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Esipuhe
GPS-meteorologialla tarkoitetaan ilmakehän tilan mittaamista navigointisatellittien signaalien
avulla (GPS = Global Positioning System). Ensisijassa on kyse ilmakehän
kosteushavainnoista. Ilmatieteen laitoksen järjestämän GPS-meteorologiaseminaarin tarkoitus
oli luoda yleiskatsaus alan tämänhetkiseen kehitysvaiheeseen ja arvioida sen
jatkotutkimustarpeita sekä luoda yhteyksiä alan osaajien välille. Seminaariin kutsuttiin noin
yhdeksänkymmentä vierasta korkeakouluista, yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja GPSnavigointitekniikan kanssa tekemisissä olevista yrityksistä. Vieraaksemme saapui noin
neljäkymmentä asiasta kiinnostunutta.
GPS-meteorologia kaukomittausmenetelmänä hakee vasta paikkaansa. Ensimmäiset kokeet
kymmenisen vuotta sitten tehtiin ns. okkultaatiomenetelmällä, jossa satelliitista lähetetty
signaali kulkee ilmakehän läpi toisessa satelliitissa olevaan vastaanottimeen. Korkealaatuisten
GPS-vastaanottimien yleistyessä maan pinnalla tehtävät havainnot ovat lisääntyneet.
Pintahavainnoissa pyritään yleensä vastaanottimien verkottamiseen. Hyvänä esimerkkinä
tällaisesta verkosta on amerikkalaisten rahoittama kansainvälinen SuomiNet, jossa satelliittija pintasäähavainnot kerätään Internetin välityksellä. Ilmatieteen laitoksen, Helsingin
yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun SuomiNet-asema sijaitsee Sahaajankadulla
Herttoniemessä.
GPS-meteorologia on luonteeltaan poikkitieteellistä. Siinä sovelletaan monia fysiikan ja
matematiikan osa-alueita. Meteorologiseen osaamiseen tulee yhdistää geodesiaa,
geofysiikkaa, hydrologiaa, taivaanmekaniikkaa, radiotiedettä ja tilastotiedettä. Laskennassa
hyödynnetään muun muassa Gauss-Markovin estimointiteoriaa, suhteellisuusteoriaa,
Kalmanin suodatusta ja variaatiolaskentaa.
Seminaari koostui kahdeksasta esitelmästä, joissa käsiteltiin GPS-järjestelmän perusteita,
geodeettisia mittauksia, meteorologisten suureiden laskentaa GPS-havainnoista ja näiden
tulosten käyttöä numeerisessa sääennustuksessa.
Nyt käsillä olevan seminaariraportin ovat toimittaneet allekirjoittaneet yhteistyössä esitysten
pitäjien kanssa. Osa raportin luvuista on laadittu esityksen sähköisen materiaalin ja
videotallenteen avulla, osa artikkeleista on esitelmän pitäjien itsensä laatimia.
Tämä työ kuuluu toimittajien ammatilliseen täydennyskoulutusohjelmaan Met-PD:hen
(Meteorological Professional Development).
Seppo.Haarala@fmi.fi
Reino.Keranen@vaisala.com
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Kansien pohjakuva teoksesta: Tähtitieteen harrastajan kirja, Ursan julkaisuja III, Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki 1947

Foreword
GPS meteorology applies navigation satellite signals for gathering information about the state
of the atmosphere (GPS = Global Positioning System). The observations consider the atmospheric water vapor, primarily. The GPS meteorology seminar, organized by the Finnish Meteorological Institute, reviewed the status of the research in this area and aimed at identifying
future development needs and also collecting interested parties together. About ninety guests
were invited from universities, research institutes and companies involved in GPS technology,
and about forty participants attended the event.
GPS meteorology is one of the emerging remote sensing methods. In the first occultation experiments which were conducted about ten years ago, transmitted GPS signals passed through
the atmosphere and were received by other orbiting satellites. As high quality ground based
GPS receivers have become available, significant sets of ground based observations have been
collected in recent years.
Ground based GPS meteorology observations are typically made with networks of GPS receivers. The U.S. funded international SuomiNet is an example of such a network, collecting
satellite and surface weather observations with use of Internet. Finnish Meteorological Institute hosts one of the SuomiNet sites at Sahaajankatu in Herttoniemi, together with University
of Helsinki and Helsinki University of Technology.
GPS meteorology is cross-disiplinary. It applies several branches of physics and mathematics.
Meteorology is combined with knowledge in geodesy, geophysics, hydrology, celestial mechanics, radio science and statistics. Gauss-Markov estimation theory, special and general relativistic mechanics, Kalman filtering and variation theory are applied in numerical methods.
The seminar program consisted of eight presentations, which dealt with GPS positioning principles, geodetic measurements, computation of meteorological variables from GPS observations and assimilation of data in numerical weather models.
This seminar report is an outcome of collaboration of the editors and the presentation authors.
Several parts of the report have been compiled using the electronic and video presentation
material, while some articles are written by the authors themselves.
The editors attend the Meteorological Professional Development Program (Met-PD), and this
work is a part of it.
Editors
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GPS-järjestelmä, radat, mittaukset ja virhelähteet
Prof. Markku Poutanen, Geodeettinen laitos
Johdanto
NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System) eli
lyhyesti GPS on mullistanut monet perinteiset maanmittareiden ja geodeettien mittaukset.
Yhtä suuri mullistus on tapahtunut myös reaaliaikaisessa paikannuksessa, alueella johon GPS
alunperin suunniteltiinkin. Näiden ”perinteisten” sovellusten ohella GPS on löytänyt yhä
uusia käyttöalueita tarkasta ajanmäärityksestä meteorologiaan.
Satelliitista vastaanottimeen tulevaan GPS-signaaliin vaikuttaa mm. alailmakehän vesihöyryn
määrä. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi troposfäärin vesihöyrysisältöä mitattaessa.
Geodeettisissa mittauksissa tämä on eräs merkittävimmistä virhelähteistä, jonka poistaminen
havainnoista pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti. Mutta toisen kohina on toisen
signaali. Meteorologiassa tietoa voitaisiin käyttää hyväksi, ja näin on viime vuosina yritetty
tehdäkin. Mutta ennen kuin näin pitkälle päästään, on meteorologin poistettava koko joukko
virhelähteitä, joista geodeetti ja geofyysikko ovat kiinnostuneita, mutta jotka meteorologille
ovat vain häiritsevää hälyä.
Tutustumme seuraavassa lyhyesti siihen mitä GPS mittaa, millaisia havaintosuureita se tuottaa
ja mitkä seikat vaikuttavat signaalin kulkuun. Osoittautuu, ettei vesihöyryn mittaaminen ole
aivan triviaali asia, sillä niin monta muuta seikkaa vaikuttaa signaalin kulkuun.
GPS-järjestelmän yleispiirteet
GPS-satelliitit kiertävät maapalloa runsaan 20 000 km:n korkeudessa. Joka hetki on 24:stä
satelliitista näkyvissä vähintään kuusi. Neljä on minimimäärä, joka tarvitaan jatkuvaan
kolmiulotteiseen paikannukseen. Vuonna. 2003 alussa satelliitteja oli 28, sillä Maata kiertää
myös neljä varasatelliittia. Käyttäjän GPS-vastaanotin havaitsee satelliittien lähettämät
signaalit ja laskee niiden avulla oman paikkansa. Monet GPS-vastaanottimet pystyvät
seuraamaan kaikkia näkyvissä olevia satelliitteja, joita maksimissaan voi olla 12.
Satelliittien radan inklinaatio, kaltevuus Maan ekvaattorin suhteen on noin 55°. Niinpä
Suomesta nähtynä GPS-satelliitit eivät koskaan ole zeniitissä. Taivaalle jää iso aukko, jossa ei
milloinkaan näy satelliitteja. Aukon paikka riippuu siitä mistä päin maapalloa tilannetta
tarkastellaan (kuva 1). Tämä joudutaan ottamaan huomioon kun suunnitellaan peitteisessä
paikassa tehtäviä GPS-mittauksia tai vesihöyryn määrän kartoittamista eri puolilla taivasta
GPS-satelliittien avulla.
Yhdellä GPS-vastaanottimella saavutettavat tarkkuudet ovat nykyisin muutaman metrin
luokkaa ja pitkäaikaisten havaintojen (vähintään useita tunteja) keskiarvo yleensä asettuu alle
metrin päähän todellisista koordinaateista. Vuoden 2000 toukokuussa GPS-järjestelmästä
poistettiin sen siviilikäytön tarkkuutta heikentänyt SA-moodi, jolloin koordinaattivirheet
putosivat lähes kymmenesosaan.
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Satelliittien lähettämät ratatiedot eivät kelpaa, kun halutaan määrittää esim. troposfäärin
vesihöyryn määrää. Satelliittien paikan tarkkuus jää parhaimmillaankin vain muutamaan
metriin. Tarkkoja ratatietoja kuitenkin tarvitaan GPS-meteorologiassa, jossa signaalin
kulkumatka on kyettävä mittaamaan senttimetritarkkuudella. Kansainvälisen geodeettisen
assosiaation (IAG) GPS –palvelu (IGS, International GPS Service) tuottaa ratatietoja joiden
tarkkuus on senttimetriluokkaa ja joita GPS-meteorologiassakin voidaan käyttää. GPSsatelliittien tarkkoja ratoja käyttäen päästään jopa senttimetritarkkuuteen, mutta
rutiinimittauksiin tästä menetelmästä ei ole. Kaikkein tarkimmat ratatiedot saadaan lasketuiksi
vasta pari viikkoa jälkikäteen, mutta jo reaaliajassa IGS-palvelu tuottaa varsin hyviä ratoja.
Kuva 1. Kaavamainen kuva
GPS-satelliittien näkymisestä
Helsingissä (vasen) ja KeskiEuroopassa
(oikea).
Katkoviivat
kuvaavat
satelliitin rataa taivaalla ja
valkoinen ympyrä aluetta,
jossa koskaan ei näy GPSsatelliittia.

Ionosfääri
Troposfääri

X
Y
Z

Kuva 2. Satelliitista lähtevä
signaali kulkee Maan ilmakehän läpi vastanottimeen.
GPS-mittauksissa
väliaine
jaetaan kahteen osaan, ionosfääriin ja troposfääriin, joista
jälkimmäinen
käsittää
ilmakehän neutraalin osan n.
50 km alapuolella. Paikannus
perustuu satelliitin ja vastaanottimen välimatkan mittaamiseen. Koska tuntemattomina
ovat
havaitsijan
kolme
paikkakoordinaattia (X, Y, Z)
ja vastaanottimen kellovirhe
t, tarvitaan näiden ratkaisemiseen samanaikaiset havainnot
vähintään
neljästä
satelliitista.

Dt

Kuva 3. GPS-signaali koostuu
kantoaallosta,
johon
moduloitu koodi kääntää
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kantoaallon vaiheen 180° kun
koodin tila vaihtuu.

GPS:n tarkkuus
10 m
Navigointi; koodi; yksi vastaanotin
1 m DGPS; koodi + tukiasema
0.1 m RTK; vaihehavainnot + tukiasema
Staattinen; vaihehavainnot,
verkko, jälkilaskenta
0.01 m
0.001m

Pysyvät asemat; aikasarjat,
muutokset

Kuva 4. GPSn eri mittausmoodien likimääräinen tarkkuus.

GPS-paikannuksen perusteista
Kukin satelliitti lähettää jatkuvaa kantoaaltoa kahdella taajuudella, L1 (1575.42 MHz, 19 cm)
ja L2 (1227.6 MHz, 24 cm). Kantoaaltoon on moduloitu kaksi pseudosatunnaista signaalia
(C/A- ja P-koodit) sekä satelliittien ratatiedot. Kantoaallon taajuus ja signaalien stabiilisuus
varmistetaan satelliiteissa olevien cesium-kellojen avulla. Vain L1-taajuuteen moduloitu C/Akoodi on julkinen ja myös siviilien käytössä. Molemmilla taajuuksilla tuleva P-koodi on
yksinomaan sotilaskäytössä. Itse koodit eivät sisällä informaatiota. Pseudosatunnaisuus
tarkoittaa sitä, että vaikka koodi näyttää satunnaiselta sarjalta nollia ja ykkösiä, se on
kuitenkin hyvin määritellyn matemaattisen algoritmin tuottama ja voidaan rekonstruoida
vastaanottimessa, kunhan koodin tuottava algoritmi on tunnettu. C/A-koodia käyttävät
navigointivastaanottimet pääsevät muutaman metrin paikannustarkkuuteen, P-koodia
käyttävät metriin.
Yhdellä vastaanottimella tehtävässä GPS-paikannuksessa mittaussuureena on signaalin
kulkuajasta saatava pseudoetäisyys R. Signaaliin moduloidusta koodista saadaan selville GPSsatelliitin kellonaika sillä hetkellä kun koodi lähti satelliitista. Tätä verrataan havaintohetkellä
GPS-vastaanottimen kellonaikaan, jolloin voidaan laskea signaalin kulkuaika t.
Vastaanottimen kellovirhettä ei kuitenkaan tunneta, joten havaittu etäisyys R on mm.
kellovirheen dt vuoksi virheellinen määrällä
dr = c · dt,

(1)

R = R0 + dr = R0 + c · dt

(2)

eli
missä c on valon nopeus ja R0 todellinen etäisyys. Jo yhden mikrosekunnin virhe lasketussa
kulkuajassa tietää 300 m virhettä etäisyydessä. Itse asiassa myöskään satelliittien kellot eivät
ole absoluuttisen tarkkoja, mutta niiden kellovirheet tunnetaan ja ne kerrotaan satelliitin
lähettämässä viestissä. Satelliitin paikka ja sitä kautta myös satelliitin ja vastaanottimen
laskettu etäisyys perustuu satelliitin lähettämiin ratatietoihin. Satelliittien ratatiedot eivät
luonnollisestikaan ole absoluuttisen tarkkoja, kuten edellä kerrottiin.
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Suhteellisessa mittauksessa käytetään kahta tai useampaa vastaanotinta, joista vähintään yksi
on tunnetulla pisteellä ja näillä havaitaan joko C/A- tai P-koodia tai kantoaallon vaihetta L1ja/tai L2-taajuudella. Myös kantoaallon Doppler-siirtymää voidaan käyttää. Näin
havaintosuureita on enimmillään seitsemän kappaletta. Pelkkää koodia käytettäessä puhutaan
differentiaalisesta mittauksesta, kantoaallon vaihetta havaittaessa suhteellisesta
(relatiivisesta) mittauksesta. Koska kantoaallon vaihe voidaan mitata alle millimetrin
erotuskyvyllä, soveltuu menetelmä myös geodeettisiin töihin.
Mikäli mitattava vektori on yli 20–30 km, on mm. ionosfäärin muuttuvan vaikutuksen takia
syytä käyttää kaksitaajuusvastaanottimia. Kaksitaajuushavainnoista muodostettavalla
lineaarikombinaatiolla, ns. L3-havaintosuureella, ionosfäärin vaikutus voidaan poistaa. Tämä
perustuu siihen, että L1 ja L2-taajuudet tulevat ionosfäärin läpi eri tavalla. Troposfääri
vaikuttaa sen sijaan kumpaankin taajuuteen samalla tavalla, joten troposfääriä ei voi poistaa
havaintosuureista.
Paikannus voidaan siis tehdä joko ”absoluuttisena” yhdellä vastaanottimella tai suhteellisena
tunnetun tukiasemapisteen suhteen. Edellisessä kaikki virhelähteet vaikuttavat lopputuloksen
tarkkuuteen täydellä painollaan, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa osa virhelähteistä
eliminoituu kokonaan tai osittain.
Satelliitin ja vastaanottimen välinen havaittu välimatka, pseudoetäisyys L, voidaan kirjoittaa
todellisen etäisyyden ja etäisyyteen vaikuttavien virheiden summana. Tarkastellaan tässä vain
kantoaallon avulla saatavaa etäisyyttä, jota tarvitaan esim. GPS-meteorologian vaatimissa
tarkkuuksissa. Olkoon kantoaallon aallonpituus . Kokonaisia aallonpituuksia mahtuu
vastaanottimen ja satelliitin väliin N kappaletta. Olkoon lisäksi kokonaisten aallonpituuksien
yli jäävän osavaiheen määrä . Satelliitin etäisyys on siten (N + ). Vastaanottimen
kellovirheestä t aiheutuu näennäismatkaan virhe, jonka suuruus on ct. Troposfäärin
vaikutus signaalin kulkumatkaan on trop ja ionosfäärin ion. Näiden lisäksi on muita,
vähäisempiä virhelähteitä, joihin palaamme hetken päästä. Havaintoyhtälö on siis muotoa

L( N   )  ct  ion  trop  ...

(3)

Viime vuosina reaaliaikainen kinemaattinen paikannus (RTK) on yleistynyt voimakkaasti.
Menetelmä on vaativa sekä laskennan että datansiirron suhteen, ja tästä syystä RTK yleistyi
vasta vuosituhannen vaihteessa kun ”lennosta” kokonaistuntemattomat ratkaisevat algoritmit
olivat kehittyneet riittävän nopeiksi ja luotettaviksi. Käytännössä tarvitaan noin minuutin
havainnot, jotta laskenta-algoritmi saa kokonaistuntemattomat ratkaistuksi. Satelliitteja
tarvitaan vähintään viisi, käytännössä 6 – 7 antaa luotettavan tuloksen. Havainnoissa
käytetään kaksitaajuusvastaanottimia, eikä mitattavan vektorin pituus voi olla juuri 10 km
pitempi. RTK on herkkä mm. ionosfäärin aiheuttamille häiriöille. Tarkkuus on tavallisesti
muutamia senttimetrejä (tukiaseman suhteen), joka riittää useimpiin maanmittaussovelluksiin.

GPS:n virhelähteistä
Taulukko 1. Eri virhelähteiden vaikutus GPS-havaintoihin. Punaisella on merkitty ne virhelähteet, joihin
havaitsija ei voi vaikuttaa, keltaisella ne joita havaitsija omilla toimillaan voi pienentää tai eliminoida. GPSmeteorologiaan vaikuttavat virheet on merkitty vihreällä.
.
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Alkuperä

Satelliitti

Virhelähde

Vaikutus, merkittävyys, havaitsijan
vaikutuksen eliminoimiseen

Ratavirhe, kellovirhe

SA:n poistamisen jälkeen satelliitin ratavirheen vaikutus normaaleissa
mittauksissa on häviävän pieni. Satelliitin itsensä lähettämien ratatietojen
tarkkuus on muutama metri, joka aiheuttaa korkeintaan n. 10-7 (1 mm / 10
km)suuruisen suhteellisen virheen. Kaikkein tarkimmissa mittauksissa
voidaan käyttää IGS:n tuottamia tarkkoja ratoja, joiden avulla satelliittien
paikat saadaan lasketuksi muutaman senttimetrin tarkkuudella.
Merkittävä GPS-meteorologiassa.

Ionosfääri

Ionosfäärin elektronitiheys riippuu vuorokauden- ja vuodenajasta,
havaitsijan leveysasteesta ja ennen kaikkea Auringon aktiivisuudesta.
Viimeisin Auringon 11-vuotisen aktiivisuusjakson maksimi oli v. 2001.
Aktiivisen ionosfäärin aikana havainnot saattavat olla jopa mahdottomia,
koska signaalin näennäinen kulkumatka muuttuu nopeasti. Tämä haittaa
erityisesti RTK-havaintoja. Eräs merkittävimmistä virhelähteistä
aiheuttaen pahimmillaan jopa usean ppm:n skaalavirheen. Staattisissa
mittauksissa vaikutus voidaan eliminoida lähes täysin käyttämällä
laskennassa L3-havaintosuuretta, joka poistaa ionosfäärin vaikutuksen.
Tämä vaatii kuitenkin kaksitaajuusvastaanottimien käyttöä. Yli 10-15 km
matkoilla on ionosfäärin vuoksi käytettävä L3-havaintosuuretta.

Troposfääri

Vaikuttaa lähinnä korkeudenmääritykseen. Erittäin vaikea poistaa
kokonaan, syynä lähinnä alailmakehän muuttuva vesihöyrypitoisuus, jota
ei voi ottaa huomioon troposfäärimalleissa. Merkittävä virhelähde
erityisesti vuoristossa, jossa havaintopisteiden väliset korkeuserot ovat
suuria. Tyypillinen vaikutus korkeudenmääritykseen Suomessa on pari
senttimetriä, alle 5-10 km matkoilla pienempi. Troposfäärin vaikutus
riippuu myös satelliitin korkeuskulmasta.

Monitieheijastus

On erittäin suuresti havaintopaikasta riippuva ilmiö. Meren/järven ranta,
peltikatot, kaupunkiympäristö ylipäänsä ovat monitieheijastuksen
kannalta huonoja. Erityisen suuri vaikutus koodiin (navigointi, DGPS),
kantoaallon vaihetta käyttävissä suhteellisissa mittauksissa korkeintaan
pari senttimetriä. Nykyisin tarkkuusmittauksissa on yleistynyt
vaimennusrenkailla (choke ring, Dorne Margolin) varustettu
antennityyppi, joka poistaa monitieheijastusten vaikutuksen lähes täysin.
Lyhyissä suhteellisissa mittauksissa jää mukaan systemaattisen
kaltaisena virheenä, useita tunteja kestävistä mittauksista poistuu
suurimmaksi osaksi; ei riipu mitattavan matkan pituudesta. Esiintyy
lähellä horisonttia näkyvillä satelliiteilla yleensä voimakkaimpana.

