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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Супутникова геодезія» полягає у вивченні нових 

можливостей у розв’язанні завдань геодезії, які можуть дати спеціальні 

спостереження штучних супутників Землі (ШСЗ) в порівнянні з методами 

наземної геодезії. 

Навчальна дисципліна «Супутникова геодезія» базується на попередніх 

знаннях з вищої математики, обчислювальної техніки та програмування, 

фізики, топографії, геодезії, інженерної геодезії та фотограмметрії.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– основні відомості з теорії геодезичних і динамічних методів 

супутникової геодезії; 

– технічні засоби спостереження ШСЗ з пунктів на земній поверхні та 

виконання спостережень земної поверхні з ШСЗ і космічних станцій; 

– основи теорії руху ШСЗ, шляхів визначення елементів їх орбіт;  

уміти:  

– виконувати обчислення сферичних координат супутника;  

– перетворювати геодезичні координати пункту в координати 

геоцентричної системи;  

– визначати топоцентричні прямокутні, геоцентричні прямокутні та 

сферичні координати супутника; визначати сферичні топоцентричні 

координати супутника у заданий час;  

– обчислювати елементи незбуреної орбіти, елементи орбіти, що 

характеризують її форму і розміри. 

Програмою навчальної дисципліни «Супутникова геодезія» передбачено 

виконання чотирьох практичних робіт. Дані методичні вказівки вміщують 

організаційні та методичні пояснення щодо виконання практичних робіт 

студентами. Мета вказівок – допомогти студентам у розв’язанні задач 

супутникової геодезії.   
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Перетворення геодезичних координат пункту спостереження на 

просторові координати 

Мета робота: закріпити теоретичні знання з теми «Класифікація систем 

координат, їх перетворення»; навчитися виконувати перетворення геодезичних 

координат пункту спостереження у просторові координати. При цьому 

звернути увагу на класифікацію координатних систем, що використовують у 

супутниковій геодезії для визначення положення пунктів земної поверхні, та 

питання, які пов’язані з перетворенням систем координат. 

Завдання. За відомими геодезичними референцними координатами 

пункту А спостереження ВА = ''60,45'2546 ; LA = ''09,54'0664 ; НА = 88,288 м 

обчислити просторові прямокутні референцні координати pz,py,px  того ж 

пункту.  

Примітка. Вибір варіанта: змінити значення BA, LA (що даються в 

завданні) на величину +2'· ij, а НА – на величину – 2,0· ij, де ij – останні дві 

цифри номера залікової книжки студента.  

Короткі теоретичні відомості 
Перетворення геодезичних референцних координат B, L, H станції 

спостереження в просторові прямокутні референцні pz,py,px  координати, які 

пов’язані з референц-еліпсоїдом Красовського, виконується за формулами 

сфероїдної геодезії: 

,sin)(
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,coscos)(
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2

BHN
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LBHNy

LBHNx

p

p
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                                     (1.1) 

де N – головний радіус кривини першого вертикалу, який обчислюють за 

формулою: 
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Be
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N

22 sin1
 ,                                   (1.2) 

де а – велика піввісь референц-еліпсоїда (а = 6378245,000 м), е – перший 

ексцентриситет меридіанного еліпса (е2 = 0,006693422). 

Обернений перехід від просторових прямокутних координат станції 

спостереження до геодезичних координат виконують за формулами: 
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tgL  .                                    (1.4) 
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  ,                                  (1.5) 

де і=1, 2..., n. 

Для отримання геодезичної широти використовують метод послідовних 

наближень. У першому наближенні другий член у формулі (1.5) відкидають та 

знаходять перше наближення В1. 
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 .                                            (1.6) 

За цим значенням знаходять друге наближення В2. При цьому 

222

2

1 eyx
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 ,                                    (1.7) 
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1

e
c


 .                                                      (1.8) 

Процес наближення закінчують тоді, коли значення 1iB   з наближень 

буде дорівнювати вихідному значенню ВА. 

