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UPORABLJENE KRATICE IN KRAJŠAVE

ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

ECMWF

angl. European Centre for Medium Range Weather Forecasts

ESA

angl. The European Space Agency

ETRS89

angl. European Terrestrial Reference System 1989

GLONASS

rus. Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema

GPS

angl. Global Positioning System

GNSS

angl. Global Navigation Satellite System

ICAO

angl. International Civil Aviation Organisation

ISA

angl. International Standard Atmosphere

ITRS

angl. International Terrestrial Reference System

PPP

angl. Precise Point Positioning

PZ 90

rus. Parametry Zemlji 1990

RMS

angl. Root Mean Square

RTK

angl. Real time Kinematic

TEC

angl. Total Electron Content

WGS-84

angl. World Geodetic System 1984

ZHD

angl. Zenith hydrostatic delay

ZTD

angl. Zenith tropospheric delay

ZWD

angl. Zenith wet delay
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1

UVOD

Pri terenskem delu v geodeziji položaj objekta v prostoru pogosto določamo z uporabo tehnologije
GNSS. Opazovanja GNSS so vezana na fizični prostor in zato obremenjena z različnimi vplivi, ki jih
moramo tekom obdelave ustrezno upoštevati in odstraniti. Eden takih je pojav troposferske refrakcije,
na katero se bomo osredotočili v magistrski nalogi. Troposferska refrakcija nastane zaradi prehoda
signala skozi plasti atmosfere z različnimi lastnostmi, kjer se signal lomi, zato do cilja pride kasneje,
kot če bi potoval v vakuumu. Govorimo o podaljšanju poti razširjanja signala GNSS zaradi vpliva
troposfere. V angleščini količino, ki ima dolžinsko enoto, opisujejo kot zakasnitev signala zaradi
delovanja troposferske refrakcije (angl. zenith wet delay). Pri relativni določitvi položaja s faznimi
opazovanji vpliv troposfere s tvorjenjem faznih razlik v veliki meri odstranimo, medtem ko moramo
pri absolutni določitvi položaja, na primer pri tehniki absolutne določitve s fazo PPP (angl. Precise
point positioning), k reševanju problema pristopiti drugače. Vpliv troposfere lahko odstranimo z
modeli oziroma ga tekom obdelave ocenjujemo kot dodatno neznanko. Pri uporabi modelov za izračun
podaljšanja poti razširjanja signala največjo težavo predstavlja nezmožnost obravnavanja vsebnosti
vodne pare v stolpcu zraka. V programskih paketih modeli obravnavanja troposferske refrakcije
večkrat temeljijo na uporabi standardne atmosfere oziroma na osnovi numeričnih vremenskih
modelov, ki so jih predstavili iz niza večletnih meteoroloških opazovanj. Za Evropo numerični
vremenski model pripravlja center ECMWF (angl. European Centre for Medium Range Weather
Forecasts) (Böhm in sod., 2006; Lagler in sod. 2013).
Pri GNSS vpliv troposfere na razširjanje signala obravnavamo posebej za suhe pline (tj. suha
komponenta) in vodno paro (tj. mokra komponenta). Čeprav mokra komponenta predstavlja le
desetino celotnega vpliva, je njeno obravnavanje pri končni določitvi položaja bolj problematično.
Razlog je, da jo numerični vremenski modeli (razen GPT2w) ne vključujejo in da se v času in prostoru
hitro spreminja. Če želimo modelirati atmosfero in naprej njen vpliv po poti razširjanja signala GNSS,
moramo imeti vzdolž poti razširjanja signala neprekinjene meritve temperature, tlaka in relativne
vlažnosti. Eden izmed načinov je, da podatke pridobimo z radiosondažo. Gre za balon, na katerega so
nameščeni instrumenti s senzorji za merjenje temperature zraka in rosišča, zračnega tlaka ter jakosti in
smeri vetra. Na nekoliko drugačen način lahko podatke o stanju troposfere pridobijo tudi v centrih
stalno delujočih postaj GNSS. Gre za določitev vpliva troposfere na razširjanje signala za satelite v
zenitu

(angl. zenith tropospheric delay), ki je lahko eden od rezultatov neprekinjene obdelave

opazovanj GNSS. Vsak način obravnavanja vpliva troposfere na opazovanja ima prednosti in slabosti.
Z radiosondažnimi meritvami pridobimo dejanske meteorološke podatke v atmosferi, vendar le za
določen del dneva (v Ljubljani meritve izvajajo enkrat na dan v jutranjih urah) in le do višine, kjer
balon poči. Omrežja stalno delujočih postaj nam omogočajo pridobivati podatke o delovanju
atmosfere na razširjanje signalov GNSS neprekinjeno, vendar združeno za suho in mokro
komponento. Težava je, da iz obdelave opazovanj GNSS tako podrobnih meteoroloških podatkov o
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stanju v atmosferi na različnih višinah, kot nam jih nudijo radiosondažne meritve, ne moremo
pridobiti.
1.1

Cilj naloge

V magistrski nalogi smo najprej izdelali program, ki na osnovi podatkov meteoroloških meritev z
radiosondo izračuna zakasnitev signala za satelite v zenitu v dolžinski enoti (zato bomo naprej govorili
o podaljšanju poti razširjanja signala) posebej za suho (v nadaljevanju
delay)) in mokro (v nadaljevanju

(angl. zenith hydrostatic

(angl. zenith wet delay)) komponento vpliva troposfere. V

prvem delu analize smo primerjali rezultate delovanja troposfere, ki jih pridobimo na osnovi
meteoroloških meritev, z rezultati, ki smo jih dobili iz omrežja SIGNAL. Primerjavo smo izvedli za
celotno leto 2017, in sicer za jutranje ure (okoli 4.00 po času UTC), v času, ko Agencija Republike
Slovenije za okolje izvaja radiosondažne meritve v Ljubljani. V drugem delu smo izvedli obsežnejšo
analizo troposferske refrakcije za štiri ločena enotedenska obdobja v različnih letnih časih s čimbolj
različnimi vremenskimi pogoji v času meritev radiosondažnega balona. Situacije so se navezovale na
suho in mrzlo zimsko vreme, pomladno deževje, visoko vlago poleti in na jesensko meglo. Vsi
rezultati izračuna se nanašajo na lokacijo v Ljubljani (nadmorska višina 299 m), kjer izvajajo
radiosondažne meritve. Rezultate izračuna podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere, ki
smo jih pridobili na osnovi meteoroloških meritev, smo primerjali z rezultati, ki veljajo za standardno
atmosfero. Ker lahko podatke vpliva troposfere na opazovanja GNSS na osnovi radiosondaže
pridobimo le za jutranje ure, smo na osnovi podatkov iz omrežja SIGNAL analizirali spreminjanje
celotne zakasnitve razširjanja signala v atmosferi preko nekaj izbranih dni. V naslednjem delu smo
izvedli analizo pogreška pri določitvi vrednosti vpliva troposfere na razširjanje signala GNSS, ki
nastane zaradi višje nadmorske razlike med sprejemnikom in bazno postajo. Cilj je bil pokazati, kateri
način obravnavanja vpliva troposfere v obdelavi opazovanj do določitve relativnega položaja je
najboljši. V zadnjem delu smo izvedli še statistično ovrednotenje razlik obeh načinov pridobitve
vrednosti troposferske refrakcije po letnih časih.
1.2

Hipoteze

Pri tem smo si postavili glavno delovno hipotezo:
1. hipoteza: vrednosti zenitne suhe in mokre komponente vpliva troposfere na razširjanja
signalov, izračunane iz podatkov vertikalne sondaže, so podobne vrednostim, ki jih
pridobimo iz obdelave opazovanj v omrežju SIGNAL.
Pri tem smo za različne dneve v letu primerjali vrednosti celotne zakasnitve signala (v obliki
podaljšanja poti razširjanja signala), ki jih izračunamo na osnovi radiosondažnih meritev, z
vrednostmi, ki jih pridobimo iz omrežja SIGNAL.
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Pri obravnavanju podatkov vertikalne sondaže smo postavili dodatne pod-hipoteze, in sicer:
1. pod-hipoteza: pri obravnavanju celotnega vpliva troposferske refrakcije manjši del
prispeva mokra komponenta, vendar vrednosti le-te zelo variirajo.
2. pod-hipoteza: izračun podaljšanja poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere je
drugačen za različne končne višine, kjer radiosondažni balon poči.
3. pod-hipoteza: relativna vlažnost in s tem mokri del vpliva troposfere se z nadmorsko
višino manjša.
1.3

Do sedaj opravljene raziskave na območju Slovenije

Na temo vpliva troposfere na opazovanj GPS ali GNSS so bile v Sloveniji že opravljene določene
študije. Obsežno študijo o uporabi GNSS za raziskavo vremena (vesoljsko vreme v povezavi z
ionosfero in meteorološko dogajanje v troposferi) najdemo v doktorski disertaciji Andreje Sušnik
(Sušnik, 2013). Možnost uporabe tehnologije GNSS za ugotavljanje prisotnosti in razporejenosti
vodne pare v zraku opisuje diplomska naloga Tine Lombar (Lombar, 2013). Jure Bohanec (2016) je
naredil študijo primerjave izračuna zenitne troposferske refrakcije v meteorološkem modelu in z
različnimi geodetskimi metodami. V magistrski nalogi Klemna Ritlopa (Ritlop, 2017) zasledimo
študijo o primerjavi vplivov šestih različnih modelov troposferske refrakcije na kakovost relativne
določitve položaja z GNSS.
1.4

Struktura naloge

V uvodu opisujemo namen izdelave magistrske naloge in predstavimo glavno hipotezo s podhipotezami. V drugem in tretjem poglavju za lažje razumevanje podajamo teoretično osnovo o izmeri
GNSS ter obravnavanju problematike vpliva troposfere (troposferske refrakcije). V četrtem poglavju
opisujemo teoretične vsebine o standardni atmosferi po ICAO in radiosondažnih meritvah. V petem
poglavju opisujemo pripravo podatkov in način delovanja programa za izračun podaljšanja razširjanja
signala zaradi pojava troposferske refrakcije. V šestem poglavju sledi analiza in primerjava
spreminjanja mokre in suhe komponente troposferske refrakcije na osnovi radiosondaže preko leta in
spreminjanje troposferske refrakcije, ki smo jih pridobili iz omrežja SIGNAL. V sedmem poglavju
izvajamo obsežnejšo analizo vpliva troposferske refrakcije za štiri izbrana enotedenska obdobja v letu
v različnih letnih časih vključno s statistično analizo. V osmem poglavju numerično ovrednotimo vpliv
delovanja troposfere na razširjanje signala GNSS za večje višinske razlike med sprejemnikom in
bazno postajo GNSS. Deveto poglavje služi diskusiji rezultatov.