Ympäristötekijät

Ovat mm. antennin päälle satanut lumi ja antennin suojakuvut. Osa
efekteistä vaikuttaa korkeuteen jopa senttimetrejä, ja ne ovat ajallisesti
muuttuvia ja käytännössä hankalia eliminoida, vaikka periaatteessa
mahdollista.

Väliaine

Ympäristö

Vastaanotin Antennin vaihekeskipiste

mahdollisuudet

virheen

Eliminoituu identtisten antennien välillä tehtävissä mittauksissa, mutta
jää jos antennit ovat erilaisia. Vaikutus pahimmillaan jopa useita
senttimetrejä, eikä virhe riipu mitattavan matkan pituudesta.
Vastaanotinvalmistajat ovat vaihtaneet antennimallejaan kiitettävän
usein, joten edes saman vastaanotinmerkin käyttäminen ei takaa
vaihekeskipistevirheen katoamista. Joissakin laskentaohjelmissa on
mahdollista käyttää erityisiä korjaustaulukoita, jolloin samassa
mittauksessa voi olla useammanlaisia antenneja.
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On yksi laskennassa ratkaistavista tuntemattomista. Useat vastaanottimet
pyrkivät pitämään kellonsa millisekunnin tarkkuudella oikeassa ajassa
tekemällä tarvittaessa millisekunnin suuruisia aikakorjauksia. Korjauksia
Vastaanottimen kellovirhe on tyypillisesti yksi tunnissa tai harvemmin. Laskentaohjelmat ottavat
hypyt huomioon automaattisesti. Erimittaisten antennikaapelien
aiheuttama signaalin viive menee myös kellovirheen tiliin, joten
käyttäjän ei tarvitse huolehtia antennikaapelin pituuden vaikutuksesta.

Laskenta

Kohina yms.

Vastaanottimen elektroniikan aiheuttama kohina, signaaliprosessorien
herkkyyserot, yms. menevät pieninä satunnaisvirheinä havaintoihin.
Vaikutus nykyisillä vastaanottimilla on merkityksetön. Varsinkin
ensimmäisten sukupolvien suurikohinaisilla laitteilla oli vaikeuksia L2signaalin havaitsemisessa huonoissa olosuhteissa, koska itse signaali
hukkui kohinaan. Koska P-koodi on salattu siviilikäyttäjiltä, lisää sen
rekonstruointi epäsuorien menetelmien kautta kohinaa 10-30 dB.

Laskentastrategia

On erittäin merkittävä lopputulosten tarkkuuden kannalta. Sisältää mm.
laskennassa käytettävät havaintosuureet (L1, L1+L2, L3, ...), kuinka
pienillä korkeuskulmilla olevia satelliitteja vielä otetaan mukaan ja
useiden samanaikaisesti havaitsevien vastaanotinten tapauksessa
laskentaan mukaan otettavien vektoreiden valinnan. Useat laskijan
tekemistä valinnoista vaikuttavat tuloksiin systemaattisesti, eivätkä tule
esimerkiksi verkkotasoituksessa millään tavalla esille.

On toinen erittäin oleellinen laskijan hallinnassa oleva seikka. Laskennan
tekeminen suoraan esim. kkj:ssä saa aikaan usean ppm:n atsimuutista
riippuvan skaalavirheen. Laskenta onkin tehtävä aina globaalissa
koordinaatistossa ja vasta lopputulokset siirrettävä koordinaatistomuunnoksilla haluttuun koordinaatistoon ja karttaprojektioon. KoordinaatistoLaskentakoordinaatistot,
muunnosten tarkkuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska pahimmillaan
Koordinaatistomuunnokset
saatetaan tehdä metrien virheitä. Usein muunnosparametrit joudutaan
laskemaan mitattavaa aluetta varten erikseen, koska vanhan
koordinaatiston virheet tulevat näkyviin laajempaa aluetta varten
johdetuissa yhdenmuotoisuusmuunnoksissa. Tämä on visainen ongelma,
johon ei ole olemassa yksikäsitteistä ja helppoa ratkaisua.

Havaitsijan,
virheet
Muut

Joukko lähinnä inhimillisistä tekijöistä johtuvia, usein karkeita virheitä
(väärällä pisteellä havaitseminen, antennin korkeuden mittausvirhe,
laskijan
kirjoitusvirheitä, ...), joista useimmat eivät paljastu prosessoinnin
kuluessa kuin ehkä sattumalta. Oikeat havainto- ja työskentelyrutiinit
voivat pienentää virheiden mahdollisuutta.

Maankuoren deformaatio

Meren, ilmakehän, maaveden, lumen yms. aiheuttama kuormitus
maankuoreen voi olla useita senttimetrejä. Tämä vaikuttaa tarkkaan
korkeudenmääritykseen, mutta erityisesti GPS-meteorologiaan, jossa
maankuoren liike saatetaan tulkita vesihöyrypitoisuuden muutokseksi.

Taulukossa 1 on yhteenveto tärkeimmistä virhelähteistä. Katsotaan lähemmin joitakin GPSmeteorologian kannalta merkittäviä virhelähteitä.
Ratavirheet. Edellä oli jo lyhyesti puhetta GPS-satelliittien radoista. Vaikka satelliittien
lähettämät ratatiedot ovat riittävän tarkkoja navigointikäyttöön ja useimpiin
maanmittaussovelluksiin, ei muutaman metrin ratatarkkuudella yleensä tule toimeen
troposfäärin vesihöyrysisältöä mitattaessa. Syynä on se, että tässä tapauksessa tarvitaan
suoraan vastaanottimen ja satelliitin välinen etäisyys, toisin kuin suhteellisissa mittauksissa,
joissa eri erotushavainnoilla ratavirheiden vaikutus saadaan käytännössä eliminoitua. Ainoa
mahdollisuus on käyttää esim. IGS:n tarkkoja ratoja, jotka nekään eivät reaaliaikaisia
10
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sovelluksia varten ole desimetriä tarkempia. Ratavirheiden osuus on eräs GPS-meteorologian
suurimpia virhelähteitä.
Ionosfääri. Ionosfääriksi lasketaan n. 50 km:stä usean tuhannen kilometrin korkeuteen
ulottuvat kerrokset, joissa on mm. huomattava määrä vapaita elektroneja. Elektronitiheys
vaihtelee niin vuorokauden, vuodenajan kuin Auringon aktiivisuudenkin mukana. Päivisin
tiheys on noin viisinkertainen yöhön verrattuna, marraskuussa tiheys on neljä kertaa suurempi
kuin heinäkuussa, ja auringonpilkkujen maksimin aikoihin tiheys on noin neljä kertaa
suurempi kuin minimissä. Näiden "säännöllisten" muutosten lisäksi ionosfäärin
elektronitiheydessä on suuria ja joskus myös nopeita ajallisia ja paikallisia vaihteluita, jotka
liittyvät Auringossa tapahtuviin purkauksiin. (kuvat 5 ja 6)
Ionosfäärin vaikutus on suurimmillaan toisaalta päiväntasaajan lähellä, kääntöpiirien välisellä
alueella, jossa GPS-signaali kulkee ns. van Allenin säteilyvyöhykkeiden läpi, toisaalta
magneettisia napoja ympäröivän revontuliovaalin lähellä. Tämä revontulivyöhyke kulkee mm.
Lapin yli ja on siis paikka, jossa Auringosta tulevat varatut hiukkaset kulkeutuvat
magneettikentän voimaviivojen ohjaamina Maan ilmakehään. Auringon aktiivisuus vaihtelee
11 vuoden jaksoissa, ja vuosina 2000-2001 oli aktiivisuusmaksimi. Aktiivisen ionosfäärin
aikana nähdään paitsi komeita revontulia myös epäonnistuneita GPS-havaintoja.

Kuva 5. Ionosfäärin keskimääräisen elektronitiheyden vaihtelu Auringon aktiivisuuden mukana. (Bernin
yliopisto)
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Kuva 6. GPS-havaintoja haittaavan ionosfäärin elektronitiheys riippuu vuorokaudenajasta ja havaitsijan paikasta.
(Bernin yliopisto)

Ionosfääri on GPS-signaalin kannalta dispersiivinen, ts. signaalin vaihe- ja ryhmänopeus eivät
ole samat. Niinpä kantoaallon vaihe ja siihen moduloitu koodi käyttäytyvät eri tavalla, ts.
koodi viivästyy, mutta kantoaallon vaihe aikaistuu. Siten koodipseudoetäisyys saadaan liian
pitkäksi ja vaihepseudoetäisyys liian lyhyeksi todelliseen välimatkaan verrattuna.
Kulkumatkan muutos on myös kääntäen verrannollinen signaalin taajuuden f neliöön, joten
L1 ja L2 signaalit näkevät ionosfäärin erilaisena. Ionosfäärin vaikutus signaalin näennäiseen
kulkumatkaan vaihtelee vajaasta metristä useaan kymmeneen metriin. Aktiivisen ionosfäärin
aikana muutosnopeus voi olla kymmeniä senttimetrejä minuutissa.
Havaitun ja geometrisen etäisyyden välistä eroa kutsutaan ionosfäärirefraktioksi ion ja sen
suuruus on

ion= ± (40.3 / f 2 ) TEC

(4)

missä elektronimäärä TEC (Total Electron Content) ilmoitetaan tavallisesti yksikkönä 1016
elektronia / m2. Tämä on ns. pylvästiheys, ts. elektronien kokonaismäärä havaitsijan ja
satelliitin välisessä pylväässä pinta-alayksikköä kohti. Kaavassa + -merkkiä käytetään
koodihavainnoissa, – -merkkiä vaihehavainnoissa. Yksitaajuushavainnoissa sitä joudutaan
approksimoimaan jollain keinolla, mutta kaksitaajuushavaintojen etuna on, että voimme
muodostaa havaintosuureen, jossa ionosfäärirefraktio poistuu.
Koska ionosfäärin vaikutus riippuu sen läpi kulkevan signaalin taajuudesta, voidaan L1- ja
L2-signaaleita sopivilla taajuudesta riippuvilla luvuilla kertomalla päästä ionosfäärin
vaikutuksesta kokonaan eroon. Ionosfäärivapaata suuretta kutsutaan yleensä L3kombinaatioksi. Kun yo. kaava sijoitetaan havaintoyhtälöön ja vaaditaan, että ion(L1) +
ion(L2) = 0, saadaan seuraavanlainen yleisesti käytetty lauseke ionosfäärin poistamiseksi
havainnoista
L3 = (fL12 / (fL12 – fL22) L1 – (fL22 / (fL12 – fL22) L2.

(5)

Erotusmittauksissa ionosfäärivirhe poistuu käytännössä lähes kokonaan, jos mitattava vektori
on niin lyhyt (< 10 - 15 km), että kummassakin päässä signaali on kulkenut samanlaisen
12
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ionosfäärin läpi, muussa tapauksessa on laskennassa käytettävä L3-suuretta. Mikäli pitkillä
vektoreilla käytetään pelkästään esim. L1-taajuutta, on lopputulokseen jäävä virhe
ennakoimaton ja riippuu ionosfäärin senhetkisestä tilasta. Tästä seuraa myös se, että
yksitaajuuslaitteilla, ts. vastaanottimilla, jotka havaitsevat vain L1-taajuutta ei kannata lähteä
mittaamaan pariakymmentä kilometriä pitempiä välimatkoja. Ilman ionosfäärimallia
yksitaajuushavaintoihin jäävä skaalavirhe saattaa pahimmillaan nousta jopa useaan ppm:ään.
Havaintojen kannalta ionosfäärirefraktion arvo ei ole niinkään kriittinen kuin ionosfäärin
muutosnopeus. Nopeasti muuttuvan ionosfäärin aikana esimerkiksi RTK-mittaukset saattavat
epäonnistua täysin ja jopa staattiset mittaukset ovat vaikeita.
Troposfääri. GPS-laskennassa troposfääriksi kutsutaan kaikkea ionosfäärin alla olevaa
neutraalia ilmakehän osaa, ts. troposfäärin lisäksi myös stratosfääriä. Troposfääri on eidispersiivinen GPS:n kantoaallon taajuuksilla, joten on sama käytetäänkö L1 vai L2 taajuutta.
Tämä on myös haitta, koska troposfääriä ei voi eliminoida kaksitaajushavainnoistakaan.
Troposfäärirefraktion suuruus on parin metrin luokkaa. Troposfäärirefraktion aiheuttama
virhe on tällä hetkellä eräs suurimmista tarkimmissa GPS-laskennoissa esiintyvistä
virhelähteistä. Satelliittien ratavirheet saadaan eliminoitua tarkkoja efemeridejä käyttäen ja
ionosfääri L3-kombinaatiolla, mutta vastaavat konstit eivät troposfääriin tehoa.
Yleensä troposfäärirefraktio trop jaetaan kahteen komponenttiin, kuivaan Nd ja kosteaan Nw,
ts.

trop = Nd + Nw

(6)

Troposfäärirefraktiosta n. 90 % aiheutuu kuivasta osasta ja loput n. 10 % kosteasta.
Kahtiajaon takana on ajatus, että troposfäärin kuiva osa on helpommin hallittavissa mallien
avulla. Kostea osa on ajallisesti ja paikallisesti nopeastikin muuttuva, joten ilmakehän
vesihöyrypitoisuuden mallintaminen ja ennustaminen on käytännössä ainakin vielä
mahdotonta. Muut troposfäärirefraktion suuruuteen vaikuttavat suureet ovat ilmanpaine ja
lämpötila.
Yksi syy troposfäärin mallintamisen vaikeuteen on juuri vesihöyryn määrän mittaamisessa.
Psykrometrillä lähellä maanpintaa tehdyt kosteusmittaukset eivät välttämättä kuvaa tilannetta
edes muutaman metrin korkeudessa saati sitten muutamassa kilometrissä. Mikroaaltoradiometrit taas ovat varsin kalliita laitteita (suuruusluokkaa 0.5 Mmk), hankalasti käytettävissä,
eikä niidenkään avulla saada vesihöyrypitoisuutta tarkasti pienillä korkeuskulmilla. Kolmas
mahdollisuus on tehdä mittauksia meteorologisten sondien avulla. Ilmapallo nousee minne
nousee tuulten mukana ja havaintoverkko ja -tiheys ovat pakostakin varsin harvoja.
Psykrometriä lukuun ottamatta edellä mainitut konstit eivät sovellu rutiinimittauksiin.
Neljäs keino on yrittää päästä troposfääristä eroon laskentavaiheessa. Tällöin troposfäärille
voidaan käyttää jotain standardimallia ja lisätään havaintoyhtälöihin termi, joka kuvaa
todellisuuden ja mallin välistä eroa, ts.

trop = 0 + k(t) f(zi)

(7)

missä 0 on troposfäärimallin antama arvo troposfäärirefraktiolle havaintopisteellä k, k(t)
on ajasta riippuva (tuntematon) troposfäärikorjaus pisteessä k ja f(zi) on satelliitin i zeniittikulmasta z riippuva kerroin (mapping function, yksinkertaisimillaan 1/cos z). Suure k(t)
voidaan pyrkiä estimoimaan havaintoyhtälöstä samanaikaisesti muiden tuntemattomien
kanssa.
Troposfäärivirhe voidaan jakaa kahteen tyyppiin: absoluuttiseen ja suhteelliseen.
Absoluuttisella virheellä tarkoitamme tässä sitä, että mitatun vektorin molemmissa päissä
troposfäärimalli antaa systemaattisesti väärän korjauksen. Suhteellinen virhe taas tarkoittaa,
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että toisella pisteellä saamme väärän korjauksen toiseen pisteeseen verrattuna. Tämä saattaa
olla esimerkiksi pisteen korkeudesta riippuva ja pahimmillaan jopa desimetrejä kilometrin
korkeuseroa kohti.
Troposfäärirefraktion virhe vaikuttaa sekä pisteen laskettuun korkeuteen että
vaakakoordinaatteihin. Suhteellinen virhe saa aikaan korkeusvirheen, jonka suuruus on
luokkaa

h = lm / cos zmax

(8)

missä lm on kahden pisteen l ja m välinen suhteellinen troposfäärirefraktiovirhe zeniitissä ja
zmax on suurin havainnoissa käytetty zeniittikulma. Nyrkkisääntönä voi pitää, että korkeusvirhe
on kolme kertaa zeniittikorjausta suurempi, ts. jos lm on 1 cm, on h suuruusluokkaa 3 cm.
Absoluuttinen troposfäärirefraktiovirhe puolestaan saa aikaan mitattuun verkkoon mittakaavavirheen, sillä kaikki lasketut pisteet tulevat joko liian ylös tai alas. Tämän suuruus on

l / l = ra / R cos zmax

(9)

missä l / l on mitatun vektorin pituuteen syntyvä suhteellinen virhe, kun absoluuttinen
troposfäärirefraktiovirhe on a, R on maapallon säde ja zmax suurin havainnoissa mukana
oleva zeniittikulma. Kaavasta nähdään, että 10 cm virhe troposfäärirefraktiossa saa aikaan n.
0.05 ppm:n skaalavirheen. Pienissä verkoissa tämä hukkuu muihin virhelähteisiin, mutta alkaa
olla merkittävä jo muutaman kymmenen kilometrin sivunpituuksilla. Troposfäärin vaikutus
on lisäksi huomattavasti paikallisempi kuin ionosfäärin. Koska ionosfääri sijaitsee korkealla,
näkyy se likimain samanlaisena laajallakin alueella. Troposfäärin muutokset sen sijaan voivat
olla hyvinkin paikallisia. Tuloksiin jäävän virheen voi kuvitella olevan normaalissa
tapauksessa senttimetriluokkaa.
Monitieheijastukset,
antennin
lähiympäristö,
maankuoren
kuormitus.
Monitieheijastuksissa signaali saapuu antenniin useampaa kuin yhtä reittiä. Lähistön
rakennuksista tai muista pinnoista, esimerkiksi veden pinnasta heijastunut signaali aiheuttaa
vastaanotettuun signaaliin vaihesiirron, joka on verrannollinen signaalien kulkumatkan eroon.
Vaikutus koodipseudoetäisyyteen on suurempi kuin kantoaallon vaiheeseen. Hetkellinen
vaikutus koodipseudoetäisyyteen voi olla 10-20 m luokkaa tai pahimmillaan vastaanotin voi
hukata signaalin kokonaan. Vaihepseudoetäisyyttä käytettäessä ja suhteellisessa
paikannuksessa kohtuullisella satelliittigeometrialla monitieheijastuksen vaikutus yleensä jää
alle senttimetrin. Maksimissaan se on viitisen senttimetriä. Antennin paikka on siis pyrittävä
valitsemaan niin, ettei lähistöllä ole suuria heijastavia pintoja. Sopivia heijastimia ovat mm.
vesi, peltikatot ja antennin viereen parkkeerattu havaitsijan auto. Toisaalta samallakin paikalla
jo antennin korkeuden muuttaminen voi vaikuttaa huomattavasti virheen suuruuteen. Mitä
alempana satelliitti näkyy, sitä todennäköisemmin saadaan mukaan myös maasta tai
vedenpinnasta heijastunutta signaalia. Tämän seikan, sekä ionosfäärin ja troposfäärin takia
havaintoja ei pitäisi tehdä juurikaan alle 15°:een. Vaatimus on ristiriidassa GPSmeteorologian tarpeiden kanssa, jossa juuri matalilta korkeuskulmilta tulevat signaalit
sisältävät eniten informaatiota esim. troposfääristä.
Eräs esimerkki ympäristötekijöiden vaikutuksesta on kuvassa 7. Antennin suojakuvun päälle
satanut lumi muuttaa signaalin kulkumatkaa, joka saa aikaan antennin korkeuden näennäisen
muuttumisen. Vastaavasti troposfääritutkimuksessa tämä voitaisiin tulkita vesihöyrymäärän
muutokseksi. Kaikki muutkin muutokset antennin lähiympäristössä voivat saada aikaan
vastaavantapaisen ilmiön.
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Snow depth and the UP component from GPS at SODA 1996-1999
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Kuva 7. Lumen vaikutus GPS-havaintoihin. Kuvassa mustalla on merkitty lumen syvyys Sodankylässä ja
punaiset pisteet kuvaavat Sodankylän pysyvän GPS-aseman korkeuskomponentin muutosta. Antennin päälle
satanut lumi aiheuttaa jopa usean senttimetrin suuruisen efektin. Kun lämpötila talvella nousee nollan
yläpuolelle, lumi putoaa pois antennin päältä ja pisteen korkeus ”normalisoituu”.

