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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОБУДОВИ ДОВЖИН ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ RTN 

Мета цього дослідження – експериментальне визначення точності вимірювання порівняно коротких 

віддалей, характерних для виконання вишукувальних, розпланувальних та розмічувальних інженерно-

геодезичних робіт, GNSS-приймачем за різних умов спостережень, під час використання RTN-технології на 

передгірській території Прикарпаття. Методика. Для дослідження точності вимірювання коротких віддалей у 

цій науковій  роботі виконано сім експериментів, які відрізнялись взаємним розміщенням перманентних 

станцій та фізико-географічними умовами місцевості. Для мінімізації випадкових похибок та збільшення 

достовірності отриманих результатів дослід у місті Івано-Франківськ виконувався на закладеному базисі, який 

дозволяє примусове центрування приладів. Особливістю цього базису є те, що він розташований безпосередньо 

близько від перманентної станції (10 км) на відкритій місцевості. Цей фактор практично компенсує 

систематичні складові похибок у результатах відносних вимірів. Спостереження проводились у RTN-режимі з 

приймачем, налаштованим на прийом диференційних поправок від мережі System Solutions. Результати. За 

результатами цих досліджень отримано точність визначення віддалей залежно від взаємного розміщення 

пунктів мережі System Solutions; виконано аналіз можливості під’єднання та отримання фіксованого розв’язку 

в режимі RTN залежно від зон покриття; на основі перевірки гіпотези про рівність генеральних дисперсій двох 

нормально розподілених сукупностей знайдено оптимальну кількість необхідних усереднень відліків під час 

побудови ліній довжиною до 200 м. Наукова новизна та практична значущість. Встановлено, що точність 

визначення побудованих векторів (ліній) GNSS-приймачем за різних умов спостережень завжди вища за 

точність визначення координат тим самим приладом; розроблено методику досліджень базисів для різних умов 

спостережень; встановлено оптимальну кількість необхідних усереднень відліків для забезпечення заданої 

точності результатів; визначено середню квадратичну похибку вимірювання довжин ліній залежно від 

взаємного розміщення перманентних станцій. 
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Вступ 

Сьогодні існує велика кількість наукових 

праць, присвячених вимірюванню в RTN 

режимі, однак у більшості цих робіт аналізується 

точність визначення координат точок. В той же 

час, для потреб інженерної геодезії є 

необхідність визначення віддалей та кутів, тому 

доцільно дослідити використання GNSS 

спостережень для цього типу задач. Класично 

точність визначення координат приймається в 

√2  точніша ніж віддалей [Метешкін, 

Шаульський, 2012]. Однак, за використання 

GNSS спостережень це не так, оскільки віддалі і 

кути є тензорні величини, тому вплив 

систематичних похибок, пов’язаних із 

перетворенням системами координат на них, 

значно послаблений. Якщо одним GNSS-

приймачем визначити координати двох точок за 

відносно нетривалий проміжок часу, то на 

визначення параметрів вектора, який ці точки 

визначає, вплив похибок, викликаних 

атмосферними і іоносферними затримками та 

похибками зміщення годинників супутника і 

приймача, буде суттєво зменшений  за рахунок 

компенсації їх систематичної складової.  

Як нам відомо, точність RTN вимірів, в 

загальному, залежить від від відстані до бази Для 

досягнення більш високої точності (1–2 см) RTN 

дані повинні передаватись в радіусі до 30 км 

[Evstafev, 2009] до базові станції. Саме така 

точність рекламується на офіційному сайті  

ZAKPOS [www.ua-post/ net/ZPOS-RTN-v103], а 

на офіційному сайті ТОВ  “ТНТ ТПІ” [www.tnt-

tpi.сom] в сервісі RAW рекламується досяжна 

точність, взагалі, навіть 0,005 м. 

Сьогодні теоретичними і практичними 

питаннями отримання і передачі диференційних 

поправок в реальному часі та дослідженням 

систем точного супутникового позиціонування 

займаються наукові центри Києва, Львова, 

Харкова, Чернігова [Гроб, 2006; 2009], які 

http://www.ua-post/%20net/ZPOS-RTN-v103
http://www.tnt-tpi/
http://www.tnt-tpi/


зробили великий внесок у розвиток 

супутникових мереж, зокрема, на території 

Львівської [Ланьо, Савчук, 2012; Савчук, 2009] 

та Чернігівської областей [Терещук, Нисторяк, 

2013]. 

