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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός συνάρ-
τησης απεικόνισης με σκοπό τον υπολογισμό της τροποσφαιρικής 
επίδρασης στα σήματα GPS για τον Ελλαδικό χώρο. Η μέθοδος 
προσδιορισμού στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα που συλλέχθη-
καν από μετρήσεις ραδιοβόλισης σε σταθμούς εντός και περιμετρικά 
του Ελλαδικού χώρου. Η χρήση των συναρτήσεων απεικόνισης απο-
τελεί σημαντικό παράγοντα για μετρήσεις GPS ακριβείας, ιδιαίτερα 
σε χαμηλές γωνίες ύψους των δορυφόρων, όπου προκύπτει η ανάγκη 
του προσδιορισμού της υστέρησης σε σχέση με τη γωνία ύψους. Η 
εξάρτηση της τροποσφαιρικής υστέρησης από τη γωνία ύψους οφεί-
λεται στο γεγονός ότι το σήμα  πρέπει να ταξιδέψει μέσα από πολύ 
μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας μέχρι να φτάσει στον δέκτη. Η 
συνάρτηση υπολογίστηκε από μετεωρολογικά δεδομένα διάρκειας 
δύο ετών και αξιολογήθηκε η ακρίβειά της με συγκρίσεις που έγιναν 
τόσο με τις μετρήσεις της ραδιοβόλισης, όσο και με τις αντίστοιχες 
τιμές που δίνονται από συναρτήσεις απεικόνισης που προτείνονται 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιο-
ρισμός μίας συνάρτησης απεικόνισης με σκοπό τον υπο-
λογισμό της τροποσφαιρικής επίδρασης στα σήματα GPS 
για την περιοχή του Ελλαδικού χώρου που να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο σε εφαρμογές απόλυτου, όσο και σε 
σχετικού προσδιορισμού θέσης.

Tροπόσφαιρα στις μελέτες διάδοσης των ραδιοκυμάτων 
καλείται το κατώτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας που 
εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το υψόμε-
τρο των 80 περίπου χιλιομέτρων από αυτήν [18]. 

Η επίδρασή της εξαρτάται από τις λεγόμενες ατμοσφαι-
ρικές παραμέτρους που είναι η θερμοκρασία, η πίεση και η 
υγρασία. Η τροποσφαιρική επίδραση ενός σήματος υπολογί-
ζεται από τα διάφορα προτεινόμενα μοντέλα, αρχικά, ως ίση 

με αυτή που προέρχεται από πομπούς εκπομπής που βρίσκο-
νται στο ζενίθ του σημείου παρατήρησης και στη συνέχεια 
ανάγεται στην αντίστοιχη ζενίθια γωνία. Σε αυτή την περί-
πτωση ο υπολογισμός της τροποσφαιρικής υστέρησης γίνεται 
με τη βοήθεια της κατάλληλης συνάρτησης απεικόνισης. 

Στη βιβλιογραφία προτείνονται διάφορες σχέσεις υπο-
λογισμού της επίδρασης, συναρτήσει της γωνίας ύψους 
των δορυφόρων σε παγκόσμια κλίμακα, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες σχέσεις για τον υπολογισμό των ατμοσφαιρι-
κών χαρακτηριστικών, ενώ άλλες συναρτήσεις απαιτούν την 
ύπαρξη μετεωρολογικών δεδομένων εδάφους στο σημείο 
παρατήρησης.

Η μέθοδος προσδιορισμού της νέας συνάρτησης βασίζε-
ται σε δεδομένα ραδιοβόλισης εντός της Ελληνικής επικρά-
τειας, αλλά και περιμετρικά αυτής. Κατά τη διαδικασία της 
ραδιοβόλισης, μια συσκευή  εφοδιασμένη με βαρόμετρο, 
θερμόμετρο και υγρόμετρο ανεβαίνει σε συνεχώς μεγαλύτε-
ρα ύψη από την επιφάνεια του εδάφους με τη βοήθεια ενός 
μετεωρολογικού μπαλονιού, στέλνοντας τις μετρήσεις στο 
σταθμό του εδάφους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
καλύπτουν διάρκεια δύο ετών. 

Η δημιουργία μιάς τοπικού χαρακτήρα συνάρτησης 
απεικόνισης έδειξε ότι μπορεί να προσεγγίσει καλύτερα την 
υστέρηση που προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα, ακό-
μη και σε μικρές γωνίες ύψους των αντίστοιχων δορυφόρων 
εκπομπής,  αυξάνοντας τα διαθέσιμα δεδομένα και βελτιώ-
νοντας κατά συνέπεια την ακρίβεια προσδιορισμού θέσης.

2.  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

z
hL� : Κατακόρυφη υδροστατική υστέρηση.

z
wL� : Kατακόρυφη υγρή υστέρηση.

Προσδιορισμός συνάρτησης απεικόνισης 
για τον υπολογισμό της  τροποσφαιρικής υστέρησης 
στα σήματα GPS με χρήση δεδομένων ραδιοβόλισης. 
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mh(u): Συνάρτηση απεικόνισης για την υδροστατική 
υστέρηση  

mw(u): Συνάρτηση απεικόνισης για την υγρή υστέρηση.
ΔL:  Κεκλιμένη τροποσφαιρική υστέρηση.
ΔLz: Κατακόρυφη τροποσφαιρική υστέρηση.
P0: Επιφανειακή ολική ατμοσφαιρική πίεση.
e0: Επιφανειακή πίεση των υδρατμών.
T0: Θερμοκρασία επιφανείας σε βαθμούς Kelvin.
N : Διαθλαστικότητα.
n : Δείκτης διάθλασης.

3. ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

3.1 Τροποσφαιρική επίδραση

Το στρώμα της τροπόσφαιρας, που είναι μεταβλητού 
πάχους, περιλαμβάνει αέρια συστατικά κυρίως οξυγόνο 
≈20 % και άζωτο ≈78 %, καθώς επίσης και υδρατμούς. H 
τροπόσφαιρα για τα ραδιοκύματα μέχρι και 15 GHz (1.5 
GHz το σήμα GPS) δεν αποτελεί μέσο διασποράς, δηλαδή 
η μεταβολή του δείκτη διάθλασης δεν είναι συνάρτηση της 
συχνότητας του σήματος, όπως αντίθετα συμβαίνει με την 
ιονόσφαιρα. 

Η τροποσφαιρική καθυστέρηση εξαρτάται από τις 
ατμοσφαιρικές παραμέτρους που είναι η θερμοκρασία, η 
πίεση και η υγρασία ή όπως λέγεται από τον ξηρό παράγο-
ντα- συνιστώσα (επίδραση της τάξης του 90% και εύκολα 
μοντελοποιήσιμο) και από τον υγρό παράγοντα-συνιστώσα 
(επίδραση της τάξης του 10% και δύσκολα μοντελοποιήσι-
μο). Eίναι, επίσης, συνάρτηση της ζενίθιας γωνίας του αντί-
στοιχου δορυφόρου εκπομπής και επομένως της απόστασης 
που διανύει το σήμα στην τροπόσφαιρα, και του ορθομετρι-
κού υψομέτρου του δέκτη (ελαττώνεται με την αύξηση του 
υψομέτρου) [6],[22],[24].

Η πορεία που ακολουθεί ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα 
που εκπέμπεται από δορυφόρους πλοήγησης, όπως αυτοί 
του συστήματος GPS, κατά τη διέλευσή του μέσα από 
την τροπόσφαιρα, υφίσταται διάθλαση με αποτέλεσμα την 
εκτροπή από την ευθύγραμμη πορεία του και την καθυστέ-
ρησή του η οποία  υπολογίζεται ως:

GdsnL
s

��� �  (3.1)

ή προσθαφαιρώντας το μήκος της καμπύλης διαδρομής  S
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όπου n ο δείκτης διάθλασης κατά μήκος της πραγματικής 
τροχιάς S του ραδιοκύματος, G  η ευθεία διαδρομή μέσα 
στην ατμόσφαιρα.

Σχήμα 1. Διάδοση ραδιοκύματος στην Τροπόσφαιρα.
Figure 1. Troposheric radiowave propagation

Για τον λόγο ότι ο δείκτης διάθλασης διαφέρει πολύ λίγο 
από τη μονάδα χρησιμοποιείται αντί αυτού η διαθλαστικό-
τητα N, όπου m = 106 (n-1). Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τη 
διαθλαστικότητα αντί του δείκτη διάθλασης η σχέση 3.2 
γράφεται ως:
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Για τη διαθλαστικότητα της ατμόσφαιρας κατά καιρούς 
έχουν προταθεί διάφορες σχέσεις όπως [21]:
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Όπου k1,  k2 και  k3 σταθερές παράμετροι και Zd
-1, Zw

-1 
είναι οι αντίστροφες παράμετροι συμπιεστότητας για τον 
ξηρό και υγρό παράγοντα, αντίστοιχα και Pd η μερική πίεση 
του ξηρού αέρα.

Μία πιο εύχρηστη μορφή για τη  διαθλαστικότητα ανα-
πτύχθηκε από ομάδα ερευνητών [5], όπου με βάση τη σχέση 
3.4, συμπεριλαμβάνεται και η  πυκνότητα ρ των αερίων  
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Όπου,
e = μερική πίεση των υδρατμών (σε mbar) και
k΄

2 = (17 ± 10) K/mbar, Rd = ειδική σταθερά για τα αέρια 
συστατικά της ατμόσφαιρας.

Με βάση, λοιπόν, τη σχέση 3.5 για τη διαθλαστικότητα 
της ατμόσφαιρας, το ολοκλήρωμα για την τροποσφαιρική 
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υστέρηση κατά τη διαδρομή ενός κύματος μέσα από αυτήν  
καταλήγει στη μορφή:
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πρώτο ολοκλήρω-
μα της σχέσης 3.8 αφορά στην εξάρτηση της υστέρησης από 
την ολική πυκνότητα και όχι από το λόγο «υγρής/ξηρής» 
ατμόσφαιρας και καλείται υδροστατική υστέρηση και το 
δεύτερο ολοκλήρωμα εξαρτάται μόνο από την ποσότητα 
των υδρατμών κατά την πορεία του σήματος και καλείται 
υγρή υστέρηση. 

Τέλος ο παράγοντας [S-G]  εκφράζει το γεωμετρικό 
σφάλμα το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ του γεωμετρικού 
μήκους της καμπύλης διαδρομής S και της ευθείας G. Εν-
σωματώνοντας το γεωμετρικό σφάλμα στην υδροστατική 
υστέρηση, η σχέση 3.8, συνοπτικά, γράφεται ως:

ΔL = ΔLh + ΔLw (3.9)

3.2 Μοντέλα και συναρτήσεις απεικόνισης υπολογισμού 
της τροποσφαιρικής υστέρησης

Η τροποσφαιρική επίδραση ενός σήματος υπολογίζεται 
από τα διάφορα (προτεινόμενα) μοντέλα αρχικά ως ίση με 
αυτή που προέρχεται από πομπούς εκπομπής που βρίσκο-
νται στο ζενίθ του σημείου παρατήρησης και στη συνέχεια 
ανάγεται στην αντίστοιχη ζενίθια γωνία. Για διευθύνσεις 
όχι πολύ διαφορετικές από το ζενίθ η υστέρηση, συνήθως, 
υπολογίζεται ως το γινόμενο της ζενίθιας υστέρησης με το 
αντίστροφο του ημίτονου της γωνίας ύψους του δορυφόρου, 
δηλαδή,
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Η σχέση αυτή, συνήθως, καταλήγει σε αυξανόμενο 
σφάλμα όσο μειώνεται η γωνία ύψους του δορυφόρου. Αυτό 
το φαινόμενο αποτελεί και έναν από τους κύριους λόγους 
για το ότι οι μετρήσεις GPS πραγματοποιούνται με γωνία 
αποκοπής των δορυφορικών σημάτων ίση με 150.

