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УДК 550.388 

С. В. ПАНАСЕНКО 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ СЕРЕДНЬО- ТА ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ 
РУХОМИХ ІОНОСФЕРНИХ ЗБУРЕНЬ ЗА ДАНИМИ ГУСТИХ МЕРЕЖ GPS ПРИЙМАЧІВ 

Запропоновано удосконалення існуючих і розроблено нові методики виявлення рухомих іоносферних збурень (РІЗ), що мають різні часові та 
просторові масштаби, з використанням даних густих GPS мереж. Наведено покращені способи апроксимації довгоперіодних часових 
варіацій (трендів), інтерполяції даних, а також смугової фільтрації у часовій і просторовій області. Показано, що для зменшення негативного 
впливу процедури усереднення на оцінювані значення параметрів хвильових процесів треба використовувати метод найменших квадратів 3-
го порядку на інтервалах 60 і 180 хв для виявлення збурень з різними часовими масштабами. Доведено необхідність застосування 
інтерполяції часових варіацій повного електронного вмісту, щоб усунути пропуски даних, а також зробити можливим використання 
спектрального аналізу та смугової фільтрації. Для розділення РІЗ на великомасштабні (горизонтальна довжина хвилі  > 1000 км) і 
середньомасштабні ( = 200 – 1000 км) було зроблено двомірну фільтрацію у просторовій області. Продемонстровано, що застосування 
смугової фільтрації тільки в часовій області не дозволяє оцінити параметри збурень, оскільки РІЗ з близькими періодами можуть мати 
суттєво різні просторові масштаби та напрямки поширення. Показано, що великомасштабні РІЗ поширюються у північно-південному 
напрямку, що добре узгоджується з прийнятими уявленнями про те, що вони викликані варіаціями аврорального електроджету та 
висипаннями високоенергійних часток у авроральній області. Підтверджено, що середньомасштабні РІЗ  звичайно поширюються у різних 
напрямках від локальних джерел, розташованих у нижній атмосфері.  

Ключові слова: густа GPS мережа, повний електронний вміст, рухомі іоносферні збурення, метод найменших квадратів, 
інтерполяція, спектральний аналіз, смугова фільтрація. 

С. В. ПАНАСЕНКО  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ СРЕДНЕ- И КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ИОНОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПО ДАННЫМ ПЛОТНЫХ СЕТЕЙ 
GPS ПРИЕМНИКОВ 

Предложено усовершенствование существующих и разработаны новые методики обнаружения перемещающихся ионосферных возмущений 
(ПИВ), имеющих разные временные и пространственные масштабы, с использованием данных плотных GPS сетей. Приведены улучшенные 
способы аппроксимации длиннопериодных временных вариаций (трендов), интерполяции данных, а также полосовой фильтрации во 
временной и пространственной области. Показано, что для уменьшения негативного влияния процедуры усреднения на оцениваемые 
значения параметров волновых процессов необходимо использовать метод наименьших квадратов 3-го порядка на интервалах 60 и 180 мин 
для выявления возмущений с разными временными масштабами. Доказана необходимость применения интерполяции временных вариаций 
полного электронного содержания, чтобы устранить пропуски данных, а также сделать возможным использование спектрального анализа и 
полосовой фильтрации. Для разделения ПИВ на крупномасштабные (горизонтальная длина волны  > 1000 км) и среднемасштабные ( = 
200 – 1000 км) была сделана двухмерная фильтрация в пространственной области. Продемонстрировано, что применение полосовой 
фильтрации только во временной области не позволяет оценить параметры возмущений, поскольку ПИВ с близкими периодами могут иметь 
существенно разные пространственные масштабы и направления распространения. Показано, что крупномасштабные ПИВ 
распространяются в направлении север-юг, что хорошо согласуется с принятыми представлениями про то, что они вызваны вариациями 
аврорального электроджета и высыпаниями высокоэнергичных частиц в авроральной области. Подтверждено, что среднемасштабные ПИВ  
обычно распространяются в разных направлениях от локальных источников, расположенных в нижней атмосфере. 