Kogelnik, L. 2018. Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

4

2

UPORABA GNSS PRI GEODETSKEM DOLOČANJU POLOŽAJA

Izraz GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) obsega vse navigacijske satelitske sisteme, s
katerimi lahko določimo koordinate v prostoru kjerkoli v bližini ali na zemeljski površini. Položaj
določamo s tremi koordinatami, ker pa obravnavamo tudi trenutek njegove določitve, obravnavamo še
čas kot četrto dimenzijo. V uporabi je več vrst satelitskih navigacijskih satelitskih sistemov:
-

GPS (angl. Global Positioning System) je ameriški navigacijski satelitski sistem z začetkom
uporabe od leta 1973. Nanaša se na referenčni sistem je WGS-84 (angl. World Geodetic
System 1984);

-

GLONASS (rus. Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) je ruski navigacijski
satelitski sistem z začetkom snovanja koncem 70. let 20. stoletja. Njegov referenčni sistem je
PZ 90 (rus. Parametry Zemlji 1990) (Information-analytical centre, 2015);

-

Galileo je globalni satelitski navigacijski sistem, ki ga trenutno vzpsotavljata Evropska unija
in Evropska vesoljska agencija ESA (angl. The European Space Agency). Nanaša se na
referenčni sistem je ITRS (angl. International Terrestrial Reference System). Prvi satelit so
izstrelili leta 2005, v prihodnosti je načrtovana konstelacija s 30 sateliti (Galileo satellite
navigation, 2015);

-

Compass je kitajski satelitski navigacijski sistem, s katerim želijo pridobiti lasten navigacijski
sistem.

Pri uporabi prednosti tehnologije GNSS poznamo različne vrste GNSS-metod določitve položaja.
Razlikujejo se predvsem v točnosti določitve, in sicer:
-

statična in hitra statična metoda izmere,

-

kinematična metoda izmere z obdelavo v realnem času (RTK) oziroma z naknadno obdelavo,

-

absolutna določitev položaja s faznimi opazovanji, imenovana PPP (angl. Precise Point
Positioning).

Metode se razlikujejo glede izvedbe trajanja opazovanj in v končni kakovosti določitve položaja.
Izmed naštetih le metoda PPP temelji na absolutni določitvi položaja na osnovi faznih opazovanj, v
ostalih primerih določamo položaj relativno glede na točko z znanim položajem.
Opazovanja GNSS so obremenjena z različnimi vplivi. Lahko jih razdelimo v tri kategorije glede na
njihov izvor, in sicer:
-

izvor v satelitu: pogreški satelitovih ur, zakasnitve zaradi elektronskih sestav satelita,
spreminjanje položaja faznega centra satelita, pogreški tirnic satelitov;

-

izvor v atmosferi: ionosferska refrakcija, troposferska refrakcija, vpliv odboja signala (angl.
Multipath) in interferenca;
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izvor v sprejemniku: pogreški sprejemnikovih ur, zakasnitve zaradi elektronskih sestav
sprejemnika, spreminjanje položaja faznega centra sprejemnika.

2.1

Absolutna in relativna določitev položaja

Na sliki 1 predstavljamo absolutno in relativno določitev položaja z GNSS. Opazovanja, ki prihajajo
od satelita do sprejemnika, so obremenjena z vplivi. Tekom obdelave je pri absolutni določitvi
položaja iz kodnih opazovanj cilj določiti neznane koordinate (
sprejemnika

) in pogrešek urinega teka

. Vektor neznank, ki jih tekom obdelave ocenjujemo, lahko zapišemo kot:
[

]

(1)

Pri metodi absolutne določitve s tehniko PPP v vektorju neznank nastopajo še dodatne fazne neznanke
( ), kjer z označimo sprejemnik in , ki jih moramo tekom obdelave rešiti, in sicer:
[

( )

( )

( )

( )

]

(2)

Ostale vplive moramo odstraniti iz opazovanj pred pričetkom reševanja sistema enačb.

Slika 1: Absolutna (levo) in relativna določitev položaja (desno)

Pri relativni določitvi položaja (desno na sliki 1) postopamo nekoliko drugače. Cilj je določiti
komponente baznega vektorja med dano in novo točko, pri čemer z

označimo prvi in z

drugi

sprejemnik:
[

]

(3)

Kogelnik, L. 2018. Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

6

Ko jih uspešno določimo, komponente prištejemo danim koordinatam in določimo položaj nove točke.
Vendar v vektorji neznank ne nastopajo samo komponente baznega vektorja, ampak tudi razlike faznih
neznank (fazne nedoločenosti) med dvema sprejemnikoma in satelitoma:
[

Pri tem z

( )

( )

( )

]

(4)

označimo referenčni satelit. Z izborom referenčnega satelita, ki je po navadi najvišji satelit

na obzorju, se je zelo podrobno v diplomski nalogi ukvarjal Tekavec (2013).
Pred reševanjem matematičnega modela absolutne ali relativne določitve položaja moramo iz
opazovanj (kodna ali fazna) v največji možni meri odstraniti vplive. To naredimo s postopki tvorjenja
linearnih kombinacij opazovanj različnih tipov ali frekvenc, določitvijo faznih razlik oziroma z
uporabo modelov za določene vplive. Obstaja tudi možnost, da določene vplive na opazovanja tekom
obdelave ocenjujemo. To pomeni, da vpliv vključimo v vektor neznank kot dodatno količino. Za to
moramo imeti na voljo dovolj satelitov na obzorju, saj se število neznank, sploh pri absolutni določitvi
položaja s fazo, zelo poveča.
2.2

Uporaba GNSS za modeliranje vpliva troposfere

Glede na to, da šele z uporabo faznih opazovanj uspemo določiti položaj, ki je ustrezne kakovosti za
geodetsko izmero (govorimo o nekaj centimetrski ali boljši kakovosti določitve položaja), za
modeliranje vpliva troposfere na opazovanja lahko uporabimo le fazna opazovanja. Pri tem obstaja
dodaten pogoj, da so na voljo opazovanja z več satelitov, saj se število neznank v reševanju sistemov
enačb (enačbi 2 in 4) poveča. V kolikor ocenjujemo le vpliv troposfere na opazovanja v zenitu
(drugače obstaja tudi gradientni model, kjer lahko modeliramo vpliv v smeri sever–jug in vzhod–
zahod (Schűler, 2001)), se vektor neznank absolutne določitve položaja s fazo PPP (enačba 2),
preoblikuje v:
[

kjer

( )

( )

( )

] ,

( )

(5)

pomeni podaljšanje poti razširjanja signala v zenitu zaradi vpliva troposfere (količina je v

dolžinski enoti, čeprav jo v tuji strokovni literaturi imenujejo zenitna troposferska zakasnitev) na
stojišču .
V relativni določitvi položaja se vektor neznank preoblikuje v:
[

( )

( )

( )

]

(6)
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Na ta način ocenjujejo vpliv troposfere na opazovanja GNSS tudi tekom obdelave opazovanj v
omrežjih stalnih postaj. Težava pri tem je, da pridobimo vpliv v dolžinski enoti, ki ga je potrebno
povezati s spremembami meteoroloških parametrov v atmosferi. Problematična je predvsem
sprememba vodne pare v stolpcu zraka.
Z oceno količin v vektorju neznank (izraz 5 ali 6), ki vključujeta tudi oceno vpliva troposfere na
razširjanje signala GNSS, opišemo možnost uporabe produktov obdelave opazovanj GNSS v
meteorologiji. Prednost postopka je, da vpliv lahko ocenjujemo kontinuirano, saj opazovanja GNSS
izvajamo tekom daljšega obdobja brez prekinitev. Vedeti pa velja, da je končni produkt predstavljen v
obliki podaljšanja poti razširjanja signala in vključuje združeno obravnavanje celotnega vpliva
troposfere na opazovanja, ki ga ne moremo enostavno ločiti na prispevek suhih plinov in vodne pare,
kot bomo to opisali kasneje pri meteoroloških meritvah vertikalne sondaže.
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3

ATMOSFERSKI VPLIVI NA OPAZOVANJA GNSS

Na pot razširjanja elektromagnetnega valovanja (tudi signalov GNSS) v atmosferi vplivajo nabiti
delci, ki se nahajajo v ionosferi (50 – 1000 km), in predvsem vodna para, ki se nahaja v troposferi (do
največje višine 18 km). Povzročajo spremembo hitrosti razširjanja valovanja, spremembo dolžine
optične poti signala med satelitom in sprejemnikom ter časovno zakasnitev sprejema signala glede na
geometrično pot (slika 2).