Ένα από τα συνήθη μοντέλα υπολογισμού της τροπο-
σφαιρικής υστέρησης, που χρησιμοποιείται από αρκετά 
λογισμικά κατά την επεξεργασία των μετρήσεων GPS, είναι 
το μοντέλο Saastamoinen [20]. Το μοντέλο αυτό υπολογίζει 
την ολική υστέρηση σε σχέση με τη ζενίθια απόσταση z με 
βάση τη σχέση: 
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όπου,
P0 = η ολική ατμοσφαιρική πίεση (σε mbar).
e0= η μερική πίεση των υδρατμών (σε mbar).
T0= η θερμοκρασία (σε βαθμούς Kelvin).

Μία από τις πιο γνωστές και ακριβείς στον υπολογισμό 
τους συναρτήσεις απεικόνισης είναι αυτή που προτάθηκε 
από τον ερευνητή Marini [13]. 

H συνάρτηση αυτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

στο μοντέλο Saastamoinen (όρος 
)cos(

1
z

) έχει ως σκοπό 

τον υπολογισμό της τροποσφαιρικής υστέρησης σε διά-
φορες γωνίες ύψους και περιγράφεται αναλυτικά από τη 
σχέση:  
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όπου οι όροι a1,a2,a3 υπολογίζονται με παρεμβολή από αντί-
στοιχους πίνακες, έχοντας ως δεδομένα εισόδου τα μετεω-
ρολογικά στοιχεία του σημείου παρατήρησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα αναφέρθηκαν, η γενική 
σχέση που εκφράζει τη συνολική υστέρηση ενός ραδιοκύ-
ματος κατά τη διέλευσή του μέσα από την τροπόσφαιρα, 
συναρτήσει της κατακόρυφης υστέρησης αλλά και αυτής 
που προκύπτει για την ανάλογη γωνία ύψους του δορυφόρου 
εκπομπής, γράφεται συνοπτικά ως [1],[2],[19]:
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Με την πάροδο των χρόνων προτάθηκαν από πολλούς 
ερευνητές διάφορες σχέσεις, διαχωρίζοντας τον υγρό από 
τον ξηρό παράγοντα και επιτυγχάνοντας τον υπολογισμό 
της υστέρησης για γωνίες ύψους των δορυφόρων μέχρι και 
2° [3],[4],[5].

Αξίζει να αναφερθεί η συνάρτηση που προτάθηκε 
από τον καθηγητή κ. Υφαντή, η οποία χρησιμοποιεί τους 
τρεις όρους από τη συνάρτηση απεικόνισης του Marini 
[9],[10],[11],[23]. 

Η διαφορά έγκειται στο ότι για την υγρή υστέρηση 
υπολογίστηκαν και οι τρεις όροι (a1,a2,a3), ενώ για την 
υδροστατική υστέρηση υπολογίστηκαν μόνο οι δύο πρώτοι 
όροι  και  ο όρος a3 κρατήθηκε σταθερός και ίσος με την 
τιμή 0.078. 

Οι δύο πρώτοι όροι a1,a2υπολογίστηκαν με βάση τις τιμές 
στην επιφάνεια του εδάφους , όπου:

2,1i,ek)0.15t(k)1000P(kka 4321i �������  (3.14)

P = ολική ατμοσφαιρική πίεση (σε mbar).
t = Θερμοκρασία σε βαθμούς Celsius.
e = μερική πίεση των υδρατμών (σε mbar).

Οι συντελεστές k1,k2,k3 και k4 υπολογίστηκαν ανάλογα  
με την κλιματική περιοχή του κάθε σταθμού παρατήρησης 
και σε παγκόσμια κλίμακα.

Μία πιο εξελιγμένη μορφή συνάρτησης προτάθηκε από 
τον ερευνητή Herring το 1992 [17], ο οποίος ουσιαστικά 
τροποποίησε τον αριθμητή της σχέσης Μarini, καταλήγο-
ντας στη μορφή: 
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Και σε αυτή την περίπτωση, οι συντελεστές της συνάρ-
τησης υπολογίζονται από ξεχωριστές σχέσεις σύμφωνα με 
το γεωγραφικό πλάτος,  το ορθομετρικό υψόμετρο και τη 
θερμοκρασία του εδάφους στο σταθμό παρατήρησης [7]. 
Η σχέση αυτή απασχόλησε την παρούσα μελέτη και επα-
ναπροσδιορίστηκε κατάλληλα για την εφαρμογή της στον 
Ελλαδικό χώρο. Η διαδικασία αυτή  περιγράφεται αναλυτικά 
σε επόμενη παράγραφο.  