Мета 

Встановлення точності вимірювання довжин 

ліній GNSS-приймачем на території 

Прикарпатського регіону, виявлення 

особливостей змін точності в залежності від 

взаємного розташування перманентних станцій 

та порівняння їх. В даній роботі зосередились на 

точності визначення віддалей в RTN режимі. 

Методика 

Оцінка положення об’єкта виконується на 

основі такого параметру як фазова 

псевдовіддаль Ф𝑘. В загальному вигляді фазова 

псевдовіддаль містить в собі реальну дальність 

між супутником і приймачем 𝜌𝑘 ; зміщення 

годинників супутника і приймача ∆𝑡, ∆𝑇𝑘 ; 

іоносферну ∆𝜌𝑘
𝑖𝑜𝑛  і тропосферну 

∆𝜌𝑘
𝑡𝑟𝑜𝑝

затримку; орбітальну похибку, яка 

зумовлена неточними значеннями ефемерид 

орбіти k-го супутника ∆𝜌𝑘
𝑜𝑟𝑏 ; несучу фазу 𝑁𝑘  , 

помножену на довжину несучої хвилі 𝜆 ; та 

похибку, зумовлену фазовим шумом приймача 

та явищем багатопроменевості  𝜀𝑘
ᴪ [Іваникович, 

2015]. 

Відомо, що за використання диференційного 

режиму GNSS на основі фазових псевдовіддалей 

виконується просторова кореляція орбітальних, 

іоносферних, тропосферних похибок. Це 

дозволяє забезпечити високу точність 

визначення координат шляхом компенсації 

таких похибок, як ∆𝜌𝑘
𝑡𝑟𝑜𝑝

, ∆𝜌𝑘
𝑜𝑟𝑏 , ∆𝜌𝑘

𝑖𝑜𝑛, ∆𝑡, ∆𝑇𝑘, 

які практично усуваються, під час формування 

рівнянь першої, другої та третьої різниць 

фазових псевдовіддалей  відповідним 

програмним забезпеченням Центру 

опрацювання інформації мережі. Тому, під час 

оцінки точності визначення координат окремих 

пунктів мережі наприклад, в [RTKLibver 2.4.2 

Manual Takasu, 2013] рекомендується для 

фазової псевдовіддалі користуватись наступною 

формулою 

Ф𝑟,𝑖
𝑗𝑘

= 𝜌𝑘
𝑖𝑗

+ 𝜆(𝑁𝑘
𝑖 −𝑁𝑘

𝑗
) + 𝜀𝑘

ᴪ (1) 

Беручи до уваги те, що для розв’язку 

інженерно-геодезичних задач таких як, 

наприклад, спостереження за деформаціями 

земної поверхні, основні розпланувальні роботи 

чи детальне розмічування, GPS виміри повинні 

виконуватись на невеликій віддалі один від 

одного (до 200 м) та через короткий проміжок 

часу. Можна зробити припущення, що і похибки 

мережевих поправок на точність відносного 

позиціонування також будуть компенсуватись, в 

тому числі і зумовлені ∆𝑇𝑘. 

Все це обґрунтовує необхідність проведення 

експериментальних досліджень точності 

визначення відносних координат вектора за 

вимірами параметрів GNSS сигналів (дослідити 

точність проведених вимірів та можливості 

виникнення аномальних похибок під час 

визначення довжини порівняно короткого 

вектора). 

За вихідну досліджувану мережу прийнято 

System Solutions. На попередньо прив’язаний 

растр Івано-Франківської області нанесено 

координати перманентних станцій, які 

знаходяться в даній області, або на віддалі не 

більше 30 км від неї, які використовуються 

центром управління системи для розрахунку 

поправок. За даними сайту System.NET таких 

станцій виявилось 6: 

 Бережани (Львівська обл.); 

 Бучач (Тернопільська обл.); 

 Івано-Франківськ; 

 Яремче; 

 Вижниця (Чернівецька обл.); 

 Долина. 

За координатами станцій побудовано зони їх 

покриття радіусами 10 м і 30 км. Аналіз цих зон 

дозволив розділити всю Івано-Франківську 

область на чотири типи: 

1. Територія, яка знаходиться на віддалі до 

10 км від перманентної станції. 

2. Територія, яка знаходиться на віддалі до 

30 км від перманентної станції. 

3. Територія, яка знаходиться на віддалі 

більше 30 км від перманентної станції. 

4. Територія, яка знаходиться на перекритті 

двох або більше 30 км зон покриття. 

