносфери
окрім її періодичних добових структурних перебудов ще і раптових геліогеофізичних збурень, зокрема іоносферних сцинтиляцій (мерехтінь), геомагнітних короткоперіодних коливань, які проявляються
на незначній території, але носять дуже динамічний
характер варіювання потужності, ми ускладнили
умови проведення експериментальних досліджень
шляхом проведення вимірів рівнів навігаційного сигналу та точності визначення координат одночастотного приймача у період спокійної та у період збуреної геомагнітної обстановки.
Впродовж виконання досліджень ми виконували контроль геомагнітного стану району досліджень
шляхом вимірів варіацій напруженості аномального
геомагнітного поля. Додатково проводили визначення коливань середньоквадратичного відхилення
(СКВ) визначень координат групою одночастотних
приймачів для умов синхронного вимірювання координат при різному рознесенні приймачів, при різному стані геомагнітної обстановки та порівняння їх
значень з еталонними координатами для кожного
вимірювального пункту, що були попередньо одержані інструментальною геодезичною прив’язкою.
Окрім значень Ар-індексу, врахованих для вибору днів зі спокійною та збуреною іоносферою під
впливом варіацій космічної погоди за даними прогностичного центру космічної погоди Boulder Space
Weather Prediction Center, USA неподалік місця проведення досліджень навігаційної похибки визначався
стан геомагнітної обстановки за допомогою вимірів
130
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напруженості аномального геомагнітного поля Та з
дискретністю 1 хвилина варіаційним магнітометром
ММП-303 з метою фіксації можливих варіацій Та.
При використанні декількох супутників фазовий шлях Ln від n-го супутника дорівнює [12]:
Ln  List.n  Ii.n  n  Cn ,

(1)

де List.n – істинне значення відстані до n-го супутника;
Ii.n – навігаційна похибка, що виражає похи-

лий повного електронного вмісту (ПЕВ) уздовж траєкторії радіопроменю від n-го супутника;
n – похибка за тропосферну рефракцію, затримку в антено-фідерних трактах, яка є незначною
та за умов використання двох і більше приймачів
компенсується;
Cn – деяка невідома, що є постійною для даного сеансу вимірів.
При одночасному вимірі різниці фазових шляхів від двох супутників маємо [12]:
Iiab  List.a  List.b  La  Lb  C,

(2)

де Iiab – відносна навігаційна похибка, пропорційна
похилому ПЕВ уздовж траєкторії радіопроменів від
супутників а та b;
List.a , List.b – істинні значення відстаней до
супутників а та b, відповідно;
La , Lb – фазові шляхи від супутників а та b
до приймача, відповідно;
С – деяка невідома, що є постійною для даного
сеансу вимірів.
Якщо у початковий момент часу навігаційна
похибка Iab дорівнює нулю, можна визначити значення С. У подальшому виміри різниці фазових
шляхів дозволяють визначити відносну навігаційну
похибку Iab . Визначенням та порівнянням значень
Iab з іншими видимими під час сеансу вимірів наві-

гаційними супутниками ( Iac , Iad , Iaz , Ian і т.п.)
можна визначити положення підіоносферної точки,
до якої буде віднесене збурення [12]. Максимальний
внесок у значення флуктуаційної складової вносить
область висот максимуму електронної концентрації
іоносфери.
Представимо умови проведення експериментальних досліджень ефективності прийому навігаційного сигналу та точності позиціонування систем супутникової навігації одночастотними приймачами
при впливі нерегулярних варіацій космічної погоди.
Задано.
1. Структурна схема експерименту для одночасних вимірів параметрів (X, Y, Z) трьома одночастотними приймачами GPS наведена на рис. 1. Приймач N1 має стаціонарне положення, приймачі N2
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та N3 послідовно переміщуються вздовж магістралей згідно схеми, пропорційно робочій довжині
хвилі =0,19029367 м: 0,5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 25, 50.