Slika 2: Plasti atmosfere (Shutterstock, 2018)

3.1

Vpliv ionosfere

Ionosfera je zgornji ioniziran sloj v atmosferi, ki se nahaja na višini med 50 in 1000 km ter predstavlja
del plasti, ki jo se imenuje termosfera. Gostota elektronov ionosfere je odvisna od časa, lokacije in
različnih geomagnetnih in solarnih motenj. Do ionizacije pride zaradi ultravijoličnih in drugih
kratkovalovnih žarkov s Sonca. Približno vsakih 11 let Sonce vstopi v solarni maksimum, kar
označuje obdobje s povečano Sončevo aktivnostjo. Zadnji maksimum smo imeli v prvi polovici leta
2013. Ionosfero sestavljajo nabite molekule, atomi in prosti elektroni, ki jih imenujemo ioni. Ionosfera
je disperziven medij razširjanja signala, kar pomeni odvisnost od valovne dolžine signala. Signali s
frekvenco do okoli 30 MHz se od ionosfere odbijejo, medtem ko signali z višjo frekvenco potujejo
skoznjo.
Število prostih elektronov v stolpcu na enoto površine v literaturi označimo s kratico TEC (angl. Total
Electron Content). Število prostih elektronov je odvisno od Sončeve aktivnosti, dolžine svetlega
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dneva, azimuta in višinskega kota satelita ter geografske višine opazovalca. Ionosfera povzroča
zakasnitev (podaljšanje) kodnih meritev in skrajšanje faznih meritev.
Modeli ionosferske refrakcije so potrebni le pri enofrekvenčnih opazovanjih, saj z večfrekvenčnimi
opazovanji lahko vpliv v večji meri odstranimo s tvorjenjem linearne kombinacije opazovanj. Pri tem
poznamo na primer:
-

ionosferski ploskovni model,

-

dnevni kosinusni model,

-

ionosferski točkovni model ter

-

Klobucharjev model (odpravimo okoli 60% vpliva), ki ga vključuje navigacijsko sporočilo
GPS in

3.2

NEQUICK, ki ga vsebuje navigacijsko sporočilo GALILEO.
Vpliv troposfere na opazovanja GNSS

Troposfera ali ozračje je najnižja plast atmosfere, ki obkroža Zemljo in predstavlja okoli 75 % mase
celotne atmosfere. Sestavljena je iz mešanice različnih plinov. Največji del predstavlja dušik (78 %),
sledijo kisik (20,9 %), argon (0,9 %) ter vodna para. Višina troposfere sega nekje do 8 km na
zemeljskih polih in do višine okoli 17 km na območju ekvatorja. V troposferi se odvijajo vsi
vremenski procesi, tudi prehodi vremenskih front. Tukaj se nahaja večina vodne pare in aerosolov.
Atmosfera je nedisperziven medij razširjanja elektromagnetnega valovanja do frekvence 15 GHz
(Januszewski, 2013), kar pomeni, da ukrivljanje signala ni odvisno od frekvence valovanja, ampak od
meteoroloških vplivov. Zakasnitev prispetja signala v anteno glede na razširjanje v vakuumu je
odvisna od geografske širine in podnebja ter od višinskega kota satelitov. Največja je pri satelitih z
nižjih višinskih kotov, torej se nahajajo bližje obzorja in najmanjša pri satelitih, ki se nahajajo blizu
zenita.
3.3

Vpliv atmosfere na razširjanje signalov GNSS

Do ukrivljanja poti razširjanja signala pride zaradi njegove poti skozi plasti atmosfere z različno
gostoto. V vakuumu bi signal potoval direktno oziroma ne bi prišlo do pojava loma. Za razliko od
ionosfere, kjer pride do prehitevanja faznih in zaostajanja kodnih meritev, ima troposfera enak vpliv
na obe vrsti opazovanj. Razdalja signala se podaljša, hitrost pa se zmanjša, kar povzroči, da signal
prispe v fazi center kasneje, kot če bi potoval po geometrični poti (Sterle in sod., 2013).
Vpliv troposfere na GNSS opazovanja lahko opišemo na dva načina:
a) Optična zakasnitev: gre za upočasnitev širjenja signalov GNSS v območju končne gostote
glede na vrednost v vakuumu, kar prinese podaljšanje časa potovanja signala (slika 3).
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Slika 3: Optična zakasnitev (Pavlovčič, 2000)

b) Geometrijska zakasnitev: Gre za podaljšanje poti potovanja signala zaradi različne gostote
posameznih plasti atmosfere, saj se signal pri prehodu iz ene plasti v drugo ukrivi (slika 4).

Slika 4: Geometrijska zakasnitev

Če oboje združimo, dobimo enačbo za podaljšanje poti razširjanja signala (Awange, 2012):
∫

(

)

(7)

Pri tem ∆Tr predstavlja podaljšanje poti razširjanja signala, S ukrivljeno pot razširjanja signala ter G
geometrično razdaljo med satelitom in sprejemnikom. Lomni količnik zraka je odvisen od gostote
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premosorazmerna z gostoto zraka

predstavlja lomni količnik, ki je odvisen od gostote zraka,

, kjer n

je empirično pridobljena konstanta ter ,

ki predstavlja gostoto zraka, ki se eksponentno zmanjšuje z višino.
Za prehod signala iz prve snovi v drugo velja lomni zakon (slika 4):
( )
kjer je pri prvem prehodu iz vakuuma

( ),

(8)

. Za nadaljnje prehode velja:
(

)

(

).

(9)

Vsaka plast v atmosferi ima svojo temperaturo, gostoto in s tem lomni količnik. Lomni kot prejšnje
plasti predstavlja vpadni kot za naslednjo plast. Velikokrat namesto lomnega količnika pri
obravnavanju vpliva troposfere na razširjanje signala GNSS uvedemo lomnost:
(

)

S funkcijo meteoroloških parametrov lomnost predstavimo kot (Schüler, 2001):
(10)
kjer je

delni tlak suhega zraka (mbar),

Koeficienti

,

in

delni tlak vodne pare (mbar) in

temperatura zraka (K).

so pridobljeni empirično in se med različnimi avtorji razlikujejo. Nazadnje je

koeficiente predstavil Rüger (2012):
(11)
je obratni faktor stisljivosti suhega zraka in

mokrega zraka ter ju izračunamo kot (Schüler,

2001):
(

(

)

(12)

)

(

)

(13)

Delni tlak vodne pare izračunamo na več načinov. Younes (2016) podaja več enačb izračuna, med
katerimi je izpostavil enačbo:
(

Pri tem je

delni tlak vodne pare na površju morja.

)

(14)
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Prvi člen v enačbi za izračun lomnosti (enačba 10) predstavlja vsoto sprememb v porazdelitvi
elektronov molekul suhega zraka zaradi prisotnosti magnetnega polja ter drugi za vodno paro. Tretji
člen opisuje dipolni moment vodne pare. Prvi člen razdelimo na dva dela:
-

lomnost idealnega plina v hidrostatičnem ravnovesju in

-

funkcija delnega tlaka vodne pare.

Enačbo tako preoblikujemo v (Schüler, 2001):
(15)
kjer je:
.
Iz preoblikovane enačbe sledita enačbi za hidrostatično (

) in mokro (

(16)
) lomnost:
(17)
(18)

Če enačbo za troposfersko refrakcijo numerično integriramo, lahko izračunamo prispevek
hidrostatične suhe (

) in mokre komponente (

) vpliva troposfere v dolžinski enoti (Schüler,

2001):

∫

∫

(19)

∫

(20)

Celotni vpliv troposfere na razširjanje signala satelitov v zenitu izračunamo z vsoto suhega in mokrega
dela prispevkov oziroma ga dobimo tekom ocene vpliva v obdelavi opazovanj GNSS, kar je opisano v
drugem poglavju.
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13

STANDARDNA ATMOSFERA PO ICAO IN RADIOSONDAŽNE MERITVE

Globalna porazdelitev vodne pare v ozračju je v povprečju enaka plasti tekoče vode, ki bi ob
padavinah pokrila zemeljsko površje do višine 25 mm. Debelina te plasti določa količino vodne pare v
zraku na dani lokaciji (angl. precipitable water). Količina vodne pare se spreminja z geografsko lego
in višino. Na polih se vodna para spreminja do višine 9 km, na območju ekvatorja pa do višine več kot
16 km nad površjem. Več kot 50% pa se je nahaja do višine 1 – 2 km. Količina vodne pare, ki se
pretvori v dežne kaplje, je manj kot 5 mm na polih in blizu 50 mm na območju ekvatorja.
4.1

Standardna atmosfera po ICAO

Atmosfera je plinast ovoj Zemlje. Njene lastnosti se razlikujejo od lokacije, zato so sprejeli standarde,
ki opisujejo atmosfero v povprečnem stanju, ki jo imenujemo mednarodna standardna atmosfera (angl.
International Standard Atmosphere, ISA). Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (angl.
International Civil Aviation Organisation – ICAO) je podala tabele v razširjeni obliki. Referenčna
vrednost temperature na nivoju morske gladine znaša 15 °C, zračni tlak 1013,35 hPa in gostota zraka
1,225 kg/m3. Temperatura se zmanjšuje konstantno vrednostjo 6,6 °C na kilometer nadmorske višine.
Na višini tropopavze (11.000 m) je temperatura konstantna ter znaša 56,5 °C (Airbus, 2018).
Preglednica 1: Nekatere referenčne vrednosti na nivoju morske gladine (ICAO, 2018)

Poimenovanje

Oznaka

Vrednost

specifična plinska konstanta

R

287,05287 J/kgK

težni pospešek

g0

9,80665 m⁄s2

radij zemlje

Rz

6.370,949 km

temperatura

T0

288,15 K

zračni tlak

p0

1013,25 hPa

gostota zraka

ρ0

1,225 kg/m3

hitrost zvoka

a0

340,294 m/s

Vrednosti temperature in zračnega tlaka po standardni atmosferi v višinah do 32 km računamo
različno glede na nivoje. V izračunu uporabljamo geopotencialno višino, ki je definirana kot (ICAO,
2018):
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∫ ( )

(21)

iz nadmorske višine jo računamo z naslednjo enačbo:

(

(22)

)

Od morskega nivoja do višine 11 km velja:
(23)

(

(24)

)

Med 11 km in 20 km velja:
(25)

(

[

)

]

(26)

Med 20 in 32 km velja:
(
(

)

)

(27)

.