Відповідно поставлено завдання  визначення 

точності  винесення в натуру проектних довжин 

ліній  в режимі RTN в залежності від зони робіт, 



часу спостережень на пунктах та характеристик 

місцевості та умов спостережень. 

Експериментальні роботи виконувались з 

використанням двохчастотного GNSS приймача 

QStar 8+(технічні характеристики наведені в 

Табл. 1) та електронного тахеометра South NTS-

350, в різних районах Івано-Франківської  

області за різних метеоумов. На основі 

результатів експериментальних досліджень для 

даного тахеометра, які описані у роботі роботі 

[Burak та ін., 2012], встановлено, що точність 

виміру віддалей довжиною до 200 м 

характеризується середньою квадратичною 

похибкою менше 0.3 мм. Дана точність в рази 

точніша, ніж величина, задекларована у 

технічних характеристиках приладу South NTS-

350, які наведені в Табл. 2. 

Тому, враховуючи характер розв’язуваної 

задачі, результати вимірів  тахеометром South 

NTS-350 нами приймались дійсними 

(безпомилковими). 

Вибір пунктів зумовлений взаємним 

розміщенням перманентних станцій та тими 

умовами, у яких виконувались геодезичні 

роботи, а саме – «відкритий горизонт», 

«нещільна забудова», «гірська місцевість». 

Умовимося в подальшому позначати ці 

досліджувані об’єкти «А» «Б» «В» відповідно. 

На Рис. 1 зображено схематичне розміщення 

пунктів (сині трикутники), на яких проводились 

досліди, відносно зон покриття перманентних 

станцій, які позначені червоними кругами 

радіусами 30 км та 10 км, червоними 

трикутниками позначені безпосередньо 

перманентні станції. 

Перший дослід проводився у 

Тисменицькому районі поблизу таких населених 

пунктів: 

 с. Олешів пересічення двох 30 км зон 

(Дослід 1.1. А - «відкритий горизонт») 

 с. Клубівці 30 км зона (Дослід 

1.2.А - «відкритий горизонт»). 

 

Рис. 1. Розташування пунктів спостережень та перманентних станцій мережі System Solutions 

Високоточні геодезичні виміри проводились 

тахеометром South NTS-350, характеристики 

наведені в Табл. 2. На місцевості розміщувалось 

три штатива, на двох встановлювався відбивач, 

на іншому – тахеометр, після цього двома пів-

прийомами виміряли віддалі. Віддалі виміряли 

спочатку у прямому, а потім і у зворотному 

напрямках. 

У проекті використовувалась -automax 

технологія мережевого RTN, поправки для якої 

вираховувались одночасно від кількох базових 

станцій. Ця технологія, розроблена компанією 

Leicageosystems, є базовою під час роботи в 

мережі System Solutions. 

.



Таблиця 1 

Характеристика GNSS приймача QStar 8+ 

Точність статики 2.5 мм + 1 мм/км СКО  

Точність кінематики 10 мм + 1 мм/км СКО 

Кількість частот 2 (L1/L2/) 

Кількість систем 2 (GNSS/ГЛОНАСС) 

Кількість супутникових каналів 120 

Модеми для прийому/ передачі RTNданих GSM/GPRS 

Частота запису даних 1, 2, 5, 10 Гц 

Формати даних прийому/ передачі RTCM (2.3, 3.0, 3.1), CMR, CMR+  

 

Таблиця 2 

Характеристика тахеометра South NTS-350 

Мінімальний відлік 1 "та 5" 

Збільшення 30 x 

Діаметр об'єктива 45 мм (EDM 50 мм) 

Кут поля зору 1° 30' 

Мінімальна відстань візування 1м 

Точність виміру віддалі інфрачервоний віддалемір - 2 мм +2 мм на 1 км 

Точність виміру віддалі лазерний віддалемір 300 м - 5 мм + 2 мм на 1 км 

Дальність виміру на один відбивач 3 км 

 
Виміри GNSS приймачем проводились на 

тих же штативах із трегерами, на яких до того 

встановлювався електронний тахеометр. 

Попередньо, на приладі встановлений допуск 

PDOP (1,5≤ ), один для всіх вимірів, за якого 

виконувалась зйомка. Після опрацювання даних 

обраховано віддалі, отримані за допомогою RTN 

спостережень, за формулою (2), індекс « і » 

означає кількість усереднень вимірів, зроблених 

за допомогою  двохчастотного GNSS приймача. 

