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RESUMO 
 
Os sinais GPS (Global Positioning System) ao se propagarem na atmosfera são 
influenciados por diversos fatores que ocasionam erros em suas observáveis. Com o 
desligamento da SA (Selective Availability) a refração troposférica passou a ser uma 
das maiores fontes de erro no GPS, juntamente com a refração ionosférica. Várias 
pesquisas têm sido realizadas sobre esse tema em busca de resultados mais precisos. 
No que diz respeito à refração troposférica, para reduzir seus efeitos são empregados 
modelos matemáticos e os resíduos provenientes dessa modelagem, após 
parametrizados, são estimados a partir das observáveis GPS. Porém, há diversas 
aplicações GPS em que a parte  residual não é considerada, necessitando-se 
portanto, empregar modelos que forneçam os melhores resultados. Esses modelos 
são compostos por funções matemáticas que descrevem o atraso na direção zenital, e 
das funções de mapeamento que relacionam o ângulo de elevação do satélite com 
esse atraso. Enquanto há diversas funções de mapeamento disponíveis, os modelos 
do atraso zenital troposférico são basicamente dois: o de Hopfield e o de 
Saastamoinen. Estes modelos foram desenvolvidos a partir de dados meteorológicos 
coletados, em sua maioria, em regiões do hemisfério norte. Por esse motivo, é 
interessante saber qual desses modelos fornece melhores resultados no Brasil. 
Visando investigar o desempenho destes, o presente trabalho compara os valores 
provenientes da aplicação dos modelos de Saastamoinen e Hopfield com valores do 
atraso zenital troposférico determinado pelo processamento de dados GPS no 
GIPSY-OASIS II. Os valores fornecidos pelo GIPSY-OASIS II foram comparados 
com valores do atraso zenital obtidos por radiossondas e apresentaram discrepâncias 
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da ordem de 1cm, fornecendo portanto, ótimos valores de referência para 
comparação. Os resultados mostram que ambos os modelos são consistentes e que a 
metodologia aplicada e adequada. 
 
 

ABSTRACT 
 
There are many factors affecting the GPS (Global Positioning System) signals 
propagation in the terrestrial atmosphere, which cause error in their observables. 
With the SA (Selective Availability) turned off both tropospheric and ionospheric 
refraction are the largest GPS error sources. Several researches have been 
accomplished about this theme aiming more precise results. About the tropospheric 
refraction, to reduce its effects, mathematical models are used and the residues 
generated by modeling are parameterized and after adjusted based on the GPS 
observables. However, there are several GPS applications in which such residues are 
not considered. Therefore, it requires mathematical models for supplying the best 
results. Those models are composed by mathematical functions that describe the 
delay in the zenithal direction. Such delay is related with the satellite elevation angle 
by mapping functions. While there are available several mapping functions, the 
models of the zenithal tropospheric delay are basically two: the Hopfield and 
Saastamoinen models. These models were developed by using collected 
meteorological data, most of them from Northern Hemisphere areas. Because of this 
it is interesting to know which of those models provide better results in Brazil. This 
work compares output data coming from Saastamoinen and Hopfield models versus 
GIPSY-OASIS II GPS data processing values of the zenithal tropospheric delay. 
The values supplied by the GIPSY-OASIS II were considered good references 
because they were compared with zenithal delay values from radiosondes and the 
discrepancies were of the order of 1cm. The results showed that both models are 
consistent and that the applied methodology is appropriated.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A grande variação da concentração dos elementos contidos na troposfera causa 
vários efeitos nos sinais GPS (Global Positioning System) quando eles se propagam 
através dela. Esses efeitos são: cintilação atmosférica, atenuação atmosférica e o 
atraso troposférico. Enquanto os erros gerados nas observáveis GPS pela cintilação e 
atenuação troposférica podem ser negligenciados, o erro gerado pelo atraso 
troposférico possui dimensões maiores e devem ser minimizados. Para isso, 
emprega-se os modelos matemáticos  desenvolvidos a partir de extensivos conjuntos 
de observações meteorológicas coletados empiricamente.  