Рис. 1 . Схема проведення експериментальних
досліджень якості приймання навігаційного сигналу
в умовах впливу різного стану геомагнітної
обстановки (10.10.2017 р., 11.10.2017 р.)
2. Пункти виміру розташовувалися на геофізичному полігоні ПЗЕ-46. Інструментальна геодезична
прив’язка була попередньо виконана геодезистами
ПЗЕ-46 с точністю 0,05 м для координат Х та Y, з
точністю 0,10 м для координати Z (Н).
виконувалися
10.10.2017 р.
і
3. Виміри
11.10.2017 р. (відповідно, спокійна і збурена геомагнітна обстановка). Дати обрані заздалегідь за трьохдобовими прогностичними даними космічної погоди
(Boulder Space Weather Center, USA).
4. Час доби виконання вимірів 17:00-20:00 LT
(14:00-17:00 UTC).
5. Апаратне забезпечення:
1) три одночастотних приймача навігаційного
сигналу GARMIN GPS 72 з підключенням кожного з
них до відповідної йому ПЕОМ через послідовний
СОМ-порт для накопичення навігаційної інформації
з дискретністю 1 с-1 впродовж 5 хв на кожному пункті виміру;
2) магнітоваріаційна станція ММП-303 з дискретністю вимірів варіацій напруженості аномального геомагнітного поля 1 хв-1;
забезпечення:
6. Програмно-алгоритмічне
Gar2rnx.exe, пристосоване для операційної системи
Windows. З емулятора DOS здійснювалась попередня конвертація бінарних Garmin файлів навігатора
Garmin GPS-72 у файли з d-розширенням, після чого
вони конвертувались у текстові файли RINEXформату з розширенням «о» (observation) та «n»
(navigation).
Потрібно визначити.
1. Оптимальну геометрію (довжину сторони рівностороннього трикутника) розташування трьох
одночастотних приймачів навігаційного сигналу, що
імітують їх розташування на борту ЛА. Критерій –
якість рознесеного прийому сигналів ССН для кож-

ної пари приймачів для умов збуреної та незбуреної
геомагнітної обстановки шляхом визначення парної
кореляції для різних відстаней між фазовими
центрами антен.
2. СКВ похибки визначення координат порівняно
з еталонними на кожному пікеті схеми експерименту
для умов збуреної та незбуреної космічної погоди з
метою дослідження впливу нерегулярних варіацій космічної погоди на точність позиціонування та якість
навігаційного забезпечення ЛА цивільної авіації.
3. Варіації повного вектору напруженості аномального геомагнітного поля Та за умов збуреної
геомагнітної обстановки для контролю геомагнітного стану в період проведення досліджень.
4. Вплив варіацій геомагнітного поля на флуктуаційну складову іоносферної похибки за допомогою трьох одночастотних приймачів навігаційного
сигналу, що імітують їх розташування на борту ЛА.
Умови проведення експерименту:
1. Попередня синхронізація вимірів трьох одночастотних приймачів GARMIN GPS 72 та магнітоваріаційної станції ММП-303.
2. Синхронні трьохпозиційні виміри координат
(X, Y, H) у одночастотному режимі трьома одночастотними приймачами впродовж 5 хв на кожному
пункті виміру за розробленою схемою з оперативною зміною геометрії вимірювань у точках досліджень у дні зі спокійною та збуреною геомагнітною
обстановкою.
Обмеження експерименту.
1. Попереднє точне геодезичне визначення координат пунктів вимірів.
2. Стан геомагнітної обстановки на епоху оцінки фіксується синхронними з одночастотними приймачами вимірами варіацій напруженості аномального геомагнітного поля Та варіаційним магнітометром ММП-303.
3. З одержаної вимірювальної інформації відбраковуються дані при наявності невірних ефемерид
навігаційних супутників.
Якість прийому сигналів досліджена при визначенні оптимального розташування приймачів
(один з яких стаціонарний, два інші – мобільні) та за
умов різного рівня впливу стану космічної погоди.
Експеримент контролювався шляхом вимірів варіацій напруженості аномального геомагнітного поля
за допомогою польової магнітоваріаційної станції
ММП-303. У ході експерименту порівнювалися виміряні значення координат з еталонними, заздалегідь одержаними інструментальнім методом. Якість
запропонованого методу визначення флуктуаційної
складової іоносферної похибки перевірена за різних
геомагнітних умов. Значення недоброякісних ефемерид відбраковувались.
Послідовність обробки й аналізу одержаної під
час вимірів інформації була наступною:
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1) визначення еталонних координат пунктів
спостереження згідно розробленої схеми їх розташування на базі використання принципу фазових інтерферометрів;
2) проведення синхронних навігаційних вимірів трьома одночастотними приймачами пропорційно робочій довжині хвилі =0,19029367 м: 0,5, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 25, 50 в різних умовах
космічної погоди з накопиченням навігаційної інформації на кожному з пунктів спостережень впродовж 5 хв з дискретністю вимірів 1 с та визначенням
координат кожного з них;
3) обробка одержаної інформації в камеральних
умовах, що включала:
а) одержання RINEX-OBS та RINEX-NAV файлів з польових матеріалів, записаних з приймачів
Garmin GPS-72 під час вимірів;
б) визначення рівня навігаційного сигналу у %
відношенні до часу сеансу виміру кожним з видимих супутників під час спостережень при різних
відстанях між антенами приймачів та за різних геомагнітних умов;
в) визначення парної кореляції рівня реалізації
сигналу послідовно для кожної пари з трьох приймачів за формулою:
N

