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Розділ 1
Швидкість розповсюдження електромагнітних коливань
1.1 Визначення одиниць вимірювання
При використанні електромагнітної енергії для вимірювання далекой дуже
важливим фактором є знання швидкості розповсюдження електромагнітного
випромінювання. Для того щоб розглянути швидкість світла, яка вимірюється в м/с,
введемо поняття міжнародного стандарту довжини-метр та часу-секунда.
В 1960 році на одинадцятій головній конференції ваг і мір було вирішено
вважати метр рівним 1650763,73 довжини хвилі, яку випромінює в оранжевому
діапазоні спектра атом криптону з відносною атомною вагою 86. Криптон є
газоподібним елементом, який відноситься в періодичній системі до сімейства гелію, а
86
Kr - це чистий ізотоп із високо монохроматичним випромінюванням.
Меншими частками метра, які часто використовуються в термінології
радіоелектронних вимірювань, є: мікрометр (мкм) = 10-6м; нанометр (нм) = 10-9м;
ангстрем (А) = 10-10м.
В 1955 році Міжнародний астрономічний союз визначив, а в 1956 році
Міжнародний союз ваг і мір прийняв одиницю вимірювання часу-секунду, як
1/31566925,9747 частину тропічного року на 1 січня 1900 року о 12 годині
європейського часу. Це рішення ратифіковано Головною конференцією ваг і мір в
1960 році. Користуватись і зберігати, як стандарт, визначену таким чином одиницю
часу неможливо, як неможливо повернутись в 1900 рік. Не змінюючи дане визначення,
в 1964 році Головна конференція ваг і мір дала визначення атомної секунди: ”Секунда
є тривалість 9192631770 періодів випромінювання, що відповідають переходу між
двома надтонкими рівнями основного стану атома цезія-133”. Атом цезію має
єдиний валентний електрон, який може обертатись або в тому, або в протилежному
напрямку, що і ядро, створюючи енергетичні рівні, які залежать від напрямку
обертання. При переході атома з вищого рівня на нижчий випромінюється
електромагнітна енергія з частотою

f 

E2  E1
. (1.1)
h

де: E2 - енергія вищого рівня, E1 - енергія нижчого рівня, h=6,626×10-34 Дж·с постійна Планка.
Частота переходу атома цезію між цими двома рівнями енергії дорівнює
9192631770 Гц і є цезієвим стандартом частоти.
У 1967 році визначення атомної секунди стало стандартним визначенням секунди
в міжнародній системі одиниць (СІ). Узявши за основу таке визначення секунди, всі
цезієві стандарти можна розглядати як атомні годинники. Точність збереження
резонансної частоти в таких годинниках дорівнює 5×10-13 і еквівалентна відхиленню на
1 сек. на протязі понад 300 тисяч років.
1.2 Швидкість електромагнітних коливань у вакуумі
Від першої спроби визначити швидкість світла, зробленій у другій половині ХVII
століття, до сучасних методів, які дають точність порядку 10-10, пройдено довгий
шлях. Уперше зацікавились вирішенням цієї проблеми астрономи.
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В 1676 році дацький астроном Рьомер, спостерігаючи місячне затемнення одним із
супутників Юпітера отримав значення С0 = 215000 км/с.
В 1728 році англійський астроном Бредлі використав подібні спостереження для
визначення річного паралакса зірок і отримав значення С0= 303000 км/с.
Перша спроба визначити швидкість світла над поверхнею Землі була зроблена
французьким фізиком Фізо (рис.1.1).

Рис. 1.1 Схема визначення
швидкості світла за дослідом Фізо

Промінь світла від джерела L посилався через виступи зубчатого колеса на
далеконе на відстань D дзеркало M і після відбиття фіксувався спостерігачем S,
знову, через виступи зубчатого колеса з протилежного боку. При деякій швидкості
обертання N зубчатого колеса відбитий промінь світла перекривався наступним
зубцем, і спостерігач не міг бачити його. Це говорить про те, що за час проходження
променя в прямому і зворотному напрямках зубчате колесо повернулося на половину
відстані між зубцями. Враховуючи це, час проходження променя можна визначити за
формулою
t

1
. (1.2)
2n N C  1

де: 2 – визначає поворот колеса на половину відстані між зубцями; n - число зубців; Nкількість обертів колеса за секунду.
Знаючи відстань до дзеркала і час проходження променя в прямому і зворотному
напрямках можна визначити швидкість світла

C

2D
. (1.3)
t

В результаті цього експерименту було отримано результат С0 = 315000 км/с.
В 1862 році французький фізик Фуко використав замість зубчатого колеса
дзеркала і отримав результат С0=298000 км/с з СКП 500км/с.
В 1879 році Майкельсон отримує результат С0 =299910 км/с з СКП 50км/с, а в 1882
році Н’юкомб повідомив про результат С0=299860 км/с з СКП 30км/с.
В 1926 році Майкельсон за допомогою свого інтерферометра отримав С0=299796
км/с з СКП 4км/с, що надзвичайно близько до прийнятого в наш час значення
С0=299792,5 км/с.
Починаючи з двадцятих років ХХ століття, використовуються електронні та
електронно-оптичні методи. Одне із самих точних визначень швидкості світла в
польових умовах виконано Фінським геодезичним інститутом в 1971 році. Базисна
лінія довжиною 22,2 км вимірювалась модифікованою моделлю геодиметра AGA-8.
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Середнє значення з 138 вимірів, із врахуванням метеорологічних спостережень вздовж
лінії, склало С0=299792,479 км/с з СКП 0,05км/с.
Останні розробки в області визначення швидкості світла базуються на
вимірюванні, із дуже високою точністю, довжини хвилі та частоти випромінювання

C0  f . (1.4)

Сучасні електронні засоби дозволяють виміряти частоту й довжину хвилі
випромінювання з точністю 10-8-10-10. Так Бергер і Халл в 1972 році повідомили про
вимірювання довжини хвилі = 3,392231404  1,2  10-8 мкм і частоти f =
88,376181627  5  10-8 ГГц, що дало змогу отримати значення швидкості світла
С0=299792,4587  0,0011 км/с .
В 1974 році консультативний комітет по визначенню метра, підтриманий
Міжнародним астрономічним союзом, рекомендував прийняти в якості постійної для
швидкості розповсюдження світла у вакуумі наступну величину: С0=299792458 м/с з
СКП 4  10-9. Така точність забезпечує вимірювання відстані до Місяця з помилкою
близько 1,5 м.
1.3 Швидкість електромагнітного випромінювання в атмосфері
У вакуумі швидкість електромагнітного випромінювання постійна, але реальна
атмосфера, по-перше, зменшує швидкість пропорційно щільності повітря, відповідно
збільшуючи час розповсюдження, по-друге – викривляє траєкторію розповсюдження
(явище рефракції), відповідно збільшуючи відстань.
Залежність швидкості електромагнітного випромінювання від щільності повітря
характеризується показником заломлення n, який пов’язаний з діелектричною ξ і
магнітною  проникливістю повітря наступним співвідношенням
n   (1.5)
Миттєва швидкість випромінювання С в деякій точці в межах атмосфери, є
функцією швидкості світла в вакуумі С0 і показника заломлення n та може бути
представлена як

C

C0
. (1.6)
n

Розрізняють два поняття швидкості електромагнітних хвиль у реальному
середовищі, фазову та групову. Фазовій швидкості nф відповідає фазовий показник
заломлення
C
. (1.7)
nф 
Cф
Фазовий показник заломлення, а відповідно і фазова швидкість, в реальному
середовищі залежать від частоти (довжини хвилі), і ця залежність називається
дисперсією. Реальна електромагнітна хвиля включає деякий спектр частот для
характеристики якого введено поняття групової швидкості, яка характеризує
перенесення енергії групою хвиль.
Величина
C
. (1.8)
nгр 
Cгр
називається груповим показником заломлення середовища.
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В вакуумі показник заломлення має постійне значення 1,000000, але в межах
атмосфери він збільшується в залежності від щільності атмосфери в 6-му знаку після
коми. Замість показника заломлення n часто використовують індекс заломлення
N = (n - 1)×10-6. (1.9)
Індекс заломлення показує на скільки мільйонних часток показник заломлення
більший від одиниці.
Показник заломлення, або індекс заломлення для електромагнітних хвиль,
залежить від довжини хвиль, а також параметрів атмосфери - температури, тиску та
вологості.
1.3.1 Одиниці вимірювання температури, тиску і вологості
Коефіцієнт заломлення є функцією температури, тиску і вологості, які отримують
із метеорологічних спостережень по траєкторії променя. В залежності від
використання системи і формул, прийнятих для обчислення показника заломлення,
одиниці вимірювання цих параметрів можуть бути різними.
Температура Т може бути виміряна в одиницях шкали Цельсія (ºС), Фаренгейта
(ºF), або абсолютної шкали Кельвіна (ºК). Між цими одиницями існує наступна
залежність:
5
(ºF – 32) ;
9
9
ºF = (ºC + 32) ;
5

ºС =

(1.10)

ºК = ºC + 273,15).
Тиск Р виражається в мілібарах (мбар), або в міліметрах ртутного стовпчика.
Залежність між цими одиницями відносно стандартної атмосфери наступна:
1 стандартна атмосфера =1013,25 мбар = 760 мм рт.ст.= 760 торр.
Торр (торрічеллі) відноситься до одиниць, що виражаються в міліметрах ртутного
стовпчика.
В усіх формулах вологість дається, як парціальний тиск водяного пару в
атмосфері.
Польові вимірювання тиску, температури сухого та мокрого термометрів
психрометра використовують для обчислення вологості
е = е - 0,00066 ( 1 + 0,0015 Т ) Р ( Т-Т ). (1.11)
де: Т - температура вологого термометра в ºC, е - тиск насиченого пару.
Тиск Р, е і е вимірюється в одних і тих же одиницях. Тиск насиченого пару е
може бути обчислений по складній логарифмічній формулі, але на практиці його
отримують по Смітсоніанським метеорологічним таблицям.
Існує також різна залежність коефіцієнта заломлення від частоти радіо - чи
світлового випромінювання .
1.3.2 Показник заломлення для світлових хвиль
Для світлового діапазону фазова й групова швидкості не співпадають і тому
показник заломлення є функцією чотирьох параметрів
n  f (.,T , P, e) . (1.12)
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Для стандартних метеорологічних умов (Т0=+15ºС, Р0=760мм рт.ст., е0=0)
залежність групового показника заломлення від довжини хвилі може бути
представлена у вигляді формули Коші

N0  A  3

B



2

5

C

4

. (1.13)

де: N0 - індекс заломлення в стандартних умовах, А, B, C – експериментально визначені
постійні – коефіцієнти дисперсії.
Для визначення групового коефіцієнта заломлення в 1963 році Генеральна
асамблея міжнародної асоціації з геодезії рекомендувала прийняти формулу Баррелла Сірса з такими постійними

1,5294
0,011367
5
. (1.14)
2

4
- груповий коефіцієнт заломлення,  - довжина хвилі випромінювання в
N 0, гр  272,613  3

де: N0,гр
мікрометрах. Ці постійні обчислені для сухого повітря при температурі 15ºC , тиску
760 мм рт.ст. і вологості 0,03%. Для визначення залежності групового коефіцієнта
заломлення від параметрів атмосфери у світловому діапазоні використовують
формулу Баррелла - Сірса в наступному вигляді

N  N0

T0 P  e  T0
 N0
P0 T
 P0

0,5572  e

 17,045  2  . (1.15)
  P


де: P і e – мм рт. ст., Т – в градусах Кельвіна.
Щоб оцінити вплив параметрів атмосфери на величину коефіцієнта рефракції у
світловому діапазоні продиференціюємо формулу Коші по , а формулу Баррелла й
Сірса по Т, Р, і е.
Для гелій-неонового лазера, на рівні моря, при середніх значеннях параметрів
атмосфери Т=15ºС, Р =1012,25мбар, е = 10,87 мбар і
λ=0,632991 мкм чисельні
значення диференційних залежностей будуть наступними:
dN = -38,9dλ; dNt = -0,998dT; dNp = 0.280dP; dNe = - 0.039de. (1.16)
Отримані чисельні значення похідних дозволяють виконати оцінку точності
вимірювання параметрів атмосфери. Якщо прийняти, що вплив параметрів атмосфери
не повинен перевищувати 1/1000000 частки, а це задовольняє практично всі види
геодезичних вимірювань, допустимими СКП при вимірюванні параметрів атмосфери
будуть:
mλ = 38,9мкм; mt = 1,0ºC; mp = 3,6мбар; me = 25,6мбар.
(1.17)
Аналіз отриманих розрахунків показує, що вологість практично не впливає на
результати вимірювань довжин при використанні світлового випромінювання.
1.3.3 Показник заломлення для радіохвиль
Для визначення групового коефіцієнта рефракції, як функції Р,Т і е в діапазоні
радіохвиль використовують формулу Ессена
77,62
12,92 37,19  104
P(

)е . (1.18)
T
Т
Т2
де: Т – в градусах Кельвіна, Р і е – в мілібарах.
Щоб оцінити вплив параметрів атмосфери на величину коефіцієнта рефракції у
радіодіапазоні продиференціюємо формулу (1.18). Використовуючи ті ж самі
N
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параметри Т=288,15ºК, Р =1013,25 мбар і е = 10,87 мбар, що і для світлового
випромінювання отримаємо
dNt = -1,282dT; dNp = 0,269dP; dNe = 4,434de. (1.19)
Знову ж таки, якщо прийняти, як і для світлових коливань, що вплив параметрів
атмосфери не повинен перевищувати 1/1000000, допустимими СКП при вимірюванні
параметрів атмосфери будуть
mt = 0,8ºC; mp = 3,7мбар; me = 0,23мбар.
(1.20)
Аналіз отриманих результатів обчислень показує, що при використанні
випромінювання, як у світловому, так і у радіодіапазоні допустимими СКП
вимірювання температури й тиску мають однакові величини в кожному випадку, а
вологість значно більше (на два порядки) впливає у випадку використання радіохвиль.
1.3.4 Середньоінтегральний показник заломлення
В реальній атмосфері показник заломлення, вздовж лінії вимірювання, становить
не постійну величину. Точніше кажучи, він представляє собою середньоінтегральний
показник заломлення (середній уздовж усієї лінії)
1D
n   n( x ) dx . (1.21)
D0
Визначення середньо інтегрального показника заломлення – задача зовсім
непроста. Для її точного вирішення необхідно знати розподілення параметрів
атмосфери вздовж усієї лінії розповсюдження хвилі. На практиці метеопараметри
вимірюють у двох крайніх точках – на кінцях лінії. Вимірювання навіть в одній
додатковій точці, десь всередині лінії, ускладнені, а в гірських районах навіть
неможливі. Це приводить до того, що середньо інтегральний показник заломлення
може бути визначений лише наближено, як середнє значення отримане з вимірювань
параметрів атмосфери у двох крайніх точках лінії. Часто обмежуються вимірюванням
метеоданих навіть на одному кінці лінії. Такий метод визначення показника
заломлення використовується при вимірюваннях не надто високої точності,
віддалемірами, інструментальна точність яких співвідноситься з помилками, які
вносить наближене значення показника заломлення.
Проблема визначення середньо інтегрального показника заломлення вирішується
використанням дисперсійного методу, який забезпечує можливість інструментального
визначення, середнього вздовж лінії, показника заломлення. Ідея методу полягає у
вимірюванні різниці оптичних шляхів двох коливань різної довжини. Середньо
інтегральний показник заломлення
n  1 S
n  1 0
. (1.22)
n0 D
де: n0 - стандартний показник заломлення для довжини хвилі, показник заломлення
якої обчислюється, ΔS - різниця оптичних шляхів.
Прилади, які реалізують двохвильовий дисперсійний метод визначення показника
заломлення, називаються рефрактометрами і забезпечують точність визначення n до
10-7. Поєднання рефрактометра і віддалеміра дозволяє створити віддалеміррефрактометр – прилад, який виконує вимірювання лінії з корекцією за показник
заломлення.
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Унаслідок нерівномірної щільності атмосфери
електромагнітні хвилі
розповсюджуються непрямолінійно. Таке викривлення траєкторії розповсюдження
електромагнітних коливань називається рефракцією. Обчислення відстані з
врахуванням рефракції виконують за формулою
D  DВ 

DВ3
24  2

. (1.23)

де: DВ - виміряна відстань,  - радіус кривизни траєкторії розповсюдження
електромагнітних коливань (≈ 50000 км).
Поправка за рефракцію складає не більше ніж 2×10-7 від відстані і враховується при
вимірюваннях великих відстаней (≥100км).

Розділ 2
Загальні принципи вимірювання відстані з використанням
електромагнітних хвиль
2.1.1 Електромагнітні коливання і хвилі, основні поняття та визначення
Серед більшості коливальних процесів особливе місце займають періодичні
гармонічні коливання
u  U Sin t   0 , (2.1)
де: U - амплітуда коливання, 0- початкова фаза,  - кутова, кругова частота.
Кругова частота
  2 f , (2.2)
де: f – частота, яка пов’язана з періодом Т (найменшим проміжком часу, через який
повторюється коливання) залежністю
f 

1
. (2.3)
T

За одиницю вимірювання частоти прийнято Гц (герц), який дорівнює одному циклу
коливання за секунду.
Коливання частотою f, яке розповсюджується в просторі зі швидкістю v,
характеризується довжиною хвилі



v
. (2.4)
f

Окремим випадком коливальних процесів є гармонічні коливання напруженостей
електричного та магнітного поля, які створюють електромагнітне поле.
Електромагнітне
поле,
яке
розповсюджується
в
просторі,
називають
електромагнітними хвилями. Електромагнітні хвилі є поперечними, так як вектори
напруженості електричного E і магнітного H поля взаємно перпендикулярні і лежать у
площині, нормальній до вектора швидкості розповсюдження хвилі.
Електромагнітні хвилі розділяють по довжині хвиль на ряд діапазонів із
відповідними назвами (табл. 2.1).
Електромагнітним коливанням властиве явище поляризації. Якщо коливання
електричного вектора Е хаотичні, електромагнітне коливання називається
неполяризованим. Якщо ж коливання електричного вектора Е виконуються точно в
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одному напрямку, у площині перпендикулярній до вектора швидкості розповсюдження
хвилі, таке коливання називається лінійно поляризованим. Площина, в якій
виконуються коливання електричного вектора Е, називається площиною коливань
лінійно поляризованої хвилі, а нормальна до неї площина, в якій коливається
магнітний вектор Н, називається площиною поляризації.
Таблиця 2.1
Назва діапазону,
абрівіатура російською мовою
Хвилі інфразвукових і звукових
частот
Наддовгі хвилі, СДВ
Довгі хвилі, ДВ
Середні хвилі, СВ
Короткі хвилі, КВ
Ультракороткі хвилі, УКВ
Метровий діапазон, МВ
Дециметровий діапазон, ДМВ
Сантиметровий діапазон, СМВ
Міліметровий діапазон, ММВ
Субміліметровий діапазон
Інфрачервоний спектр
Видимий спектр

Міжнародна
Довжина
назва
хвилі
Радіохвилі
≤100 км
VLF
10-100км
LF
1-10км
MF
100-1000м
HF
10-100м
VHF
UHF
1-10м
SHF
1-10дм
EHF
1-10см
1-10мм
0,1-1мм
Оптичний діапазон
0,75-100мкм
0,4-0,75мкм

Частота
≥3кГц
30-3кГц
300-30кГц
3000-300кГц
30-3МГц
300-30МГц
3000-300МГц
30-3ГГц
300-30ГГц
3000-300ГГц
4×1014-3×1011Гц
7,5×1014-4×1014 Гц

Хвилі однакової частоти, якщо вони зберігають різницю фаз постійною,
називаються когерентними. При складанні двох когерентних хвиль, лінійно
поляризованих в одній площині, амплітуда сумарної хвилі залежить від різниці фаз
взаємодіючих коливань, а така взаємодія називається інтерференцією. В загальному
випадку, при різних амплітудах і випадковому зсуві фаз, проекція електричного
вектора на площину, перпендикулярну до напрямку розповсюдження, описує еліпс, а
така хвиля, відповідно називається еліптично поляризованою. При рівних
амплітудах, форма еліпса залежить тільки від різниці фаз взаємодіючих коливань. При
різниці фаз π/2 еліпс перетворюється в коло, а результуюче коливання називається
поляризованим по колу. Якщо різниця фаз 0, або π еліпс перетворюється в пряму
лінію і результуюче коливання перетворюється в лінійно поляризоване.
2.1.2 Перетворення частот
В деяких електронних приладах виникає необхідність збільшення, або зменшення
частоти, яка використовується безпосередньо для вимірювання. Обробка та підсилення
сигналів виконується точніше на низьких частотах, оскільки на високих частотах
сигнали в значній мірі підлягають впливу паразитних зв’язків. Збільшення частоти
використовується, наприклад, коли її необхідно порівняти з більш високою частотою
іншого сигналу, або коли стабілізовану кварцом частоту потрібно перетворити у вищу
масштабну частоту.
Будь-яке періодичне коливання можна подати у вигляді суми простих гармонічних
коливань із частотами кратними основній частоті. Сукупність складових гармонічних
коливань називають спектром складного коливання, а самі складові – гармоніками.
Гармоніки з частотами f, 2f, 3f …, називаються, відповідно, першою (основною),
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другою, третьою і т. д. Із зростанням номера гармоніки, зменшується амплітуда
відповідного коливання. Таким чином, будь-яке періодичне коливання має дискретний
спектр частот, який складається з гармонік, на відміну від неперіодичних, які
описуються не рядом, а інтегралом Фур’є і мають неперервний спектр, який
складається з нескінченного числа синусоїд.
Перетворення частоти можна виконати шляхом дії сигналу на нелінійний опір. В
якості нелінійного опору, наприклад, використовуються напівпровідникові діоди й
транзистори, вольт-амперні характеристики яких описуються поліномом

ia  a0  a1u  a2u 2  a3u3   . (2.5)
Прикладаючи до нелінійного опору сигнал u  U Sin t , для вихідного сигналу
матимемо

ia  a0  a1USint  a2U 2 Sin2t  a3U 3Sin3t   . (2.6)
Після відповідних тригонометричних перетворень отримаємо
1
3
ia  a0  a2U 2  (a1U  a3U 3 ) Sint 
2
4
. (2.7)
1
1
3
2
 a2 U Cos2t  a3U Sin3t 
2
4
2

3

Члени з коефіцієнтами U , U  відповідають гармонікам, частота яких в 2, 3 …
рази перевищує частоту вхідного сигналу. Сигнал необхідної частоти виділяють із
суміші коливань вихідного сигналу за допомогою фільтра.
При складанні двох гармонічних коливань однакової частоти з різними
амплітудами і початковими фазами
u1  U1 Sin t  1 (2.8)

u2  U 2 Sin t   2
результуюче коливання є також гармонічним і має ту ж частоту.
Амплітуда й фаза результуючого коливання визначається зі співвідношення

A  A12  A22  2 A1 A2Cos(1  2 ) ,
A Sin1  A2 Sin 2
tg 0  1
A1Cos1  A2Cos 2

(2.9)

При складанні гармонічних коливань із різними частотами результуюче коливання
не гармонічне. Якщо до нелінійного опору прикласти два коливання з близькими
частотами, 1  2 , то результуючий сигнал,
ia  a0  1 a2U12  1 a2 U 2 2  a1U1Sin1t  a1U 2 Sin 2t 
2
2
 1 a2U12Cos21t  1 a2U 22Cos2 2t 
2
2
 a2U1U 2Cos(1   2 )t  U1U 2Cos(1   2 )t 

(2.10)

буде включати не тільки коливання з частотами, кратними 1 і 2, але і з частотами,
рівними сумі та різниці частот взаємодіючих коливань. Пристрій, який виконує таке
перетворення, називається змішувачем. Сигнал необхідної частоти виділяють із
сумарного сигналу за допомогою фільтра. Змішувачі використовуються в електронно13

оптичних віддалемірах для перетворення сигналів високої частоти в низькочастотні
сигнали.
2.1.3 Модуляція і демодуляція
Процес накладання синусоїдального сигналу, або іншого періодичного сигналу на
несучу хвилю називається модуляцією. Трьома основними типами модуляції, які
використовуються при радіоелектронних геодезичних вимірюваннях, є:
1) амплітудна модуляція (АМ);
2) частотна модуляція (ЧМ);
3) фазова модуляція (ФМ).
При амплітудній модуляції (АМ) частота і фаза сигналу не змінюються в процесі
модуляції, а амплітуда UH несучого коливання u  U Н SinC t змінюється (рис.
2.1, в) відповідно з коефіцієнтом глибини модуляції
  U C U H . (2.11)
де: UC -амплітуда сигналу модуляції, UH -амплітуда сигналу несучої частоти.
У процесі модуляції амплітуда несучого коливання змінюється в межах від UH + UС
до UH – UС. Вираз для визначення модульованого несучого коливання в даний момент
часу має вигляд

u  U Н (1   SinС t ) SinН t . (2.12)
де: ΩC - кутова швидкість модулюючого сигналу, ωH - кутова швидкість сигналу
несучої частоти.
Після тригонометричних перетворень, із врахуванням рівняння (2.12) можна
записати у вигляді
U Н
U Н
u  U Н Sin Н t 
Cos( Н   M ) t 
Cos( Н   M ) t . (2.13)
2

2

Рівняння (2.13) показує, що модульоване коливання складається з трьох
компонентів із відповідними, в порядку запису, частотами: несучої частоти, верхньої
бокової частоти та нижньої бокової частоти. Простим способом амплітудної модуляції
є подача сигналу модуляції на керуючий вхід генератора.
При частотній модуляції (ЧМ) амплітуда сигналу несучої частоти залишається
постійною, а частота змінюється відповідно амплітуді й полярності сигналу модуляції.
Частота несучого сигналу зменшується під час першого півперіоду сигналу модуляції і
збільшується під час другого. Таким чином, частота несучих коливань приймає
мінімальне значення при найменшій величині сигналу модуляції і максимальне
значення при його найбільшій величині (рис. 2.1, г).
Миттєве значення сигналу модульованої несучої частоти в даний момент часу,
записується в наступному вигляді
2 f
u  U Н Sin ( Н t 
CosС t ) . (2.14)
С
де: Δf - девіація частоти, пропорційна миттєвому значенню амплітуди модуляції.
При фазовій модуляції (ФМ), як і при частотній, амплітуда сигналу несучої
частоти залишається незмінною, а фаза змінюється у відповідності з амплітудою й
фазою сигналу модуляції (рис. 2.1, д).
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Вираз для модульованої по фазі несучої хвилі в даний момент часу, можна записати
у вигляді

u  U Н Sin( Н t  SinС t ) . (2.15)

Рис. 2.1 Амплітудна, частотна і
фазова модуляція:
а – модулюючий сигнал,
б – сигнал несучої частоти,
в – амплітудна модуляція,
г – частотна модуляція,
д – фазова модуляція.