Ilmanpaineen muutokset, meriveden korkeuden muutos, lumi ja maaveden määrän muutokset
saavat aikaan vaihtelun maankuoren kuormituksessa. Maankuoren vaste voi olla jopa useita
senttimetrejä. Osa näistä on jaksollisia, esim. vuotuisia, osa satunnaisempia. GPShavainnoista ei välttämättä saada tätä muutosta selville. Esimerkiksi ilmanpaineen muutos
näkyy paitsi maankuoren kuormituksen ja sitä kautta korkeuden muutoksena, myös
ilmamassan muutoksena, joka jo sellaisenaan vaikuttaa GPS-signaalin kulkumatkaan. Usein
tähän liittyy myös vesihöyrymäärän vaihtelu (matala/korkeapaine). GPS-havainnoista ei voi
erottaa, mikä osa havaitusta korkeudenmuutoksesta aiheutuu maankuoren korkeuden
muuttumisesta ja mikä osa tulee laskennasta troposfäärin ominaisuuksien muuttumisen kautta.
Tässä tulemmekin erääseen GPS-meteorologian suurimmista haasteista. Pelkin GPS-havainnoin tuskin saadaan riittävän tarkkaa estimaattia troposfäärin vesihöyrylle. Tarvitaan muita
geodeettisia havaintoja, esim. suprajohtavan gravimetrin dataa, joka antaa riippumattoman
tulkinnan maankuoren pystyliikkeistä, ja ennen kaikkea geofysikaalista tulkintaa.
Eurooppalainen Galileo-järjestelmä, joka suunnitelmien mukaan valmistuu v. 2008 tuo 30
uutta satelliittia. Käytettyihin taajuuksiin ei tule suuria muutoksia, joten edelleenkin
troposfääri näkyy samalla tavalla sekä GPS:n että Galileon signaaleissa. Tässä suhteessa ei
siis ole odotettavissa parannusta; havaintojen laadun ja määrän suhteen muutos on
huomattava.
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GPS-havaintosuureet ja -yhtälöt, GPS-laskenta
DI Hannu Koivula, Geodeettinen laitos
Johdanto
Suomen pysyvällä GPS-verkolla (FinnRef) ylläpidetään ensisijaisesti Suomen
koordinaattijärjestelmää ja mitataan lisää tarkkoja kiintopisteitä. Toiseksi verkon avulla
pystytään tutkimaan erilaisia geodynaamisia ilmiöitä varsinkin pitkistä aikasarjoista.
Tässä esityksessä selvitetään GPS-havaintosuureita ja geodeettista GPS-laskentaa, mm.
erotushavaintoja, ionosfääri- ja troposfäärikorjauksia käyttäen käytännön esimerkkitilanteena
FinnRef-verkkoa.
GPS-signaaliin liittyvät taajuudet on esitetty kuvassa 1. GPS-kantoaaltoja lähetetään kahdella
taajuudella L1 ja L2, joihin on moduloitu satelliittien kellosignaali ja navigointitietoja. L1:ssä
oleva C/A-koodi on julkinen, mikä mahdollistaa halpojen navigaattoreiden käytön.
Molemmilla taajuuksilla oleva P-koodi on salainen.
perustaajuus
f0
kantoaalto L1
154· f0
kantoaalto L2
120· f0
P-koodi
f0
C/A-koodi
f0 /10
navigointiviesti f0 /204600

=
=
=
=
=
=

10.23 MHz
1575.42 MHz (= 19.0 cm)
1227.60 MHz (= 24.4 cm)
10.23 MHz
1.02 MHz
50.00 Hz

Kuva 1. GPS-signaaliin liittyviä taajuuksia.

Havaintosuureet ja havaintoyhtälöt
GPS:llä havaitaan satelliittien etäisyyksiä vastaanottimesta. Käytettävissä on kaksi erilaista
menetelmää:
 koodipseudoetäisyys R, joka perustuu kulkuajan t mittaamiseen
R  ct    c( s   r )  d ion  d trop



missä c on valonnopeus tyhjössä, t on vastaanottimen kellonajan ja signaalista koodatun
aikamerkin erotus, on todellinen etäisyys, s ja r ovat satelliitin ja vastaanottimen
kellojen virheet, dion, dtrop ovat ionosfääri- ja troposfääriviiveet; ja
vaihepseudoetäisyys L, joka perustuu kokonaisaallonpituuksien määrän ja viimeisen
vajaan aallonpituuden mittaamiseen
L  ( N   )  c ( s   r )  d ion  d trop

Ionosfäärin ja troposfäärin aiheuttamat viiveet vaikuttavat molempiin mittauksiin.
Kun käytetään geodeettisia kaksitaajuusvastaanottimia, voidaan muodostaa hyödyllisiä
lineaarikombinaatioita. Yleisin on ns. ionosfäärivapaa lineaarikombinaatio L3
f2
f2
L3  2 1 2 L1  2 2 2 L 2
f1  f 2
f1  f 2
missä f1 ja f2 ovat GPS-kantoaaltojen taajuudet, sekä L1 ja L2 eri kantoaalloilla havaitut
pseudoetäisyydet.
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Toinen käytössä oleva lineaarikombinaatio on Wide-Lane-kombinaatio L5
L5 

f1
f2
L1 
L2
f1  f 2
f1  f 2

jonka avulla on helpompi laskea kokonaisaallonpituuksien määrä. Varjopuolena molemmissa
lineaarikombinaatioissa on kohinatason kasvu alkuperäiseen signaaliin verrattuna.
Geodeettinen GPS-laskenta
Geodeettinen GPS-laskenta perustuu lähes kokonaan erotushavaintoihin, joilla mitataan
kahden pisteen välistä erotusvektoria. Rutiininomaisesti saavutetaan noin 1 cm:n tarkkuus,
johon lisätään pisteiden etäisyyteen verrannollinen termi, 1-2 ppm. Geodeettiset mittaukset
ovat staattisia; mittauksia keskiarvoistetaan usein vuorokauteen saakka. Sen sijaan RTKmenetelmä (Real Time Kinematic) on reaaliaikainen mittaus, jossa mitataan liikkuvan aseman
paikkaa tukiaseman suhteen. Kokonaisaallonpituuksien ratkaisu löytyy muutamassa
minuutissa, jos asemat ovat paikallaan ja satelliitit jatkuvasti näkyvissä. Kuvassa 2 on
havainnollistettu erotushavaintojen periaatetta geodeettisessa GPS-asemaverkossa, jossa
mitataan uusien tai liikkuvien asemien koordinaatteja tunnettujen asemien suhteen.

Kuva 2. Geodeettisessa GPS-verkossa tehtävien erotushavaintojen periaate. Verkossa olevien uusien tai
liikkuvien asemien (punaiset symbolit) koordinaatteja mitataan tunnettujen asemien (siniset symbolit) suhteen.

Signaalia käsitellään erotushavaintojen avulla, jolloin päästään eroon merkittävistä
virhelähteistä. Ensimmäinen erotushavainto (single difference, SD) tehdään siten, että kaksi
vastaanotinta havaitsee saman satelliitin signaalin ja pseudoetäisyydet vähennetään toisistaan
(kuva 3). Tällöin eliminoituu ko. satelliittiin liittyvät virheet, tärkeimpinä kello- ja ratavirheet.
Mitä lähempänä vastaanottimet ovat toisiaan, sitä tarkemmin ilmakehän vaikutukset poistuvat.
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Kuva 3. Erotushavainnon periaate: Havaitaan sama satelliitti kahdella GPS-vastaanottimella ja vähennetään
niiden pseudoetäisyydet toisistaan. Erotuksessa satelliitin kello- ja ratavirheet kumoutuvat. Ilmakehän
aiheuttamat viiveet kumoutuvat sitä paremmin mitä lähempänä vastaanottimet ovat toisiaan.

Kaksoiserotushavainnossa (double difference, DD) lasketaan kahdesta satelliitista
samanaikaisesti havaitun erotushavainnon (SD) erotus (kuva 4). Tällöin myös vastaanottimien
kellovirheet kumoutuvat. Lähes kaikki geodeettiset laskenta-algoritmit perustuvat
kaksoisdifferenssilaskentaan. Erotushavaintojen laskennassa on hyödyllistä, että
kokonaisaallonpituuksien erotukset ovat myös kokonaislukuja. Käytännössä useiden
satelliittien näkyessä lasketaan erotushavainnot yhden referenssisatelliitin suhteen.

Kuva 4. Kaksoiserotushavainnon periaate: Muodostetaan kahden vastaanottimen avulla samanaikaiset
erotushavainnot kahteen GPS-satelliittiin ja vähennetään ne sitten toisistaan. Tällöin kumoutuvat niin satelliittien
kuin vastaanotinten väliset kellovirheet, samoin kuin satelliittien ratavirheet. Ilmakehän vaikutukset
minimoituvat. Kaksoiserotushavainnon kokonaisten aallonpituuksien määrä on yksittäisten pseudoetäisyyksien
kokonaisaallonpituuksien erotus, t.s. kokonaisluku.

Kolmoiserotuksella (triple difference) tarkoitetaan edelleen eri ajanjaksoina tehtyjen
kaksoiserotusten erotusta. Tällöin saadaan aallonpituuksien kokonaismäärät häviämään ja
pystytään varmistamaan arvio kokonaisaallonpituuksien oikeellisuudesta.
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Erotushavaintojen avulla voidaan määrittää tuntemattomassa paikassa olevan vastaanottimen
sijainti tunnetussa pisteessä olevan vastaanottimen suhteen. Laskenta ei siis tuota absoluuttisia
koordinaatteja
vaan
kolmiulotteisia
vektoreita.
Vektorit
ovat
samassa
koordinaattijärjestelmässä kuin satelliititkin. Paikkavektorin avulla tuntemattomassa paikassa
olevan vastaanottimen koordinaatit voidaan määritellä siinä koordinaattijärjestelmässä, missä
referenssivastaanotin on. Käytännössä laskenta tarkentuu edelleen, kun satelliittien tarkat
ratatiedot saadaan käyttöön noin viikko jälkikäteen.
Alle 30 km:n etäisyyksillä ionosfäärin vaikutus on vähäinen. Pidemmillä etäisyyksillä
käytetään L3-lineaarikombinaatiota tai ionosfäärikarttoja (kuva 5). Saastamoisen tai
Hopfieldin mallia käytetään yleisesti troposfäärirefraktion laskemiseksi. Tieteellisessä
laskennassa troposfäärikorjaus otetaan huomioon zeniittiin projisoituna viiveenä  joka
koostuu vakiotermistä  ja ajasta riippuvasta termistä kullakin asemalla k satelliitin i suhteen
ik   0   k (t ) f ( zki )

Kuva 5. Ionosfäärin dispersiota kuvaava kokonaiselektronitiheyden kartta (total electron contents, TEC),
26.10.2002 2:25 UT. Mustat symbolit kertovat karttaan käytettyjen GPS-asemien sijainnin. Kartan laatija on Jet
Propulsion Laboratory, USA.

Yhteenveto
GPS-signaalin havaintosuureita ovat kantoaallon vaiheet ja niihin moduloidut koodit.
Geodeettinen GPS-laskenta perustuu erotushavaintojen käyttöön, joiden avulla suurin osa eri
virhelähteistä saadaan eliminoiduksi. Geodeettisissa tarkkuusmittauksissa näin voidaan
menetellä, koska määritettävät suureet ovat vastaanottimien välisiä koordinaattieroja.
Geodeettisissa mittauksissa ionosfäärin vaikutus lopputuloksiin korjataan joko kahden
taajuuden avulla muodostettavan lineaarikombinaation avulla tai käyttämällä ionosfäärin
tilasta laadittua karttaa. Troposfäärirefraktion vaikutus voidaan korjata käyttämällä globaalia
mallia. Tarkimmissa sovelluksissa kuitenkin troposfäärin vaikutus korjataan ratkaisemalla
GPS-havainnoista parametri, joka kuvaa troposfäärirefraktiota zeniitissä.
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GPS:n avulla havaittavia geofysikaalisia ilmiöitä
FT Matti Ollikainen, Geodeettinen laitos
Johdanto
Global Positioning System (GPS) on maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä, josta on
nykyään tullut eräs tärkeimmistä kiinteän maan geodynamiikan tutkimusvälineistä. GPSjärjestelmään kuuluvien satelliittien avulla voidaan maanpinnalla olevan vastaanottimen
koordinaatit määrittää suurella tarkkuudella. Pitkäaikaisten, pysyvien GPS-asemien
rekisteröimien tietojen avulla saatetaan havaita millimetriluokan muutoksia asemien
koordinaateissa. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa laskettuna havaitut koordinaattimuutokset ovat biljoonasosia havaittavista suureista (ppb = 10-9), mikä kertoo järjestelmän
suuresta erotuskyvystä. Ennen kuin GPS:n suurta erotuskykyä voidaan käyttää
geofysikaalisten ilmiöiden tutkimiseen, on määriteltävä referenssijärjestelmä, missä mittaukset tehdään vielä suuremmalla tarkkuudella, ettei siinä tapahtuvia muutoksia tulkittaisi
tutkittavan ilmiön aiheuttamiksi. GPS-järjestelmä on kehittynyt sen n. 20-vuotisen historian
aikana yhä tarkemmaksi ja tarkemmaksi paikannusmenetelmäksi.
Teknisestä kehityksestä huolimatta GPS-paikannuksen tulokset sisältävät virhelähteitä,
joita ei saada kokonaan eliminoiduiksi. Maan pinnalla oleva GPS-paikantaja käyttää
satelliiteista lähetettyjä signaaleja, jotka kulkevat ilmakehän läpi. Suurin osa ionosfäärin ja
troposfäärin vaikutuksesta mittaustuloksiin saadaan eliminoiduksi havainto- ja
laskentamenetelmillä, mutta siitä huolimatta ilmakehä aiheuttaa GPS-paikannukseen erään
sen suurimmista virhelähteistä. Asiaa voidaan tarkastella myös toiselta kannalta: Jos
ilmakehän sisältämä vesihöyry voidaan havaita GPS-mittausten avulla, menetelmää voidaan
käyttää ilmakehän tilan seuraamiseen. Oletamme tässä esityksessä kuitenkin, että GPShavaintotuloksista on ilmakehän vaikutus saatu eliminoiduksi ja keskitymme GPSpaikannuksen avulla havaittaviin kiinteän maan geofysikaalisiin ilmiöihin.
International GPS system (IGS)
GPS-paikannuksen tarkkuuden edellytyksenä on satelliittien tarkat radat. Satelliitit lähettävät
signaalinsa mukana ratatietoja, mutta nämä on laskettu GPS-järjestelmään kuuluvan, harvan
maa-asemaverkon avulla ja perustuvat sen lisäksi ennusteeseen (Broadcast Ephemeris, BE).
Tarkempien ratatietojen määrittämiseksi on Kansainvälinen geodeettinen assosiaatio
(International Association of Geodesy, IAG) perustanut GPS-palvelua hoitavan elimen
(International GPS Service, IGS), jonka tiheän maa-asemaverkon havainnoista lasketaan
jälkikäteen satelliittien tarkat ratatiedot (Precise Ephemeris, PE). IGS-verkkoon kuuluu
nykyään 344 maa-asemaa, jotka on esitetty kuvassa 1 (IGS 2002).
Satelliittien ratojen lisäksi IGS-verkon havaintojen avulla voidaan tutkia useita
geofysikaalisia ilmiöitä kuten mannerten liikkeitä (kuva 2), maan navan liikettä kuoreen
nähden (kuva 3) ja maan pyörähdysnopeuden vaihteluita (kuva 4). IGS:n tuottamat
satelliittien radat, asemien koordinaatit ja niiden liikkeet lasketaan ITRF-koordinaatistossa
(International Terrestrial Reference Frame), jonka määrittelemiseen käytetään GPShavaintojen lisäksi satelliittilaser-, kuulaser-, VLBI- ja DORIS-asemien havaintoja.
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Kuva 1. IGS-verkon (International GPS Service) pysyvät haavaintoasemat; tilanne 21.11.2002, jolloin
verkossa oli 344 asemaa. (IGS 2002).

Kuva 2. IGS-asemien koordinaattien muutosnopeudesta saadaan selville mannerlaattojen liike, jonka suuntaa
ja suuruutta kuvataan nuolilla. Suomi liikkuu koilliseen muutaman senttimetrin vuosivauhtia. (JPL 2002).
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Kuva 3. IGS-havainnoista laskettu maapallon pohjoisnavan liike vuosina 1993-2002 CIO-navan
(Conventional International Origin) suhteen kaarisekunteina. Hetkellinen pohjoisnapa kiertää keskiasemansa
ympäri rataa, jonka säde navalla on 10 metrin suuruusluokkaa. (AIUB 2002).
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Kuva 4. IGS-havainnoista johdettu päivän pituuden vaihtelu, josta voidaan nähdä maan pyörähdysliikkeen
hidastuminen. (AIUB 2002).
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Alueelliset ja kansalliset pysyvät GPS-verkot
IGS-verkko koostuu alueellisiin ja kansallisiin GPS-asemien verkkoihin kuuluvista asemista.
IAG:n alakomissio EUREF, joka on vastuussa Euroopan referenssijärjestelmän ETRS89
ylläpidosta, on vuodesta 1995 koordinoinut Euroopassa toimivia pysyviä GPS-asemia. Osa eri
maiden pysyvistä GPS-asemista muodostaa Euroopan pysyvän GPS-verkon (European
Permanent Network, EPN). Tällä hetkellä EPN-verkkoon kuuluvat 136 asemaa esitetään
kuvassa 5 (EUREF 2002a). EPN-asemat lähettävät datansa alueellisiin laskentakeskuksiin,
jotka analysoivat datan ja tuottavat GPS-mittaajien käyttöön asemien tarkat koordinaatit.
Suomen pysyvän GPS-verkon (FinnRef ®) suunnittelu alkoi vuonna 1992, jolloin
Geodeettinen laitos päätti rakentaa maahan 12 GPS-asemaa. Asemat valmistuivat vuosien
1994-1996 aikana (Ollikainen et al. 1997). Viimeisin asema rakennettiin vuonna 2002
Degerbyn mareografille, Ahvenanmaalle. Suomen 13:sta FinnRef®-asemasta (kuva 6)
Metsähovi kuuluu IGS:ään. Metsähovin, Vaasan, Joensuun ja Sodankylän asemat kuuluvat
EPN-verkkoon. Suomen GPS-verkko on tätä kautta sidottu kansainvälisiin koordinaattijärjestelmiin. Kaikille asemille on modeemiyhteys, jonka avulla havaintoaineisto kerätään kerran
vuorokaudessa Geodeettiseen laitokseen.
Ruotsissa on tällä hetkellä 21 pysyvää GPS-asemaa käsittävä SWEPOS ®--verkko, josta 5
asemaa kuulu EPN:ään (Hedling et al. 2001). Norjassa on 19 aseman SATREF ®-verkko,
joista 5 kuuluu EPN-verkkoon (Statens kartverk 2002). Kuvassa 7 esitetään tärkeimpien
Pohjoismaisten pysyvien GPS-asemien sijainti.

Kuva 5. Euroopan pysyvien GPS-asemien verkko (European Permanent Network, EPN), johon kuuluu 136
asemaa (21.11.2002) ja 16 laskentakeskusta.
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Kuva 6. Suomen pysyvien GPS-asemien verkko (FinnRef ®) käsittää 13 vastaanotinasemaa, joiden sijainti näkyy
kartalla. Kukin asema sisältää joko betonipylvääseen tai terästorniin (2.5 m korkeita) kiinnitetyn GPS-antennin ja
pintasääaseman, sekä havaintokojuun sijoitetun GPS-vastaanottimen. Asemille on puhelinyhteys modeemilla.
Oikealla ylhäällä on yleiskuva Romuvaaran GPS-asemasta ja oikealla alhaalla Virolahden GPS-asemasta.

Kuva 7. Pohjoismaisten ja Itämeren alueen tärkeimpien pysyvien GPS-asemien sijainti. Keltaisella merkityt
asemat kuuluvat IGS:ään, punaisella merkityt asemat kuuluvat Pohjoismaiseen verkkoon.
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Toistettavat geodeettiset mittaukset ja mittauskampanjat
Toistamalla GPS-mittauksia samoilla havaintopaikoilla säännöllisin väliajoin saadaan selville
maankuoressa tapahtuvia pitkän aikavälin muutoksia. Kampanjaluonteisten mittausten
kustannukset jäävät selvästi pienemmiksi kuin minkä pysyvien GPS-asemien ylläpito
aiheuttaa, mutta niiden tuottaman tiedon tarkkuus ei tietenkään ole samaa luokkaa pysyvien
GPS-asemien tuottaman tiedon kanssa.
GPS-mittauskampanjoiden tavoitteena oli aluksi yhtenäisen koordinaatiston luominen
laajemmille alueille. Ensimmäinen eurooppalainen mittauskampanja toteutettiin EUREF:in
toimesta v.1989. Sen tuloksekseksi saatiin Euroopan maiden koordinaatistot liitetyiksi
yhteiseen ETRS89-koordinaattijärjestelmään (Gurtner at al. 1992). Järjestelmään kuuluvaa
pisteistöä on myöhemmin tihennetty ja laajennettu (kuva 8).
Euroopan maiden kansallisten korkeusjärjestelmien liittämiseksi toisiinsa on myös
järjestetty oma mittauskampanja (European Unified Vertical Network EUVN). Mittaus
yhdistää toisiinsa tärkeimmät tarkkavaaitusverkkojen solmupisteet sekä lukuisan määrän
eurooppalaisia mareografeja (Ihde et al. 2000). Tällä tavoin saadaan liitetyksi toisiinsa GPSjärjestelmän avulla määritetyt geometriset korkeudet ja maan painovoiman potentiaaliin
perustuvat korkeudet. EUVN-kampanjan mittausasemat on esitetty kuvassa 9 (EUREF
2002b).
Itämeren maat ovat järjestäneet kolme kampanjaa, joiden tarkoituksena oli yhdistää alueen
kansalliset korkeusjärjestelmät toisiinsa (Baltic Sea Level Campaign, BSL). Ensimmäinen
GPS-kampanja järjestettiin jo v. 1990, toinen v. 1993 ja kolmas v. 1997 samanaikaisesti
EUVN:n kanssa (Poutanen ja Kakkuri 1999). Syynä mittausten yhdistämiseen olivat yhteiset
pisteet, koska noin puolet BSL-pisteistä kuluu myös EUVN-verkkoon. Näiden kampanjoiden
tulosten avulla voitiin tutkia myös Itämeren pinnan topografiaa (Poutanen 2000). Mittausten
asemaverkko on esitetty kuvassa 10.

