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Для вирішення задач геодезії та землевпо ряд -
ку вання науковці та співробітники Чернігівського
державного інституту економіки і управління та
Головної астрономічної обсерваторії Національної
академії наук України встановили та ввели в екс -
плуатацію третю перманентну GPS-станцію в Чер -
нігівській області.

Вибір місця розташування станції пояснюється
трьо ма причинами: по-перше, передбачалось ство -
рен ня геометричної фігури у вигляді рівносто рон -
нього трикутника з найдовшою стороною Чернігів
– Прилуки (близько 120 км), та сторін Чернігів –
Ко роп і Прилуки – Короп (117 та 119 км відпо -
відно). По-друге, центр керування GPS-станцією
мав знаходитись в опалюваному приміщенні з на -
дійним енергозабезпеченням. По-третє, важливою
умовою була наявність фахівців відповідного рів -
ня для забезпечення безперебійної роботи станції.

Автори проекту прийняли рішення встановити
таку станцію в м. Коропі. Центр керування GPS-стан -
цією було розміщено на другому поверсі дво по вер -
хової споруди Коропського районного уп рав ління зе -
мельних ресурсів. Обладнання станції, яка отримала
ідентифікатор "KORP", складається з приймача
Trimble 4000 SSI та антени TRM 29659.00. 

Враховуючи технічні умови встановлення, ав -
то ри запроектували виготовити металеву теле ско -
пічну опору для монтажу антени (мал. 1).

Елементи конструкції опори були заздалегідь
ви готовлені згідно з проектом та поетапно мон ту -
ва лися на стіні з автокрана (мал. 2).

Опору виготовлено з металевих труб діамет ра -
ми 50 та 60 мм, які з’єднані між собою способом
"труба у трубі" 25 мм гвинтами та зварені. Нижню
частину опо ри приварено до металевого каркасу,
який за кріп лено на стіні будівлі 4-ма наскрізними
анкер ни ми болтами.

Основна частина опори додатково зафіксована
трьо ма розкосами, виготовленими з металевої про -
філь ної труби, два з яких завдовжки 2 м змон то -
вані паралельно до стіни, а третій (2,5 м) – пер пен -

дикулярно до неї і опирається на виносну
консоль, яка в свою чергу закріплена на
підпорі завдовжки 2 м під кутом 30° до сті -
ни. Весь сортамент деталей підібрано згід -
но з розрахунками, запропонованими авто -
ра ми праць [1,2].

Антена з’єднується з верхньою части ною
опори за допомогою спеціально виго тов ле но -
го з бронзи закріплювального гвин та для за -
по бігання його руйнуванню від іржі.

Важливою умовою стабільності фун к -
ціо нування перманентної GPS-станції є
стійкість до вітрового навантаження. Вра -
хо вуючи специфічне кріплення опори, ми
визначили елементи стійкості з ураху ван -
ням цієї умови.  Розрахунки підтвердили пра -
вильність вибору матеріалів для конструк -
ції опори та її кріплення. Зважаючи на те,
що граничний кут спрямування станції на
супутник, з якого надходять сигнали для
за  пису, має становити 5° або меншу ве ли -
чи ну [3], то антену було розміщено на 15 см

ви ще гребеня даху споруди.
У приміщенні споруди на другому поверсі

Освещен процесс установки и развертывания третьей на Черниговщине перманентной GPS&станции в городе Коропе.

It is considered the process of installation and deployment of the third permanent GPS station in Chernihiv region, which is
located in Korop town.

Мал. 1. Конструкція телескопічної опори антени: 
а – вид збоку; б – вид спереду

а б

Мал. 2. Процес монтування опори



встановлено приймач Trimble 4000 SSI та сервер з
підключенням до мережі Інтернет для отримання
та передачі даних.

Режим роботи станції KORP наведено нижче.

Регулярні спостереження на станції KORP по ча -
лися 30 липня 2011 р. (день року 211) о 9:07:06 GPS.
Дані щогодини передаються в ГАО НАН Ук раїни.

Висновки. На сьогоднішній день на Чернігів -
щині встановлено три GPS-станції, які утворюють
мережу перманентних станцій на території Північ -
ного регіону України. Подальші наукові дослід -

жен ня матимуть на меті виявлення законо мір -
ностей використання сучасних супутникових тех -
но логій для ведення земельного кадастру, вирі -
шення задач землеустрою та геодезії.

Автори проекту щиро вдячні ди рек  тору ТОВ "Газ -
буд сервіс" М. І. Миснику за спри ян  ня та допомо гу у
ви готовленні конструкції опо ри антени.
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Режим роботи станції та її основні параметри
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