Ключевые слова: плотная GPS сеть, полное электронное содержание, перемещающиеся ионосферные возмущения, метод 
наименьших квадратов, интерполяция, спектральный анализ, полосовая фильтрация. 

S. V. PANASENKO 

IMPROVEMENT OF METHOD FOR DETECTION OF MEDIUM- AND LARGE-SCALE TRAVELING 
IONOSPHERIC DISTURBANCES USING DATA FROM DENSE NETWORKS OF GPS RECEIVERS. 

An improvement of existing methods is proposed and new methods for detecting of traveling ionospheric disturbances (TIDs) with different temporal 
and spatial scales using data from dense GPS networks are developed. Improved methods for approximation of long-term variations (trends), data 
interpolation, as well as band-pass filtration in the time and spatial domain are presented. It is shown that to reduce the negative effect of the averaging 
procedure on the estimated values of the wave process parameters, it is necessary to use the third-order least squares method at intervals of 60 and 180 
minutes to identify disturbances with different time scales. The necessity for using interpolation of temporal variations of the total electron content is 
proved to eliminate data gaps, as well as to ensure the spectral analysis and band-pass filtration. To separate the TIDs into large-scale (horizontal 
wavelength  > 1000 km) and medium-scale ( = 200 - 1000 km) ones, two-dimensional filtration was performed in the spatial domain. It has been 
demonstrated that applying of band-pass filtration in the time domain only does not allow us to estimate the parameters of disturbances, since TIDs 
with close periods can have significantly different spatial scales and propagation directions. It was shown that large-scale TIDs propagate in the north-
south direction, which is in good agreement with the accepted notions that they are caused by variations in the auroral electrojet and precipitation of 
high-energy particles in the auroral region. It has been confirmed that medium-scale TIDs usually propagate in different directions from local sources 
located in the lower atmosphere. 

Keywords: dense GPS network, total electron content, traveling ionospheric disturbances, least squares method, interpolation, spectral analysis, 
band-pass filtration. 
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Вступ. В наші часи широкого поширення та 
застосування набули глобальні навігаційні 
супутникові системи (ГНСС). Їх основним 
призначенням є визначення місцезнаходження у будь-
якій точці земної поверхні з використанням 
спеціальних навігаційних або геодезичних приймачів. 
Принцип роботи ГНСС заснований на вимірюванні 
відстані від антени на об'єкті, координати якого 
необхідно отримати, до супутників, положення яких є 
відомим з високою точністю. Таблиця положень всіх 
супутників називається альманахом, який повинен 
мати у своєму розпорядженні будь-який супутниковий 
приймач до початку вимірювань. Зазвичай приймач 
зберігає альманах в пам'яті. Кожен супутник також 
передає в своєму сигналі весь альманах. Таким чином, 
знаючи відстані до декількох (не менше чотирьох) 
супутників системи, за допомогою звичайних 
геометричних перетворень, на основі альманаха, 
можна обчислити положення об'єкта в просторі та 
точний час. Метод вимірювання відстані від 
супутника до антени приймача заснований на 
визначеності швидкості поширення радіохвиль. Для 
здійснення можливості вимірювання часу поширення 
радіосигналу кожен супутник навігаційної системи 
випромінює сигнали точного часу в складі свого 
сигналу, використовуючи точно синхронізований з 
системним часом атомний годинник. При роботі 
супутникового приймача його годинник 
синхронізуються з системним часом і при подальшому 
прийомі сигналів обчислюється затримка між часом 
випромінювання, що міститься в самому сигналі, і 
часом прийому сигналу. Маючи в своєму 
розпорядженні цю інформацію, навігаційний приймач 
обчислює координати антени. Додаткове накопичення 
і обробка цих даних за певний проміжок часу дає 
можливість обчислити такі параметри руху, як 
поточна, максимальна або середня швидкість, 
пройдений шлях тощо [1]. 

