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Рій І., Колодій П., Смірнов Є. Дослідження контролю стабільності центрів пунктів еталонного базису 
2-го розряду у висотному положенні 

На навчально-науковому геодезичному полігоні Львівського національного аграрного університету у 2009 р. 
було побудовано лінійний базис 2-го розряду, призначений для метрологічної атестації різних геодезичних 
приладів. На ньому виконані деякі попередні спостереження. 

Для виявлення можливих висотних зміщень було запропоновано виконати циклічні спостереження, що є 
актуальними на сьогодні. Восени 2019 р. виконані такі спостереження геометричним нівелюванням.  

Програмою спостережень передбачено п’ять варіантів вимірювання перевищень між точками базису. 
Перший варіант – нівелювання із середини між двома сусідніми точками. Другий варіант – нівелювання вздовж 
напрямку 15–1, третій – у напрямку 1–15, четвертий варіант – нівелювання з однієї станції із середини з лівої 
сторони базису, і п’ятий варіант – нівелювання з однієї станції із середини з правої сторони базису. 

Для виконання програми використано перевірений нівелір Н-3 і спеціальний пристрій – сталеву лінійку зі 
сферичним рівнем, прикріплену до станового гвинта з примусовим центруванням. 

Розглянуто вплив запропонованих методик (варіантів) спостережень, а саме: «відліки за напрямком»; 
«відліки із середини» – на результати спостережень. Досліджено однорідність результатів спостережень за 
запропонованими методиками відносно центра групування (деякого середнього значення шуканої величини) за 
допомогою дисперсійного аналізу. 

Для перевірки гіпотези Н0: за використання запропонованих методик систематичний вплив на результати 
вимірювань відсутній або одного порядку та методики забезпечують результати однієї точності (альтернативна 

гіпотеза Н1 – систематичні впливи значні, методики не рівнозначні) нами використано критерій Фішера 
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оцінки різниці між дисперсіями за фактором 2
1S  та залишкової 2

2S  для рівнів значущості α = 0,01 та α = 0,005. 
Визначено, що для всіх рівнів значущості F < Fα.  

Можна стверджувати, що нульова гіпотеза Н0 приймається, тобто вплив наведених вище методик 
спостереження не має суттєвих систематичних похибок, а оцінки дисперсій відмінні між собою за рахунок 
випадкових чинників і використані методики забезпечують результати однакової точності. 

Ключові слова: еталонний базис, нівелювання, похибка, нівелір, перевищення, дисперсія. 
 
Rii I., Kolodii P., Smirnov Ye. Investigation of the control for stability of the centers of units of a calibration 

base of the 2nd category in the high-altitude position  
In the course of the geodetic training ground of the Lviv National Agrarian University in 2009, a linear base of the 

2nd category was constructed, intended for metrological certification of various geodetic instruments. It has some 
preliminary observations. 

In order to identify possible altitudinal displacements, it is suggested to perform current cyclical observations. In the 
autumn of 2019, the following observations were made with geometric leveling. 

The Observation Program provides five options for measuring excesses between baselines. The first option is a mid-
level alignment between two adjacent points. The second variant is leveling along the 15-1 direction, the third one is in the 
direction of 1-15, the fourth option is leveling from one station from the middle on the left side of the base, and the fifth 
variant is leveling from one station from the middle on the right side of the basis. 

The program uses a proven H-3 leveler and a special device, a steel ruler with a spherical level, attached to a power 
screw with forced centering. 
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The influence of the proposed methods (variants) of observations is considered, namely: "Readings according to the 
direction"; "Readings from the middle" on the results of observations. The homogeneity of the results of the observations by 
the proposed methods with respect to the grouping center (some average value of the required value) was investigated by 
means of the analysis of variance. 

To test the hypothesis Н0: when using the proposed methods, the systematic influence on the measurement results is 
absent or in one order, and the methods lead to the results of the same accuracy (alternative hypothesis Н1 – systematic 

effects are significant, the methods are not equivalent) we used the Fisher test 
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the disparities 2
1S  factor and residual 2

2S  for significance level α = 0.01 and α = 0.005. It is determined that for all 
significance levels F<Fα. 

It can be argued that the null hypothesis H0 is accepted, that is, the influence of the above observation methods does 
not have significant systematic errors, and the variance estimates differ from one another due to random factors and the used 
methods lead to the results of the same accuracy. 

Key words: reference basis, leveling, error, leveler, excess, variance. 
 