Даний індекс у цьому досліді почергово приймав 

значення, рівні: 5,10, 15, 30, 60, 300, 600, 900. 

Згодом визначали різниці між віддалями, 

виміряними тахеометром, та двохчастотним 

GNSS приймачем - ∆ . Віддаль, виміряна 

тахеометром - 𝑆тах , приймалась за дійсну для 

даного базису і порівнювалась із віддаллю, 

визначеною за допомогою GNSS-спостережень 

– 𝑆𝐺𝑃𝑆 , при різній кількості усереднень за 

формулою 

         ∆= 𝑆тах − 𝑆𝑔𝑝𝑠
𝑖    (2) 

Результати вимірів наведені в Табл. 3 

Таблиця 3 

Залежність точності виміру віддалі від кількості усереднень на точці та зон покриття 

к-

стьусередн. 5 10 15 30 60 300 600 900 СКП 

∆1, м 0,0055 0,0054 0,0030 0,0024 0,0078 0,0031 0,0043 0,0083 0,0058 

∆2, м 0,0024 0,0052 0,0029 0,0025 0,0077 0,0039 0,0040 0,0043 0,0047 

 
Приведені в Табл. 3 дослідження 

виконувалися 6.03.2016 р. у двох зонах 

с. Олешів на перетині двох 30 км зон і в с. 

Клубівці, розміщеному в 30 км зоні. Вибір 

пунктів зумовлений геометричним розміщенням 

перманентних станцій на території Івано-

Франківської області. Як свідчать одержані 

результати, різниці віддалей, отримані за 

допомогою GNSS вимірів та їх дійсними 

значеннями з вимірів електронним тахеометром, 

знаходяться в границях 2 мм < ∆>  8 мм. 

Відсутня кореляція між кількістю вимірів, які 



усереднювались, та їх різницею з дійсним 

значенням, тому прийнято рішення в 

подальшому не виконувати спостереження за 

шістсот та дев’ятсот усередненнях виміру, 

оскільки дані виміри є довготривалі (щоб 

виміряти базис за дев’ятсот усередненнях, 

необхідно в середньому близько 1 години), а як 

показали дослідження навіть в 30 км зоні на 

точності результатів це практично не 

відображається.  

Два наступні досліди проводились поблизу 

таких населених пунктів: 

 с. Фитьків Надвірнянський район, м. Калуш 

(пересічення двох 30 км зон ) 

 с. Цуцилів Надвірнянський район, 

c. Вістова Калуській район (30 км зона) 

На Рис. 1 зображено схеми розміщення  

базисів на місцевості та віддалі до перманентних 

станцій. Дані досліди проводились за тією ж 

методикою, однак із деякими корективами. Як 

вище зазначено, у роботі використовувались 

виміри не більше як із шістдесятьма 

усередненнями, натомість кількість базисів 

збільшено до трьох. Це дало можливість краще 

оцінювати дані виміри та збільшило довірчий 

інтервал під час статистичних випробувань. 

Отримані результати другого і третього дослідів 

наведено у Табл. 4. 

Дослід № 2 виконувався 28.06.2016 р. у 

Надвірнянському районі: 

 с. Цуцилів пересічення двох 30км зон 

(Дослід 2.1. В - «гірська місцевість» ) 

 с. Пнів 30 км зона (Дослід 2.2. В - «гірська 

місцевість» )  

Дослід № 3 виконувався 1.09.2016 р. у 

Калуському районі : 

 м. Калуш пересічення двох 30 км зон 

(Дослід 3.1. Б - «нещільна забудова») 

 с. Вістова 30 км зона (Дослід 3.2. 

Б - «нещільна забудова») 

Даний дослід проводився на території 

населеного пункту із нещільною забудовою 

тому отримав індекс «Б» (Рис. 1). 

Дослід № 4 виконувався 13.11.2016 р. 