де:  - максимальне зміщення фази сигналу в період модуляції.
Під демодуляцією розуміють виділення модулюючого сигналу з модульованого
несучого сигналу.
Демодуляцію (АМ) сигналів можна виконати подачею модульованого сигналу
несучої частоти (2.12) на елемент із нелінійною характеристикою, який називають
детектором, наприклад, діод. Якщо нелінійна характеристика елемента описується
поліномом

i  a0  a1u  a2u 2   , (2.16)
то,

i  a0  a1U Н (1   SinС t ) Sin Н t   2U Н2 (1 
1 1
 2 SinС t   2 Sin2С t )(  Cos2 Н t ) 
2 2

. (2.17)

Третій член цього рівняння,

i  a0    2U Н2 2 SinС t   . (2.18)
включає демодульоване низькочастотне коливання. Це коливання виділяють із суміші
коливань з іншими частотами за допомогою фільтра.
Демодуляція частотної і фазової модуляції виконується частотним детектором,
який частіше називають частотним дискримінатором.
2.2 Розповсюдження електромагнітних хвиль
При лінійних вимірюваннях за допомогою електромагнітних хвиль на дальність і
точність вимірювань суттєво вливають умови їх розповсюдження.
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Під цим розуміють цілий комплекс факторів: властивості самих хвиль, характер
підстилаючої поверхні, час вимірювання, метеорологічні умови тощо.
Світлові хвилі і радіохвилі ультракороткого діапазону розповсюджуються майже
прямолінійно.
Дифракція в сантиметровому діапазоні, який використовується в радіовіддалемірах
і УК системах, настільки мала, що не приводить до значного викривлення траєкторії, а
максимальна дальність обмежується межами прямої видимості. Межа прямої
видимості між двома пунктами на фізичній поверхні Землі залежить від висоти антен
та рельєфу місцевості
DПР  3,57( H1  H 2 ) . (2.19)
де: DПР - в кілометрах, H- в метрах.
Для оптичного діапазону крім прямої видимості необхідно мати оптичну видимість.
Ослаблення інтенсивності (затухання) електромагнітних хвиль обумовлено, головним
чином, двома причинами: поглинанням молекулами атмосферних газів і розсіюванням
на флуктуаціях щільності та аерозольних частинках. Затухання залежить від
прозорості атмосфери, довжини траси і довжини хвилі випромінювання. Суб’єктивно
прозорість атмосфери оцінюється, так званою, дальністю видимості. Дальність
видимості визначається, як найбільша горизонтальна дальність, на якій удень можна
розглядіти велику темну ціль на фоні неба.
Розповсюдження довгих і середніх хвиль має свої особливості. Найсуттєвіша
особливість – відбиття від верхніх, сильно іонізованих шарів атмосфери, на висотах
близько 60 км. Це приводить до того, що в точку прийому приходить не тільки пряма
хвиля, але і відбита від іоносфери просторова хвиля (рис. 2.2), із-за чого корисний
сигнал спотворюється і вимірювання стають неможливими.
а)

б)

Іоносфера

Іоносфера

Рис. 2.2 Розповсюдження радіохвиль: а – довгих та середніх; б – коротких.
В діапазоні довгих хвиль із-за дифракції коливання можуть розповсюджуватись
далеко за межі прямої видимості (більше 3000км). В діапазоні середніх хвиль
спостерігається сильна залежність від часу виконання вимірювань. Удень переважає
поверхнева хвиля, а вночі різко підсилюється вплив просторової хвилі, тому
вимірювання в діапазоні середніх хвиль виконують у денні години доби.
2.3 Фізичні основи радіоелектронних методів вимірювання
Можливість вимірювання відстаней за допомогою електромагнітних хвиль
основана на залежності шляху, який проходить коливання, від часу його проходження.
Припускаючи, що електромагнітна хвиля розповсюджується прямолінійно з постійною
швидкістю С, ця залежність представляє собою рівняння прямолінійного рівномірного
руху
16

D  C . (2.20)
для визначення якого необхідно знати швидкість і виміряти інтервал часу

  t2  t1 . (2.21)

Щоб виміряти інтервал часу  потрібно зафіксувати момент часу t1 виходу хвилі з
першої точки та момент t2 приходу її у другу точку. Технічно це краще всього
зробити, якщо обидва моменти будуть фіксуватися однією і тією ж апаратурою, для
чого в другій точці хвилю повертають (віддзеркалюють) у зворотному напрямку, до
першої точки, де і виконують фіксацію моментів її виходу та повернення. Таким чином
реально вимірюється подвійний 2 інтервал часу, а відстань визначається зі
співвідношення
D

1
C 2 D . (2.22)
2

Так, як швидкість електромагнітних хвиль дуже велика, інтервал τ2D дуже малий;
наприклад при D=30 км він складає всього близько 0,0002 с. Для забезпечення
необхідної для геодезичних вимірювань точності такі малі інтервали потрібно
вимірювати з дуже великою точністю

m 2 D 

mD
. (2.23)
D

Для вимірювання відстані з СКП=3 см (що при D=30 км відповідає відносній
помилці 1/1000000), інтервал часу необхідно вимірювати з СКП не більше mτ2D=2×1010
c=0,2 нс.
Фізична суть всіх методів вимірювання відстаней полягає в порівнянні одного й
того ж фізичного параметра, пов’язаного з електромагнітним випромінюванням, до і
після проходження дистанції. Як правило апаратура на одному кінці лінії включає
передавач і приймач, а на другому кінці – відбивач (рис. 2.3.).
Один і той же сигнал від передавача направляється двома шляхами: перший безпосередньо на приймач (без виходу на дистанцію); другий - на дистанцію (до
відбивача, і у зворотному напрямку, до приймача). Перший шлях називається опорним
каналом, а сигнал, відповідно,– опорним сигналом, другий – дистанційним
каналом, а сигнал, відповідно,– дистанційним сигналом.
Передавач

Дистанційний
прямий сигнал

Приймач

Опорний
сигнал

Відбивач

Рис.2.3 Загальна схема
вимірювання відстані

Дистанційний
відбитий сигнал

У приймачі виконується порівняння опорного і дистанційного сигналів по
вибраному параметру та вимірювання їх різниці, яка полягає лише в різниці пройдених
дистанцій 2D – дистанційного сигналу, і d – постійної апаратної поправки опорного
сигналу.
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2.4 Класифікація методів вимірювання
Метод вимірювання дистанцій за допомогою електромагнітного випромінювання
визначається вибором фізичного параметра, по якому виконується порівняння
опорного й дистанційного сигналів. Відомо декілька основних методів вимірювання
відстаней за допомогою електромагнітних хвиль: імпульсний, частотний, фазовий та
оснований на ефекті Допплера .
В імпульсному методі параметром порівняння й вимірювання є час
розповсюдження електромагнітного випромінювання.
В частотному методі в якості параметра виступає частота електромагнітних
коливань.
Фазовий метод може бути реалізованим у двох варіантах: порівнянні фаз
електромагнітних коливань на несучій частоті (без модуляції); і на частоті модуляції.
Фазовий метод порівняння фаз електромагнітних коливань на несучій частоті часто
називають інтерференційним методом, особливо це стосується оптичного діапазону.
В деяких випадках використовують поєднання імпульсного та фазового методів,
тоді такий комбінований метод називають імпульсно-фазовим.
Допплерівський метод використовується на рухомих об’єктах (наприклад літаках)
і полягає у вимірюванні зсуву частот між прямим і зворотнім, відбитим від поверхні
землі, сигналами.
2.5 Імпульсний метод
В імпульсному методі безпосередньо вимірюється час розповсюдження коротких, із
порівняно довгими паузами, імпульсів (рис. 2.4).
Відношення періоду повторення імпульсів Т до тривалості імпульсів називається
скважністю. Для вимірювання ліній імпульси повинні мати дуже малу тривалість і
велику (більше 1000) скважність. Імпульси випромінюються установленим на одному
кінці лінії прийомо-передавачем, проходять дистанцію до відбивача на другому кінці
лінії і повертаються назад. Відстань обчислюється за формулою (2.22).
При імпульсному випромінюванні передавач працює лише протягом коротких
проміжків часу, рівних тривалості імпульсів (рис. 2.4, а).
В реальних імпульсних системах енергія випромінюється у вигляді
високочастотної несучої хвилі, на яку накладаються короткі імпульси. Для цього
використовується амплітудна або частотна модуляція. Унаслідок вищої економічності
віддають перевагу амплітудній модуляції (рис. 2.4, б). При частотній модуляції
амплітуда коливань залишається постійною, а частота змінюється на час тривалості
імпульсу (рис. 2.4, в). Для забезпечення однозначності вимірювання скважність
повинна бути більшою від часу розповсюдження хвилі. В цьому випадку відбитий
сигнал досягає приймача раніше ніж випромінюється наступний імпульс.
Потрібна точність вимірювання інтервалу  визначається за формулою (2.23). Для
досягнення сантиметрової точності вимірювання ліній, час розповсюдження імпульсу
потрібно вимірювати з помилкою в десяті частки наносекунди. Точність реєстрації
імпульсів залежить від точності фіксації появи самого імпульсу, яка, у свою чергу,
залежить від крутизни переднього або заднього фронту імпульсу. В сучасних
радіочастотних імпульсних системах фіксація імпульсів приводить до помилок
вимірювання відстані порядку декількох дециметрів.
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Рис. 2.4
а – форма імпульсів,
б – модульованих по
амплітуді,
в – модульованих по частоті.

T
б)

в)

t
Використання лазерної техніки в імпульсних системах оптичного діапазону
дозволяє отримати імпульси тривалістю менше 0,1 нс і відповідно підняти точність
таких систем до одиниць сантиметрів.
Велика потужність лазерних систем в імпульсному режимі дозволяє проводити
вимірювання без спеціального відбивача на другому кінці лінії. Структурна схема
імпульсного віддалеміра зображена на рис. 2.5.
Електромагнітні хвилі, від джерела випромінювання, поступають на модулятор, де
перетворюються в імпульси з амплітудною або частотною модуляцією. Модулюючі
імпульси поступають на модулятор із формувача імпульсів, який перетворює
коливання генератора в послідовність імпульсів із високо стабільною частотою.
Випромінювач
Джерело випромінювання
Підсилювач
Модулятор

Формувач
імпульсів

Вимірювач
часу

Відбивач

Рис.2.5 Структурна схема
імпульсного віддалеміра

Підсилювач
Генератор
Приймач

Отримані таким чином сигнали підсилюються після чого випромінюються в
напрямку до відбивача. Відбивач може бути пасивним (в оптичному діапазоні) - у
вигляді дзеркал або призм, або активним (у радіодіапазоні) - у вигляді апаратури, яка
приймає, підсилює й направляє сигнали у зворотному напрямку. Модулюючі імпульси
передавача (опорний сигнал) і прийняті імпульси (дистанційний сигнал) поступають на
пристрій вимірювання часу, яким може бути, наприклад, електронно-променева
трубка.
В сучасних віддалемірах, для вимірювання інтервалу, використовуються
електронно-цифрові лічильники.
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Переваги імпульсного методу полягають у наступному:
- час є безпосереднім результатом вимірювання, а його величина пропорційна
довжині лінії;
- виконується пряме вимірювання усієї лінії, немає необхідності знати її
наближене значення;
- вимірювання виконується швидко і дає результат у зручній формі;
- можливість виконувати вимірювання без спеціальних відбивачів при незначних
енергетичних затратах.
Недоліком імпульсного методу є менша точність, в порівнянні з фазовим. При
вимірюванні ліній у наземній геодезії така точність, як правило, не відповідає вимогам,
за
виключенням
випадків
вимірювання
достатньо
великих
відстаней.
Використовується імпульсний метод, головним чином, в радіогеодезичних системах та
в космічній геодезії.
2.6 Фазовий метод
Фазовий метод є найпоширенішим методом геодезичної наземної віддалеметрії і
використовується практично в усіх світло - і радіовіддалемірах, а також у більшості
радіогеодезичних систем та космічній геодезії. Основою фазового методу є лінійна
залежність фази гармонічного коливання від часу і, відповідно, вимірювання фази за
деякий проміжок часу є лінійною функцією відстані, яку проходить за цей час
гармонічне коливання.
Розглянемо принципову схему дії фазового методу (рис. 2.6).
Передавач випромінює гармонічне коливання кругової частоти з фазою

1  t   0 . (2.24)
На відстані D установлено відбивач. Пройшовши відстань 2D до відбивача і назад,
коливання поступають на приймач із фазою

1   (t   2 D ) 0 . (2.25)

де: τ2D - інтервал часу розповсюдження коливання в прямому і зворотному напрямках.
Фазометр вимірює різницю фаз прямого й зворотного дистанційних сигналів

 2 D  1   2  2 D  2 f D . (2.26)

звідки інтервал

 2D 

2D
. (2.27)
2f

Знаючи швидкість розповсюдження коливань С, отримаємо:
C 2 D C 2 D
D

. (2.28)
2
4f
Таким чином, відстань D можна обчислити, якщо виміряти зсув фаз сигналу з
частотою f, який виникає в результаті проходження електромагнітним коливанням
дистанції у прямому й зворотному напрямках.
Враховуючи циклічність, зсув фаз у загальному випадку можна показати у вигляді

2 D  2N   . (2.29)
υ - приймає значення 0    2 .

де: N - ціле число, а
Фазометр може вимірювати зсув фаз лише в межах від 0 до 2π, тому ціле число N
залишається невідомим.
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Передавач

Фазометр

 2 D   2 D

1   ( t   2 D ) 0

Відбивач

1  t   0

Рис.2.6 Принципова
схема фазового методу

Приймач

D

Підставимо вираз (2.29) у рівняння (2.28).
C 
 
D
N 
 . (2.30)
f 
2 
Отримаємо формулу, яка називається основним рівнянням фазової дальнометрії. В
цьому рівнянні дві невідомі величини: відстань D та ціле число N, визначення якого
отримало назву вирішення неоднозначності.
Рівняння (2.30) часто записують у вигляді:

D


N  N  . (2.31)
2

C

- довжина хвилі; N 
- величина, приймае значення 0  N  2 .
f
2
Це рівняння показує, що у вимірюваній відстані вкладається деяке число (N+ΔN),
яке складається з цілої і дробової частини, півхвиль λ/2. Іншими словами, величина λ/2
представляє собою ту лінійну міру за допомогою якої виконується вимірювання
відстані – своєрідну масштабну одиницю довжини, яка укладається на вимірюваному
відрізку. Відповідну цій довжині хвилі частоту f, називають масштабною частотою.
На схемі (див. рис. 2.6) масштабною є частота передавача – несуча частота. Фазові
вимірювання на порівняно низьких частотах реалізуються в багатьох радіогеодезичних
системах.
Починаючи, наближено з НВЧ діапазону, і особливо в оптичному діапазоні, фазові
вимірювання значно ускладнюються. З точки зору умов випромінювання й
розповсюдження найбільш придатними виявляються хвилі НВЧ та оптичного
діапазону, а з точки зору фазових вимірювань – хвилі значно більш низьких частот (10
– 500 МГц). Для вирішення такого протиріччя у фазових віддалемірах використовують
модуляцію.
Передавач випромінює несучі коливання НВЧ або оптичного діапазону (рис. 2.7),
які модулюються масштабною частотою генератора модулюючої частоти. Коливання
несучої частоти потрібні лише як носій масштабної частоти. Після прийому
модульованих коливань, вони поступають на детектор, де виділяються коливання
масштабної частоти дистанційного сигналу, які несуть інформацію про затримку фази
дистанційного сигналу відносно фази опорного сигналу. Коливання масштабної
частоти опорного сигналу, одночасно з коливаннями масштабної частоти
де:  

21

Джерело
випромінювання

Випромінювач

Модулятор

Приймач

Генератор
модулюючої
частоти

Детектор
модулюючої
частоти

Відбивач

дистанційного сигналу, поступають на фазометр, у якому виконується порівняння фаз
цих сигналів, тобто вимірювання зсуву фаз.

Рис. 2.7 Структурна схема
фазового віддалеміра

Фазометр

В залежності від діапазону несучих частот фазові віддалеміри поділяються на два
якісно різних класи – світло і радіовіддалеміри.
Світловіддалеміри – віддалеміри, в яких у якості несучих використовуються
частоти видимого та інфрачервоного діапазонів.
Радіовіддалеміри – віддалеміри, в яких у якості несучих використовуються
частоти міліметрового та сантиметрового радіодіапазону.
По способу вирішення неоднозначності сучасні фазові віддалеміри поділяються на
дві групи.
Першу групу складають віддалеміри, в яких частота може плавно змінюватись в
деякому діапазоні. В таких віддалемірах вимірюють частоту, або довжину хвилі, при
якій фаза стає рівною визначеній відомій величині. Віддалеміри такого типу
називаються віддалемірами зі змінною частотою модуляції.
Другу групу складають віддалеміри, в яких різниця фаз вимірюється на фіксованій
частоті модуляції, яких може бути декілька. Такі віддалеміри називаються
віддалемірами з фіксованими частотами.
2.6.1 Вирішення неоднозначності зі змінною частотою модуляції
У віддалемірах зі змінною частотою модуляції для вирішення неоднозначності
використовують спосіб плавної зміни частоти. Оскільки при зміні частоти змінюється і
різниця фаз, в діапазоні перестроювання можна підібрати ряд частот, при яких різниця
фаз, а значить і ΔN приймають однакове, як правило, нульове (ΔN=0) значення. Ці
частоти розміщені еквідистантно на частотній осі, а їх число в діапазоні
перестроювання залежить від довжини лінії (рис. 2.8).

f1n

f1

Ni

…
n

Рис. 2.8 Метод плавної зміни частоти
N in
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У процесі роботи виконують вимірювання двох частот, на початку f1 і в кінці f1+n
діапазону перестроювання частот даного віддалеміра. Їх порядкові номери на
частотній осі відрізняються на ціле число n. Для цих двох частот можна записати два
рівняння
C
D
Ni
 f1

C
N i n
(2.32)
 f1n
в яких три невідомих: D, Ni і Ni+n. Щоб мати можливість вирішити ці рівняння, у
процесі вимірювання при перестроюванні від f1 до f1+n підраховують ціле число n ,
після чого можна скласти додаткове рівняння
n  Ni  n  Ni . (2.33)
Це рівняння, разом із рівняннями (2.32) складають систему трьох рівнянь із трьома
невідомими, які мають однозначне рішення.
Прирівнюючи праві частини рівнянь (2.32), із врахуванням (2.33), можна записати
f1
Ni  n
f1 n  f1
f2
N i 1  n
(2.34)
f1 n  f1
Через неминучість помилок вимірювання, числа, отримані за формулами (2.34)
можуть відрізнятись від цілих чисел, і тому їх округлюють до найближчого цілого
значення. Щоб округлення було виконано в потрібну сторону, різниця від цілого
повинна бути меншою від 0,5. На практиці інструкції встановлюють ще жорсткіші
допуски.
D

2.6.2 Вирішення неоднозначності на фіксованих частотах модуляції
Для однозначного вирішення рівняння (2.31) при одній фіксованій частоті
необхідно знати наближену відстань з такою точністю, щоб при обчисленні цілого
числа N за формулою

N

2 Dнаближена
. (2.35)


воно було отримане, як ціле з помилкою, меншою від 0,5. З останнього співвідношення
виходить:

mD  mn  2 . (2.36)
Якщо підставити mn=0,5, виходить, що Dнаближена потрібно знати не гірше ніж

Dнаближена   4 . (2.37)

Для масштабної частоти 10 МГц це складе менше ніж 7,5 м. Знати з такою точністю
велику відстань, навіть при наявності великомасштабних карт, практично неможливо.
Тому віддалеміри з однією масштабною частотою модуляції не можуть забезпечити
вирішення неоднозначності, за виключенням вимірювання дуже коротких (десятки
метрів) ліній.
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Вирішення задачі має місце при вимірюваннях на декількох фіксованих
масштабних частотах. При m частотах маємо m незалежних рівнянь виду (2.31) із m+1
невідомими, де всі величини ΔN вимірюються фазометром. Основна ідея методу
полягає в тому, що наближене значення відстані, яке потрібне для визначення числа N
на кожній частоті, знаходиться на попередній, більш низькій, меншій у К раз (К коефіцієнт неоднозначності) частоті, визначення N, на якій дозволяє знати відстань
грубіше. Для цього кожна попередня частота повинна бути, в той же час, достатньо
високою, щоб забезпечити визначення відстані з точністю, не гірше 1/4 довжини хвилі
наступної, більш високої, частоти. Зауважимо, що зменшення частоти коливань у К
раз, зменшує в К раз число (N + ΔN), і, відповідно збільшує довжину хвилі, яка
вкладається у вимірюваній дистанції.
Розглянемо окремий випадок методу фіксованих частот, порозрядний метод,
оснований на тому, що коефіцієнти неоднозначності для всіх частот однакові і
дорівнюють десяти (К=10). Якщо вибрати першу частоту, наприклад, такою щоб
λ/2=1м, вимірювання зведеться до визначення десяткових розрядів в значенні відстані.
Пояснимо це на прикладі віддалеміра з чотирма фіксованими частотами,
пронумерованими в порядку їх збільшення. Для чотирьох частот можна записати
систему рівнянь виду (2.31)

1
N1  N1  ,
2

D  2 N 2  N 2  ,
2
3
D  N 3  N 3  ,
2

D  4 N 4  N 4  .
2
D

(2.38)

Запишемо цю систему з врахуванням числових значень: К=10, λ1/2=104 м, λ2/2=103
м, λ3/2=102 м, λ4/2=10 м:

D  104 м  N1  104 м  N1 ,
D  103 м  N 2  103 м  N 2 ,
2

(2.39)

2

D  10 м  N 3  10 м  N 3 ,
D  10 м  N 4  10 м  N 4 .
де цілі числа Ni підраховують за формулами:
Dприбл
N1 
 N 1 ,
2

N 2  10 ( N1  N1 ) ,
N3  10 ( N 2  N 2 ) ,
N 4  10 ( N 3  N 3 ) .

(2.40)

Для визначення N1 необхідно оцінити наближену відстань Dнабл.= 10, 20, чи 30 км і
т.д., з точністю, не гіршою ніж mD=λ/4=2,5 км, що практично не викликає труднощів.
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Після підстановки N1 у першу формулу системи (2.40) визначають у першому
наближенні відстань D. Наступні наближення виконують аналогічно. Враховуючи, що
величини ΔNi менші одиниці, перші цифри в числових значеннях других складових
системи (2.40) показують: в першому рівнянні – тисячі метрів, в другому – сотні
метрів, в третьому – десятки метрів і в останньому – метри. Тому, на практиці в
журналі результати вимірювання кожного наближення записують порозрядно, в
стовпчик, і при обчисленні суми беруть до уваги перші значущі цифри, наприклад,:
1 35
2
61
3
29
4
8,352
∑ = 3628,352
Точне значення відстані, в даному випадку значущі цифри 8,352, отримують тільки
на основній, самій високій частоті модуляції, використовуючи інші частоти лише для
розширення діапазону вирішення неоднозначності. При зменшенні числа частот
вимоги до точності вимірювання Dнабл. і ΔNi збільшуються.
Як правило, в залежності від дальності дії віддалеміра, буває від двох до п’яти
масштабних частот. Коефіцієнти неоднозначності можуть бути однаковими, або
різними. Як правило вони бувають у межах від 10 до 100. При заданій першій частоті
вибір цих коефіцієнтів визначає сітку масштабних частот даного віддалеміра.
Необхідність знання наближеної відстані - обмеження властиве віддалемірам з
фіксованими частотами модуляції, але, по-перше, її потрібно знати досить наближено,
а, по-друге, для таких віддалемірів не існує гранично малої відстані, як для
віддалемірів із плавною зміною частоти.
2.6.3 Точність фазового методу
Запишемо основне рівняння фазового віддалеміра у вигляді:
C 2 D C 2 D
. (2.41)
D

2
4f
Помилка mD визначається відповідними помилками mυ, mf, mC. Крім цього
добавляється помилка визначення постійної віддалеміра mК. Вважаючи, що ці помилки
незалежні, можна записати вираз для визначення СКП вимірювання відстані:

mD  D

m K2

 m
 
 

2

2

2
  m f   mC 
 

  f    C  . (2.42)

 
 

Помилка визначення постійної поправки mк залежить від конструкції приладу, його
точності й методу визначення поправки. Для сучасних фазових віддалемірів вона
становить долі міліметра і має систематичний вплив.
Помилка вимірювання різниці фаз m залежить від способу реєстрації і
вимірювання і для сучасних фазових віддалемірів лежить у межах 10 -2 – 10-3.
Частотна помилка mf у віддалемірах із стабілізованими кварцом, фіксованими
масштабними частотами, складає величину 10-6–10-7f. Для віддалемірів із плавною
зміною частоти та ж помилка на порядок гірша. Частотна помилка має випадковий
характер, але у віддалемірах із фіксованими масштабними частотами має також
систематичну складову, обумовлену неточністю еталонування.
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Помилка визначення робочої швидкості розповсюдження електромагнітних
коливань mС складається з помилки визначення швидкості у вакуумі, яка зневажливо
мала (10-9), і помилки визначення середньої швидкості вздовж лінії. Остання, у свою
чергу, залежить від помилок метеоданих, які визначають середнє значення показника
заломлення. В кінцевому значенні її величина складає декілька одиниць шостого
знаку.
На практиці точність віддалеміра часто характеризують емпіричною залежністю

mD  a  bD . (2.43)
де: а – коефіцієнт, величина якого не залежить від величини дистанції (апаратна
помилка), b – коефіцієнт, величина якого зростає пропорційно відстані. Значення
коефіцієнтів а і b розраховують за результатами лабораторних досліджень, або
знаходять із результатів обробки вимірювань еталонних ліній.
2.7 Частотний метод
Частотний метод вимірювання дистанцій базується на використанні частотномодульованих (ЧМ) коливань і зводиться до вимірювання приросту частоти за час
розповсюдження сигналу до відбивача (об’єкта). Якщо частота f змінюється за
лінійним законом, тобто лінійно збільшується, або зменшується з постійною
швидкістю, то зміна частоти за час τ2D складе
f  v  v

2D
. (2.44)
C

Вимірювання f дозволяє визначити відстань
D

C
f . (2.45)
2

При випромінюванні, замість неперервної лінійної зміни частоти, практично
використовують модуляцію по періодичному закону.
Якщо в гармонічному коливанні
u  U Cos( t  0 ) . (2.46)
частота  змінюється за деяким законом  = t t, то для модульованого по частоті
коливання можна записати
t

u  U Cos   (t )dt   0  . (2.47)
0

Після підстановки в рівняння (2.47) виразу конкретного закону зміни частоти,
отримаємо розгорнутий вираз для різних випадків модуляції. Так, при гармонічній
модуляції з частотою Ω, маємо





u  U Cos 0t   Sint   0 . (2.48)
де β=Δω/Ω - індекс модуляції.
Загальна структурна схема реалізації частотного методу зображена на рис. 2.9.
Передавач включає генератор несучих коливань і генератор модулюючого сигналу, під
дією якого коливання несучої частоти модулюються за відповідним законом і
випромінюються в напрямку відбивача. Для віддалемірів використовують модуляцію
за синусоїдальним, трикутним та пилкоподібним законами.
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Відбитий сигнал, одночасно з опорним, поступає на змішувач приймача. Ці два
сигнали змішуються і на виході виділяється сигнал із частотою, що дорівнює різниці
частот прямого й відбитого сигналів.
Передавач
Генератор



Дистанційний
прямий сигнал

Рис. 2.9 Загальна схема
частотного методу
вимірювання дистанцій

Генератор
Опорний сигнал
Приймач

Відбивач



Змішувач
Дистанційний
відбитийсигнал

Частотомір

Перетворений сигнал поступає для вимірювання биття частот на частотомір.
Якщо, ЧМ коливання проходять відстань 2D, то незалежно від закону модуляції сигнал
f (t) у точці прийому зсунутий у часі на величину τ=2D/C. Графічно, для різних законів
модуляції, це показано на рис. 2.10.
f

а)

T

f

б)

T

ΔF

ΔF
τ

τ

t

t

Рис. 2.10 Графіки прямого і відбитого сигналів при різній частотній модуляції:
а – трикутний, б – пилкоподібний
Для трикутної модуляції

D
для пилкоподібної модуляції

Cf п
, (2.55)
4 FF
D

Cf п
. (2.56)
2 FF

Частота пульсацій вимірюється за допомогою частотоміра, який підраховує
середнє значення частоти Δf. Перетворений сигнал частоти Δf, піддається обмеженню
по амплітуді і диференціюванню, після чого поступає на формувач імпульсів, який
виробляє стандартні імпульси постійної амплітуди, тривалості і форми, які поступають
на електронно-цифровий лічильник. Так як число імпульсів, які підраховує лічильник,
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може бути тільки цілим, відстань вимірюється з точністю δD, яка називається
постійною помилкою, тому що не залежить від відстані.
Для того щоб відстань була виміряна однозначно, час затримки відбитого сигналу
повинен бути меншим від половини періоду модуляції частоти, звідки випливає, що
однозначно виміряна відстань, при заданій частоті модуляції дорівнює

Dmax 

C
. (2.57)
4F

Середня квадратична помилка вимірювання дистанціїї визначається за формулою
2
2
 mF   mF   mf п
mD  D 
 
 
 F   F   f п

2

2

  mC 
 
  C  . (2.58)


де: mF - нестабільність частоти модуляції, mΔF- нестабільність девіації частоти mΔfnпомилка вимірювання частоти пульсацій mC - помилка вимірювання швидкості
розповсюдження сигналу.
Точність віддалемірів, які реалізують частотний метод має порядок 10 -3.
Використовується частотний метод, головним чином, у радіовисотомірах для
визначення висоти польоту літака.
2.8 Інтерференційний метод
Інтерференція – взаємне підсилення, при накладанні двох когерентних хвиль
однакової поляризації, в одних точках і ослаблення в інших, в залежності від різниці їх
фаз у цих точках.

I сум  I1  I 2  2 I1I 2  Cos( 2  1 ) . (2.59)
де: Iсум - сумарна інтенсивність в точці інтерференції; I1,I2 - інтенсивності хвиль у цій
точці;  - ступінь когерентності хвиль.
Когерентні хвилі – це хвилі різниця фаз яких залишається постійною у просторі
протягом деякого часу, у зв’язку з чим розрізняють просторову й часову когерентність.
Просторова когерентність – ступінь постійності різниці фаз хвиль, які
випромінюються з різнодалеконих точок простору в один і той же момент часу.
Часова когерентність - ступінь постійності різниці фаз хвиль, які випромінюються
з рівнодалеконих точок простору в різні моменти часу. Часова когерентність показує,
яку затримку в часі можна внести в деяку частину світлового випромінювання, щоб
вона при взаємодії з незатриманою частиною давала відчутну інтерференційну
картину. Ця затримка в часі називається часом когерентності. Якщо в деяку точку
простору приходять дві просторово когерентні хвилі (наприклад, дві хвилі одного й
того ж джерела, які пройшли різними шляхами), то явище інтерференції виникає
тільки в тому випадку, коли затримка в часі однієї хвилі відносно іншої не перевищує
часу когерентності, протягом якого зберігається постійність різниці фаз цих хвиль.
Дистанція, що відповідає максимально можливій різниці ходу електромагнітних хвиль,
при якій ще виникає явище інтерференції, називається довжиною когерентності

l  C к . (2.60)

де: C - швидкість розповсюдження електромагнітних коливань, τк - довжина
когерентності.
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Критерієм постійності різниці фаз двох коливань, тобто мірою ступеня
когерентності, є контраст (різкість, чіткість) інтерференційних смуг.
(I
 I min )
K  max
. (2.61)
I max  I min
де: Imax і Imin - інтенсивності в середині світлої й темної смуг відповідно.
При цьому 0>К>1, крайні значення, які відповідають граничним випадкам повної
некогерентності (К=0) і повної когерентності (К=1) практично ніколи не реалізуються
на практиці. Величина контрасту при рівній інтенсивності хвиль безпосередньо
дорівнює ступеню когерентності хвиль. Використання електромагнітних коливань для
вимірювання дистанцій здійснюється за допомогою інтерферометрів. В інтерферометрі
випромінювання джерела розділяється на два когерентних пучки, які з’єднуються при
проходженні ними різних оптичних шляхів. Два когерентних пучки з первинного
випромінювання можна отримати, направляючи його на екран із двома отворами, або
під кутом на напівпрозору поверхню. Вторинні хвилі будуть завжди когерентні між
собою, навіть у випадку, якщо фаза первинного коливання змінюється хаотично, то ця
зміна фази передається одночасно обом вторинним хвилям синхронно і різниця їх фаз
залишається постійною. Постійність різниці фаз зберігається лише протягом часу
когерентності τк. Час когерентності є одним із параметрів джерел випромінювання і
дорівнює зворотній величині його спектра

к 

1
. (2.62)
f

Чим вужчий спектр, тобто чим вище ступінь його монохроматичності, тим більший
час когерентності. Звичайні теплові джерела світла (Сонце, лампа розжарювання тощо)
випромінюють широкий спектр, і час когерентності у них дуже малий. Для білого
світла час когерентності складає близько 10-14 с. У лазерів час когерентності суттєво
кращий і може досягати 10-2 с і більше. Відповідно довжина когерентності для білого
світла становить 2 – 3 мкм, а для лазерів сотні кілометрів. Практично довжина
когерентності лазерного випромінювання в реальній атмосфері обмежується сотнями
метрів.
В радіодіапазоні час когерентності визначається стабільністю генератора, і може
досягати десятків хвилин і навіть годин. Відповідно, довжина когерентності
радіохвиль виражається астрономічними одиницями (за хвилину електромагнітна
хвиля проходить відстань в 18 млн. кілометрів).
2.8.1 Загальні основи інтерферометрії
Можливість вимірювання дистанцій виходить безпосередньо з формули (2.59), яку
можна записати у вигляді

I сум  I1  I 2  2 I1I 2  Cos

2



(d 2  d1 ) . (2.63)

де: d2 – d1 =  - різниця ходу інтерферуючих хвиль.
Один із варіантів полягає в створенні такої схеми, в якій подвійна відстань є
різницею ходу інтерферуючих хвиль. З технічної точки зору ця схема виконується в тій
чи іншій модифікації інтерферометра Майкельсона (рис. 2.11).
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Випромінювання від джерела розділяється напівпрозорим дзеркалом П на два
пучки 1 і 2. Перший – опорний пучок, відбивається дзеркалом М1 і проходить через
напівпрозоре дзеркало П, а другий – дистанційний, проходить через дзеркало,
відбивається від дзеркала М2 і далі від дзеркала П, поєднуючись з опорним пучком. В
результаті поєднання цих пучків виникає інтерференційна картина, яка регіструється
приймачем. Дзеркало М1 нерухоме, а дзеркало М2 можна переміщувати вздовж пучка.
Якщо його поєднати з площиною R, яка знаходиться на тій же відстані від
напівпрозорого дзеркала, що і нерухоме дзеркало М1, то різниця ходу інтерферуючих
променів буде дорівнювати нулеві.
При віддаленні дзеркала М2 від площини R виникає різниця ходу

  2RM 2 . (2.64)

Таким чином розміщення площини R задає початок вимірюваної дистанції,

D  RM 2 . (2.65)
М1
R
Джерело
випрмінювання

1

2
П
М2

Рис.2.11. Загальна схема
інтерферометра Майкельсона

Приймач

Площина R називається референтною. Різницю ходу можна виразити в довжинах
хвиль випромінювання
  p . (2.66)
де p - деяке число.
Відповідно для дистанції можна записати

D


p . (2.67)
2

Число p називається порядком інтерференції і показує кількість півхвиль, які
укладаються в дистанції. Це число в загальному випадку складається з цілої і частки
p  N  N . (2.68)
де: N- ціле число, ΔN - дріб, менший від одиниці і, відповідно, для дистанції можна
записати