Геодезичну висоту станції спостереження відносно поверхні еліпсоїда 

обчислюють за формулою: 

  N)
2

e1(
Bsin

pz
H  .                                           (1.9) 

Порядок виконання роботи 

За відомими геодезичними координатами станції спостереження 
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ВА = ''60,15'2540 ; LA= ''00,54'0634 ; НА = 68,244 м обчислити просторові 

прямокутні референцні координати тієї ж станції. Для цього: 

1. Обчислюємо головний радіус кривини першого вертикалу за формулою 

(1.2). 

N = 6387238,357 м 

2. Обчислюємо просторові прямокутні референцні координати станції 

спостереження за формулами (1.1) 

px  = 4025862,871 м, 

py = 2727251,457 м, 

pz = 4113802,393 м. 

3. Обернений перехід від прямокутних референцних до геодезичних 

референцних координат виконуємо за формулами (1.4) – (1.9). 

tgL = 0,677432775,         L = ''00,54'0634 
, 

tgB1 = 0,845998181,       B1 = 
240,2311603 , 

tgB2 = 0,851677928,       B2 = 540,4203035 , 

tgB3 = 0,851698819,       B3=
2940,4203997 , 

tgB4 = 0,8516989,           B4= ''60,15'2540
, 

H = 68,244 м. 

Контрольні запитання 

1. Наведіть відомості про геоцентричну систему координат. 

2. Яка система координат називається миттєвою, екваторіальною, 

Гринвіцькою? 

3. Наведіть відомості про топоцентричну систему координат. 

4. Наведіть відомості про земні системи координат. 

5. Які системи координат називаються інерціальними? 

Література: [1, с. 15–20, 22–23; 2, с. 16–18; ]. 
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Практична робота № 2 

Тема. Обчислення елементів незбуреної орбіти штучного супутника 
Землі 

Мета роботи: навчитися обчислювати елементи незбуреної орбіти ШСЗ. 

Для виконання роботи необхідно засвоїти теоретичний матеріал з теми 

«Диференціальні рівняння незбуреного руху». При цьому звернути увагу на 

такі питання: незбурений рух, елементи незбуреної орбіти ШСЗ, рівняння 

Кеплера, ексцентрична, дійсна, середня аномалії. 

Завдання. Знайти координати ШСЗ (полярні та прямокутні) в момент t, 

якщо відомі параметри, які визначають орбіту ШСЗ, момент   проходження 

супутника через періцентр та його середня кутова швидкість n. 

Вихідні дані: а = 6 978 554,083 м;  е = 0,085763;  n = 2 648,672º   за добу;    

  = 0,0156345 доби;  t = 0,043648 доби.  

Примітка. Вибір варіанта завдання: змінити значення t на +0,0001діб ij, 

n-на +0,5º·ij, а-на +0,5м·ij де ij – дві останні цифри номера залікової книжки 

студента. 

Короткі теоретичні відомості 
Положення ШСЗ у заданий момент t визначається його полярними 

координатами r та υ, або прямокутними координатами х, у в інерціальній 

системі. 

Полярні координати отримують за формулами: 

                                        
ecosE-1

e-cosE
cos  ,                                                  (2.1) 

  
ecosE-1

sinEe-1
sin

2

 ,                                          (2.2) 

або 

                                       
21

1

2

E
tg

e

e
tg







,                                                  (2.3) 

                                      )cos1( Eear  .             (2.4) 

Ексцентричну аномалію Е знаходять методом послідовних наближень з 

рівняння Кеплера за формулою: 



 9 

                                     Ек+1= М+еsin Е,                             (2.5) 

де к – номер наближення, М – середня аномалія. 

У першому наближенні приймають Е0= М, тоді  

                                     Е1= М+еsin М.             (2.6) 

Середню аномалію М отримують з рівняння: 

                                       )τ-n(t=M .              (2.7) 

Прямокутні координати знаходять за формулами: 

                          
.sin)1(sinsin

),(cosae-acosErcosx

2
1

2
EeaEbry

eEa








            (2.8) 

Контроль обчислень: 

                                         22
yxr   .             (2.9) 

Порядок виконання роботи 

Наприклад, для знаходження полярних та прямокутних координат ШСЗ в 

момент t = 0,0328274 діб; якщо a = 7223454,248 м; е = 0,085763; n = 

6271,124737º за добу;   = 0,0156345 діб, обчислення виконують в такій 

послідовності. 

