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Вступ 

Глобальні системи визначення місцезнаходження GPS 
(Global Positioning System) зайняли сьогодні домінуючу роль у 
геодезії та навігації. Попри оперативність та всепогодність 
проведення GPS-спостережень, вони забезпечують ще й доволі 
високу точність отримуваних результатів. Ця точність 
регламентується багатьма похибками, величину яких або доволі 
успішно корегують, або виключають. Серед них основною 
похибкою, яка важко піддається врахуванню для високоточних 
GPS-визначень, є похибка, яка викликана впливом нейтральної 
атмосфери (тропосфери і стратосфери). Цю похибку називають 
тропосферною затримкою, яка має дві складові – суху і вологу. У 
зенітному напрямку величина загальної тропосферної затримки 
(суха + волога складові)  коливається на рівні моря залежно від 
фізико-географічних умов приблизно від 2,2 до 2,6 м. Проблема 
точного визначення тропосферної затримки полягає у тому, що 
волога складова, яка хоч і становить в середньому приблизно 
10 % від загальної величини, не може бути визначена із 
задовільно достатньою точністю, оскільки просторово-часовий 
розподіл водяної пари не піддається будь-якій певній 
закономірності. Величина вологої складової може бути доволі 
точно визначена лише під час застосування надто громіздких і 
затратних технологій, а саме: радіозондування нейтральної 
атмосфери, радіометрів водяної пари, лідарних систем тощо. 
Щоправда, вони, окрім дороговизни (особливо друга і третя), 
мають ще й недоліки через такі причини, як часові зміщення, 
викликані довготривалістю вимірювання, погодні обмеження 
(хмари, дощ) тощо. Тому донедавна вологу складову зенітної 
тропосферної затримки визначали за емпіричними 
(аналітичними) моделями, наприклад: Sastamoinen, Hopfield, 
Chao, Ifadis, Askne and Nordius та іншими. Зазначимо, що усі 
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існуючі моделі не можуть забезпечити достатньої точності 
визначення вологої складової зенітної тропосферної затримки. 
Можливість вирішення цієї проблеми залишалась примарною, 
поки не з’явилась ідея нового наукового напрямку – GPS-
метеорології – породженої можливістю розв’язку зворотних задач 
GPS-рефракції, яку останнім часом називають ГНСС-метеорологією 
(ГНСС-метеорологія ґрунтується на багатьох теоретичних засадах 
радіометеорології – наукового напрямку, предметом вивчення 
якого, з одного боку, є вплив атмосфери і метеорологічних умов на 
поширення електромагнітних хвиль, а з іншого – використання 
електромагнітних хвиль для дослідження атмосфери).  

Тепер суть визначення вологої складової зенітної 
тропосферної затримки зводиться до такого: із ГНСС-вимірювань 
за певними інтервально-часовими розв’язками отримують 
загальну тропосферну затримку на середній зенітній відстані 
місцерозташування ГНСС-супутника. Використовуючи функцію 
відображення, наприклад Niell, отримують загальну зенітну 
тропосферну затримку. Далі обчислюють за аналітичною 
моделлю, наприклад Sastamoinen, гідростатичну складову 
зенітної тропосферної затримки за виміряним (на висоті антени) 
значенням атмосферного тиску. За різницею між приведеною до 
зенітного напрямку загальною тропосферною затримкою, 
отриманою із ГНСС-розв’язків, і обчисленою гідростатичною 
складовою, отримують величину вологої складової зенітної 
тропосферної затримки на заданий момент часу. Далі від цієї 
величини переходять, за допомогою простих обчислень, до 
інтегрованої водяної пари, осаджуваної водяної пари 
(осаджуваної води) тощо.   

 
 
  