D


( N  N ) . (2.69)
2

Таким чином, якщо довжина хвилі в повітрі відома, вимірювання дистанції
зводиться до визначення порядку інтерференції. Інтерферометр може бути як
оптичним, так і радіоінтерферометром. Для досягнення максимальної точності
геодезичних вимірювань застосовують інтерферометрію оптичного діапазону.
В оптичному діапазоні вимірювання, що реалізують формулу (2.69), коли дистанція
виражається в довжинах хвиль світла, називаються абсолютними інтерференційними
вимірюваннями. Для геодезичних цілей достатньо визначити порядок інтерференції з
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точністю до цілого числа N. Так, як довжина хвилі в оптичному діапазоні дуже мала,
число N дуже велике, наприклад, на дистанції 1м воно більше ніж 106.
В лазерній інтерферометрії порядок інтерференції визначають методом
безпосереднього підрахунку інтерференційних смуг уздовж лінії. Якщо відстань
змінювати, то буде змінюватись різниця ходу інтерференційних хвиль і, у
відповідності з формулою (2.63), буде спостерігатися періодична зміна інтенсивності
світла в точках уздовж прямого й зворотного пучків. При зміні різниці ходу на λ, тобто
при зміні D на λ/2, виконується один повний цикл зміни інтенсивності, що відповідає
зміні N на одиницю. Таким чином, для підрахунку числа N необхідно перемістити
відбивач уздовж усієї лінії і підрахувати число повних циклів зміни інтенсивності,
тобто - число максимумів та мінімумів інтенсивностей.
Таким методом можна вимірювати дистанції у межах довжини когерентності, але
необхідність переміщення відбивача вздовж лінії потребує спорудження точних
направляючих на місцевості, що технічно складно й дорого. У зв’язку з цим лазерні
інтерферометри, за виключенням спеціальних прецизійних робіт, використовуються
для вимірювання невеликих переміщень, а також у режимі стаціонарного прецизійного
слідкування, коли необхідно визначити не саму відстань, а її зміну в часі. В цьому
випадку визначається не саме число N, а лише значення його приросту.
Зовсім інший принцип інтерференційних лінійних вимірювань в оптичному
діапазоні представляють собою так звані відносні інтерференційні вимірювання.
Відносний інтерференційний метод – це оптичний метод точної побудови
(відкладання) на місцевості відрізків з довжиною, кратною заданій довжині еталону.
Після того як такий відрізок точно зафіксовано, він також може служити еталоном.
Відносні вимірювання, основані на створенні такої схеми, в якій можливе точне
порівняння оптичних шляхів опорного й дистанційного пучків. При цьому
дистанційний пучок проходить відстань 2D, а опорний пучок m раз проходить
еталонний відрізок d, після чого вони з’єднуються. Інтерференція спостерігається в
тому випадку, коли оптичні шляхи зрівняні з точністю до довжини когерентності
джерела випромінювання. Щоб досягти точнішого зрівнювання оптичних шляхів,
необхідно застосувати джерело світла з якомога меншою довжиною когерентності.
Таким джерелом є джерело білого світла, довжина когерентності якого не перевищує 2
– 3мкм. Відповідну точність вимірювання дистанцій забезпечує метод оптичної
інтерферометрії.
2.8.2 Нестаціонарна інтерференція
У відповідності з класичною теорією електромагнітних коливань, поняття
когерентності застосовується лише до коливань з однаковою частотою. В радіотехніці
когерентними називають також коливання різних частот, якщо вони пов’язані між
собою (синхронізовані) так, що зміна частоти одного коливання веде за собою
відповідну зміну другого коливання, а відношення частот залишається незмінним. Це
має місце в когерентних радіогеодезичних системах, де когерентність двох, або більше
передавачів забезпечується перемноженням частоти одного з них. Особливо цікавий
випадок, коли частоти обох коливань близькі. В цьому випадку виникає періодична
зміна амплітуди сумарного коливання – частотні биття, обумовлені інтерференцією
різночастотних коливань.
На відміну від інтерференції коливань однієї і тієї ж частоти, яка викликає
нерухому, стаціонарну інтерференційну картину, при інтерференції коливань із
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різними частотами інтенсивність, в якій завгодно фіксованій точці поля інтерференції,
періодично змінюється в часі з частотою биття, яка дорівнює різниці частот
взаємодіючих коливань. Це відповідає переміщенню інтерференційних смуг через
нерухому точку, тобто виникає, так звана, нестаціонарна інтерференція. Причиною
нестаціонарності обумовлені тими обставинами, при яких різниця фаз двох
різночастотних коливань не постійна, а змінюється в часі за лінійним законом.
Нестаціонарна інтерференція може спостерігатись, як в оптичному так і в
радіодіапазоні, і лежить в основі методу вимірювання дистанцій на частоті биття двох
сигналів. Припустимо, що джерело генерує дві хвилі з близькими круговими частотами
ω1 і ω2 та початковими фазами υ1 і υ2. Сумарна інтенсивність поля такого джерела
визначається інтерференцією цих хвиль і записується виразом

I сум  I1  I 2  2 I1I 2  Cos (t ) . (2.70)
де  (t) - різниця фаз хвиль.

 (t )  (1t  1 )  (2t  2 )  t  (1  2 ) . (2.71)

В результаті сумарна інтенсивність виявляється модульованою з частотою биття
Ωt+(ω1-ω2). Якщо таке випромінювання розділити на два пучки і направити один із
них на дистанцію, а другий – в опорний канал, то інтенсивність у пучку, який пройшов
подвійну дистанцію 2D буде
  2D 

I дист  I 1  I 2  2 I 1 I 2  Cos   t 
  (1   2 ) , (2.72)
C 
 

а інтенсивність у пучку, який пройшов подвійну довжину 2d опорного каналу
відповідно буде

  2d 

I дист  I1  I 2  2 I1I 2  Cos   t    (1   2 ) .(2.73)
  C 

Приймаючи дистанційний і опорний сигнали окремими приймачами, за допомогою
фільтрів виділяють тільки змінні складові цих сигналів (останні члени рівнянь 2.72,
2.73). Різницю фаз цих сигналів вимірюють за допомогою фазометра
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де λ6 - довжина хвилі частоти биття.
Таким чином в цьому методі інформація про відстань переноситься на частоту
биття, яка набагато нижча частот оптичного діапазону ω1 та ω2 і лежить в
радіодіапазоні. Іншими словами, вимірювання різниці фаз світлових хвиль
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замінюються на вимірювання різниці фаз двох сигналів на радіочастоті, що набагато
простіше й надійніше.
Масштабною довжиною хвилі, якою вимірюється дистанція, є не довжина хвилі
світла, а довжина хвилі биття λб, яка пов’язана з довжинами інтерферуючих хвиль λ1 і
λ2 співвідношенням

б 

12
1  2

, (2.77)

і перевищує довжини світлових хвиль на декілька порядків, відповідно пропорційно
знижується точність вимірювань дистанцій.
В розглянутому методі в кожному з пучків інтерферуючі хвилі проходять один і
той же шлях (дистанційний, або опорний). Якщо хвилі різних частот змусити
інтерферувати, після проходження ними різних дистанцій (направити випромінювання
з частотою ω1 в опорний канал, а з частотою ω2 - на дистанцію), то можна зберегти
високу точність оптичної інтерферометрії виконуючи фазові вимірювання на частоті
биття коливань. Принцип побудови такої схеми приведено на рис. 2.13.
Двочастотне випромінювання розділяється світлоділителем І на два пучки 1 і 2.
Перший пучок поступає на приймач Пр1, а другий поступає на світлоділитель ІІ, який
розділяє його знову на два пучки 3 і 4 так, що до нерухомого дзеркала М1
направляється випромінювання з частотою ω1, а до дзеркала М2, яке переміщується –
випромінювання з частотою ω2. В цьому випадку на приймачі Пр1 відбувається
нестаціонарна інтерференція хвиль із частотами ω1 і ω2, які пройшли один і той же
шлях L від джерела до приймача, а на приймачі Пр2 – нестаціонарна інтерференція
хвиль з частотами ω1 і ω2, які пройшли шляхи, що відрізняються на 2D.
М1
І
Джерело
Випрмі- 1
нювання ω1, ω2
ω1, ω2

ω1
2

ω2

3

М2

R

ІІ

4

І
ω1, ω2

Переміщення

Приймач 1 Приймач 2

Рис. 2.13 Загальна схема
гетеродинного інтерферометра

D

Фазометр

Фази хвиль, що інтерферують на приймачі Пр1, можна записати у вигляді

L
I 1  1 (t  )  1 ; (2.78)
C
L
I 2  2 (t  )   2 . (2.79)
C
Змінна складова інтенсивності пропорційна величині
Cos(1 1  1 2 ) ,
і відповідно створює на виході приймача сигнал різниці частот Ω з фазою
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L
L
 2  (1   2 ) . (2.80)
C
C

Фази хвиль, які інтерферують на приймачі Пр2, можна представити у вигляді:

2d
)  1 ; (2.81)
C
2d  2 D
  2 (t 
)   2 . (2.82)
C

II1  1 (t 
II2

де: 2d означає шлях від джерела до приймача через нерухоме дзеркало М1.
Змінна складова інтенсивності на цьому приймачі буде пропорційна
Cos( II1   II2 ) і створить на виході приймача сигнал частоти Ω з фазою
 II  II1  II2  t  1

величині

2d
2d  2 D
 2
 (1   2 ) . (2.83)
C
C

Сигнали (2.80) і (2.83) поступають з виходів відповідних приймачів на фазометр, де
вимірюється різниця їх фаз
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Оскільки частоти ω1 і ω2 близькі, припустимо ω1  ω2 = ω. Тоді для різниці фаз можна
записати
2 D 2
 

2 D , (2.85)
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де  - середня довжина хвилі світла,
Як видно, результат вимірювань, виконаних на частоті биття, дає відстань
виражену через довжину хвилі світла, як і у звичайному інтерферометрі.
Розглянута схема покладена в основу сучасних лазерних гетеродинних
інтерферометрів.

Розділ 3
Вимірювання в оптичному діапазоні
3.1 Джерела випромінювання
Перед початком знайомства з джерелами світла, які використовуються у
світловіддалемірах, нагадаємо деякі фотометричні величини, що знайшли
застосування у світлотехніці.
Основним поняттям фотометрії є потік випромінювання (потужність
випромінювання). Уявимо джерело світла нескінченно малих розмірів (джерело –
матеріальна точка). Таке джерело світла називають точковим. Якщо світло від такого
джерела розповсюджується рівномірно в усіх напрямках, то це значить, що в усіх
напрямках рівномірно розповсюджується світлова енергія W. Світлова енергія, що
випромінюється точковим джерелом світла за одиницю часу називається світловим
потоком.
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W
. (3.1)
t

Ф

Світловий потік є не що інше, як потужність світлового випромінювання.
Відношення світлового потоку до тілесного кута (1 стерадіан), в межах якого
розповсюджується цей потік, називається силою світла
I 

Ф
. (3.2)
4

Силу світла можна розглядати в середині тілесного кута ω, де розповсюджується
світло,
I

Ф

. (3.3)

Одиниця вимірювання сили світла – кандела (кд) дорівнює силі світла джерела,
що випромінює в заданому напрямку монохроматичне проміння частотою 5,4×10-14Гц,
енергетична сила світла якого в цьому напрямку становить 1/683 Вт/ср.
За одиницю світлового потоку приймається люмен (лм). Люмен дорівнює
світловому потоку, що випромінюється точковим джерелом у тілесному куті 1 стр.
при силі світла 1 кд.
Світлову енергію, що випромінюється деякою поверхнею характеризують
світимість, освітленість і яскравість.
Світимістю називають величину, що дорівнює відношенню світлового потоку, що
випромінюється деякою поверхнею, до площі цієї поверхні:
M 

Ф
. (3.4)
S

За одиницю світимості приймають люмен на квадратний метр (лм/м2).
Освітленість – величина, яка характеризує світлову енергію, що приходить на
одиницю освітлюваної поверхні
E

Ф
. (3.5)
S

Одиниця освітленості – люкс (лк); 1лк =1лм/м2.
Освітленість від точкового джерела обернено пропорційна квадрату відстані до
освітлюваної поверхні

E

I
. (3.6)
r2

Цей закон освітленості називають законом зворотних квадратів.
Яскравістю випромінюючої, в деякому напрямку, поверхні називають величину,
що дорівнює відношенню сили світла в цьому напрямку до площі проекції
випромінюючої поверхні на площину, перпендикулярну до даного напрямку,

L

I
. (3.7)
SCos

За одиницю яскравості приймається кандела на квадратний метр (кд/м2).
До джерел світла, що використовуються у світловіддалемірах, висуваються дещо
інші вимоги ніж до джерел освітлення. Основна вимога – велика яскравість. Здавалось
би, що для цього достатньо збільшити світловий потік, але це не зовсім так. У
світловіддалемірах світло направляється до відбивача оптичною системою, яка,
власно, проектує на нього зображення джерела світла. При цьому виявляється, що
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збільшення розмірів випромінюючого тіла більше деякої величини, при заданій
фокусній відстані оптичної системи і розмірах відбивача, на деякій відстані не має
сенсу. Це виходить тому, що із збільшенням тіла розжарювання збільшується кут
розходження пучка і, відповідно, зображення тіла в площині відбивача. В результаті
значна частина випромінювання проходить повз нього.
Велике значення має також розподілення енергії випромінювання по довжині хвилі
– спектральна характеристика випромінювання. Бажано, щоб максимум
випромінювання припадав на ту ділянку спектра, до якої більш чутливий приймач
випромінювання. Крім того, спектральний склад випромінювання враховується при
визначенні швидкості світла.
Не менш важливі і такі характеристики, як направленість, монохроматичність і
когерентність, які відносяться до лазерного випромінювання.
До шістдесятих років, коли з’явились перші лазери, вся можливість використання
джерел випромінювання в оптичному діапазоні хвиль зводилась до двох категорій
випромінювачів: теплових, в основному електричних ламп розжарювання, та
газорозрядних джерел випромінювання.
3.1.1 Теплові та газорозрядні джерела випромінювання
Еталоном випромінювання нагрітих тіл служить абсолютно чорне тіло – тіло,
коефіцієнт поглинання якого, при якій завгодно температурі, дорівнює одиниці.
абсолютно чорне тіло – фізична абстракція, закони випромінювання багатьох
реальних нагрітих тіл близькі і розраховуються за законами абсолютно чорного тіла.
Зокрема, із цих законів виходить, що повна потужність випромінювання зростає із
збільшенням температури пропорційно четвертому ступеню останньої, а максимум
спектральної щільності, із ростом температури, зміщується в сторону більш коротких
хвиль.
Для обчислення параметрів випромінювання реального нагрітого тіла вводять
поняття кольорової температури ТК - температури абсолютно чорного тіла, яке
випромінює так, як і дане реальне тіло, при температурі Т > ТК. Для більшості ламп
розжарювання кольорові температури, при номінальному електричному режимі
роботи складають 2800-3000ºК, що дає максимум випромінювання на хвилях λ ≈ 1мкм.
З цього випливає, що лампи розжарювання найефективніші в ближній інфрачервоній
зоні спектра.
В наш час лампи розжарювання, які дуже широко використовувались на початку
розвитку електронно-оптичної від віддалеметрії, поступилися місцем більш
досконалим випромінювачам.
Випромінювання газорозрядних джерел по своєму спектральному складу сильно
відрізняється від випромінювання абсолютно чорного тіла. Параметри газорозрядних
випромінювачів визначаються складом газової суміші та параметрами електричного
розряду в ній. Електричний розряд може бути імпульсним або стаціонарним.
Стаціонарний розряд поділяється на тліючий і дуговий.
Для тліючого розряду характерні: невисока температура газу, невелика потужність,
що випромінюється одиницею об’єму, і, відповідно, невелика яскравість. Дуговий
розряд характеризується високою температурою газу і відповідно досить високою
яскравістю, яка інколи, в десятки і навіть сотні разів, більша ніж у ламп
розжарювання.
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При імпульсному розряді щільність струму в газі досягає значних величин (103÷105
А/см2) і теплове випромінювання стає переважаючим. Такі випромінювачі
характеризуються досить високою кольоровою температурою (5000-20000°К).
Довжина імпульсів лежить в інтервалі 10-3÷10-6с, а яскравість набагато перевищує
яскравість джерел, що працюють в стаціонарному режимі.
В наш час газорозрядні випромінювачі використовуються, переважно, як джерела
накачки лазерів, які стали основними випромінювачами.
3.1.2 Загальний принцип дії та основні типи лазерів
Слово - ЛАЗЕР створено з початкових букв фрази, що пояснює принцип дії цього
приладу (LASER - Light Amplification by Stimulated Emission Radiation), тобто
підсилення світла за допомогою стимулювання випромінювання.
Терміном лазер називають, звичайно, генератор коливань хвиль оптичного
діапазону, для якого характерні принципи реалізації основних функціональних
елементів генератора – існування підсилювача та кола позитивного зворотного
зв’язку.
Підсилювачем служить деяке активне середовище – речовина, яка при подачі
зовнішньої енергії, енергії накачки, набуває можливості підсилювати оптичні
коливання в деякій області довжин хвиль Δλ; в цій області коефіцієнт поглинання
даного середовища приймає від’ємне значення, тобто замість затухання коливань вони
підсилюються. Якщо в активне середовище зовні поступає енергія у вигляді потоку
фотонів (речовина освітлюється джерелом оптичної накачки), електрони, поглинаючи
фотони випромінювання накачки, переходять з основного стану, в якому вони
знаходяться при відсутності зовнішнього впливу, у збуджений стан, запасаючи при
цьому деяку кількість енергії. Для атомів та іонів речовин характерний визначений
дискретний набір збуджених станів (енергетичних рівнів), причому кожному
енергетичному рівню відповідає визначений “час життя” - інтервал перебування в
даному збудженому стані, після чого накопичена атомом енергія випромінюється у
вигляді кванта енергії й атом переходить на нижчий енергетичний рівень. При деякій
структурі рівнів різниця властивих ним інтервалів приводить до ситуації, коли
населеність рівня з більшою енергією вища населеності з меншою енергією, така
ситуація називається інверсією населеності. В цьому випадку виникає стимульоване
(індуковане) підсилене випромінювання, яке співпадає по фазі з падаючим
випромінюванням. Інверсію населеності можна створити за рахунок зіткнення
електронів у газовому розряді, накачкою енергії у вигляді світла, або безпосередньо
електричним струмом.
Колом зворотного зв’язку в лазерах, як правило, служить відкритий резонатор – в
найпростішому випадку - це пара дзеркал, розміщених з обох сторін резонатора, таким
чином, що вони повертають частину випромінювання в резонатор (активне
середовище).
Загальний випадок схеми лазера показано на рис. 3.1.
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Рис. 3.1 Узагальнена
схема лазера

Дз2

Схема лазера включає три основних елементи: активне середовище, в якому
випромінювання проходить деякий шлях L і підсилюється, джерело накачки, яке
постачає в активне середовище енергію, і відкритий резонатор, який складається з
двох дзеркал Дз1 і Дз2 із коефіцієнтами відбиття r1 і r2, які створюють коло зворотного
зв’язку з коефіцієнтом передачі

  r1r2 . (3.8)
В такій замкнутій системі випромінювання двічі проходить активне середовище із
загальним коефіцієнтом підсилення
K  e 2L . (3.9)
де α < 0 – коефіцієнт поглинання,
Перша умова генерації (умова амплітуд) має вигляд

e 2L    1 , (3.10)
а друга умова (умова фаз) зводиться до того, щоб на подвійній довжині резонатора
уклалось ціле число q довжин хвиль генеруючого випромінювання
2L=qλ. (3.11)
Вихід енергії випромінювання з резонатора досягається за рахунок напівпрозорого
дзеркала Дз2.
Так, як довжина резонатора набагато перевищує довжину світлової хвилі, то при
значній ширині спектра випромінювання активної речовини можлива поява великого
числа одночасно збуджених коливань, які називаються модами. Відстань між модами
f = C/2L. Лазер може випромінювати одночасно декілька аксіальних мод. Для
забезпечення високої когерентності кількість мод зменшують.
В лазерах вихідне випромінювання характеризується високим ступенем
просторової і часової когерентності та знаходиться в дуже вузькому інтервалі спектра,
тобто має дуже високий ступінь монохроматичності. Крім того, воно надзвичайно
вузько направлене і має високу спектральну щільність потужності.
Речовин, придатних для використання в якості активного середовища, відомо дуже
багато. Серед них – тверді тіла кристалічної, або аморфної структури, рідини і гази.
Відповідно агрегатному стану активного середовища лазери поділяються на
твердотілі, рідинні, газові.
Напівпровідникові лазери різко відрізняються від решти твердотілих лазерів і
виділяються в особливий клас.
3.1.3 Твердотілі лазери
Терміном твердотілі лазери називають лазери, активним середовищем у яких,
служать тверді тіла кристалічної або аморфної структури, які за своєю
електропровідністю відносяться до діелектриків.
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У твердотілих лазерах активне середовище формують іони, які в невеликій
кількості присутні в кристалі. Використовуються металеві іони, або іони окислів
рідкоземельних металів. Інверсія створюється оптичною накачкою. Найпростіше
реалізується твердотілий лазер в імпульсному режимі. Можливу будову твердотілого
лазерного генератора показано на рис. 3.3.
Лазерний генератор складається з еліптичного корпусу (рефлектора), вздовж
першої фокальної осі якого розміщується лазерний кристал, а вздовж другої – джерело
оптичної накачки, наприклад,: ксенонова, або ртутна лампа високого тиску, яка
працює в імпульсному, або неперервному режимі. Резонатор складається з двох
сферичних дзеркал: перше дзеркало (Дз1) із 100%, друге (Дз2) - із 70% відбиттям.
Джерело оптичної накачки

Рис. 3.3 Твердотілий лазер

Кристал

Дз1(100%)

Дз2(75%)

Лазерне випромінювання, в режимі вільної генерації в період випромінювання,
складається звичайно з випадкової послідовності коротких світлових імпульсів (рис.
3.4, а).
В окремих випадках замість послідовності нерегулярних імпульсів можна створити
регулярні релаксаційні коливання.
Останнім часом розроблені лазерні генератори гігантських імпульсів – лазери з
переключенням добротності, випромінювання яких представляє собою імпульси з
високою піковою потужністю, тривалістю декілька наносекунд і навіть менше (рис.
3.4, б). Досягається це завдяки швидкій зміні коефіцієнта добротності оптичного
резонатора за допомогою електрооптичних затворів (чарунка Керра, Покельса тощо).
Першим практично діючим лазером став лазер на рубіні, створений в 1960 р.
Рубін представляє собою кристалічний окисел алюмінію Al2O3, прозорий дуже
твердий кристал із добавкою трьохвалентних позитивних іонів хрому (Cr3+), який
відіграє роль активатора. Хром, в невеликій концентрації, придає кристала рожеве
забарвлення. Працює рубіновий лазер практично тільки в імпульсному режимі
випромінювання з тривалістю імпульсів близько 10 пс і довжиною хвилі λ = 694,3 нм.
Причиною цього є відсутність вузькосмугових джерел накачки, які заповнювали б
тільки потрібні зони рубіна, що призводить до витрат більшої частини енергії накачки
в тепло і відповідно, потребує значних затрат на охолодження. Однією з
найпридатніших речовин для твердотілих лазерів виявився кристал ітрій-алюмінієвого
гранату Y3Al5O12 з домішками трьохвалентних іонів неодиму Nd3+. Ітрій-алюмінієвий
гранат (ІАГ) представляє собою монокристал, який вирощують, як і рубін, при високій
температурі.

39

а
ФН
ФЛ

Лазер

ФН
ФЛ

б

Лазер

Джерело
накачки

Джерело
накачки

t

t

Рис. 3.4 Залежність потужності джерела накачки і лазера:
а - в режимі вільної генерації, б – в режимі зміни добротності
Генерація когерентного випромінювання в ІАГ-лазері виконується на довжині
хвилі λ =1064 нм, а порогове значення енергії накачки для граната набагато менше,
ніж для рубіну. Поєднання цього з досить високою теплопровідністю, надає
можливість використовувати гранатовий лазер, як в імпульсному, так і в
неперервному режимі, при кімнатній температурі, що для рубінового лазера
неможливо. Для досягнення цього режиму, замість імпульсної лампи накачки,
використовують газорозрядну (криптонову) лампу неперервного горіння.
В імпульсному режимі при однакових затратах на охолодження, в порівнянні з
рубіновим лазером, можна генерувати коротші імпульси (7–10 нс), із більшою
частотою слідування.
3.1.4 Газові лазери
В газових лазерах активне середовище складається з газу, або газової суміші.
Енергія накачки підводиться системою, дія якої основана на зіткненні електронів у
газовому розряді. Першим газовим лазером став лазер на суміші гелію і неону, - гелійнеоновий лазер (He-Ne-лазер). Підсилення в гелій-неоновому середовищі досягається
в декількох довжинах хвиль (1,15 мкм, 3,39 мкм – в інфрачервоному діапазоні спектра,
і 0,63 мкм – у видимому, червоному діапазоні).
Накачка гелій-неонової суміші забезпечується тліючим розрядом (найчастіше –
розрядом постійного струму, але інколи, і високочастотним розрядом). Оптимальна
щільність струму залежить від тиску газової суміші, і лежить у межах до 10-1А/см2.
Конструктивна схема гелій-неонового лазера (типова для багатьох газових лазерів)
приведена на рис.3.5.
Газова суміш в трубці збуджується розрядом постійного струму, для чого в неї
введено два електроди – анод і катод, які підключені до зовнішнього джерела струму.
При збудженні високочастотним розрядом, електричне поле від генератора високої
частоти підводиться до електродів, накладених на трубку зовні. Для усунення відбиття
та заломлення променя всередині резонатора, на кінцях трубки розміщують вихідні
вікна, пластини Брюстера, під кутом
tg  n . (3.12)
де n – показник заломлення пластин.
Таке розміщення вікон забезпечує мінімальні оптичні витрати з одночасною,
практично стовідсотковою, поляризацією випромінювання.
Резонатор He-Ne-лазера створюється парою дзеркал з багатошаровим
діелектричним покриттям і коефіцієнтом відбиття одного близько 100%, а другого –
1÷2%. Конфігурація дзеркал вибирається такою, щоб при заданих розмірах резонатора
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випромінювався тільки нижчий поперечний тип коливань, так звана хвиля ТЕМ00
(transverse electromagnetic – поперечна електромагнітна).
Джерело накачки
Катод

Анод
Кварцева трубка

Дз1(100%)

Вихідні вікна

Рис. 3.5 Конструктивна схема
гелій-неонового лазера

Дз2(1-2%)

Такі лазери прийнято називати одномодовими. За допомогою He-Ne - лазера можна
отримати неперервне випромінювання з вихідною потужністю від десятих часток
мілівата до сотень міліват.
У світловіддалемірах використовуються лазери з вихідною потужністю до 5 мВт і
кутом розходження пучка до 0,5´. З числа іонних газових лазерів відомий лазер на
іонізованому аргоні (Ar - лазер). Конструктивні відмінності аргонового лазера
обумовлені більшим тепловиділенням у газовій камері. Генерація в Ar - лазері
виконується на двох довжинах хвиль 488 і 514,5 нм, які лежать в синьо-зеленій області
спектра, що визначає перспективність їх, використання в підводних вимірюваннях.
Один із найцікавіших, за своїми можливостями, лазер на вуглекислому газі,
відноситься до класу молекулярних газових лазерів. Область спектра, в якій може
працювати СО2 - лазер (9,2 – 11,2мкм), знаходиться в центрі широкого вікна
прозорості атмосфери, де поглинання випромінювання атмосферними газами
найменше.
Лазер на вуглекислому газі може працювати, як в імпульсному, так і в
неперервному режимах, забезпечуючи при цьому велику вихідну потужність та
високий коефіцієнт корисної дії (5÷20%).
Конструктивна схема лазера на вуглекислому газі в загальному випадку аналогічна
схемі He-Ne-лазера.
3.1.5 Напівпровідникові люмінесцентні діоди та лазери
Напівпровідникові діоди - сублазери складаються з n та p - провідних
напівпровідників (рис. 3.6, а).
В якості матеріалів найчастіше використовують GaAs, GaAsP, GaAlAs, GaIuAs. Ці
матеріали мають вольт-амперні характеристики, подібні до напівпровідникових діодів.
В напрямку пропускання до люмінесцентного діода прикладають напругу, достатню,
щоб заповнити високі рівні в зоні провідності валентними електронами. Струм, що
протікає в прямому напрямку (струм інжекції), викликає в зоні p-n–переходу
рекомбінацію електронів та дірок і випромінювання квантів світла. Частота
випромінювання при рекомбінації визначається шириною забороненої зони між зоною
електропровідності і валентною зоною.
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Інтенсивність випромінювання пропорційна силі струму, що дозволяє
використовувати безпосередню лінійну модуляцію випромінювання.
Найчастіше використовуються діоди на арсеніді галію (GaAs) з випромінюванням у
діапазоні 850 – 950 нм. Випромінювання генерується в смузі шириною 25–30 нм і є
майже монохроматичним, але, у противагу лазерному випромінюванню, ще не
когерентним. Потужність випромінювання люмінесцентних діодів досягає десятків
мВт, але різко знижується на високих частотах.
Основне використання люмінесцентні діоди отримали у світловіддалемірах, як
складова частина випромінювача синусоїдального АМ сигналу. Незважаючи на
недостатню направленість випромінювання, при додатковій колімації, за допомогою
оптичної системи люмінесцентні діоди дозволяють виконувати вимірювання
дистанцій довжиною до 5 км.
Напівпровідникові лазери за принципом дії та за будовою аналогічні
люмінесцентним діодам (рис. 3.6, б). Властивості деяких напівпровідникових
матеріалів дозволяють, при достатньо високій щільності струму, отримати в зоні p-nпереходу значне підсилення оптичних коливань. Якщо помістити такий діод в
оптичний резонатор, то по досягненні необхідної щільності струму, що протікає через
перехід, світлодіод перетворюється в лазер: випромінювання стає когерентним, його
спектр різко звужується, а розходження вихідного пучка зменшується.
Напівпровідникові лазери такого типу прийнято називати інжекційними: енергію
накачки в них створює струм, а оптичне підсилення виникає в результаті інжекції
електронів у зону p-n-переходу при протіканні струму. Підсилення в інжекційних
напівпровідникових лазерах досить значне і дає можливість в якості дзеркал
використати поліровані грані напівпровідникового кристала. Сучасні інжекційні
напівпровідникові лазери випромінюють, як в імпульсному так і в неперервному
режимі.
Коефіцієнт корисної дії напівпровідникових лазерів досить високий (декілька
процентів). В неперервному режимі потужність випромінювання не перевищує 10
мВт.
Розходження вихідного пучка (десятки градусів) пояснюється малими розмірами
p-n-переходу і потребує додаткової колімації лазерного випромінювання за
допомогою оптичної системи. Це дозволяє використовувати напівпровідникові лазери
у віддалемірах для вимірювання невеликих (декілька тисяч метрів) відстаней.
Використання різних напівпровідникових матеріалів дозволяє створити інжекційні
лазери в широкому діапазоні хвиль – від 0,7 до 1,6 мкм.
Можливість модуляції випромінювання шляхом зміни струму накачки (внутрішня
модуляція) у значному діапазоні частот, до 109 Гц, важлива позитивна якість
напівпровідникових лазерів.
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3.2 Модуляція оптичного випромінювання
Модуляція світла – це зміна одного з його параметрів ( амплітуди, довжини хвилі,
фази), можлива також зміна поляризації, напрямку розповсюдження, розподілу
лазерних мод і т.ін.) в залежності від управляючого (модулюючого) сигналу. До
модуляторів оптичного діапазону ставляться такі вимоги:
- широкосмуговість - необхідна інформаційна ємність;
- лінійність модуляційної характеристики;
- великий динамічний діапазон;
- достатня глибина модуляції світла;
- простота реалізації;
- мінімальна маса та габарити;
- висока ефективність, економічність, низька вартість;
- стабільність параметрів.
Існує два основних засоби модуляції оптичного випромінювання. Перший засіб модуляція випромінювання джерела спеціальним модулятором, встановленим на
виході випромінювача. Така модуляція називається зовнішньою. Другий заснований на
використанні джерела, в якому здійснюється процес модуляції. Модуляція
випромінювання у цьому випадку здійснюється в процесі його генерації. Така
модуляція називається прямою, внутрішньою або безпосередньою, її прикладом є
зміна потужності випромінювання напівпровідникового лазера або світлодіода зміною
його струму накачування.
Модуляція оптичного випромінювання може виконуватись по одному з параметрів:
амплітуді, частоті, фазі та виду поляризації. Відповідно розрізняють амплітудні,
частотні, фазові і поляризаційні модулятори. Стосовно лазерів розрізняють також
зовнішню та внутрішню модуляцію, в залежності від того, де, після виходу пучка чи
всередині резонатора, виконується модуляція. Крім того модулятори класифікуються
за фізичними ефектами, які лежать в основі їх роботи. До останніх відносяться: ефект
Керра, ефект Поккельса, ефект Фарадея та дифракція випромінювання на акустичних
хвилях (акустооптичний ефект). Усі ці ефекти зводяться до зміни показника
заломлення середовища під впливом тих чи інших управляючих дій.
3.2.1 Модуляція на основі ефекту Керра
Електрооптичний ефект Керра полягає в тому, що при розміщенні деяких
речовин в електричному полі показник заломлення хвилі змінюється за квадратичним
законом

nе  n0  n  n0   B E 2 . (3.13)
де: ne - показник заломлення речовини, Е – напруженість електричного поля, К –
постійна Керра.
Модулятори, робота яких базується на цьому ефекті, називають чарунками Керра.
Розглянемо роботу такого модулятора на прикладі повної чарунки Керра (рис. 3.7).
Повна чарунка Керра складається з конденсатора Керра К, розміщеного між двома
поляроїдами. Перший поляроїд П на шляху променя від джерела Д, називається
поляризатор, а другий А – аналізатор. Найбільшу глибину модуляції світла можна
отримати в двох варіантах взаємного розміщення поляроїдів і конденсатора: при
перпендикулярних, схрещених осях поляризатора та аналізатора, які складають із
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силовими лініями конденсатора кут 45º (рис. 7, а), і паралельних осях поляризатора й
аналізатора, розміщених теж під кутом 45º до силових ліній конденсатора.
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Рис. 3.7 Повна чарунка Керра та варіанти розміщення осей поляризатора аналізатора
та конденсатора
Конденсатор Керра представляє собою скляну герметичну посудину заповнену
нітробензолом з двома електродами – пластинами конденсатора. Від джерела світла на
поляризатор направляється промінь із круговою поляризацією. Після проходження
поляризатора, електричний вектор променя коливається в площині поляризатора. Далі
плоскополяризований промінь попадає в зазор між пластинами конденсатора. При
відсутності напруги на пластинах конденсатора промінь проходить його без зміни і
його інтенсивність дорівнює