Η πιο πρόσφατα γνωστή συνάρτηση απεικόνισης εί-
ναι αυτή που προτάθηκε από τον ερευνητή Niell το 1996 
[16],[17], η οποία αποτελεί μια βελτιωμένη παραλλαγή της 
συνάρτησης του Herring, προσθέτοντας έναν διορθωτικό 
όρο για το υψόμετρο. Πιο συγκεκριμένα, η σχέση αυτή θε-
ωρεί ότι η εξάρτηση του υψομέτρου συνδέεται άμεσα με το 
γεωγραφικό πλάτος και ύψος (από τη στάθμη της θάλασσας) 
του σημείου παρατήρησης, καθώς και με την ημέρα του 
έτους, καταλήγοντας στη μορφή:
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(DOY-Day of year) και T0 είναι τιμή  ίση με 28 για το Βόρειο 
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Η το ορθομετρικό υψόμετρο σε Km και 
5

H 1053.2 ���� , 3
H 1049.5b ��� , 3

H 1014.1c ��� .

Για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιή-
θηκε στην παρούσα μελέτη και η προαναφερθείσα σχέση 
(3.16).

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (GMF- GREEK 
MAPPING FUNCTION)  

4.1 Αρχικά δεδομένα και υπολογισμοί

Η συνάρτηση απεικόνισης  που προσδιορίστηκε για τον 
Ελλαδικό χώρο, που στην παρούσα εργασία για λόγους συ-
ντομίας θα καλείται ως GMF, στην ουσία αποτελεί μια τροπο-
ποιημένη συνάρτηση της πρότασης Herring για τη συνολική 
τροποσφαιρική υστέρηση [14]. Ο υπολογισμός των παραμέ-
τρων βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν 
από ραδιοβολίσεις σε 7 σταθμούς (Πίνακας 1) [25]. 

Οι σταθμοί των ραδιοβολίσεων είναι συνήθως αεροδρό-
μια που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. 
Κατά τη ραδιοβόλιση, μια συσκευή (ραδιοβολίδα) εφοδια-
σμένη με βαρόμετρο, θερμόμετρο και υγρόμετρο ανεβαίνει 
σε συνεχώς μεγαλύτερα ύψη από την επιφάνεια του εδάφους 
με τη βοήθεια ενός μετεωρολογικού μπαλονιού. Tα μπα-
λόνια, συνήθως, φτάνουν σε ύψος μέχρι 30Km, τιμή που 
ανταποκρίνεται σχεδόν στο σύνολο της συνολικής τροπο-
σφαιρικής υστέρησης. Τα όργανα μέτρησης των μετεωρολο-
γικών δεδομένων συνδέονται με έναν πομπό και εκπέμπουν 
τις μετρήσεις τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον 
σταθμό εδάφους υπάρχει ένας δέκτης και άλλα όργανα όπου 
λαμβάνουν τα σήματα και τα αποκωδικοποιούν. Οι κωδικοί 
αριθμοί των σταθμών ραδιοβόλισης που αναφέρονται στον 
πίνακα 1 είναι σύμφωνα με αυτούς που προκύπτουν από την 
παγκόσμια αρίθμηση των μετεωρολογικών σταθμών.

Πίνακας 1. Οι θέσεις και τα ορθομετρικά υψόμετρα των σταθμών 
ραδιοβόλισης που χρησιμοποιήθηκαν. 

Table 1. Locations and orthometric heights of the used 
radiosonde stations.

�������(�������) � (Dms) � (Dms) �(m

)

������ �. �����

(17240) 37º45�00�� 30º33�00�� 
997

����� (16716) 37º54�00�� 23º43�48�� 28

�������� ( 16754) 35º19�48�� 25º10�48�� 37

�����������

(16622) 40º31�12�� 22º58�12�� 
8

����������������

(17062) 40º58�12�� 29º04�48�� 
33

������ (17220) 38º25�48�� 27º10�12�� 25

��������  (16320) 40º39�00�� 17º57�00�� 15
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Χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί του 
Ελλαδικού χώρου και τέσσερις περιμετρικοί σταθμοί που 
βρίσκονται σε Ιταλία και Τουρκία.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για μια περιορισμένης έκτα-
σης περιοχή, όπως είναι αυτή της Ελλάδας, μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι το πάχος της τροπόσφαιρας δεν μεταβάλ-
λεται και η συμπεριφορά του τροποσφαιρικού στρώματος 
μπορεί να περιγραφεί, συναρτήσει μόνο του υψομέτρου του 
σταθμού και της ημέρας του έτους. Για το λόγο αυτό δεν επι-
λέχθηκαν περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί. Οι όποιες 
τοπικού χαρακτήρα διαφοροποιήσεις περικλείονται μέσα 
στην τιμή της συνολικά ζενίθιας υστέρησης. Η κατανομή 
των σταθμών που επιλέχθηκαν φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2.  H κατανομή των σταθμών ραδιοβόλισης που χρησι-
μοποιήθηκαν στον προσδιορισμό της νέας συνάρτησης 
απεικόνισης.

Figure 2. The distribution of radiosonde stations used for the new 
mapping function determination.

Για κάθε σταθμό υπήρχαν διαθέσιμες δύο ραδιοβολίσεις 
ανά ημέρα και συγκεκριμένα ανά δώδεκα ώρες (12:00 και 
00:00 UT), εκτός από τον σταθμό του Πρίντεζι όπου είχαμε 
τέσσερις ραδιοβολίσεις ανά ημέρα στις ώρες 5:00, 11:00, 
17:00 και 23:00 UT. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 10224 ρα-
διοβολίσεις σε χρονικό διάστημα δύο ετών 2005 και 2006. 
Στον πίνακα 2 δίνονται οι συνολικοί αριθμοί ραδιοβολίσεων 
ανά σταθμό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πίνακας 2. Αριθμός ραδιοβολίσεων που χρησιμοποιήθηκαν από 
κάθε σταθμό. 