  
 A forma mais eficiente de tratar o atraso troposférico envolve, além dos 
modelos, processos estocásticos que  tratam os resíduos dessa modelagem. Nesses 
processos, tais resíduos, após serem parametrizados, são estimados a partir das  
próprias observações GPS. No entanto, em muitos softwares de processamento de 
dados GPS essa estratégia não está disponível. Nesses casos, o atraso troposférico é 
tratado somente pelo emprego dos modelos matemáticos. 
 A modelagem do atraso troposférico é dividida em duas etapas. A primeira 
envolve a determinação do atraso gerado no sinal GPS ao se propagar através da 
troposfera na direção zenital, o qual é denominado atraso zenital troposférico. A 
segunda etapa consiste em relacionar o atraso zenital com o ângulo de elevação do 
satélite observado ao utilizar as denominadas funções de mapeamento.  
 Atualmente há diversas funções de mapeamento disponíveis (Lanyi, 1984; 
Davis et al., 1985; Niell, 1996 entre outras). Várias foram desenvolvidas nos últimos 
anos, visando a melhoria da acurácia das técnicas espaciais de posicionamento 
geodésicos, como VLBI (Very Long Baseline Interferometry) e GPS. Elas fornecem 
ótimos resultados para ângulos de elevação acima de 5°.  
 Quanto aos modelos que tratam o atraso zenital troposférico são basicamente 
dois: o de Hopfield (Monico, 2000 apud Seeber, 1993) e o de Saastamoinen 
(Saastamoinen, 1973). Os pontos de coleta das observações meteorológicas 
utilizados para desenvolver estes modelos se concentraram no hemisfério norte. Isto 
foi devido ao reduzido número de estações meteorológicas existentes no hemisfério 
sul na época em que eles foram desenvolvidos. Esse reduzido número se justifica 
pelo fato da área ocupada pelos oceanos ser maior que as áreas continentais e pela 
infraestrutura meteorológica inadequada da maioria dos países do hemisfério sul.  
 Considerando esses fatos, é importante conhecer qual destes modelos fornece os 
melhores resultados na determinação do atraso zenital troposférico em áreas do 
território brasileiro. O presente trabalho tem por objetivo investigar o desempenho 
dos modelos de Hopfield e Saastamoinen ao utilizar medidas de temperatura e 
pressão na superfície. Para isso, seus resultados serão comparados com os valores 
estimados pelo processamento de dados GPS no software GIPSY-OASIS II (GOA-
II) (Gregorius, 1996).  

Para assegurar a qualidade dos resultados na determinação do atraso zenital 
troposférico fornecido pelo GOA-II é apresentado um experimento que os compara 
com valores determinados pelo uso de radiossondas lançadas simultaneamente com 
a coleta dos dados GPS utilizados. Além disso, é apresentada a teoria envolvida no 
atraso zenital troposférico e nos modelos de Hopfield e Saastamoinen. 

 
 
 
 
 



  
2. ATRASO ZENITAL TROPOSFÉRICO 

 
A variação no índice de refração do ar (n) causa mudanças na direção e 

diminuição na velocidade das ondas de radio freqüência ao se propagarem na 
troposfera. Isso gera na trajetória do sinal GPS uma leve curvatura, se comparada à 
trajetória geométrica entre um satélite no espaço e um receptor na superfície da 
Terra. A diferença entre a comprimento da trajetória efetivamente percorrida pelo 
sinal (S) e o comprimento da trajetória geométrica (Sg) é denominado atraso 
troposférico (DTROP), dado por: 
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onde N é denominado refratividade atmosférica, que se relaciona com o índice de 
refração do ar da seguinte forma .  6101nN )( −=
 Para facilitar a modelagem das variações da refratividade, e por conseqüência o 
atraso troposférico, são empregadas as funções de mapeamento. Por intermédio 
delas, as variações da refratividade em uma direção qualquer podem ser tratadas 
considerando apenas a concentração dos gases na coluna vertical atmosférica. Desta 
forma, a refratividade atmosférica pode ser considerada como uma função da 
temperatura (T), da densidade do ar ( ) e da pressão parcial do vapor d’água (e), 
com valores variando em função da altitude (h). Assim tem-se (Davis et al., 1985): 
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onde = 287,0538 J kghR -1 K -1 é a constante específica para os gases hidrostáticos, 
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2k -1 e =373900 K3k 2 hPa-1 são constantes da refratividade 
atmosférica cujo valores foram determinados experimentalmente (Bevis et al., 
1994). 