ФА  ФCos2  0,5Ф0Cos2 . (3.14)
де: Ф – інтенсивність світла після виходу з поляризатора, Ф0 - інтенсивність світла на
вході поляризатора,  - кут між площинами поляризатора і аналізатора.
Аналіз формули (3.14) показує, що при відсутності напруги на конденсаторі
схрещена чарунка гасить світло, а через чарунку з паралельними поляроїдами
проходить половина падаючого світлового потоку.
Швидкодія ефекту Керра дуже велика, його можна використовувати для модуляції
з частотами до 1012Гц. Суттєвим недоліком модулятора на основі ефекту Керра є
велика (до 5 кВ) амплітуда напруги модуляції та невеликий коефіцієнт пропускання
світла (до 25%).
3.2.2 Модуляція на основі ефекту Поккельса
Ефект Поккельса багато в чому схожий з ефектом Керра. Основна відмінність
полягає в тому, що приріст показника заломлення у випадку ефекту Поккельса
залежить від прикладеної напруги лінійно, а не квадратично, як при ефекті Керра.
Ефект Поккельса спостерігається в багатьох кристалах, оптичні властивості яких,
поперед всього показник заломлення, залежать від напрямку розповсюдження в
кристалі випромінювання по відношенню до його кристалографічних осей.
Модулятор на основі ефекту Поккельса може бути побудований по схемі, схожій зі
схемою модулятора на основі ефекту Керра. Електроди, між якими створюється
управляюче електричне поле, наносяться на протилежні поверхні кристала
прямокутної форми, а оптичне випромінювання проходить через бокові поверхні
цього кристала (рис. 3.9).
Коли площина поляризації паралельна силовим лініям управляючого поля,
модулятор без аналізатора працює як фазовий, причому зсув фази пропорційний,
прикладеній до електродів, напрузі. Поворот площини поляризації, відносно силових
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ліній управляючого поля, перетворює фазовий модулятор у поляризаційний, а
введення аналізатора на виході дозволяє отримати амплітудну модуляцію
випромінювання. Вигляд модуляційної характеристики для амплітудного модулятора
на ефекті Поккельса приведено на рис. 3.9, б.
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Рис. 3.9 Схема модулятора
Поккелльса та його модуляційна
характеристика
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Головна перевага модуляторів на ефекті Поккельса – суттєве зниження
модулюючої напруги в порівнянні з модуляторами на ефекті Керра. Діелектричні
властивості кристалів на високих частотах кращі ніж у нітробензолу, а швидкодія
дозволяє використовувати їх на частотах модуляції до 10 9 Гц.
Модулятори на основі ефекту Поккельса стали самими розповсюдженими із
широкосмугових модуляторів оптичного випромінювання. У віддалемірах із газовими
лазерами частіше використовуються кристали дигідрофосфату калію (KDP) та
дигідрофосфату амонію (ADP).
3.2.3 Модуляція на основі ефекту Фарадея
В деяких речовинах, розміщених у магнітному полі, спостерігається зміна
показника заломлення при проходженні електромагнітної хвилі з круговою
поляризацією. Цей ефект отримав назву - магнітооптичний ефект Фарадея.
Величина приросту показника заломлення лінійно залежить від напруженості
магнітного поля
n 

1
VH . (3.17)
4

де: λ - довжина хвилі випромінювання, V- постійна Верде, яка залежить від
властивостей речовини, H- напруженість магнітного поля.
При зміні напруженості магнітного поля, зсув фази оптичного випромінювання
пов’язаний з напруженістю магнітного поля співвідношенням
 

1
VlH . (3.18)
2

де l - довжина шляху випромінювання в речовині.
Хвиля з лінійною поляризацією може бути представлена у вигляді суми двох хвиль
із круговою поляризацією і протилежними напрямками обертання вектора
електричного поля. Складові з протилежними напрямками обертання мають однакові
по величині і різні за знаками зсуви фаз, а їх сума на виході дає лінійну поляризацію
повернуту, відносно вхідної, на кут

1
2

  2  VlH . (3.19)
Таким чином, для хвилі з лінійною поляризацією зміна напруженості магнітного
поля приводить до поляризаційної модуляції випромінювання. Якщо на шляху такого
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випромінювання поставити аналізатор, можна отримати амплітудну модуляцію. Схема
амплітудного модулятора на основі ефекту Фарадея зображена на рис. 3.10.
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Рис.3.10. Схема амплітудного
модулятора на основі ефекту Фарадея
та його модуляційна характеристика.
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Магнітне поле накладається на кристал розміщенням останнього всередині
соленоїда, через який проходить електричний струм сигналу модуляції. Модуляційна
характеристика
амплітудного
магнітооптичного
модулятора
аналогічна
характеристиці модулятора на основі електрооптичного ефекту.
Ефект Фарадея властивий багатьом оптично-прозорим речовинам, в тому числі і
звичайному склу, однак величина постійної Верде для більшості з них мала і для
глибокої модуляції потрібні дуже сильні магнітні поля.
3.2.4 Акустооптичний модулятор
При розповсюдженні ультразвукової хвилі в оптично прозорому середовищі,
щільність і його показник заломлення цього середовища періодично змінюються з
частотою ультразвукових коливань. В результаті виникає періодична структура у
вигляді фазової дифракційної структури. Оптичне випромінювання, що проходить
через таку періодичну структуру, зазнає дифракції, в результаті чого виникають
симетричні хвилі нульового, першого, другого і т.д. порядків, відхилені від
початкового напрямку на кути
 p  arcsin  p  a  . (3.20)
де: p – порядок дифракції (1,2,3…), λ - довжина хвилі оптичного випромінювання, λα довжина акустичної хвилі.
Якщо на шляху пучка променів, що вийшли з такої структури розмістити лінзу
(рис. 3.11), то у фокальній площині виникне ряд зображень, що відповідають хвилям
нульового і бокових порядків.
Виділивши, за допомогою діафрагми, зображення, наприклад, нульового порядку,
отримаємо хвилю, інтенсивність якої залежить від інтенсивності просторової
модуляції середовища ультразвуковою хвилею.
Якщо в акустооптичній чарунці ультразвукова хвиля поглинається, виникає, так
звана “біжуча” хвиля, і модулятор використовують для зсуву частот у лазерах. У
випадку заміни поглинання відбиванням ультразвукової хвилі, виникає “стояча”
хвиля, а модулятор використовують у світловіддалемірах для високочастотної
модуляції випромінювання на фіксованих частотах.
Амплітудні акустооптичні модулятори описаного типу мають меншу ширину
спектра модуляції частот в порівнянні з електрооптичними модуляторами, але їх,
позитивною якістю є невелика потужність, а також незначні оптичні витрати.

46

Джерело
модуляції

П’єзокристал
Діафрагма

Рис. 3.11 Схема амплітудного
акустооптичного модулятора
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В якості середовища в акустооптичних модуляторах використовують кварц, скло,
спирт, воду.
3.3 Прийом оптичного випромінювання
Основною функцією приймача світлових коливань є приймання світлового потоку,
що повернувся в приймальну оптичну систему з відбивача, і перетворення його в
електричний сигнал із фазовими співвідношеннями між опорним та дистанційним
сигналами. В деяких випадках приймач світла виконує, одночасно, функції
демодулятора, тобто виконує порівняння опорного і дистанційного сигналів. Пристрої
для такого перетворення – фотодетектори – досить різноманітні, але їх можна
виділити у два основних класи – фотодетектори із зовнішнім фотоефектом
(фотоемісійні приймачі)
та фотодетектори з внутрішнім
фотоефектом
(напівпровідникові фотоелектричні приймачі).
3.3.1 Оптичні системи віддалемірів
Призначення оптичних систем – вузьконаправлене випромінювання, відбивання та
прийом модульованого світлового потоку. За допомогою оптичних систем повинні
забезпечуватись передача і прийом світлової енергії з мінімально можливими
витратами.
В залежності від використаного джерела світла передаюча та приймаюча оптичні
системи можуть мати суттєві відмінності. Некогерентні джерела світла дають
ізотропне (рівномірне за всіма напрямками) випромінювання в широкому спектрі. Для
забезпечення високої направленості такого випромінювання та хорошої якості
прийнятого зображення, необхідні складні, висококореговані оптичні системи.
Випромінювання ОКГ вузьконаправлене, монохроматичне, тому для забезпечення
необхідної направленості достатньо простих лінзових систем без корекції хроматичної
аберації.
Для лазерного випромінювання кут розходження світлового пучка

 л  1,2 . (3.21)
l

де: λ – довжина хвилі в мкм; l – довжина резонатора в мм.
За допомогою простої оптичної системи (рис. 3.12) розходження
d0
f
 0 , (3.22)
зменшується приблизно
dк
fк
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і при достатньо малому dК можна отримати задовільні результати. Малий діаметр
коліматорних лінз не має значення завдяки невеликому тілесному куту
випромінювання.

Рис. 3.12 Телескопічна
оптична система
dк

d0

При внутрішній модуляції світлового потоку, а також при роботі модулятора в
паралельному пучку (модулятор Поккельса), використовують афокальну телескопічну
систему з довгим фокусом, трубу Галілея (рис. 3.13).
При ізотропному випромінюванні світлова енергія, попередньо, збирається за
допомогою конденсора (рис. 3.14). З кожної одиниці площі
К
О

2

lк
f1

f2

lD
f0

Рис. 3.13 Труба Галілея

D

поверхні ізотропного джерела світла коливання розповсюджуються у радіальних
напрямках. Очевидно, що чим більше світлової енергії буде зібрано конденсором, тим
більше її буде зібрано на задньому фокусі об’єктива. Кут 2α називають кутом захвату
конденсора. Його величина залежить від діаметра конденсора lк та фокусної відстані f1.
Гранична величина цього кута, 60°, залежить від фокусної відстані f2. Якби джерело
світла представляло б собою геометричну точку, то при поєднанні переднього фокуса
конденсора із заднім фокусом об’єктива, світлові промені виходили б з об’єктива
паралельним пучком. Для того, щоб уся енергія зібрана конденсором виходила з
труби, необхідно виконати умову
lК
l
 D . (3.23)
f2
fO
Здавалося б, з точки зору зменшення габаритів оптичної системи вигідно мати
короткофокусний об’єктив, але на практиці ізотропні джерела світла - далеко не
геометрична точка і, якщо діаметр джерела l, то розмір його зображення, отриманого
f
за допомогою конденсора, буде lк  l 2 , (3.24)
f1
Унаслідок цього світловий потік випромінюється об’єктивом у вигляді пучка,
який розходиться, і на відстані D до відбивача його переріз складе
D
lD  lК
. (3.25)
f0
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Формула (3.25) показує, що у світловіддалемірах з ізотропними джерелами світла
доцільно використовувати довгофокусні оптичні системи.
Приймальні оптичні системи для впевненого прийому слабких, як когерентних так
і некогерентних оптичних сигналів, повинні мати велику світлосилу і бути також
довгофокусними.
При вимірюванні коротких ліній вузьконаправлений світловий потік не попадає в
об’єктив приймальної оптичної системи. Для протидії цьому використовують
розфокусування оптичної системи відбивача. Але радикальнішим є використання
коаксіальної, або суміщеної оптичних систем.
На рис. 3.15 схематично показана коаксіальна приймально-передавальна оптична
система, яка використовується в геодиметрі. Від джерела Д випромінювання
двостороннім дзеркалом направляється об’єктивом O1 на дистанцію. Відбите
випромінювання дзеркальним об’єктивом O2, через зворотну сторону дзеркала
направляється до фотоприймача.
Д

O2

O1

Рис. 3.15 Коаксіальна оптична система

Ф

На рис. 3.16 приведена суміщена оптична система, в якій основні компоненти
виконують одночасно роль і передавальних, і приймальних вузлів. В ній світлова
енергія приймального каналу виділяється за допомогою напівпрозорого дзеркала.
Тільки внаслідок цього втрачається 50% падаючої на нього енергії від джерела
випромінювання і 50% енергії випромінювання, яка повернулася з відбивача, що в
сумі складає (теоретично) 75% марних витрат енергії випромінювання. Однак
можливість використання світлосильного об’єктива, при малих габаритах такої
оптичної системи, дозволяє нехтувати такими витратами енергії випромінювання.

25%
Ф

25%

Рис. 3.16 Оптична система із
загальним об’єктивом

50%

Досить часто в лазерних віддалемірах використовують загальний об’єктив для
передавального і приймального каналів (рис. 3.17). Так як лазерний пучок, навіть після
розширення, має відносно невеликий поперечний розріз, в передавальному каналі
використовують центральну частину об’єктива, а периферійна частина об’єктива
працює в приймальному каналі.
Точність корекції приймальних оптичних систем світловіддалемірів відповідає
кращим оптичним системам геодезичних приладів.
Відбиваючі оптичні системи повинні задовольняти наступним вимогам: приймати
достатньо велику кількість світлової енергії, яку випромінює передаюча оптична
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система, і повертати (віддзеркалювати) її у зворотному напрямку з найменшими
витратами, і можливо з найменшим кутом розходження.

Рис. 3.17 Оптична система
із загальним об’єктивом
ФЕП

О
К
Г

Кількість прийнятої енергії залежить від величини робочої поверхні відбивача та
довжини лінії, що вимірюється. У відповідності з формулою (3.25) при поперечному
розрізі джерела світла lК=1мм поперечний розріз світлового пучка на відстані 5 км
складе величину порядку 5 м, в той час, як розміри реальних відбивачів набагато
менші.
З усіх можливих варіантів конструкцій відбиваючих оптичних систем реального
використання зазнали дві системи – дзеркально-лінзова та призмова відбиваючі
системи.
На рис. 3.18 показано дзеркально-лінзовий відбивач, елементи якого розміщуються
в вигляді сотів, та два варіанти конструкції оптичних елементів. У варіанті б за
рахунок установки додаткового плоского дзеркала вдвічі зменшується поздовжній
розмір відбивача, або, відповідно, збільшується фокусна відстань лінзових елементів,
що вигідно, з точки зору зменшення витрат енергії випромінювання.
Дуже широке застосування отримали призмові відбивачі. Оптичним елементом
такого відбивача є трипельпризма – трьохгранна призма з кутами при вершині
рівними 90° (рис.3.19).
Промінь світла, падаючи на основу такої призми, входить всередину і тричі
відбивається від її граней. Потім виходить через основу призми і розповсюджується у
зворотному напрямку, паралельно падаючому променю. Шлях, пройдений променем
усередині трипельпризми, дорівнює подвійній висоті призми. Паралельність
а)

б)

h
Рис. 3.18. Дзеркально-лінзовий відбивач.

Рис. 3.18. Призмовий відбивач.

падаючого та відбитого променів для трипельпризми зберігається в межах кута
орієнтування до 30°, що, відповідно, зменшує вимоги до орієнтування призмового
відбивача і є серйозною перевагою в порівнянні з дзеркально-лінзовими відбивачами.
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3.3.2 Оптична фільтрація в приймачах випромінювання
Наявність в оптичному діапазоні потужних джерел перешкод, поперед усього
сонячного випромінювання, викликає необхідність розміщувати на вході
фотоприймача оптичний фільтр, прозорий лише у вузькій зоні спектра, в якій
знаходиться частота коливань сигналу. Такі фільтри виготовлюються у вигляді
нанесених на прозору основу тонких, змінюючих одна одну, плівок із високим і
низьким показником заломлення. Товщина плівок розраховується таким чином, щоб
інтерференція хвиль відбитих від границі різних шарів приводила до подавлення
“паразитного” випромінювання і пропускала вузький спектр корисного сигналу.
Основними параметрами таких вузькосмугових фільтрів є смуга пропускання Δλ0,5
- ширина ділянки спектра, на якій пропускання фільтра зменшується вдвічі; та
прозорість в максимумі Tmax - максимальний коефіцієнт пропускання фільтра. Для
сучасних вузькосмугових інтерференційних фільтрів характерні значення Δλ0,5 =1-3нм
і Тmax = 60 -70%. Використання вузькосмугових світлофільтрів у сотні разів зменшує
шкідливий сигнал, за рахунок чого зменшується рівень шумів у детекторі та
підвищується чутливість приймача до слабких сигналів. В поєднанні з просторовою
селекцією (звуженням поля зору оптичної системи), використання вузькосмугових
фільтрів дозволяє забезпечити роботу світловіддалемірних систем в умовах, коли
джерело сигналу знаходиться на фоні денного неба, або освітленого сонцем
ландшафту.
3.3.3 Фотоемісійні приймачі оптичного випромінювання
Принцип дії фотоемісійних приймачів ґрунтується на зовнішньому фотоефекті –
явищі фотоелектронної емісії. При опромінюванні поверхні деяких речовин потоком
фотонів останні, обмінюючись енергією з атомами речовини, “вибивають” із них
електрони. У вакуумі при взаємодії з електричним полем виникає електричний струм,
який у цьому випадку називають фотострумом. Найпростіший пристрій цього типу –
вакуумний фотоелемент – представляє собою колбу, в якій розміщені два електроди
– фотокатод і анод. При поданні на електроди напруги, сила струму, що протікає через
фотоелемент дорівнює

I Ф    P . (3.26)

Коефіцієнт  називається спектральною чутливістю фотокатода, який і
визначається в А/Вт падаючої потужності випромінювання.
Залежність спектральної чутливості від довжини хвилі випромінювання
називається
спектральною
характеристикою
фотокатода.
Вигляд
цієї
характеристики залежить від речовини, із якої зроблено фотокатод.
Інколи спектральну чутливість фотокатода характеризують квантовим виходом ηкв,
відношенням середнього числа вибитих з фотокатоду електронів Ne до середнього
числа квантів Nкв, які поступили на нього.
N

кв  e  1,24  . (3.27)
N кв

де λ - довжина хвилі в мкм.
Фотокатод наноситься на внутрішню поверхню колби у вигляді тонкого
напівпрозорого шару.
По розміщенню максимуму спектральної характеристики виділяють три типи
фотокатодів: сурмяно-цезієві (Sb-Cs), із максимумом на довжині хвилі λ=0,45 мкм
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(блакитний колір), мультилужні (Sb-K-Na-Cs), з λ = 0,5 мкм (зелений колір), і кисневосрібно-цезієві (Al-O-Cs), які мають два максимуму: на кордоні ультрафіолетової та
видимої зони спектра з λ = 0,37мкм і в ближній інфрачервоній зоні з λ = 0,8 мкм.
Гранична частота вакуумних фотоелементів визначається інтервалом проходу
електронів від катода до анода і становить близько 100 МГц, а їх чутливість
знаходиться в межах десятків мА/Вт.
У світловіддалемірах, особливо при вимірюваннях великих дистанцій, виникає
необхідність реєстрації дуже слабкого випромінювання, а електричний сигнал на
виході фотоприймача важко розрізнити на фоні теплового шуму. Вирішити цю
проблему можна використанням фотоелектронного примножувача (ФЕП) (рис. 3.20).
ФЕП відрізняється від звичайного фотоелемента наявністю системи внутрішнього
підсилення фотоструму, дія якої основана на ефекті вторинної емісії електронів, що
отримав назву – динатронний ефект.
Катод

Опртичний
сигнал

Диноди

Анод

Електричний
сигнал

Рис. 3.20 Схема
фотоелектронного примножувача.
Цей ефект полягає в вибиванні електроном, з достатньою кінетичною енергією, з
деяких металів декількох вторинних електронів. Крім анода й катода, всередині
фотоелектронного примножувача розміщена система проміжних електродів – динодів,
зроблених із матеріалу з великим коефіцієнтом вторинного електронного
примноження σ. Фотоелектронний примножувач може включати до 14 динодів.
Прикладена напруга створює між електродами прискорююче електричне поле, у
якому електронний потік розповсюджується від катода до анода, примножуючись у σ
≈ 3-4 рази на кожному диноді. Повний коефіцієнт множення становить M=σn, де n число динодів.
Множення електронів зростає від динода до динода лавиноподібно, а коефіцієнт
множення може досягати величин порядку 105-109.
Інтегральний коефіцієнт чутливості ФЕП досягає значень порядку 30 – 200
мкА/лм. Анодний струм ФЕП у широкому діапазоні пропорційний падаючому
світловому потоку. Геометричні розміри ФЕП обмежують граничну частоту роботи до
300 МГц. Мінімальний фотострум обмежується темновим струмом фотокатода 10-1210-15, який виникає в результаті того, що навіть в повній темноті фотокатоди емітують,
так звані теплові електрони, а також світловим потоком фону, який разом з корисним
сигналом попадає на катод.
Фотоелектронні примножувачі отримали дуже широке використання в техніці
прийому слабких оптичних сигналів – в більшості сучасних лазерних вимірювальних
систем космічної геодезії та наземної світлодальнометрії.
3.3.4 Фотоприймачі на основі внутрішнього фотоефекта
Фотоелектричні приймачі на основі внутрішнього фотоефекта представляють
собою напівпровідникові прилади - фотодіоди з p-n переходом у кристалах германію,
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кремнію, або сполук – арсеніду та фосфіду галію. Напруга до p-n переходу
прикладається в запираючому напрямку (рис. 3.21).
p-шар

Рис. 3.21 Принцип роботи
напівпровідникового фотодіода

запираючий шар
n-шар

Поглинання фотонів падаючого випромінювання приводить до появи в області
просторового заряду (запираючого шару) пар електрон – дірка. Під дією напруженості
поля в області просторового заряду, ці пари розділяються і створюють струм у
зовнішньому колі. Завдяки потенціальному бар’єру, при відсутності світлового потоку
в запираючому напрямку протікає дуже малий темновий струм.
Чутливість фотодіодів досягає 0,4 – 0,5 А/Вт, а інерційність доходить до часток
наносекунди, що дозволяє використовувати іх для прийому дуже коротких лазерних
імпульсів, або слабкого неперервного випромінювання з НВЧ модуляцією.
В лавинних фотодіодах напруга в запираючому напрямку збільшується майже до
величини пробою. Електрони, які звільняються під дією фотоефекта, сильно
прискорюються і в результаті зіткнення з атомами створюють додаткові пари електрон
– дірка. Число носіїв заряду значно виростає, створюючи лавинний ефект. Лавинні
фотодіоди мають краще співвідношення сигнал/шум ніж звичайні фотодіоди.
В порівнянні з фотоемісійними приймачами, напівпровідникові фотодіоди мають
чотири суттєві переваги: дуже високий квантовий вихід (не менше ніж 0,5, але може
досягати і одиниці); малі габарити; низькі напруги живлення; високі робочі частоти
(до 40 ГГц). До недоліків відноситься малий вихідний сигнал, що потребує суттєвого
підсилення.
В наш час напівпровідникові фотодіоди використовують, в основному, в якості
фотоелектричних приймачів у світловіддалемірах малої дальності дії, які мають
невеликі габарити та масу. В той час, як фотодіоди підключаються до джерела
живлення, фотоелементи представляють собою активні напівпровідникові елементи
p-n типу. При попаданні світла на запираючий шар у ньому виникають пари носіїв
заряду, які розділяються потенційним бар’єром, що існує в запираючому шарі, і
створюють напругу на електродах. Найвідоміші - кремнієві та селенові фотоелементи,
які використовуються в самореєструючих нівелірних рейках та в приладах для
автоматичного спостереження за стійкістю споруд.
3.4 Імпульсні лазерні віддалеміри
Дуже мала тривалість імпульсів сучасних ОКГ у режимі модуляції добротності, в
поєднанні з великою енергією таких коротких імпульсів дозволяє створити лазерні
імпульсні віддалеміри різноманітного призначення. Найбільш широкого використання
набули віддалеміри на основі твердотілих лазерів середньої потужності (1 – 10 МВт, з
тривалістю імпульсу 10–20 нс), які працюють в імпульсному режимі добротності. Ці
віддалеміри призначені для вимірювання відстаней від одиниць до десятків кілометрів
до різних об’єктів, часто без спеціального відбивача.
Друга важлива область використання імпульсних лазерних віддалемірів вимірювання відстаней до космічних об’єктів при вирішенні задач космічної геодезії і
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метричного забезпечення космічних навігаційних систем. Необхідність вимірювання
великих дистанцій (1000 ÷ 100000 км) змусила не тільки значно збільшити енергію
випромінювання лазерів і підвищити ефективність приймання оптичного
випромінювання, але й використати високоефективні відбивачі. Крім того, зростаючі
вимоги до точності вимірювань привели до необхідності ще більшого скорочення
тривалості імпульсів випромінювання. В результаті, сучасні імпульсні лазерні системи
по своїй точності вимірювання наблизились до величин, що не перевищують 0,1 м.
Так для визначення координат геодинамічного ШСЗ LAGEOS
використано
гранатовий лазер з тривалістю імпульсу 0,2 нс і піковою потужністю 1 ГВт, що дало
можливість, з врахуванням параметрів атмосфери, зменшити СКП до декількох
сантиметрів.
Узагальнена схема імпульсного лазерного віддалеміра зображена на рис. 3.22.
Передаюча
оптична
система

Лазер

Фотоприймач

Інтервалометр

Приймальна
оптична
система

Рис. 3.22 Структурна схема
імпульсного лазерного віддалеміра.

Управляюча
ЕОМ

Опорно-поворотна
слідкуюча система

Лазер, з передавальною оптичною системою, і фотоприймач, із приймальною
оптичною системою, розміщуються на опорно-поворотній слідкуючій платформі, яка
виконує наведення установки на ціль за допомогою ЕОМ. Деяка частина лазерного
випромінювання безпосередньо підводиться до фотоприймача, створюючи опорний
імпульс, який запускає пристрій для вимірювання інтервалу затримки дистанційного
сигналу. Опорний і відбитий сигнали проходять однакову відстань у приймальному
тракті системи, що зводить до мінімуму вплив параметрів цього тракту на точність
вимірювання. Помилка вимірювання інтервалу τ2D (апаратна помилка віддалеміра) в
сучасних імпульсних віддалемірних системах не перевищує 0,5 нс (в лінійній мірі – 7–
8 см), що відповідає відносній помилці порядку 10-7–10-10. Помилка, обумовлена
неточністю врахування впливу параметрів атмосфери, може бути зведена до одиниць
сантиметрів.
Межа дальності дії імпульсного лазерного віддалеміра, при вимірюваннях із
відбивачами, може бути оцінена за формулою
E л S відб S прпервідбпр А
Dmax  4
. (3.28)
E min  пер відб
де: Eл (1Дж) - енергія імпульса, Sвідб (0,05м2) - площа відбивача, Sпр (0,2м2)- площа
об’єктива приймальної системи, ηпер (0,8) - коефіцієнт передачі оптичної системи
передавача, ηвідб (0,5) - коефіцієнт передачі оптичної системи відбивача, ηпр (0,4) коефіцієнт передачі приймальної оптичної системи, δА (0,5) - коефіцієнт пропускання
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атмосфери, Emin (10-16Дж)- мінімально допустима енергія сигналу на фотодетекторі,
Ωпер (10-7) - тілесний кут на виході оптичної системи передавача, Ωвідб (2×10-9) тілесний кут на виході оптичної системи відбивача.
Розрахована по формулі (3.28) при типових (у дужках) величинах, межа дальності
складає наближено 10 тис. км.
Імпульсні лазерні віддалеміри знайшли використання в бортових системах
космічних апаратів – для вимірювання висоти над поверхнею планети. Найвідомішим
прикладом є використання лазерного альтиметра на орбітальному модулі “Аполлон”,
за допомогою якого виконувалось фотографування поверхні Місяця спеціальною
фотокамерою, синхронно з відкриванням затвора якої, працював імпульсний лазерний
висотомір, який вимірював висоти знімків у момент фотографування.
Область використання імпульсних лазерних віддалемірів, завдяки постійно
зростаючій точності і можливості вимірювань дистанцій без використання
спеціальних відбивачів, в майбутньому буде значно розширюватись. Розвиток методу
синхронізації мод у твердотілих лазерах, який дозволяє генерувати імпульси
тривалістю 10-10-10-12с і розробка високоточних цифрових інтервалометрів дозволить
створювати імпульсні віддалеміри з помилкою вимірювання порядку декількох
міліметрів і навіть часток міліметра.
3.5 Фазові віддалеміри
По принципу фазових вимірювань всю різноманітність фазових віддалемірів
можна звести до двох груп. До першої групи входять віддалеміри, в яких фазові
вимірювання виконуються на частоті модуляції. Друга група включає віддалеміри з
перетворенням частоти (гетеродинні), в яких фазові вимірювання виконуються на
низькій частоті.
3.5.1 Фазові вимірювання на частоті модуляції
Фазове детекторування на частоті модуляції може виконуватись в демодуляторі,
аналогічному модулятору світла, або в фотоприймачі. В першому випадку схема має,
як правило, симетричний вигляд і її називають схемою із синхронною демодуляцією.
Така схема вперше була використана ще в 1928 р. Каролюсом і Міттельштедтом для
визначення швидкості світла, а потім була покладена в основу візуальних
світловіддалемірів: СВВ-1, СТ, ТД, “Кристал”. Пізніші моделі оснащені
фотоелектричним приймачем.
Узагальнена структурна схема світловіддалеміра із синхронною фазовою
демодуляцією приведена на рис. 3.23.
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Рис. 3.23 Узагальнена схема
далекоміра з синхронною
модуляцією

Приймальна
оптична
система
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Основним принципом дії схеми є те, що модулюючий сигнал від генератора
подається синхронно на модулятор і на фазовий детектор (демодулятор), в якості
якого використовується пристрій аналогічний модулятору.
У віддалемірі з плавною зміною частоти (всі візуальні віддалеміри) в схему
вводиться частотомір (показаний пунктиром). У віддалемірі з фіксованими частотами
вводиться оптична лінія затримки (ОЛЗ) змінної довжини, причому вона може бути
введена як у приймальний, так і в передавальний тракт.
Індикаторна частина може бути якою завгодно. В найпростішому випадку, коли
світловіддалемір візуальний, приймачем світла й одночасно індикатором стає
спостерігач.
3.5.2 Фазові вимірювання на низькій частоті
На практиці все частіше використовується гетеродинний фотоприйом.
Принципова схема гетеродинного фотоприймача приведена на рис. 3.26.