Однією з постійно діючих ГНСС є NAVSTAR 
GPS (англ. NAVigation Satellites providing Time And 
Range; Global Positioning System – навігаційні 
супутники, що забезпечують вимірювання часу та 
відстані; глобальна система позиціонування), що 
часто називають GPS. Система розроблена, 
реалізована та експлуатується Міністерством оборони 
США. Основою системи є навігаційні супутники, що 
рухаються навколо Землі по 6 круговим орбітальним 
траєкторіях (по 4 супутника на кожній), на висоті 
приблизно 20180 м. Супутники випромінюють 
сигнали в діапазонах: L1 = 1575,42 МГц і L2 = 1227,60 
МГц, останні моделі також на L5 = 1176,45 МГц. 
Навігаційна інформація може бути прийнята антеною 
(зазвичай в умовах прямої видимості супутників) і 
оброблена за допомогою GPS-приймача. Інформація в 
C/A коді (стандартної точності), що передається на 
частоті L1, поширюється вільно, безкоштовно, без 
обмежень на використання. Військове застосування 
(точність вище на порядок величини) забезпечується 
зашифрованим P(Y) кодом. Всього 24 супутника 
забезпечують 100% працездатність системи в будь-
якій точці земної кулі, але не завжди можуть 

забезпечити впевнений прийом і хороший розрахунок 
позиції. Тому, для збільшення точності позиції і 
резерву на випадок збоїв, загальне число супутників 
на орбіті підтримується в більшій кількості. 
Максимальне можливе число одночасно працюючих 
супутників в системі NAVSTAR обмежено 37 [1, 2].  

Ще одним важливим застосуванням ГНСС є 
дистанційна діагностика та моніторинг стану 
іоносферної плазми. При цьому, завдяки 
випромінюванню сигналів на двох частотах, можна 
отримати значення повного електронного вмісту (ПЕВ 
або TEC) вздовж напрямку від приймача на супутник 
(скісний ПЕВ або STEC). За останні два десятиріччя 
кількість GPS приймачів суттєво зросла. Це дозволило 
утворити густі мережі, що покривають території 
Західної та Північної Європи, США, Японії та Нової 
Зеландії (рис. 1). Наявність таких мереж надало 
можливість досліджувати не тільки добові, а й більш 
короткоперіодичні нерегулярні та хвильові варіації 
TEC, а також оцінювати їх характеристики. 

З використанням сигналів GPS супутників 
значення STEC в умовних одиницях розраховується за 
інженерною формулою [3]: 
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де f1 і f2 – робочі частоти; 1 і 2 – робочі довжини 
хвиль; L1 і L2 – число набігів фази на робочих 
частотах; K – невідоме початкове значення фази, nL – 
похибка визначення фазового шляху. На рис. 2 
представлено приклад добових варіацій STEC, що 
було вимірено GPS приймачем SCTE, розташованим 
поблизу м. Лечче на півдні Італії, під час прийому 
сигналів 26-и GPS приймачів. Як видно з рис. 2, криві 
STEC мають вертикальний зсув одна відносно одної, 
що обумовлено наявністю невизначеності фази. Тому 
оцінка точних значень STEC за формулою (1) є 
неможливою. Для його визначення використовується 
додаткова інформація, що міститься у вихідних 
файлах, а саме значення псевдодальностей (відстаней 
між приймачем та супутником без врахування 
розбіжностей годинників приймача та супутника) на 
двох частотах (див., наприклад, [4]).  

Варіації STEC, отримані через псевдодальності, 
мають випадковий характер через ефект 
багатопроменевого поширення радіосигналів. 
Оскільки середньоквадратичне відхилення таких 
випадкових варіацій звичайно складає декілька TECU 
(1 TECU = 1016 м–2), необхідно застосовувати 
подальше згладжування результатів. Проте, навіть 
після цього похибка визначення STEC є не меншою за 
1 TECU [5], що не дозволяє досліджувати хвильові 
процеси, амплітуда яких часто є суттєво меншою за це 
значення.  