Kuva 8. EUREF-verkko nykylaajuudessaan.
Alkuperäiset, vuonna 1989 mitatut pisteet on
merkitty keltaisella.

Kuva 9. EUVN-kampanjassa mitattujen
asemien verkko (EUREF 2002b).

GPS-
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Kuva 10. Itämeren alueen korkeusjärjestelmien
yhdistämiseksi mitattu asemaverkko (Baltic Sea
Leval Campaign, BSL v. 1997).

Kuva 11. Suomen uuden kansalliseen
koordinaatiston
(EUREF-FIN)
määrittelemiseksi vv. 1996-1997 mitattu
asemaverkko sisälsi 112 GPS-asemaa, joiden
havaintoaika oli 48h. Tässä mittauksessa
saatiin koordinaatit tarkkuudella +-2.2 mm
(pohj.), +-1.9 mm (it.) ja +-4.3 mm (kork.)
(rms).

Geodeettinen laitos mittasi vuosina 1996-1997 Suomeen sadan pisteen verkon, joka
sidottiin eurooppalaiseen ETRF89-koordinaatistoon FinnRef-verkon välityksellä. Suurin osa
tuolloin mitatuista pisteistä oli I-luokan kolmiopisteitä, koska kampanjan eräänä tarkoituksena
oli parantaa vanhojen geodeettisten koordinaatistojen (ED50, kkj) ja ETRF89:n välistä
yhteyttä. Havaintojakson pituus kullakin havaintopaikalla oli vähintään 48 tuntia. Mittauksen
tuloksena saatujen koordinaattien horisontaalitarkkuus oli ± 2 mm ja vertikaalitarkkuus oli ± 4
mm (kuva 11) (Ollikainen et al. 2000). Nämä sata pistettä muodostavat EUREF-FIN
-koordinaatiston määrittelevän peruspisteistön. EUREF-FIN pisteistöä tihennettiin 350
käyttöpisteen verkolla vv. 1998-1999, mikä takaa riittävän tiheän lähtöpisteistön käytännön
mittauksia varten. Pisteet valittiin lähinnä Maanmittauslaitoksen alemman luokan
kolmiopisteiden joukosta kriteereinä helppo saavutettavuus ja hyvä GPS-näkyvyys.
Tihennysmittauksessa havaintojaksojen pituus oli kuusi tuntia, mistä syystä saavutettu
mittaustarkkuus ei noussut yhtä korkeaksi kuin perusverkon mittauksessa; koordinaattien
horisontaalitarkkuus oli ± 4 mm ja vertikaalitarkkuus oli ± 6 mm (Ollikainen et al. 2001).
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Paikalliset GPS-verkot
GPS:n suuren erotuskyvyn ansiosta sitä voidaan käyttää myös paikallisten maankuoren
liikkeiden monitorointiin. Tällaista tarkoitusta varten Geodeettinen laitos on perustanut
yhdessä POSIVA Oy:n kanssa kolme GPS-verkkoa ehdotettujen ydinjätteen
loppusijoituspaikkojen kallioperän liikkeiden tutkimiseksi. Verkot sijaitsevat Olkiluodossa,
Kivetyssä ja Romuvaralla. Kullekin havaintoalueelle on pystytetty 6-9 betonipilaria, joille
voidaan kiinnittää GPS-laitteen antenni. GPS-asemaverkkot peittävät n. 2x2 km:n alueen
pysyvän GPS-aseman ympärillä. Vuodesta 1995 lähtien, kahdesti vuodessa toistettujen GPSmittausten perusteella on todettu, että kallioperän suurimmat horisontaaliset liikkeet ovat
näillä alueilla vähemmän kuin 0.5 mm vuodessa (Ollikainen et al. 2002).
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Kuva 12. Käytetyn ydinjätteen loppusijoitustutkimuksen (Posiva) yhteydessä toteutetut tutkimusalueiden n.
2x2 km:n kokoiset GPS-mikroverkot Olkiluodossa, Romuvaarassa ja Kivetyssä. Mittauksia on toistettu
kahdesti vuodessa v. 1995 lähtien.
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Geoidi
GPS-mittauksen avulla saadaan havaintokojeen antennin suorakulmaiset koordinaatit
kolmiulotteisessa avaruudessa, jonka origo on maan massakeskipisteessä. Nämä voidaan
muuntaa maantieteellisiksi koordinaateiksi ja vertausellipsoidista mitatuksi korkeudeksi h. Jos
vertausellipsoidista mitatut korkeudet halutaan muuntaa ortometrisiksi korkeuksiksi H on
tunnettava havaintopaikan geoidin korkeus N. Muunnos lasketaan seuraavan yksinkertaisen
kaavan avulla:
H=h–N .
Klassisen määritelmän mukaan geoidi on se maan painovoiman potentiaalin tasa-arvopinta,
joka yhtyy valtamerten keskivedenpintaan. Nykyään tiedetään, että keskivedenpinta on vain
geoidin approksimaatio. Keskivedenpinnan ja geoidin välistä korkeuseroa sanotaan merenpinnan topografiaksi.
Geoidin korkeus vertausellipsoidista määritetään nykyisin satelliitti- ja painovoimahavaintojen avulla. Satelliittihavaintojen avulla saadaan määritetyksi globaaleja geoidimalleja,
joita parannetaan paikallisten, maanpinnalla tehtyjen painovoimamittausten avulla. Eräs
uusimmista, globaaleista geoidimalleista perustuu EGM96-painovoimamalliin (Earth
Gravitational Model 1996). EGM96-painovoimamallin avulla johdettujen geoidinkorkeuksien
tarkkuus on kaikkialla parempi kuin 1 m.
Alueellisen geoidimallin pohjana on
oltava tiedot koko maapallon painovoimakentästä, jotta malli voitaisiin sijoittaa oikein maanpintaan nähden. Pohjoismaissa ja Suomessa on johdettu
EGM96-malliin perustuvia alueellisia
geoidimalleja (NKG96 ja FIN2000).
FIN2000 on uusin Suomen alueelle
laskettu geoidimalli. Sen pohjana on
NKG96-geoidimalli, joka sovitettiin
GPS-mittausten ja vaaitusten avulla
siten, että geoidimallia voidaan käyttää
GPS-korkeuksien muuntamiseksi kansallisen N60-järjestelmän korkeuksiksi.
Tämä saatiin aikaan sovittamalla
NKG96-malliin 4. asteen korjauspinta
156:n GPS/vaaitus-pisteen havaintojen
avulla. Pintasovituksen painoyksikön
keskivirhe oli ± 28 mm, joka kuvaa
geoidimallin sisäistä tarkkuutta. (Ollikainen
2002).
FIN2000-mallin
korkeudet
GRS80-ellipsoidista
esitetään kuvassa 13.
Kuva 13. FIN2000-geoidimalli. Geoidin korkeudet metreinä GRS80ellipsoidista. Käyräväli on 0.2 m.
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Fennoskandian maannousu ja horisontaaliliike
FinnRef-verkon 5 vuoden tuloksista nähdään maamme alueella tapahtuva maannousu selvästi.
Kun Fennoskandian maannousua on tutkittu kauan myös muilla mittausmenetelmillä, voidaan
GPS-mittausten tuloksia verrata riippumattomilla menetelmillä saatuihin maannousun
arvoihin. Maannousu saadaan selville rannikoilla mareografihavaintojen aikasarjoista ja
manneralueella toistetuilla tarkkavaaituksilla. Eri menetelmillä laskettujen maannousulukujen
yhteensopivuus on erittäin hyvä, n. ± 0.4 mm/v (Koivula et al. 2002). Maanousuluvut ja
maannousun tasa-arvokäyrät esitetään kuvassa 14.
Kun GPS-mittaukset antavat tulokseksi havaintopaikan liikkeen kolmiulotteisessa
avaruudessa, voidaan niiden tuloksista johtaa myös asemien väliset horisontaaliliikkeet.
Suomen ja Ruotsin pysyvien GPS-asemien havaintoja on tutkittu viiden vuoden ajan
yhteisessä BIFROST-kampanjassa (Baseline Inferences for Fennoscandian Rebound
Observations, Sea-level, and Tectonics). Kampanjan tuloksena on saatu selville asemien
väliset horisontaaliliikkeet, jotka esitetään kuvassa 15. Asemien liike mittausalueen reunoilla
on 2-3 mm vuodessa alueen keskikohtaan nähden (Scherneck et al. 2002).

Kuva 14. Maan nousuvauhti Suomen alueella
mitattuna
kolmella
riippumattomalla
menetelmällä (Koivula et al. 2002). Punaisella
merkityt maannousun arvot on saatu GPShavainnoista (FinnRef), valkoisella on merkitty
tarkkavaaituksen ja keltaisella mareografien
tuloksia. Maannousun tasa-arvokäyrät on
johdettu tarkkavaaituksen avulla.

Kuva 15. BIFROST-kampanjassa mitattu
Fennoskandian
maannousun
aiheuttama
horisontaaliliike. Liike on laskettu suhteessa alueen keskikohtaan (Scherneck et al. 2002).
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Jaksolliset ilmiöt ja GPS-etäisyysmittausten pitkän ajan tarkkuus

Variation [mm]

Viiden vuoden pituisissa FinnRef-verkon aikasarjoissa havaitaan GPS-asemien välisissä
etäisyyksissä jaksollisia muutoksia (kuva 16). Asemien väliset etäisyydet ovat lyhimmillään
vuoden vaihteessa ja pisimmillään kesällä. Jaksojen amplitudi kasvaa systemaattisesti
asemien välisen etäisyyden kasvaessa, mikä voidaan tulkita periodiseksi mittakaavavirheeksi
GPS-laskennassa. Tällainen mittakaavavirhe voi johtua esim. ilmakehän mallinnuksen
virheistä eli esim. ionosfäärin tai troposfäärin ominaisuuksien vuodenaikaisvaihteluista.
Etäisyyksien periodisen vaihtelun syytä ei ole voitu varmasti identifioida (Poutanen et al.
2002).
Mikäli asemien välisten etäisyyksien periodinen vaihtelu ei johtuisikaan GPS-laskennan
virheistä, on mahdollista, että etäisyyksien vaihtelut ovat todellisia ja aiheutuvat maan kuoren
kuormituksen muutoksista. Kuormituksen periodisia muutoksia aiheuttavat mm. ilmakehän
painevaihtelut, lumikuorma ja maan kosteuden ja merenpinnan korkeuden vaihtelut. Noin 2
cm suuruiset maan kuoren korkeuden muutokset riittävät selittämään 1000 km:n matkalla
havaitut 4 mm:n suuruiset horisontaalimuutokset. Erilaisten kuormitustekijöiden
yhteisvaikutus voi aiheuttaa tämänsuuruisia maankuoren vuotuisia korkeusvaihteluita.
GPS-aikasarjojen tuloksissa näkyvä signaali, jonka suhteellinen koko on 4 ppb:tä
havaittavasta suureesta, kuvaa GPS-paikannuksen suurta erotuskykyä. Kysymystä siitä, onko
havaitsemamme signaali peräisin GPS-laskennan mallinnusvirheistä vai maankuoren
todellisesta deformaatiosta, ei voida ratkaista pelkästään GPS-havaintojen avulla. Maan
kuoren kuormitustekijöiden selvittämiseksi on käytettävä kaikkia saatavissa olevia
geofysikaalisia havaintosarjoja. Ilmakehän, lumen, maaperän kosteuden ja merenpinnan
korkeuden vaihteluista saatavilla olevat havaintosarjat ja mallit selvittävät kukin osaltaan
maaperän kuormitusta. Vasta kun mainittujen tekijöiden vaikutus saadaan luotettavasti
selvitetyksi, saamme vastauksen siihen, johtuuko havaitsemamme ilmiö maan kuoren
deformaatiosta vai onko sittenkin kysymys vain GPS-pakannuksen virheistä.
5
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Kuva 16. FinnRef-asemien välisten etäisyyksien jaksolliset vaihtelut. Vasemmalla ylhäällä kahden aseman
välisen etäisyyden vaihtelut aikavälillä 1996-2001. Vasemmalla alhaalla koko FinnRef-verkon mittakaavan
vaihtelu samalla aikavälillä. Oikealla on esitetty yhteenveto kaikkien asemaparien välisten etäisyyksien
vaihtelun amplitudista ja sen korrelaatio asemien välisen etäisyyden kanssa.
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Itämeren ja ilmakehän aiheuttama kuormitus maankuoreen
FL Heikki Virtanen, Geodeettinen laitos
Ilmanpaineen vaihtelu ja merien vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttavat maanpinnan
pystysuoraa liikettä (T. van Dam and J. Wahr 1998). Näitä kuormitusilmiöitä voidaan tutkia
suprajohtavalla gravimetrilla (SG). Gravimetri havaitsee sekä ilmakehän massan muutoksen
että korkeuden muutoksesta johtuvan painovoimaeron. Itämeren pinnan vaikutus havaitaan
lähinnä kuormituksesta aiheutuvan korkeudenmuutoksen avulla. Gravimetrilla saatuja
havaintoja ja myös teoreettisia laskuja voidaan soveltaa mahdollisiin korjauksiin, joita
tehdään GPS:n avulla saatuun korkeuteen. Kuvassa 1 on Metsähovissa Kirkkonummella
sijaitseva Geodeettisen laitoksen painovoimalaboratorio. Kuvassa 2 on rakennuksessa oleva
suprajohtava gravimetri GWR T020, jolla on tehty havaintoja yhtäjaksoisesti elokuusta 1994
lähtien. Tällä hetkellä samankaltaisia instrumentteja on eri puolilla maailmaa toiminnassa
noin 18. Kuvaan 3 on merkitty Metsähovin tutkimusasema, mareografeja ja pysyvien GPSasemien sijainteja. Metsähovissa on pysyvä asema, joka kuuluu Suomen kiinteään GPSasemaverkkoon (FinnRef). SG voi havaita painovoimassa muutoksia, jotka ovat pienempiä
kuin 10-12 koko painovoimasta.
Taulukko 1. SG:n havaintotarkkuus ja eri ilmiöitten vaikutusalue numeroyksikköinä.

Suprajohtavan gravimetrin havaintotarkkuus (ms-2)
(10 nms-2 = 1gal)
Rekisteröinti
Ilmanpaine
Merenpinta

2


9. 8 1 9 1 6 9 5

mgal

1

3



0 1 2 3 4


gal ngal

Kuva 1. Painovoimalaboratorio Metsähovissa.

33

GPS-meteorologian seminaari, Ilmatieteen laitos 27.11.2002

Kuva 2. Suprajohtava gravimetri GWR T020.
Title:
GMT v3.3.4 Document frompsbasemap
Creator:
GMT
Preview:
This EPS picture was not saved
with a previewincluded in it.
Comment:
This EPS picture will print to a
PostScript printer, but not to
other types of printers.

Kuva 3. Metsähovin ja mareografien sijainnit. Pysyvät GPS-asemat on merkitty mustilla ympyröillä ja
mareografit punaisilla kolmioilla.

Taulukko 2. Ajallisesti muuttuvia tekijöitä havaitussa painovoimassa.

Vuorokautinen vuoksi (Kuu, Aurinko):

2000 nms-2

Ilmanpaine

250 nms-2

Navanliike

85 nms-2

Pohjaveden vaihtelu

60 nms-2

Kuormitus (Itämeri, lumi, sadanta)

30 nms-2

Havaintojen käsittelyssä kalibroidusta SG:n signaalista poistetaan vuoksen ja navanliikkeen
vaikutus. Ilmanpainekorjaus voidaan tehdä yksinkertaisella kertoimella käyttäen paikallista
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ilmanpaineen arvoa. Regressiolla painovoiman ja ilmanpaineen välillä saadaan
korjauskertoimeksi  –3.1 nms-2hPa-1. Täydellisempi korjaus tehdään konvoloimalla
ilmanpainekenttä Greenin funktioilla, jotka on tehty ilmakehän kuormitusta varten, ja
integroimalla kokonaisvaikutus (J. Merriam 1992). Taulukossa 3 on esitetty ilmanpaineen
vaikutus painovoimaan eri etäisyyksillä gravimetrista. Lähellä gravimetria vaikuttaa lähinnä
ilmamassan vetovoima ja kauempana kuormituksesta johtuva korkeuden muutos. Residuaalia
voidaan käyttää edelleen muihin kuormitustutkimuksiin.
Taulukko 3. Ilmanpaineen vaikutus painovoimaan.
Vaikutus
Korkeus
Ilmamassa
Yhteensä
Korjaus

Paikallinen kerroin
(0  0.5)
+0.17 nms-2hPa-1
–3.73 nms-2hPa-1
–3.56 nms-2hPa-1
Paikallinen barometri

Alueellinen kerroin
(0.5  10.0)
+0.94 nms-2hPa-1
–0.16 nms-2hPa-1
+0.78 nms-2hPa-1
Ilmanpainekenttä(HIRLAM)

Kuvassa 4 on laskuihin käytetty ilmanpainehila (HIRLAM). Kuvassa 6 on esitetty tuloksia
ilmanpaineen vaikuksen korjaamisesta. Kuvassa näkyy ilmanpaineen huomattava vaikutus
painovoimahavaintoihin.

Title:
GMT v3.3.4 Document from pscoast
Creator:
GMT
Preview:
This EPS picture was not saved
with a preview included in it.
Comment:
This EPS picture will print to a
PostScript printer, but not to
other types of printers.

Kuva 4. Ilmanpainekorjauksiin Metsähovissa käytetty HIRLAM-hila (High Resolution Limited Area Model),
joka on osa suuremmasta Atlantille ulottuvasta mallista. Hilapisteiden väli on 44 km. Jokaiselle pisteelle on
annettu pintapaine ja lämpötila 6 tunnin välein (Ilmatieteen laitos 2002).
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Kuva 5. Esimerkki HIRLAM-hilan ilmanpainekentästä merenpinnan tasolla 01.11.2001 UT 06:00.
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Kuva 6. Ylhäällä: Ilmanpaine Metsähovissa 01.01.2000 – 31.08.2002 [hPa]. Alhaalla: Ilmanpaineella
korjaamaton painovoiman residuaali [nm/s2] (vihreä), painovoiman residuaali korjattuna kiinteällä kertoimella [3,10 nm/s2/hPa] (punainen), ja painovoiman residuaali korjattuna HIRLAM-hilan avulla (sininen).
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Metsahovi:Barometer:Airpressure HC P (hPa)
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Kuva 7. Ylhäällä: Ilmanpaine Metsähovissa 01.01.2000 – 31.08.2002 [hPa]. Keskellä: Itämeren vedenpinta
Helsingissä [m] (vihreä), vedenkorkeus Degerbyssä (punainen). Alhaalla: Painovoiman residuaali [nm/s 2]
korjattuna ilmanpaineella kiinteällä kertoimella [-3.10 nm/s 2/hPa] (vihreä) ja käyttäen HIRLAM-hilaa
(punainen).