(28)
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Slika 5: Spreminjanje temperature zraka in zračnega tlaka glede na višino (ToTaL DOAS Measurements in Bremen,
2009)

4.2

Vertikalna sondaža

Radiosondažne meritve izvajajo navadno s pomočjo meteorološkega balona, napolnjenega s helijem,
ki nosi sondo s težo okoli 200 gramov (slika 6). V Sloveniji so začeli redne meteorološke meritve v
prostem ozračju z baloni po letu 1947. S pomočjo senzorjev se določajo meteorološki parametri na
različnih višinah in sicer temperatura zraka, temperatura rosišča, zračni tlak ter jakost in smer vetra.
Meritve se začnejo v zgodnjih jutranjih urah na nadmorski višini 299 metrov, od koder je balon, ki ima
premer okoli 1,5 m, spuščen. Dviga se s hitrostjo 5 do 6 m/s. Meritve potekajo do višine (lahko tudi
nad 20 km), kjer je tlak tako nizek, da se balon razširi in zato poči (Trontelj, 1995).

Slika 6: Radiosondažni balon (Spletni imenik, 2018)
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Spletna stran Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) omogoča vsakodnevni grafičen vpogled
v meritve do višine okoli 3000 m (slika 7). Modra linija predstavlja temperaturo zraka, rdeča pa
temperaturo rosišča. Večja kot je razdalja oziroma razlika med njima, nižja je relativna vlažnost in s
tem boljša vidljivost. V spodnjem primeru lahko sklepamo, da je bila na nebu oblačnost, saj sta črti
blizu skupaj. Na levi strani grafa lahko razberemo vrednost zračnega tlaka, na desni pa smer in hitrost
vetra glede na orientacijo in obliko zastavice.

Slika 7: Grafični prikaz vertikalne sondaže na spletni strani ARSO (ARSO, 2018)
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5

IZDELAVA PROGRAMA ZA IZRAČUN PARAMETROV ATMOSFERE

5.1

Priprava podatkov meritev meteoroloških parametrov

17

Za izvedbo izračunov v okolju MATLAB (Mathworks, MATLAB R2015b) smo uporabili podatke
vertikalne sondaže, ki so nam jih posredovali s službe ARSO. Podatke hranijo v tekstovni obliki (slika
8). V prvih 35–40 vrsticah najdemo metapodatke. Pod njimi se nahajajo stolpci s podatki
radiosondažnih meritev. Za naš izračun smo potrebovali podatke od 2. do 5. stolpca in sicer:
nadmorsko višino, zračni tlak, temperaturo zraka in relativno vlažnost zraka (slika 8). V datoteki so
zabeleženi tudi podatki o hitrosti in smeri vetra, temperaturi rosišča ter horizontalnem položaju balona
v obliki geografskih koordinat, ki jih v našem primeru nismo uporabili. Naš cilj je bil izračunati
podaljšanje poti razširjanja signala za satelite v zenitu. Pri sem smo predpostavili, da se balon vseskozi
giblje vertikalno nad točko vzleta, kar tudi iz podatkov geografskega položaja, očitno ni res.

Slika 8: Podatki meritev vertikalne sondaže s strani ARSO-a posredovanih datotek meritev radiosondaže (ARSO,
2018)

Problem, ki se je pojavil pri obdelavi podatkov vertikalne sondaže, je, da se začetek stolpcev ne nahaja
v isti vrstici med različnimi datotekami, kar predstavlja problem pri branju podatkov v programu, zato
smo vse datoteke vertikalne sondaže preuredili tako, da je bil začetek stolpcev (podatkov) vedno v 39.
vrstici tekstovne datoteke.
5.2

Princip delovanja programa

Glavni cilj programa je bil ločeno izračunati suho

in mokro komponento

vpliva troposfere

na razširjanje signala GNSS v zenitu in sicer v obliki podaljšanja poti razširjanja signala. Za vsak
trenutek meritve senzorjev sondažnega balona smo izračunali lomnost (enačba 15) . Enačbi 19 in 20,
kjer izračun

in

temelji na postopku reševanja določenega integrala, smo rešili z numerično

integracijo ob uporabi trapeznega pravila:
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∑

(29)

∑

(30)

Med dvema zaporednima meritvama izračunamo povprečje, ki ga pomnožimo z višinsko razliko med
obema meritvama. Seštevek vseh vmesnih rezultatov nam da celoten rezultat
razširjanja signala za satelite v zenitu za suhe pline (

) in vodno paro (

podaljšanja poti
). Izračun obsega

območje, od koder smo spustili radiosondažni balon, do višine, kjer je balon počil. Da bi omogočili
prikaz primerjave dejanskih pogojev s pogoji iz za standardne atmosfere, smo na osnovi enačb iz
prejšnjih poglavij, ki opisujejo standardno atmosfero, izdelali datoteko s podatki, ki veljajo za
standardno atmosfero in nam je služila kot vhodna datoteka za program.
5.2.1 Težava pri skupnem obravnavanju podatkov vertikalne sondaže in standardne atmosfere
Težava, ki se je pojavila v izračunu, je končna nadmorska višina izračuna, to je najvišja točka
pridobitve meteoroloških podatkov (mesto poka balona). Tekom primerjave različnih dnevnih datotek
smo ugotovili, da posamezni baloni počijo na različnih nadmorskih višinah. To pomeni, da rezultati
meritev radiosondaže med posameznimi dnevi niso najbolj primerljivi, težava je tudi v primerjave z
rezultati, izračunanimi s standardno atmosfero. Da bi razrešili situacijo, smo najprej poizkušali
program izdelati brez interpolacije merjenih podatkov, vendar se je izkazalo, da je interpolacija
podatkov nujna, saj bi mogli v datoteki s podatki o standardni atmosferi vsakič določiti nadmorsko
višino, do katere poteka izračun. To bi bilo precej zamudno, saj bi morali sproti zbrisati oziroma
dodajati vrstice. V kolikor problema različnih obravnavanih končnih višin radiosondažnega balona ne
rešimo, pride zenitne hidrostatične komponente in skupne komponente za standardno atmosfero do
zamika na grafu (slika 9). Rdeči graf predstavlja standardno, moder pa dejansko atmosfero.
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Slika 9: Nesovpadanje grafov zaradi meritev do različnih nadmorskih višin

V primeru zenitne mokre komponente omenjena težava ne pride toliko do izraza, saj je na visokih
nadmorskih višinah (nad 15 km) vlage zanemarljivo malo (slika 10).

Slika 10: Primer spreminjanja relativne vlažnosti z nadmorsko višino s programskega okolja MATLAB

Najenostavnejša rešitev je bila interpolacija meritev, ki smo jo izvedli v vseh vhodnih datotekah, da
smo dobili podatke meritev na vsakem metru višine leta. Uporaba interpolacije v smislu končne
natančnosti izračuna ni sporna, saj so meritve izvedene v povprečju na vsake 4 metre. V nekaterih
datotekah na začetni nadmorski višini manjka nekaj meritev, vendar na nekajmetrskih višinskih
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razlikah uporaba interpolacije ne prinese bistvenih razlik od dejanskih vrednosti meteoroloških
parametrov.
5.2.2 Težava pri obravnavanju podatkov vertikalne sondaže različnih dni
Naslednji pomislek je bil, kako zagotoviti primerljivost rezultatov

in

med različnimi

dnevi. Problem izračuna suhe in mokre komponente se pojavi zaradi različne višine, kjer
radiosondažni balon poči. Želeli smo ugotoviti, kolikšen vpliv ima različna končna višina meritev
radiosondažnega balona na izračun mokre in suhe komponente vpliva troposfere na opazovanja. V
programu smo dodali možnost izbire višine, do katere poteka izračun obeh komponent, kar dejansko
pomeni, da predpostavimo, do koder so potekale radiosondažne meritve. Najvišja možna nastavitev
višine je možna le do višine, do katere so potekale dejanske radiosondažne meritve.
Za ta namen smo izbrali pet zaporednih dni (5. 1 – 9. 1. 2017), za katere smo v prvem koraku
izračunali

in

do višine poteka meritev, v drugem koraku pa smo izvedli izračun za fiksno

višino 18.000 m (preglednici 2 in 3).
Preglednica 2: Primerjava ZHD in ZWD do višine meritev

Višina meritev (m)

23.507

18.384

24.216

21.162

21.390

(m)

2,1471

2,0964

2,1980

2,1471

2,1509

(m)

0,0314

0,0120

0,0078

0,0410

0,0330

Preglednica 3: Primerjava ZHD in ZWD do višine 18.000 m

Višina meritev (m)

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

(m)

2,0527

2,0868

2,0952

2,0826

2,0829

(m)

0,0314

0,0120

0,0078

0,0410

0,0330

Preglednica 4: Razlike vrednosti obeh primerov

Razlika višine meritev (m)

5.507

384

6.216

3.162

3.390

Razlika

(m)

0,0944

0,0096

0,1028

0,0645

0,0680

Razlika

(m)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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Na osnovi rezultatov v preglednicah 2, 3 in 4 lahko rečemo, da je ročna izbira višine smiselna pri
izračunu komponente

, saj so numerične vrednosti premo sorazmerne s končno višino meritev.