Для аналізу просторових або часових варіацій 
ПЕВ застосовують інший підхід з використанням 
цілої низки методів обробки [6]. Справа в тому, що 
абсолютні значення варіацій ПЕВ відносно його 
середнього значення не залежать від K (див. рис. 2). 
При цьому, можна обмежитися лише виразом (1) для 
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визначення STEC (без залучення псевдодальностей), а 
його повільно мінливу складову (тренд) оцінити і 
видалити за допомогою методу найменших квадратів. 
В такому випадку значення теоретичної похибки 

оцінки абсолютних варіацій STEC не перевищує 0.01 
– 0.02 TECU [7]. Реальна похибка буде залежати від 
точності апроксимації тренда, а також способів 
фільтрації та оцінки параметрів хвильових збурень.  

 
Рис. 1. Мапа розташування GPS приймачів, дані з яких використовуються для створення бази даних  

DRAWING TEC (http://seg-web.nict.go.jp/GPS/DRAWING-TEC/) 
 

 
Рис. 2 Значення повного електронного вмісту на похилих 

трасах (STEC) для низки підіоносферних точок, що 
вимірюється протягом доби GPS приймачем (трикутник) 

при обробці сигналів 26 супутників 
 

Метою роботи є опис удосконалених і 
розроблених методик виявлення хвильових процесів, 
що мають різні часові та просторові масштаби, з 
використанням даних густих GPS мереж. В статті 
наведено покращені способи апроксимації тренда, 

інтерполяції даних, а також смугової фільтрації у 
часовій і просторовій області. 

Оцінка тренду. В роботах [6, 8] наведено спосіб 
оцінки трендової складової для добових змін STEC, 
що отримано для кожної з пар приймач – супутник. 
Цей спосіб базується на застосуванні методу простого 
ковзного середнього на інтервалі 60 хв із кроком 30 с. 
Для того щоб отримати можливість виявлення більш 
довгоперіодних коливань, інтервал усереднення може 
бути збільшено до 180 хв.  

Результати застосування такого усереднення до 
однієї з кривих, наведених на рис. 2, 
продемонстровано на рис. 3,а і 3,в. Оскільки, за 
рахунок руху супутника, такі криві часто мають U-
подібну форму, така апроксимація тренду є 
незадовільною, особливо для інтервалу усереднення 
180 хв і під час відносно швидкого зростання або 
спадання функції (див. рис. 3,а,в). Після видалення 
такої апроксимуючої кривої з вихідного ряду, будуть 
отримані значні неіснуючі варіації STEC, пов’язані з 
похибкою оцінки тренда (рис. 4, штрихові криві). Це 
призведе, по-перше, до неправильних висновків про 
наявність інтенсивних хвильових збурень, а по-друге, 
до значного завищення оцінки горизонтальної фазової 
швидкості рухомих іоносферних збурень (РІЗ) за 
допомогою крос-кореляційного аналізу. 

Для зменшення негативного впливу процедури 
усереднення на оцінювані значення параметрів РІЗ 
було запропоновано використовувати метод 
найменших квадратів (МНК) 3-го порядку на 
інтервалах 60 і 180 хв для виявлення збурень з 
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різними часовими масштабами. Перевагою цього 
методу є те, що апроксимуюча крива являє собою 

поліном  3-го  ступеня,  який має  максимум, мінімум і  

 

Рис. 3. Варіації STEC, отримані протягом доби за допомогою пари приймач – супутник (суцільна крива), та їх апроксимація 
(штрихова крива) з використанням методів простого ковзного середнього (а, в) та найменших квадратів 3-го порядку (б, г) на 

інтервалах 180 хв (а, б) і 60 хв (в, г). 
 

