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Anotace 

Cílem práce je ověření přesnosti naměřených hodnot technologií GNSS při 

možnosti působení efektu multipath. Teoretická část práce je zaměřena na popis globálních 

navigačních družicových systémů, jsou zde vymezeny metody měření GNSS využívané 

v geodézii a faktory, které ovlivňují GNSS měření. Následně práce obsahuje 

charakteristiku metod využitých při terestrickém zaměření. V praktické části se nachází 

popis přípravných prací a přístrojového vybavení, realizace měření a postup zpracování 

naměřených hodnot ve výpočetních geodetických programech se závěrečným 

vyhodnocením a porovnáním výsledků naměřených technologií GNSS a terestricky. 

Klíčová slova: Multipath, GNSS, Leica Geo Office 

 

 

 

 

Summary 

The aim of the thesis is to verify the accuracy of values measured by the GNSS 

technology at the possible influences of the multipath effect. The theoretical part is focused 

on the description of global navigation satellite systems and there are also defined GNSS 

measurement methods that are used in geodesy, and factors that affect GNSS 

measurements. Subsequently the thesis contains characteristic methods used in terrestrial 

measurement. The description of the preparatory works and instrumentation, realization of 

measurements and the procedure of processing of measured values in computing geodetic 

programs with the final evaluation and comparison of the results obtained with GNSS 

technologies and terrestrial measurements can be found in the practical part. 

 Keywords: Multipath, GNSS, Leica Geo Office  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 

CZEPOS Síť permanentních stanic GNSS České republiky 

DOP  Dilution Of Precision 

ETRS-89 Evropský terestrický referenční systém 1989 

GNSS  Globální navigační satelitní systém 

GPS  Globální polohový systém 

RTK  Real Time Kinematic 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

topNET Síť permanentních stanic GNSS 

WGS 84 World Geodetic System 1984 
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1 ÚVOD 

Určení polohy pomocí technologie GNSS nachází stále širší uplatnění v geodézii, 

avšak existuje řada vlivů, které mohou zapříčinit znehodnocení dosažených výsledků. 

Cílem práce je ověření přesnosti naměřených hodnot technologií GNSS při možnosti 

působení jednoho z negativních efektů, kterým je vícecestné šíření signálu.  

Práce je rozdělena na sedm kapitol. V první kapitole jsou vymezeny cíle práce. 

Druhá kapitola se zabývá strukturou globálních navigačních družicových systémů, je zde 

charakterizován geocentrický prostorový souřadnicový systém WGS 84, ve kterém pracuje 

systém GPS a nachází se zde stručný popis principu GNSS. Ve třetí kapitole jsou 

představeny jednotlivé metody měření GNSS využívané v geodézii. Čtvrtá kapitola 

obsahuje charakteristiku nejdůležitějších systematických vlivů působících na výslednou 

přesnost naměřených hodnot GNSS technologií. V páté kapitole, která je poslední 

teoretickou částí práce, je uveden popis a výpočet souřadnic prostřednictvím polární 

metody, pomocí které byly naměřeny souřadnice testovaných bodů pro porovnání 

výsledků, a trigonometrické určení výšek pro zjištění výškových odchylek. Šestá kapitola 

je věnována realizaci pokusných observací, zahrnuje výběr vhodné lokality a přístrojového 

vybavení, stabilizaci bodů a shrnutí postupu měření. V poslední sedmé kapitole jsou 

uvedeny postupy výpočtů v programech Leica Geo Office a GROMA, jsou zde zobrazeny 

výsledky měření a jejich vyhodnocení. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je prokázat na pozorovaných bodech vliv multipath při měření 

technologií GNSS. Pro uskutečnění cíle je zapotřebí nejprve vytipovat lokalitu pro 

realizaci experimentálních observací. Měření je nutné provést v přítomnosti velké odrazné 

plochy a v blízkosti bodů polohového bodového pole pro terestrické zaměření. 