1. Визначення середньої анамалії за формулою (2.7).  

М = 6271,124737º( 0,0328274−0,0156345) = 107,8188205º за добу. 

2. Обчислення ексцентричної анамалії за формулами (2.5–2.6). У 

першому наближенні приймають Е0= М. 

Е0 = М = 107,8188205º за добу. 

Тоді Е1 = 107,8188205º +0,085763sin107,8188205º  = 107,9021143º, 

Е2  = 107,8188205º +0,085763 sin 107,9021143º = 107,8947794º, 

Е3 = 107,8188205º +0,085763 sin 107,8947794º = 107,8944853º, 

Е4 = 107,8188205º +0,085763 sin 107,8944853º = 107,9844734º, 

Е5 = 107,8188205º +0,085763 sin 107,9844734º = 107,8944729º, 

Е6 = 107,8188205º +0,085763 sin 107,8944729º = 107,8944729º. 

3. Обчислення полярних координат за формулами (2.1)-(2.4). 

cosυ = 0,401500623, 
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υ = 1,157641581º, 

r = 6931640,239м. 

4. Обчислення прямокутних координат за формулами (2.8). 

x = 2783057,872 м , 

y = 6348403,365 м. 

5. Здійснення контролю обчислень за формулою (2.9). 

r  = 6931640,239 м. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть елементи орбіти. 

2. Відносно чого задаються елементи орбіти? 

3. Що називається періцентром, апоцентром? 

4. Наведіть відомості про ексцентричну, дійсну, середню аномалії. 

5. Який рух ШСЗ називається незбуреним? 

Література: [1, с. 30–40; 4, с. 126–129, 130–133]. 

 

Практична робота № 3 

Тема Обчислення збуреної орбітної ефемеріди штучного супутника 

Землі 
Мета роботи: навчитися обчислювати збурену ефемеріду ШСЗ. Для 

виконання роботи необхідно засвоїти теоретичний матеріал теми  

«Диференціальні рівняння збуреного руху». При цьому звернути увагу на такі 

питання: елементи орбіти супутника, умови видимості ШСЗ для даного пункту. 

Завдання. Для пункту В на заданий момент часу обчислити 

топоцентричні горизонтні координати ШСЗ (z,A) при наступних вихідних 

даних: 

– елементи орбіти ШСЗ:   = 101,518º; і = 70,24º;   =31,117º; а = 

6978554,083м;  е = 0,085763; ε  = 154,267º; 

– координати пункту на земній поверхні в геоцентричній інерціальній 

системі; ξ  = 2 909 306,946м; η  = 4 208 326,123м; ζ  = 3 796269,569м, 

геодезична широта В = 36º 45' 39"; 
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– момент часу t = 0,043648 діб у системі всесвітнього часу, момент 

зіркового часу m30h18=s  = 277,5º; середня швидкість ШСЗ за добу n = 

2648,672º. 

Примітка. Вибір варіанта завдання: змінити значення Ω , і, ω , ε  (що 

даються в завданні) на величину +0,5·ij, де ij – дві останні цифри номера 

залікової книжки. 

Короткі теоретичні відомості 
Ефемеридою називаються таблиці значень топоцентричних координат 

супутника з  точністю, яка необхідна для організації спостережень на пункті в 

заданий момент часу. Це можуть бути горизонтні координати ( Ahz ,90    ) або 

екваторіальні координати (α′=s – t′, δ′).  

Для обчислення ефемериди ШСЗ повинні бути відомими його елементи 

орбіти: довгота вузла, що сходить  ; нахил орбіти і до площини земного 

екватора; довгота ω  перицентра від висхідного вузла, велика піввісь а; 

ексцентриситет е; момент проходження через перицентр  . 