 

Рис. 4. Варіації скісного ПЕВ після видалення трендової 
складової (dSTEC), отриманої методами простого ковзного 
середнього (штрихова лінія) та найменших квадратів 3-го 

порядку (суцільна лінія) на інтервалах 180 хв (а) і 60 хв (б). 
 

точку перегину. Така форма цієї кривої дозволяє 
найбільш точно відслідковувати довгоперіодні варіації 
STEC (рис. 3,б і 3,г) і майже не призводить до появи 
додаткових флуктуацій після віднімання трендової 
складової (рис. 4, суцільна лінія). З порівняння 
суцільних і штрихових кривих на рис. 4 видно, що 
вони майже співпадають на інтервалах, де STEC 
змінюється з часом повільно (14 – 16 UT) і суттєво 
відрізняються в періоди різких змін скісного ПЕВ (на 
кінцях інтервалу прямої видимості супутника). 
Важливо, що суцільна крива на рис. 4,а добре 
відображає хвильові процеси з амплітудою близько 1 
TECU, що мали місце в 11:30 – 12:30 UT, в той час як 
вони майже не помітні у варіаціях штрихової лінії. 
Слід відзначити, що запропонована методика 
видалення тренду добре себе зарекомендувала під час 
виявлення хвильових процесів за даними харківського 
радара некогерентного розсіяння [9]. 

Фільтрація рухомих іоносферних збурень. Як 
відомо, хвильові процеси, що мають різні часові та 
просторові масштаби, є постійно присутніми в 
атмосфері Землі. За масштабами вони поділяються на 
акустичні, внутрішні гравітаційні хвилі (ВГХ), 
припливи та планетарні хвилі. Для виявлення ВГХ і 
викликаних ними РІЗ звичайно використовують 
методи спектрального аналізу та смугової фільтрації 

(див., наприклад, [9, 10]). Застосування перетворення 
Фур’є передбачає наявність неперервних рядів даних, 
що часто є неможливим навіть для сучасних густих 
GPS мереж. 

На рис. 5,а наведено просторові варіації dTEC 
над Європою для одного моменту часу. Вони 
відображають зміни абсолютних значень 
вертикального ПЕВ (VTEC) і оцінюються шляхом 
домноження dSTEC на множник нахилу (slant factor). 
Цей множник можна представити у спрощеному 
вигляді як 0/1, де 1 – довжина шляху, пройденого 
радіосигналом між висотами 250 та 450 км, 2 – 
ефективна товщина іоносфери (200 км) [6]. Крім того, 
виконується попереднє просторове усереднення 
сигналів, прийнятих над регіоном, що має розміри 
0.75 вздовж меридіану і 0.75/cos() ( – географічна 
широта) вздовж паралелі [8]. 

Як видно з рис 5,а, навіть після усереднення має 
місце відсутність даних (“білі плями”), оскільки 
жодна підіоносферна точка GPS супутників не 
опинилася над деякими регіонами в цей момент часу. 
Як зазначалося вище, для оцінки параметрів РІЗ 
необхідно застосувати процедури інтерполяції, а 
також смугової фільтрації в часовій і просторовій 
областях, щоб отримати мапу, наведену на рис. 5, б.  

Інтерполяцію значень dTEC було зроблено у 
часовій області за допомогою поліномів 3-го порядку, 
що підбиралися за МНК. При цьому, для правильного 
заповнення пропусків використовувалося не менше 5 
точок зліва і стільки ж справа від інтервалу з 
відсутніми даними. Для подальшого аналізу 
відбиралися тільки ті часові варіації, де тривалість 
інтерпольованих інтервалів не перевищувала 10 % від 
загального часу спостереження.  