Maankuoren korkeuden vaihtelu
Kuvassa 7 on esimerkki painovoiman residuaalista, jota on korjattu käyttäen erilaisia
ilmanpainekorjauksia. Kuva osoittaa selvän korrelaation havaitun painovoiman ja Itämeren
vedenkorkeuden välillä. Vaikutus gravimetriin johtuu pääasiassa Itämeren veden
kuormituksesta, joka kohdistuu maanpintaan. Kun veden pinta nousee Itämeressä, maanpinta
laskee Metsähovissa, ja tällöin havaittu painovoima kasvaa. Teoreettiset havainnot antavat
tulokseksi 31 nm/s2, jos Itämeren pintaa nousee tasaisesti yhden metrin. Tällöin maanpinta
painuu alaspäin 11 mm Metsähovissa (H. Virtanen and J. Mäkinen 2002). Myös havainnot
antavat kuvan 7 aikavälille tuloksen 31 nm/s2 ja koko SG:n rekisteröinnin aikavälille 19942002 arvon 26 nm/s2. Paikallisen ilmanpaineen regressio meriveden korkeuden kanssa antaa
9.6 mm/hPa korrelaatiokertoimella 0.50. Kuvan 7 tapauksessa painovoiman residuaali on
korjattu yksinkertaisella kertoimella ilmanpainetta varten. Residuaali vähenee regressiossa
Itämeren vedenkorkeuden kanssa 19 %. Korjattaessa ilmanpaineen vaikutus HIRLAM-hilan
avulla vähenee residuaali 26 %. Hilalla tehty korjaus antaa paremman tuloksen, koska
regressiolla saatu kerroin sisältää merenkorkeuden vaihtelun. Kuormituslaskut antavat myös
painovoiman suhteen korkeuden vaihteluun (3 nm/s2/mm). Käyttäen ilmanpainehilaa
korjaukseen voidaan elastisen muutoksen (taulukko 3) osuudesta laskea ilmanpaineen
muutoksen aiheuttama pystyliike halutussa paikassa. Kuvassa 8 on esitetty ilmanpaineen
aiheuttama korkeuden vaihtelu Metsähovissa. Tulos korreloi hyvin paikallisen ilmanpaineen
kanssa. Paikallisen ilmanpaineen ja korkeuden välillä voidaan käyttää likimääräistä suhdetta
0.4 mm/hPa tai vastaavasti 20 mm/50 hPa. Voimakkaan matalapaineen yhteydessä hilan
antama tulos voi poiketa huomattavasti yksinkertaisesta suhteesta (kuvat 5 ja 8). Kuvassa 9 on
sovellettu laskettua tulosta GPS:n antamaan korkeuteen (IGS) Metsähovissa. Metsähovin
pysyvä GPS-asema kuuluu IGS-verkkoon (International GPS Service). Taulukossa 5 on
esitetty tuloksia GPS:n antaman korkeuden hajonnan pienenemisestä sovellettaessa
kuormitustutkimusten tuloksia.
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Kuva 8. Ylinnä: Ilmanpaine Metsähovissa 01.09.2001 – 31.08.2002 [hPa]. Keskellä: HIRLAM-hilasta laskettu
korkeuden vaihtelu Metsähovissa [mm]. Alhaalla: Laskettu korkeuden vaihtelu [mm] verrattuna paikallisesta
ilmanpaineesta saatuun kertoimeen.
Metsahovi:Barometer:Airpressure HC P (hPa)

1020
1000
980
960
Metsahovi:GPS IGS:Radial(resid) (mm)

Metsahovi:Hirlam:Vertical 28 (mm)

20
10
0
-10
-20
Metsahovi:GPS IGS:Radial(resid)(copy) (mm)

Metsahovi:GPS IGS:Radial(resid)(resid) (mm)

20
10
0
-10
-20
Metsahovi:GPS IGS:Radial(resid)(copy)(copy) (mm)

Metsahovi:GPS IGS:Radial(resid)(copy)(resid) (mm)

20
10
0
-10
-20
01-01-02

01-07-02

Kuva 9. Ylinnä: Ilmanpaine Metsähovissa 01.09.2001 – 31.08.2002 [hPa]. Toinen ylhäältä: GPS-korkeus (IGS)
Metsähovissa [mm] (vihreä), teoreettisesti laskettu korkeus käyttäen HIRLAM hilaa [mm] (punainen). Toinen
alhaalta: GPS-korkeus (vihreä) [mm], GPS-residuaali regressiolla teoreettisesti lasketun korkeuden kanssa
(punainen). Hajonnan pienenemä on 7 % (taulukko 5). Alinna: GPS-korkeus (vihreä) [mm], GPS-residuaali
regressiolla teoreettisesti lasketun korkeuden ja Itämeren korkeuden välillä (punainen). Hajonnan pienenemä on
17 %.
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Taulukko 4. Tuloksia kuormituskorjauksista Metsähovin GPS:n korkeuteen. GPSD=lineaarinen trendi
(maannousu) korjattuna (mm), VER=maanpinnan liike laskettuna HIRLAM-hilan havainnoista (mm),
HSL=Itämeren pinta Helsingissä (m), GPSDV=GPS-tulokset korjattuina ilmanpaineen aiheuttamasta
kuormituksesta.

GPS Metsähovissa 01.09.2001 – 31.08.2002 (365 päivää), korkeus [mm]
Kerroin
GPSD
GPSD / VER
GPSD / HSL
GPSD / /VER /HSL
GPSDV / HSL

0.56
-3.9
-9.6

Korrelaatio
0.36
0.14
0.55
0.37

Hajonta
7.3
6.8
7.2
6.1
6.4

Vähenemä (%)
0
7
1
17
13

GPS Metsähovissa 01.10.1994 – 31.08.2002 (2892 päivää), korkeus [mm]
Kerroin
GPSD
GPSD / VER
GPSD / HSL
GPSD / VER /HSL
GPSDV / HSL

0.45
-6.5
-10.9

Korrelaatio
0.19
0.15
0.35
0.26

Hajonta
10.1
9.6
10.0
9.5
9.6

Vähenemä (%)
0
2
1
6
5

Päätelmiä
Ilmakehän maanpintaan aiheuttama vaihteleva kuormitus voi saada aikaan yli 20 mm:n
korkeusvaihteluja.
Itämeren aiheuttama kuormitus Metsähovissa voi vaikuttaa maanpinnan korkeuteen yli 10
mm.
Pitkällä aikavälillä Itämeren pinta noudattaa keskimäärin ”käänteisen ilmapuntarin”
periaatetta, vaikka tuuli vaikuttaa merkittävämmin Itämeren pinnan paikalliseen korkeuteen.
Korrelaation takia ilmanpaineen ja Itämeren aiheuttaman kuormituksen vaikutukset kumoavat
osittain toisiaan.
GPS-havaintojen korkeushajonnan (rms) arvoa voidaan pienentää merkittävästi ottamalla
huomioon sekä laskettu ilmanpainekuormitus että Itämeren pinnan korkeuden vaikutus (17
%).
Ilmanpainekorjatut
GPS-havainnot
antavat
yhteensopivia
tuloksia
teoreettisten
kuormituslaskujen kanssa Itämeren aiheuttamasta korkeusvaihtelusta (10 mm/m).
Lähdeviitteet
T. M. van Dam and J. Wahr, 1998: Modeling Environment Loading Effects: a Review. Phys. Chem. Earth, Vol.
23, No 9-10, pp 1077-1087.
J. B. Merriam, 1992: Atmospheric pressure and gravity. Geophys. J. Int. 109, 488-500.
H: Virtanen and J. Mäkinen, 2002, The effect of the Baltic Sea level on gravity at the Metsähovi station, Journal
of Geodynamics, (in press).
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Vaihtoehtoiset inversioratkaisut
Tri Antti Lange, Ilmatieteen laitos
Meteorologian inversio-ongelma
GPS-havaintojen meteorologisessa tulkinnassa käsitellään troposfäärin vaikutusta, jolloin
geodeettisessa mittauksessa esiintyvä kohina ymmärretään mitattavaksi signaaliksi. GPSsignaalin meteorologinen informaatio muistuttaa muita kaukokartoitushavaintoja, ts.
satelliittien ja tutkien tuottamia kuvia, joiden tulkintaan liittyy inversio-ongelma.
Satelliittikuvat sellaisenaan kertovat hyvin vähän ilmakehän ennustettavuudesta ja ilmakehän
dynaamisen tilan päätteleminen näistä havainnoista onkin haaste.
SuomiNet-hanke
Satelliittimeteorologian isä on prof. Verner Suomi (kuva 1). Amerikkalainen geodeettiseen ja
metorologiseen tutkimukseen rakennettu GPS-verkko, SuomiNet (kuva 2), on saanut nimensä
hänen mukaansa. SuomiNet:n tavoitteena on kehittää mm. menetelmä ilmakehän
vesihöyryjakauman määrittämiseksi ja luoda ennakkovaroitusjärjestelmä esimerkiksi
tornadojen varalle. Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien SuomiNet- asemien tarkoitus on
osaltaan parantaa ratatietojen tarkkuutta. Esimerkkinä soveltuvuudesta Suomen oloihin
voidaan kysyä, olisiko Unto-myrsky saattanut näkyä GPS-havainnoissa jo ennen kuin
ilmakehän kosteus oli tiivistynyt tutkissa näkyviksi pilvi- tai sadepisaroiksi. Ilmatieteen laitos
ylläpitää yhtä SuomiNet-asemaa, joka sijaitsee Helsingissä Sahaajankadulla, kuva 3.

Kuva 1. Prof. Verner Suomi (1915-1995), satelliittimeteorologian isä.
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Kuva 2. Kansainvälisen SuomiNet-verkon GPS-asemien sijainti maapallolla (www.unavco.ucar.edu).

Kuva 3. Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämä SuomiNet-verkon GPS-vastaanotinasema Helsingissä Sahaajankadulla.

GPS-signaalin viivearvioinnin vaihtoehdot
Ilmakehän kosteus voidaan arvoida GPS-signaalista usealla vaihtoehtoisella tavalla, jotka
voidaan luokitella seuraavasti:
1. Zeniittiin projisoitu viive (Zenith Total Delay, ZTD) on tällä hetkellä pääasiallisesti
käytetty suure, jossa GPS-vastaanottimella näkyvien kaikkien GPS-satelliittien signaalit
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yhdistetään yhdeksi asemakohtaiseksi viiveeksi. Tuntemattomiksi muuttujiksi valitaan
joko
 satelliittiradat, kellovirheet ja asemien paikat, jotka ratkaistaan kyseisen asemaverkon
avulla, tai
 vain kellovirheet ja asemien paikat, jolloin satelliittien ratatieto tulee verkon
ulkopuolelta (precise point positioning, PPP).
Ilmakehän kokonaiskosteus vastaanotinaseman kohdalla voidaan arvoida ZTD:sta, kun
tiedetään pintapaine ja ilmakehän lämpötila. ZTD-arvioissa oletetaan hydrostaattinen ja
homogeeninen ilmakehä.
2. Vinoviiveiden tomografia, joka voidaan ratkaista joko
 elementtimenetelmällä (finite element metod, FEM), tai
 data-assimilaatiolla kolmessa tai neljässä dimensiossa.
Operatiivisen sääennustuksen tarpeita silmälläpitäen ollaan pyrkimässä reaaliaikaisiin ZTDratkaisuihin, joissa käytetään riittävän tarkkoja reaaliaikaisia satelliittien ratatietoja.
Valitettavasti tarkat ratatiedot sisältävät myös ei-toivottuja kosteusriippuvuuksia, koska ne
lasketaan globaalista GPS-verkosta. Tämän jälkeen mittaustarkkuutta dominoivat
vastaanottimien kellovirheet. Tällainen järjestelmä on toiminnassa Saksassa, jossa
kokemusten mukaan häiriöt ovat liian suuria numeerisen sääennustuksen kannalta, mutta
havainnoilla on kuitenkin informatiivista lisäarvoa päivystäville meteorologeille. ZTDhavaintojen vaikutus numeerisen sääennusteen laatuun on ollut positiivinen USA:ssa, missä
on laaja ja homogeeninen SuomiNet-verkko.
Kehitys on menossa vinoviiveiden käyttöön, jossa viivettä tulkitaan pitkin signaalin kulkuuraa. Elementtimenetelmää on sovellettu esimerkiksi Onsalan avaruusobservatoriossa
Ruotsissa. Numeerisen sääennustuksen kannalta tyydyttävämpi lähestymistapa on yhdistää
geodeettinen ratkaisu säämallin data-assimilaatioon, jolloin johdetut suureet ovat suoraan
yhteensopivia ilmakehämallin suureiden kanssa.
Tärkeä osa yleistä inversioprobleemaa on sen ratkaisun tarkkuuden arvioiminen.
Tavanomaisesti navigaatioteoriassa oletetaan, että mallivirheet ovat lähes olemattomia ja
signaalien jäännöskohinoista päätellään ratkaisun tarkkuus. Tämä on laskettavissa Kalmansuotimen avulla (Kalman 1960). On yleisesti tiedettyä, että virheiden arviointiin liittyy suuria
pulmia. Luotettavammin tarkkuusarvio saadaan, kun verrataan ylimääräävien GPS-mittausten
keskinäistä yhteensopivuutta. Tähänkin on olemassa tilastomatemaattisia menetelmiä,
esimerkiksi Raon v. 1970 kehittämät havaintojen sisäisen yhteensopivuuden testit. Näitä ei
laskennallisten vaikeuksien takia yleensä vielä käytetä. Luotettavat tarkkuusarviot ovat
kuitenkin operatiivisessa toiminnassa välttämättömiä.

Ilmakehän kosteus vinoviiveistä
Vinoviiveitä analysoitaessa hyödynnetään vastaanottimelle eri suunnista tulevia GPSsignaaleja, jotka antavat yksityiskohtaisempaa tietoa ilmakehän kosteusjakaumista. Tilannetta
havainnollistetaan kuvassa 4. Kuvassa 5 on esimerkki havaituista vinoviiveistä Sodankylän
GPS-asemalta. Taivaanpallolle piirretyt satelliittien tunnetut radat antavat käsityksen GPSsignaalien polkujen kattavuudesta. Sodankylässä havaitaan GPS-satelliitteja myös
pohjoisnavan yli. Ratojen suhteen piirretyt graafit edustavat signaalista mitattujen vaiheetäisyyksien residuaaleja arvioitujen satelliittietäisyyksien suhteen. Tieto ilmakehän tilasta
sisältyy juuri näihin poikkeamiin. Lähellä taivaanrantaa poikkeamat ovat suurempia kuin
keskitaivaalla. Tämä johtuu toisaalta siitä, että ilmakehän aiheuttamat efektit ovat suurempia
lähellä horisonttia ja toisaalta siitä, että muut häiriöt, kuten monitieheijastukset, ovat myös
tällöin suurimmillaan. Kuvassa 6 on samanlaisia havaintoja yhden päivän ajalta.
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Kuva 4. GPS-signaalin vinoviiveet (www.unavco.ucar.edu).

Kuva 5. Sodankylän geodeettisen GPS-aseman havainnot 4. marraskuuta 2002 klo 8-12 (GAMIT-ohjelman
rekonstruktio). Punaisella on merkitty satelliittien tunnetut radat, joiden suhteen piirretyt käyrät kuvaavat vaiheetäsyyden residuaalien arvoja eri ajanhetkinä. Taivaanpallolla pohjoinen osoittaa ylhäälle.
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Kuva 6. Sodankylän geodeettisen GPS-aseman havainnot 5. marraskuuta 2002 klo 00-24, vertaa edellinen kuva.
Taivaanpallojen pohjoinen osoittaa oikealle.

Ilmakehän kosteusjakauman tomografista ratkaisua varten tarvitaan havaintoja riittävän
tiheästä GPS-asemaverkosta. GPS-signaalien polkujen jakauma kuvitteellisessa GPS-verkossa
on havainnollistettu kuvassa 7. Kuvassa 8 on alustavia simulointituloksia, joissa numeerisen
säämallin kenttiä on parannettu tiheillä GPS-havainnoilla. Tällöin saadaan esille paikallisia
kosteusvaihteluja, jotka synnyttävät mm. tornadoja tai ukkosmyrskyjä.

Kuva 7. Kolmiulotteinen esitys GPS-satelliiteista vastaanottimiin edenneiden signaalien kulku-urien jakaumasta
simuloidussa tiheässä GPS-verkossa. Vastaanottimilla on oletettu tehdyn havaintoja viiden minuutin ajan 30
sekunnin jaksoissa (www.unavco.ucar.edu).
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Kuva 8. Oikealla kuvitteellisesta tiheästä GPS-verkosta saatujen kosteushavaintojen tomografinen rekonstruktio,
joka on laskettu käyttäen lähtökohtana laaja-alaisen numeerisen säämallin kosteuskenttää, vasemmalla. Eri
värisävyt edustavat ilman kosteuden vaihtelua (www.unavco.ucar.edu).

Kuva 9. SuomiNet-verkon yhteyteen rakennettu tiheä GPS-verkko. Vasemmalla karttakuva SuomiNet-verkon
kaksitaajuusvastaanotinten sijainnista Oklahoman osavaltiossa USA:ssa. Oikealla suurennos USA:n
energiaministeriön Lamontin tutkimuaseman ympäristöön rakennetusta tiheästä GPS-verkosta (ARM-ohjelma)
(www.unavco.ucar.edu).

Kuva 10. Kotimainen L1-kantoaaltoa (vaihetta) mittaava GPS-vastanotin (iTrax02). Piiri on kooltaan
26x26x4.7mm, ja sen ominaisuuksiin kuuluu hyvin pieni tehonkulutus sekä edullinen hinta (www.fastrax.fi).
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SuomiNet-verkon yhteyteen Oklahomassa ollaan luomassa tiheää GPS-verkkoa (kuva 9),
jossa asemien välinen etäisyys on noin yksi kilometri. Tiheä verkko-osa koostuu edullisista
L1-signaalia mittaavista yksitaajuusvastaanottimista. Tämäntyyppisten vastaanotinten
mittaustarkkuutta rajoittavia tekijöitä ovat laskennan hitaus ja kellon vaatimaton stabiilisuus.
Hankkeen haasteena on riittävän nopea tiedon keruu ja analysointi. Järjestelmän tarkoitus on
tuoda lisäinformaatiota paikallissäähän ja esimerkiksi mahdollistaa tornadovaroitukset.
Kuvassa 10 on esimerkki suomalaisesta vastaavanlaisesta L1-signaalia mittaavasta GPSvastaanotin-piiristä.
Satelliittiratojen laskuun ja GPS-signaalin analyysiin on käytettävissä useita ohjelmistoja,
mm. GAMIT (Massachusetts Institute of Technology), Bernese GPS Software (Bernin
yliopistossa kaupallistettu tuote), ja Gipsy (Jet Propulsion Laboratory). Jotta
tomografiatasoinen kosteustieto olisi analysoitavissa meteorologisiin tarkoituksiin, on tarve
tehdä ne yhteensopiviksi meteorologisen data-assimilaation kanssa.
Geodesian ja tarkkuuspaikannuksen matemaattisista menetelmistä
Tiheiden GPS-verkkojen käyttöä rajoittaa laskenta- ja tiedonsiirtotarve. Laskentakapasiteetin
tarve kasvaa havaintojen määrän kolmannessa potenssissa ("tuhannen supertietokoneen
ongelma"), (Gal-Chen 1988). Geodesiassa tämä Helmertin laskentatehtävä on tunnettu 1880luvulta muodossa Canonical Block-Angular Form (kuva 12), jolle Wolf esitti analyyttisen
ratkaisun
vuonna
1978.
Edelleen
sen
virhe
voidaan
arvioida
Langen
tarkkuuskovarianssimatriisilla (Lange 2001) (kuva 13). Virhearvioinnissa voidaan lisäksi
käyttää Raon v. 1970 konstruoimaa MINQUE-menetelmää (Rao 1972). Helmert-Wolfin
ratkaisua käytetään nykypäivän GPS-meteorologian sovellutuksissa.

Kuva 11. Geodesian, meteorologian ja tarkkuuspaikannuksen laskentamenetelmien kehittäjiä: Vasemmalla
ylhäällä Friedrich Robert Helmert (1843-1917), oikealla ylhäällä prof. Tzvi Gal-Chen (1941-1995), vasemmalla
alhaalla prof. Helmut Wolf (1910-1994), keskellä alhaalla prof. Calyampudi C Rao (1920-) ja oikealla alhaalla
prof. Rudolf Emil Kalman (1930-).
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…………………………………………………………………

Kuva 12. Ylhäällä Helmertin formuloima geodeettisten havaintojen regressioyhtälö CBA-muodossa ja alhaalla
Wolfin analyyttinen Helmertin tehtävän ratkaisu.
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Kuva 13. Langen tarkkuuskovarianssimatriisi Helmert-Wolfin ratkaisuun.