A refratividade deve ser integrada na equação (1) com relação à variável h, 
desde a altitude da estação (h0). Desta forma, o resultado será o atraso troposférico 
na direção zenital (Dz), que devido ao comportamento diferenciado dos gases 
hidrostáticos e do vapor d’água, é separado em atraso zenital da componente 
hidrostática (Dzh) e atraso zenital da componente úmida (Dzw). A refratividade da 
componente hidrostática é dada pela primeira parcela da equação (2), e a 
refratividade da componente úmida corresponde as parcelas restantes dessa equação. 
Assim tem-se: 
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Nota-se que o atraso zenital troposférico da componente hidrostática depende 
apenas da densidade do ar atmosférico. Por isso, seus valores podem ser 
determinados  a partir de medidas de pressão do ar na superfície (P0) em hPa, da 
latitude do local (ϕ), e da altitude (h0) em quilômetros. A expressão para a 
determinação do Dzh  é dada pela equação (Davis et al., 1985): 
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A precisão dos valores de Dzh fornecidos pela equação (4) depende da qualidade das 
medidas de pressão atmosférica. Para barômetros com precisão de 0,5 hPa, a 
precisão da equação (4) é de 1 mm. 
 Por outro lado, o atraso zenital da componente úmida está totalmente 
relacionado com a razão de mistura entre o vapor d’água e os gases hidrostáticos. A 
pressão parcial do vapor d’água (e) é muito variável com relação ao espaço e ao 
tempo, o que torna muito difícil à determinação precisa do Dzw. No entanto, isso é 
resolvido quando se têm à disposição equipamentos adequados, como as 
radiossondas. Elas possibilitam uma integração numérica da refratividade dada pela 
segunda parcela da equação (3), pois estando equipados com sensores 
meteorológicos, percorre a troposfera medindo valores de temperatura, pressão e 
umidade relativa do ar (Emardson, 1998). 

Uma forma de determinar valores aproximados para o atraso zenital 
troposférico de ambas as componentes é pelo emprego dos modelos matemáticos de 
Hopfield e Saastamoinen. Eles contêm, em sua formulação original, uma função de 
mapeamento. Como o interesse deste trabalho é avaliar a modelagem do atraso na 
direção zenital, tais funções não serão consideradas. 

 
 

3. MODELO DO ATRASO ZENITAL TROPOSFÉRICO DE HOPFIELD 
 
 O modelo do atraso troposférico desenvolvido por Hopfield  supõe que a 
refratividade atmosférica (N) é dada em função dos valores de temperatura e pressão 
medidos na superfície e da altura da camada atmosférica que exerce influência na 
propagação dos sinais de radio freqüência. Este modelo é dado pela seguinte 
equação (Monico, 2000 apud Seeber, 1993): 
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onde o sub índice “0” representa as medidas efetuadas na superfície. Os valores de 
pressão devem ser aplicados em hPa e temperatura em Kelvins. A constante comum 
nas equações (5) e (6) é composta pela constante de refratividade do ar (k1) e por um 
coeficiente que relaciona a espessura da camada atmosférica com o atraso zenital. 
Os termos HH e HW correspondem às alturas das camadas atmosféricas das 
componentes hidrostática e úmida respectivamente, em unidades métricas, dadas 
por: 

 ),(,. 16273T7214813640H 0H −+= ; (7) 

 00011HW .= .  (8) 

O valor de HH é dado em função da temperatura, enquanto o valor de HW é 
constante. No entanto, a espessura da camada que contém o vapor d’água 
atmosférico pode variar, dependendo da latitude do local. O valor dado pela equação 
(8) se refere a locais próximos ao equador, sendo que para locais próximos aos pólos 
este valor pode ser de 7.000m (Hartman, 1994). Baseado nesta informação, pode-se 
fazer uma correção, considerando a taxa de variação de HW  constante com relação 
às variações da latitude (ϕ) do local. Isso pode ser expresso pela seguinte equação: 

 ϕ444400011HW ,. −= ,  (9) 

onde os valores da latitude devem ser aplicados em módulo e em unidade de arco 
decimal. A aplicação da equação (9) ao invés da formulação original dada pela 
equação (8), pode ser considerada uma pequena correção no modelo de Hopfield que 
poderá trazer alguns benefícios na modelagem do atraso zenital troposférico. 
 
