
2.5 Критерії оптимізації проектування мережі активних референтних  

станцій 

Необхідно зазначити, що математична модель мережі повинна 

відповідати властивостям вибірковості, синтетичності, метричності, 

однозначності, безперервності та логічності. Властивість вибірковості 

полягає в здатності мережі забезпечити  одночасно  вимоги усіх окремих 

користувачів. Синтетичність моделі полягає в забезпеченні відповідних 

користувачів у повному територіальному обсязі просторово-часовою 

інформацією та результатами вимірів.  Метричність мережі полягає в 

забезпеченні відповідною точністю та просторово-часовою щільністю 

результатів вимірів та похідних  параметрів. Під однозначністю  розуміється 

не тільки властивість  мережі забезпечувати однозначно розв'язки 

диференційних спостережень, але й однозначне відтворення досліджуваних 

процесів у будь-який час  та в будь-якій точці земної поверхні та 

навколишнього простору (метеорологічний, сейсмічний, геодинамічний   

моніторинг).  Безперервність мережі полягає в суцільному покритті в режимі 

реального часу усієї території України просторово-часовою інформацією та 

диференційними поправками. Логічність згущення мережі МАРС полягає в 

обґрунтованому виборі місць розташування перманентних станцій, які 

забезпечують максимальну ефективність використання мережі та її 

інформативність на будь-якому етапі згущення; їх раціональне суміщення із 

відповідними науковими, дослідними, пошуковими та моніторинговими 

станціями потенційних користувачів, охорону обладнання та  безперервне 

функціонування в режимі реального часу.       

Виходячи з рекомендацій побудови мережі EUPOS оптимальна відстань 

між станціями повинна не перевищувати 70 км. Відповідно розрахуємо 

необхідну кількість супутникових станцій на територію Закарпаття. Ця 

кількість дорівнює відношенню площі Закарпаття до площі рівностороннього 

трикутника зі сторонами 70 км. Оскільки площа території Закарпаття 12,8 тис 



км2, а площа вибраного трикутника 2.45 тис. км2,  то остаточна кількість 

перманентних станцій не повинна перевищувати 6. 

Із нарощуванням густоти станцій і покращенням їх геометричної 

конфігурації та точність визначення положення у будь-якій точці країни і 

відповідно, зростає оперативність проведення робіт. Відповідно задачу 

оптимізації згущення можна звести до досягнення на кроці введення нової 

станції максимуму функції рівномірного розподілу умовної точності 

визначення положення по всій території 

max)( =mF .                                                (2.1) 

Обмеженням згущення МАРС є досягнення відстані між сусідніми станціями 

в межах 

max 60S км≤   .                                                      (2.2) 

Узагальнена функція критерію )(mF  не має визначення і може бути 

представлена  наступними функціями:   

                                        )max(1 1mF → ,                                             (2.3) 

функція F1 визначає координати точки, відповідає максимальна похибка 

визначення положення на обмеженій території, на якій планується  

встановлення референцної станції; 
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m  - сумарне значення похибок визначення положення n

- точок, рівномірно рознесених по усій території  (в наших дослідженнях 

точки рознесені по вузлах квадратів із сторонами 15 км.) до і після 

включення в мережу нової станції. F2 визначає координати точки, яка при 

встановленні на нової станції максимально зменшує сумарне значення 

похибок визначення положення; 

min)max(3 1 =→ +jmF ,                                    (2.5) 



F3 визначає координати точки, при встановленні на ній нової станції 

мінімізує похибку визначення положення  на обмеженій території; 
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функція F4 визначає координати точки, при встановленні на ній нової станції 

мінімізує за узагальненим критерієм функції F3 і 1
1

)( +∑ j

n

m ; 

                         min)3ln()2/1ln(5 =+→ FFF ,                               (2.7) 

F5 визначає координати точки, яка встановленні на ній нової станції 

мінімізує за узагальненим критерієм обернену функцію F2 та функцію F3. 