Hankesuunnitelmat ja päätelmät
EU:n COST 716-hankkeen tai EUMETNET:n (The Network of European Meteorological
Services) puitteissa ollan luomassa euroopanlaajuista reaaliaikaista GPS-verkkoa, joka tuottaa
ZTD-havaintoja. Sen laskentakeskus voisi olla joko Saksassa tai Tanskassa (Danish
Meteorological Institute), joka on mukana myös analysoimassa satelliiteista tehtäviä GPSsäähavaintoja (okkultaatiomittaukset). Yhdysvalloissa on pyrkimystä ZTD-havaintojen lisäksi
tomografisiin vinoviive-ratkaisuihin.
Numeerista sääennustustoimintaa varten on yhdistettävä satelliittien ratalasku ja
meteorologinen data-assimilaatio vinoviive-laskennalla. Tätä ollaan selvittämässä esimerkiksi
Norjan Geodeettisella laitoksella ESA:n (European Space Agency) toimeksiannosta
GALILEO-satelliittijärjestelmää silmällä pitäen. Euroopan keskipitkien sääennusteiden
keskus sen sijaan epäröi GPS-meteorologiaa. Suomella on hyvä tilaisuus profiloitua
GALILEO-hankkeen tarkkuusmittauksissa.
On huomioitavaa, että Ilmatieteen laitoksessa kehitetty Fast Kalman Filtering-menetelmä
(FKF) mahdollistaa huipputarkan ja –luotettavan mobiilipaikannuksen ja sen
maailmanlaajuiset patentit tarjoaisivat markkinasuojan muodossa turvaa mahdollisille
tutkimus- ja kehitysinvestoinneille.
Lähdeviitteet
Kalman, R. E., 1960: A new approach to linear filtering and prediction problems. Trans. ASME J. of Basic Eng.,
82-D, pp. 35-45.
Gal-Chen, T. et al., 1988: Report of the critical review panel – Lower tropospheric profiling symposium: Needs
and technologies. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 71, No 5, May 1990.
Rao, C. R., 1972: Estimation of variance and covariance components in linear model. Journal of the American
Statistical Association, March 1972, Vol. 67, No. 337, pp. 112-115.
Lange A. A.., 2001: Simultaneous statistical calibration of the GPS signal delay measurements with related meteorological data. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy, Vol. 26, No. 6-8, pp.
471-473.
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GPS–järjestelmän teoreettisista perusteista
Tkt Tuomo Suntola

Relativistiset ilmiöt kellojen näyttämissä ja signaalien kulkuajoissa
1. Liikkeen ja gravitaation vaikutus (aikaan) kelloihin
2. GPS-järjestelmän koordinaattiaika
3. Signaalin kulkuaikaan liittyviä tekijöitä
4. Maapallo ja GPS-järjestelmä auringon gravitaatiokehyksessä
5. Päätelmiä
1. Liikkeen ja gravitaation vaikutus (aikaan) kelloihin
Suppean suhteellisuusteorian keskeisenä lähtökohtana on ollut havaintokoordinaatiston
kuvaaminen siten, että valon nopeus ilmenee samana jokaiselle levossa tai tasaisessa
liikkeessä olevalle havaitsijalle. Kellojen käyntitaajuuden osalta vaatimus toteutuu kun
havaitsijaan nähden liikkeessä olevan kelloon sovelletaan Lorentz muunnoksesta saatavaa
aikadilaatiota, ts. liikkeessä olevan kellon käyntitaajuus (tai ajan kulku) havaitaan tekijällä
1 - v 2 c 2 hidastuneena, missä v on kellon nopeus havaitsijaan nähden.
Aikadilaatio todennettiin ensimmäisen kerran laboratoriokokeissa 1930-luvun lopulla
sähkökentässä kiihdytettyjen ionien emissioaallonpituudesta (Ives & Stilwell) ja sen jälkeen
1960-luvulla monissa Mössbauer-ilmiöön perustuvissa sentrifugeilla tehdyissä kokeissa,
kuva 1. Käytetyissä koejärjestelyissä lepotilaksi voitiin määritellä maanpallon pinnan mukana
pyörivä laboratorio, ilman että maapallon pyörimisestä johtuvaa nopeutta summattiin
referenssivärähtelijän ja laboratoriossa liikkeessä olevien värähtelijöiden nopeuteen.
Kun vastaava koe vuonna 1971 tehtiin ensi kertaa vapaasti maapallon
gravitaatiokehyksessä lentokoneissa liikkuvilla kelloilla [1,2], ei maan pinnalla olevaa
havaitsijaa enää voitukaan pitää lepotilassa olevana, vaan liikkeen vaikutus kellojen jättämiin
(aikadilaatioon) suhteutui maan pyörimisliikkeen suhteen levossa olevaan kelloon, kuten
kuvitteelliseen pohjois- tai etelänavalla olevaan kelloon, kuva 2. Lepotilan tulkinta synnytti
tieteellisen keskustelun suhteellisuusteorian perusteista; ”oikeaoppinen” koulukunta katsoi,
että suppean suhteellisuusteorian aikadilaatio on havaitsemiseen liittyvä ilmiö havaitsijaan
nähden liikkeessä olevasta objektista, mikä tarkoittaisi, että maapallon mukana pyörivää
kuvan 2 kelloa KR tulisi voida pitää levossa olevana vertailukellona [3,4].
Kokeen tulos oli kuitenkin yksiselitteinen, lentokoneessa länsisuuntaan maapallon ympäri
lennätetty kello KW edisti maan pinnalla olevaan kelloon KR nähden kun taas itäsuuntaan
lennätetty kello KE jäi jälkeen vertailukellosta KR. Havainto antoi perustan maakeskeisen
inertiaalikoordinaatiston määrittelylle (Earth Centered Inertial Frame, ECI-frame). ECIkehyksessä tarkasteltuna maan pinnalla oleva vertailukello on liikkeessä maapallon
pyörimisen, ja siten kellon sijaintipaikan leveyspiirin määräämällä nopeudella. Koska kellojen
jättämät todettiin kelloissa itsessään olleilla laskureilla merkitsi koetulos myös, että kellojen
jättämä ei ollut yhdistettävässä eri liiketilasta tapahtuvaan havaitsemiseen, vaan että se oli
liiketilaan ko. liikejärjestelmässä sinänsä liittyvä ilmiö.
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Kello suljetussa liikejärjestelmässä maan pinnalla
Earth-Centered, Earth-Fixed Frame (ECEF Frame):
Maakeskeinen koordinaatisto, joka on kiinnitetty maan pyörimiseen
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S
Kuva 1. Suljetussa liikejärjestelmässä liikkuvan kellon aikadilaatio suhteutuu ko. liikejärjestelmän
suhteen levossa olevaan kelloon.

Kello liikkeessä maapallon gravitaatiokehyksessä
Earth-Centered Inertial Frame (ECI Frame):
Maakeskeinen koordinaatisto, joka on riippumaton maan pyörimisestä
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Kuva 2. Vapaasti maan gravitaatiokehyksessä liikkuvan kellon aikadilaatio suhteutuu maan pyörimiseen
nähden levossa, samassa gravitaatiopotentiaalissa olevaan kelloon.
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Edellä suoritetussa tarkastelussa käsiteltiin vain liikkeen vaikutusta kellon käyntiin.
Yleisen suhteellisuusteorian, tai ehkä oikeammin ekvilenssiperiaatteen, mukaan myös kellon
gravitaatiotila vaikuttaa sen käyntinopeuteen, kuten myös Mössbauer-ilmiöön perustuvissa
kokeissa 1960-luvulla ja yhtäpitävästi Hafelen ja Keatingin lentokoneissa lennätetyillä
Cesium-kelloilla voitiin todentaa.
ECI-kehyksessä määriteltyjen liike- ja gravitaatiotilojen (gravitaatiopotentiaalin)
yhteisvaikutus kellon taajuuteen voidaan ilmaista kuvan 3 lausekkeella
æ GM ö æ
v2
f 0( hx , vx ) » f 0( ¥ ,0 ) ç1 - 2 ÷ ç1 - ½ x2
c
è rx c ø è

ö
é GM
vx2 ù
÷ » f 0( ¥ ,0 ) ê1 - 2 - ½ 2 ú
c û
ø
ë rx c

(1)

missä vertailukellona on maapalloon nähden kaukana levossa oleva kello, jonka taajuus on
f 0( ¥ ,0 ) , kuva 3.
Yhtälöä (1) voidaan käyttää yleisenä lausekkeena paikallisessa liike- ja
gravitaatiojärjestelmässä havaittavalle atomaarisen värähtelijän taajuudelle. Yleisen
suhteellisuusteorian formalismissa yhtälö (1) saa muodon
f ( r , b ) = f 0( ¥ ,0) 1 -

é GM
vx2 ù
2GM vx2
»
f
1
½
ê
ú
0 ( ¥ ,0)
2
rx c 2 c 2
c2 û
ë rx c

tai gravitaatiopotentiaalin f = f ( r , b ) = f 0( ¥ ,0) 1 + 2

GM
r

(2)

avulla ilmaistuna muodossa

f
é f
ù
- b 2 » f 0( ¥ ,0 ) ê1 + 2 - ½ b 2 ú
2
c
ë c
û

(3)

Yhtälöitä (1-3) voidaan soveltaa sellaisenaan satelliittien kellojen taajuuden (proper
frequency) tarkasteluun ECI-kehyksessä, kuva 4. Sovellettaessa yhtälöitä maa-asemien
kelloihin, on lisäksi huomioitava maan litistyneisyydestä johtuva leveysasteriippuvuus
gravitaatiopotentiaaliin.

Gravitaation vaikutus kellon käyntinopeuteen (aikaan)
Earth-Centered Inertial Frame (ECI Frame):
Maakeskeinen koordinaatisto, joka on riippumaton maan pyörimisestä

N
æ GM ö
f 0( hx ) » f 0( ¥ , v ) ç1 - 2 ÷
è rx c ø

KE

KW
KR

K,0
Yhdistetty liikkeen ja gravitaation vaikutus:
æ GM ö æ
v2 ö
f 0( hx ,vx ) » f 0( ¥ ,0) ç 1 - 2 ÷ ç1 - ½ x2 ÷
c ø
è rx c ø è

S K0

Kuva 3. Massakeskuksen läheisyys hidastaa kellon taajuutta suhteessa kaukana massakeskusta
olevaan vertailukellon taajuuteen.
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Liikkeen ja gravitaation vaikutus (aikaan) kelloihin ECI kehyksessä

β=

v
c

f =-

rs
M

rE

f( 0,0)

GM
r

nopeusefekti:

gravitaatioefekti:

kokonaisefekti:

f ( b ) » f(f ,0) (1 - ½ b 2 )
æ f ö
f (f ,0) » f( 0,0) ç1 + 2 ÷
è c ø

æ f
v2 ö
f (f , v ) » f( 0,0 ) ç1 + 2 - ½ 2 ÷
c ø
è c

Kuva 4. Kuvassa 3 esitettyä liikkeen ja gravitaation yhteisvaikutusta kellotaajuuteen voidaan soveltaa
sekä maan pinnalla että satelliiteissa. Satelliitin rataliikkeen keskeiskiihtyvyydellä ei ole vaikutusta
kellojen taajuuteen.

Maapallon ”vakiopotentiaali”-geoidi
f ( ECI )

æ f (q )
v2 ö
= f( ¥ ,0) ç1 + 2 - ½ q2 ÷
c
c ø
è

æ f f (q ) - fP
v2 ö
f ( ECI ) = f( ¥ ,0) ç1 + P2 +
- ½ q2 ÷
2
c
c ø
è c

N
vq = wE r cos q

rP



S

2
ù
æ a1 ö 1
GM é
2
ê
f (q ) = 1 - J 2 çç
÷÷ ( 3sin q - 1) ú
r (q ) ê
ú
è r (q ) ø 2
ë
û

r()

æ f (q ) - fP
vq2
f ( ECI ) = f( P ,0) ç1 +
½
c2
c2
è

ö
÷ º f ECEF ( 0)
ø

»0

æ gh ö
f ECEF ( 0) ( h ) » f ECEF ( 0) ç 1 + 2 ÷
c ø
è

h = r (q )

)  6356742.025 + 21353.642 cos2 + 39.832 cos4 + 0.798 cos6 + 0.003 cos8

Kuva 5. Navoilta päiväntasaajalle siirryttäessä maapallon litistyneisyydestä johtuva säteen kasvu
pienentää kellojen gravitaatiohidastumaa saman verran kuin maapallon pyörimisestä johtuva
kehänopeuden kasvu lisää liikehidastumaa (aikadilaatiota).
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Maapallon litistyneisyys aiheuttaa gravitaatiopotentiaaliin kvadropolimomentin
(quadrupole moment), jonka vaikutuksesta gravitaatiopotentiaali on leveyspiirin  funktio
2
üï
é r (0) ù 1
GM ìï
2
fE (q ) = í1 - J 2 ê
ú ( 3sin q - 1) ý
r (q ) ï
êë r (q ) úû 2
ïþ
î

(4)

missä J2 = 1.0826300  (= quadrupole moment coefficient), r(0) on maapallon säde
ekvaattorilla. Leveyspiirillä  säteelle r() käytetään likiarvoa
r() = 6356742.025 + 21353.642 cos2 + 39.832 cos4 + 0.798 cos6 + 0.003 cos8

(5)

missä ensimmäinen termi r(90) = 6356742.025 on maapallon säde navoilla.
Yhtälöä (4) soveltaen saa maan pinnalla, pintaan nähden levossa olevan kellon taajuuden
lauseke muodon
æ f (q )
v2 ö
f ( ECI ) » f( ¥ ,0) ç1 + E 2 - ½ q2 ÷
c
c ø
è

(6)

missä vq = wE r (q ) cos q on maapallon pyörimisestä johtuva nopeus ja E( ) on yhtälön (4)
mukainen
gravitaatiopotentiaali.
Maapallon
litistyneisyyden
aiheuttama
lisäys
gravitaatiopotentiaalitermiin E( )/c2 maapallon säteen kasvaessa päiväntasaajaa
lähestyttäessä on jokseenkin yhtä suuri kuin vastaava pyörimisnopeuden aiheuttama
nopeustermin ½(v /c)2 pieneneminen, joten yhtälön (6) kahden viimeisen termin summa on
vakio.
Maapallon ”vakiopotentiaali”-geoidi määritelläänkin yhtälöstä
vq2
F fE (q )
=
½
º vakio
c2
c2
c2

(7)

josta voidaan ratkaista ”vakiopotentiaali”-geoidin säde [vrt. yhtälö (5)] leveysasteiden
funktiona, kuva 5. On huomattava, että näin määriteltyyn vakiopotentiaaliin sisältyy
maapallon pyörimisen antamasta liike-energiasta johtuva termi, joten vakiopotentiaali  ei
muodostu pelkästä gravitaatiopotentiaalista. Määrittelystä johtuen atomikellon taajuus levossa
merenpinnan korkeudella (= geoidin määräämän säteen etäisyydellä maapallon keskipisteestä)
on vakio [5]. Kellojen tarkastelu vakipotentiaali-geoidilla tarkoittaa ECEF-kehyksen käyttöä,
sillä liikereferenssinä on tällöin maapallon pinta pyörimisliikkeineen.
Kuvassa 6 on verrattu suppean suhteellisuusteorian tulkintaa ECEF ja ECI-kehyksissä.
ECEF-kehyksessä tarkasteltuna aikadilaatiota sovelletaan suhteelliseen nopeuteen ja korjataan
kehyksen liikkeestä johtuvalla lisätermillä, jota nimitetään Sagnac-korjaukseksi [6-8] (johtuen
sen matemaattisesta samankaltaisuudesta Sagnac-ilmiöön). ECI-kehyksessä tarkasteltuna
aikadilaatiota voidaan soveltaa suoraan kellon kokonaisnopeuteen vECI = vr(Earth) + v() , jolloin
mitään lisäkorjauksia ei tarvita. Kuvassa 6 nopeus vr(East) tarkoittaa kellon maanpintaan nähden
suhteellisen nopeuden itään suuntautuvaa komponenttia ja vr() sitä vastaan kohtisuoraa
nopeuskomponenttia.
Kun kelloa kuljetaan itä–länsisuunnassa maapallon ympäri nopeudella, joka on pieni maan
paikalliseen pyörimisnopeuteen nähden, vr(East) = vECI – v() = dv() , voidaan kumuloituva
aikadilaatio ECI-kehyksessä laskea taajuusdifferenssin aikaintegraalista kuljetusaikana. Koska
taajuusdifferenssi on suoraan verrannollinen nopeusdifferenssiin, df = vdv, ja kuljetusaika
kääntäen verrannollinen nopeusdifferenssiin, supistuu kuljetusnopeus (nopeusdifferenssi)
kumuloituvan aikadilaation lausekkeesta, joka näin on kuljetusnopeudesta riippumaton.
Kuvassa 7 on esitetty aikadilaatio, joka syntyy kun kelloa kuljetetaan maapallon ympäri
päiväntasaajaa myöten itä ja länsisuuntaan.
ECEF kehyksessä tarkasteltuna näin saatua kellon jättämää/edistymää nimitetään Sagnacsiirtymäksi, jota kirjallisuudessa käytetään määritelmän tavoin tehtävänä korjauksena [8].
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Kuva 6. Maapallon gravitaatiokehyksessä, määrätyssä gravitaatiopotentiaalissa, aikadilaatio
määräytyy nopeudesta maapallon pyörimisestä vapaaseen lepotilaan nähden (ECI-kehys). Jos
aikadilaatio lasketaan suhteellisesta maan pintaan nähden, joudutaan tulosta korjaamaan ”Sagnac”siirtymällä.

Aikadilaatio vai Sagnac ilmiö ?
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Kuva 7. Maapallon pyörimisnopeuteen nähden pienellä nopeudella siirrettävän kelloon
kumuloituva aikadilaatio on ko. siirtonopeudesta riippumaton. ECEF-kehyksessä tarkasteltuna ko.
jättämää nimitetään Sagnac-ilmiöksi.
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2. GPS-järjestelmän koordinaattiaika
Yhtälön (5) mukaista maapallon sädettä käyttäen saadaan geoidilla kuvassa 8 esitetty
kellotaajuuden riippuvuus leveyspiiristä. Kuvassa on myös esitetty geoidilla olevan
referenssikellon (MC) taajuuden ero GPS-radalla käyvään kelloon sekä kuvitteelliseen
äärettömän kaukana levossa olevaan referenssikelloon. GPS-radalla toteutuva kellotaajuuden
ero Master-kellon taajuuteen nähden on f/f = 4.465 1010. Käytännössä radalleen
lähetettävien GPS-satelliittien kellot viritetään ennen laukaisua käymään kertoimella 4.465
1010 hitaammin kuin Master-kello, jolloin ne radalleen päästyään käyvät samalla taajuudella
kuin Master-kello maassa.
On huomattava, että GPS-kellojen koordinaattiaika on määritelty ECI-kehyksessä vaikka
referenssinä (Master Clock) käytetään pyörivän maapallon pinnalla ECEF-kehyksessä (Earth
Centered Earth Fixed) määriteltyä standardiaikaa. Tämä on jossain määrin hämmentävää —
syy lienee lähinnä historiallinen, sillä 1970-luvulle asti maan pintaa pyörimisliikkeineen
totuttiin pitämään referenssitilana suppean suhteellisuusteorian mukaiselle aikadilaatiolle.
GPS-järjestelmän koordinaattiaika vastaa ECI-kehyksessä levossa maapallon pohjois- ja
etelänavan gravitaatiopotentiaalissa olevan kellon osoittamana aikana.
Kellon käyntitaajuus satelliitin kiertoradalla
GPS-satelliitin rata voidaan kuvata Keplerin ratana, jolloin kellotaajuuden gravitaatio- ja
liiketermit voidaan yhdistää. Satelliittien rata pyritään saamaan mahdollisimman tarkoin
ympyräksi, sillä eksentrisyys aiheuttaa kellotaajuuteen jaksollisen häiriön kuvissa 9 ja 10
esitettyjen yhtälöiden mukaisesti.
Kuten kuvassa 10 on havainnollistettu, aiheutuu kellon näyttämään keskimääräisestä noin
0.5%:n eksentrisyydestä amplitudiltaan 11.5 ns:n suuruinen sinimuotoinen häiriö, jonka jakso
on satelliitin kiertoaika, 11 tuntia 58 minuuttia. Kuva 11 esittää tyypillistä GPS-kellodataa,
jossa puolen vuorokauden jaksollisuus on selvästi havaittavissa.
Master-kello (MC) ja GPS-kello
f( ¥ ,0)

æ GM ö
f MASTER º f ( ¥ ,0) ç 1 - 2 ÷ º f ( ¥,0 ) (1 - 6.9693 ×10-10 ) º f ECEF º f ECI
è rP c ø
é ms ù
» 60.2 ê
ú
ë vrk û

N
MC

rP



r(MC)

S

GPS-kello ympyräradalla:

ns/vr
k 0,

1
0,0
8
0,0
6
0,0
4
0,0
2
0
90

æ 3 GM
fGPS » f ( ¥ ,0) ç1 2
è 2 ac

60

30

Latitude

0

ö
-10
-10
÷ » f ( ¥ ,0 ) (1 - 2.5046 ×10 ) = f MC (1 + 4.465 ×10 )
ø
é ms ù
é ms ù
» 21.6 ê
» 38.6 ê
ú
ú
ë vrk û
ë vrk û

Kuva 8. Standardiaika on kiinnitetty maan ”vakiopotentiaali”-geoidilla (ECEF-kehyksessä)
olevan kellon taajuuteen. GPS-järjestelmä koordinaattiaika määritellään kuitenkin ECIkehyksessä, jonka kuvitteellinen vertailukello on levossa kaukana maasta (vrt. kuva 4).
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Kellotaajuus (proper frequency) Keplerin radalla ECI-kehyksessä

v

æ GM
v2 ö
f ( r , v ) » f( 0,0) ç1 - 2 - ½ 2 ÷
rc
c ø
è

r



a
M

v2
= GM
2

é1 1 ù
ê r - 2a ú
ë
û

1 1 + e cos j 1
=
» (1 + e cos j )
r a (1 - e 2 ) a

é 3 GM 2GM
ù
é 2GM
ù
f ( a ,j ) » f ( ¥ ,0) ê1 e × cos j ú » f ( a ) ê1 e × cos j ú
2
2
2
ac
ac
ë 2 ac
û
ë
û

Kuva 9. Keplerin radalla olevan satelliitin kellotaajuuden gravitaatio- ja liiketermit voidaan
yhdistää Keplerin energiaintegraalin avulla.