V dalším kroku je třeba stabilizovat a označit testované body v různých 

vzdálenostech od vybrané budovy a zvolit metody společně s pracovními postupy měření 

uskutečněného pomocí GNSS a univerzální měřící stanicí. 

Po přípravných pracích se může přejít k zaměření bodů. Poloha a výška 

pozorovaných bodů je určována technologií GNSS a terestricky pro porovnání naměřených 

hodnot. 

Následně je potřeba provést zpracování naměřených dat („post processing“) 

v programech Leica Geo Office a GROMA a vyhodnocení negativního vlivu multipath pro 

danou situaci. 
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3 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ DRUŽICOVÁ SYSTÉMY 

Globální navigační družicové systémy (dále jen „GNSS“) jsou družicové radiové 

systémy sloužící ke stanovení prostorové polohy a navigování uživatelova přijímače 

kdekoliv na světě. V současnosti je plně funkční systém NAVSTAR GPS a GLONASS, 

evropský systém Galileo a čínský Compass jsou ve fázi vývoje. Prvním funkčním 

systémem byl GPS NAVSTAR, další systémy se objevují pozvolna a jedná se spíše 

o dosažení strategické nezávislosti nežli o zlepšení kvality měření. 

3.1 Struktura GNSS 

Struktura většiny GNSS je obdobná a lze ji rozdělit na tři základní složky: 

• kosmický segment, 

• řídící segment, 

• uživatelský segment. 

Kosmický segment je soustava družic obíhajících kolem Země tak, aby se vždy 

čtyři a více družic nacházely ve výšce minimálně 15° nad horizontem. Družice jsou 

vybaveny přijímačem, vysílačem a atomovými hodinami. Elektrickou energii získávají 

pomocí solárních panelů a svou polohu jsou schopny korigovat pomocí raketových motorů. 

Řídící segment vytváří a udržuje systémový čas, průběžně monitoruje a koordinuje 

činnost celého systému, provádí korekce drah satelitů. Skládá se z hlavní kontrolní stanice 

a monitorovacích stanic. 

Uživatelský segment zahrnuje pozemní přijímače schopné přijímat a zpracovávat 

družicové GNSS signály pro určení potřebných dat. 

3.2 Charakteristika jednotlivých navigačních systémů 

Globální poziční systém, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový 

systém provozovaný Ministerstvem obrany USA.  

Původní definice zní:  „NAVSTAR GPS je družicový navigační systém pro 

všechny povětrnostní podmínky vyvíjený Ministerstvem obrany Spojených států, aby 

vyhovoval požadavkům vojenských jednotek na přesné určení polohy, rychlosti a času 
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v jednotném referenčním systému kdykoliv a kdekoliv na povrchu Země nebo v její 

blízkosti.“ [3] 

Přijímačem GPS lze určit polohu, rychlost a čas na výchozím geografickém 

referenčním systému WGS 84. Systém je plně funkční od roku 1994, avšak až v roce 2000 

byla zrušena selektivní dostupnost, tzn., že přestala být do signálu zaváděna úmyslná 

chyba. 

Kosmický segment GPS se skládá z 32 družic, z toho je 24 operačních, 3 záložní ve 

vesmíru a 5 záložních na Zemi. Družice jsou umístěny ve výšce 20 200 km na šesti 

oběžných drahách, jejichž sklon k rovníku je 55º. Oběžná doba je asi 11 hodin a 58 minut. 

 

GLONASS je družicový radionavigační systém, který umožňuje uživateli určit čas 

a polohu kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí. Je provozován ruským ministerstvem obrany 

a velmi se podobá systému GPS. Provoz sytému byl zahájen v roce 1995 a je určen pro 

řízení a zvýšení bezpečnosti letecké a námořní dopravy, geodézii a kartografii, 

monitorování pozemní dopravy, synchronizaci času mezi odlehlými místy, ekologický 

monitoring a pro potřeby vyhledávacích a záchranných služeb [1]. 

