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ОЦІНКА ТОЧНОСТІ СКЛАДОВИХ ЗЕНІТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ ЗАТРИМКИ, 
ВИЗНАЧЕНИХ ЗА ДАНИМИ РАДІОЗОНДУВАННЯ  ТА ГНСС-ВИМІРЮВАНЬ  

НА СТАНЦІЯХ PRAHA-LIBUS I GOPE 

Мета цієї роботи полягає в оцінюванні точності визначення вологої складової зенітної тропосферної затри-
мки (ЗТЗ) із ГНСС-спостережень та точності визначення гідростатичної складової за моделлю Саастамойнена 
у порівнянні зі значеннями, отриманими за радіозондуванням. Зенітну тропосферну затримку прийнято визна-
чати, в основному, двома методами – традиційним, а саме радіозондуванням, та використовуючи моделі атмо-
сфери, наприклад, модель Саастамойнена, а також методом ГНСС-вимірювань. У цьому дослідженні визна-
чення гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки виконувались за даними радіозондування, 
отриманими на аерологічній станції Praha у 2011–2013 рр. та 2018 р. Дані опрацьовано для середніх декад січня 
і липня кожного року на 0 год Всесвітнього часу. Волога складова обчислювалась за даними ГНСС-
спостережень. За даними значної кількості радіозондувань на аерологічній станції Praha-Libus визначено гід-
ростатичні і та вологі складові зенітної тропосферної затримки (ЗТЗ) і такої ж кількості значень ЗТЗ, виведених 
для відповідних часових інтервалів із ГНСС-вимірювань на референцній станції GOPE. За ними визначено ве-
личини вологої складової ЗТЗ і порівняно їх із відповідними даними, отриманими з радіозондувань. Встанов-
лено, що похибка гідростатичної складової в зимовий період не перевищує 10 мм за абсолютною величиною, 
а в літній період – є приблизно в 1,5 рази меншою. Це пояснюється відмінностями у стратифікації тропосфери 
та нижньої стратосфери у зимовий і літній періоди. Що ж стосується  вологої складової ЗТЗ, то її похибки не 
перевищують взимку  15 мм; влітку – 35 мм. Отримані різниці у літній період мають від’ємний знак, що вказує 
на систематичне зміщення, а в зимовий – і від’ємний і додатний. Сьогодні є багато досліджень, спрямованих 
на підвищення точності визначення зенітної тропосферної затримки українських та іноземних авторів, однак 
питання точності визначення гідростатичної складової досі залишається відкритим. У цьому дослідженні по-
дані рекомендації щодо подальших вивчень у напрямку підвищення точності визначення зенітної тропосферної 
затримки. 

Ключові слова: зенітна тропосферна затримка; ГНСС-спостереження; гідростатична і волога складові ЗТЗ; 
радіозондування атмосфери.  

 
Постановка проблеми 

Зенітна тропосферна затримка визначається 
як традиційними методами, так і супутниковими.  

До перших відносять: 
– аерологічне зондування, зокрема радіо-

зондування; 
– аналітичні моделі, розроблені здебіль-

шого на основі стандартних моделей атмосфери. 
Друга група визначення ЗТЗ охоплює насам-

перед безпосередні ГНСС-вимірювання у мере-
жах активних референцних станцій. 

Радіозондування дає найточніші результати 
безпосередніх контактних вимірювань термоди-
намічних параметрів атмосфери на висотах до 

30–35 км. Вони містять відомості про верти-
кальні профілі температури, характеристики во-
логості, швидкості й напрямку вітру [Тропос-
ферні файли ГНСС-спостережень]. Зондування 
проводиться на аерологічних станціях, які зде-
більшого призначені для обслуговування роботи 
аеропортів і є основою світової аерологічної 
мережі. Опрацювання даних радіозондування 
дозволяє надійно визначати величину ЗТЗ, що 
дає можливість оцінювати вплив нейтральної 
атмосфери на точність ГНСС-вимірювань.  

Проте, зважаючи на надто складний органі-
заційний і затратний процес радіозондування на 
пунктах ГНСС-спостережень, на практиці ЗТЗ 
визначають за допомогою аналітичних моделей. 
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Як відомо, ЗТЗ розділяють на гідростатичну та 
вологу складові. Гідростатичну складову можна 
змоделювати відносно точно лише за прецизій-
ним виміром атмосферного тиску в момент 
спостережень на початковому рівні, тобто на ви-
соті ГНСС-антени. Для цього здебільшого вико-
ристовують модель Саастамойнена [Saastamoinen, 
1972], яку покладено в основу багатьох програм 
для опрацювання ГНСС-вимірювань.  