 
4. MODELO DO ATRASO ZENITAL TROPOSFÉRICO DE 
SAASTAMOINEN 
 
 A parte do modelo de Saastamoinen que trata o atraso zenital troposférico pode 
ser descrito pela equação (Saastamoinen, 1973): 
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onde P0  e e0 são aplicados em hPa e T em kelvin. No termo constante (0,002277) 
presente nas equações (10) e (11), está implícito os valores da constante k1, 
constante especifica dos gases hidrostático Rh, e a constante gravitacional efetiva. 
Essa última depende da latitude e altitude do local. As variações da constante 
gravitacional efetiva são corrigidas pela aplicação de um fator de correção D, dado 
por: 

 ),cos,( 0h0002802002601D ++= ϕ , (12) 

onde os valores de h0 são aplicados em quilômetros. Este modelo está baseado no 
equilíbrio hidrostático dos gases que compõem a atmosfera, isto é, considera a 
densidade do ar proporcional a pressão e inversamente proporcional a altitude e a 
gravidade.  
 Os valores de temperatura e pressão utilizados na aplicação dos modelos de 
Hopfield e Saastamoinen podem ser obtidos por métodos diretos, em medidas 
efetuadas no momento em que são realizadas as observações, ou por métodos 
indiretos. Os métodos indiretos estão baseados nas condições normais do tempo 
atmosférico e podem ser considerados as aproximações mais grosseiras presentes na 
modelagem troposférica. Neles são empregados valores de referência ao nível do 
mar, os quais são mapeados para uma localização qualquer utilizando taxa de 
decréscimo com relação ao aumento da altitude. 
 Para avaliar a qualidade dos resultados na estimativa do atraso zenital 
troposférico fornecidos pelos modelos de Hopfield e Saastamoinen, será utilizado 
para comparação valores estimados a partir das observações GPS processadas no 
software GOA-II. Os resultados fornecidos por tais modelos serão comparados, em 
ambas as componentes, aplicando valores de temperatura e pressão obtidos por 
métodos diretos. 
 
 
5. DETERMINAÇÃO DO ATRASO ZENITAL TROPOSFÉRICO 
UTILIZANDO O SOFTWARE GOA-II  
 
 O GOA-II é um software científico desenvolvido pelo JPL (Jet Propulsion 
Laboratory) que processa não só dados GPS mas também dados SLR (Satellite 
Laser Range) e DORIS (Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by 



  
Satellite). Para a determinação do atraso zenital troposférico foi empregado o 
método de posicionamento por ponto de alta precisão (Monico, 2000), ao minimizar 
os demais erros sistemáticos presentes nas observações GPS, aplicando estratégias 
adequadas e acrescentando informações previamente conhecidas. 
 O atraso zenital troposférico é estimado utilizando processos estocásticos 
recursivos que exploram a sua alta correlação temporal, aplicando o seguinte 
modelo: 

 , (13) )()()( 0Z0ZZ ttDtDtD −+= &

onde t0 é a época inicial dos lotes em que foi dividido o arquivo de observações, 
(tZD 0) é o valor do atraso zenital troposférico para a época de referência (t0) e t é a 

época em que se deseja determinar o atraso zenital troposférico. O termo  é a 
taxa de variação do atraso zenital troposférico com relação ao tempo.  

ZD&

 A partir dos valores do atraso zenital troposférico determinados pelo GOA-II, 
pode-se obter os valores gerados pela influência da componente úmida. Os valores 
do atraso zenital da componente hidrostática são obtidos ao aplicar a equação (4) e 
valores de pressão na superfície. Tomando os valores do atraso zenital troposférico 
obtidos pelas observações GPS, subtraindo o atraso troposférico da componente 
hidrostática dada pela equação (4), chega-se nos valores do atraso zenital da 
componente úmida. A qualidade dos valores fornecidos pelo GOA-II pode ser 
avaliada ao comparar com os valores determinados pela utilização de radiossondas. 
 