При вивченні еліптичного руху замість моменту проходження через 

перицентр   частіше використовують середню довготу   в епоху, замість 

довготи ω  перицентра від висхідного вузла використовують довготу 

перицентра 

 .      (3.1) 

Порядок виконання роботи 

1. Знаходять збурену середню аномалію М на заданий момент за 

формулою 

                                    
t

t

ndtM

0

.          (3.2) 

2. Знаходять істинну аномалію 

                            
2

E
tg

e1

e+1
=

2

υ
tg  ,     (3.3) 

для чого попередньо треба розв’язати рівняння Кеплера  
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                         kk EeME sin1       (3.4) 

Ексцентричну аномалію визначають методом послідовних наближень, 

при цьому значення М вираховують за формулою (3.2). 

В першому наближенні приймають ME 0 , тоді 

                            MeME sin1        (3.5) 

3. Знаходять аргумент широти и за формулою 

                                   u       (3.6) 

4. Обчислюють геоцентричний радіус-вектор ШСЗ за формулою: 

                                     
cos1 e

P
r


       (3.7) 

де для еліпса (е <1): 

                                       )1( 2
eaP        (3.8) 

де Р – фокальний параметр орбіти, або  

                                     )cos1( Eear  .                        (3.9) 

5. Знаходять геоцентричні прямокутні координати ШСЗ за формулами: 

                    
),coscossinsin(cos

),cossinsincos(cos

iuurY

iuurX




                      (3.10) 

Контроль:                 
.

.sinsin

222
zyxr

iurZ




 

6. Знаходять прямокутні топоцентричні координати супутника за 

формулами: 

                                   

.

,

,









Zz

Yy

Xx

         (3.11) 

7. Визначають топоцентричне схилення ШСЗ: 

                                      
22

yx

z
tg




 .     (3.12) 

8. Визначають горизонтні координати: азимут А та зенітну відстань Z за 

формулами: 

                              
sBB

s
arctgA

sincoscossinsin

coscos







  ,        (3.13) 
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                                )coscoscossinarccos(sin sBBz   .        (3.14) 

 

Приклад обчислень 

Для пункту А на заданий момент часу обчислити топоцентричні 

екваторіальні горизонтні координати ШСЗ (z,A) при наступних вихідних даних: 

1) елементи орбіти ШСЗ: 

  = 102,652º; і = 61,35º;    = 26,337º; а = 7 223 454,248м;  е = 0,085763;   

ε  = 146,018º; 

2) координати пункту спостереження в геоцентричній інерціальній 

системі координат  = 2 909 306,946;   = 4 208 326,123;   = 3 796 269,569; у 

геодезичній системі В =    ′′39  ′45  36 
; L =   ′′35  ′20  55 

; 

3) момент часу в  системі всесвітнього часу t = 0,0328271 доби, момент 

зіркового часу s= 260,625º; середня швидкість ШСЗ за добу n = 2646,751º . 

1. Обчислення довготи періцентра за формулою (3.1). 

π  = 102,652º+26,337º = 128,989º. 

2. Обчислення збуреної середньої аномалії М на заданий момент за 

формулою (3.2). 

М = 146,018º- 128,989º+2646,751º ·0,0328271  = 103,9141598º 

3. Обчислення дійсної аномалії за формулою (3.3). Для чого спочатку 

розв’язують  рівняння Кеплера методом послідовних наближень за формулою 

(3.4) з  використанням (3.5). 

Е1 = 103,9974063º, 

Е2  =103,9973762º, 

Е3 = 103,9973762º. 

Тоді   
2


tg    = 1,394786679,      = 108,722º. 

4. Обчислення аргументу широти и за формулою (3.6). 

u  =135,059º. 

5. Обчислення геоцентричного радіус-вектора ШСЗ.  

Р = 7170323,632 м 
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r= 7373298,571 м                                    за (3.7) 

r= 7373298,571 м                                    за (3.9). 

6. Обчислення геоцентричних прямокутних координат ШСЗ за 

формулами (3.10). 

 х = -1293414,816 м, 

у = - 5639302,012 м, 

z = 4570654.520 м, 

r = 7373298,571 м.  