поблизу Івано-Франківська у 10 км зоні. На 

території м. Івано-Франківськ закладено базис із 

довжиною 208 м. Дані базиси розміщені на 

місцевості із відкритим горизонтом. Результати 

даного досліду наведено у зведеній Табл. 4 

Таблиця 4 

Залежність точності виміру віддалі від кількості усереднень на точці та зон покриття 

Місце 

знаходження 
S, м 

∆, м при кількісті вимірів 
СКП 

5 10 15 30 60 

Дос.1.1.А   64,916 0,0055 0,0054 0,0030 0,0024 0,0078 0,0052 

Дос.1.2.А 55,313 0,0024 0,0052 0,0029 0,0025 0,0077 0,0046 

Дос.2.1.В   

62,487 0,0017 -0,0074 0,0044 -0,0065 0,0055 0,0055 

55,312 0,0085 0,0069 0,0072 0,0055 0,0056 0,0068 

71,548 -0,0048 -0,0052 -0,0053 0,0006 0,0032 0,0042 

Дос.2.2.В 

47,781 0,0027 0,0065 0,0034 0,0018 0,0030 0,0038 

41,656 -0,0065 0,0017 0,0082 0,0013 0,0008 0,0048 

41,209 0,0044 0,0038 0,0008 0,0055 0,0045 0,0041 

Дос.3.1.Б 

91,195 0,0053 0,0048 0,0032 0,0067 0,0059 0,0053 

42,608 -0,0025 -0,0022 -0,0044 -0,0043 0,0000 0,0031 

32,857 -0,0056 -0,0009 -0,0054 -0,0049 -0,0015 0,0042 

Дос.3.2.Б 

74,315 0,0081 0,0017 0,0030 0,0033 0,0035 0,0045 

55,814 0,0091 -0,0015 -0,0023 0,0041 -0,0029 0,0048 

48,646 -0,0073 -0,0001 -0,0034 -0,0048 -0,0001 0,0042 

Дос.4.1.А 208,142 -0,0037 0,0013 0,0025 0,0007 -0,0033 0,0026 



Об’єкти досліджень розташовані у різних 

частинах Івано-Франківської області, що сильно 

ускладнювало переїзди, організацію та 

планування процесу вимірювань. Тому, це 

дослідження розділено на чотири виїзди, які 

укомплектовувались двохчастотним GNSS 

приймачем QStar 8+ та високоточним 

тахеометром South. Методику виконання 

досліджень на об’єктах «А» (відкритий 

горизонт), «Б» (нещільна забудова) та «В» 

(гірська територія) частково зумовило взаємне 

розміщення перманентних станцій. 

Проаналізувавши дані, наведені у Ттабл. 4,  

зроблено висновок – розглядати окремо кожен  

випадок: в залежності від взаємного розміщення 

перманентних станцій. За формулою (3) 

знайдено середню квадратичну похибку 

визначення віддалі за допомогою GNSS-

приймача  

𝑚 = √
[∆2]

𝑛
   (3) 

та визначено її точність за формулою (4), 

зв’язавши їх із віддалями до базових станцій, із 

яких приходили поправки, результати наведені в 

Табл. 5.  

𝑀𝑚 =
𝑚

√𝑛
   (4) 

Таблиця 5 

Характеристика залежності точності вимірів від віддалі до перманентних станцій 

№ 
СКП  

віддалі,м 

L1,м L2,м 

Івано-Франківськ Бучач 

Дос.1.1.А. 0,0052±0,0023 24028,4481 24171,4167 

Дос.1.2.А. 0,0046±0,0023 13912,8241 34055,0203 

 скп Івано-Франківськ Яремче 

Дос.2.1.В. 0,0056±0,0014 26634,4813 28073,0768 

Дос.2.2.В. 0,0043±0,0011 11556,2520 43155,0328 

 скп Івано-Франківськ Долина 

Дос.3.1.Б. 0,0043±0,0011 22499,1896 29239,3396 

Дос.3.2.Б. 0,0045±0,0012 17377,1094 36691,2577 

 скп Івано-Франківськ 

Дос.4.1.А. 0,0026±0,0012 1341,6018 

 
Результати, наведені в Табл. 5 свідчать, що 

точність визначення довжин мінімум у два 

рази вища, ніж координат, за якими їх 

визначали. Під час подальшого аналізу 

результатів виконано перевірку гіпотези про 

рівність генеральних дисперсій двох 

нормально розподілених сукупностей, 

розрахованих за результатами вимірювань за 

п’ятьма типами усереднень виміру (5, 10, 15, 

30 та 60) (Табл. 6). 

Розглядали процедуру перевірки гіпотези 

H0: 𝜎𝑥
2 = 𝜎𝑦

2 , за умови нормальності 

випадкових величин xi і xj. За випадкову 

величину xi вибрана вибірка результатів 

вимірів віддалей за 60 усереднень, вона 

почергово порівнювалась із аналогічними 

вибірками за 5, 10, 15 та 30 усереднень (Табл. 

4), які приймались за випадкову величину xj. 