Лазер випромінювач
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Вихідний
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Напівпрозоре
дзеркало

Рис. 3.26 Принципова схема
гетеродинного фотоприймача.

Лазер –
гетеродин

До його складу входить гетеродин – джерело монохроматичного оптичного
випромінювання з частотою fГ, близькою до частоти лазера-випромінювача fD. Обидва
сигнали, дистанційний та гетеродинний, одночасно поступають на фотодетектор, тип
якого може бути яким завгодно. Роль гетеродина виконує малопотужний лазер високої
монохроматичності з неперервним випромінюванням.
В результаті інтерференції оптичних полів дистанційного і гетеродинного сигналів,
на фотодетектор діє результуюче поле, яке змінюється з частотою, що дорівнює
різниці частот полів дистанційного і гетеродинного сигналів.
Складова струму фотодетектора з частотою fП визначається формулою
e
I П  кв 2 PГ PD . (3.44)
hf
де: РГ і РD - потужність випромінювання гетеродина та сигналу; е – заряд електрона; h
– постійна Планка; f – частота сигналу кв - квантовий вихід фотодетектора.
Сигнал із частотою fП ≈107-109 Гц, представляє собою сигнал проміжної частоти,
який лежить в діапазоні радіочастот і, відповідно, може підсилюватись підсилювачем
проміжної частоти.
В деяких випадках частоту гетеродина вибирають рівною частоті сигналу.
Проміжна частота при цьому дорівнює нулеві, а струм фотодетектора безпосередньо
включає складову, пропорційну амплітуді огинаючій модульованого оптичного
сигналу. Такий фотоприймач називається гомодинним; в ньому зберігаються
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переваги гетеродинного прийому і відсутня необхідність у підсилювачі проміжної
частоти.
Недоліком гетеродинного прийому є досить жорсткі вимоги до точності суміщення
фронтів дистанційної і гетеродинної хвиль та стабільності їх, частот.
Узагальнена схема світловіддалеміра з фазовими вимірюваннями на низькій
частоті, гетеродинного віддалеміра, приведена на рис. 3.27.
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Основним у цій схемі є те, що на модулятор і фотоприймач (ФЕП) подаються
сигнали різних, але близьких, частот, - на модулятор сигнал частоти ωm від основного
генератора, а на ФЕП – сигнал від допоміжного генератора (гетеродина). В цьому
випадку ФЕП служить одночасно приймачем світла і змішувачем. Після ФЕП
виділяється сигнал низької частоти (сигнал різниці частот), фаза якого порівнюється з
фазою опорного сигналу тієї ж низької частоти, отриманої змішуванням сигналів
генератора і гетеродина в окремому змішувачі.
3.5.3 Технічні засоби фазових вимірювань
Фазові вимірювання у світловіддалемірах можуть виконуватись аналоговим, або
цифровим методом.
Аналогові вимірювання виконуються, як правило, компенсаційними методами.
Компенсація різниці фаз опорного і дистанційного сигналів виконується за допомогою
фазообертача, або оптичної лінії затримки змінної довжини, а в світловіддалемірах із
плавною зміною частоти – зміною частоти.
Оптичну лінію затримки (ОЛЗ) використовують при достатньо високій частоті
модуляції. ОЛЗ – це призменна система, яка подовжує хід променя в передавальній
або приймальній оптичній системі. Зміна довжини ОЛЗ виконується переміщенням
призми вручну або автоматично.
Більшість віддалемірів з частотами модуляції у діапазоні 10–30 МГц включають
електричні фазообертальні пристрої індукційного типу, (рис.3.28).
Індукційний фазообертальний пристрій, - це своєрідний трансформатор із
вторинною обмоткою, яка може обертатись навколо загальної осі.
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Рис. 3.28 Схема індукційного фазооберталього пристрою
Нерухома частина – статор, складається з двох, розміщених ортогонально обмоток
L1 і L2, на які подається напруга, однакова за амплітудою, але зсунута по фазі на 90º. З
рухомої обмотки – ротора, знімається напруга, зсув по фазі якої, відносно першої
обмотки статора, визначається кутом повороту ротора. Вісь ротора з’єднується з
лімбом градуйованим в умовних одиницях, або в лінійній мірі, або з механічним
лічильником.
Аналогове вимірювання різниці фаз дозволяє отримати роздільну здатність
порядку 1/3000 від довжини хвилі модуляції.
При цифрових фазових вимірюваннях різниця фаз між опорним і дистанційним
сигналами представляється у вигляді числа імпульсів. Синусоїдальні сигнали
опорного та дистанційного каналів за допомогою тригерів перетворюються в імпульси
прямокутної форми (рис. 3.29). Переднім фронтом, сформованого тригером імпульсу
опорного сигналу, відкривається ключ, який створює інтервал пропускання лічильних
імпульсів до декадного лічильника.
Переднім фронтом сформованого тригером імпульсу дистанційного сигналу цей
ключ закривається. Таким чином, ключ виявляється відкритим на час τ, який
відповідає фазовому зсуву між опорним та дистанційним сигналами.
В той час, коли ключ відкритий, він пропускає на електронний декадний
(десятковий) лічильник лічильні імпульси, які генеруються окремим стабілізованим
генератором, або формуються, безпосередньо з модулюючого коливання. Інтервал
часу τ визначається по числу m підрахованих лічильником імпульсів

  mTл . (3,56)

де ТЛ - період чередування лічильних імпульсів.
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Рис. 3.29 Цифровий метод вимірювання різниці фаз:
а – структурна схема цифрового фазометра; б – часова діаграма сигналів.
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У віддалемірах лічильник цифрового фазометра зручно градуювати в одиницях
відстані, для чого частоту чередування лічильних імпульсів вибирають рівною
половині швидкості світла. Для забезпечення десяткової системи відліку частота
лічильних імпульсів fп повинна бути пов’язана з частотою поступаючих на фазометр
сигналів Ω/2π співвідношенням

f л  10 k  2 . (3,57)
де k – ціле число, як правило 3, що забезпечує дискретність результату вимірювання
до 0,01 від масштабної одиниці довжини.
При типовій частоті модуляції біля 15 МГц (/2 = 10 м) це дає 1 см. Для
підвищення точності виконується багатократне вимірювання різниці фаз (наприклад,
1000 вимірювань, протягом декількох секунд), а результати вимірювань
усереднюються. Усереднений результат видається на табло на розряд точніше, - із
точністю до 1 мм.
Цифрові фазові вимірювання характеризуються наступними перевагами:
вищою точністю в порівнянні з аналоговими вимірюваннями;
- високою стабільністю при зміні зовнішніх умов;
- зручністю спостережень та реєстрації результатів вимірювання.
3.5.4 Класифікація, технічні характеристики віддалемірів
Геодезичні фазові віддалеміри відрізняються дальністю дії, точністю, процесом
вимірювання лінії, функціональною схемою тощо.
Для геодезичного виробництва найважливішими характеристиками є дальність дії
та точність вимірювання. Найбільш повну уяву про точність віддалеміра дає середня
квадратична відносна помилка. В паспортних даних приводять межі дальності і СКП
вимірювання ліній, як функцію їх довжини.
За цими параметрами сучасні фазові віддалеміри, в залежності від області їх
використання, поділяються на три групи:
- віддалеміри великої дальності, які призначені для вимірювання базисних сторін
тріангуляції 1 і 2 класу та розраховані на вимірювання ліній довжиною до 1040
км з найвищою точністю 5–10 мм+1–2 мм/км (відносна помилка не гірше 1 :
400000); до цієї групи можна віднести також двохвильові світловіддалеміри, в
яких використовується дисперсійний метод врахування параметрів атмосфери;
- топографічні (малі) віддалеміри, які призначені для вимірювання ліній в
знімальних геодезичних мережах та спеціальних інженерно-геодезичних роботах
відповідної точності і розраховані на вимірювання ліній довжиною до 515 км з
відносними помилками 1:10000  1:100000;
- прецизійні віддалеміри, призначені для вимірювання сторін при виконанні
спеціальних інженерно-геодезичних робіт і розраховані на вимірювання ліній
довжиною до 5 км з СКП 0,1-1мм.
Указаним групам віддалемірів присвоєні відповідні літерні індекси: 1 - Г
(геодезичні), 2 - Т (топографічні), 3 - П (прецизійні, для прикладних цілей). Ці літери
добавляються до літери С (віддалемір), після чого прибавляються цифри, які
визначають дальність дії приладу. Наприклад, СТ-3 – світловіддалемір топографічний
з дальністю дії 3 км.
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Топографічні віддалеміри часто конструюють у вигляді насадок, що дозволяє
використовувати їх, як автономні, а також у вигляді насадок на теодоліт. В цьому
випадку до позначення світловіддалеміра добавляється літера Н – (насадка).
Робота сучасних віддалемірів у значній мірі автоматизована. Задачі управління,
вимірювання, обчислення і контролю вирішуються за допомогою мікропроцесорів по
заданій програмі. Ця програма включає в себе регулювання інтенсивності сигналу,
вимірювання довжини лінії і внутрішньої калібровочної лінії та обчислення їх різниці
автоматично на всіх частотах модуляції, врахування постійної поправки і усереднення
результатів вимірювання. Автоматично може вводитись також корекція результатів
вимірювання за вплив параметрів атмосфери. З врахуванням значення вертикального
кута, автоматично може вводитись редукція лінії на горизонтальну площину.
3.5.6 Двохвильові віддалеміри
Перший віддалемір у якому було використано принцип вимірювання дистанцій на
двох довжинах хвиль створено в 1974 році. Він отримав назву Георан 1. Визначення
довжини лінії виконується за формулою:
D  Dx  A Dx  Dy . (3.60)
де: D - геометрична довжина лінії, Dx - оптичний шлях зеленого променя, Dy оптичний шлях блакитного променя, коефіцієнт А ≈ 57.
Розглянемо роботу віддалеміра Георан 1, структурна схема якого приведена на рис.
3.33. Джерело випромінювання – аргоновий лазер, генерує світло на двох довжинах
хвиль: 0,458 мкм (блакитного кольору) і 0,514 мкм (зеленого кольору). Модулююче
коливання частотою 500 МГц генерує стабілізований кварцом генератор. З генератора,
через імпульсний підсилювач, сигнал поступає у чвертьхвильовий об’ємний
резонатор. Лінійно поляризовані блакитний та зелений промені в KDP-модуляторі
набувають еліптичної поляризації. Модуляція на кристалі KDP виконується у
чвертьхвильовому об’ємному резонаторі. Блакитний та зелений промені розділяються
двохвильовим світлоділителем і направляються у два світлових канали змінної
довжини.
Для порівняння нульовим методом довжину оптичного шляху, між передавачем і
приймачем, можна змінювати в межах половини довжини хвилі модуляції.
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Рис. 3.33 Структурна
схема двохвильового
далекоміра Георан 1

Другий світлоділитель об’єднує промені знову, після чого вони направляються до
відбивача і повертаються назад. Відбиті промені проходять другий кристал KDP –
демодулятор, який розміщений у чвертьхвильовому резонаторі, і аналізатор, із
перпендикулярним до лазера напрямком поляризації. Ще один світлоділитель знову
розділяє блакитний та зелений промені, після чого кожний промінь направляється на
свій фотодетектор. Таким чином, крім дистанції внутрішнього змінного каналу,
обидва промені приходять до фотодетекторів практично по ідентичним траєкторіям.
Для проведення фазових вимірювань пересувні відбивачі внутрішнього змінного
оптичного каналу автоматично переміщуються сервоприводами до тих пір, поки
вихідний струм відповідного фотодетектора не прийме мінімальну величину, яка
відповідає укладанню цілого числа півхвиль відповідного коливання. Пересувні
відбивачі зв’язані зі шкалою, по якій величина переміщення відраховується з точністю
0,01 мм.
3.5.7 Віддалеміри малої дальності
Віддалемір малої дальності дії – топографічний, по загальній кількості і
різноманітності типів залишають далеко позаду віддалемірів інших категорій. Типова
схема віддалеміра малої дальності дії з цифровим вимірюванням різниці фаз
приведена на рис. 3.35.
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Фазові вимірювання виконуються на низькій частоті (1,5–25 кГц) по гетеродинній
схемі. Використовується, як правило, цифровий метод вимірювання різниці фаз, який
забезпечує роздільну здатність близько 1/5000 від масштабу точної шкали і,
відповідно, точність вимірювання дистанції близько 1 см. Результати вимірювання
подаються в десятковій формі на табло зі світловипромінюючих діодів, або на рідких
кристалах. Дані вимірювань можуть регіструватись на зовнішній запам’ятовуючий
пристрій на магнітній стрічці, або твердотілих накопичувачах інформації. Як правило,
топографічні віддалеміри мають у якості джерела випромінювання напівпровідникові
люмінесцентні діоди (світлодіоди) на арсеніді галію з безпосередньою модуляцією.
Передавальна і приймальна оптичні системи мають коаксіальну, або біаксіальну
будову. В більшості приладів використовують дві частоти модуляції – 15 МГц і 150
кГц, що відповідає масштабам 10 м і 1000 м. В сучасних приладах процес
вимірювання триває декілька секунд і в значній мірі автоматизований. Для управління,
контролю, вимірювання і обчислень використовується внутрішній мікропроцесор.
Після наведення на відбивач, яке полегшується завдяки індикації (акустичний сигнал,
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світлодіод) залишається, в більшості випадків, лише натиском кнопки запустити
процес вимірювання.
Кількість автономних світловіддалемірів малої дальності дії, як і їх використання в
наш час скорочується завдяки впровадженню глобальної системи позиціювання GPS, а
також світловіддалемірних насадок до теодолітів і, ще в більшій мірі, електронних
тахеометрів.
Розглянемо характеристики деяких моделей, які відносяться до групи
топографічних світловіддалемірів.
Віддалемір СТ-5 “Блеск” БЛК призначений для вимірювання відстаней від 0,2 до
1000 м з однопризменним відбивачем і до 3000 м – із шестипризменним (при
збільшенні числа призм до 18 дальність дії збільшується до 5000 м). СКП
вимірювання лінії складає 10 мм + 5 мм/км.

Рис. 3.36 Світловіддалемір СТ-5 «Блеск» БЛК: а) вигляд з переду, б) вигляд з тилу, в)
світловіддалеміра на оптичному теодоліті типу 2Т

Рис.3.37 Варіанти конфігурації призмових відбивачів
Структурна схема приладу подібна до приведеної на рис. 3.35. Основна
особливість приладу полягає у використанні імпульсних модулюючих сигналів у схемі
характерній для фазового світловіддалеміра гетеродинного типу з цифровим
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фазометром. Джерело випромінювання GaAs - діод випромінює імпульси тривалістю
15 нс. Частота генерації імпульсів складає близько 15 МГц в режимі “точно” і в сто раз
менше в режимі “грубо”. Частота генерації лічильних імпульсів складає близько 1,5
МГц. Усі необхідні частоти отримують десятковим діленням частот кварцових
генераторів. Точні значення частот чисельно відповідають половині швидкості світла
в стандартних атмосферних умовах, завдяки чому лічильник видає результат
вимірювання, безпосередньо, в метричній системі одиниць. В режимі “грубо” ціна
одиниці молодшого розряду складає 1 см, в режимі “точно”- 1 мм. Віддалемір СТ-5 є
віддалеміром суміщеної конструкції – він знімається з основи і встановлюється на
теодоліти серії 2Т, 3Т. Прилад має вихід на накопичувач інформації.
3.5.8 Віддалеміри високої точності
Світловіддалеміри високої та прецизійної точності призначені для високоточних
вимірювань ліній з міліметровою та субміліметровою (долі міліметра) точністю.
Дальність дії таких приладів обмежується, як правило, сотнями метрів.
Віддалемір МСД-1М призначений для вимірювання відстаней у діапазоні 1÷500 м
із СКП 2 мм + 5 мм/км. Прилад побудовано за схемою з фазовим детектором у ФЕП
на частоті модуляції 150 МГц. Джерело випромінювання – світлодіод на арсеніді галію
випромінює в ближній інфрачервоній зоні. Внутрішня модуляція виконується на трьох
частотах близько 150 МГц. Модулюючі частоти подаються на світлодіод через
фазовий маніпулятор, який з низькою частотою перекидає фазу модулюючого
коливання на 180º. Фазові вимірювання виконуються аналоговим методом за
допомогою фазообертача і лінії ОКЗ змінної довжини, по якій знімаються відліки на
кожній із трьох масштабних частот.
Віддалемір живиться від батареї і використовує досить малу потужність – 2,5 Вт.
Маса приладу з джерелом живлення біля 9 кг. Час вимірювання лінії декілька хвилин.
Віддалемір ДК-001 побудовано по гетеродинній схемі. Він може працювати в
режимах “грубо” і ”точно”. Джерелом випромінювання служить Ga-As-діод,
приймачем – ФЕП. У віддалемірі використовується безпосередня модуляція з
частотою 750 МГц. В режимі “точно” модуляція випромінювання виконується НВЧ
генератором на частоті 750 МГц, в режимі “грубо” – ВЧ генератором із частотою 15
МГц. Фазові вимірювання виконуються на низькій частоті 15 КГц, яку отримують в
змішувачах опорного й сигнального каналів. В режимі “грубо” виконується
одноразове перетворення частоти з 15 МГц до 15 КГц, а в режимі “точно” – подвійне
перетворення з 750 до 15 МГц і 15 КГц. В сигнальному каналі перетворення
відбувається в прикатодному просторі ФЕП.
Фазові вимірювання виконуються за допомогою цифрового фазометра з видачею
результату на табло. Дискретність відліку в режимі “грубо” – 1 мм, в режимі “точно”
– 0,01 мм. Віддалемір має лінію ОКЗ у вигляді трипельпризми.
ДК-001 дозволяє вимірювати відстані до 300 м з СКП 0,8+1,5 мм/км; використовує
потужність ≈ 25 Вт і складається з двох блоків: прийомопередавача (маса 8 кг) і
електронного блока з цифровим фазометром (маса 10 кг). Час вимірювання лінії 1÷2
хв.
3.5.9 Особливо малі віддалеміри
Останнім часом на ринку геодезичних приладів з’явились якісно нові прилади для
вимірювання коротких ліній – портативні лазерні світловіддалеміри, які ще називають
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електронними рулетками. У невеликому за розмірами корпусі розміщено
комп’ютиризований віддалемір, який дозволяє вимірювати відстані в межах декількох
десятків метрів з СКП в декілька міліметрів до зовсім непідготованих поверхонь, без
яких завгодно відбивачів. Вимірювання виконуються за допомогою лазерів видимого
діапазону, які одночасно використовуються для візуалізації точки наведення. Однієї
зарядки акумулятора вистачає для інтенсивного використання протягом робочого дня,
причому вимірювання лінії займає декілька секунд.
Розглянемо роботу одного з перших таких приладів – віддалеміра Disto,
структурну схему якого приведено на рис. 3.37.
За принципом дії прилад мало в чому відрізняється від розглянутих фазових
віддалемірів. Кварцовий генератор масштабних частот генерує імпульси частотою 50
МГц, які поступають на червоний напівпровідниковий лазер. В режимі ОКЗ
(калібровки) промінь направляється безпосередньо на фотоприймач. В режимі
вимірювання, сформований коліматором у вузький пучок, промінь направляється на
дистанцію і дифузно відбивається від об’єкта. Частина відбитого світла збирається
приймальним об’єктивом на вхідному торці світловоду фотоприймача. Для
компенсації паралаксу, що виникає в роздільній приймально-передавальій системі,
передбачене переміщення вхідного світловода за допомогою пристрою з
ексцентрикком, який управляється ЕОМ віддалеміра, автоматично.

Індикатор
ЕОМ

ОКЗ
Лазер
Маштабний
генератор
ФАПЧ

Фазометр
Гетеродинний
генератор
Селективний
генератор

Світловод

Панель
управління

Рис. 3.37 Структурна схема
віддалеміра Disto

Фотоприймач

Світловод представляє собою оптичне моноволокно діаметром близько 0,1 мм. На
виході світловода розміщено фотоприймач – високовольтний лавинний фотодіод, який
працює в режимі гетеродина. Для цього на його напругу постійного зміщення
накладається високочастотна напруга з гетеродинного генератора. Частота
гетеродинного генератора менша від частоти масштабного генератора на 4 КГц. При
попаданні на лавинний фотодіод модульованого високочастотного оптичного сигналу,
виконується змішування його з гетеродинним сигналом у результаті чого на виході
фотодіода з’являється сигнал різниці частот 4 КГц. Цей сигнал, через селективний
генератор, поступає на інформаційний вхід фазометра. На опорний вхід фазометра
подається сигнал із схеми фазового автопідстроювання частоти ФАПЧ, де його
отримують у результаті безпосереднього змішування частот масштабного і
гетеродинного генераторів. Різниця фаз цих сигналів прямо пропорційна відстані в
межах фазового циклу, який у лінійній мірі складає 3 м. Передбачене визначення
дистанції на більш низькій (близько 1 КГц) масштабній частоті дозволяє вирішувати
неоднозначність у межах 150 м. Інформація з фазометра поступає на мікро-ЕОМ, яка
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управляє роботою вузлів віддалеміра, виконує необхідні обчислення та діагностику,
виводить на індикатор результати вимірювань. З клавіатури приладу можна виконати
запуск простих прикладних програм: обчислення площі, об’єму тощо. Існує декілька
різновидів описаного віддалеміра, які відрізняються від базової моделі наявністю
стандартного послідовного комп’ютерного порта, підвищеною дальністю дії тощо.
3.5.10 Точність фазових віддалемірів
Виходячи із загальної формули для точності фазових віддалемірів

mD  D

mK2

 m
 
 

2

2

2
  m f   mC 
  
  
 . (3.61)
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відносно світловіддалемірів можна зробити наступні висновки.
Помилка вимірювання різниці фаз залежить від багатьох факторів пов’язаних із
використанням конкретного способу фазових вимірювань. Для сучасних
світловіддалемірів ця помилка, як правило, знаходиться в межах 0,1÷1º і має в
основному випадковий характер. Лінійний еквівалент цієї помилки складає: при
аналоговому методі вимірювань λ/3000, при цифровому - λ/5000 і навіть λ/10000. На
модулюючій частоті 15 МГц (λ=20 м) це дає помилку наближено 2 – 3 мм.
Помилка постійної поправки mк залежить від конструкції приладу, його точності і
методу визначення поправки та має, в основному, систематичний характер. В
сучасних приладах величина цієї помилки менша 5 мм, а в окремих випадках
(високоточні прилади із синхронною демодуляцією, примусове центрування та ін.)
вона складає долі міліметра.
Спільний вплив усіх помилок, які не залежать від величини відстані, дає в
результаті помилку 3 – 5 мм.
Значення швидкості світла у вакуумі відомо зараз з СКП 1,2 м/с, тобто з відносною
помилкою 4×10-9 і цю складову можна не враховувати.
У пропорційній, до відстані, частині загальної помилки суттєвими виявляються,
таким чином, помилка частоти модуляції і помилка фактичного значення показника
заломлення.
Для приладів великої дальності дії необхідно витримувати стабільність частоти
модуляції не гірше ніж 10-7 – 10-6. Така точність може бути досягнута лише при
використанні термостабілізації кварцових резонаторів у генераторах модуляційних
частот.
Помилка визначення показника заломлення залежить від помилок визначення
метеоелементів – температури, тиску та вологості повітря.
Теоретично величину показника заломлення можна визначити з точністю 10-7, але
практично така точність досягається лише використанням дисперсійного методу
визначення показника заломлення, тобто у двохвильових світловіддалемірах.
Користуючись формулами (1.17) і приведеними, там же, значеннями похідних, можна
записати, що помилка визначення відстані, обумовлена помилками впливу
метеоелементів, а також помилкою знання ефективної довжини хвилі випромінювання
mλ (її називають дисперсійною помилкою), складає

mD(  ,T , P,e)  D  106 0.042 m2  1.02 mT2  0.42 mP2  0.052 me2 . (3.62)
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Відносна помилка mD(,T,P,e)/D дорівнює помилці визначення показника заломлення
mn .
Для сучасних лазерних віддалемірів дисперсійну помилку mλ можна прирівняти до
нуля. Що стосується помилок метеоелементів, у приведеній формулі, то кожний із них
складається з двох компонентів: помилки викликаної вимірюванням параметрів лише в
двох, крайніх точках лінії (в багатьох випадках в одній), при визначенні
середньоінтегрального значення і помилки власно вимірювання даного метеоелемента.
Значення перших залежить від довжини траси, її характеру та конкретних атмосферних
умов і характеризуються такими величинами: 0,7º - для температури, 0,7 мм рт. ст. для тиску і 0,8 мм рт. ст. - для вологості. Другий компонент – помилки вимірювання
метеоелементів, які виконуються за допомогою барометра-анероїда (тиск) і
аспіраційного психрометра (температура і вологість), в середньому характеризується:
0,2º - для температури, 0,3 мм рт. ст. - для тиску і 0,5 мм рт. ст. - для вологості.
Корисно знати, що помилка при визначенні температури на 1º дає помилку визначення
показника заломлення, а відповідно, і відстані, рівну 1×10-6, помилка вимірювання
тиску на 1 мм рт. ст. – дає відповідну помилку 4×10-7, а помилка визначення
вологості на 1мм рт. ст. - 5×10-8. Ці значення є, не що інше, як значення відповідних
похідних у формулі загальної помилки. Якщо врахувати всі джерела помилок, то
результуюча помилка вимірювання відстані для більшості світловіддалемірів складе
величину mD = ± [(3 ÷ 10) мм + (3 ÷ 10) мм/км].
3.6 Електронні тахеометри
Електронні тахеометри – прилади, які характеризуються поєднанням
віддалемірного і кутомірного приладів в єдину конструкцію, складають окрему
категорію геодезичних приладів.
По конструкції розрізняють електронні тахеометри трьох типів:
 в яких до основного приладу, аналогового або цифрового теодоліта, у вигляді
модулів під’єднуються світловіддалемірна насадка і зовнішній мікрокомп’ютер
із клавіатурою вводу даних;
 в яких віддалемірна і кутомірна частини складають єдину систему, а
мікрокомп’ютер з клавіатурою вводу даних підключаються окремо;
 в яких віддалемірна і кутомірна частини, а також мікрокомп’ютер з клавіатурою
вводу даних об’єднані в єдиний прилад.
В сучасних електронних тахеометрах управління вимірювальним процесом,
контроль його виконання, реєстрацію результатів вимірювання, обчислення
геометричних та метеорологічних поправок, перетворення і виведення результатів
вимірювання забезпечується мікропроцесором.
Автоматизація вимірювального процесу охоплює: при вимірюванні дистанцій –
настроювання інтенсивності дистанційного сигналу, вимірювання внутрішнього і
зовнішнього оптичних шляхів, переключення частот між грубими і точними
вимірюваннями і логічне співставлення окремих результатів для отримання кінцевого
результату; при кутомірних вимірюваннях – відлік горизонтальному і вертикальному
лімбах, інтерполяцію, зчитування поправки за вертикальність і обчислення
виправленого кута.
Дії оператора обмежуються наступними операціями: установка апаратури, її
центрування та горизонтування, оптичне візування. Виміряні (горизонтальний та
вертикальний кути, нахилена відстань) та обчислені величини (горизонтальне
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прокладення, перевищення, координати, тощо) виводяться на табло і записуються в
пам’ять автоматично. В сучасних приладах врахування атмосферної поправки
виконується шляхом зміни частоти модуляції, або ж врахуванням її величини при
обчисленні дистанції.
В якості джерел випромінювання використовуються лазерні та люмінесцентні
діоди з внутрішньою модуляцією. Фазові вимірювання, як правило, виконуються
цифровим методом. Дальність дії віддалемірів складає 1÷5 км і може бути визначена,
як в метрах, так і в футах, при цьому забезпечується точність в межах 5÷10 мм +
(1÷6)×10-6 D (D – відстань в км).
3.6.1 Датчики вимірювання кутів
При вимірюванні кутів, яке виконується в гонах або в градусах, для грубих
вимірювань використовуються абсолютні – кодові, або відносні – інкрементальні
способи. Наступне уточнення результатів виконується шляхом інтерполяції. Роздільна
здатність відліку для окремих приладів лежить у межах 0,1-1 мгон. У кутомірних
системах, основаних на відносному методі вимірювання, горизонтальний і
вертикальний круги повинні бути попередньо орієнтовані. Для компенсації
ексцентриситету майже у всіх приладах відлік беруть у діаметрально протилежних
частинах кругів.
В інкрементальному способі градуйований круг для вимірювання
горизонтального і вертикального кутів складається з двох растрових штрихових
доріжок, зміщених на четверть їх періоду. При діаметрі круга біля 70 мм на кожній
доріжці розміщується 10000 штрихів. Для зчитування кутової інформації растрові
доріжки освітлюються світлодіодами та за допомогою оптичної системи проектуються
на діаметрально протилежні місця кругів. При обертанні растрового круга,
зображення растрових доріжок переміщуються назустріч одна одній.
Радіальні штрихи розміщуються під деяким кутом один відносно одного і, за
принципом муарового ефекту, виникають синусоїдальний і косинусоїдальний сигнали.
На рис. 3.38 із збільшенням показано вигляд муарової картини, яка виникає при
суміщенні растрових доріжок. Завдяки зчитуванню кругів в діаметрально
протилежних місцях, в одному повороті укладається 20000 періодів сигналів
розмірністю 20 мгон. Наступною комбінацією обох сигналів досягається розділення
кругів через 2,5 мгон. При зчитуванні горизонтального круга додаткова інтерполяція
забезпечує розділення до 0,5 мгон.
Система вимірювання вертикальних кутів автоматично враховує місце зеніту
вертикального круга.
В залежності від вибору режиму роботи прилад може виконувати функції:
теодоліта, коли на табло виводяться горизонтальний і вертикальний кути; приладу для
вимірювання зенітних відстаней, - виводяться горизонтальний кут і зенітна відстань;
тахеометра, - виводяться горизонтальний кут, горизонтальна відстань і перевищення.
В якості зовнішніх регістраторів даних, які під’єднуються до тахеометра
безпосередньо або через кабель, використовуються магнітні або напівпровідникові
накопичувачі.
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Рис. 3.38 Інкрементальний спосіб зчитування кутів.
В абсолютному способі будова і принцип дії зчитувальних систем
горизонтального і вертикального кругів однакові. На рис. 3.40 показано кодований
скляний лімб та оптична зчитувальна система.