Table 2. Radiosonde observations of each station.
������� ������� �������������

������ �.����� 1407 

����� 1383 

�������� 1031 

����������� 1546 

���������������� 1389 

��������    2363 

������  1105 

������  10224 

Στο σύνολο των 10224 παρατηρήσεων ραδιοβόλισης 
υπολογίστηκαν οι βέλτιστα προσαρμοζόμενες παράμετροι 
των σχέσεων (3.17α-γ) με τη βοήθεια των οποίων προκύ-
πτουν οι συντελεστές a, b και c της συνάρτησης απεικόνισης 
GMF για την αντίστοιχη ημέρα παρατήρησης και σύμφωνα 
με το υψόμετρο του σημείου μέτρησης. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τον υπολογισμό των 
βέλτιστων εξισώσεων για τις παραμέτρους b και c αγνοήθη-
κε ο χρονικός όρος αφού, όπως παρατηρήθηκε, ο χρονικός 
συντελεστής και για τις δύο παραμέτρους τείνει στο μηδέν 
και συνεπώς μπορεί να αγνοηθεί, δηλαδή προέκυψε ότι,

0
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2cosb0b 0
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Όμοιες σχέσεις ισχύουν και στην περίπτωση του συντε-
λεστή c.  Οι τελικές σχέσεις για τον υπολογισμό των παρα-
μέτρων b και c είναι πλέον οι εξής:

B=b0+bH 
. H     και   c=c0+cH 

. H
Ο υπολογισμός των βέλτιστων τιμών των παραμέτρων 

κάθε σχέσης έγινε μέσω της συνόρθωσης με τη μέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων με τη βοήθεια λογισμικού που ανα-
πτύχθηκε για αυτό τον σκοπό. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο 
των εξισώσεων παρατηρήσεων, ο πίνακας σχεδιασμού για 
τη σχέση (3.17α) θα έχει την αναλυτική δομή:
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και t  την ημέρα του έτους.
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Αντίστοιχα, η δομή του πίνακα των ανηγμένων παρατη-
ρήσεων θα είναι:
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Ο πίνακας βάρους θεωρήθηκε ίσος με τον μοναδιαίο 
δηλαδή, P=I. 

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο της συνόρθωσης, οι βέλ-
τιστες εκτιμήσεις των αγνώστων συντελεστών δίνονται από 
τις σχέσεις,

bAAAx ���� �
�

T1T )( ��� xx� �� �� 0x

Οι εκτιμήσεις που προέκυψαν μαζί με τις μεταβλητότη-
τές τους δίνονται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Εκτιμήσεις συντελεστών για τον υπολογισμό της παραμέ-
τρου a της GMF συνάρτησης απεικόνισης.

Table 3. Estimation of coefficients for the calculation of the  
parameter a of Greek mapping function.

����������� ���� ^
2�

a0 1.218184160�10-03 2.5849�10-14

a� -1.573952267�10-08 3.5689�10-14

aL -8.215918656�10-06 5.9399�10-20

�0 23 1.8 

Στα σχήματα 3 και 4 φαίνεται η προσαρμογή των βέλ-
τιστων γραμμών υπολογισμού της παραμέτρου a που προ-
κύπτουν από την εφαρμογή των εκτιμήσιμων συντελεστών, 
στις τιμές της ραδιοβόλισης, για τους σταθμούς της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

H ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε και για τον υπολογισμό 
των υπολοίπων παραμέτρων ώστε να προκύψουν ξανά οι 
βέλτιστα προσαρμοζόμενες γραμμές για τους συντελεστές 
b και c, κάνοντας, επίσης, χρήση του μοντέλου των εξισώ-
σεων παρατηρήσεων. Ο πίνακας σχεδιασμού A σε αυτή την 
περίπτωση και για τις δύο σχέσεις (3.17β και 3.17γ) έχει την 
ίδια δομή:

Σχήμα 3. Προσαρμογή γραμμής για τον υπολογισμό της παραμέτρου 
a στον σταθμό της Αθήνας.

Figure 3. Fitting line for computation of the parameter a for Athens 
radiosonde station.  

Σχήμα 4. Προσαρμογή γραμμής για τον υπολογισμό της παραμέτρου 
a στον σταθμό της Θεσσαλονίκης .

Figure 4. Fitting line for computation of the parameter a for 
Thessaloniki radiosonde station.
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Οι βέλτιστες εκτιμήσεις των αγνώστων συντελεστών της 
σχέσης 3.17β μαζί με τις μεταβλητότητες τους δίνονται 
στους πίνακες 4 και 5.

Πίνακας 4. Εκτιμήσεις συντελεστών για τον υπολογισμό της παραμέ-
τρου b της GMF συνάρτησης απεικόνισης.

Table 4. Estimation of coefficients for the calculation of the 
parameter b of Greek mapping function.

����������� ����
^
2�

b0 3.001185483�10-03 1.483914777�10-12

b� -2.869784419�10-08 3.421381050�10-18

Πίνακας 5. Εκτιμήσεις συντελεστών για τον υπολογισμό της παραμέ-
τρου c της GMF συνάρτησης απεικόνισης.

Table 5. Estimation of coefficients for the calculation of the 
parameter c of Greek mapping function.

����������� ����
^
2�

c0 6.658541231�10-02 1.379873634�10-09

c� -2.265285776�10-08 3.1814990834�10-15
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Στα διαγράμματα 5 και 6 απεικονίζεται η προσαρμογή 
των βέλτιστων γραμμών υπολογισμού της παραμέτρου b 
για τους σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ 
αντίστοιχα στα σχήματα 7 και 8 απεικονίζονται οι βέλτιστες 
γραμμές σχετικά με την παράμετρο c.

Σχήμα 5. Προσαρμογή γραμμής για τον υπολογισμό της παραμέτρου 
b στον σταθμό της Αθήνας.