Aktuální počet družic systému GLONASS je 24, z toho 21 operačních a 3 záložní. 

Družice jsou situovány na třech oběžných drahách ve výšce 19 100 km. Oběžné dráhy jsou 

přibližně kruhové se sklonem k rovníku 64,8º, oběžná doba je cca 11 hodin a 15 minut. 

 

Systém Galileo je navigační systém ve fázi vývoje. Je to evropský program pro 

globální družicový navigační systém poskytující velmi přesné služby globálního pozičního 

systému pro civilní využití. Jeho výstavbu zajišťují státy Evropské unie. Systém se nebude 

příliš lišit od GPS a GLONASS, bude poskytovat samostatné navigační a lokalizační 

služby, ale zároveň bude kompatibilní s ostatními dvěma globálními družicovými 

navigačními systémy. Polohu bude možné ručit v reálném čase s přesností až na jednotky 

metru.  

 

Navigační systém Compass je projekt Čínské lidové republiky s cílem vyvinout 

nezávislý družicový navigační systém. Jedná se vlastně o dva navigační družicové 
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systémy: Beidou a Compass. Oproti systémům GPS, GLONASS a Galileo, které využívají 

družice pohybující se vzhledem k zemskému povrchu, v případě systému Beidou je 

využíváno geostacionárních družic, což znamená, že systém nepotřebuje tolik družic, ale 

signálem je pokryta pouze oblast, nad kterou je družice nastálo umístěna. Beidou je lokální 

testovací systém, na jehož základě vzniká globální navigační systém Compass. 

3.3 Princip GNSS 

Systém je založen na stanovení vzdálenosti mezi vysílačem na satelitu 

a přijímačem. Družice vysílají navigační zprávu, ve které je uvedeno označení družice, 

poloha a čas vysílání a tyto přijímané informace jsou zpracovávány v přijímači. Pro 

stanovení polohy by bylo možné využít signály tří družic, avšak hodiny v přijímači 

dostatečně nejsou tak přesné, proto je nutné zpracovat signály minimálně ze čtyř družic. 

Určení polohy přijímače je založeno na protínání zpět z délek. Přijímač leží na kulové 

ploše, jejíž střed je družice a poloměr vzdálenost mezi družicí a přijímačem. Protnutím 

odpovídajících tří imaginárních kulových ploch je poloha přijímače jednoznačně určena.  

Existují dva typy měření: kódová a fázová. Zatímco u kódového měření je 

pseudovzdálenost určována na základě času, který signál urazí mezi družicí a přijímačem, 

fázové měření je založeno na zpracování nosné vlny družicového signálu. Z hlediska 

přesnosti je dosahováno u fázového měření lepších hodnot, proto je využíváno v geodézii. 

Pro geodetická měření je nutné měřit nejméně dvěma speciálními geodetickými 

přijímači, z nichž musí být alespoň jeden umístěn na bodě o známých souřadnicích, a vždy 

je určován pouze vektor mezi známým a neznámým bodem. Často se místo přijímače na 

známém bodě využívá síť referenčních stanic (např. CZEPOS nebo topNET). 

Na obrázku 1 je znázorněn princip určení polohy metodou GNSS. 
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Obr. 1. Princip určení polohy technologií GNSS [5] 

V každé družici se nachází atomové hodiny, většinou dvoje s cesiovým a dvoje 

s rubidiovým oscilátorem a právě díky těmto hodinám je zajišťována dlouhodobá stabilita 

frekvence vysílaného signálu. Základní frekvence má hodnotu 10,23 MHz. Celočíselným 

násobením základní frekvence se vytvoří dvě nosné frekvence signálů označované jako L1 

a L2. 

L1: 154 · 10,23 1575,42  19,05  

L2: 120 · 10,23 1227,60  24,45  

Pro modulaci nosné vlny se používají dva pseudonáhodné kódy. Prvním z nich je 

C/A kód umožňující určování polohy s relativně nižší přesností, druhým je přesnější ale 

složitější P-kód. 