Величина F, відношення Фішера 

(статистикою Фішера) використовувалась в 

якості критерію під час перевірки гіпотези H0 

та для кожної пари вибірок xi,xj обчислювалась 

за формулою (5). 

𝐹 =
𝑆𝑥𝑖

2

𝑆𝑥𝑗
2    (5) 

Дана величина має F-розподіл з k = n-1 і l = 

m-1 числом ступенів свободи. 

Визначено критичну область для 

випробовуваної гіпотези H0, тобто безліч 

можливих значень статистики t, які за 

встановленого рівня значущості 0,001 

припускають її відхилення (достовірність 

результатів становить 99,9 %). 

Після цього проведено протилежну 

односторонню перевірку щодо альтернативи 

H-1. Для цього знову використали режим 

двохвибіркового F-тесту для дисперсій, але в 



якості рівня значущості введено Альфа (1- α). 

Для таких же випадкових величин xi і xj. 

Для прикладу аналізу розрахунків, 

наведено порівняння даних спостережень 

віддалей за 60 усереднень із аналогічними 

вибірками за 5, 10, 15 та 30 усереднень 

(Табл.6). 

Таблиця 6 

Приклад перевірки гіпотези 

xj. 5 10 15 30 60 

"лівостороння" перевірка гіпотезиH0 при рівні значущості (α) 

F 0,4377 0,7264 0,6976 0,7542 1,0000 

P(F<=f) одностороннє 0,0671 0,2789 0,2546 0,3023 0,5000 

F критичне одностороннє 0,1686 0,1686 0,1686 0,1686 0,1686 

"правостороння" перевірка гіпотези H0 при рівні значущості (1- α) 

F 0,4377 0,7264 0,6976 0,7542 1,0000 

P(F<=f) одностороннє 0,0671 0,2789 0,2546 0,3023 0,5000 

F критичне одностороннє 5,9297 5,9297 5,9297 5,9297 5,9297 

СКП 0,0055 0,0042 0,0042 0,0040 0,0043 

 
Врахувавши дані про "лівосторонню" 

перевірку гіпотези H0,  за рівня значущості (α) 

(Табл. 6), можна зробити висновок, що 

критична область приймає вид інтервалу (0; 

Fкр.α). У нашому випадку F критичне 

одностороннє ≡ Fкр.α(0,4377;0,7264)(0; 

0,1686), тому гіпотеза приймається. 

Відхилення вибіркового значення критичної 

статистики F в меншу сторону ( «вліво») від 

ідеального для H0 значення F = 1 виявилося 

прийнятним з урахуванням прийнятого рівня 

ризику α = 0,001. 

У випадку для "правосторонньої" 

перевірки гіпотези H0критична область 

приймала вид відкритого інтервалу (Fкр.α; + ∞),  

для нашого випадку (5,9297; + ∞). Так як 

критична статистика F = (0,4377;0,7264) 

<5,9297, то H0 знову приймається 

Таким чином, гіпотеза про рівність 

генеральних дисперсій підтвердилась, що дає 

нам можливість вважати дані виміри 

рівноточними. Проаналізувавши критичну 

статистику даних вибірок, можна зробити 

висновок, що виміри, отримані за 5 усереднень 

є небажаними, оскільки їх значення критичної 

статистики F = (0,4377) є найбільш віддалене 

із усіх від ідеального значення F = 1. 

 

Висновки 

На основі проведених досліджень, під час 

використання диференційного режиму GNSS 

зроблено такі висновки. 

Точність визначення довжин ліній мінімум 

в два рази вища, ніж точність визначення 

координат, за якими ці довжини визначали. 

Метод RTN дозволяє, використовуючи 

двохчастотний GNSS-приймач для визначення 

просторових (відносних) координат, одержати 

виміряні значення віддалей з точністю, 

доступною для сучасних тахеометрів. 

Проаналізовано отримані віддалі за 

допомогою GNSS приймача в залежності від 

взаємного розміщення перманентних станцій, 

та визначено їх СКП: 

для 10 км зони складає 2,6± 1,2 мм 

для 30 км зони складає 4,5±0.8мм 

для перетину двох і більше 30 км зони 

складає 5,0±0,9мм 

За допомогою двохвибіркового F-тесту для 

дисперсії доведено рівноточність вибірки 

результатів вимірювань віддалей за 10, 15, 30 

та 60 усереднень виміру. Це дозволяє 

рекомендувати 15-30 усереднень вимірів, що 

дозволяє оптимізувати час спостережень. 
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