Постановка проблеми. У світі створено і 

впроваджено у виробництво різні за призначенням 
і точністю електронні тахеометри, електронні тео-
доліти, радіо- та світловіддалеміри, GPS-системи, 
які використовуються для визначення просто-
рових координат, а інші вимірювальні прилади як 
у наукових дослідженнях, так і в практиці 
виробничих лінійних вимірювань потребують 
їхньої попередньої метрологічної атестації. 

У 2009 р. на базі навчального геодезичного 
полігону кафедри геодезії і геоінформатики Львівсь-
кого національного аграрного університету, що 
розташований в м. Дублянах Жовківського району 
Львівської області, було розпочато і завершено 
створення взірцевого базису 2-го розряду (рис. 1). 

Для виявлення можливих висотних зміщень 
було запропоновано виконати циклічні спосте-
реження, що є актуальними на сьогодні. Восени 
2019 р. виконані такі спостереження геометрич-
ним нівелюванням.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Одним із найефективніших методів усебічного 
дослідження зазначеної вимірювальної техніки є 
еталонування її на стаціонарних взірцевих базисах 
[1–5]. Враховуючи зростання точності сучасних 
геодезичних приладів, необхідно забезпечити, щоб 
точність еталонних лінійних базисів була кращою 
щонайменше втричі порівняно із засобами вимі-
рювальної техніки, які тестують. Метрологічну 
атестацію   еталонного  базису  можна  виконувати  

або базисним комплектом інварних дротів, або 
комплектом (з двох-трьох) відібраних високоточ-
них фазових лазерних віддалемірів, або застосу-
ванням GPS/CNSS-технологій за спеціальною ме-
тодикою [5; 6]. 

Тому питання дослідження стабільності 
центрів пунктів взірцевих базисів, які протягом 
певного часу виконують на місцевості метроло-
гічну функцію збереження одиниці довжини, має 
важливе значення. 

 
Постановка завдання. Наше завдання – 

дослідити стабільність інтервалів взірцевого 
базису у висотному положенні.  

 
Виклад основного матеріалу. Еталонний 

геодезичний базис повинен відповідати певним 
вимогам. Місцевість розміщення базису повинна 
бути відкритою, з розвиненими під'їздами, з до-
статньою висотою променя над підстилаючою 
поверхнею. Конструкція базису повинна бути опти-
мальною, а стабільність його інтервалів – високою. 
Для цього центри базису повинні бути стійкими, з 
примусовим центруванням приладів. Базис повинен 
містити «фазову ділянку» (див. рис. 1) для дослі-
дження циклічних похибок (з малим кроком зміни 
фази), при цьому кількість інтервалів фазової 
частини базису повинна забезпечувати впевнене 
визначення поправок, що враховують фазовість 
світлового потоку. 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема розташування трубчастих знаків базису
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Рис. 2. Варіант нівелювання із середини між двома найближчими точками  
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Рис. 3. Варіанти нівелювання вздовж напрямку від 1 до 15 та від 15 до 1 
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Рис. 4. Варіанти нівелювання з лівої сторони базису (4)  
та з правої сторони базису (5) 
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Програмою спостережень передбачається 
п’ять варіантів вимірювання перевищень між 
точками базису. Перший варіант – нівелювання із 
середини між двома сусідніми точками (див. рис. 2), 
другий – нівелювання вздовж напрямку 1–15 (див. 
рис. 3), третій – нівелювання вздовж напрямку 15–
1 (див. рис. 3), четвертий – нівелювання з однієї 

станції із середини з лівої сторони базису, п’ятий – 
нівелювання з однієї станції із середини з правої 
сторони базису (див. рис. 4).  

У табл. 1 наведені перевищення між точ-
ками базису, виміряні електронним тахеометром 
Sokkia SET 610, та п’ять варіантів вимірювання  
нівеліром Н-3.  

 
Таблиця 1 

Результати нівелювання різними способами  
Перевищення між точками h, мм, виміряні 

№№ точок  тахеометром 
Sokkia SET 610  варіант 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 

1-2 -0,7 -0,9 -1,5 -1,8 -1,8 -0,6 
2-3 -5,5 -5,0 -5,0 -6,3 -5,4 5,9 
3-4 +2,1 +1,1 -1,0 -2,6 -2,25 -1,1 
4-5 -0,1 -0,4 1,0 -2,1 -0,95 0,3 
5-6 -1,1 -1,0 1,5 -0,8 0,1 0,8 
6-7 -0,2 +0,3 0,2 -1,1 0,5 -0,1 
7-8 -0,8 -1,0 0,5 0,1 1,05 0,4 
8-9 +0,3 +1,0 -1,2 -1 1,0 -1,2 