Рис. 3.40 Кодований круг і оптична
зчитуюча система НР 3820 А
При зчитуванні кутів виконуються три різні вимірювальні операції: на початку з
восьми доріжок зчитується циклічний код (код Грея), який визначає місце круга по
відношенню до 256 інших місць. Для першої інтерполяції використовується внутрішня
синусоїдальна доріжка з 128 періодами. Окремий період, за допомогою інтерполятора
ділиться на 1000 частин, а весь круг, відповідно, ділиться на 128000 частин, що
відповідає роздільній здатності близько 1 мгон.
Точна інтерполяція виконується по зовнішній доріжці з 4096 радіально
розміщеними щілинами (періодами). Кожний період, у свою чергу, знову ділиться на
1000 частин. Таким чином весь круг ділиться на 4096000 частин, що відповідає
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роздільній здатності 0,1 мгон. Зовнішня доріжка зчитується на діаметрально
протилежних місцях круга. Висока роздільна здатність інтерполятора дозволяє
виконувати зчитування в динамічному режимі.
При першій інтерполяції синусоїдальна доріжка зчитується через чотири вузькі
прямокутні вікна за допомогою чотирьох світлочутливих елементів (фотодіодів), які
розташовані в межах періоду синусоїди через 90º (рис. 3.41).
фотодіоди

Рис. 3.41 Зчитування
синусоїдальної доріжки

0º

90º

180º

270º

Між кутовими положеннями круга й фотострумами чутливих елементів мають
місце співвідношення
i1=I0 +i Sinυ;
(3.66)
i2=I0 +i Sin(υ +90º)= I0 +i Сos υ; (3.67)
i3=I0 +i Sin(υ +180º)= I0 -i Sin υ; (3.68)
i4=I0 +i Sin(υ +270º)= I0 -i Сos υ. (3.69)
Віднімаючи (3.68) із (3.66) і (3.69) із (3.67), отримаємо:
i1 - i3 =2i Sinυ; (3.70)
i2 – i4=2i Cosυ. (3.71)
Інтенсивність випромінювання світлодіода модулюється по синусоїді з частотою
375 Гц
i1 - i3 =Îsinωt.(3.72)
Для (3.70) і (3.71) отримаємо:
i1 - i3=2 Î Sin υ Sin ωt; (3.73)
i2 – i4=2 Î Cosυ Sin ωt. (3.74)
Сигнал i1 - i3 зсунутий по фазі в порівнянні із сигналом i2 – i4. Далі операційний
підсилювач сумує зсунуті по фазі сигнали
i1 - i3 + i2 – i4 =2 Î Sin (ωt + υ. (3.75)
Кутове положення υ тепер можна визначити за допомогою фазометра, порівнюючи
фази сигналів (3.70) і (3.75).
Для зовнішньої доріжки виконується така ж процедура інтерполювання.
3.6.2 Класифікація електронних тахеометрів
Сучасні електронні тахеометри, які широко використовуються при виконанні
інженерно-геодезичних, топографічних, землевпорядних та спеціальних видів робіт,
зайняли чільне місце серед геодезичних приладів, і в наш час перш за все орієнтовані
на конкретного користувача або певну сферу застосування. Точність і дальність
вимірювань, наявність функції безвідбивачевого вимірювання сьогодні вже не
відіграють визначальної ролі. Першорядним став фактор ефективності застосування
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приладу для вирішення конкретного типу завдань. Тому електронні тахеометри можна
класифікувати за їх призначенням та додатковими можливостями.
Відповідно можна виділити наступні типи:
1. Високоточні тахеометри – прилади з можливістю вимірювання кутових величин з
точністю 1" і вище. Такі тахеометри використовуються у високоточних системах
контролю геометричних параметрів різних інженерних споруд, конструкцій з
подальшим аналізом отриманих розбіжностей між проектними значеннями і
фактичними вимірюваними координатами.
Прикладом такої системи може служити промислова вимірювальна система
MONMOS (від англ. Mono Mobile 3-D Station), яка мало відома в нашій країні, але
вже багато років успішно експлуатується за кордоном.
Система складається з трьох основних частин: високоточних електронних
тахеометрів NET05AX/NET1AX, контроллера з програмним забезпеченням 3-Dim
Observer і програмного забезпечення 3-Dim для персонального комп'ютера.
Контроллер забезпечує управління тахеометром, накопичення і аналіз отриманих
даних. Програма 3-Dim Observer дозволяє, вимірявши характерні точки
конструкції, задати проектну систему координат і проводити подальші
вимірювання в ній, полегшуючи порівняння проектних і безпосередньо виміряних
координат.
Вихідними даними для роботи програми є результати польових вимірів, які
отримують з тахеометрів NET05AX/NET1AX. Крім цього, в якості вихідних,
використовуються проектні дані, що надходять до проекту системи в графічному і
табличному видах. Надалі прийняті дані використовуються для порівняння
проектних і виміряних значень, фільтрації хибних результатів, побудови векторів
помилок. Загальний сенс процесу полягає у взаємному орієнтуванні запроектованої
і виміряної моделі з метою мінімізації розбіжностей під час виготовлення і
монтажу складних елементів конструкції.
2. Інженерні (Total Stations) - наймасовіші електронні тахеометри зі значними
можливостями, оснащені значною кількістю вбудованих прикладних програм та
великим об’ємом внутрішньої пам’яті.
3. Роботизовані (Robotic Total Stations) - тахеометри оснащені високоточними
сервоприводами та наділені можливостями автоматичного відслідковування цілі і
автоматизованого її спостереження. Управління приладом здійснюється на відстані
по радіоканалах. Знімання за допомогою роботизованих тахеометрів може
виконуватися одним виконавцем або за допомогою попередньо налаштованого
програмного забезпечення без участі людини.
4. Комбіновані прилади поєднують в собі електронний тахеометр, супутниковий
приймач і польовий контролер-комп’ютер. Прилад такого типу отримав назву
Combi Station або Smart Station. За допомогою подібних систем стало можливим
виконання геодезичних робіт «на льоту», використовуючи переваги супутникового
визначення місцеположення та точність, ефективність і швидкість проведення
електронно-тахеометричних вимірювань.
5. Фототахеометри (Imaging Station) - з 2005 року фірмою TOPCON (Японія)
розроблений і випускається особливий тип електронних тахеометрів – Imaging
Station. Фототахеометри TOPCON Imaging Station поєднують в собі, передові
цифрові технології запису зображення і виконання точних вимірювань. TOPCON
IS в одному вимірі визначає просторові координати, форму, положення і колір
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об'єкта вимірювання. Інформація виміряна та сфотографована фототахеометром
гарантує точність, правильність і швидкість визначення координат навіть
найскладніших інженерних споруд.
6. Скануючі тахеометри досить новий тип приладів. Основною відмінністю таких
приладів від роботизованих тахеометрів є можливість швидкого і щільного
вимірювання точок оточуючих об’єктів в автоматичному безвідбивачевому
скануючому режимі. Швидкість сканування, в порівнянні з наземними сканерами,
відносно невисока і становить 100÷200 точок/с. Така технологія є відносно
недорогою альтернативою лазерного сканування.
3.6.3 Електронні тахеометри SOKKIA
Розглянемо дві моделі електронних тахеометрів на прикладі тахеометрів
виробництва компанії SOKKIA (Японія).
Компанія SOKKIA випустила свої перші тахеометри на базі інфрачервоного
віддалеміра з невидимим променем з використанням плівкових відбивачів ще на
початку 1980-х років. На даний час тахеометри SOKKIA оснащуються
безвідбивачевими лазерними віддалемірами з видимим променем за технологією REDtech. Сучасні тахеометри SOKKIA відрізняються високою точністю вимірювань і
високою швидкістю. Лазерний промінь дозволяє вимірювати відстані до дрібних
об'єктів таких, як електричні дроти, кути будівель, ізолятори тощо, а також при
наявності перешкод (дрібні гілки, листя дерев).
Слід відзначити широку лінійку електронних тахеометрів SOKKIA, яка
представлена інженерними електронними тахеометрами серій SOKKIA СХ, FX, iM (на
2019 р.), роботизованими тахеометрами SOKKIA SRX, а також високоточними
тахеометрами SOKKIA NET.
Високоточні електронні тахеометри NET05AX/NET1AX - мають кутову точність
0,5"/1" і точність вимірювання відстаней до відбивають плівок (0,5 + 1 ppm × D) мм,
вони забезпечують визначення просторових координат точок в межах 1 мм на відстані
до 100 метрів. NET05AX / NET1AX надають можливість оперативного вибору одного з
трьох основних режимів вимірювання відстані (безвідбивачевий, по призмі і по
відбиваючій плівці), що підвищує зручність роботи оператора і забезпечує гнучкий
підхід при вирішенні складних, нестандартних завдань.
Високоточні тахеометри можуть використовуватись при будівництві і моніторингу
дамб, плотин, тунелів, висотних будівель, кораблів, літаків; для контролю якості
будівництва і технічного стану мостів та вирішення багатьох інших задач, а також в
автоматизованих системах геодезичного моніторингу.
Електронні тахеометри серії SOKKIA iM-100 оснащені високоякісним
віддалеміром і здатні вимірювати відстані в режимі без відбивача до 500 метрів з
точністю (2,0 мм + 2 ppm), в режимі на одну призму до 4000 метрів з точністю (1,5 мм
+ 2 ppm). Швидкість вимірювання в точному режимі становить 0,9 секунди, а в
швидкому - 0,6 секунди.
Вбудоване програмне забезпечення з графічними символами і неабиякі технічні
можливості роблять тахеометри серії iM незамінними в будівництві, маркшейдерській
справі, землеустрої, топографії, під час проведення інженерних вишукувань, тощо.
Програмне забезпечення надає можливість виконання типових топографо-геодезичних
задач :
 топографічне знімання,
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 винесення в натуру координат, ліній і дуг,
 виконання зворотньої засічки,
 визначення висоти недоступного об'єкта,
 вимірювання горизонтальних кутів круговими прийомами,
 визначення недоступної відстані,
 проектування точки на лінію,
 обчислення площі,
 вимірювання зі зміщенням,
 вирівнювання теодолітного ходу,
 обчислення перетинів,
 винесення базової лінії,
 знімання поперечників,
 трасування.
Наведемо основні характеристики електронного тахеометра SOKKIA iM-100:
- Клас захисту IP66 гарантує працездатність тахеометра в умовах підвищеної
вологості і сильної запиленості.
- Вимірювання без відбивача до 500 метрів на різні поверхні.
- Точність вимірювання відстаней (1,5 мм + 2 ppm на призму, 2 мм + 2 ppm без
відбивача).
- Час вимірювання відстаней 0,9 секунди.
- Двовісний компенсатор з діапазоном роботи ± 6 '
- Пам'ять: внутрішня (10 000 точок) + зовнішня (USB flash диск).
- Створовказівник для швидкого винесення точок.
- Можливість використання списку кодів.
- Підтримка форматів SOKKIA SDR33 / TOPCON raw, xyz, gt7, pnt.
- Простий експорт в AutoCAD, завантаження координат в тахеометр
- Низькотемпературні моделі з індексом «L» - працюють при температурі
навколишнього середовища від -35 ° С до + 50 ° С
3.7 Геодезичні інтерферометри оптичного діапазону
Інтерференційний метод є найточнішим із усіх відомих методів лінійних
вимірювань і використовується в наступних геодезичних роботах:
- при спорудженні і експлуатації спеціальних інженерних об’єктів
(радіотелескопи, прискорювачі, телевежі тощо), там, де потрібний прецизійний
монтаж окремих елементів і контроль за їх положенням;
- роботах, які виконуються з метою вивчення деформацій земної кори (на
геодинамічних полігонах);
- роботах по метрологічному забезпеченню лінійних вимірювань – створення
високоточних базисів, лінійних компараторів та інше.
Для прецизійного спорудження і при експлуатації спеціальних інженерних об’єктів
використовується, як правило, абсолютний метод лазерної інтерферометрії (лазерна
інтерферометрія великих дистанцій); при створенні високоточних базисів – відносний
інтерференційний метод; для контролю за взаємним переміщенням точок –
диференційні вимірювання абсолютним способом, - вимірювання не самих
дистанцій, а лише зміни їх величини.
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Сучасні лазери дають можливість виконувати абсолютні інтерференційні
вимірювання відстаней у десятки і навіть сотні метрів.
Лазерний інтерферометр являє собою один із варіантів інтерферометра Майкельсона.
У практичних конструкціях плоскі дзеркала, чутливі до юстування, замінюють
кутовими відбивачами – трипель-призмами (рис. 3.42).
коліматор
Лазер

Рис. 3.42 Інтерферометр
Майкельсона з тріпельпризмами

Пр

При цьому уникають зворотного впливу відбитого променя на лазер,- відбиті пучки
не співпадають із падаючими, а ідуть паралельно їм.
Для розширення меж допусків на нахили і бокові зміщення відбивача, збільшують,
за допомогою коліматора, в 4 – 8 раз діаметр вихідного променя лазера.При
неперервному переміщенні пересувного відбивача, у площині приймача, обмеженій
діафрагмою, спостерігається неперервна періодична зміна інтенсивності світла.
Повний цикл зміни інтенсивності відбувається при зміні відстані на величину
половини довжини хвилі лазера.
Вимірювання відстані зводиться до підрахунку числа N, періодів зміни
інтенсивності при проходженні відбивача вздовж дистанції D.

D


N . (3.76)
2

При падінні світла на фотоприймач на виході останнього виникає електричний
сигнал, який при рівномірному переміщенні відбивача змінюється за гармонійним
законом, а при нерівномірному – має вигляд неперіодичної послідовності імпульсів.
Сигнал із фотоприймача, через підсилювач-формувач імпульсів, поступає на
реверсивний цифровий лічильник. Для реверсивного підрахунку використовують два,
зсунутих по фазі на 90º один відносно одного, сигнали. Реверсивний підрахунок
(такий, що виконується в прямому і зворотному напрямках) потрібний для врахування
випадкових, які виникають внаслідок вібрації або нахилів, локальних переміщень
відбивача у зворотному напрямку.
Досконаліші інтерферометри гетеродинного типу виготовлюються на двочастотних
лазерах, в яких вимірювання виконується на низькій частоті. Схема гетеродинного
інтерферометра приведена на рис. 3.43.
Двочастотний лазер випромінює дві близькі оптичні частоти
ν1 і ν2, які
відрізняються на величину декількох МГц і мають кругову поляризацію з
протилежними напрямками обертання. Після відповідним чином орієнтованої
чвертьхвильової пластини 2, світло обох довжин хвиль перетворюється в лінійно
поляризоване з ортогональними напрямками поляризації.
Після розширення пучка коліматором 3, частина його відбивається напівпрозорим
дзеркалом на опорний фотоприймач 10, а інша частина проходить на друге
напівпрозоре дзеркало - світлоділитель 6, яке розділяє пучок на дві частини і направляє
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їх відповідно на нерухомий відбивач 5 та пересувний відбивач 8. Відбиті пучки
з’єднуються світлоділителем 6 і поступають на фотоприймач 12.
5
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3
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Лазер
4
2

Рис. 3.43 Схема двочастотного
гетеродинного інтерферометра
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Реверсивний лічильник
Індикатор

Формула для визначення довжини лінії аналогічна формулі для одночастотного
інтерферометра, але ціле число N визначається у вигляді різниці за формулою

N  N 2  N1 

 2 1

. (3.77)
2 2

де: N1 - число смуг, які пройшли за час руху відбивача перед опорним фотоприймачем,
N2 - число смуг, які пройшли за той же час перед сигнальним фотоприймачем.
З вихідних сигналів фотоприймачів формуються імпульси, які поступають на
реверсивний лічильник.
У випадках, коли важливо знати не саму відстань, а лише її зміну в часі,
використовують диференційні лазерні інтерферометри. Далеконий відбивач
закріплюється на об’єкті, переміщення якого необхідно виміряти. В цьому випадку не
має необхідності визначення цілого числа півперіодів хвиль.
Для диференційних вимірювань крім інтерферометра Майкельсона, часто
використовують інтерферометр Фабрі-Перо. На рис. 3.44 наведена типова схема такого
інтерферометра.
1

А

2

Б

Лазер

Рис. 3.44 Інтерферометр
Фабрі-Перо
3

База D

Світло від лазера 1, через напівпрозоре дзеркало 2, направляється в систему із двох
паралельних дзеркал А і Б. Дзеркало А напівпрозоре, а дзеркало Б закріплено на об’єкті
дослідження. Частина падаючого пучка відбивається від дзеркала А (опорний пучок) і
поступає на фотодетектор 3, інша частина проходить дистанцію до дзеркала Б,
відбивається від нього і частково проходить через дзеркало А, з’єднуючись з опорним
пучком. Опорний і пучок, що пройшов подвійну дистанцію, з’єднуються і, відбившись
від дзеркала 2, поступають на фотодетектор 3. Дзеркало А, як правило плоске, а
дзеркало Б – сферичне, із радіусом кривизни ≈ D.
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Найменші зміщення дзеркала Б приводять до відповідного зміщення
інтерференційних смуг у площині приймача.
Для виключення впливу параметрів атмосфери дистанційне плече інтерферометра
розміщують у вакуумній трубі. Інтерферометри такого типу використовують,
наприклад, при експериментальних дослідженнях деформації земної кори. У випадку
використання вакуумної труби чутливість фіксації переміщення досягає 0,1 мкм на базі
1 км.

Розділ 4
Віддалеміри радіодіапазону
Віддалеметрія радіодіапазону включає ультракороткохвильові радіовіддалеміри,
радіогеодезичні системи і супутникові (космічні) радіосистеми.
Для вивчення принципів роботи радіогеодезичних систем необхідно мати уяву про
те, як виконується генерація, випромінювання, модуляція і прийом електромагнітних
коливань у радіодіапазоні. В загальному вигляді ці процеси розглядаються в курсах
радіотехніки, однак доцільно розглянути ці питання стосовно радіовіддалеметрії.
4.1 Генератори несучих коливань
Генератори ВЧ і НВЧ коливань складаються з коливальної системи і відповідного
пристрою для забезпечення незатухаючих коливань. У геодезичних радіовіддалемірах
використовують сантиметровий діапазон хвиль. В якості коливальної системи для
цього діапазону використовують об’ємний резонатор, роль якого аналогічна
коливальному контуру на менш високих частотах. Забезпечення режиму незатухаючих
коливань досягається за допомогою того чи іншого електронно-вакуумного або
напівпровідникового приладу, призначеного для підсилення в НВЧ діапазоні.
З електронно-вакуумних приладів у радіовіддалемірах використовується клістрон.
Серед напівпровідникових приладів поширення набули НВЧ-транзистори, лавинні
діоди або діоди Ганна, які розміщуються у резонаторах. Коливальна система у вигляді
об’ємного резонатора має набагато більшу добротність, ніж звичайний коливальний
контур. Так, як резонатор являє собою замкнутий об’єм із металевою поверхнею,
електромагнітне поле існує лише всередині резонатора, тобто відсутні витрати на
випромінювання в навколишній простір.
Вихід електромагнітної енергії з резонатора відбувається за допомогою елементів
зв’язку.
На відміну від коливального контуру, з однією власною частотою, об’ємний
резонатор має багато резонансних частот. Це викликано можливістю збудження у
резонаторі коливань, що відповідають різним числам стоячих півхвиль, які
укладаються вздовж резонатора. Отримання того чи іншого коливання залежить від
частоти збуджуючих коливань конкретного генератора.
Настроювання об’ємного резонатора на необхідну частоту виконується зміною його
об’єму. Найбільш розповсюджений спосіб зміни об’єму - за допомогою плунжерного
поршня, який укручується (викручується) у резонатор.
Клістронний генератор представляє собою електронно-вакуумний прилад із
спеціальним механізмом управлінням електронним потоком. На рис. 4.2 показана
схема включення клістрона із зовнішнім об’ємним резонатором.
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Рис. 4.2 Схема включення клістрона:
1-відбивач, 2-об’ємний резонатор, 3катод, 4–виводи резонатора, 5–сітка
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В залежності від напруги на резонаторі Ер і відбивачі Ео в резонаторі створюється
гальмівне поле. В результаті гальмування кінетична енергія електронів переходить в
електромагнітну енергію НВЧ поля резонатора. Умови хорошого групування
електронів можуть бути отримані при декількох величинах напруги на відбивачі. У
відповідності з цим у клістрона існує декілька областей, в межах яких можлива
генерація коливань.
Однією з важливих характеристик клістронних генераторів є можливість змінювати
частоту зміною напруги на відбивачі в межах 5-15%. При періодичній зміні напруги
виконується модуляція несучих коливань, що і використовують у радіовіддалемірах.
Коефіцієнт корисної дії клістронних генераторів не перевищує 5%, а тому їх
потужність не перевищує 1 Вт.
У напівпровідникових генераторах використовують різновидність тороїдального
резонатора, який називається коаксіальним резонатором (рис. 4.2, б). Його можна
розглядати як короткий відрізок коаксіальної лінії з внутрішнім провідником
короткозамкнутим з однієї сторони і ємністю з іншої.
З напівпровідникових приладів для генерації НВЧ коливань використовують такі,
що мають падаючу ділянку на вольт-амперній характеристиці, тобто характеризуються
від’ємним опором. До таких приладів відносяться тунельні лавинні діоди та діоди
Ганна.
Тунельні діоди основані на тунельному ефекті в р-п переході і можуть генерувати
коливання з частотою до 100 ГГц з потужність декількох міліват.
Лавинні діоди основані на явищі лавинного пробою в р-п переході і забезпечують
генерацію в діапазоні 5-70 ГГц з потужністю одиниць Вт.
Перспективнішими вважаються діоди Ганна, основані на ефекті відкритому
англійським вченим Д. Ганном в 1963 р. Ефект Ганна полягає у виникненні в
однорідному напівпровіднику, при достатньо великій постійній напрузі, НВЧ коливань
(до 10 ГГц без зовнішнього резонатора). Для досягнення більш високих частот кристал
напівпровідника розміщують у резонаторі. Сучасні генератори на діодах Ганна
працюють на частотах у діапазоні 100 МГц-60 ГГц при потужності до 10 Вт. Схема
НВЧ-генератора на напівпровідниковому діоді приведена на рис .4.3.
Перевагою використання напівпровідникових НВЧ-діодів є вищий коефіцієнт
корисної дії та малі розміри.
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Рис. 4.3 НВЧ - генератор на
напівпровідниковому діоді.
1 - діод; 2, 3 – внутрішній та зовнішній
елементи резонатора; 4 – вихід; 5 - петля
зв’язку; 6 – поршень; 7 - привід поршня
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У фазових радіовіддалемірах несучі НВЧ коливання модулюються коливаннями
нижчих масштабних частот, на яких виконуються фазові вимірювання. У наземних
геодезичних радіовіддалемірах використовується, як правило, частотна модуляція НВЧ
коливань клістронного генератора.
Нехай НВЧ коливання описується виразом

e  em Sin t . (4.1)

Сигнал модулюючої частоти,

U   U m Sint . (4.2)
з кварцового генератора поступає на відбивач клістрона, в результаті чого несуча
частота змінюється в часі по закону модулюючої частоти

t  0   Sint . (4.3)

де Δω – девіація частоти.
Модульоване НВЧ коливання генератора запишеться у вигляді

eчм  em Sin(0 t   Cost ) . (4.4)

де β=Δω/Ω. В геодезичних радіовіддалемірах β, як правило, складає 0,7-0,8.
Поряд з частотною модуляцією за гармонічним законом у радіовіддалемірах
використовується частотно-імпульсна модуляція, яка виконується подачею на відбивач
клістрона періодичної послідовності імпульсів. Якщо синусоїдальний та імпульсний
модулюючі сигнали подаються одночасно, зміна частоти виконується одночасно по
синусоїдальнлму та імпульсному законам. Після прийому ці два види модуляції
розділяються відповідними детекторами.
4.2 Випромінювання і прийом НВЧ коливань
Для направленого випромінювання і прийому електромагнітних коливань у
радіодіапазоні використовують антенні системи, які включають антени і фідерні лінії.
Антена служить для направленого випромінювання або прийому радіохвиль, а фідерна
лінія – для передачі сигналу від генератора до антени, або від антени до приймача.
Антенні системи мають властивість оберненості, тобто передавальна антена може
бути приймальною і навпаки.
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Направлені властивості антен характеризуються діаграмою направленості, яка
показує характер просторового розподілу напруженості поля випромінювання.
У радіовіддалемірних системах використовують два типи антен: параболічні і
рупорні.
Параболічна антена представляє собою металеве дзеркало у формі параболоїда
обертання, в фокусі якого знаходиться випромінювач. Вибір параболічної поверхні
обумовлений тим, що промені, з розміщеного у фокусі параболічної поверхні джерела,
відбиваються у вигляді паралельного пучка. В якості випромінювача, у діапазоні хвиль
до 10 см, використовують симетричний півхвильовий вібратор. Він представляє
собою провідник довжиною λ/2, розрізаний посередині. Енергія підводиться до
внутрішніх чвертьхвильових половин. Такий вібратор має резонансні властивості найкраще випромінює і приймає електромагнітні хвилі довжиною λ. Максимальне
випромінювання для півхвильового вібратора спостерігається у площині,
перпендикулярній до його осі.
Для ефективної роботи антени необхідно, щоб максимальне випромінювання
припадало в напрямку параболічного дзеркала. Для цього використовують другий
напівхвильовий вібратор (рефлектор), який розміщують на відстані λ/4 від першого
вібратора, далі від параболічного дзеркала (рис. 4.4). В антенах радіовіддалемірів
використовують пасивний рефлектор. Термін “пасивний” означає, що до нього
безпосередньо енергія не підводиться; внутрішні кінці його з’єднуються накоротко.
Пасивний рефлектор отримує енергію від хвиль, які випромінюються активним
вібратором. В результаті взаємодії полів активного і пасивного рефлекторів, які
рознесені на відстань λ/4, складаються такі фазові співвідношення, що максимум
енергії направляється в сторону, протилежну рефлектору, тобто в сторону
параболічного дзеркала. Діаграма направленості системи з активного й пасивного
вібраторів представляє собою кардіоїду, в той час як діаграмою одиночного активного
вібратора є коло.
Замість рефлектора можна використати директор – пасивний вібратор, розміщений
на відстані λ/4 ближче до параболічного дзеркала, ніж активний вібратор. Директор
направляє випромінювання у свою сторону, тобто на дзеркало.
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Рис. 4.4 Параболічна антена
10-сантиметрового діапазону:

1 – активний вібратор,
2 – рефлектор, 3 – параболічне
дзеркало, 4 – фідерна лінія,
5 – діаграма направленості
активного вібратора,
6 - діаграма направленості
“вібратор + рефлектор”,
7 – результуюча діаграма
направленості

λ/4

1 2

λ/4

Рефлектор можна замінити контррефлектром – додатковим невеликим дзеркалом,
яке може бути плоским, сферичним, параболічним або гіперболічним.
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В якості фідерної лінії для хвиль 10 - сантиметрового діапазону використовують
коаксіальний кабель з узгоджуючим пристроєм.
Для параболічної антени ширина діаграми (кут розходження пучка) залежить від
діаметра дзеркала, кількості рефлекторів і довжини хвилі. При діаметрі дзеркала 0,5 м
ширина діаграми становить: 12-15º для λ = 10 см; 5-6º для λ = 3 см і ≈ 1º для λ = 8 мм.
В антенній системі, для
коротших хвиль, замість системи вібраторів
використовують рупорний хвильопроводний випромінювач із контррефлектором (рис.
4.5).
Випромінювання з хвильопроводу розповсюджується в діелектрику, матеріал якого
має невеликі витрати на НВЧ, і відбивається контррефлектором у напрямку
параболічного дзеркала.
Досить часто в радіовіддалемірах використовують рупорні антени, які мають дуже
просту конструкцію і представляють собою хвильопровод з розширенням на одному з
кінців (рис. 4.6).
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Рис. 4.5 Рупорний випромінювач:
1 - хвильовід, 2 - діелектрик,
3 – контррефлектор
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б

Рис. 4.6 Рупорна антена:
а-конічна, б- пірамідальна

Розширення необхідне для узгодження хвильопровода з відкритим проcтором і
створення чіткої направленості випромінювання.
4.3 Геодезичні віддалеміри для наземних вимірювань
Інтенсивний розвиток наземних геодезичних радіовіддалемірів почався з 1957 року,
коли в лабораторії дальнього зв’язку Південноафриканського Союзу під керівництвом
Т. Уодлі було розроблено геодезичний фазовий радіовіддалемір сантиметрового
діапазону, який отримав назву “Теллурометр”. Створення теллурометра стало
продовженням розвитку принципів радіовіддалеметрії, розроблених ще в 30-ті роки
академіками Л.І.Мандельштамом і Н.Д.Папалексі. Технічне рішення, покладене в
основу теллурометра, виявилось настільки вдалим, що в усіх сучасних фазових
радіовіддалемірних системах, так чи інакше використовується принцип дії
теллурометра.
На рис. 4.7 приведена спрощена структурна схема станцій теллурометра першої
моделі MRA-1. По такій само схемі побудовані радіовіддалеміри ВРД, РДГ і GET-B1.
Клістронний генератор ведучої станції генерує коливання несучої частоти ω1. Ці
коливання модулюються по частоті коливаннями масштабної частоти
Ω1, які
генеруються
кварцовим
генератором.
Частотно-модульовані
коливання
випромінюються антенною системою А1 у напрямку веденої станції.
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На веденій станції проходить аналогічний процес і антенна система А2 випромінює
у напрямку ведучої станції несучу частоту ω2, модульовану по частоті коливаннями
масштабної частоти Ω2.
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станція
A2