 
6. COMPARAÇÃO DOS VALORES DO ATRASO ZENITAL 
TROPOSFÉRICO FORNECIDOS PELO GOA-II  E RADIOSSONDAS. 
 

Os dados GPS utilizados foram coletados simultaneamente a uma campanha de 
lançamento de 10 radiossondas, realizada no IPMET-UNESP (Instituto de Pesquisas 
Meteorológicas da UNESP, Campus de Bauru), no período de 10 a 15 de Julho de 
2000, que corresponde aos dias 192, 193, 194, 195, 196 e 197 do mesmo ano. As 
radiossondas utilizadas na campanha são da marca VAISALA, modelo RS-80. A 
antena GPS utilizada é da marca ASHTECH, modelo Marine III – L1/L2 - ASH 
700700.C, e o receptor  GPS é da mesma marca, modelo ZXII. Para a coleta das 
medidas atmosféricas foi utilizada uma estação meteorológica automática da marca 
Campbell Scientific, Inc. modelo 21X. Foram  realizadas medidas de pressão, 
temperatura (máxima e mínima), umidade relativa, velocidade e direção do vento, 
com taxa de coleta de 5 minutos durante toda a campanha. 
 Os dados GPS foram processados pelo GOA-II com intervalo de processamento 
de 30 segundos e ângulo de elevação mínimo do satélite de 15º. A função de 
mapeamento utilizada foi a de Niell (Niell, 1996). Os valores do atraso zenital 



  
troposféricos em ambas as componentes foram determinados para cada intervalo de 
5 minutos da campanha. Para a determinação na componente hidrostática foi 
utilizado a equação (4) e os valores de pressão coletados pela estação automática. 
 Os valores do atraso zenital troposférico para a componente úmida foram 
também determinados pelas radiossondas a partir de uma integração numérica dos 
dados dos perfis atmosféricos por elas coletados. 

Na Figura 01 são apresentados os valores do atraso zenital troposférico da 
componente úmida determinados pelo GOA-II e pelos dados das 10 radiossondas 
lançadas na campanha. Os valores determinados pelo GOA-II  plotados nessa figura 
se referem aos valores médios para cada período de 1 hora da campanha.  
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Figura 01 - Valores do atraso zenital troposférico da componente úmida 
determinados a partir das observações GPS (triângulo), e pelos lançamentos 
das radiossondas (circulo).  
 

 Considerando verdadeiros os valores fornecidos pelas radiossondas, pode-se 
determinar a acurácia dos valores do atraso zenital troposférico da componente 
úmida fornecidos pelo GOA-II. As quantidades estatísticas utilizadas são: o erro 
médio (Bias), o desvio padrão (σ ) e o erro médio quadrático (EMQ) dado pela 
fórmula (Mikhail & Ackermann, 1976): 
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O erro médio resultante foi de 0,010m, o desvio padrão foi de 0,015m e o EMQ 
de 0,018m. Apesar do baixo número de radiossondas utilizadas, tais valores 
mostram que o atraso zenital troposférico estimado pelo GOA-II pode ser 
considerado adequado para avaliar os modelos do atraso zenital troposférico da 
componente úmida. 

 
 