3.4 Systém WGS 84 

Systém WGS 84 je geocentrický vojenský souřadnicový systém armády USA, 

ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS.  Referenční plochou je elipsoid 

WGS 84. Systém je vymezen primárními a sekundárními parametry. Primárními parametry 

je definován rozměr referenčního elipsoidu, jeho úhlová rychlost rotace a součin gravitační 

konstanty a hmoty Země soustředěné v referenčním elipsoidu. Sekundární parametry 

vymezují model detailní struktury zemského gravitačního pole.  

Při zobrazení bodu do roviny pomocí ekvidistantního válcového zobrazení je 

výsledek zatížen vysokým zkreslením směrem od rovníku. Proto je vhodnější systém 

WGS 84 nahradit kartografickým zobrazením UTM (Univerzální transverzální 

Mercatorovo) nad elipsoidem WGS 84.  
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Počátek souřadnicové soustavy a směr souřadnicových os je definován následovně 

(znázorněno na obrázku 2): 

• systém má počátek v hmotném středu Země s přesností asi 2 m, 

• osa Z je totožná s osou rotace Země, 

• osy X a Y leží v rovině rovníku., 

• osa X je průsečnice referenčního poledníku WGS 84 (nultý poledník) 

a roviny rovníku, 

• osa Y vytváří pravoúhlý pravotočivý systém, směr kladné části leží v rovině 

rovníku 90º východně vzhledem k ose X. 

 

 

 

Obr. 2. Schéma souřadnicového systému WGS 84 [7] 

Pro měření technologií GNSS se využívá prostorový geodetický systém ETRS-89, 

který je na území Evropy zprostředkován Evropským terestrickým referenčním 

rámcem 2000 (ETRF2000). Systém ETRS-89 je spojen s euroasijskou kontinentální 

deskou a používá elipsoid GRS-80, který je svými parametry velmi podobný elipsoidu 

WGS 84.  
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4 METODY MĚŘENÍ GNSS 

Základním kritériem pro rozdělení metod je přesnost dosažených výsledků. 

Výsledky jsou získávány s centimetrovou až milimetrovou přesností; většinou platí, že čím 

přesnější výsledek požadujeme, tím je potřeba delší doba observace. 

Statická metoda funguje na principu simultánního měření minimálně na dvou 

bodech. Přesnost výsledku je v milimetrech a závisí na více faktorech, jakými je 

vzdálenost od referenční stanice, počet simultánně měřených družic a geometrická 

konfigurace družic. Délka observace je od dvaceti minut po několik dnů podle požadované 

přesnosti. Je to metoda časově nejnáročnější, ale poskytující nejpřesnější výsledky. 

Používá se při budování polohových základů, při sledování posunů a deformací nebo 

v geodynamických sítích. 

Rychlá statická metoda je z hlediska postupu při měření podobná statické metodě, 

doba observace trvá však několik minut. Podmínkou je dostatečný počet a dobré rozložení 

družic a maximální vzdálenost 15 km od zvoleného referenčního bodu. Metoda se používá 

při zhušťování základních i podrobných bodových polí a budování prostorových sítí nižší 

přesnosti. Statická i rychlá statická metoda patří do postprocesních metod, kdy přesnou 

polohu získáme až následným zpracováním. 

Metoda stop and go je podobná rychlé statické metodě, přijímač však nepřestává 

měřit ani při přesunu mezi jednotlivými podrobnými body. Pouze na prvním bodě je nutné 

setrvat dostatečně dlouho pro počáteční inicializaci. Na dalších bodech je měření zkráceno 

na několik sekund, pokud při přesunu nedošlo ke ztrátě signálu. Metoda je vhodná k 

zaměřování podrobných bodů. 