 (R N1i  R N1 )(R N2i  R N2 )

K N1N2  i 1

,
(1)
N Q N1 Q N2
де RN1 та RN2 – рівень реалізації сигналів на приймачах,
Rk 

1 N
 R ki,
N i 1

Qk 

1 N
 (R ki  R k )2 ,
N i 1

(2)

де N – кількість видимих супутників у сузір’ї, k=
N1, N2;
г) визначення оптимальної геометрії розташування одночастотних приймачів з точки зору корельованості іоносферної похибки та максимальної
якості приймання навігаційного сигналу;
д) обчислення середньоквадратичного відхилення (СКВ) похибки визначення координат пунктів
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спостережень на основі порівняльного аналізу з еталонними координатами, що були одержані інструментальним шляхом;
е) аналіз одержаної інформації;
4) розробка рекомендацій щодо реалізації механізмів підвищення ефективності прийому сигналів
ССН пілотажно-навігаційного комплексу (ПНК) ЛА
і підвищення точності позиціонування ЛА за допомогою ССН у порівнянні з існуючими підходами,
зокрема, в умовах дестабілізуючих впливів космічної погоди.
На першому етапі були оцінені якість ефемерид, СКВ похибки псевдодальності і позиціонування для одночастотних приймачів на епоху оцінки
10.11.2017 р. (Д 283/17) та 11.10.2017 р. (Д 284/17).
Узагальнені характеристики засвідчили придатність
навігаційних повідомлень за ефемеридами та альманахом на епоху оцінки.
За допомогою програмного забезпечення були
згенеровані RINEX-OBS та RINEX-NAV файли. З
них одержано інформацію часового хода фази несучої; псевдодальності, виміряної за дальномірним кодом, кількості видимих супутників, рівня сигналу
від видимих під час виміру супутників за 10бальною шкалою (RINEX-OBS файл); поправки за
зсув годинника супутників (RINEX-NAV файл).
На рис. 2–3 у вигляді діаграм представлені результати дослідження якості прийому навігаційного
сигналу для п’ятихвилинних інтервалів накопичення
інформації синхронно для трьох приймачів за умов
рознесення одночастотної апаратури користувача
ПНК ЛА на різну відстань між центрами антен для
різних геомагнітних умов.
В збурених геомагнітних умовах якість прийому навігаційного сигналу погіршилась. Це є наслідком короткочасного зникнення супутникового навігаційного сигналу від навігаційних супутників з зенітним кутом 700 та значних флуктуацій потужності сигналу після проходження поля неоднорідностей електронної концентрації в іоносфері [13].

Рис. 2. Діаграми якості прийому навігаційного сигналу GPS для відстаней між антенами приймачів 5
при різних геомагнітних умовах: А – нормальні геомагнітні умови Ар=8–10 нТл (10.10.2017 р.);
Б – слабка геомагнітна буря Ар=35–45 нТл (11.10.2017 р.)
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Рис. 3. Діаграми якості прийому навігаційного сигналу GPS для відстаней між антенами приймачів 50
при різних геомагнітних умовах: А – нормальні геомагнітні умови Ар=8–10 нТл (10.10.2017 р.);
Б – слабка геомагнітна буря Ар=35-45 нТл (11.10.2017 р.)
Під час варіацій космічної погоди поле виникаючих флуктуаційних іоносферних неоднорідностей зноситься зональними дрейфами, швидкості
яких можуть досягати сотень метрів за секунду. В
цих зонах додатково виникають варіації рівня потужності сигналу, тому час втрат навігаційного супут-

никового сигналу зазвичай суттєво зростає. Коефіцієнти парної кореляції рівнів реалізації радіонавігаційних сигналів для різних відстаней між трьома
одночастотними приймачами за нормальних геомагнітних умов, що були розраховані за формулою (1),
наведені на рис. 4.

