
«Теоретичні засади високоточних визначень координат в реальному часі на основі  
супутникових радіонавігаційних систем» 

 
Основні наукові результати 
У процесі виконання роботи отримано основні науково-технічні результати: 
- визначені основні джерела похибок навігаційних визначень, пов'язаних із просторово-

часовою кореляцією, завдяки дослідженню, аналізу та класифікації диференційних методів 
(ДМ); 

- досліджено та обґрунтовано диференційні методи пов'язані із просторово-часовою ко-
реляцією основних джерел похибок навігаційних визначень (корекції координат, корекції пото-
чних навігаційних параметрів (ПНП), роздільну корекцію джерел похибок вимірів); 

- визначені метод і засоби доставки диференційної корегувальної інформації (ДКІ) кори-
стувачам;  

- розроблені метод та алгоритми високоточних визначень координат в реальному часі, з 
застосуванням сучасних інформаційних технологій, бездротового зв’язку та формату NTRIP; 

- розроблено математичну моделі контролю якості, цілісності та неперервності ДКІ; 
- розроблено метод оцінки критеріїв якості диференційної коригувальної інформації; 
- розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення корекції координатно-часових ви-

сокоточних визначень у реальному часі;  
- створено технологію високоточних визначень координат в реальному часі на основі 

ГНСС з використанням моделі контролю якості, цілісності та неперервності ДКІ, інформацій-
них технологій, бездротового зв’язку та міжнародного формату NTRIP; 

- виготовлено макетний зразок та проведено відпрацювання технології визначення високо-
точних визначень координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем.  

Практична цінність 
Отримані результати будуть застосовуватись в практичних роботах навчальних курсів 

«Геоінформаційні системи» за спеціальностями 8.100118 «Системи аеронавігаційного обслуго-
вування» та 8.100109 «Обслуговування повітряного руху». 

Практичну цінність та економічний ефект буде отримано при застосуванні розробленої 
технології визначення високоточних координат в кадастрових зйомках, землевпорядженні, ае-
рофотозніманні, маркшейдерських роботах, геодезичній прив'язці об'єктів, створенні електро-
нних і цифрових карт місцевості і цілий комплекс інших робіт. 
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