Вологу ж затримку змоделювати набагато 
складніше через нерівномірний розподіл водяної 
пари в тропосфері та постійну її зміну у просторі 
та в часі [Schueler, 2002; Заблоцький, 2013].  

Нині ЗТЗ визначають у центрах опрацю-
вання ГНСС-вимірювань у мережах рефере-
нцних станцій. Усереднені значення повної зе-
нітної тропосферної затримки подаються на ві-
дповідних сайтах з п’ятихвилинним інтерва-
лом протягом усієї доби [Тропосферні файли 
ГНСС-спостережень]. Користувач за потреби 
визначає вологу складову як різницю між пов-
ною ЗТЗ і гідростатичною складовою, обчисле-
ною за модельним представленням, здебіль-
шого, Саастамойнена. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Останнім часом опубліковано чимало праць, 
зокрема [Заблоцький та ін. 2002, 2011, 2013;  
Каблак, 2010; Паляниця 2016; Кладочний та ін. 
2020; Schueler, 2002], в яких висвітлюються пи-
тання оцінювання точності визначення складо-
вих ЗТЗ. У більшості з них акцентовано увагу на 
оцінюванні гідростатичної складової [Заблоць-
кий та ін. 2004], оскільки точність її визначення 
безпосередньо впливатиме на точність вологої 
складової. 

Також сьогодні є багато публікацій інозем-
них авторів, дослідження яких спрямовані на  
оцінку та підвищення точності визначення зеніт-
ної тропосферної затримки. 

Зокрема, серед досліджень останніх років у 
напрямку підвищення точності визначення зе-
нітної тропосферної затримки можна виділити 
роботи: [Hadas, et al., 2020], у якій досліджено 
точність визначення ЗТЗ, використовуючи різні 

ГНСС-системи та можливість підвищення точ-
ності, поєднуючи дані з кількох систем. У публі-
кації [Hdidou, et al., 2018] оцінено ЗТЗ, визначену 
за даними радіозондування на двох станціях. Для 
підвищення точності інтерполяції ЗТЗ у роботі 
[Zus, et al., 2019] використано вертикальні тро-
посферні градієнти. Дослідженнями [Zheng, et 
al., 2018] оцінено точність ЗТЗ за допомогою 
ГНСС-спостережень та визначено оптимальні 
коефіцієнти для використовуваних моделей. 

Однак, незважаючи на велику кількість дос-
ліджень за цим напрямком, питання точності  
визначення гідростатичної складової ЗТЗ не до-
ведено до завершення і потребує подальших 
досліджень. 

Постановка завдання 

Мета цієї роботи – оцінити точність визна-
чення вологої складової ЗТЗ із ГНСС-вимі-
рювань, оцінюючи заодно точність визначення 
гідростатичної складової за моделлю Саастамой-
нена, у порівнянні її з відповідною величиною, 
отриманою за даними радіозондування. 

Виклад основного матеріалу 

1. Характеристика вхідних даних 

За вхідні дані в дослідженні обрано верти-
кальні профілі основних метеорологічних вели-
чин, отриманих із радіозондувань [Служба атмо-
сферних досліджень при університеті Вайомінга] 
за десятиденні періоди (здебільшого з 11-го по 
20-те число) січня на аерологічній станції Praha з 
тих міркувань, що вона облаштована найсучасні-
шим обладнанням для вимірювання основних 
метеорологічних величин у тропосфері та ниж-
ній  стратосфері. Координати та висоту станцій 
наведено у табл. 1. 

Місто Прага розташоване у континентальній 
частині Європи. Клімат помірно-континенталь-
ний, зими відносно холодні із середньою темпе-
ратурою близько 0 °C. Середня температура  
липня становить +24 °C. Також в осінній та зи-
мовий період, на відміну від інших сезонів, спо-
стерігаються часті температурні інверсії. 

У регіоні переважає гірський характер  
рельєфу, однак спостерігаються і рівнини, пере-
важно вздовж рік. 
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Таблиця 1 
Координати аерологічної станції Praha і ГНСС-станції GOPE 

Аерологічна станція ГНСС-станція 
Країна Відстань, 

км Широта 
0° 00' 

Довгота 
0° 00' 

Висота, 
м 

Широта 
0° 00' 

Довгота 
0° 00' 

Висота, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Praha, 11520 GOPE 
Чехія 28,0 

50° 00' 14° 27' 303.0 49° 54' 14° 47 592,6 

 
 

2. Загальний підхід до визначення гідроста-
тичної і вологої складових ЗТЗ.  