Рис. 4. Коефіцієнти парної кореляції рівнів радіонавігаційних сигналів для різних відстаней між антенами
одночастотних приймачів: А – нормальні геомагнітні умови Ар=8-10 нТл (10.10.2017 р.),
Б – слабка геомагнітна буря Ар=35–45 нТл (11.10.2017 р.)
Одержані закономірності свідчать, що при відстані між одночастотними приймачами більше 6
починається значне зниження некорельованості навігаційних похибок, що вносяться середовищем поширення навігаційного сигналу. Визначені коефіцієнти кореляції рівнів сигналів свідчать про значну
кореляцію рівня навігаційного сигналу К=0,687–
1,000 на відстані в діапазоні (0,54), що обумовлено, головним чином, взаємним впливом антен.
Максимальна корельованість навігаційних похибок (К=0,986–1,000) спостерігається у двохвимірному варіанті (три приймачі) на відстані 5 між одночастотними приймачами як за нормальних геомагнітних умов (рис. 4, А), так і в умовах впливу слабкої геомагнітної бурі (рис. 4, Б).
Результати проведеного дослідження впливу
різної відстані між антенами трьох одночастотних
приймачів та різних геомагнітних умов на точність
позиціонування впливу свідчать, що спостерігається:

– певна корельованість СКВ похибки до відстані (56) між антенами приймачів як за умов спокійної геомагнітної обстановки, так і за умов слабкої
геомагнітної бурі;
– значне погіршення точності позиціонування
за умов впливу слабкої геомагнітної бурі з відстані
7. У помірно збурених умовах низьких та середніх
широт індекс мерехтінь сигналу досягає 0,4–0,6, а
під час магнітних бурь може перевищувати одиницю. Значні варіації СКВ похибок приймачів на відстані більше 7 пояснюються некорельованістю іоносферної похибки і збільшенням впливу багатопроменевості поширення сигналу у зоні прийому.
Останнє зазвичай пов’язане з варіаціями потужності
аномального геомагнітного поля і динамічними змінами коефіцієнта заломлення;
– значна корельованість СКВ похибок визначення координат на відстанях між фазовими
центрами антен приймачів в інтервалі (0,54), що
пояснюється взаємовпливом антен.
133

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2018, № 4(33)
СКВ площинних координат X, Y за різних геомагнітних умов значно менші, ніж СКВ похибки висоти.
Таким чином, оптимальне розміщення трьох
одночастотних приймачів на борту ЛА ЦА за показниками якості навігаційного сигналу і СКВ похибки
визначення координат складає 5. Така геометрія є
оптимальною для підвищення ефективності прийому сигналів ССН у порівнянні з існуючими підходами в умовах дестабілізуючих впливів космічної
погоди. Відповідно, вона також є оптимальною для
коригування іоносферних похибок позиціонування
ЛА за допомогою сигналів ССН.
Застосування трьох одночастотних приймачів
за умов оптимальної геометрії відстані між антенами приймачів у 5 дозволяє виключити взаємовплив
антен і досягти позитивної кореляції похибки вимірів. Крім того, така геометрія забезпечує підвищення функціональної стійкості засобів навігації ССН
ПНК ЛА в умовах впливу варіацій іоносферних параметрів та різних геліогеофізичних дестабілізуючих змін за рахунок оптимальної структурної та інформаційної надмірності.
За допомогою магнітоваріаційної станції
ММП-303 були одержані варіаційні криві напруженості аномального геомагнітного поля з дискретністю вимірів варіацій 1 хв-1 для контрольного пункту
№458 (рис. 5) для контролю геомагнітного стану під
час виконання експериментальних досліджень.
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одержаних кривих часового ходу різниці іоносферної
похибки пари супутників G08-G32 з трьох одночастотних приймачів для відстані між фазовими центрами
антен 5 дозволило отримати синхронізовані криві
часового ходу флуктуаційних складових іоносферної
похибки. Вони виявились добре зкорельованими для
різних геомагнітних умов (рис. 7, А–Б).