Figure 5. Fitting line for computation of the parameter b for Athens 
radiosonde station.

Σχήμα 6. Προσαρμογή γραμμής για τον υπολογισμό της παραμέτρου 
b στον σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Figure 6. Fitting line for computation of the parameter b for 
Thessaloniki radiosonde station.

Σχήμα 7. Προσαρμογή γραμμής για τον υπολογισμό της  παραμέτρου 
c στον σταθμό της Αθήνας.

Figure 7. Fitting line for computation of the parameter c for Athens 
radiosonde station.

Σχήμα 8. Προσαρμογή γραμμής για τον υπολογισμό της παραμέτρου 
c στον σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Figure 8. Fitting line for computation of the parameter c for 
Thessaloniki radiosonde station.

4.2 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Με σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας της νέας  συνάρ-
τησης απεικόνισης μελετήθηκε η συμπεριφορά της τόσο 
σε σχέση με τις τιμές που προκύπτουν από τις ραδιοβολί-
σεις, όσο και σε σχέση με τις τιμές που δίνουν οι γνωστές 
συναρτήσεις απεικόνισης που προτείνονται από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες 
τροποσφαιρικές υστερήσεις από τις μετρήσεις ραδιοβόλισης 
για τους σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στη 
συνέχεια, υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες τιμές χρησιμοποι-
ώντας τις συναρτήσεις απεικόνισης των Υφαντή και Niell 
που περιγράφτηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. Θεωρείται 
σκόπιμο να αναφερθεί ότι και οι δύο τύποι συνάρτησης θε-
ωρούνται διεθνώς από τις ακριβέστερες για τον υπολογισμό 
της τροποσφαιρικής επίδρασης ακόμη και για μικρές γωνίες 
ύψους των δορυφόρων εκπομπής. Πιο συγκεκριμένα, χρη-
σιμοποιήθηκαν οι δύο ραδιοβολίσεις ανά ημέρα, αλλά μόνο 
για το έτος 2005 και ο υπολογισμός της υστέρησης έγινε 
για γωνίες ύψους 3º,5º,10º,20º και 30º. Επίσης, για τις ίδιες 
γωνίες ύψους υπολογίστηκε η τροποσφαιρική υστέρηση 
και από τις τρεις πλέον συναρτήσεις απεικόνισης (Niell, 
Υφαντή, GMF). Ακολούθησε ο υπολογισμός των διαφορών 
μεταξύ των τιμών που έδωσε η κάθε συνάρτηση απεικόνισης 
με τις αντίστοιχες που προέκυψαν από τις τιμές των ραδιο-
βολίσεων. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση 
αυτή μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μέτρο αξιοπιστίας. Για 
την επεξεργασία των δεδομένων της ραδιοβόλισης χρησιμο-
ποιήθηκε η τεχνική του διπλού εκθετικού μετασχηματισμού, 
η οποία υλοποιήθηκε με τη βοήθεια αλγορίθμων που ανα-
πτύχθηκαν για αυτό το σκοπό [12],[15]. Κρίνεται σκόπιμο 
να αναφερθεί ότι για γωνίες ύψους μεγαλύτερες των 30º οι 
διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των τιμών της GMF και 
της ραδιοβόλισης ήταν πολύ μικρότερες του χιλιοστού οπό-
τε δεν κρίθηκε αναγκαία η προβολή των αποτελεσμάτων.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά 
χαρακτηριστικά των συγκρίσεων που εφαρμόστηκαν. Στον 
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πίνακα 6 δίνεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα των διαφο-
ρών μεταξύ της κάθε συνάρτησης και ραδιοβόλισης για ένα 
δείγμα 725 παρατηρήσεων από το σταθμό της Θεσσαλονί-
κης. Επίσης, στο σχήμα 9 φαίνεται η μεταβολή του μέσου 
τετραγωνικού σφάλματος (των διαφορών) της κάθε συνάρ-
τησης απεικόνισης,  συναρτήσει της γωνίας ύψους.

Πίνακας 6. Μέσο τετραγωνικό σφάλμα των διαφορών μεταξύ των 
τιμών των τριών συναρτήσεων απεικόνισης και ραδιοβό-
λισης στον σταθμό της Θεσσαλονίκης σε m.

Table 6. Rms error of differences between the three mapping func-
tions and radiosonde values for Thessaloniki station in m.

�����
�����

���������
Niell

���������
������

GMF  

3º 0.089976 0.117746 0.061279
5º 0.032495 0.057012 0.022445

10º 0.005337 0.023437 0.003865
20º 0.000927 0.010037 0.000852
30º 0.000485 0.006442 0.000488

Σχήμα 9. Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα των διαφορών της κάθε συ-
νάρτησης απεικόνισης από τη ραδιοβόλιση, συναρτήσει της 
γωνίας ύψους για τον σταθμό της Θεσσαλονίκης σε m.

Figure 9. RMS error of computed differences between tested 
mapping functions and the radiosonde according to 
elevation angle for Thessaloniki station in m.

Στους πίνακες 7 και 8 δίνονται η ελάχιστη και μέγιστη 
τιμή των διαφορών της κάθε συνάρτησης απεικόνισης για 
τον σταθμό ραδιοβόλισης στη Θεσσαλονίκη.

Πίνακας 7. Ελάχιστες τιμές διαφορών μεταξύ των τριών συναρτήσε-
ων απεικόνισης και της ραδιοβόλισης  στον σταθμό της 
Θεσσαλονίκης σε m. 

Table 7. Minimum difference values between the three mapping 
functions and radiosonde for Thessaloniki station in m.