Розглянемо методику обчислення загальної 
зенітної тропосферної затримки, та її складових. 
При використанні біекспоненційної моделі 
атмосфери тропосферну затримку розділяють на 
суху (гідростатичну) dh

z і вологу dw
z складові 

(формула (2)), і розглядають як добуток 
значення затримки в зеніті (z=0°) на функцію 
відображення m(z) (mapping function), обчислену 
для відповідного значення зенітної відстані z за 
формулою (1): 

)()( zwmz
wdzhmz

hdtropd ×+×= .      (1) 

Якщо обчислення затримки проводиться у зе-
ніті, то можна використати спрощений варіант 
формули (1): 

z
wdz

hdtropd Z += .                  (2) 

Розписавши складові через  індекс показника 
заломлення повітря, отримаємо формулу (3): 

dH
aH

H
wNdH

aH

sH hNz
tropd ò-+ò-=

r

610610 ,    (3) 

де Nh і Nw – індекси показника заломлення по-
вітря для гідростатичної (сухої) та вологої 
складової зенітної тропосферної затримки;   
Hs – початкова висота вертикального профіля 
індексу показника заломлення; Ha – задана 
верхня границя інтегрування атмосфери;  
dH – прошарок висоти. 

Основною формулою для визначення індексу 
показника заломлення для радіохвиль є формула 
(4) Ессена–Фрума. Індекс показника заломлення 
повітря є функцією температури повітря t,  

атмосферного тиску P і парціального тиску водя-
ної пари e [Mendes, 1999]. 

  1 2 3 2

P e e eN K K K
T T T
-

= + + ,          (4) 

де К1, К2, К3 – емпіричні коефіцієнти.  
К1 = 77,624 (К/гПа), К2 = 64,7 (К/гПа), К3 = 3,719 
(105К2/гПа) [Mendes. 1999]. Перший член фор-
мули не залежить від вмісту водяної пари в 
атмосфері, і тому його називають сухою скла-
довою, а суму другого і третього членів – воло-
гою складовою індексу показника заломлення 
повітря. 

За моделлю Саастамойнена гідростатичну 
складову визначають за формулою: 

00.002277 ,
1 0.0026 cos2 0.0028

×
=

- × - ×
z
hSa

Pd
Hf

        (5) 

де φ і H – широта і висота пункту (станції) спос-
тережень; P0  – значення атмосферного тиску на 
рівні висоти антени ГНСС-приймача, гПа. Від-
повідно, волога складова зенітної тропосферної 
затримки Саастамойнена визначається за фор-
мулою (6): 

0

1255
0, 002277 0, 05wSA

s

d e
T

= × + ×
æ ö
ç ÷
è ø

,      (6) 

де  Ts  – приземне значення температури повітря, 
e0 – парціальний тиск водяної пари. 

3. Аналіз величин гідростатичної складової 
зенітної тропосферної затримки.  

Значення різниць гідростатичної складової 
Δdh

z  ЗТЗ для середніх декад січня і липня (за 
2012 рік не для січня, а для лютого) наведені в 
табл. 2 і 3. Такі величини обчислені як різниці 
між гідростатичною складовою, визначеною за 
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даними радіозондування, і відповідним значен-
ням, знайденим за формулою Саастамойнена. 
Власне, величини Δdh

z
 представляють собою 

точність визначення зенітної гідростатичної 
затримки. Щодо величин Δdh

z за липень, то варто  

визнати, що всі вони від’ємні та не перевищують 
за абсолютною величиною -4,1 мм. 

Для того, щоб перейти до аналізу величини 
Δdh

z за окремими датами, і в цілому, наведемо 
їхні числові значення (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Різниці  Δdh
z
SA   за окремі дати за даними аерологічної станції Praha  

Роки 
Дні спостережень та місяці 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Січень (2012 рік – лютий), мм 