Različna višina meritev nima vpliva na izračun komponente

, saj so največje razlike manjše od

milimetra. V preglednicah so sicer prikazani rezultati le za 5 dni, vendar pridemo do enakih
ugotovitev, če za katerikoli dan prikažemo spreminjanje posameznih komponent vpliva.

Slika 11: Spreminjanje komponente ZHD z višino

Rdeči graf predstavlja standardno, moder pa dejansko atmosfero.
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Slika 12: Spreminjanje komponente ZWD z višino

Na osnovi obeh grafičnih prikazov (sliki 11 in 12) lahko potrdimo, da ima najvišja višina izbire leta
radiosondažnega balona na izračun

sicer manjši vpliv na višjih kot na nižjih višinah, vendar še

vedno dovolj prispeva k skupni vrednosti, da je potrebno pri primerjavi

med različnimi dnevi

določiti isto končno nadmorsko višino (tj. višina, do katere imamo na voljo radiosondažne podatke)
primerjave. Nasprotno pa pri mokri komponenti vidimo, da k večini vrednosti prispeva le nadmorska
višina do 10.000 m, saj višje skoraj ni več vlage (slika 10).
5.2.2 Težava pri obravnavanju rezultatov vertikalne sondaže in podatkov z omrežja SGINAL
Zadnja težava, s katero smo se soočili, je bila primerjava podatkov podaljšanja poti razširjanja signala
zaradi vpliva troposfere, pridobljenih z državnega omrežja stalnih postaj SIGNAL in izračunanih
podatkov na osnovi meteoroloških parametrov (radiosondaže). Ugotovili smo, da višina meritev ne
vpliva na izračun mokre komponente vpliva troposfere, nasprotno pa je pri obravnavanju suhe
komponente bolj problematična. Želeli bi, da bi bile meritve meteoroloških parametrov do višine
okoli 32 km, do koder imamo podatke standardne atmosfere. Višje ima tudi suha komponenta
zanemarljive vrednosti (slika 13).
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Slika 13: Spreminjanje suhe komponente (ZHD) po standardni atmosferi glede na višino

Ker meteorološke meritve skorajda nikoli ne segajo do višine 32 km, smo suho komponento izračunali
v dveh delih. Najprej smo izračunali suho komponento do višine, do koder smo uspeli pridobiti
meteorološke meritve, v drugem delu pa smo izračunali še vrednost suhe komponente po standardni
atmosferi med višino meteoroloških meritev in višino 32 km.
Preglednica 5: Primerjava suhe vrednosti suhe komponente pri različnih višinah meritev z vrednostmi do 32 km

Dan

4. julij 2017

6. julij 2017

8. julij 2017

27.612 m

16.368 m

23.860 m

do višine meritev

2,1775 m

1,9830 m

2,1703 m

(32 km)

2,1960 m

2,1844 m

2,2186 m

Višina meritev

Iz preglednice 5 lahko vidimo, da je pri višini meritev 27.612 m vrednost

skoraj enaka vrednosti,

ki velja za višino 32 km. Pri višini meritev 16.368 m znaša razlika 20 cm, kar je še vedno manj kot
10 % celotnega vpliva. Na osnovi rezultatov vidimo, da je vrednost suhe komponente veliko bolj
izrazita na nižjih nadmorskih višinah. Lahko potrdimo, da je uporaba izračuna
upravičena za vsak dan v letu, saj del vrednosti

v dveh delih

po standardni atmosferi znaša le do 10 %
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celotne vrednosti, pa tudi razlika med dejansko in standardno atmosfero na teh višinah je že zelo
majhna.
5.3. Grafični prikaz delovanja programa
Z različnimi načini reševanja problemov pomanjkljivosti podatkov vertikalne sondaže smo v okolju
MATLAB R2015b izdelali program, katerega diagram poteka prikazujemo na sliki 14.
Program je sestavljen v treh delih. Prvi glavni del prepozna dve vrsti vhodnih datotek, in sicer podatke
dejanske radiosondaže in podatke vertikalnega meteorološkega profila, izračunanega iz standardne
atmosfere za povsem enake višine, kot so v datoteki radio-sondaže. Iz dejanskih radiosondažnih
podatkov izračunamo mokro in suho komponento vpliva troposfere na razširjanje signala (

in

), medtem ko iz podatkov standardne atmosfere lahko izračunamo le suho komponento. Vsota
obeh komponent iz vertikalne sondaže je predstavljala izhodišče za primerjavo podaljšanja poti
razširjanja signala za satelite v zenitu (

) z rezultati izračuna iz omrežja SIGNAL. Med temi smo

za namen primerjave izločili le podatke, ki so se nanašali na enak časovni trenutek (ob 4:30 po času
UTC) kot izvedba radiosondažnih opazovanj. Drugi del programa prepozna vhodno datoteko s podatki
vpliva troposfere na razširjanje signala z omrežja SIGNAL in radiosondaže iz prvega dela programa.
Tretji del programa prepozna 48 vhodnih datotek ter prikaže graf spreminjanja vpliva troposfere na
razširjanje signala preko izbranega dneva z omrežja signal (slika 14).

Slika 14: Grafičen prikaz delovanja programa
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ANALIZA REZULTATOV

Pred začetkom analiz je bila potrebna časovna uskladitev podatkov za zagotovitev primerljivosti.
Večina radiosondažnih meritev je bila izvedenih v času med 4. in 5. uro po času UTC. Na osnovi tega
smo se odločili, da smo iz omrežja SIGNAL pridobili podatke podaljšanja poti razširjanja signala
zaradi vpliva troposfere

za vsak dan ob 4:29 UTC. V šestih primerih so bile radiosondažne

meritve izvedene eno uro pred oziroma po tem času, vendar smo v datotekah iz omrežja SIGNAL
ugotovili, se v zgolj eni uri zanemarljivo malo spremeni zakasnitev atmosfere

, ki jo obravnavamo

kot podaljšanje poti razširjanja signala GNSS. Le v enem primeru je bila radiosondaža izvedena ob
07:47 UTC, zato smo v tem primeru pridobili podatke z omrežja SIGNAL ob 8:00 UTC, kar bistveno
ne vpliva na celoten izračun.
Pri pridobivanju podatkov celotnega vpliva na razširjanje signala

, izračunanega s pomočjo

radiosondažnih meritev in iz opazovanj GNSS omrežja SIGNAL, smo oba rezultata pridobili le za
343 dni v letu, v ostalih 23 primerih to ni bilo mogoče zaradi različnih razlogov, in sicer:
-

v nekaterih dneh ni bilo mogoče pridobiti podatkov iz omrežja SIGNAL, ali pa radiosondažne
meritve niso bile uspešno izvedene,

-

v dveh primerih je radiosondažni balon letel le do višine 1 do 2 kilometra, kar je premalo za
dovolj dober izračun podaljšanja poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere

-

,

v nekaterih primerih je prišlo do okvare senzorja za temperaturo na različnih višinah, kar smo
ugotovili s pomočjo izrisov grafov v odvisnosti temperature od višine, zato tudi teh meritev ni
bilo mogoče uporabiti v izračunu.

6.1

Pregled spreminjanja

in

, dobljenih z radiosondažnimi meritvami tekom

celega leta
Standardna atmosfera ne predvideva obstoja vodne pare v ozračju, kar pomeni, da po standardni
atmosferi podaljšanje poti razširjanja signala zaradi celotnega vpliva troposfere

znaša 2,202 m

za vsak dan v letu. Po standardni atmosferi je torej celotni vpliv troposfere sestavljen le iz suhe
komponente troposferske refrakcije,

. Podaljšanje poti razširjanja signala zaradi vpliva suhih

plinov, ki ga določimo na osnovi radiosondažnih meritev za celotno leto 2017, vodi do izračunanih
vrednosti podaljšanja poti razširjanja signala za satelite v zenitu med 2,15 m in 2,25 m (slika 15). To
pomeni, da s podatki iz standardne atmosfere relativno dobro opišemo vpliv troposfere na razširjanje
signala. Povprečna vrednost

preko leta na osnovi radiosondažnih meritev znaša 2,210 m, kar

pomeni, da se oba rezultata razlikujeta za manj kot centimeter. Standardna deviacija preko leta za suho
komponento

znaša 0,018 metra, kar pomeni, da suha komponenta predstavlja dokaj majhen

vpliv pri določitvi celotnega vpliva troposfere za signale satelitov v zenitu.

26

Kogelnik, L. 2018. Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Slika 15: Spreminjanje suhe komponente ZHD na osnovi radiosondažnih meritev preko celega leta 2017

Slika 16: Spreminjanje mokre komponente ZWD na osnovi radiosondažnih meritev preko celega leta 2017

V primeru mokre komponente

lahko vidimo mnogo večje razlike med posameznimi dnevi

(slika 16). Dobro so razvidne višje vrednosti, ki jih mokra komponenta

zavzame v toplejšem

delu leta, od junija do polovice septembra, in znašajo od 10 do 25 cm. Razlog za to je najbrž dejstvo,
da je v tem času zaradi večjega izhlapevanja v zraku več vodne pare kot v hladnejšem delu leta. Na
osnovi grafa (slika 16) lahko sklepamo, da imajo vremenski pojavi zelo velik vpliv na določitev
vrednosti mokre komponente vpliva troposfere

, pojavijo se tudi večje razlike med
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obravnavanimi dnevi. Sklepamo lahko, da ima na absolutno določitev položaja sprejemnika veliko
večji vpliv neupoštevanje mokre komponente
6.2

Primerjava

, posebej v poletnih mesecih.

obeh primerov

Glavni problem pri primerjavi podatkov vpliva troposfere na razširjanje signala v troposferi med
podatki iz radiosondaže in omrežja SIGNAL je, da lahko iz omrežja SIGNAL pridobimo le podatke
celotnega vpliva troposfere
komponento

, ki ga ne moremo enostavno ločiti na suho

in mokro

. Zato smo rezultata posameznih komponent vpliva, ki smo ju pridobili na osnovi

radiosondažnih meritev, sešteli (slika 17).