9-10 -0,4 -0,4 1,0 1,8 1,5 1,6 
10-11 -0,3 0,0 -1,0 -1,6 0,6 -0,8 
11-12 +0,8 0,0 0,0 0,5 1,4 0,1 
12-13 -0,6 -0,4 1,3 -0,1 1,15 0,1 
13-14 -0,3 -0,1 1,1 -0,2 1,2 0 
14-15 -0,2 -0,2 0,6 0,5 1,3 -0,1 

 m=1,6 m=1,4 m=1,5 m=1,9 m=1,8 m=1,6 
 
Для виконання програми використано 

перевірений нівелір Н-3 і спеціальний пристрій – 
сталеву лінійку зі сферичним рівнем, прикріплену 
до станового гвинта з примусовим центруванням 
(рис. 5). 

 

Рівень 

Металева 
лінійка 

   Становий 
    гвинт 

 

Рис. 5. Пристрій для вимірювань 

Розглянемо вплив запропонованих методик 
(варіантів) спостережень, а саме:  

1. «відліки за напрямком»; 
2. «відліки із середини» – 

на результати спостережень. 
Відомо, що головна вимога до геодезичних 

спостережень полягає в тому, щоб вони або не 
містили в собі систематичних похибок, або такі 
похибки були одного порядку і ними можна було 
знехтувати. Це означає, що точність спостережень 
характеризується однаковим параметром – серед-
нім квадратичним відхиленням (стандартом) σ. 
Для цього дослідимо однорідність результатів спо-
стережень за запропонованими методиками від-
носно центра групування (деякого середнього зна-
чення шуканої величини) за допомогою диспер-
сійного аналізу. 

Перевірка гіпотези про рівність дисперсій 
двох нормально розподілених генеральних сукуп-
ностей у геодезичній практиці пов′язана з порів-
нянням точності різних методик спостережень. 
Очевидно, що кращою буде та методика, яка 
забезпечує найменше розсіювання результатів 
вимірювань. 
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Таблиця 2 

Значення істинних похибок спостережень 
№№ точок h, мм №№ точок  h, мм 

Методика 1 Методика 2  
1-2 -0,65 1-2 -0,10 
2-3 -0,45 2-3 -0,65 
3-4 -0,15 3-4 -0,30 
4-5 0,55 4-5 -0,15 
5-6 0,10 5-6 0,05 
6-7 0,50 6-7 -0,20 
7-8 -0,20 7-8 0,30 
8-9 -0,20 8-9 0,50 

9-10 -0,20 9-10 -0,30 
10-11 -0,20 10-11 0,65 
11-12 0,10 11-12 -0,10 
12-13 0,40 12-13 0,25 
13-14 -0,75 13-14 0,40 
14-15 -0,80 14-15 0,10 

 
Таблиця 3 

Розрахунок оцінок дисперсій  

Компоненти дисперсії Q Кількість ступенів 
довільності 

Оцінка 
дисперсії 

Міжгрупова  
(за фактором) 0,321429 1 0,321429 

Залишкова 4,074643 26 0,156717 
Загальна 4,396071 27 0,162817 

 
Таблиця 4 

Розрахунок межі критичної області  

Рівень значущості α 
) = α 

 
 

0,01 2,051012 7,7213 
0,02 2,051012 4,2252 

 
Для перевірки гіпотези Н0: за використання 

запропонованих методик систематичний вплив на 
результати вимірювань відсутній або одного 
порядку та методики приводять до результатів 
однієї точності (альтернативна гіпотеза Н1 – 
систематичні впливи значні, методики не рівно-
значні) нами використано критерій Фішера 
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= для оцінки різниці між дисперсіями за 

фактором 2
1S  та залишкової 2

2S  для рівнів 
значущості α = 0,01 та α = 0,005. 

Величина F має F-розподіл (Фішера –
 Снедекора).  

Результати розрахунків наведено у табл. 3 і 4. 
З табл. 4 видно, що для всіх рівнів 

значущості F < Fα.  
 
Висновки. Отже, можна стверджувати, що 

нульова гіпотеза Н0 приймається, тобто вплив 
наведених вище методик спостереження не має 
суттєвих систематичних похибок, а оцінки дис-
персій відмінні між собою за рахунок випадкових 
факторів і використані методики забезпечують 
результати однакової точності. 
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