Частоти
A+A- B C D

Кварцевий
генератор

Кварцевий
генератор

Клістронний
генератор

Клістронний
генератор

М
Т

Д1

ППЧ
ЧД

АД

ІП

ФКР
ЕПТ

Д2

ППЧ
АД

Рис. 4.7 Структурна схема
теллурометра MRA-1.
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Несучі частоти обох станцій відрізняються на величину
 р  1  2 , (4.5)
яка називається проміжною частотою.
У свою чергу модулюючі частоти обох станцій теж відрізняються на деяку
величину
 р  1  2 . (4.6)
На кожні станції ЧМ коливання, які приймаються антенними системами,
поступають на змішувачі Д. На виході змішувача створюється спектр комбінаційних
частот. Підсилювач проміжної частоти ППЧ виділяє і підсилює коливання проміжної
частоти ωпр, які промодульовані по амплітуді коливаннями низької частоти Ω – різниці
масштабних частот кварцових генераторів. Ці АМ коливання поступають на
амплітудний детектор АД, де виконується їх перетворення, в результаті якого
виділяються синусоїдальні коливання низької частоти
На веденій станції НЧ коливання через фазоінвертор поступають на формувач
імпульсів ФІ, де перетворюються у короткі імпульси з тією ж частотою. Ці імпульси
подаються на клістронний генератор, де додатково модулюють по частоті несучі
коливання. Унаслідок цього на ведучій станції коливання проміжної частоти на виході
ППЧ виявляються модульованими не тільки по амплітуді масштабною частотою Ω, але
і по частоті імпульсами з тією ж частотою чередування. Ці два види коливань, завдяки
їх різній модуляції, розділяються відповідними АД і ЧД детекторами. На виході АД
виділяється синусоїдальний сигнал кругової частоти Ω, а на виході ЧД імпульсний
сигнал тієї ж частоти. Різниця фаз між цими сигналами вимірюється за допомогою
електронно-променевої трубки ЕПТ. Синусоїдальний сигнал поступає на формувач
кругової розгортки ФКР, де перетворюється на синусоїдальний і косинусоїдальний
сигнали, які поступають відповідно на горизонтальні і вертикальні відхиляючі
пластини ЕПТ, створюючи кругову розгортку на її екрані. Імпульси, через імпульсний
підсилювач, поступають на управляючий електрод ЕПТ, де у відповідний момент
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гасять промінь ЕПТ. Місце гасіння променя на круговій розгортці залежить від часу
розповсюдження імпульсу від веденої до ведучої станції і визначає зсув фаз у межах 2π
між синусоїдальним і імпульсним сигналами. Зсув фаз вимірюється на екрані ЕПТ по
шкалі, розділеній на сто частин.
Несучі частоти обох станцій лежать у діапазоні 3 ГГц (довжина хвилі 10 см) і
можуть перестроюватись в межах 20%. Кожна станція має декілька (для вирішення
неоднозначності) масштабних частот у діапазоні 10 МГц (довжина хвилі 30 м).
Проміжна частота ПЧ вибрана рівною 30 МГц, а низька НЧ – 1 кГц. У радіовіддалемірі
передбачено двосторонній радіотелефонний зв’язок між станціями. При переключенні
станцій із режиму “вимірювання” у режим “розмова” клістронні генератори
модулюються тільки сигналами з мікрофонів, а телефони підключаються до виходів
частотних детекторів ЧД. У режимі “вимірювання” телефони підключаються до
виходів амплітудних детекторів АД і в них прослуховується звук частотою 1 кГц.
Електронно-променева трубка на веденій станції служить для контролю форми
імпульсів формувача ФІ, а при вимірюваннях, - як візуальний індикатор команд
оператора ведучої станції, по передбаченій програмі вимірювань. Команда, яка
подається в цьому випадку з ведучої станції полягає у швидкому переключенні з
режиму вимірювання в режим розмови і назад, в режим вимірювання; при цьому на
екрані ЕПТ веденої станції зникає і знову з’являється зображення імпульсу, що є
сигналом для оператора веденої станції виконання чергової операції.
ЕПТ на веденій станції використовується також для контролю і підстроювання
частоти RC-генератора. Ця операція називається синхронізацією станцій. У режимі
“синхронізація” на вертикальні відхиляючі пластини ЕПТ подається синусоїдальний
сигнал від допоміжного RC-генератора частотою 1 кГц. Якщо різниця масштабних
(стабілізованих кварцом) частот ведучої і веденої станцій дорівнює частоті коливань
RC-генератора, на екрані спостерігається нерухомий еліпс. Якщо ці частоти
відрізняються - на екрані ЕПТ виникають фігури Ліссажу. Синхронізація полягає у
підстроюванні частоти RC-генератора до появи на екрані нерухомої фігури еліпса.
Описана схема лягла в основу наступних розробок геодезичних наземних
радіовіддалемірів, в яких при збереженні загального принципу побудови були внесені
суттєві вдосконалення:
- взаємозамінність станцій (можливість роботи кожної станції, як у режимі ведучої
так і в режимі веденої станції);
- перехід на більш короткі несучі хвилі (до 3 см і навіть 8 мм);
- уведення автоматичного підстроювання частоти (АПЧ);
- використання подвійної синусоїдальної ЧМ із піднесучою для передачі НЧ
сигналу з веденої на ведучу станцію;
- використання напівпровідникових елементів, друкованих плат, мікросхем;
- цифровий відлік результатів вимірювання;
- автоматизація вимірювань.
На цьому принципі побудовані теллурометр MRA-3 та радіовіддалеміри “Луч” і
“Волна”. Структурна схема приведена в спрощеному вигляді (не показано канал
радіотелефонного зв’язку та деякі інші деталі).
Сигналом масштабної частоти модулюються по частоті синусоїдальні коливання
допоміжного генератора більш високої, піднесучої частоти, і потім цими ЧМ
коливаннями, у свою чергу, модулюються коливання несучої частоти. Унаслідок цього
сигнал проміжної частоти на виході ППЧ ведучої станції виявляється
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промодульованим не тільки по амплітуді, але і по частоті. Піднесуча частота вибрана
близькою 100 кГц.
Синхронізація станцій виконується так, як і в розглянутій раніше схемі, але замість
ЕПТ використовується фазореєструючий блок, який складається з фазового детектора
ФД і нуль-індикатора.
4.3.1 Вирішення неоднозначності в радіовіддалемірах
Для вирішення неоднозначності у радіовіддалемірах використовують сітку
масштабних частот. Як відомо із загальної теорії фазового методу, при m фіксованих
частот виникає m рівнянь вигляду (2.31) із різними цілими числами N і величина ΔN.
Ця система може бути вирішена однозначно, якщо відоме наближене значення відстані
Dнабл., яке можна знати тим грубіше, чим більше число масштабних частот.
При побудові сітки частот у радіовіддалемірах використовують, як правило,
порозрядний спосіб. Коефіцієнти неоднозначності по всім наближенням вибирають
рівними 10, що дозволяє послідовно визначати десяткові розряди у значенні відстані.
Таким чином, операція визначення цілого числа N виконується автоматично, так як
вона закладена в порозрядний спосіб.
Розглянемо, для прикладу, вирішення неоднозначності у радіовіддалемірі з ЕПТ.
Повний час розповсюдження можна представити у вигляді

 D  N 100с  А . (4.24)

Якщо, крім частоти А = 10 МГц, ввести ще три частоти: B = 0,999 А, C=0,99 А і D =
0,9 А, то величини A, A-D, A-C, A-B будуть зв’язані співвідношенням
A=10(A-D)=100(A-C)=1000(A-B). (4.25)
При такій сітці частот коефіцієнт неоднозначності дорівнює

K

A
A D AC


 10 . (4.26)
A D AC A B

Конкретні номінали частот приведені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Ведуча станція
Ведена станція
А=10,000 МГц
А+= 9,999 МГц
В= 9,990 МГц
А-=10,001 МГц
С= 9,900 МГц
В=9,989 МГц
D=9,000 МГц
D=8,999 МГц
На веденій станції частоти відрізняються від відповідних частот ведучої станції на
постійну величину 1 кГц.
Частоти ведучої станції задовольняють співвідношення (4.25). На частоті А вся
шкала фазометра (100 поділок) відповідає 100 нс, або (15 м у лінійній мірі), а на
частотах A-D, A-C, A-B відповідно: 1000,10000 і 10000 нс, або 150,1500 і 15000 м у
лінійній мірі.
Перша цифра кожного розряду повторює другу цифру наступного, більш високого
розряду, що дає можливість виконання контролю.
Чотири частоти дозволяють визначити час розповсюдження в межах 100000 нс, або
ж у межах 15 км. Це значить, що для вимірювання відстаней понад 15 км, необхідно
знати їх наближене значення з помилкою, не більше 7,5 км.
Для того щоб відліки по фазометру виражались в одиницях відстані, необхідно
вибрати частоту модуляції чисельно рівною половині швидкості радіохвиль. Найбільш
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часто основну (найвищу) частоту вибирають рівною 15МГц, тобто рівною значенню
половині швидкості радіохвиль, вираженій у десятках метрів за секунду. В цьому
випадку вся шкала дорівнює 10 м, а відлік у десятих долях шкали виражає одиниці
метрів. Розділення шкали на 100 і 1000 частин забезпечує відповідні знаки після коми.
Інші частоти вибираються за принципом порозрядного способу – перша частота та її
різниці з іншими створюють десяткову систему. Так при чотирьох частотах f1 = 15
МГц, f1-f4 = 1,5 МГц, f1-f3 = 150 кГц, f1-f2 = 15 кГц масштаб шкали послідовно
збільшується в 10 раз.
Указані значення частот приведені наближено, без врахування показника
заломлення повітря. Враховуючи значення стандартного показника заломлення
радіохвиль n=1,000320 і сучасне значення швидкості електромагнітних коливань С =
299792458 м/с, отримаємо сітку частот, приведену в таблиці 4.2.
В багатьох сучасних радіовіддалемірах (Теллурометр MRA-5, Дістомат DI-50, DI-51,
DI-60, SIAL MD-60) переключення масштабних частот і, відповідно, зміна масштабу
шкали виконується автоматично із запам’ятовуванням попереднього результату.
Обчислювальний пристрій видає відразу кінцевий результат вимірювання з точністю
до міліметра.
Таблиця 4.2
Частота ведучої станції ,
МГц

Десяткова система частот,
кГц

Масштаб шкали фазометра

f1=14,984828
f2=14,969843
f3= 14,834980
f4=13,486345

f1=14984,828
f1 – f4=1498,483
f1 – f3=149,848
f1 – f2=14,985

10 м
100 м
1000 м
10000 м

4.3.2 Точність фазових радіовіддалемірів
Точність фазових радіовіддалемірів визначається
віддалеметрії співвідношенням
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Фазові і частотні помилки в радіовіддалемірах мають наближено той самий
порядок, що й у світловіддалемірах: mυ = 0,1÷1º, mf /f = 10-6.
Постійна поправка радіовіддалеміра К складається з двох складових: геометричної
та електричної. Геометрична складова обумовлена неспівпаданням точки центрування
станції з її електричним центром. Електричний центр визначається конструкцією
антенної системи та її електричними характеристиками, які можуть змінюватись навіть
у процесі вимірювання, наприклад, при перестроюванні несучої частоти. Електрична
складова обумовлена затримками сигналів у колах станції. Затримки сигналу у
високочастотних колах станції по своєму характеру нестабільні і їх дуже складно
врахувати.
Геометрична та електрична складові постійної поправки виявляються зв’язаними
між собою: зміна геометричної складової обумовлена нестабільністю високочастотної
складової електричної складової.
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Постійну поправку радіовіддалеміра К можна характеризувати величиною, яка для
віддалемірів різних типів лежить у межах 1÷10 мм.
Для радіохвиль помилка визначення швидкості світла практично залежить від
точності врахування параметрів атмосфери: температури, тиску і вологості, mC/C =
mn/n. При цьому залежність показника заломлення від вологості на два порядки
сильніша ніж в оптичному діапазоні. Сумарна помилка mC/C при радіовіддалемірних
вимірюваннях може досягати величини порядку (5÷7)×10 -6, що в два, три рази
перевищує відповідну помилку для оптичного діапазону. Значний вплив має помилка
за підстилаючу поверхню. Орієнтовно вона може бути оцінена наступними цифрами:
3÷5 см для дециметрового діапазону, 1÷3 см – для сантиметрового, 2÷3 мм – для
міліметрового.
Точність радіовіддалемірів міліметрового діапазону (8 мм) порівнюється із
точністю сучасних світловіддалемірів, і головним фактором впливу для них є помилка,
середнього вздовж траси, показника заломлення.
4.4 Супутникові системи позиціювання
Космічні навігаційно-геодезичні системи позиціювання складаються із сукупності
штучних супутників Землі (ШСЗ), які знаходяться на відповідних для даної системи
орбітах і наземних командно-вимірювальних засобів, які дозволяють з високою
точністю визначати параметри орбіт ШСЗ, забезпечувати управління і контроль роботи
бортової апаратури.
Основними параметрами, що вимірюються при визначенні просторових координат
наземних точок за допомогою таких систем і при визначенні координат самих ШСЗ,
які входять у дану систему, є відстань і радіальна швидкість.
Принципово супутникова геодезія використовує ті ж самі методи вимірювання, які
були розроблені для аерогеодезичних робіт та навігації. Специфіка супутникових
вимірювань полягає, головним чином, у великих відстанях (тисячі і десятки тисяч
кілометрів) та великих швидкостях руху ШСЗ, що визначає високі динамічні вимоги
до таких систем.
4.4.1 Глобальна супутникова система позиціювання GPS
Прикладом сучасної навігаційно-геодезичної системи, побудованої на
віддалемірній основі, є Глобальна супутникова система визначення місцеположення
(позиціювання) GPS (Global Positioning Sistem), відома також під назвою NAVSTAR
(рис. 4.13).
Система GPS розрахована на високоточне визначення просторових координат і
вектора швидкості руху об’єкта, незалежно від часу і місцеположення його на Землі,
включаючи приземний аерокосмічний простір. Отримання таких якостей стало
можливим завдяки використанню високоорбітальних ШСЗ (висота орбіти 20165 км).
Повний комплект космічного сегмента системи складає 24 супутника, розміщених по 4
у шести орбітальних площинах із кутом нахилу 55º до екватору.
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Рис. 4.13 Розміщення ШСЗ системи GPS

При такому розміщенні у полі зору спостерігача, незалежно від його
місцезнаходження, завжди спостерігається не менше чотирьох супутників. Усі ШСЗ
мають дуже точні ефемериди (траєкторії), які періодично, двічі на добу, корегуються
за допомогою наземних вимірювальних комплексів і поновлюються в пам’яті бортової
апаратури супутників. Випромінювання бортових передавачів НВЧ діапазону разом із
навігаційними сигналами несуть інформацію про ефемериди даного ШСЗ.
Спрощена структурна схема системи GPS приведена на рис. 4.14.
Система працює на основі одностороннього зв’язку, при якому з борту ШСЗ
постійно випромінюються сигнали з високою точністю прив’язки (синхронізації) їх до
абсолютної шкали часу, для чого на кожному супутнику є генератори з дуже високою
стабільністю частоти, які періодично звіряються з наземними еталонами.
Навігаційні сигнали передаються з борту кожного ШСЗ на двох частотах – 1575,42 і
1227,60 МГц. Одночасні вимірювання на двох рознесених частотах дозволяють
визначити і врахувати груповий показник заломлення при вимірюванні відстані.
Система
ШСЗ

Станція
слідкування

Станція передачі
даних про орбіти

Абоненткористувач

Рис. 4.14 Структурна
схема GPS

Абоненткористувач
Центр
перевірки
роботи ШСЗ

Абоненткористувач

Центр
управління

Однакові несучі частоти для всіх ШСЗ системи, модулюються по фазі
псевдошумовими, і в той же час, псевдовипадковими сигналами (послідовності досить
складних цифрових кодів), які на деякому, короткому, інтервалі часу нагадують сигнал
шуму з досить великим періодом чередування. Код складається з послідовності станів
“–1” та “+1”, які відповідають бінарним станам 0 і 1. Ця, так звана, біфазова модуляція
здійснюється зсуванням фази несучої хвилі на 180º тоді, коли відбувається зміна стану
на протилежний (рис. 4.15).
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Несуча
частота
+1
Код
-1
Модульована
несуча
частота

Рис. 4.15. Біфазова модуляція
несучої хвилі.

Такі коди називають псевдовипадковими. Ці коди настільки складні, що зовні
виглядають, як довгі ланцюги випадкових імпульсів (рис. 4.16). Нічого випадкового,
звичайно, в цих кодах немає. Вони представляють собою ретельно підібрані (за
відповідним законом) псевдовипадкові послідовності імпульсів.
Різниця фаз
Супутник

Рис. 4.16 Псевдовипадковий
код і принцип вимірювання
різниці фаз

Приймач

Завдяки деяким концепціям теорії інформації псевдовипадковий код позбавляє
систему GPS багатьох досить суттєвих незручностей дозволяючи вирішити цілий ряд
проблем: роботу в односторонньому режимі, використання єдиної для всіх супутників
частоти; збільшення відношення корисного сигналу до шуму; використання для
прийому слабких сигналів портативних антен; спрощення процедури порівняння фаз і
вирішення неоднозначності; забезпечення можливості контролю доступу до системи;
зменшення використовуваної приймачами потужності, а відповідно і їх габаритів.
Сигнали псевдовипадкового коду супутників GPS настільки слабкі, що практично
не розрізняються на фоні радіошумів, але при цьому забезпечується надійний їх
прийом антенами, діаметром всього 1 - 2 дециметра. Це можливо завдяки тому, що
радіошум являє собою не що інше, як випадкове чередування послідовностей
імпульсів. При накладанні псевдовипадкового коду на таку послідовність імпульсів,
згідно теорії ймовірності, в половині випадків вони будуть співпадати, тобто сумарно
підсилюватись, а в іншій половині випадків не співпадати, тобто сумарно
послаблюватись. Якщо співпадання імпульсів прирівняти до 1, а не співпвдання – до 0,
середньоінтегральне значення сигналу (коефіцієнт кореляції) матиме значення 0,5. В
GPS-приймачах прийнятий сигнал (код супутника, накладений на радіошум)
порівнюється із внутрішнім псевдовипадковим кодом. В загальному випадку виникає
ситуація розглянута вище. Половина імпульсів співпадає, половина – не співпадає, а
коефіцієнт кореляції дорівнює 0,5. При зсуві псевдовипадкового коду приймача, що
має місце при вимірюванні різниці фаз сигналів супутника і приймача, відносно
прийнятого сигналу, наступає момент, коли кількість співпадань імпульсів коду і
прийнятого сигналу різко зростає, коефіцієнт кореляції цих сигналів наближається до
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1. Цей момент відповідає співпаданню фаз псевдовипадкових кодів супутника і
приймача. Якщо порівняння виконувати багатократно, відповідно буде підсилюватись
сигнал супутника.
В GPS використовується декілька різновидностей псевдовипадкових кодів: С/Акод, Р-код, W-код і Y-код. Код низькоточного стеження (С/А-код), призначений для
використання цивільними абонентами, має частоту 1,023 МГц і повторюється через
кожну мілісекунду. С/А-код накладається на несучу хвилю L1 із зсувом 90º відносно Ркоду. Міністерство оборони США може знижувати точність С/А-коду,
використовуючи спеціальний режим селективного доступу (selective availability) або SA. Під дією S-A режиму в роботу GPS вноситься найбільша складова сумарної
помилки.
W-код використовується для шифрування Р-коду Y-кодом, коли використовується
S-A.
Точний код (Р-код) має частоту 10,23 МГц і інтервал повторення наближено один
раз за 266,4 доби. Р-код може бути зашифровано, чим обмежується доступ
користувачів, крім того, цей код практично неможливо глушити. Р-кодом (або,
точніше, Y-кодом) модулюються обидві несучі хвилі L1 і L2,
Закони модуляції для всіх ШСЗ різні, що дозволяє розділяти їх в апаратурі
абонента. Незважаючи на однакові несучі частоти і сигнали модуляції фаза
модулюючого коду на кожному із супутників синхронізована з мітками часу
високостабільних бортових квантових стандартів частоти - атомних годинників, з
відносною нестабільністю частоти порядку 10-13. Така висока стабільність теоретично
“дозволяє” досягти апаратного визначення дальності з точністю порядку часток
міліметра. На кожному супутнику системи GPS, для надійності, встановлено по чотири
квантових стандарту частоти.
В апаратурі абонента фази прийнятих і демодульованих кодів порівнюються з
фазами внутрішніх, точно таких само псевдовипадкових кодів, які синхронізовані
менш точними (10-5 с) кварцовими генераторами. Порушення синхронізації сигналів
супутника та абонента на 10-5 с приводить до помилки визначення дальності порядку
3000 м. Відстані, отримані з такими помилками, на відміну від фактичних (точних)
називають “псевдовідстанями”. Навіть для навігації така помилка недопустима.
Методами термостабілізації можливе підвищення точності кварцових генераторів не
більше ніж на порядок.
Тим не менше, існує метод, який дозволяє отримати значно вищу точність при
використанні в GPS-приймачах кварцових генераторів частоти невеликої точності, які
портативніші та незрівнянно дешевші ніж квантові стандарти частоти. Особливість
цього методу полягає в додатковому вимірюванні псевдовідстані до четвертого
супутника.
Як відомо, для просторової лінійної засічки достатньо трьох виміряних відстаней
(рис. 4.17).
Псевдовідстані виміряні до кожного з трьох супутників описують сфери –
можливого місцеположення приймача відносно кожного супутника.
Для двох перших супутників - це місцеположення (область вірного рішення)
обмежується колом, лінією перетину двох сфер.
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З врахуванням псевдовідстані до третього супутника область можливого рішення
обмежується двома точками, одна з яких (хибне рішення) знаходиться далеко за
межами можливого місцезнаходження абонента, а інша – в межах вірогідного
місцеположення абонента та є вірним рішенням. Це “вірне” рішення буде включати
однакові за величиною і знаком систематичні помилки псевдовідстаней, які виникають
внаслідок неточності синхронізації внутрішнього коду приймача.
Зовсім інша ситуація виникає у випадку одночасного додаткового вимірювання
псевдовідстані до четвертого супутника (рис. 4.18).
Абонент, вибравши не менше чотирьох супутників, які знаходяться в даний час у
полі зору, вимірює до них одночасно чотири псевдовідстані. В загальному випадку,
враховуючи систематичну помилку, сфери створені відповідними псевдовідстанями не
перетинаються в одній точці. Якщо додати до кожної псевдовідстані якусь однакову за
величиною та знаком систематичну складову, вони перетнуться в точці 5, яка
знаходиться всередині чотиригранної піраміди, вершини якої розміщені на кінцях
векторів псевдовідстаней.

Рис. 4.18 Просторова лінійна засічка з
чотирьох супутників:
1,2,3,4 – псевдовідстані;
5 – вірогідне положення абонента.

Значення псевдовідстаней пов’язані з координатами абонента системою рівнянь
вигляду
ri 





( Si  X )( Si  X )  b , (4.36)



де: Si - вектор, направлений з центра Землі в точку розміщення і-того супутника; X звектор, направлений із центра Землі в точку розміщення абонента; b - різниця між
номінальним і фактичним значенням частоти на момент вимірювання, помножена на
швидкість електромагнітних коливань.
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З рівняння (4.36) видно, що значення ri відрізняється від істиної дальності до і-того
супутника на величину
b  C f , (4.37)
що і породило термін “псевдовідстань”.
Вирішивши систему із 4-х або більше рівнянь вигляду (4.36) отриманих при
одночасному вимірюванні псевдовідстаней до відповідних супутників, можна знайти
просторові координати абонента й момент часу, до якого вони відносяться (оскільки
потрібно визначити поправку до зміни частоти Δf і, відповідно, зсув часу в
електронному “годиннику” абонента).
4.4.2 Приймачі GPS
Необхідність одночасного виконання вимірювань чотирьох псевдовідстаней для
точного тривимірного позиціювання суттєво впливає на конструкцію GPS-приймачів.
Структурна схема побудови приймача GPS приведена на рис. 4.19.
Для забезпечення можливості неперервного виконання вимірювання у реальному
часі (одночасно) чотирьох псевдовідстаней, GPS-приймач повинен працювати на
чотирьох каналах. Розроблено декілька сотень варіантів апаратури абонентів приймачів GPS, які розрізняються за складністю, габаритами, точністю вимірювання і
ціною.
Усі приймачі можна розділити на дві групи: приймачі, які можуть одночасно
відслідковувати не менше чотирьох супутників, і приймачі, які працюють із
супутниками, послідовно переключаючись з одного на другий. В таблиці 4.1 приведені
характеристики деяких сучасних приймачів GPS.

Рис. 4.19 Структурна схема
побудови приймача GPS.