Radan eksentrisyyden aiheuttama häiriö GPS-kelloihin

r
E
M

Dt »

2GMe T
ac 2 2p

t

ò cos (j ) dj
0



é 2GM
ù
f (j ) » f ( a ) ê1 e × cos j ú
2
ac
ë
û

( rmax - rmin )e = 0.005 = 2ae » 260

Þ Dt( e = 0.005) » 11.5 × ( e + sin E )

km

[ ns ]

Kuva 10. Radan elliptisyys aiheuttaa satelliitin kelloon eksentrisyyteen e verrannollisen jaksollisen
häiriön.
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Käsittelemätön GPS-kellodata kuudelle satelliitille 4 päivän aikana
30

[m]

[ns]
5

20

Eksentrisyyttä 0,005 vastaava häiriö
10

0

0

-10
-5
-20

1
2
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4
5
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-30

-10
1

2
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4

Kuva 11. Käsittelemätön GPS-kellodata (=poikkeama Master-kellon näyttämästä) sisältää
merkittävän jaksollisen häiriön satelliitin kiertojan (11 h 58 min) taajuudella. Jaksollisten
häiriöiden mahdollinen eliminointi datasta on käyttäjän tehtävä.

3. Signaalin kulkuaikaan liittyviä tekijöitä
Paitsi kellojen käyntitaajuutta on myös signaalin etenemistä yksinkertaisinta tarkastella
ECI-kehyksessä, johon myös valon nopeuden voidaan ajatella suhteutuvan. Signaalin ns.
Sagnac-viive määrätään matkasta, jonka (maan pintaan nähden paikallaan oleva) vastaanotin
etenee maapallon pyörimisestä johtuen signaalin kulkuaikana, kuva 12. Sagnac-nimitys
periytyy tähänkin ilmiöön maapallon pyörimisliikkeestä, viiveen laskutapa on kuitenkin sama
vastaanottimen minkä tahansa ECI-kehyksessä tapahtuvan liikkeen suhteen.
Yleisen suhteellisuusteorian mukainen aika-avaruuden kaareutumisesta johtuva signaalin
kulkuajan piteneminen maan massan läheisyydessä tunnetaan Shapiro-viiveenä. Jos valon
”koordinaattinopeuden” vertailuarvona käytetään maan pinnalla määriteltyä valon nopeutta on
oikeampaa puhua Shapiro-nopeutumasta. Shapiro-efekti voidaan johtaa Schwarzschildin
metriikasta, kuva 12. GPS-signaaleille Shapiro-efekti on suuruudeltaan noin 0.07 ns, mikä
vastaa noin 20 mm:n etäisyyttä signaalin kulkumatkassa, kuva 13.
Sharipo-efektin tarkempi analyysi herättää kysymyksen viiveen rakentumisesta signaalin
kulkutien radiaalisen (massasta poispäin suuntautuvan) ja toisaalta kulkutien tangentiaalisen
komponentin suhteen. Suhteellisuusteorian Shapiro-lausekkeessa viiveen kertyminen
tangentiaalikomponentin suunnassa on oletettu samaksi kuin sen kertyminen
radiaalisuunnassa, jolloin päädytään kuvan 14 lausekkeisiin. Valon koordinaattinopeus
vaikuttaa kummassakin suunnassa samalla tavalla, mutta aika-avaruuden kaareutumisen
aiheuttamasta viivaelementin dr pitenemästä johtuva viiveen komponentti kertyy periaatteessa
vain radiaalikomponentin osalta, kuva 15. Jos tällainen korjaus huomioidaan, saa Shapiroviiveen lauseke kuvassa 15 esitetyn muodon. Suuruudeltaan ko. korjaus GPS-signaalin
Shapiro-viiveeseen on nollasta neljään millimetriä edellä todettuun noin 20 mm:n viiveeseen
signaalitien vertikaalikulmasta riippuen.
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Vastaanottimen liikkeestä johtuva korjaus
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dxrotation = v × t » 0...30 [ m ]

N

Kuva 12. Satelliitin etäisyyden ja signaalin kulkuajan määrityksessä on huomioitava
vastaanottimen liike signaalin kulkuaikana satelliitista vastaanottimeen.

Aika-avaruuden kaarevuus ja ”Shapiro-viive”
Schwarzschild metric:
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Kuva 13. Aika-avaruuden kaareutuminen massakeskuksen läheisyydessä hidastaa signaalin
koordinaattinopeutta ja pidentää signaalin kulkutietä.
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4. Maapallo ja GPS-järjestelmä auringon gravitaatiokehyksessä
Kuten edellä esitetystä on käynyt ilmi vaikuttaa paikallinen gravitaatiopotentiaali ja nopeus
paikallisessa gravitaatiojärjestelmässä atomikellon käyntitaajuuteen. Maapallo satelliitteineen
liikkuu auringon gravitaatiojärjestelmässä radalla, jonka eksentrisyys on noin 0.0167. Tämä
merkitsee, että auringon gravitaatiokehyksessä tarkasteltuna kaikkien järjestelmän kellojen
käyntitaajuuteen tulee vuodenajasta riippuva tekijä — tammikuun alussa, jolloin maa on
perihelipisteessään kellot käyvät hitaimmin ja heinäkuun alussa, kun maa on aphelissä,
nopeimmin, kuvat 16 ja 17.
”Shapiro-viive” (nopeutuma)
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Kuva 14. GPS-satelliiteille aika-avaruuden kaareutumisesta johtuva Shapiro-korjaus on noin 0.07
ns.



 




dx

dr
dj

dsj

a

f

Dt AB (GSM ) » 0.06

Dt AB =

GM
c3

[ ns]

» 17

[ mm ]

ìï
é xB + rB ù é xB x A ù üï
í2 ln ê
ú - ê - úý
ë x A + rA û ë rB rA û þï
îï

Kuva 15. Aika-avaruuden geometrinen tarkastelu johtaa päätelmään, että Shapiro-viive on
suurempi signaalin kulkutien radiaalikomponentille kuin tangentiaalikomponentille.
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Kuva 16. Auringon gravitaatiokehyksessä tarkasteltuna on maapallon gravitaatiokehyksessä
olevien kellojen taajuuksissa maan radan eksentrisyydestä johtuva jaksollinen häiriö. Häiriö
välittyy sekä maan pinnan että satelliittien kelloihin.





f ( clock ) = f

æ
é ms ù ö
f ( clock ) ph = f ç 1 + 1.13 ê
ú÷
ë vrk û ø
è

æ
é ms ù ö
f ( clock ) ph = f ç 1 - 1.13 ê
ú÷
ë vrk û ø
è


Df = ±

2GM Sun
eEarth
aEarth c 2

1 Earth second = the SI unit of time equal to the duration of 9 192 631 770 periods of the radiation
corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom.

Kuva 17. Maan planeettaradan eksentrisyydestä johtuvan jaksollisen häiriön amplitudi maan
standardiajassa on noin 1.13 s/vrk.
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Kuvassa 16 on yhdistetty kellojen gravitaatio- ja liikekorjaukset auringon ja maapallon
gravitaatiokehyksissä. Referenssitaajuus f( 0,¥ ) kuvassa 16 tarkoittaa nyt kaukana auringosta,
aurinkoon nähden levossa olevan kuvitteellisen kellon taajuutta. Maan ja satelliittien kellojen
vuosivaihtelu on sama, joten vuodenaikaan liittyviä taajuuseroja ei kellojen välille synny.
Esitetty sisäkkäisten gravitaatiokehysten ketjutus ei sellaisenaan kuulu suhteellisuusteorian
formalismiin, mutta se antaa kokonaisvaltaisen ja havainnollisen kuvan kellotaajuuksiin
vaikuttavista tekijöistä. Suhteellisuusteoria on lähtökohdiltaan paikallisteoria, jota yleensä
sovelletaan yhdessä määritellyssä havaintokehyksessä.
Auringon vaikutusta GPS-järjestelmän kelloihin on kirjallisuudessa käsitelty varsin vähän.
Ensisijainen päätelmä on, ettei auringon gravitaatio eikä maan orbitaaliliike auringon ympäri
vaikuta GPS-järjestelmän kelloihin [5,6,9,10]. Päätelmä perustuu satelliittijärjestelmän
tarkasteluun aurinkoa kiertävänä havaintokehyksenä, jonka aurinkoa lähempänä oleva reuna
liikkuu aurinkoon nähden hitaammin kuin kauempana aurinkoa oleva reuna. Kuten
yksinkertaisella laskulla voidaan osoittaa, tulisi auringon gravitaatiosta johtuva
gravitaatiosiirtymä tällöin kumotuksi liikkeestä johtuvalla vastakkaismerkkisellä
aikadilaatiosiirtymällä, jolloin nettovaikutus olisi nolla, kuva 18.
Kuvassa 16 esitetyn sisäkkäisten gravitaatiokehysten tarkastelu ja ECI-kehyksen
ensisijaisuus relativististen korjausten soveltamisessa eivät tue päätelmää gravitaatiosiirtymää
kumoavasta liiketermistä, sillä ECI-kehyksen koordinaatistosuunta on lukittu tähtiavaruuteen
eikä aurinkoon, ts. auringosta katsottuna ECI-koordinaatisto pyörähtää vuoden aikana 360
maan orbitaaliliikettä vastaan, mikä kumoaa edellä päätellyn nopeuseron GPS-kehyksen
aurinkoa lähempänä ja kauempana olevan reunan välillä, kuva 19. Tällöin auringon
gravitaatiosiirtymä jää nettoefektiksi, mikä tarkoittaisi auringon hetkelliseen etäisyyteen
verrannollista jaksollista häiriötä GPS-satelliitin kelloissa. Suurimmillaan tällainen häiriö olisi
silloin, kun GPS-ratataso osoittaa kohti aurinkoa, jolloin kellohäiriön amplitudiksi tulee noin
12 ns, mikä on jokseenkin sama kuin 0.5 %:n eksentrisyyttä vastaavan jaksollisen häiriön
amplitudi.
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Kuva 18. Suhteellisuusteorian tulkinnan mukaan maan satelliittijärjestelmän nopeus auringon
gravitaatiokehyksessä on suurimmillaan kun satelliitti on etäimmillään auringosta. Näin saadun
nopeuden aiheuttama aikadilaatio kumoaa suuremmasta gravitaatiopotentiaalista johtuvan
gravitaatiosiirtyman.

61

GPS-meteorologian seminaari, Ilmatieteen laitos 27.11.2002




Vaihtoehtoinen tulkinta: ECI-kehys säilyttää suunt
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Kuva 19. Maan ECI-kehyksen suunta on kiinnitetty tähtiavaruuteen, mikä eliminoi kehyksen
”sisäkehän” ja ”ulkokehän” välisen nopeuseron, ja siis myös aikadilaatioeron auringon
gravitaatiokehyksessä. Tällöin ECI-kehyksen kelloihin syntyy auringon gravitaatiopotentiaaliin
(auringon etäisyyteen) verrannollinen siirtymä, mikä havaitaan ECI-järjestelmässä kiertoliikkeessä
olevissa kelloissa jaksollisena häiriönä.



 


 



 

 














  
 









 
 


 


















  

 





  


 


 

Kuva 20. GPS-kelloissa on voitu todeta auringon gravitaatiopotentiaaliin verrannollinen
jaksollinen häiriö, jonka syytä ei ole identifioitu.
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Auringon asemaan korreloituvista häiriöhavainnoista olen löytänyt vain yhden maininnan
GPS-kirjallisuudessa, kuva 20 [11]. Havaittua auringon asemaan korreloituvaa jaksollista
häiriötä pidetään selittämättömänä ilmiönä edellä esitettyyn suhteellisuusteorian tulkintaan
perustuen. Tutkimuksen tekijä vahvistaa, että havaittu häiriö vastaa laskennallista auringon
gravitaatiosiirtymän suuruutta [12]. Havainto puoltaa kuvissa 16 ja 19 esitettyjä ECIkehyksen ominaisuuksiin ja sisäkkäisten gravitaatio- ja liikekehysten formalismiin perustuvaa
tulkintaa. Kuvassa 21 on sovitettu tältä pohjalta laskettu kuvan 19 mukainen maksimihäiriö
van Flandernin GPS-sivuillaan julkaisemaan, suurimman auringon asemaan korreloituvan
häiriön sisältämään GPS-dataan, josta satelliitin radan eksentrisyyteen liittyvä häiriö on
poistettu.
Auringon gravitaation mahdollisella vaikutuksella satelliittikelloihin on teoreettisessa
mielessä erittäin suuri merkitys kokonaisuuden tarkasteluun. Koska maa-asemien kellot
käyttäytyvät gravitaatiopotentiaalin ja liikkeen suhteen ECI-kehyksessä samalla tavoin kuin
satelliittikellot, merkitsisi se, että myös maa-asemien kelloissa olisi löydettävissä auringon
gravitaatiopotentiaalista johtuva jaksollinen häiriö. Koska maapallon säde on huomattavasti
pienempi kuin GPS-radan säde, muodostuu maapallon pyörimisestä johtuva auringon
gravitaatiopotentiaalin heilahtelu maa-asemilla pienemmäksi kuin se muodostuu GPSsatelliiteilla. Vastaavasti kuitenkin kellovirheen integrointiaika maa-asemien kelloissa on
kaksinkertainen GPS-satelliittikelloihin nähden, joten maksimissaan (päiväntasaajalla) maaaseman kellon aurinkohäiriölle saadaan lauseke
é
æ d(V .E .+ )
öù
æ t
ö
Dt » 5.8 [ ns ] × ê1 - 0.1 × sin ç
2p ÷ ú cos q × sin ç
2p ÷
ç
÷
è 24 h
ø
êë
è 365
ø úû

(8)

missä vuorokausijakson lisäksi esiintyy ekliptikan kaltevuudesta johtuva vuosijakso sekä
maa-aseman leveyspiiristä  määräytyvä amplituditekijä.

Havaintoja jaksollisesta jäännöshäiriöstä
Suurin havaittu, ei eksentrisyyteen liittyvä 12 h häiriö: satelliitti 32

Lähde: Van Flandern,
“Absolute GPS to better than one meter”

Maksimi gravitaatiosiirtymä auringon gravitaatiokehyksessä

Kuva 21. GPS-satelliittien tunnistamaton jaksollinen häiriö vastaa huomattavalla tarkkuudella
ECI-kehyksen ominaisuuksista pääteltyä auringon gravitaatiopotentiaalin vaikutusta.
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5. Päätelmiä
GPS-järjestelmässä on vielä runsaasti käyttämättömiä mahdollisuuksia. Järjestelmän
kokonaistarkkuus on saatu tasolle, joka mahdollistaa suhteellisessa paikannusmittauksissa
millimetritason sekä horisontaali- että vertikaalisuunnassa. Absoluuttipaikannuksen ja
signaalin sisältämän meteorologisen informaation täysimittaiseksi hyödyntämiseksi tulisi
signaaliin sisältyvien erityisesti jaksollisten häiriöiden fysikaalinen alkuperä ja mallinnus
saattaa nykyistä tarkemmalle tasolle. Esimerkiksi kuvan 21 jaksollinen jäännöshäiriö on
amplitudiltaan reilut kolme metriä, mikä on yli kymmenkertainen meteorologian kannalta
kiinnostavaan ilmakehän kosteuden aiheuttamaan signaaliviiveeseen verrattuna.
Tarkkuudeltaan ja havaintojärjestelmän kattavuudeltaan GPS-järjestelmä tarjoaa myös
ainutlaatuisen mahdollisuuden fysiikan ja kosmologian teorioiden ja niiden soveltamisen
testaamiseen.
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Data-assimilaatio ja säänennustus
Tutk. prof. Heikki Järvinen, Ilmatieteen laitos
Tässä esityksessä tarkastellaan yleistajuisesti meteorologisten havaintojen optimoitua
yhdistämistä numeerisen säämallin ennusteeseen eli data-assimilaatiota. Aluksi esitellään
ilmakehän liikeyhtälöt, joiden avulla laaditaan numeeriset sääennusteet. Numeerinen tehtävä
on luonteeltaan tyypillinen alkuarvoprobleema, jossa alkuarvojen määrittäminen on
tilastollinen optimointitehtävä. Tämä tehtävä sisältää havaintojen, esimerkiksi
kaukomittausten mallintamista, jota tarkastellaan lopuksi.
Ilmakehän numeerinen mallintaminen
Numeeriset ilmakehämallit rakennetaan klassisen mekaniikan liikeyhtälöiden ja
termodynamiikan lainalaisuuksien avulla. Yhtälöt perustuvat liikemäärän, energian ja massan
säilymiseen. Ilmakehään sovelletaan ihannekaasun tilanyhtälöä, ja laskennassa otetaan
huomioon maapallon pyörimisliike ja hyödynnetään pallogeometriaa, katso kuva 1.

Kuva 1. Ilmakehää kuvaava yhtälösysteemi. V on nopeusvektori, ρ on tiheys, p on paine, Ω on maan
pyörimiskulmanopeus, g on maan vetovoiman kiihtyvyys, F on kitka, T on lämpötila, α on adiabaattinen
lämmitys, w on vesihöyryn määrä ja S on kosteuden lähteet ja nielut.

Liikeyhtälöryhmä on suljettu systeemi, jossa on viidessä yhtälössä viisi tuntematonta
muuttujaa. Se ei ole analyyttisesti ratkaistavissa vaan sen yleistä ratkaisua voidaan
approksimoida numeerisilla menetelmillä. Laskennan äärellisestä erottelukyvystä johtuu, että
pienimittaiset ilmiöt on parametrisoitava. Tällaisia ovat esimerkiksi rajakerroksen turbulenssi,
pilvien mikrofysiikka ja säteilyn kulku ilmakehässä. Numeerisen ratkaisun perusajatusta
havainnollistetaan kuvassa 2, jossa tarkastellaan yksidimensioista kaasun virtausta.
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Kuva 2. Ilmakehän liikeyhtälön numeerisen ratkaisun periaate.

Numeerinen sääennuste on tyypillinen alkuarvo-ongelma. Tämä tarkoittaa, että kun tunnetaan
ilmakehän tila alkuhetkellä t, sen tila voidaan ennustaa numeerisesti ajan hetkellä t+t.
Ilmakehä on pakotettu, dissipatiivinen ja epälineaarinen dynaaminen järjestelmä. Mallin
ulkoinen pakote on auringon säteily. Dissipaatiota aiheuttaa esim. maanpinnan kitka.
Yhtälöissä esiintyy tulotermejä, jotka tekevät yhtälöryhmän epälineaariseksi. Näiden
ominaisuuksien vuoksi ilmakehä on kaoottinen. Vaikka malli on perusteiltaan tarkka,
deterministinen, sen tulokset ovat jaksottomia ja hyvin herkkiä alkutilan häiriöille. Tämän
perustavaa laatua olevan dynaamisten mallien ominaisuuden huomasi Lorenz vuonna 1963.

Alkuarvo-ongelma ja tilastollinen optimointi Kalman-suotimella
Sääennustemallin alkuarvot eli ilmakehän alkutila on määriteltävä huolellisesti, jotta malli
kuvaisi todellisuutta. Mallin kaoottisuudesta johtuu, että sitä on ohjattava riittävän tihein
aikavälein uusilla havainnoilla – muutoin malli ajautuu reunaehtojen rajoittamaan
ilmastoonsa, joka ei anna ajankohtaista säätietoa.
Säämallin ennustevirheisiin vaikuttavat alkutilan eli havaintojen virheet ja mallin omat
virheet. Data-assimilaatiossa sovitetaan tuoreet havainnot laskettuun ennusteeseen ja
korjataan mallin tilaa, ottaen huomioon sekä havaintojen että mallin arvioidut virheet.
Kysymys siitä, miten tämä mukauttaminen tehdään, on tilastollinen optimointiongelma.
Matemaattisesti on osoitettu, että optimaalinen ratkaisu pienimmän neliösumman mielessä
saadaan Kalman-suotimella, jonka rakenne on kuvassa 3. Ilmakehää tarkastellaan Kalmansuotimessa diskreettinä järjestelmänä, jossa numeerisen säämallin yksityiskohtainen
liikeyhtälöiden ratkaisu ajan hetkestä t ajan hetkeen t+t esitetään operaattorina, jolla on
matriisiesitys M.
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Kuva 3. Kalman-suotimen periaate.

Käymättä läpi kaikkia Kalman-suotimen yksityiskohtia voidaan todeta, että sen soveltaminen
on kompleksisuudeltaan verrannollinen itse ilmakehän mallinnusongelmaan. Sen keskeinen
hankaluus on, että suotimessa tarvittavat virhekovarianssimatriisit ovat suureita, jotka eivät
ole havaittavissa.
Kalman-suotimen soveltamisen avainkohta on konstruoida ns. innovaatioaskel, jossa
havainnot ja mallin ennuste yhdistetään havainto-operaattorin H avulla. Havainto-operaattorin
avulla mallinnetaan havainnot yhteismitallisiksi mallin suureiden kanssa. Havaintooperaattorin luonnetta on havainnollistettu kuvan 4 yksinkertaisella tilanteella, jossa
analysoidaan mielivaltaisessa paikassa tehty lämpötilahavainto y. Se yhdistetään mallin
hilassa sijaitsevien lämpötilatietojen painotettuun keskiarvoon, mikä lauseke on haluttu
havainto-operaattori H.