�����
�����

���������
Niell

���������
������

GMF 

3º -0.22640 -0.06010 -0.15880 
5º -0.07420 -0.00500 -0.05900 

10º -0.01150 0.01280 -0.00900 
20º -0.00240 0.00730 -0.00190 
30º -0.00140 0.00500 -0.00110 

Πίνακας 8. Μέγιστες τιμές διαφορών μεταξύ των τριών συναρτήσε-
ων απεικόνισης και της ραδιοβόλισης  στον σταθμό της 
Θεσσαλονίκης σε m.

Table 8. Maximum difference values between the three mapping 
functions and the radiosonde for Thessaloniki station in m.

�����
�����

���������
Niell

���������
������

GMF 

3º 0.20220 0.29460 0.20660 
5º 0.07650 0.11440 0.06930 

10º 0.01430 0.03340 0.01280 
20º 0.00290 0.01240 0.00310 
30º 0.00160 0.00800 0.00170 

Στον πίνακα 9 δίνεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα των 
διαφορών μεταξύ της κάθε συνάρτησης απεικόνισης και της 
ραδιοβόλισης από τον σταθμό της Αθήνας για ένα δείγμα 
734 παρατηρήσεων. Επίσης, στο σχήμα 10 φαίνεται η μετα-
βολή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, συναρτήσει της 
γωνίας ύψους.

Πίνακας 9. Μέσο τετραγωνικό σφάλμα των διαφορών μεταξύ τιμών 
των τριών συναρτήσεων απεικόνισης και της ραδιοβόλι-
σης στον σταθμό της Αθήνας σε m. 

Table 9. RΜS error of differences between the three mapping func-
tions and the radiosonde values for Athens station in m.

�����
�����

���������
Niell

���������
������

GMF 

3º 0.08881 0.12380 0.06914 
5º 0.03495 0.06093 0.02663 

10º 0.00578 0.02469 0.00421 
20º 0.00097 0.01008 0.00076 
30º 0.00046 0.00639 0.00043 

Σχήμα 10.  Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα των διαφορών της κάθε 
συνάρτησης απεικόνισης από τη ραδιοβόλιση, συναρτή-
σει της γωνίας ύψους για τον σταθμό της Αθήνας σε m.

Figure 10.  RMS error of computed differences between the tested 
mapping functions and the radiosonde according to 
elevation angle for Athens station in m.

Στους πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες 
τιμές για το ελάχιστο και μέγιστο σφάλμα (διαφορά) για τον 
σταθμό της Αθήνας. 



16 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1  2008 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1  2008 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 17

Πίνακας 10. Ελάχιστες τιμές διαφορών μεταξύ των τριών συναρτή-
σεων απεικόνισης και της ραδιοβόλισης στον σταθμό 
της Αθήνας σε m. 

Table 10. Minimum difference values between the three mapping 
functions and radiosonde for Athens station in m.

�����
�����

���������
Niell

���������
������

GMF 

3º -0.22620 -0.03340 -0.24620 
5º -0.07480 0.00470 -0.08880 

10º -0.01130 0.01450 -0.01370 
20º -0.00270 0.00740 -0.00290 
30º -0.00200 0.00440 -0.00210 

Πίνακας 11. Μέγιστες τιμές διαφορών μεταξύ των τριών συναρτή-
σεων απεικόνισης και της ραδιοβόλισης στον σταθμό 
της Αθήνας σε m. 

Table 11. Maximum difference values between the three mapping 
functions and the radiosonde for  Athens station in m.

�����
�����

���������
Niell

���������
������

GMF 

3º 0.24520 0.25420 0.12550 
5º 0.09270 0.10450 0.04910 

10º 0.01630 0.03190 0.01000 
20º 0.00320 0.01220 0.00290 
30º 0.00140 0.00760 0.00130 

Σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα που περιγρά-
φηκαν, την καλύτερη συμβατότητα στον υπολογισμό της 
τροποσφαιρικής υστέρησης έχει η νεοπροσδιοριζόμενη συ-
νάρτηση GMF, ενώ για γωνίες ύψους μεγαλύτερες των 10º, 
οι τιμές που έδωσε ήταν σχεδόν όμοιες με τις αντίστοιχα 
υπολογιζόμενες από τη συνάρτηση απεικόνισης Niell.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, γίνεται φανερό ότι το 
νέο μοντέλο συνάρτησης απεικόνισης παρουσιάζει καλύτε-
ρη προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν 
από τις ραδιοβολίσεις και κατά συνέπεια μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για αναγωγές μετρήσεων ακριβείας με καλύτερα 
αποτελέσματα στην περιοχή του Ελλαδικού χώρου. Επιπλέ-
ον, η χρήση της συνάρτησης δεν απαιτεί επιφανειακά μετεω-
ρολογικά δεδομένα, αφού ορίζεται μόνο με βάση την ημέρα 
του έτους και το υψόμετρο του σταθμού, κάτι το οποίο απαι-
τεί χρόνο ούτε και την ύπαρξη ακριβού εξοπλισμού. Επίσης, 
αξίζει να αναφερθεί ότι η ταχύτητα των υπολογισμών της 
προτεινόμενης συνάρτησης σε σχέση με τις άλλες συναρ-
τήσεις με τις οποίες έγιναν συγκρίσεις είναι μεγαλύτερη 
λόγω της απλοποιημένης μορφή της. Η παρούσα συνάρτηση 
έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε γωνίες ύψους 
των δορυφόρων χαμηλότερες από 15º, αυξάνοντας με αυτό 
τον τρόπο τον αριθμό των προς επεξεργασία δεδομένων. Σε 
επιπλέον συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν παρατηρή-
θηκε ότι η συγκεκριμένη συνάρτηση απεικόνισης δεν δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα από τις αντίστοιχες των Υφαντή 
και Niell για σταθμούς εκτός του Ελληνικού χώρου κάτι το 
οποίο ήταν αναμενόμενο, αφού θεωρήθηκε ότι το πάχος της 
τροπόσφαιρας δεν μεταβάλλεται. Η χρήση της προτείνεται 
μόνο για το εύρος της περιοχής του Ελλαδικού χώρου που 
περιλαμβάνεται στον πίνακα 12. Ο προσδιορισμός μίας νέας 
συνάρτησης απεικόνισης που να καλύπτει τον Ευρωπαϊκό 
χώρο βασιζόμενη σε περισσότερους σταθμούς ραδιοβόλισης 
θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα επόμενα στάδια της 
παρούσας έρευνας.