Приймачі послідовної дії мають тільки один канал зв’язку, за допомогою якого
вони отримують інформацію почергово з кожного супутника. Як правило,
приймачі послідовної дії не відрізняються високою складністю, а відповідно і ціною.
Вони використовують мало енергії і мають невеликі розміри. Нажаль послідовне
опитування супутників не забезпечує високої точності позиціювання. До цієї групи
входять: одноканальні приймачі; одноканальні приймачі з мінімальним використанням
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енергії; одноканальні приймачі із прискореним переключенням каналів зв’язку;
двоканальні приймачі.
Одноканальні приймачі з мінімальним використанням енергії розраховані на
роботу від мініатюрних елементів живлення. Щоб обмежити використання енергії,
позиціювання в таких приймачах виконується 1-2 рази на хвилину, з автоматичним
відключенням живлення в перервах. Відносяться вони до, так званих, кишенькових
GPS-приймачів. Основними недоліками таких приймачів є: низька точність
позиціювання (порядку 100 м), обмежений інтерфейс і неможливість обчислення
швидкості.
Одноканальні приймачі, які відрізняються неперервною роботою. Це визначає їх
більш високу точність і можливість вимірювання швидкості. Однак, неперервне
позиціювання за допомогою цих приймачів неможливе, оскільки єдиний канал
використовується як для вимірювання відстані, так і для прийому інформаційних
повідомлень.
Одноканальні приймачі з прискореним переключенням каналів зв’язку схожі на
звичайні одноканальні приймачі, але переключення каналів зв’язку із супутниками в
них виконується набагато швидше. Переваги такого прискорення проявляються в тому,
що вимірювання дальності і прийом інформаційного повідомлення виконуються майже
одночасно, що забезпечує неперервність їх дії. Такі приймачі менш чутливі до
неточності синхронізації внутрішнього коду.
Двоканальні приймачі значно розширюють можливості GPS. У приймачах цього
класу вдвоє збільшується співвідношення сигнал/шум, що розширює межі впевненого
прийому в несприятливих умовах, відслідковуючи супутники, розміщені на горизонті.
Двоканальні приймачі можуть одночасно з неперервним прийомом даних
позиціювання по одному з каналів, вести по другому каналу захват (встановлення
зв’язку) чергового супутника і підготовку до роботи з ним. Процес збору і обробки
навігаційних даних у двоканальному приймачі проходить неперервно, а вимірювання
швидкості виконуються набагато точніше.
До недоліків двоканальних приймачів відноситься їх порівняно висока вартість і
більші витрати енергії.
Приймачі неперервної дії можуть одночасно відслідковувати по чотири і більше
супутників, а також миттєво видавати значення поточних координат і швидкості
абонента. Вони знаходять використання там, де потрібна висока точність
позиціювання, або робота ведеться в динамічних умовах. Приймачі цієї категорії
мають від чотирьох до двадцяти і більше каналів. Крім того, що багатоканальні
приймачі дозволяють визначати координати абонента в неперервному режимі, вони
зменшують геометричний фактор зниження точності просторової засічки. Деякі
багатоканальні приймачі замість того, щоб вибирати чотири геометрично найбільш
удало розміщені супутники, відслідковують всі супутники, що знаходяться у полі зору,
що дозволяє звести геометричний фактор зниження точності практично до нуля.
В залежності від частот та їх кількості, коду та його доступності, розрізняють
наступні групи GPS-приймачів радіосигналу: 1) С/А-кодові з вимірюванням
псевдовідстаней; 2) С/А-кодові з вимірюванням фази несучої хвилі; 3) Р-кодові з
вимірюванням фази несучої хвилі; 4) Y-кодові з вимірюванням фази несучої хвилі.
С/А-кодові приймачі з вимірюванням псевдовідстаней дозволяють вимірювати
тільки кодові псевдовідстані з використанням С/А-коду. Приймач виготовляється,
переважно, як компактний наручний пристрій з електричним живленням від
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мініатюрних елементів. Типові моделі, маючи від одного до шести каналів прийому,
видають на табло, або просторові геоцентричні координати, або координати у певній
картографічній проекції..
Для вимірювання під час руху доцільно мати якомога більше каналів, оскільки
одночасно визначені псевдовідстані дають більш точні координати. З іншого боку,
значно дешевші одноканальні приймачі дають задовільні результати при стаціонарних
визначеннях. Багатоканальні приймачі цього типу широко використовуються
туристами, яхтсменами та автолюбителями
С/А-кодові приймачі з вимірюванням фази несучої хвилі дозволяють отримати
кодові псевдовідстані та фазу несучої хвилі лише на одній частоті - L1. Переважна
більшість приймачів цього типу мають не менше чотирьох каналів, деякі з останніх
розробок – дванадцять. Ці приймачі крім виконання функцій, властивих раніше
згадуваним моделям, записують в пам’ять виміри кодових псевдовідстаней та фази
несучої хвилі, позначених мітками часу. Для вимірювання фази на несучій хвилі L2
можливе використання додаткового пристрою. Це зменшує вплив зовнішнього
середовища на сигнал, забезпечуючи більш точне позиціювання. Приймачі цього типу
застосовуються в усіх методах високоточної геодезичної зйомки: статичних,
кінематичних, псевдокінематичних, тощо.
Р-кодові приймачі з вимірюванням фази несучої хвилі використовують Р-код, що
дає можливість виконувати вимірювання одночасно на двох частотах L1 і L2. Дані Ркоду отримуються з несучих хвиль шляхом кореляції з внутрішнім кодом приймача.
Точність визначення великих за довжиною векторів (100 км) дорівнює декілька
сантиметрів. Застосування для вимірювання двох частот значно скорочує сеанс
спостереження. При введенні для абонентів стану S-А здійснюється заміна відомого Ркоду невідомим Y-кодом, і традиційний метод кореляції більше використовуватись не
може. Однак деякі приймачі цього типу можуть функціонувати в безкодовому
(квазібезкодовому) режимі, забезпечуючи без знання Y-коду вимірювання фази та
кодових псевдовідстаней і для другої частоти L2.
Y-кодові приймачі з вимірюванням фази несучої хвилі забезпечують доступ до Ркоду навіть за умови введення стану S-А. Доступ до Р-коду досягається завдяки
підключенню в приймачі на виході кожного з каналів спеціальної інтегральної
мікросхеми (АОС). Ці мікросхеми дозволяють дешифрувати Y-код у Р-код, а також
виправити маніпуляції, внесені застосуванням S-А. Користування АОС обмежується
абонентами, уповноваженими МО США.
4.4.3 Методи спостережень та визначення місцеположення
Вибір методу спостережень у геодезичній GNSS-зйомці залежить від можливості
апаратури та конкретних вимог до зйомки, серед яких головну роль відіграють вимоги
до точності.
GPS забезпечує два рівні доступності:
- стандартна служба визначення місцеположення (SPS),
- високоточна служба визначення місцеположення (РPS).
Для SPS доступний лише С/А-код. Це обмежує точність визначення (у реальному
часі) горизонтальних складових місцеположення до 100 м, а вертикальної складової –
до 156 м при довірчій ймовірності 95% і 300-500 м при довірчій ймовірності 99,99%,
відповідно.
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Служба РPS забезпечує доступ до обох кодів. При довірчій ймовірності 95%
точність визначення горизонтальних складових місцеположення складає 16 м, а
вертикальної складової – 23 м. Доступність до РPS встановлюється для користувачів за
спеціальними угодами з МО США.
Спостереження розрізняють також за часом та тривалістю їх обробки:
- обробка спостережень у реальному часі (миттєва обробка);
- обробка спостережень після їх отримання (апостеріорна обробка).
Якщо спостережувані величини на кожний момент часу відразу використовуються
для визначення місцеположення, а час на обчислення дуже обмежений, такі результати
визначаються як миттєві – виконані у реальному часі. Початкова концепція GNSS
полягала в забезпеченні можливості миттєвої навігації, яка включає визначення
місцеположення рухомого об’єкта (літака, судна, автомобіля тощо).
Якщо дані польових спостережень на різних пунктах збираються та обробляються
після їх отримання, як правило, в камеральних умовах, це називається апостеріорною
обробкою або в спрощеному виді постобробкою.
Розрізняють також
статичний
і кінематичний методи визначення
місцеположення. Статичний метод означає стаціонарне розташування приймача під
час спостережень. Під кінематичним розуміють вимірювання під час руху. Тимчасова
втрата стеження за сигналом супутника для статичного методу менш критична ніж для
кінематичного. Терміни “статичний” і “кінематичний” повинні розглядатись у
контексті визначення абсолютних координат окремої точки чи відносного
місцеположення між точками.
Абсолютні координати окремої точки визначаються за допомогою одного
приймача, яким вимірюються кодові псевдовідстані не менше ніж до чотирьох
супутників.
Визначення відносного місцеположення між точками можливе при використанні
двох приймачів і одночасному вимірюванні на двох точках для тих самих супутників
коду, або коду і фази несучої хвилі. Як правило, координати одного пункту відомі і
потрібно визначити місцеположення іншого пункту (пунктів) відносно відомого.
Внаслідок обробки даних вимірювань з двох пунктів значно підвищується точність у
порівнянні з визначенням місцеположення окремим приймачем.
Як уже зазначалося, існують абсолютні та відносні методи спостережень за
допомогою GNSS-приймачів. У геодезії використовують тільки відносні методи, які є
в десятки разів точнішими, ніж абсолютні. Тому надалі будемо розглядати тільки
відносні (relative) методи.
Спочатку було створено тільки дві відносні технології GNSS-вимірювання:
статичну та кінематичну. Здавалось, ці дві технології задовольняли як цивільнихі, так і
військових.
Проте користувачі вимагали підвищення точності результатів вимірювання з
одночасним скороченням часу на виконання вимірювання. Це вимагало поліпшення
системи GNSS, конструювання компактніших, легших, переносних приймачів з
удосконаленим програмним забезпеченням. Останнє, своєю чергою, привело до того,
що на основі вищеназваних технологій вимірювання було створено ще декілька, а
саме:
1. Статичні відносні технології вимірювання (Static relative positioning).
2. Технологія швидка статична відносна (fast/rapid static relative positioning).
3. Кінематичні відносні технології вимірювання (Cinematic relative positioning).
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4. Напівкінематична відносна технологія (semi-cinematic relative positioning)
(технологія "стій/йди" - technology: "stop and go").
5. Кінематика «в польоті» (on the fly - OTF).
6. Кінематика в реальному часі (Real Time Kinematics - RTK).
7. Технологія псевдостатична, псевдокінематична, відносна реокупаційна (pseudostatic, pseudo-cinematic relative positioning, intermittent static positioning, reoccupation).
8. Диференційні GPS-технології (differential GPS-DGPS).
Розглянем основні, найбільш вживані, методи виконання супутниково-наземних
спостережень.
Статичний метод визначення координат пунктів. Назва «статичний» походить
від статичного, тобто нерухомого, збирання інформації на пункті упродовж певного
проміжку часу. Статичний режим спостережень, як найбільш точний, є основним
методом при створенні та розвитку мереж, однак він вимагає найбільших витрат часу.
При статичних спостереженнях всі приймачі за весь час спостережень розміщені на
одних і тих самих пунктах. Мінімально два приймачі виконують спостереження тих
самих супутників упродовж однієї або декількох сесій спостережень і залишаються
стаціонарно на тих самих пунктах. Час вимірювання на одному пункті, координати
якого визначаються, коливається від однієї до декількох годин (в залежності від
необхідної точності вимірювань, числа і розташування спостережуваних супутників,
від віддалі між пунктами (довжин векторів), стану іоносфери тощо).
З досвіду різних виконавців відомо, що достатньо виконати спостереження
впродовж:
- 30-90 хвилин для локальних мереж.
- 1-2 дні для пунктів, зарахованих до державної або геодинамічної мережі.
- 4-6 днів для сесій континентальних й основних геодинамічних мереж.
Наприклад: для вимірювання геодезичної локальної мережі з довжинами сторін до
15-20 км, достатньо виконати спостереження впродовж 1 години, для мережі зразка
EUREF (European Reference Frame), сесія спостережень триває до 5 днів. На практиці
точність такої технології становить (5 мм±1 ppm×D) довжини вектора, що
визначається.
Під час вимірювання статичними методами важливим є підбір відповідних
приймачів. Для відстаней між пунктами, більших за 30 км, рекомендується
використовувати приймачі із частотами L1 та L2. На коротких лініях, коли є достатня
кількість супутників, за умови доброї геометрії розташування супутників можна
отримати високу точність за порівняно невеликої тривалості спостережень.
Визначення координат методом «швидкої статики». Статичний метод - це
класичний метод GNSS-знімання, який використовується на довгих лініях. На
коротких лініях, за нормальних умов для роботи, час спостережень може складати
10÷15 хвилин. Звідси і походить термін «Швидка статика».
Під час «швидкої статики» роверна станція залишається на пункті впродовж
відносно короткого проміжку часу. Інформацію про необхідний час спостережень
оператор отримує від приймача при досягненні достатнього обсягу інформації. Потім
приймач вимикається і переміщується на наступну точку. Під час знімання в режимі
«стій/йди» роверна станція залишається увімкненою, а захоплення супутників
обов'язково зберігається під час переміщення приймача з точки на точку. У цьому
істотна відмінність між «швидкою статикою» та методикою «стій/йди».
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З іншого погляду, «швидка статика» є різновидом статичного методу. Для «швидкої
статики» особливо необхідно, щоб іоносферні збурення були більш-менш ідентичними
для двох точок встановлення. Деколи, за несприятливих умов, щоб уникнути
неоднозначності при обробці результатів спостережень, практикують повернення
приймача на раніше визначений пункт або міняють місцями антени; вимірювання з
поверненням (Reoccupation).
Спостереження в режимі «Кінематика». При кінематичному режимі вимірювань
пересувний приймач, який називають ровером або роверним (від англ. Rover - блукач),
встановлюють в певних пунктах на короткий час. Вимірювання виконуються
синхронно відносно іншого приймача, встановленого на пункті з відомими
координатами. Такий приймач прийнято називати базовим або базою (від англ. Base).
Кінематичний режим вимірювань починають з ініціалізації, тобто з початкових
вимірювань, при яких виконується вирішення неоднозначності. Для ініціалізації
обидва приймача встановлюють в декількох метрах один від одного на час
вимірювань, що становить приблизно 15 хв.; якщо роверний приймач встановлюють
далеко від опорного, то час ініціалізації збільшується і може тривати до 1 години.
Ініціалізація може бути виконана з використанням режиму «швидка статика» або
встановленням станції на точці з відомими координатами.
Після завершення ініціалізації роверний приймач перемикають в режим кінематики
і переміщують до наступного пункту, що визначається. При переміщенні роверний
приймач повинен залишатися в робочому режимі і забезпечувати прийом сигналів від
не менше чотирьох одних і тих же супутників. На відкритій місцевості і, особливо під
мостами можуть виникати зриви безперервних вимірювань, про що приймач інформує
спостерігача звуковим сигналом і повідомленням на дисплеї контролера. В такому
випадку необхідно повернутися на один з раніше визначених пунктів або перейти в
режим статики і повторити ініціалізацію приймачів.
При установці роверного приймача на пункті, координати якого визначаються,
оператор записує його назву (або порядковий номер пікету), визначає висоту приймача
над пунктом і вводить ці дані в приймач.
Щоб досягти високоточних результатів визначень координат у режимі
«кінематика», необхідно виконувати вимірювання у максимально сприятливих вікнах
розміщення супутників.
Кінематика «в польоті» - це різновид кінематичного режиму спостережень без
ініціалізації приймачів. Він використовується в тих випадках, коли є впевненість, що
час безперервного прийому достатньої кількості супутників становить не менше 20
хвилин. За цей час накопичується достатня кількість інформації для успішного
вирішення неоднозначності. Це режим спостережень використовується при наявності
відповідної програми обробки результатів вимірювань.
Кінематика в реальному часі. При необхідності виконати обробку результатів
спостережень на роверному приймачі одночасно з вимірюваннями «в полі»
використовують режим RTK. З цією метою на опорному приймачі встановлюють
радіомодем, який забезпечує додатковий цифровий радіозв'язок з роверними
приймачами, забезпеченими також прийомними радіомодемами. На опорному
приймачі обчислюють необхідні поправки в результати вимірювань і передають на
роверні приймачі. На роверних приймачах здійснюється обробка результатів фазових
вимірювань з урахуванням прийнятих поправок. Час отримання приростів координат
займає кілька секунд.
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В наш час RTK режим визначення координат це послуга, що дозволяє отримувати
поправки до вимірювань і встановлювати місце розташування з сантиметровою
точністю в режимі реального часу за допомогою GNSS приймача в мережі постійно
діючих референцних GNSS станцій Network RTK (з англ. - «Мережа RTK»).
Використання мережевого RTK має ряд переваг в порівнянні з поодинокими базовими
станціями. Зокрема, це - більш висока точність, простота, економічність, можливість
роботи практично в будь-якій точці України лише з одним приймачем (за умови
підтримки таким приймачем режиму RTK та доступу до Інтернет).

Рис.4.20 Принципова схема виконання RTK-вимірювань
З теоретичного погляду Network RTK, це математична модель конфігурації, яка
об'єднує в мережу 2 і більше опорних постійно діючих (перманентних) GNSSприймачів, з'єднаних через лінії зв'язку (IP-адреса (Інтернет) або лінії стільникового
зв'язку формату GSM) в єдиний комплекс. Опорні приймачі безперервно передають
свої індивідуальні супутникові спостереження на сервер. Програмне забезпечення
мережі точно вирішує неоднозначності супутників, які спостерігаються опорними
приймачами. Максимальна відстань між опорними приймачами повинна складати не
більше 70 км один від одного.
Концепція Network RTK застосовується при створенні Систем Диференціальної
корекції в двох варіантах: геодезичні системи СТП (Система Точного Позиціонування)
та Контрольно-коригуюча станція (ККС) для навігаційних систем. Обидві конфігурації
припускають наявність центрального сервера (потужного процесора) для обчислення
поправок та ліній зв'язку для збору і передавання інформації. Концепція RTK-Network
дозволяє моделювати (очікувати) основні помилки на різних за площею областях з
різною якістю (точністю).
Методи обчислення поправок в мережевих рішення (Network RTK).
MAX та i-MAX (Master-Auxiliary corrections з англ. - «Мастер-допоміжні
поправки»). Метод базується на однойменній концепції МАС (Master Auxiliary
Concept), запропонованої спільно фірмами Leica Geosystems і Geo++ в 2001 р.
Індивідуальні MAX (i-MAX) був розроблені, щоб підтримати старі приймачі, які не
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можуть приймати поправок типу MAX. Концепція полягає в коригуванні координат
ровера через найближчу (умовно головну майстер-станцію). Така концепція дозволяє
роверу проявляти більшу гнучкість - ровер може завжди відстежувати RTK рішення і
змінювати свої розрахунки в процесі руху.
Інформація про поправки збирається з мережі (кількох зав'язаних на один сервер
базових станцій), обробляється спеціалізованим ПО та передається користувачеві.
Таким чином поправки MAX і i-MAX пов'язую базовий приймач з ровером і лінія
може бути виміряна повторно.
VRS або VBS. VRS (Virtual Reference Station в перекладі з англ. - «віртуальна
референцна станція») або VBS (Virtual Base Station в перекладі з англ. - «віртуальна
базова станція»). Метод віртуальної базової станції розроблений компанією Terrasat в
кінці 1990-х років. Даний метод також як і методи МАХ формує поправки, симулюючи
RTK в режимі одиночної базової станції - ровер передає на сервер наближені
координати свого положення (GGA повідомлення), сервер автоматично генерує
умовну (віртуальну) базу на відстані 10-15 метрів від ровера, задавши вагову оцінку
для кожної референц-станції як функцію відстані до області робіт (приймача, що
приймає поправки). Потім, за допомогою спеціалізованого ПЗ, запускається режим
генерації поправок від віртуальної станції. Ровер починає роботу вже від віртуальної
станції. В результаті, виходить один набір диференціальних поправок, оптимізований
для даного району робіт. Це не гарантує єдність вимірювань, а неодноразова генерація
базових станцій за допомогою включення/вимикання ровера призводить до стрибків у
визначені місця положення.
Переваги VRS або VBS.
• VRS забезпечує високу точність визначення координат для великих територій
виконання робіт;
• VRS є дуже надійною системою, що не залежить від однієї референц-станції;
• Відсутність «стрибків» позиціонування при перемиканні від однієї референцстанції до іншої (при постійно включеному приймачі).
Національні мережі референцних GNSS станцій. На даний час на території
України функціонують декілька мереж активних референтних станцій, створених у
2009-2012 рр. До найбільших із них можна віднести: ZAKPOS, THT-TPI Network,
System.NET. Мережі з меншою кількістю станцій: «GEOTERRACE» від Львівської
політехніки та NGCNet від компанії «НГЦ» (м. Харків). Вже тривалий період
функціонують активні референтні GNSS станції СКНЗУ (Система космічного
навігаційного забезпечення України) від Державного космічного агентства, від групи
компаній «Є.П.С.» (м. Харків). Є в Україні і поодинокі активні референтні станції, що
належать різним власникам. Загальна кількість станцій постійно змінюється і за
приблизними підрахунками на середину 2019 р. їх число складало біля 200.
16 жовтня 2014 р. було підписано угоду про створення Національної об'єднаної
мережі українських референцних станцій глобальних навігаційних супутникових
систем.
Національна мережа референцних станцій GNSS створена в інтересах
впровадження і розвитку в Україні технологій і сервісів точного позиціонування і
навігації, що забезпечать високоточною диференціальною коректуючою інформацією
користувачів GNSS державних установ у сфері оборони і національної безпеки,
охорони правопорядку та надзвичайних ситуацій, а також при виконанні наукових
досліджень.
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Мережа об'єднала 78 постiйнодiючих базових станцій, що дозволило забезпечити
доступ до високоточної корегуючої інформації на більш ніж 90% території країни. В
об'єднану мережу увійшли: мережа станцій Системи координатно-часового та
навігаційного забезпечення України Державного космічного агентства України; GNSSстанції, встановлені в рамках Державної програми створення Державної служби
єдиного часу і еталонних частот, що знаходяться в розпорядженні ГАО НАН України;
станції мережі активних референцних GNSS-станцій «System.NET», що належать
ПрАТ «Систем Солюшнс».
4.4.4 Точність GPS-позиціювання
Точність визначення місцеположення за допомогою GNSS залежить від дуже
багатьох факторів:
- технічних можливостей приймача;
- методу спостереження та визначення місцеположення;
- методу врахування параметрів середовища;
- кількості супутників у полі зору та їх розміщення (геометричний фактор) і
багатьох інших факторів.
При абсолютних вимірюваннях за допомогою одного приймача помилки, що
вносяться різноманітними факторами, мають наступний порядок:
- квантовий стандарт частоти вносить помилку шкали абсолютного часу, яка
приводить до появи систематичної помилки визначення просторового
положення близько 0,6 м;
- помилки ефемерид виникають внаслідок неточного розрахунку орбіт
супутників, яка приводить також до появи систематичної помилки визначення
просторового положення величиною близько 0,6 м;
- інструментальна помилка приймача обумовлена недостатнім співвідношенням
сигнал/шум, яке визначає точність порівняння опорного і дистанційного
сигналів, тобто помилку визначення псевдовідстані і призводить до виникнення
координатної помилки порядку 1,2 м;
- вплив параметрів середовища (іоносферна та тропосферна затримка сигналу)
частково компенсується дисперсійним (двочастотним) методом вимірювань,
але остаточний некорегований вплив характеризується координатними
помилками порядку 4 м;
- помилка S/A - 7,6 м.
Сумарна впливу згаданих факторів знаходиться в межах 4,6 – 10 м.
Точність лінійної просторової засічки залежить не тільки від точності лінійного
вимірювання, але й від геометрії розташування супутників: від кутів, під якими
перетинаються у шуканій точці напрямки із супутників. Тому при визначенні
остаточної помилки необхідно врахувати взаємне розміщення приймача і супутників.
Параметр, який оцінює зростання похибок вимірювання через геометрію розташування
супутників називають фактором погіршення точності DOP (Dilution Of Precision).
Цей параметр використовується як коефіцієнт між точністю визначення координат
mрез та точністю вимірювання віддалі до супутників m0 .
mрез = DOP× m0
Найуніверсальнішим показником є параметр GDОР - геометричний фактор
зниження точності (Position Dilution Of Precision), який характеризує одночасно як
точність тривимірного позиціювання, так і часу. Він виражається формулою:
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(4.38)

де mх, mу, mh - середні квадратичні похибки визначення по осях координат; mt- середня
квадратична похибка визначення часу; с - швидкість електромагнітних хвиль.
Геометричний фактор збільшує ці помилки у 4-6 разів. На рис. 4.21 приведені
приклади вдалого та не вдалого відносного розміщення приймача і супутників.

а)

б)

Рис. 4. 21. Взаємне розміщення супутників і приймача:
а) – вдале (мале значення PDOP), б) - не вдале (велике значення PDOP).
GDOP дає змогу оцінити геометрію супутникового «сузір'я». Маленьке значення
GDOP свідчить про добру геометрію. Високе значення GDOP означає, що супутникове
«сузір'я» погане. Чим менше GDOP, тим більша ймовірність отримати добрі
результати. Значення GDOP, менше за шість, вважається допустимим, а більше за
шість - несприятливим. Коефіцієнти GDOP відображають лише миттєву геометрію для
окремої точки. Ці коефіцієнти обчислюють самі приймачі. Вони ж автоматично
вибирають оптимальну конфігурацію супутників. Одночасно з GDOP використовують
також HDOP -фактор, що враховує зниження точності розташування у горизонтальній
площині та VDOP- відповідно у вертикальній площині.
Умови щодо GDOP виконуються, якщо в полі зору доступні п'ять або більше
супутників. Найкраще «вікно» спостережень для «статики» повинно містити чотири і
більше супутників з GDOP менше 8 для кута відсікання, рівному 15° (вертикальний
кут між горизонтом і напрямком на супутник).
Сумарна помилка позиціювання з врахуванням геометричного фактору досягає
значень порядку:
- типовий випадок –20-30 м;
- найгірший випадок – 60 м;
- з обмеженням точності S/A – 100 м.
При використанні диференційного методу вимірювання по кодовим
псевдовідстаням, досягається точність визначення місцеположення порядку метрів, а
при визначенні відносного місцеположення по несучій хвилі – сантиметрів.
При використанні статичного методу визначення відносного місцеположення з
фази несучої хвилі, досягаються відносні помилки порядку 10 -6-10-7, що для баз
довжиною декілька кілометрів складає величину порядку декількох міліметрів.
Вплив похибок, властивих супутниковим методам вимірювання, істотно
зменшується, якщо одночасно використовується кілька приймачів, встановлених на
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визначених пунктах, які синхронно приймають сигнали від одних і тих же супутників.
В такому випадку в різницях координат будь-якої пари приймачів вплив усіх
наведених джерел похибок будуть істотно зменшені. Різниці координат по С/А
кодовим вимірюванням, які злійснювалися синхронно кількома приймачами по одним
і тим же супутникам, мають середню квадратичну похибку 0,3÷3,0 м.
Різниця координат, обчислених за результатами фазових вимірювань,
характеризується середньою квадратичною похибкою (0,5 см + D10-6), де D - відстань
між приймачами. Основні джерела похибок, які супроводжують супутникові
вимірювання, діляться на три групи.
У таблиці 4.3 наведені джерела та наближені величини похибок, властиві GPSNawstar при включеному режимі зашумлення сигналу (SA); похибки вимірювання з
використанням P-коду не наводяться, тому що він недоступний цивільним
користувачам..
Таблиця 4.3 Величини похибок
Джерела похибок
Ефемериди супутника
Показання годинників супутника
Вплив іоносфери:
модель іоносфери для одночастотного приймача
двочастотного приймача
Вплив тропосфери
Вплив відбитих сигналів
Шуми при вимірюваннях
Зтримкака сигналу в апаратурі
Зміщення фазового центру антени

С/А код.
Режим зашумлення
сигналу виключений*
20-50 м
10-50 м
2-100 м
Дециметри
Те ж саме
5м
1-10 м
Міліметри – сантиметри
Те ж саме

Джерела виникнення
похибки
Джерела на супутнику
Те ж саме
Те ж саме
Джерела на шляху
поширення сигналу
Те ж саме
Те ж саме
Те ж саме
Джерела на приймачах
Те ж саме
Те ж саме

*Включений з листопада 1991 р., вимкнений з травня 2000 р.

При кодових вимірюваннях приймач приймає спеціальний сигнал, який прийнято
називати кодом, та який складається з деякого числа одиничних сигналів, чергування
яких для непосвяченої людини сприймається як випадковий процес. Такі сигнали
називають псевдовипадковими кодами. У пам'яті приймача зберігаються всі коди, за
якими проводиться розпізнавання номера супутника. У приймачі формуються точно
такі ж коди, що і на супутниках. Порівнюючи кодові сигнали, прийняті з супутників, з
аналогічними сигналами, створеними в приймачі, вирішують два завдання:
- псевдовипадкова послідовність дозволяє приймати сигнали малої потужності за
допомогою компактних антен;
- надійно реєструвати час прийому кодового сигналу за годинником приймача.
У зв'язку з тим, що годинники приймачів не настільки стабільні, як годинники на
супутниках, одночасно з координатами приймача (Хn, Yn, Zn) визначається і поправка в
годинник приймача t, всього чотири невідомих.
Інтервал часу між випромінюванням сигналу на супутнику Тс і прийомом його в
приймачі Tn, помножений на швидкість поширення електромагнітних хвиль v,
називають псевдодальністю, тк як вона містить значну похибку годинника приймача.
Віддалемірних вимірювань, за якими вирішується просторова лінійна задача, має
бути мінімум чотири.
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При фазових вимірюваннях псевдовипадкові коди не використовуються, а
вимірювання виконують на несучій частоті, яку звільняють від модуляції. У зв'язку з
тим, що довжина хвилі несучої частоти величина невелика - 19 см, а точність
вимірювання різниці фаз становить ~ 1%, потенційна точність фазових вимірювань
становить 2 мм, а при тривалих вимірюваннях за рахунок усереднення ця точність, у
деяких випадках, може бути підвищена.
У зв'язку з тим, що частота на супутнику не збігається з частотою приймача,
початкові фази цих частот не співпадають, тому технічна реалізація таких вимірювань
досить складна. Суть її зводиться до того, що з кількох супутників (зазвичай не менше
чотирьох) приймають сигнали і підраховують число фазових циклів прийнятих
сигналів за єдиний інтервал часу.
Складання результатів вимірювань фазових циклів є основою для обчислення
приростів координат пунктів, на яких були виконані синхронні вимірювання.
4.4.5 Поправки в результати вимірювань
Поправка за обертання Землі. Координати супутників обчислюють на певний
момент часу щодо геоцентричної системи координат. За час поширення сигналу від
супутника до приймача внаслідок обертання Землі приймач переміститься на деяку
величину. Так як час поширення сигналу від супутника до приймача становить
приблизно 0,07 ÷ 0,08 с, а Земля за цей час повернеться на кут близько 1,5", то приймач
переміститься на 40 ÷ 50 м (рисунок 4.22). У зв'язку з цим виникає необхідність
приведення координат супутника або приймача до єдиного моменту часу. Якщо
координати приймача в момент випромінювання сигналу з супутника були X, Y, Z, а в
момент прийому сигналу стали Х, Y, Z то можна записати наступні наближені
співвідношення:





де =ωе - кут повороту Землі навколо осі обертання за час поширення сигналу .

Рис. 4.22 Зміщення приймача за час поширення сигналу, 1, 2 - положення приймача
Поправка за релятивістські ефекти. Необхідність введення поправок за
релятивістські ефекти пов'язана з тим, що основні годинники, що визначають шкалу
часу систем GNSS, і годинники на супутниках розташовані в різних місцях з різними
гравітаційними потенціалами і переміщуються з різними швидкостями. Релятивістські
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ефекти є причиною зсуву частот генераторів на супутниках (основна частота
генератора супутника зміщується на величину 0,0045 Гц).
Величина зміщення містить невелику постійну компоненту, що залежить від
орбітальної висоти супутника, і періодичну компоненту. Постійна частина зсуву
годинника врахована в поправочний коефіцієнт годинника супутника. Максимальна
величина поправки в супутникові годинники становить 70 нс, а дрейф годиннників 0,01 нс.
Вплив іоносфери і тропосфери. Електромагнітні коливання поширюються в
дисперсійному середовищі, (тобто в такому де швидкість поширення залежить від
частоти коливань), і мають дві різні швидкості поширення:
- фазову швидкість, тобто швидкість поширення фази несучої частоти;
- групову швидкість сигналу, що складається з групи хвиль (в нашому випадку
модулюючого сигналу - коду).
Іоносфері властива дисперсія електромагнітних хвиль, тому при фазових
вимірюваннях для обчислення поправок за вплив іоносфери використовують фазовий
показник заломлення np, а при кодових вимірах - груповий ng.
Тропосфера не має яскраво вираженої дисперсії для хвиль радіочастотного
діапазону. Індекс заломлення для тропосфери NT в радіохвильовому діапазоні
характеризується двома компонентами (суха і волога):
⁄
⁄ ,
де Nd = 77,6Р/T = суха компонента індексу заломлення; Nw=3,73-105е/T2 - волога
компонента індексу заломлення; С1= 77,6; С2 = 3,73×105; Т - температура в градусах
Кельвіна.
Залежність індексу заломлення тропосфери від висоти при обчисленні поправок в
супутникові вимірювання прийнято описувати з використанням ефективних висот Нd і
Hw (модель Хопфільд):
(
)( )
Зменшення індексу заломлення з висотою h над поверхнею Землі представляють в
наступному вигляді:
( )

(

)

( )

(

) ,

де

и
- суха і волога компоненти індексу заломлення в точці стояння приймача.
Поправки під час поширення сигналу в тропосфері обчислюються методом
інтегрування. Інтегрування вздовж шляху поширення електромагнітних хвиль завдання складне, тому часто користуються наближеними формулами для розрахунку
поправок:
√
√
де Е - кут піднесення супутника над горизонтом (у градусах) в точці стояння приймача;
,
де Т, Р та e - відповідно температура повітря (в градусах Кельвіна), тиск повітря і тиск
водяної пари (в гектопаскалях).
Іоносфера вносить істотно більші спотворення в результати вимірювань, структура
іоносфери складніша і важко враховується. Вона характеризується електронною
щільністю (числом електронів в 1 м3), яка може змінюватися у великому діапазоні
навіть протягом доби, так як залежить від сонячного випромінювання, сонячної
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активності (числа плям на Сонці), космічного випромінювання та деяких інших
чинників. За станом іоносфери ведуть постійні спостереження, а її узагальнені
характеристики враховують при прийомі навігаційних повідомлень із супутника і
передачі команд на нього.
Іоносферу ділять на чотири основних шари, які називають D, Е, F1 та F2
(таблиця 4.4).
Таблиця 4.4
Параметри шару
Висота, км
Електронна щільність ne ел/м3
вдень
вночі

D
60÷85

Е
85÷140

F1
140÷200

F2
200÷1000

102÷104
-

105
2×103

5×105
103

106
3×105

Важливою характеристикою іоносфери (для опису поширення електромагнітних
хвиль) є електронний зміст (electron content)
∫

( )

Інтеграл містить загальну кількість електронів в стовпі площею 1 м 2 і висотою
стовпа, яка дорівнює відстані від супутника до приймача. Одиницею виміру I є TECU
(Total Electron Content Unit):
1TECU = 10×1016 ел/м2.
Іоносфера володіє дисперсією для радіохвиль, а фазовий показник заломлення
іоносфери характеризується наступною формулою:

де е - заряд електрона; mе - маса електрона.
Для практичних розрахунків звичайно використовують наступну формулу:

Для обчислення групового показника заломлення необхідно знайти величину
дисперсії.

або

В практичних розрахунках часто користуються наступною наближеною формулою:

Максимальні похибки, які може вносити іоносфера у відстань між приймачем і
супутником, розташованим в зеніті, наведені в таблиці 4.5.
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Таблиця 4.5 Похибки врахування впливу іоносфери
Частота
L1
L2
L1 + L2

першого порядку, f
32,5
53,5
0,0

2

Похибка, м
2
другого порядку, f
0,036
0,076
0,026

третього порядку, f
0,002
0,007
0,006

2

Вплив відбитих сигналів. Сигнал з супутника приймач може прийняти разом з
сигналами, відбитими від поверхні Землі або навколишніх предметів (рисунок 4.23). В
результаті фазові вимірювання проводяться за сумарним сигналом, що має значні
спотворення.

Рис.4.23 Вплив відбитих сигналів
При сильному відбитому сигналі (k - 1) максимальна величина спотворень
результатів фазових вимірювань може досягати 90°, а в лінійній мірі результати
фазових вимірювань можуть бути спотворені на 5 см. Наявність відбитих сигналів
можна виявити при обробці результатів вимірювань та виключити спотворені
результати вимірювань з розрахунків.
Поправка за висоту антени над центром геодезичного знака. В результаті
супутникових вимірювань можна обчислити координати і різниці координат фазових
центрів антен супутникових приймачів. Для того щоб перейти від координат фазового
центру антен до координат геодезичного знака, над яким встановлені антени,
необхідно обчислити поправки за висоту антени. Зміни декартових координат X, Y і Z
від зміни геодезичної висоти H можна представити формулами:

де X, Y, Z - поправки до координат фазових центрів антен супутникових приймачів;
B, L – широта та довгота відповідно; h - висота антени над центром знака.
Відповідно, для того щоб обчислити шукані поправки, необхідно перейти від
прямокутних координат до криволінійних в системі координат WGS-84. У зв'язку з
цим слід пам'ятати, що центрування антени над геодезичним знаком здійснюється по
прямовисній лінії, а не по нормалі до еліпсоїда WGS-84, що неминуче призведе до
помилок обчислення поправок X, Y, Z. Відліковий еліпсоїд Красовського був
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орієнтований в тілі Землі так, щоб на території європейської части СРСР відхилення
прямовисних ліній були, по можливості, мінімальні.
Загальземний еліпсоїд WGS-84 такими властивостями володіє меншою мірою.
Наприклад, при ухиленні прямовисних ліній 20" і висоті антени над центром знака 2 м,
помилки обчислених поправок можуть становити 0,2 мм. Про це слід пам'ятати при
високоточних вимірюваннях і по можливості не допускати значних висот антен над
центрами знаків. У тих випадках, коли виробничі умови не дозволяють уникнути
значних висот антен над центрами знаків, доцільно скорочувати відстані між
пунктами, координати яких визначаються, вважаючи, що при невеликих відстанях
зміни ухилень прямовисних ліній також можуть бути невеликими, і в приростах
координат ця помилка буде істотно ослаблена.
Поправки в прирости координат за висоти антен можна обчислити за такими
формулами:

У тих випадках, коли вимірюється так звана нахилена «висота» антени (рисунок
4.24), це необхідно враховувати при роботі з приймачем, так як ця величина
виправляється автоматично по нахиленій висоті і радіусу антени:
де h - висота антени; h' - нахилена «висота» антени; r - радіус антени.

Рис. 4.24. Вимірювання нахиленої «висоти» антени: 1 - висота антени; 2 - нахилена
«висота» антени.
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