Kuva 4. Kalman-suotimen innovaatioaskeleen havainnollistus. Pisteet kuvaavat mallin hilassa olevia suureita x,
esimerkiksi lämpötiloja. Punainen piste on havainto y, ja innovaatio d muodostetaan havainnon ja mallin
pisteiden painotetun keskiarvon erotuksena.
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Satelliiteista tehtävät kaukomittaukset
Satelliiteista tehtävien kaukomittausten etu on niiden tuottamien havaintojen suuri määrä sekä
tasainen ajallinen ja maantieteellinen kattavuus. Esimerkiksi radioluotaushavaintoja tehdään
pääasiassa asutuilla maa-alueilla.
Sääsatelliiteista tehtyjä havaintoja tulkittiin 1970- ja 1980-luvulla pääasiassa ns.
käänteisluotaus- eli inversiomenetelmällä. Tässä lähestymistavassa kutakin havaintoa pyritään
tulkitsemaan mallista riippumattomasti, jolloin saadaan lähinnä kvalitatiivista informaatiota.
1990-luvulla on päästy mallitiedon ja havaintojen yhdistämiseen eli data-assimilaatioon,
jolloin saadaan kvantitatiivisesti hyödyllistä informaatiota.
Tekokuun avulla mitattu maasta heijastuva infrapunasäteily on tyypillinen
kaukomittaushavainto. Inversiomenetelmässä haetaan sellaista ilmakehän lämpötila- ja
kosteusprofiilia (T,q), joka sopii mahdollisimman hyvin havaintoon. Tässä syntyy
ylitsekäymätön ongelma, koska mahdollisia ratkaisuja on ääretön määrä. Data-assimilaatiossa
sen sijaan kehitetään havainto-operaattori, jonka avulla mallin sisältämät suurejakaumat (T,q)
interpoloidaan havaintokohtaan, ja niistä lasketaan säteilylakien avulla ennuste
säteilyhavainnosta. Ennusteen ja havaintojen erotuksilla korjataan mallisuureiden jakaumaa
koko hilassa.
GPS-signaalin viive säähavaintosuureena data-assimilaatiossa
Tarkasteltaessa GPS-signaalin viiveiden ja vaihe-erojen soveltamista säähavaintoihin, tulisi
välttää inversiomenetelmän käyttöä, ja ottaa lähestymistavaksi data-assimilaatio.
Tavoitteena on meteorologisesti ja geodeettisesti konsistentti paikannusratkaisu, joka siis on
yhdenmukainen niin säähavaintojen ja sääennusteiden, kuin myös ratalaskennan ja
geofysiikan ilmiöiden suhteen. Data-assimilaation soveltamisen ensimmäinen ja välttämätön
vaihe on havainto-operaattorin luominen. Tämä ei kuitenkaan ratkaise koko
tutkimusongelmaa vaan pikemminkin mahdollistaa tutkimuksen aloittamisen.
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GPS-havainnot ja ilmakehä
FM Reima Eresmaa, Ilmatieteen laitos
Tässä esityksessä tarkastellaan GPS-signaaleista saatavia säähavaintoja ja esitellään niiden
assimiloinnissa käytettäviä havainto-operaattoreita. Lopuksi hahmotellaan tutkimuksen
yhteistyömahdollisuuksia.
GPS-signaali ilmakehässä
Ilmakehä häiritsee GPS-paikannussignaalia ionsofäärirefraktion ja troposfäärirefraktion
muodossa. Troposfäärirefraktio on sähkömagneettisten aaltojen hidastumista sähköisesti
neutraalissa ilmakehässä, ja se riippuu ilman taitekertoimen n jakaumasta.
Troposfäärirefraktio on ilmakehän taitemodulin N integraali, katso kuva 1.

Kuva 1. Troposfäärirefraktion riippuvuus ilmakehän suureista.

GPS-mittauksissa troposfäärirefraktio mallinnetaan yleensä pintasääsuureiden funktiona,
mutta numeerisen ilmakehämallin avulla se voidaan määrittää tarkemmin. GPS-mittauksilla
voidaan vastaavasti tarkentaa ilmakehän kosteuskenttää, jonka merkitys lyhyen aikavälin
paikallissääennusteissa on kiistaton.
GPS-havainnot
Periaatteessa yksi GPS-vastaanotin tuottaa yhden vinoviivehavainnon kutakin näkyvissä
olevaa GPS-satelliittia kohti, katso kuva 2. Usein näitä havaintoja hyödynnetään
projisioimalla ne zeniittiin, jolloin kultakin vastaanottimelta käytetään vain yksi ZTD (Zenith
Total Delay)-havainto.
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Kuva 2. GPS-havainnot vinoviiveinä ja niistä zeniittiin projisioidut viiveet (ZTD).

ZTD-havaintoja assimiloidaan tutkimusmielessä useissa sääkeskuksissa eri puolilla maailmaa.
Ilmatieteen laitos on kehitystyössä ottanut lähtökohdaksi vinoviiveiden suoran dataassimilaation. Tällöin satelliittien radat on tunnettava entistä tarkemmin, samoin kuin maan
kuoren geofysikaaliset liikkeet on osattava ottaa huomioon. Ionosfäärin vaikutus on
pystyttävä eliminoimaan kokonaan.
ZTD-viiveen havainto-operaattori
Data-assimilaatiossa mallin tilavektorista tuotetaan havaintoa vastaava suure havaintooperaattorien avulla. Tässä mielessä ZTD, ja sen sisältämä kosteustieto voidaan ymmärtää
havaintona. ZTD-havainto-operaattorin rakenne selviää kuvasta 3.

Kuva 3. ZTD-viiveiden havainto-operaattori. ZTD koostuu pintapaineesta riippuvasta hydrostaattisesta osasta
(suhteellinen osuus 80-100%) ja vesihöyrystä riippuvasta osasta (0-20%).

GPS-havaintoja on tyypillisesti hyödynnetty nimenomaan zeniittiin projisoituina viiveinä.
Pilottihankkeissa ZTD-havaintojen vaikutus sääennusteisiin on ollut toistaiseksi neutraali.
Havainnoissa on ilmeisesti verraten suuri harha ja hajonta (rms-virhe). On tunnettua, että
havaintojen satunnaisvirheet ovat korreloituneita eikä niitä ole mallinnettu kunnolla.
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Vinoviiveen havainto-operaattorivaihtoehdot
Kun konstruoidaan GPS-signaalin vinoviivettä vastaava mallisuure, on signaalin reitti
tunnettava. Reitti voidaan määritellä signaalipolun ja mallipintojen leikkauspisteiden
joukkona. Yksinkertaistettuna signaali etenee suoraviivaisesti, jolloin se voidaan määritellä
satelliitin atsimuutti- ja zeniittikulmina vastaanottimelta nähtynä. Myös signaalin reitin
taipuminen ja maan kaarevuuden vaikutus voidaan ottaa huomioon.
Leikkauspisteiden koordinaattien määrittämisen jälkeen voidaan laskea signaalin kokema
troposfäärirefraktio. Tähän on kaksi menetelmää, joista ensimmäinen vaihtoehto on esitetty
kuvassa 4.

Kuva 4. Vinoviiveiden havainto-operaattorin määritelmä, vaihtoehto A.

Näin toteutetun havainto-operaattorin etu on, että pintapaineesta riippuva osa
kokonaisviiveestä saadaan tarkasti mallinnettua, sillä numeerista integrointia ei tarvita.
Joudutaan kuitenkin tekemään kolme oletusta. Signaalin kulkema reitti oletetaan suoraksi,
maan kaarevuus jätetään huomiotta ja ilmakehä oletetaan hydrostaattiseen tasapainoon.
Havainto-operaattorin vaihtoehtoinen muodostamistapa on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Vinoviiveiden havainto-operaattorin muodostamistapa, vaihtoehto B.
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Vaihtoehdossa B ei tehdä jakoa hydrostaattiseen ja kosteaan osaan, eikä siis tarvitse olettaa
ilmakehää hydrostaattiseksi. Maan kaarevuus ja reitin taipuminen pystytään ottamaan
huomioon. Pintapaineesta riippuvan osan tarkasta mallinnuksesta saatava hyöty kuitenkin
menetetään.
Tulevaisuuden yhteistyö
Tavoitteena on geodeettisen verkkoratkaisun ja meteorologisen data-assimilaation
yhdistäminen. Tässä prosessissa vinoviiveiden havainto-operaattorin kehittäminen on
välttämätöntä, mutta tämä ei kuitenkaan ratkaise kaikkia edessä olevia ongelmia.
Voidaan hahmottaa kaksi kehitysvaihetta. Kun käytössä on harva mallihila ja harva GPSvastaanotinten verkko, yhdistämällä ratkaisu data-assimilaatiolla saadaan erityisesti
geodeettinen ratkaisu paranemaan. Lisäksi ilmakehästä saadaan tarkkoja harhattomia ja
korreloimattomia kokonaiskosteuden arvioita. Tiheässä mallihilassa ja tiheässä GPSasemaverkossa voidaan pyrkiä aidosti tomografiseen ratkaisuun, jolloin erityisesti
meteorologinen ratkaisu tarkentuu ja voidaan saavuttaa kolmiulotteinen ilmakehän
kosteusjakauma.
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Paneelikeskustelu
Paneelin jäsenet:
Heikki Järvinen, Ilmatieteen laitos
Antti Lange, Ilmatieteen laitos
Markku Poutanen, Geodeettinen laitos
Pekka Kostamo, Vaisala Oyj
Mikko Alestalo, IL:
Kun tutkimuksesta on kysymys ja tutkimukselle haetaan rahaa ja yritetään perustella miksi
juuri tämä hanke on ainutlaatuinen, niin miten arvioisitte tätä meteorologien ja geodeettien
yhteistyötä? Ollaanko maailmanlaajuisesti tutkimuksen eturivissä vai kamppaillaanko
samanlaisten projektien kanssa, joita on käynnissä Euroopassa, USA:ssa ja Japanissa?
Antti Lange:
Olen ollut mukana COST-716 työssä, jossa käsitellään juuri meteorologisen ja geodeettisen
tiedon yhdistämistä. Täytyy sanoa, että meidän erityinen vahvuus on meteorologinen dataassimilaatio. Meillä on tässä erinomaisen hyvät lähtökohdat. On lisäksi huomioitava, että
Norjan Geodeettinen laitos tutkii GALILEO:on liittyviä vaatimuksia ja suosittaa ESA:lle näitä
menetelmiä. Toisaalta tämäntyyppinen tutkimus ei oikeastaan kuulu Euroopankeskuksen
toimintaan eikä näin ollen ole nähtävissä kilpailutilannetta.
Markku Poutanen:
Geodesian osalta voisin todeta, että tilanne on ollut ainutlaatuinen, koska meillä on ollut
käytössä sekä Hirlam- että mareografidataa. Lisäksi pysyvän GPS-verkon havaintoasema ja
suprajohtava gravimetri sijaitsevat samassa paikassa. Tämä ei ole tavallista. Olemme
pystyneet tekemään sellaista tutkimusta, jota muualla maailmassa ei tähän mennessä ole
paljoakaan tehty.
Mikko Alestalo, IL:
Miksi Euroopankeskus ei ole kiinnostunut GPS-datan käytöstä?
Heikki Järvinen:
Kysymys on varmaankin datan saatavuudesta, koska Euroopankeskus haluaa havainnot
rutiiniverkon kautta, eikä erillisistä dataverkoista. Lisäksi datan laatu ei ole homogeeninen.
Hannu Savijärvi, HY:
Data ei ole reaaliajassa, vaikutus mallituloksiin on neutraali ja kolmanneksi GPS-mittaukset
voisi olla järkevää pitääkin riippumattomina havaintoina. Tästä huolimatta Suomi voisi toimia
tienraivaajana.
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Markku Poutanen:
COST-716-projekti on osoittanut, että GPS-havainnot on järjestettävissä riittävän
reaaliaikaisesti mallien käyttöön. Yhä useampi noin 300:sta IGS-havainto-asemasta on
siirtynyt 24 tunnin purkuajasta yhteen tuntiin. Voidaan arvioida, että muutaman vuoden sisällä
satojen geodeettisen tason GPS-asemien havainnot on saatavilla noin yhden tunnin viiveellä.
Heikki Järvinen:
Lisäys siihen, onko tämän tyyppistä geodeettisen ja meteorologisen tiedon yhdistämistä
jossakin tehty, niin voitaisiin sanoa, että ei ole tehty. Oikean yhdistämistavan löytäminen on
vielä ratkaisematon ongelma.
Mikko Alestalo, IL:
Jos ajatellaan suomalaisia rahoituslähteitä, kuten Suomen Akatemia ja Tekes, niin minkälaisia
konsortiomahdollisuuksia tämä yhteistyö voisi tuoda tullessaan?
Markku Poutanen:
Meillä on ollut epävirallista yhteistyötä reilun vuoden ajan ja se on ollut erinomaisen hyvä
päänavaus. Tässä yhteistyössä näen mahdollisuuden koska nämä ongelmat ovat liian suuria
yhden tieteenalan hallittavaksi. Tyypillinen esimerkki on maankuoren kuormitus. Jos sitä ei
osata oikein mallintaa, niin tämä ilmiö menee troposfäärin syyksi. Ja Suomessa olemme vielä
helpossa asemassa koska esim. Englannin kanaaliin verrattuna valtameren säännöllinen
vuoksi- ja luodeilmiö on paljon pienempi.
Hannu Savijärvi, HY:
Tulee mieleen, että kun täällä on Vaisalan ja muitakin teknologiapuolen edustajia paikalla,
niin eikö tällainen tutkimus voisi olla Tekesin rahoituskohde?
Markku Poutanen:
Jonkin aikaa sitten meillä olikin pieni Tekes-projekti, jossa pysyville GPS-asemille
asennettiin Vaisalan sääanturit. Kuten on jo moneen kertaan todettu, tällä hetkellä GPShavainnoista ei näytä olevan apua säämalleissa, mutta säähavainnoista ei myöskään näytä
olevan mitään hyötyä GPS-laskennassa! Toivottavasti tähän tilanteeseen tulee parannus.
Martin Vermeer, TKK:
Tunnin datankeräyksestä on puhuttu ainakin vuodesta 1997 mutta kukaan ei näytä löytävän
rahoitusta eikä myöskään ymmärtävän sen hyötyä.
Matti Ollikainen, GL:
Meillä tämä tunnin datankeräys ei ole lisääntynyt mutta Euroopassa pysyvän GPS-verkon
asemista jo noin 60 prosenttia lähettää dataa tunnin välein. Tähän suuntaan ollaan kovaa
vauhtia menossa.
Markku Poutanen:

74

GPS-meteorologian seminaari, Ilmatieteen laitos 27.11.2002
Tähän ei ole syynä ainoastaan meteorologiset seikat, vaan myös esim. matalalla lentävät
painovoimaa mittaavat satelliitit, joissa on GPS-vastaanottimet. Joten GPS-datan käyttö on
monipuolisempaa ja käyttäjäkunta on laajempaa.

Esa-Tapio Seppälä, Demach Ltd:
Olen näitä asioita seurannut Antti Langen väitöstilaisuudesta lähtien ja koska logistiikkaalakin on varsin edistynyt Suomessa, niin monesti on mietitty, mistä löytyy rahoitus
käytännön sovellutuksiin ja kaupallistamiseen. Sanoisin, kun satamia ja niihin liittyviä koneita
suunnittelen, että kaikkien näiden pääomavaltaisten alojen hyöty kasvaisi moninkertaiseksi
jos koneiden käyttöä voitaisiin seurata ja optimoida. Olin myös kuusi vuotta YK:ssa
logistiikka-alan tehtävissä ja voin todeta, että tavaravirrat edustavat kaikkein suurinta
potentiaalia tässä mielessä. Logistiikka on ylivoimaisesti maailman suurin business.
Mielestäni pitäisi tulla alas tänne maan pinnalle katsomaan fyysisiä tavaransiirtoja ja ottaa
kaikkein suurin hyöty irti niistä tarkoista paikannuksista, joita on mahdollista saavuttaa.
Tarkoittaa siis nopeaa ja tarkkaa mobiilipaikannusta. Tämä koskee jopa satamien
automatisointia, jossa tarvitaan sellaisia tarkkuuksia, joita jo nyt on saavutettavissa*. Tältä
alalta löytyisi varmasti sellaisia pelaajia, joilla olisi kiinnostusta rahoittaa tällaisia
tutkimuksia. On vain löydettävä sellaisia käytännön sovelluksia, joita yritykset voivat ottaa
käyttöön ja hyötyä tästä tarkasta paikannuksesta.
Markku Poutanen:
Toisin tutkimukseen sellaisen näkökohdan, että viimeisen kymmenen vuoden ajalta
kymmeniltä ellei sadoilta asemilta on mittausaineistoa vapaasti saatavissa. Tässä vaiheessa on
erotettava toisistaan jälkilaskentaan perustuva tutkimus ja datan mahdollisimman
reaaliaikainen saatavuus.
Tero Siili, IL:
Mikä on GALILEO-järjestelmän tämänhetkinen tilanne? Onko se yksi sellainen asiayhteys,
joka voisi olla rahoituksen saannin suhteen positiivinen asia? Onko sen järjestelmän
määrittelyihin mahdollista vaikuttaa sillä tavoin, että sen tuottama aineisto olisi nykyistä GPSjärjestelmää parempaa esim. ilmakehän tutkimuksen kannalta?
Markku Poutanen:
Määrittelyt on aika tarkkaan lyöty lukkoon eikä niihin enää pystytä paljoakaan vaikuttamaan.
Hyöty tulee olemaan se, että navigointisatelliittien lukumäärä tulee kasvamaan noin
kolmellakymmenellä ja sen myötä myös käytettävissä olevan havaintomateriaalin määrä.
Pekka Kostamo:
Kommentoisin GALILEO:a sen verran, että GALILEO on poliittisella tasolla hyväksytty ja se
on myös rahoituksen osalta hyväksytty hanke. Siellä on kuitenkin huomattavia vaikeuksia
radiospektrin osalta, eivätkä ne todennäköisesti ratkea ennen ensi kesää. Tavoitteena on saada
ensimmäinen satelliitti radalleen vuonna 2005 ja täysi konstellaatio pitäisi olla valmis vuonna
2008. Signaalitaso on huomattavasti korkeampi kuin GPS:llä, jopa 20 desibeliä, ja kellojen
tarkkuus on tekijällä 10 parempi. Vastaavanlaisia parannuksia on tulossa myös GPS:ään ja
muutosten pitäisi olla valmiina vuoteen 2010 mennessä. Parannuksiin kuuluu mm.
signaalivoimakkuuden kasvattaminen, mutta sillä ei taida tämän tyyppisen tutkimuksen
kannalta olla paljoakaan merkitystä.
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* Tarkoittaa kaksitaajuusvastaanottimen tarkkuutta jälkilaskennalla. Toim. huom.

Suositukset
GPS-satelliittien lähettämää signaalia on teoriassa mahdollista hyödyntää yhtäaikaisesti sekä
paikannukseen että ilmakehän tilan estimointiin. Tämän tieteellisen ongelman ratkaiseminen
edellyttää parasta geodeettista ja meteorologista asiantuntemusta. Suomessa tämä
asiantuntemus löytyy Geodeettisesta laitoksesta ja Ilmatieteen laitoksesta.
GPS-meteorologiahanketta on valmisteltu hyvin edellytyksin. Suomessa on korkeatasoista
tieteellistä osaamista sekä geodesian että meteorologian alla. Toimivat kansainväliset
yhteistyösuhteet ovat olemassa ja hankkeelle on saatu EU-rahoitusta. Hankkeen
menestyksekäs toteuttaminen edellyttää kuitenkin kotimaista tieteellis-teknistä riskirahoitusta.
GPS-meteorologiahankkeen voidaan ennakoida tuottavan tieteellistä, teknologista ja
kaupallista lisäarvoa esimerkiksi operatiivisten mobiilien tarkkuuspaikannuspalveluiden
muodossa. Uskomme, että GPS-meteorologiahankkeen kautta Suomen olisi mahdollista
päästä hyviin asemiin esimerkiksi GALILEO:n tulevaa maasegmenttiä suunniteltaessa.
Tutkimuspanostus saattaisi luoda uusia markkinoita mm. laitevalmistuksen ja palveluiden
sektoreille.
Tutkimusprofessori Heikki Järvinen
Professori Markku Poutanen
Erikoissuunnittelija Antti Lange

Executive Summary
GPS signals can simultaneously be utilized for the positioning task and for estimating the atmospheric state, in principle. The solution for this scientific task calls for best geodetic and
meteorological expertise. Such knowledge exists at the Finnish Geodetic Institute and at the
Finnish Meteorological Institute.
The GPS meteorology initiative has proceeded with a broad knowledge basis in Finland. Advanced geodetic and meteorological know-how exists. There is active international co-operation, and the initiative is supported by the European Union. However, a successful project will
require domestic research funding.
It is expected that the GPS meteorology project will generate scientific, technological and
economic value, for example in operational mobile precision positioning. We believe that sig76
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nificant Finnish contributions can be made through the GPS meteorology project, for example
in the context of the future GALILEO ground segment. Research can create new opportunities
for equipment manufacturers and the service sector.
Research professor Heikki Järvinen
Professor Markku Poutanen
Senior scientist Antti Lange
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