Рис. 6. Синхронізовані за часом криві часового ходу
різниці іоносферної похибки для пари супутників
G08-G32 за даними синхронних вимірів трьох
одночастотних приймачів з відстанню між фазовими
центрами антен 5 з побудованою поліноміальною
кривою тренду, її рівнянням та значенням
достовірності апроксимації R2, для різних
геомагнітних умов: А – нормальні геомагнітні
умови (10.10.2017 р.) (Ар = 8-10 нТл), Б – слабка
геомагнітна буря (11.10.2017 р.) (Ар = 35-45 нТл)

Рис. 5. Варіаційні криві напруженості аномального
геомагнітного поля для контрольного пункту №458
для часу проведення експерименту
(А – 10.10.2017 р., Б – 11.10.2017 р.; 17:00-20:00 LT)
Був проведений аналіз впливу варіацій космічної погоди на флуктуаційну складову іоносферної
похибки за викладеною у роботі [5] процедурою.
Розрахунок часового ходу різниці навігаційних поправок для обраної пари супутників GPS з номерами
G08 та G32 для відстані між антенами трьох приймачів 5 λ для різних умов геомагнітного стану наведений на рис. 6, А–Б.
Часовий хід різниці навігаційної похибки вміщує
регулярний тренд. Його визначення та виключення з
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Рис. 7. Синхронізовані за часом виміри різниці
іоносферної похибки, що виконані трьома
одночастотними приймачами з відстанню між
фазовими центрами антен 5 для пари супутників
G08-G32 з відрахованим трендом, для різних
геомагнітних умов: А – нормальні геомагнітні
умови (10.10.2017 р.) (Ар = 8-10 нТл), Б – слабка
геомагнітна буря (11.10.2017 р.) (Ар = 35-45 нТл)

Загальні питання
Значна швидкість зміни різниці іоносферної
похибки пари супутників G08-G32 обумовлена тим,
що підіоносферна точка, до якої відноситься флуктуаційна складова іоносферної похибки, знаходилась на границі переходу день-ніч. Окрім того, супутники G08 та G32 за даними ефемерид були значно рознесені у просторі під час сеансу вимірів і знаходились у суттєво різних умовах відносно значення
ПЕВ та ступеню впливу збуреного навколоземного
космічного простору.
Навіть слабкі геомагнітні бури викликали збільшення амплітуди флуктуаційної складової іоносферної похибки до 7–18 см у порівнянні з 2–6 см за
нормальних геомагнітних умов (рис. 6, А–Б).

Висновки та перспективи
подальшого розвитку
у визначеному напрямку
За результатами експериментальних досліджень визначена оптимальна геометрія відстані між
антенами приймачів. Критеріями ефективності є
якісний прийом сигналів супутникових систем навігації та корельованість іоносферних навігаційних
похибок бортової навігаційної апаратури користувача супутникової системи навігації у ПНК ЛА цивільної авіації при використанні трьох одночастотних
приймачів сигналів GPS. Це приводить до підвищення ефективності прийому сигналів ССН у порівнянні з існуючими підходами в умовах дестабілізуючих впливів космічної погоди.
Три бортові одночастотні приймачі сигналу
ССН повинні формувати рівносторонній трикутник
з довжиною сторін 5 (де =0,19029367 м – робоча
довжина хвилі навігаційного сигналу). Результати