Slika 17: Prikaz celotne zakasnitve signala preko leta 2017 na osnovi radiosondažnih meritev

Če primerjamo oba grafična prikaza (sliki 15 in 16), lahko vidimo nekoliko večja nihanja vpliva
troposfere na opazovanja iz zenita v primeru podatkov iz omrežja SIGNAL. Morda bi lahko sklepali,
da so podatki modeliranega vpliva v omrežju SIGNAL nekoliko slabši v primerjavi z modeliranim
vplivom na osnovi

radiosondažnih meritev, kar je morda posledica pogreškov izračuna vpliva

troposfere iz obdelave opazovanj GNSS. Vendar bi sklepanje morali preveriti z drugimi podatki.
Razliko med rezultati zakasnitve obeh načinov izračuna smo dobili po sledeči enačbi:
()

kjer je

()

( ),

(31)

posamezen dan v letu. Na prikazu razlik med rezultati obeh izračunov lahko vidimo, da je

razlika med rezultati

manjša od 5 centimetrov (slika 19). Zanimivo je, da je v zimskih mesecih

razlika dokaj konstantna in znaša okoli 3 centimetre. V poletnih mesecih so razlike nekoliko večje.
Menimo, da je razlog za to višja vsebnost vodne pare v zraku.
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Slika 18: Prikaz celotne zakasnitve signala preko leta 2017 na osnovi podatkov iz omrežja SIGNAL (leto 2017)

Slika 19: Razlika izračuna obeh načinov zakasnitve signala GNSS za leto 2017
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PODROBNA ANALIZA VPLIVA TROPOSFERE V ZENITU ZA RAZLIČNE
LETNE ČASE

Ugotovili smo, da vremenske razmere zelo vplivajo na vrednost suhe

in mokre

komponente podaljšanja poti razširjanja signala, prispelega iz zenita. Zato smo izbrali štiri različna
enotedenska obdobja v različnih letnih časih. Cilj je bil izbor tedna, v katerem je bilo v tem času
tipično vreme, značilno za letni čas (mrzlo in suho, vroče in soparno, megleno itd.). S tem smo želeli
pokazati, kako različna obdobja v letu pripomorejo k različnim vrednostim izračuna podaljšanja poti
razširjanja signala GNSS v troposferi.
7.1

Zima

V tednu od 5. do 11. januarja 2017 je bilo nad Slovenijo tipično mrzlo zimsko vreme z mrzlim in
suhim polarnim zrakom ter malo padavinami. Na osnovi tega lahko pričakujemo nizko vsebnost vlage
v troposferi in s tem nižja mokra komponenta

.

Preglednica 6: Podaljšanje poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere za teden od 5. januarja do 11. januarja
2017

5. 1.

6. 1.

7. 1.

8. 1.

9. 1.

10. 1.

11. 1.

(m)

2,199

2,237

2,243

2,231

2,231

2,220

2,224

(m)

0,031

0,012

0,008

0,041

0,033

0,035

0,020

Skupaj

(rad. mer.)

2,231

2,249

2,250

2,272

2,264

2,255

2,245

Skupaj

(SIGNAL)

2,207

2,222

2,230

2,255

2,238

2,234

2,206

Razlika

rad

0,023

0,027

0,021

0,017

0,026

0,021

0,038

–

sig

V preglednici 5 lahko najprej opazimo dokaj konstantne vrednosti suhe komponente vpliva

. Le

5. januarja 2017 je bila za nekaj centimetrov nižja, verjetno zaradi bližnjega ciklona nad Slovenijo in s
tem nižjega zračnega tlaka, saj na vrednost suhe komponente

najbolj vpliva sprememba

zračnega tlaka po celotni poti razširjanja signala. Vrednosti mokre komponente

so zelo nizke

zaradi majhne vsebnosti vodne pare v ozračju. Gibajo se do vrednosti 3,5 cm. 7. januar 2017 je bil
najbolj suh dan celotnega leta 2017, saj je ta dan zjutraj znašala vrednost mokre komponente
0,008 m. Spreminjanje mokre komponente

tega dneva prikazujemo na sliki 17.
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Slika 20: Spreminjanje mokre komponente ZWD z višino za 7. januar 2017

Nizke vrednosti mokre komponente

so posledica nizke količine vlage v ozračju (slika 21).

Podobne grafikone dobimo za preostalih 6 obravnavanih dni.

Slika 21: Spreminjanje relativne vlage z višino za 7. januar 2017

Na osnovi radiosondažnih meritev lahko obravnavamo vpliv troposfere v obliki podaljšanja poti
razširjanja signala le v času potovanja radiosondažnega balona, to je približno dve uri od časa vzleta
(4.00 po UTC). Jasno je, da se preko dneva vrednost vpliva prav tako spreminja, vendar tega iz
radiosondažnih podatkov ne moremo določiti. Lahko predvidevamo, da so spremembe odvisne od
sončnega obsevanja in od potovanja suhih oziroma vlažnih zračnih mas. Njeno spreminjanje preko
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dneva z jutranjimi meteorološkimi meritvami ne moremo predvidevati, lahko pa pogledamo
spreminjanje celotnega vpliva troposfere za signale, prispele iz zenita, preko dneva s podatki iz
omrežja SIGNAL (slika 22).

Slika 22: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, za 6. januar
2017

Slika 23: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, za 7. januar
2017

V vseh sedmih primerih se pokaže višek med 11. in 14. uro, verjetno zaradi sončne energije, ki prinese
nekaj dodatne vlage, ki pripomore k spremembi celotnega vpliva delovanja troposfere na razširjanje
signala. V večini primerov razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo preko dneva ne presega 5 cm.
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Če pogledamo prikaz spreminjanja vpliva troposfere za 6. in 7. januar 2017, lahko vidimo podoben
potek grafikona, edina razlika se kaže v večernih urah 7. januarja 2017, kjer vrednost naraste krepko
čez opoldanske vrednosti. Razlog bi lahko bila predvsem oblačnost z občasnim sneženjem, ki je prišla
nad Slovenijo v tem času.
7.2

Pomlad

V tednu od 23. aprila do 29. aprila 2017 je bilo nad Slovenijo spremenljivo nestabilno vreme s
plohami in sončnimi obdobji. Na osnovi tega lahko pričakujemo višje vrednosti mokre komponente
D v primerjavi z zimskimi dnevi.
Preglednica 7: Podaljšanje poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere za teden od 23. do 29. aprila 2017

23. 4.

24. 4.

25. 4.

26. 4.

27. 4.

28. 4.

29. 4.

(m)

2,217

2,222

2,207

2,191

2,187

2,177

2,207

(m)

0,086

0,080

0,109

0,114

0,165

0,170

0,065

Skupaj

(rad. mer.)

2,303

2,302

2,316

2,305

2,352

2,347

2,272

Skupaj

(SIGNAL)

2,301

2,289

2,298

2,302

2,312

2,346

2,257

Razlika

rad

0,002

0,013

0,018

0,003

0,040

0,001

0,015

–

sig

Vrednosti suhe komponente v obravnavanem tednu se gibajo okoli vrednosti, ki veljajo za standardno
atmosfero (preglednica 7). Na prikazu spreminjanja suhe komponente glede na višino v primerjavi s
podatki, ki veljajo za standardno atmosfero, lahko vidimo, da se grafa popolnoma prekrivata (slika
24).
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Slika 24: Spreminjanje suhe komponente ZHD v odvisnosti od višine

27. in 28. aprila lahko vidimo padec vrednosti suhe komponente

za nekaj centimetrov, verjetno

zaradi ciklona, ki se je zadrževal nad Slovenijo in prinesel nekoliko nižji zračni tlak, kar vpliva na
nižjo vrednost
komponento

. Lahko pa vidimo, da je ciklon z vremensko fronto izrazito vplival na mokro
, saj je po odhodu ciklona vrednost padla za več kot 10 cm med dnevoma 28. in 29.

april. Padec vrednosti zakasnitve troposfere se je v celoti zgodil 28. aprila, ko se je ciklon umaknil
(slika 25).

Slika 25: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, za 28. april
2017
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V preostalih dnevih v obravnavanem tednu pa lahko vidimo podoben potek grafa kot pozimi, saj
razlike med najnižjimi in najvišjimi vrednosti večinoma ne presegajo 5 cm (slika 25). Edina razlika so
višje vrednosti absolutne zakasnitve atmosfere

preko celega dneva v primerjavi z zimskimi

dnevi.

Slika 26: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, za 26. april
2017

Višje vrednosti

pričakovano nastanejo zaradi večje količine vodne pare v ozračju kot pozimi. Na

sliki 24 je prikazano spreminjanje mokre komponente

glede na višino. Kot smo ugotovili že v

prejšnjih poglavjih, se večina vodne pare nahaja do višine 10 km.
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Slika 27: Spreminjanje mokre komponente ZWD z višino za 26. april 2017

28. aprila je bil radiosondažni balon spuščen ob močnem deževju, zato je bilo v zraku višja relativna
vlaga (slika 27).