Kinematická metoda dovoluje rychlé určování polohy za pohybu. Tato metoda se 

dělí na kinematickou metodu s inicializací, u které po počáteční inicializaci provádí 

pohybující se přijímač měření v krátkém časovém úseku. Kinematická metoda bez 

inicializace se pokouší odstranit nutnost opakování inicializace po ztrátě signálu 

a ambuiquity je možné určit na základě kódového měření i za pohybu přijímače. Metoda se 

využívá stejně jako metoda stop and go pro podrobná měření. 

Kinematická metoda v reálném čase neboli RTK je metoda pracující s rádiovým 

spojením mezi dvěma přijímači. Jeden přijímač zůstává na bodě o známých souřadnicích 
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a okamžitě přenáší měřené údaje do pohybujícího se přijímače. RTK se uplatňuje 

především při vytyčování. 
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5 SYSTEMATICKÉ CHYBY V MĚŘENÍ GNSS 

Zdroje chyb je možné rozdělit do tří skupin: chyby způsobené prostředím, ve 

kterém se šíří signál, chyby spojené s družicemi a chyby spojené s přijímačem [3]. 

5.1 Atmosférické efekty 

Signál vysílaný z družice prochází nehomogenním prostředím a tím dochází ke 

změnám měřených parametrů (pseudovzdálenosti nebo fází). V souvislosti s měřením 

GNSS rozlišujeme rušivé účinky dvou vrstev zemské atmosféry, kterými jsou troposféra 

a ionosféra.  

Troposféra je spodní část atmosféry, která představuje neutrální součást atmosféry 

bez elektricky nabitých částic. Troposférická refrakce není závislá na frekvenci nosné 

vlny. Pro vlny s frekvencí do 15 GHz způsobuje neutrální atmosféra stejnou troposférickou 

refrakci, tzn., že oba typy měření – fázové i kódové, budou ovlivněné troposférickou 

refrakcí stejně. Vliv troposféry závisí na meteorologických parametrech ovzduší, kterými 

jsou teplota, tlak a vlhkost. Chybu je možné odstranit zavedením výpočetních modelů. 

Ionosférická refrakce se vyznačuje vysokým obsahem volných elektronů a iontů, 

tudíž je elektricky aktivní a je rozdílná pro kódová a fázová měření. Refrakce způsobuje 

změny v měřené délce v intervalu 0,15 až 0,5 metrů a je závislá na elevaci, na denní době 

a na roční době. Minimálních hodnot dosahuje při elevaci 90º a v časných ranních 

hodinách, závislost na roční době je méně výrazná. Eliminace rušivých ionosférických 

vlivů je možná dvěma způsoby. První předpokládá, že máme k dispozici potřebné 

modelové údaje o ionosféře. U druhého principu je využívána vlastnost disperzního 

prostředí k tomu, aby byla vytvořena vhodná kombinace vysílaných frekvencí, ve které 

bude vliv ionosféry potlačený na minimum nebo úplně eliminovaný. Vliv ionosféry na 

přesnost měření je znázorněn na obrázku č. 3. 
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Obr. 3. Vliv ionosféry na přesnost měření [8] 

5.2 Chyby spojené s přijímačem 

Mezi chyby spojené s přijímačem řadíme systematickou chybu hodin a variaci 

fázového centra přijímací antény. 

Vzhledem k tomu, že kvalita hodin přijímače je o mnoho řádů horší než kvalita 

hodin družic, je tato chyba velká a pracuje se s ní jakou s neznámou. Proto je nutné 

vyhodnocení signálů ze čtyř družic [1]. 

 Měření pomocí GNSS jsou vztažena k fázovému centru antény, které se liší 

v závislosti na intenzitě a směru signálu. Zatímco mechanický střed antény bývá obvykle 

totožný s vertikální osou, hlavní elektrické fázové centrum bývá umístěno excentricky 

mimo mechanický střed o několik milimetrů. Aktuální elektrické fázové centrum závisí na 

azimutu a výšce družice nad obzorem. Odchylky aktuálního fázového centra antény od 

hlavního fázového centra se nazývá variace fázového centra, jejíž hodnota může dosahovat 

milimetrů až centimetrů. Pro přesná měření je nutné antény přijímačů kalibrovat. 