7. Обчислення  прямокутних топоцентричних координат супутника за 

формулами (3.11). 

x′ = - 4202721,762 м, 

y′= - 9847628,135 м,  

z′= 774384,0951 м. 

8. Обчислення топоцентричного схилення ШСЗ за формулою (3.12). 

δ′tg = 0,072325488, 

δ′= 4,136742183˚. 

9. Обчислення горизонтних координат: азимута А та зенітної відстані Z за 

формулами (3.14) і (3.15). 

А = 11˚ 03′ 19,19ʺ, 

z = 94˚ 59′ 25,66ʺ. 

Контрольні питання 

1. Який рух ШСЗ називається збуреним? 

2. Які фактори діють на рух супутника? 

3. Що належить до елементів орбіти ШСЗ, та що вони характеризують? 

Література: [1, с. 42–44]. 

 

Практична робота № 4 

Тема Визначення координат супутника методом просторового 

кутового засічення 

Мета роботи: навчитися визначення координат супутника методом 
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просторового кутового засічення. Для виконання роботи необхідно засвоїти 

теоретичний матеріал теми «Геометричні задачі супутникової геодезії». При 

цьому звернути увагу на такі питання: синхроні та квазісинхроні 

спостереження, космічні геодезичні побудови, космічна тріангуляція. 

Завдання. Визначити координати ШСЗ за результатами фотографічних 

спостережень з трьох пунктів земної поверхні, якщо відомі координати двох 

пунктів. 

Вихідні дані: XA = 4727524, 867 м, YA = 114300, 243 м, XB = 

4734512,511 м, YB = 121343, 964 м. 

Примітка. Вихідні дані задаються викладачем 

Короткі теоретичні відомості 
Для визначення координат пункту супутник необхідно спостерігати 

синхронно з трьох пунктів, два з яких – вихідні, а третій – той, що визначається.  

У ідеальному випадку згідно рис. 4.1 напрямки у точках k1, k2, іj будуть 

перетинатися, тобто буде виконуватись умова компланарності. 

 
 
  .0

,0

,0

2.12.1.

.2.2.
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Drr
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            (4.1) 

 

Рис. 4.1 − Просторово-кутове засічення 
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Для приведеної на рис. 4.1 елементарної фігури задача щодо визначення 

координат пункту iIII може розв’язуватися відносно пунктів iI  і iII. 

Порядок виконання роботи 

1. Визначення координат супутника у положенні k1 за формулами: 

.tgeccosyZtgsecxZz

,
ctgctg

ctgYctgYXX
y

,
tgtg

tgXtgXYY
x

.I.I.II.I.I.I

.II.I

.IIII.IIIII

.II.I

.IIII.IIIII

11111111

11

11
1

11

11
1












    (4.2) 

2. Контрольні обчислення за формулами 

.tgeccosyZtgsecxZz .II.IIII.II.II.IIII.I.I 1111111        (4.3) 

3. Визначення координат супутника у положенні k2 за формулами (4.2). 

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні елементи космічних геодезичних побудов. 

2. Наведіть основне рівняння космічної геодезії та поясніть його за 

допомогою рисунка. 

3. Що вирішують геометричні задачі космічної геодезії? 

4. Назвіть методи створення космічних геодезичних побудов. 

Література: [1, с. 148–150]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

роботи 
Тема Критерії оцінювання 

Оцінки 

у 

балах 

Макси-

мальний 

бал 

1 

Перетворення 

геодезичних координат 

пункту спостереження на 

просторові координати 

Відвідування заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

1 

2 

2 

5 

2 

Обчислення елементів 

незбуреної орбіти 

штучного супутника 

Землі 

Відвідування заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

1 

2 

2 

5 

3 

Обчислення збуреної 

орбітної ефемериди 

штучного супутника 

Землі 

Відвідування заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

1 

2 

2 

5 

4 

Визначення координат 

супутника методом 

просторового кутового 

засічення 

Відвідування заняття 

Виконання роботи 

Захист звіту 

1 

2 

2 

5 

 Разом   20 
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