Slika 28: Spreminjanje mokre komponente ZWD z višino za 28. april 2017

7.3

Poletje
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V tednu med 1. in 7. avgustom je bilo nad Slovenijo zelo vroče poletno vreme. Pojavljalo se je tudi
deževje z nevihtami. Poleti je v zraku največ vodne pare, zato lahko pričakujemo najvišje vsebnosti
mokre komponente ZWD v poletnem času.
Preglednica 8: Podaljšanje poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere za teden od 1. do 7. avgusta 2017

1. 8.

2. 8.

3. 8.

4. 8.

5 .8.

6. 8.

7. 8.

(m)

2,208

2,195

2,201

2,185

2,196

2,191

2,210

(m)

0,173

0,196

0,176

0,211

0,235

0,221

0,168

Skupaj

(rad. mer.)

2,381

2,391

2,378

2,396

2,431

2,412

2,378

Skupaj

(SIGNAL)

2,370

2,394

2,379

2,388

2,387

2,368

2,377

Razlika

rad

0,011

–0,003

–0,001

0,007

0,044

0,044

0,000

–

sig

V preglednici 8 lahko vidimo, da so vrednosti suhe komponente

povsem blizu vrednostim, ki

veljajo po modelih standardne atmosfere (2,202 cm). Vrednosti mokre komponente so najvišje v
primerjavi z ostalimi letnimi časi, saj je zaradi vročine v tem delu leta v zraku največ vodne pare. Med
različnimi dnevi se razlikujejo za več centimetrov, verjetno zaradi nestabilnega poletnega vremena. Če
primerjamo vrednosti podaljšanja poti razširjanja signala v zenitu

na osnovi podatkov

radiosondaže in omrežja SIGNAL, lahko opazimo relativno visoko odstopanje le za 5. in 6. avgust
2017, ki so najbrž posledica težko določljivih slučajnih pogreškov. Na podlagi naslednjih prikazov
lahko vidimo veliko spreminjanje vrednosti celotnega vpliva troposfere preko dneva. Podobne razlike
so opazne tudi pri preostalih dnevih v obravnavanem tednu. Na naslednjih slikah 29 in 30 lahko
vidimo spreminjanje mokre komponente
je dan v letu z najvišjo vrednostjo

ter spreminjanje vlage glede na višino za 5. avgust, ki

in drugo najvišjo vrednostjo

.
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Slika 29: Spreminjanje mokre komponente ZWD za višino za 5. avgust 2017

Slika 30: Spreminjanje relativne vlažnosti z višino za 5. avgust 2017

Za dan 5. avgusta relativna vlažnost sploh ni presegala 90 % na katerikoli višini do 25 km, vendar k
visoki vrednosti mokre komponente pripomorejo še visoke temperature v kombinaciji z visoko
vlažnostjo, kar povzroči visoko temperaturo rosišča (slika 31).
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Slika 31: Spreminjanje temperature zraka in temperature rosišča z višino za 5. avgust 2017

Glede na to, da je vrednost mokre komponente visoka že v jutranjem času, lahko pričakujemo preko
dneva zaradi sončnega obsevanja še višje vrednosti.
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Slika 32: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, za 6. avgust
2017

Slika 33: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, 7. avgust
2017

Če pogledamo dnevno spreminjanje

na osnovi podatkov omrežja SIGNAL (slika 33), lahko na

vseh sedmih primerih vidimo večje razlike v različnih delih dneva. Opazimo lahko posebej velik
padec celotne vrednosti vpliva troposfere v zenitu

med večernimi urami 7. avgusta in naslednjega

dne. Razlog za to je vremenska fronta z močnim dežjem nad Ljubljano, ki se je umaknila med 10. in
11. uro zvečer proti vzhodu (slika 34). V tem času lahko opazimo padanje krivulje
povzročil hladnejši in bolj suh zrak po prehodu vremenske fronte.

, ki jo je
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Slika 34: Radarska slika v času odmika fronte z območja Ljubljane 6. avgusta 2017

7.4

Jesen

V dneh med 13. in 19. oktobrom je bilo nad Slovenijo jesensko obdobje brez padavin. V Ljubljanski
kotlini se je zjutraj in dopoldne vsak dan zadrževala megla, ki je povzročala temperaturno inverzijo
(slika 35).
Preglednica 9: Podaljšanje poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere za teden od 13. do 19. oktobra 2017

13. 10.

14. 10.

15. 10.

16. 10.

17. 10.

18. 10.

19. 10.

(m)

2,220

2,231

2,233

2,234

2,228

2,214

2,211

(m)

0,090

0,098

0,107

0,074

0,072

0,074

0,057

Skupaj

(rad. mer.)

2,311

2,329

2,340

2,308

2,300

2,287

2,268

Skupaj

(SIGNAL)

2,307

2,318

2,354

2,317

2,308

2,279

2,239

Razlika

rad

0,003

0,011

–0,014

–0,010

–0,009

0,009

0,029

–

sig
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Slika 35: Izrazita temperaturna inverzija 16. oktobra 2017

V preglednici 9 lahko vidimo, da je suha komponenta
standardni atmosferi. Vrednosti mokre komponente

konstantna in blizu vrednostim po
so v jutranjem času dokaj konstantne, saj je

bila vsak dan v obravnavanem tednu v času spusta radiosondažnega balona nad Ljubljano megla.
Pričakovali bi, da bi bile vrednosti
suh zrak, kar prinese nižje vrednosti

višje zaradi megle, vendar je bil nad nivojem megle izrazito
(slika 36). V tem primeru bi posebno težavo predstavljale

meritve relativne določitve položaja z višjo višinsko razliko med sprejemnikom in bazno postajo.
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Slika 36: Spreminjanje relativne vlažnosti glede na višino za 16. oktober 2017

V obravnavanem tednu se rezultati vpliva troposfere za signale v zenitu na osnovi podatkov omrežja
SIGNAL in radiosondažnih meritev zelo dobro skladajo. Predvidevamo, da so razlog stabilne
vremenske razmere. Če pogledamo prikaze spreminjanja celotne zakasnitve atmosfere na osnovi
podatkov omrežja SIGNAL, lahko vidimo vsakodnevno padanje vrednosti

povprečno do okoli

14. ure (sliki 37 in 38). Razlog za pojav bi lahko bilo razpadanje megle v dopoldanskem času, ki
prinese bolj suh zrak.

Slika 37: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, 14. oktober
2017
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Slika 38: Prikaz celotnega podaljšanja poti razširjanja signala zaradi troposfere za satelite, ki so v zenitu, 15. oktober
2017

7.5

Statistično ovrednotenje razlik po letnih časih

Rezultati statistične analize kažejo, da so razlike celotnega vpliva troposfere za signale v zenitu
na osnovi radiosondaže in omrežja SIGNAL med letnimi časi podobne. Standardni odklon v povprečju
znaša okoli 2 cm, kar pomeni, da se rezultati obeh načinov izračuna dokaj dobro medsebojno
prilegajo. Srednji kvadratni odklon (angl. Root Mean Square – RMS) predstavlja polovično dolžino
68,3-odstotnega intervala zaupanja. Rezultati, ki se od srednje vrednosti razlikujejo za več od
trikratnika te vrednosti, se po navadi obravnavajo kot grobi pogreški. V našem primeru lahko vidimo,
da srednje vrednosti za več kot trikratnik RMS odstopa le za 7. september 2017, ki bi ga sicer lahko
obravnavali kot grobi pogrešek, vendar smo ga vseeno pustili v analizi, saj predvsem v radiosondažnih
meritvah ni videti napak. Statistična analiza nam kaže, da smo predhodno po pregledu podatkov
odstranili vse oziroma večino grobih pogreškov, ki so nastali zaradi napačnih meritev meteoroloških
parametrov.
Preglednica 10: Statistična analiza razlik ZTD po letnih časih (primerjava radiosondaže in podatkov iz omrežja
SIGNAL)

RMS

Največja

Najmanjša

Srednja

Standardni

razlika

razlika

vrednost

odklon

Zima

0,056

0,0043

0,0302

0,0094

0,032

Pomlad

0,066

0,0001

0,0197

0,0214

0,029

Poletje

0,055

0,0003

0,0060

0,0207

0,022
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Jesen

–0,073

0,0000

0,0084

0,0207

0,022

Celo leto

–0,073

0,0000

0,0158

0,0211

0,026

7.6

Refrakcijski indeksi za 4 letne čase

Refrakcijski indeks oziroma lomni količnik predstavlja razmerje med hitrostjo razširjanja signala v
vakuumu in hitrosti v atmosferi. Grafikoni na slikah od 39 do 42 prikazujejo potek refrakcijskega
indeksa v odvisnosti od temperature zraka. Na prvem grafikonu je prikazan potek refrakcijskega
indeksa za 7. januar 2017, ko je bil zelo suh dan z malo vlage v zraku, drugi za 28. april 2017, ko je
bilo deževno, tretji za 5. avgust 2017, ko je bil zelo soparen dan z veliko vlage v zraku in za 16.
oktober 2017, ko je bila izrazita temperaturna inverzija. Z modro barvo je prikazan dejanski potek
refrakcijskega indeksa, z rdečo barva pa je prikazan potek refrakcijskega indeksa za standardno
atmosfero.