2011 0,5 -1,3 -0,2 1,5 -2,6 -0,8 -2,3 -1,3 -0,6 0,7 

2012 2,4 4,0 3,2 1,6 3,2 0,6 3,5 0,0 1,5 3,9 

2013 1,8 1,6 3,4 0,2 0,0 1,6 0,0 -0,5 -0,4 -0,6 

2018 2,6 -0,7 -0,7 -1,2 0,6 -0,8 0,5 7,9             -0,9 -0,2 

 Липень, мм 

2011 -0,7 -1,4 -3,1 -2,1 -2,8 -2,6 -3,1 -2,5 -2,4 -2,5 

2012 -4,8 -2,0 -3,1 -3,0 -2,7 -4,1 -2,9 -1,5 -2,5 -3,4 

2013 -3,0 -1,5 -2,5 -1,4 -2,2 -2,4 -2,1 -2,2 -2,5 -1,9 

2018 -4,0 -5,1 -3,2 -3,7 -3,4 -5,1 -4,1 -3,4 -6,1 -3,5 

 
Проаналізувавши за табл. 2 різниці Δdh

z за 
ступенем змін їхніх значень, зауважимо таке: 

– за результатами спостережень у січні 
2011, 2013 і 2018 років різниці Δdh

z набувають 
переважно від’ємних значень, що не перевищу-
ють за абсолютною величиною 3 мм. Додатні 
значення різниць у вказані терміни проявля-
ються хоч у меншій кількості, проте більші за 
абсолютною величиною. Так, максимальне зна-
чення, що досягає 8 мм, проявляється у січні 
2018 року; 

– дещо відмінними виглядають різниці гід-
ростатичної складової за  лютий 2012 року, що 
мають виключно додатні значення;  

– за результатами липня зазначених чоти-
рьох років всі різниці Δdh

z є від’ємними, але дещо 
більшими в середньому за абсолютною величи-
ною, ніж у зимовий період. 

Це пояснюється, на нашу думку, суттєвою 
відмінністю стратифікації тропосфери і нижньої 

стратосфери в цей період від прийнятої Сааста-
мойненом стратифікації нейтральної атмосфери 
для побудови моделі гідростатичної складової. 
Так, в основу своєї моделі Саастамойнен поклав, 
що атмосфера відповідає статичному стану, тем-
пература повітря приблизно до 10 км падає рів-
номірно, тобто розподіл температури в тропос-
фері розглядається як лінійна функція висоти. 
Далі приймається, що в тропопаузі градієнт тем-
ператури рівний нулю, а в стратосфері до висоти 
близько 50 км температура постійна, чи дещо 
зростає з висотою. Отже, Саастамойнен поклав у 
основу практично стандартну модель атмосфери 
[Saastamoinen, 1972]. Оскільки модель Сааста-
мойнена розроблена майже півстоліття тому, то 
точність врахування впливу тропосферної затримки 
у просторові радіовіддалемірні виміри цілком 
відповідала тодішнім потребам – сантиметро-
вого, а при радіолокації – дециметрового діа-
пазону. 



Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 94, 2021                                                                  17 

  

Зазначимо, що, оцінюючи точність визна-
чення гідростатичної складової ЗТЗ із порів-
няння даних, отриманих за моделлю Сааста-
мойнена і даних за радіозондуванням як на  
українських, так східно-європейських аероло-
гічних станціях, модельні похибки можуть ся-
гати 10–15 мм. Як видно за даними табл. 2, ці по-
хибки мають, здебільшого, систематичне змі-
щення в бік від’ємних значень, особливо в літній 
період.  

На завершення питання щодо точності визна-
чення гідростатичної складової ЗТЗ зазначимо, 
що доцільно додатково виконати регіональні до-
слідження, наприклад, для основних діючих 
аерологічних станцій на території України. На 
наш погляд, має сенс детально проаналізувати за 
даними радіозондування вертикальні темпера-
турні градієнти у тропосфері і нижній стратос-
фері, і на цій основі розробити регіональну мо-
дель гідростатичної складової ЗТЗ.

 
Таблиця 3 

Різниці Δdw
z
GPS за даними аерологічної станції Praha і ГНСС-станції GOPE 

Роки 
Дні спостережень та місяці 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Січень (2012 рік – лютий), мм 

2011 -4,5 -14,0 -2,9 -4,7 -5,1 0,9 1,0 -8,8 -7,2 -7,9 

2012 -10,5 -6,4 -8,3 -5,9 -5,7 -12,9 -9,8 -1,5 -7,6 -6,7 

2013 -10,2 -9,9 -7,8 -8,2 -6,9 -11,2 -11,4 -6,2 -14,0 -10,3 

2018 -1,9 -13,6 -10,2 -6,3 -5,6 -0,1 1,9 -8,4 5,7 -10,1 

 Липень, мм 

2011 1,4 1,6 -25,2 -12,2 -18,6 -11,4 -15,1 -3,8 -13,4 -15,1 

2012 -20,4 -16,8 -18,7 -18,3 -30,3 -16,8 -14,9 1,5 -31,4 -13,2 

2013 -11,1 -5,7 -17,1 -12,8 -22,8 -19,1 -4,4 -8,7 -6,9 -19,5 

2018 12,4 -9,2 -6,3 -13,7 -9,8 -9,7 -8,1 -17,8 -27,6 -34,7 

 
Оцінимо  похибку вологої складової ЗТЗ. 