оптимальної геометрії фазових центрів антен трьох
одночастотних приймачів базуються на псевдофазових вимірах. Вони якісно узгоджуються з характеристиками антенних систем навігаційних приймачів
ССН пілотажно-навігаційних комплексів ЛА типу
3DF, SERCEL. Дані приймачі використовують технологію вимірів різниці фаз для двох та трьох антен
одночастотних приймачів з відстанями між антенами в інтервалі 1–2 м (56).
Встановлено, що під час слабкої магнітної бурі
(Ap=35–45 нТл) у порівнянні зі спокійною геомагнітною обстановкою (Ap= 8–10 нТл) амплітуди короткоперіодних варіацій флуктуаційної частини іоносферної похибки підвищуються з перших сантиметрів до десятків сантиметрів.
Компенсування флуктуаційної частини іоносферної похибки додатково до корегування регулярної складової іоносферної похибки дозволяє підвищувати точність визначення місцеположення ЛА.
Це особливо важливо в умовах впливу дрібномасштабних іоносферних неоднорідностей, особливо під
час геомагнітних бурь, які не враховуються у глобальних моделях іоносфери і не корегуються існуючими моделями поправок іоносферних похибок, зокрема моделлю Клобучара.
Вплив флуктуаційної складової іоносферної
похибки на роботу ССН, зв’язку, на виникнення варіацій амплітуди, фази, частоти, потужності навігаційного сигналу після проходження зон дрібномасштабних неоднорідностей електронної концентрації,
багатопроменевості, завмирання навігаційного сигналу в зоні прийому за різних геліогеофізичних
умов є перспективним напрямком подальших досліджень.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРИЕМА СИГНАЛОВ
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ ОДНОЧАСТОТНИМИ ПРИЕМНИКАМИ В УСЛОВИЯХ
ВАРИАЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ
М.А. Калашник-Рыбалко, А.А. Калашник
В статье представлены обоснованные условия проведения экспериментальных исследований эффективности
приема навигационного сигнала и точности позиционирования систем спутниковой навигации одночастотными приемниками при воздействии нерегулярных вариаций космической погоды на базе использования метода разнесенного
приема по принципу фазового интерферометра. Приведены полученные результаты экспериментальных исследований.
Представлены разработанные по результатам экспериментальных исследований рекомендации по реализации механизмов повышения эффективности приема сигналов и точности позиционирования летательных аппаратов при использовании трех одночастотных приемников сигнала спутниковых систем навигации в условиях дестабилизирующих
воздействий геомагнитных бурь.
Ключевые слова: одночастотные приемники спутникового навигационного сигнала, дестабилизирующие факторы, функциональная устойчивость, качество приема спутниковых сигналов, точность позиционирования.
RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF QUALITY OF RECEIPT OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SIGNALS WITH SINGLE-FREQUENCY RECEIVERS UNDER SPACE WEATHER VARIATIONS
M. Kalashnyk-Rybalko, G. Kalashnyk
In the article there were described certain conditions for experimental research of the efficiency of navigation signal reception and the accuracy of positioning of satellite navigation systems by single-frequency receivers under the influence of irregular
variations of space weather based on the use of the method of spaced-up reception on the principle of phase interferometer.
There were carried out the analysis of the obtained results of experimental researches. We present recommendations, developed
on the basis of experimental research regarding the implementation of mechanisms for increasing the efficiency of reception of
signals and the accuracy of the positioning of aircraft using three single-frequency receivers of satellite navigation systems signal under conditions of destabilizing influences of geomagnetic storms. According to the results of experimental research, the optimal geometry of the distance between antennas of receivers is determined. The efficiency criteria are qualitative reception of
signals of satellite navigation systems and the correlation of ionospheric navigational errors of on-board navigation equipment
of satellite navigation system user in the composition of the flight and navigation complex of civil aviation aircraft with the use of
three single-frequency GPS signal receivers. It leads to an increasing of the reception efficiency of satellite navigation systems
signals compared to existing approaches in conditions of destabilizing effects of space weather. Three onboard single-frequency
receivers of the satellite navigation signal should form an equilateral triangle with a length of sides 5 (where  = 0,19029367
m - operating wavelength of the navigation signal). It is determined that during a weak magnetic storm (Ar = 35-45 nTl), compared to a calm geomagnetic environment (Ar= 8-10 nTl), the amplitudes of short-period variations of the fluctuation part of the
ionospheric error increase from the first centimeters to tens of centimeters. The compensation of the fluctuation part of the ionospheric error, in addition to correction of the regular component of the ionospheric error, can increase the accuracy of determining the location of the aircraft.
Keywords: single-frequency satellite signal receivers, destabilizing factors, functional stability, quality of satellite signals
receipt, positioning accuracy.
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