Πίνακας 12. Όρια γεωγραφικού πλάτους και μήκους για την εφαρ-
μογή της νέας συνάρτησης απεικόνισης. 

Table 12. Geographical latitude and longitude limits for using the 
Greek Mapping Function.

� (Dms) � (Dms) 
Max 41º40’ 27º00’ 
Min 34º40’ 19º40’ 
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Abstract
The main goal of the present paper is the determination of a new 
mapping function in order to better handle the tropospheric effect 
on GPS signals, especially for the Hellenic region. In space-to-
earth geodetic techniques the troposphere affects the radio wave 
propagation. In order to estimate the total non-zenith path delay 
various mapping functions have been proposed to scale the zenith 
delay to other elevations. The computational method is based on 
radiosonde balloon measurements selected from seven stations 
inside and around Greece covering a two-year time span. The 
effectiveness of the new function is tested against Niell and Ifadis 
mapping functions. A comparison of the results is presented and 
finally some useful conclusions are drawn.

1. INTRODUCTION

GPS signals are refracted by the lower part of the 
earth’s atmosphere, up to 80Km altitude, composed of dry 
gases and water vapor. The overall effect of the neutral 
atmosphere is referred to as the tropospheric effect. The 
neutral atmosphere is a nondispersive medium with respect 
to radio waves up to frequencies of 15 GHz and its delay 
is a function of atmospheric pressure, temperature and 
moisture content. For directions not too far from zenith 
the tropospheric delay may be approximated by the zenith 
delay, calculated by standard models, multiplied by the 
cosecant of the elevation angle. This is the simplest form 
of a mapping function. For the past twenty years several 
investigators have proposed functions to scale the zenith 
hydrostatic delay to a lower elevation angle. 

The functions of Niell and Ifadis were used in this study. 
In this paper, two years of radiosonde data for seven stations 
were downloaded from the British Atmospheric Data Center 
and properly analyzed in order to determine the Greek 
mapping function. 

This new function has shown better behavior when 
computing the tropospheric delay, even for satellite elevation 
angles lower than 15º. The derived results were compared 
to the relevant values calculated by the Niell and Ifadis 
mapping functions and also with radiosonde measurements.

2. ΤROPOSPHERIC  REFRACTION AND 
MAPPING FUNCTIONS

2.1 Tropospheric refraction

The neutral atmosphere is the lowest part of the earth’s 
atmosphere, up to about 80 km altitude. The neutral 
atmosphere consists of a combination of several gases. The 
signal propagation within this layer depends on  temperature, 
pressure and water vapor. The factor that describes the 
variability of neutral atmosphere is the refractive index (n), 
which strongly depends on space and time. Because the 
refractive index takes very small values, it is not used in the 
calculations and is replaced by the refractivity N (N=106(n-
1)). The variability of the air refractivity with space and time 
affects the way that a radiowave propagates through the 
atmosphere. The radiowave bends and its speed is delayed. 
The final result is the so called total atmospheric delay. Τhe 
path delay is finally given by equation 3.8

2.2  Mapping functions

For high precision geodetic applications, especially 
at a lower elevation angle, the delay should be connected 
with the elevation angle. The connection between the delay 
and the elevation angle is expressed by a function called a 
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mapping function. The tropospheric delay is mapped with 
the mapping function for each ray trace in a total delay from 
zenith. In 1972 Marini proposed a mapping function in a 
continuously fractional form given in equation 3.12. Several 
mapping functions have been developed based on this 
fraction form. The best known are those calculated by Davis, 
Ifadis, Herring and Niell. All of the above models share the 
basic form of the continuous fraction, which is used for the 
geometrical approximation of the elevation dependence of 
the delay.

3. THE NEW MAPPING FUNCTION 
DETERMINATION

The computational process for the determination of the 
new mapping function parameters is based on radiosonde 
measurements. In this study, two years of radiosonde data 
were downloaded from the British Atmospheric Data Center. 
The weather balloons were launched at seven different 
geographic locations, ranging from Bridezi in Italy to Isparta 
in Turkey. Typically, balloons were launched twice per day 
throughout the study period, except for the Bridezi station (4 

times within each day). The total number of measurements 
was equal to 10224.

By analyzing this mass of data, using double exponential 
transformation algorithms, the critical factors of the new 
model were estimated by the best fitting lines in a least-
squares sense.

4. CONCLUSIONS

A new mapping function for computing the tropospheric 
delay at various satellite elevation angles was determined. 
The computational process was based on radiosonde 
balloon measurements selected from seven stations in 
and around Greece covering a two-year time span. For 
comparison reasons the tropospheric delay was calculated 
at the seven stations using the known formulae of Ifadis and 
Niell. All the tests were applied for two stations located at 
geographic locations inside the Hellenic region. From the 
analysis of the results it has been clearly shown that the new 
mapping function has better behavior when computing the 
tropospheric delay, even for satellite elevation angles lower 
than 15º, such as 3º,5º, and 10º.
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