Як відомо, вона включає в себе похибку повної 
величини ЗТЗ, виведеної із основного рівняння 
кодових або фазових псевдовідстаней. По-
хибка вологої складової ЗТЗ залежить від по-
хибки повної зенітної тропосферної затримки 
Δdz

tropGPS і від похибки гідростатичної скла-
дової ЗТЗ, обчисленої за формулою (5). Зазна-
чимо, що за даними табл. 2 похибка гідроста-
тичної складової Δdh

z
SA в зимовий період за 

абсолютною величиною не перевищує 10 мм. У 
літній період вона є приблизно в 1,5 рази 

меншою. Це пов’язано, як уже зазначалось, 
дещо з іншою реальною стратифікацією тро-
посфери і нижньої стратосфери у зимовий та 
літній періоди. 

Що ж стосується  вологої складової ЗТЗ, то її 
похибки не перевищують: взимку  15 мм; влітку – 
35 мм. 

Висновки та рекомендації 

У статті розглядаються відмінності між зна-
ченнями гідростатичної складової ЗТЗ, отрима-
ними за даними радіозондування та за моделлю 



18                                                                   Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 94, 2021 

 

Саастамойнена за десять дат кожного місяця сі-
чня і липня 2011–2013 і 2018 років на аерологіч-
ній станції Praha. Власне, різниці гідростатичної 
складової  Δdh

z
SA і вологої z

wGPSdD   відображають 
точність цих складових. У літній період вони  
мають від’ємний знак, що вказує на системати-
чне зміщення, а в зимовий – як від’ємний, так і 
додатний. 

Рекомендується детально проаналізувати за 
даними радіозондування вертикальні темпера-
турні градієнти у тропосфері та нижній стратосфе- 
рі, і на цій основі розробити регіональну модель 
гідростатичної складової ЗТЗ. У цьому разі з  
підвищенням точності визначення гідростатичної 
складової ЗТЗ, підвищиться і точність вологої 
складової, виведеної із ГНСС-вимірювань. 
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ACCURACY ESTIMATION OF THE COMPONENTS  
OF ZENITH TROPOSPHERIC DELAY DETERMINED BY THE RADIO SOUNDING DATA  

AND BY THE GNSS MEASUREMENTS AT PRAHA-LIBUS AND GOPE STATIONS 

The aim of this work is to evaluate the accuracy of determining the wet component of zenith tropospheric delay 
(ZTD) from GNSS-measurements and the accuracy of determining the hydrostatic component according to the 
Saastamoinen model in comparison with the radio sounding data as well. Zenith tropospheric delay is determined 
mainly by two methods – traditional, using radio sounding or using atmospheric models, such as the Saastamoinen 
model, and the method of GNSS measurements. Determination of the hydrostatic component of the zenith tropospheric 
delay was performed by radio sounding data obtained at the aerological station Praha-Libus in 2011–2013 and 2018. 
Data were processed for the middle decades of January and July of each year at 0h o’clock of the Universal Time. The 
wet component was calculated from GNSS observations. By a significant number of radio soundings at the Praha-
Libus aerological station, hydrostatic and wet components of zenith tropospheric delay (ZTD) and the same number of 
ZTD values derived for the corresponding time intervals from GNSS measurements at the GOPE reference station were 
determined. The values of the wet component of ZTD were determined and compared with the corresponding data 
obtained from radio soundings. We found that the error of the hydrostatic component in winter does not exceed 10 mm 
in absolute value, and in summer it is approximately 1.5 times smaller. This is due to differences in the stratification of 
the troposphere and lower stratosphere in winter and summer. As for the wet component of ZTD, its errors do not 
exceed: in winter 15 mm, in summer – 35 mm. The resulting differences in summer have a negative sign, indicating a 
systematic shift, and in winter – both negative and positive. Today, there are many studies aimed at improving the 
accuracy of determining zenith tropospheric delay by both Ukrainian and foreign authors, but the problem of the 
accuracy of the hydrostatic component remains open.  The study provides recommendations for further research to 
improve the accuracy of zenith tropospheric delay. 

Key words: zenith tropospheric delay, GNSS-measurements, hydrostatic and wet components of the ZTD, 
atmospheric sounding. 
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