5.3 Vybrané systematické chyby spojené s družicemi 

Pro přenos informací z družice k uživateli je vysílána navigační zpráva, která 

obsahuje údaje o parametrech hodin družice, dráhových elementech družice, stavu družice 

a další pomocné informace. Dráhové elementy a jejich korekční parametry tvoří tzv. 

vysílané efemeridy, které jsou obsahem navigační zprávy. Odchylky mezi vysílanými 
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efemeridami a skutečnou oběžnou drahou družice se promítají do určení polohy přijímače. 

Velikost této chyby je větší při určování polohy jednoho přijímače, než při určování polohy 

dvou přijímačů. 

Časové údaje jednotlivých družic se liší od systémového času. Přestože na 

družicích jsou umístěny atomové hodiny, i jejich chod je třeba kontrolovat. Zjišťování času 

na jednotlivých družicích a následné opravy má na starost hlavní kontrolní stanice. 

Další systematickou chybou je neznalost přesné polohy fázového centra vysílací 

antény. Zatímco dráhy družic jsou určovány pro hmotný střed družic, vysílané efemeridy 

jsou vztaženy k fázovému centru. Proto je nutné znát excentricitu fázového centra 

družicové antény a monitorovat orientaci vektoru excentricit družic na oběžné dráze. 

Protože pozice antény není dokonale stabilní, vznikají variace fázového centra antény. 

5.4 Relativistické efekty 

Z teorie relativity vyplývá, že čas plyne pomaleji, pokud se těleso pohybuje velmi 

vysokou rychlostí. Dále zde figuruje gravitační pole; podle teorie relativity plyne čas 

pomaleji v místě, kde je silnější gravitační pole. Z hlediska měření GNSS se projevuje 

důsledek teorie relativity v chodu hodin na družicích, resp. jimi sílané frekvenci, jako 

i v zakřivení dráhy vysílaného signálu a v rychlosti družic. Přijímač na povrchu Země je 

zatížen relativistickým efektem způsobeným rotací Země. Vliv relativistických efektů bývá 

většinou malý. Aby byly tyto efekty odstraněny, byla mírně změněna základní frekvence 

oscilátoru z 10,23 MHz na 10.22999999543 MHz [2] [3]. 

5.5 Geometrické uspořádání viditelných družic 

Během dne dochází k neustálé změně konstelace družic na obloze, což způsobuje 

i změnu podmínek pro měření a významně je ovlivňována přesnost určení polohy. Pro 

určení polohy je zapotřební minimálně čtyř viditelných družic. Ideální rozložení družic je 

takové, kdy jedna je v zenitu a zbylé s elevací 15 - 20º, svírající horizontální úhel 120º. 

Jestliže jsou družice umístěny v relativně malé oblasti, je přesnost výsledků horší, než když 

jsou družice co nejdál od sebe. 

Kvalita geometrického uspořádání je určována základním parametrem DOP 

(Dilution of Precision). DOP je bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie 
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prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení 

polohy [6]. Hodnota DOP roste se zhoršující se geometrií vzájemné polohy družic 

a přijímače, tzn. vyšší hodnota DOP znamená, že uspořádání je nevhodné a není zaručena 

dostatečná přesnost (viz obrázek 4).  

 

 

Obr. 4. Vliv geometrického uspořádání družic na přesnost měření [9] 

Podle sledované veličiny se DOP dále dělí na: 

• GDOP – parametr geometrické přesnosti, 

• PDOP – parametr přesnosti prostorové polohy,  

• HDOP – parametr horizontální přesnosti,  

• VDOP – parametr vertikální přesnosti, 

• TDOP – parametr přesnosti času. 

Nejčastěji využívanými parametry jsou GDOP nebo PDOP. Pokud je hodnota 

PDOP menší než 4, družice jsou vhodně uspořádány a je zaručeno přesné určení polohy. 