7. COMPARAÇÃO DOS MODELOS DE HOPFIELD E SAASTAMOINEN 
 
 As observações GPS utilizadas para investigar os resultados fornecidos pelos 
modelos de Hopfield e Saastamoinen são as mesmas utilizadas para comparar os 
valores do atraso zenital estimados pelo GOA-II com os determinados pelas 
radiossondas. Isto foi feito para aproveitar as condições favoráveis reunidas na 
campanha realizada em Bauru, como a disponibilidade de dados meteorológicos na 
superfície e a presença das radiossondas para assegurar a qualidade dos resultados 
fornecidos pelo GOA-II.  
 Como os modelos avaliados apresentam uma formulação distinta para as 
componentes hidrostática e úmida, elas foram avaliadas separadamente. Os valores 
de referência do atraso zenital troposférico para a componente hidrostática foram 
obtidos pela equação (4), e para a componente úmida foram os estimados pelo 
GOA-II. 
 Os valores do atraso zenital troposférico da componente hidrostática fornecidos 
pelo modelo de Hopfield foram calculados pela aplicação das equações (5) e (7). Os 
fornecidos pelo modelo de Saastamoinen foram determinado ao utilizar as equações 
(10) e (12). Em ambos os casos, foram utilizados valores de temperatura e pressão 
fornecidos pela estação automática. Os valores do atraso foram determinados nas 
mesmas épocas em que foram coletadas as informações meteorológicas pela estação 
automática, ou seja, para cada intervalo de 5 minutos da campanha. Na Figura 02 
são mostrados os valores do atraso zenital troposférico da componente hidrostática 
(Dzh) fornecidos pelos modelos de Hopfield e Saastamoinen bem como os valores 
estimados pela aplicação da equação (4) e valores de pressão na superfície 
fornecidos pela estação meteorológica automática. 
 De forma análoga, os valores do atraso zenital troposférico da componente 
úmida fornecidos pelo modelo de Hopfield foram calculados pela aplicação das 
equações (6) e (9). Os fornecidos pelo modelo de Saastamoinen foram determinado 
ao utilizar as equações (11) e (12). Esses valores também foram determinados para 
cada intervalo de 5 minutos da campanha. Os resultados são mostrados na Figura 03 
juntamente com os valores estimados pelo GOA-II. 
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Figura 02 - Valores do Dzh fornecidos pelos modelos de Hopfield (cruzes) e 
Saastamoinen (circulo) comparados com valores obtidos pela  aplicação da 
equação (4) (quadrado) com intervalos de 5 minutos. 

 
 Se os valores fornecidos pelo GOA-II e pela equação (4) forem considerados 
verdadeiros, é possível avaliar qual dos modelos forneceu maior acurácia. Para isso, 
pode-se analisar o erro médio, o desvio padrão e o EMQ apresentados na Tabela 01, 
para ambas as componentes do atraso zenital troposférico. Na obtenção dos 
resultados da Tabela 01 foram considerados 1291 pares de valores obtidos pelos 
diferentes modelos avaliados. 
 Tanto na Figura 01, como na Figura 03, pode-se notar a presença de um 
altíssimo salto em alguns valores de Dzw do dia 196 (14/07/2000). Este efeito foi 
devido à alta atividade ionosférica sobre os sinais GPS provocada pela ocorrência de 
tempestades geomagnéticas. Essa afirmativa está baseada nos registros dos 
equipamentos a bordo do satélite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) que 
detectaram a ocorrência destes fenômenos no período de 14 a 16 de julho de 2000 
(Kunches, 2000). Por esse motivo os dados coletados no período das 10h 30min às 
12h 30min do dia 196 não participaram dos cálculos dos valores apresentados na 
Tabela 01. 
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Figura 03 - Valores do Dzw fornecidos pelos modelos de Hopfield (cruz) e 
Saastamoinen (circulo) comparados com valores estimados a partir das 
observações GPS (quadrado), para cada 5 minutos da campanha. 

 
 Analisando o gráfico da Figura 02 pode-se verificar que para a componente 
hidrostática do atraso zenital troposférico, ambos os modelos foram bastante 
precisos. Os valores da Tabela 01 mostram que o modelo de Saastamoinen 
apresentou melhores resultados que o modelo de Hopfield. No entanto, o modelo de 
Saastamoinen não pode ser considerado melhor, pois a dimensão da diferença foi 
muito pequena (na casa dos décimos de milímetros). 
 Quanto ao atraso zenital troposférico da componente úmida (Figura 03) pode-se 
verificar que quando os valores do Dzw foram pequenos (períodos de pressão 
atmosférica alta) o modelo de Hopfield forneceu melhores resultados que o de 
Saastamoinen. Por outro lado, para períodos que apresentaram valores do Dzw 
maiores que 12cm o modelo de Saastamoinen, predominantemente, forneceu 
melhores resultados que o de Hopfield. No entanto, considerando-se todo o período 
avaliado, ao analisar os números da Tabela 01, não se pode afirmar qual é melhor, 
pois os valores do EMQ, apresentados para ambos os modelos, foram idênticos. 



  
Tabela 01 - Quantidades estatísticas resultantes da avaliação dos valores do 
atraso zenital troposférico determinados pelos modelos Hopfield e 
Saastamoinen. 