Slika 39: Prikaz refrakcijskega indeksa v odvisnosti od temperature za 7. januar 2017

Kogelnik, L. 2018. Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Slika 40: Prikaz refrakcijskega indeksa v odvisnosti od temperature za 28. april 2017

Slika 41: Prikaz refrakcijskega indeksa v odvisnosti od temperature za 5. avgust 2017
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Slika 42: Prikaz refrakcijskega indeksa v odvisnosti od temperature za 16. oktober 2017
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VPLIV TROPOSFERE NA VEČJIH VIŠINSKIH RAZLIKAH MED KRAJIŠČI
BAZNEGA VEKTORJA

Glavni namen naloge je bilo oceniti razlike izračuna vpliva troposfere na opazovanja iz zenita, in sicer
iz podatkov vertikalne sondaže oziroma iz posrednega načina pridobitve podatkov iz obdelave
opazovanj GNSS omrežja SIGNAL. Na danem mestu želimo ugotoviti, kako različna nadmorska
višina na krajiščih baznega vektorja vpliva na vrednost določitve celotnega vpliva troposfere na
razširjanje signala, prispelega iz zenita. Pri izbranih višinah smo izračunali vrednost
celotne

,

ter

in sicer za 7. januar 2017 kot najbolj suh dan v letu ter 5. avgust 2017 kot najbolj soparen

dan v letu. Višine ponazarjajo vrh Šmarne gore (668 m), Blegoša (1562 m) in Triglava (2864 m).
Preglednica 11: Analiza vrednosti ZTD pri različnih nadmorskih višinah za 7. januar in 5. avgust 2017

Datum

Višina (m)

(m)

(m)

(m)

Razlika na
površje (m)

7. januar

300 (Ljubljana)

2,243

0,008

2,250

0,000

7. januar

668 (Šmarna gora)

2,138

0,006

2,143

–0,107

7. januar

1562 (Blegoš)

1,900

0,002

1,902

–0,348

7. januar

2864 (Triglav)

1,593

0,001

1,593

–0,657

5. avgust

300 (Ljubljana)

2,196

0,235

2,431

0,000

5. avgust

668 (Šmarna gora)

2,105

0,205

2,310

–0,121

5. avgust

1562 (Blegoš)

1,898

0,144

2,042

–0,389

5. avgust

2864 (Triglav)

1,626

0,077

1,703

–0,728

Na osnovi rezultatov lahko vidimo (preglednica 11), da razlika v nadmorski višini med bazno postajo
in sprejemnikom zelo vpliva na določitev celotne zakasnitve atmosfere

. Razlike so za odtenek

večje poleti v primerjavi z zimo, saj je takrat v zraku več vodne pare. Poleti bi tako znašala razlika pri
določitvi

okoli 70 cm, kar bi krepko poslabšalo natančnost določitve relativnega položaja.

To pomeni, da je v primeru večjih višinskih razlik že pri modeliranju vpliva troposfere za opazovanja
iz zenita problematično. Vemo pa, da so na različnih višinah drugačni tudi višinski koti posameznih
satelitov, kar vpliva na projekcijsko komponento vpliva troposfere, kjer naknadno računamo vpliv
troposfere za opazovanja satelitov izven zenita. V kolikor pri relativni določitvi položaja vpliv
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troposfere odstranjujemo z modelom, ga v primeru velikih višinskih razlik prav gotovo ne moremo v
celoti odstraniti. V podobnih situacijah je zato dobro, da vpliv troposfere na opazovanja ocenjujemo
kot dodatno neznanko. Do podobnih zaključkov so prišli že tudi drugi (Ritlop, 2017), vendar na
povsem empiričen način. Ugotovil je, da je kakovost baznega vektorja za situacije, ko imamo
drugačne pogoje na krajiščih vektorja, veliko boljša, če v programskem paketu Leica Infinity vpliv
troposfere ocenjujemo (možnost »Computed«).
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ZAKLJUČEK

Vodilo diplomske naloge je bilo prikazati razlike med vrednostmi vpliva troposfere na razširjanje
signalov v zenitu, pridobljenih z vertikalno sondažo in z omrežja SIGNAL ter spreminjanje vrednosti
vpliva tekom leta 2017. Ugotovili smo, da modeli troposferske refrakcije zelo dobro opisujejo suho
komponento vpliva

, saj so vrednosti, dobljene z meteorološkimi meritvami, blizu vrednosti

2,202 m, ki smo jo izračunali iz standardne atmosfere. Problem nastane pri določitvi mokre
komponente vpliva

, saj nimamo na voljo neprekinjenih meritev meteoroloških parametrov za

njeno določitev. V magistrski nalogi smo se osredotočili le na zenitno komponento vpliva troposfere,
torej za satelite, ki se nahajajo v zenitu, tistih, ki se ne nahajajo v zenitu, pa se v nalogi nismo lotili.
Glede na to, da smo iz podatkov vertikalne sondaže ugotovili, da let sondažnega balona ne poteka
povsem v vertikalni smeri, bi veljalo morda v prihodnosti v izračun vpliva troposfere vključiti tudi
prostorsko komponento določitve položaja. Na ta način bi dejansko lahko modelirali vpliv troposfere
tudi za opazovanja satelitov izven zenita.
V letnem merilu se suha komponenta vpliva
komponento

zelo malo spreminja v primerjavi z mokro

, ki se spreminja glede na vremenske razmere v atmosferi. Ugotovili smo, da razlike

pri določitvi vrednosti vpliva troposferske refrakcije (na podaljšanje poti razširjanja signala) v večini
primerov niso večje od 5 centimetrov, kar pomeni da so vrednosti

, dobljene iz omrežja SIGNAL,

kar dober približek dejanskim vrednostim. Na osnovi tega lahko našo hipotezo potrdimo, saj se
vrednosti skladajo. Pogrešek pri določitvi mokre komponente je večji poleti, saj je takrat v troposferi
mnogo več vlage kot pozimi. Ugotovili smo, da prevelika višinska razlika med bazo in sprejemnikom
izrazito vpliva na določitev vrednosti celotnega vpliva v zenitu

, vpliv se kaže predvsem v

višinski komponenti.
Prvo glavno hipotezo lahko potrdimo, saj so vrednosti vpliva troposfere na razširjanje signalov,
izračunane iz podatkov vertikalne sondaže podobne vrednostim, ki jih pridobimo iz obdelave
opazovanj v omrežju SIGNAL, saj razlike v le redkih primerih presežejo 5 centimetrov. Prvo podhipotezo lahko v celoti potrdimo, saj smo ugotovili, da mokra komponenta prispeva le okoli 10 %
celotne vrednosti, vendar med različnimi dnevi zelo variirajo, medtem ko suha komponenta čez leto
zelo malo variira in je zato lažje določljiva. Drugo pod-hipotezo lahko v celoti potrdimo, saj ima
različna višina poka radiosondažnega balona glavni vpliv na izračun podaljšanja poti razširjanja
signala zaradi vpliva troposfere. Če želimo ta vpliv odstraniti, moramo podaljšanje poti razširjanja
signala zaradi vpliva troposfere izračunati v dveh delih, torej do višine poka balona po podatkih
radiosondaže in od višine poka balona do višine 32 kilometrov po standardni atmosferi. Tretjo podhipotezo lahko delno potrdimo. V osnovi se relativna vlažnost zmanjšuje z nadmorsko višino in je nad
15 kilometri skoraj ni več. Po drugi strani pa lahko pride do večjih razlik vrednosti relativne vlažnosti
med različnimi višinami zaradi zračnih mas, ki vsebujejo različno količino vodne pare.
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Glavni problem pri vpeljevanju meritev vertikalne sondaže v geodezijo je, da se izvaja le enkrat
dnevno, za potrebe geodezije pa bi bilo potrebno meritve izvajati neprekinjeno preko celega dneva. Na
ta način lahko šele vidimo, da se preko dneva vrednost vpliva troposfere na razširjanje signala močno
spreminja, posebej ob prehodih vremenskih front. Idealno bi bilo, da bi pri vsakih meritvah GNSS kot
vhodno datoteko vstavili tudi datoteko vertikalne sondaže za trenutek meritev, kjer bi na ta način
pridobili najnatančnejšo vrednost suhe in mokre komponente vpliva troposfere. Zaenkrat to še ni
mogoče, saj bi bile tovrstne meritve predrage. Pridobitev vrednosti vpliva troposfere na razširjanje
signalov iz zenita iz omrežja SIGNAL, torej na osnovi opazovanj GNSS, je mnogo bolj poceni, pa še
vrednosti lahko pridobimo za celoten niz dnevnih opazovanj z intervalom ene minute. Lahko pa
potrdimo, da vrednosti na osnovi GNSS-opazovanj ne morejo nadomestiti vrednosti, ki jih pridobimo
z vertikalno sondažo, saj z njimi pridobimo meteorološke parametre preko celotne poti leta balona, s
čimer lahko le izboljšamo podatke, ki jih dobimo z omrežja SIGNAL. Edina manjša težava, ki se
pojavi pri meritvah vertikalne sondaže, je nevertikalno gibanje radiosondažnega balona ob močnejših
višinskih vetrovih. Rešitev problema bi bil izračun smeri gibanja balona, s čimer bi dobili rezultate, ki
se nanašajo na satelite, ki se nahajajo v smeri gibanja radiosondažnega balona.
V magistrski nalogi smo uporabili podatke za leto 2017. Zanimivo bi bilo izvesti podobno raziskavo
za nekaj zaporednih le, da bi lahko primerjali letne rezultate. Dobro bi bilo tudi dodati meritve
vertikalne sondaže, ki jih izvajajo v sosednjih državah, s čimer bi pokazali razlike v troposferi, ki se
pojavijo na razdalji med dvema meritvama radiosondaže. Lahko bi uporabili radiosondažne meritve s
cele Evrope in bi lahko po časovni uskladitvi meritev z izbrano interpolacijsko metodo izdelali karto
prikaza vrednosti podaljšanja poti razširjanja signala zaradi vpliva troposfere za celo Evropo.
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