За встановленими функціями можна послідовно визначити положення 

необхідної кількості станцій. З цією метою в програмному пакеті MATHCAD 

реалізовано алгоритм оптимізації моделі. Реалізація алгоритму для  

центральної частини України вимагала потужної ЕОМ. Нами проведена 

технічна модернізація алгоритму, полягала на використанні рекурентних 

формул. Вони усувають необхідність при виборі нової станції знаходження 

нової кореляційної матриці як оберненої до матриці коефіцієнтів нормальних 

рівнянь. Для знаходження нової матриці використано  вираз  
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де: a - коефіцієнти рівняння поправок вектора, які з’єднують нову АРС з 

існуючою мережею, P - відповідна вагова матриця. 

Методом послідовних наближень на кожному кроці пошуку екстремуму 

вибраної функції знаходилось положення нової станції. З метою оптимізації 

роботи алгоритму і його практичної реалізації використовувався метод 

сіткового пошуку. Застосування методу сіткового пошуку не вимагає для 

пошуку екстремуму вибраної функції   послідовного оцінювання точності 

всіх вузлів. Для цього оцінка вибраної функції виконується у вузлах сітки, які 



відповідають вершинам квадратів зі сторонами довжиною Sm ⋅ . Знайшовши 

вузол, який відповідає екстремуму вибраної функції, визначають для 

детального пошуку екстремуму територію, обмежену навколо знайденого 

вузла чотирма квадратами зі сторонами довжиною Sm ⋅  (рис. 2.7). У межах 

цієї території уточнюється положення екстремуму вибраної функції по 

вузлах сітки квадратів з довжинами сторін S .  

    Нами встановлено, що при оптимізації мережі із малою кількістю вже 

вибраних станцій (менше 30), найбільш ефективно застосовувати градієнтні 

методи пошуку положення нової станції. Ми використовували метод  

Флетчера – Рівса, який оперує значеннями перших часткових похідних від 

вибраної цільової функції. Для реалізації цього методу немає необхідності в 

розбитті досліджуваної території на сітку квадратів. Знаходження 

екстремуму безперервної функції зводиться до пошуку мінімуму функції 

min),( =yxF , що полягає у виборі початкової точки з координатами 00, yx , 

яка знаходиться у межах досліджуваної території із значенням 

),( 000 yxFF = . Далі знаходяться часткові похідні по відповідних 

координатах від вибраної функції. Для спрощення значення часткових 

похідних замінюють значеннями градієнтів вектора пошуку мінімуму 

функції      

 

Рисунок 2.7 - Визначення оптимального положення нової станції 

методом сіткового пошуку 
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де: x∆ , y∆ - прирости координат, F∆ - приріст функції. 

По цьому напрямку ведеться одномірний пошук із заданим кроком S∆ . 

На цьому векторі знаходиться точка мінімуму функції 001 SVFF ∆+= , якій 

відповідають координати 11, yx . У знайденій точці знаходять нові значення 

градієнтів вектора пошуку мінімуму функції і аналогічно переходять до 

іншої точки. Пошук закінчується в точці, для якої значення градієнтів рівні 0. 

Крім цього, для перевірки знаходження точки мінімуму функції визначається 

матриця других похідних.  
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Якщо матриця (2.10) додатньо визначена, то знайдена точка відповідає 

мінімуму функції, а її координати відповідають місцеположенню нової 

станції. Якщо ця умова не виконувалась, то точка визначення нового   

напрямку пошуку зміщувалась по осях координат на задану величину S∆ . 

Для остаточної перевірки правильності знаходження точки мінімуму 

вибраної функції початкову точку вибирали в іншій частині обмеженої 

території. Умова збіжності точок знайдених оптимумів є кінцевою 

перевіркою достовірності розв'язку поставленої задачі. 

З проведених досліджень з геодезичної точки зору проектування мережі 

найефективніше проводити за критерієм F2, який відповідає интегральному 

мінімуму розподілу похибок визначення координат на обмеженій території. 

На рисунку подано модель оптимального згущення мережі референтних 

станцій. 