 

Componente 
Hidrostática 

Componente 
Úmida 

 
Modelos do  

atraso zenital 
troposférico 

Bias  
(m)  

σ 
(m) 

EMQ 
(m) 

Bias  
(m) 

σ 
(m) 

EMQ 
(m) 

Hopfield  -3,1x10-4 5,0x10-4 5,9x10-4 1,7x10-3 2,9x10-2 2,9x10-2

Saastamoinen -1,5x10-4 5,5x10-7 1,5x10-4 -1,1x10-2 2,7x10-2 2,9x10-2

 
 
8. COMENTÁRIOS  

 
O experimento apresentado neste trabalho não foi realizado dentro das 

condições ideais, pois houve a ocorrência de alguns fatores  que prejudicaram a 
estimativa do atraso zenital pelo GOA-II. Um desses fatores foi o multicaminho do 
sinal, que esteve presente de forma significativa entre os dados coletados, visto que a 
antena utilizada e o local da estação não foram os mais adequados. Para que a 
distância entre o receptor e a estação automática fosse a menor possível, ele foi 
instalado sobre uma torre, ficando muito próximo de pára-raios, de sensores 
meteorológicos e de outras antenas.  

Na análise no gráfico da Figura 01, pode-se notar a presença de um erro 
sistemático nos resultados do dia 193 e parte do dia 194, causada pela influência de 
um radar meteorológico que foi ligado neste período. Na ausência destes fatores os 
valores na estimativa do atraso zenital pelo GOA-II poderiam ser melhores, 
diminuindo as discrepâncias com relação aos valores fornecidos pelas radiossondas. 
 É necessário enfatizar que praticamente todos os softwares de processamento de 
dados GPS ao aplicar os modelos de Saastamoinen ou Hopfield não utilizam dados 
meteorológicos de superfície medidos durante a coleta dos dados, apesar de muitos 
fornecerem essa opção. Eles utilizam valores de temperatura e pressão obtidos pela 
aplicação de métodos indiretos, da forma discutida anteriormente. Quando tais 
métodos são empregados, os valores do atraso zenital tornam-se constantes. O maior 
prejuízo gerado pela utilização destes métodos é a perda da sensibilidade dos 
modelos às variações diárias e anuais do atraso zenital troposférico. Essa 
aproximação é responsável pelas maiores imprecisões nessa modelagem. Isto é 
agravado quando se trata da componente hidrostática, pois como mostrado pela 
Figura 02, ambos os modelos avaliados mostraram-se bastante precisos ao serem 
aplicados com valores de temperatura e pressão na superfície medidos durante a 
coleta dos dados GPS. 



  
9. CONCLUSÕES 
 
 Descreveu-se um experimento em que dados GPS foram coletados 
simultaneamente a uma campanha de radiossondagem, onde os valores do atraso 
zenital troposférico estimados pelo processamento dos dados GPS no GOA-II  
foram comparados com os valores determinados pelas radiossondas. A discrepância 
média obtida foi de 1,0cm, o que possibilitou a utilização dos dados estimados pelo 
GOA-II como valores de referência para avaliar os modelos de Hopfield e 
Saastamoinen.  

Para a componente hidrostática do atraso zenital troposférico, ambos os 
modelos (utilizando medidas meteorológicas de superfície) forneceram resultados 
bastante precisos. Quanto ao atraso zenital da componente úmida, o modelo de 
Hopfield, com correção da altura da camada atmosférica que contém vapor d’água, 
apresentou menor erro médio, enquanto o modelo de Saastamoinen apresentou 
menor desvio padrão. No entanto, o valor da resultante dessas quantidades (EMQ) 
foi quase idêntico para ambos os modelos, o que  não permite identificar qual é o 
melhor deles a partir dos dados considerados nesse trabalho. 

A metodologia aqui utilizada para avaliar os modelos que tratam o atraso zenital 
troposférico mostrou-se bastante eficiente. Uma campanha contendo um maior 
número de radiossondas poderá ser utilizada para determinar corretamente a 
acurácia das estimativas do atraso zenital troposférico fornecidos pelo GOA-II. 
Utilizando essa metodologia, associada a períodos de coleta que englobam todas as 
estações do ano, efetuadas em diversas localidades, será possível identificar o 
modelo mais adequado para tratar o atraso zenital troposférico dentro do território 
brasileiro. 
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