Для спектрального аналізу було вибране 
адаптивне перетворення Фур’є [10], а для смугової 
фільтрації в часовій області – цифровий фільтр, 
описаний в роботах [10, 11]. Звичайно діапазон 
відфільтрованих періодів включав в себе періоди РІЗ, 
що мали найбільшу відносну амплітуду та були 
викликані проходженням АГХ у періоди сонячного 
термінатора та затемнення, геокосмічних бур тощо. 
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Рис. 5. Мапа абсолютних варіацій вертикального ПЕВ над Європою перед (а) і після (б) застосування процедур інтерполяції, 

а також смугової фільтрації у часовій і просторовій областях. 
 

Для розділення РІЗ на великомасштабні 
(горизонтальна довжина хвилі  > 1000 км) і 
середньомасштабні ( = 200 – 1000 км) було зроблено 
двомірну фільтрацію у просторовій області. Для цього 
було усереднено значення dTEC, що були пов’язані з 

підіоносферними точками, які опинялися всередині 
кіл з радіусами 200 і 1000 км. 

На рис. 6 представлено просторові варіації 
вертикального ПЕВ, що мають різні часові та 
просторові масштаби. З рисунку видно, що просторова 

 

Рис. 6. Просторовий розподіл абсолютних варіацій вертикального ПЕВ після низки послідовних етапів смугової фільтрації: в 
діапазоні періодів 5 – 120 хв (а) і 40 – 80 хв (б), в діапазоні горизонтальних довжин хвиль від 1000 км (в) і 200 – 1000 км (г). 
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інтерференція РІЗ, що мають широкий діапазон 
періодів не дозволяє визначити переважаючий напрям 
їх поширення (рис 6,а). Застосування смугової 
фільтрації тільки в часовій області теж не допомагає, 
оскільки РІЗ з близькими періодами можуть мати 
суттєво різні просторові масштаби та напрями 
поширення (рис. 6,б). Виділення окремо 
великомасштабних РІЗ показало, що вони 
поширюються у північно-південному напрямку (рис. 
6,в). Ці результати добре узгоджуються з прийнятими 
уявленнями про великомасштабні РІЗ, що звичайно 
поширюються з високих у низькі широти та викликані 
варіаціями аврорального електроджету та 
висипаннями високоенергійних часток у авроральній 
області. Це призводить до нагрівання нейтральної 
компоненти та генерації АГХ [12]. Нарешті, напрямок 
поширення середньомасштабних РІЗ не можливо 
визначити з рис. 6, г. Це пов’язано з тим, що вони 
звичайно поширюються у різних напрямках від 
локальних джерел, розташованих у нижній атмосфері 
[13]. Однак, деякі автори спостерігали такі збурення 
також і у періоди протікання геокосмічних бур [14]. 

Висновки. Представлено опис удосконалених і 
розроблених методик для виявлення та оцінки 
параметрів рухомих іоносферних збурень, що мають 
різні періоди та горизонтальні довжини хвиль, за 
даними густих GPS мереж. Основні результати 
зводяться до наступного. 

1. Для видалення довгоперіодних варіацій 
скісного повного електронного вмісту для кожної з 
пар приймач – супутник запропоновано 
використовувати метод найменших квадратів 3-го 
порядку замість методу простого ковзного середнього. 
Таке удосконалення дозволить суттєво зменшити 
похибки оцінки параметрів хвильових процесів 
особливо на інтервалах часу, де значення STEC 
зазнають суттєвих змін.  

2. Показана необхідність застосування 
інтерполяції часових варіацій dTEC, щоб усунути 
пропуски даних, а також зробити можливим 
використання спектрального аналізу та смугової 
фільтрації. 

3. Для розділення рухомих іоносферних збурень 
на середньо- та великомасштабні запропоновано 
проведення двовимірної фільтрації результатів у 
просторовій області з усередненням даних, пов’язаних 
з підіоносферними точками, що опиняються всередині 
кіл радіусами 200 і 1000 км. Показано, що така 
методика дозволяє більш точно визначити вектор 
горизонтальної фазової швидкості хвиль, що часто має 
не тільки різну абсолютну величину, а й різний 
напрямок для середньо- та великомасштабних збурень 
з близькими періодами. 
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