Pro získání přesných výsledků by parametr PDOP neměl překročit hodnotu 7.  

5.6 Vícecestné šíření signálu 

Vícecestné šíření signálu neboli multipath vzniká, pokud anténa přijímače přijímá 

kromě přímého signálu i signál, který je odražen od okolních objektů. Vzhledem k tomu, 

že dráha nepřímého signálu je delší než dráha signálu přímého, je tento signál oproti 

přímému opožděn. Pokud by bylo toto zdržení značné, přijímač by mohl snadno nepřímý 
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signál rozpoznat, ovšem nepřímý signál může být opožděn jen minimálně. Kvalita 

přijímaného signálu tak může být výrazně snížena kvůli vícenásobnému příjmu signálu 

a zpracování těchto signálů může mít za následek chybné určení pseudovzdálenosti mezi 

přijímačem a družicí. Na tento efekt má vliv mnoho činitelů, např. geometrické rozložení 

družic, antény a odrazové plochy, reflexní vlastnosti plochy, konstrukce antény GPS atd. 

Z geometrického hlediska je zřejmé, že u družic nízko nad horizontem je vliv těchto 

odrazů největší. Proto je vhodné vyřadit z měření všechny družice, které jsou níž než 15º 

nad obzorem. Modelovat výskyt odražených signálů je téměř nemožné vzhledem k tomu, 

že závisí na proměnném geometrickém uspořádání družic. Eliminace tohoto vlivu je možná 

použitím vhodné antény, technologickým zdokonalením přijímače, metodou zpracování 

přijatého signálu a vhodnou volbou místa měření. Moderní antény dokážou vícecestné 

šíření redukovat díky polarizaci, jelikož přímý signál je pravotočivě polarizovaná vlna, 

zatímco odražený signál je levotočivě polarizován. Situace, při které vzniká multipath je 

vyobrazena na obrázku 5. 

 

Obr. 5 Multipath vzniklý v důsledku odrazu od různých ploch [3] 
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6 METODY APLIKOVANÉ PŘI TERESTRICKÉM MĚŘENÍ 

V této kapitole je uveden způsob výpočtu souřadnic bodu pomocí polární metody, 

která byla využita pro zaměření bodů za účelem porovnání. Pro srovnání výškových 

rozdílů byly výšky testovaných bodů určeny trigonometrickou metodou, jejíž popis se 

nachází v další části kapitoly. 

6.1 Polární metoda 

Princip určení souřadnic bodu polární metodou spočívá ve změření délky mezi 

stanoviskem a určovaným bodem a stanovení vodorovného úhlu mezi záměrou na bod 

a pevným směrem. Zjištěním těchto dvou prvku je poloha bodu jednoznačně určena. Nyní 

se používají elektronické tachymetry s automatickou registrací úhlů a elektroskopickým 

měřením délek. Pro postavení přístroje se volí body polohového bodového pole, případně 

se zaměří další body jako dočasně stabilizované. Ze stanoviska se zaměří na známé body 

pro orientaci osnovy směrníků. Dále se postupně zaměřují jednotlivé body, které 

se průběžně číslují a naměřené hodnoty se zapisují do zápisníku [4]. Na obrázku 6 je 

znázorněn princip polární metody. 

 

Obr. 6. Princip polární metody [10] 

Pro výpočet souřadnic se nejprve vypočítá směrník pro známý bod a následně 

směrníky ostatních bodů podle vztahu:  

,              (1) 

kde „σPA“ je směrník pro známý bod a „ωi“ je měřený úhel. 
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Souřadnice jednotlivých bod

kde „YP“ a „XP“ jsou sou

a měřeným bodem a „σPi

6.2 Trigonometrické ur

Při metodě trigonometrického ur

body teodolitem a signaliza

měřen zenitový úhel „z“

(znázorněno na obrázku 7)

kde „HA“ je výška bodu A, „h“ je m

cíle. 

Pro výpočet převýšení platí:

kde „s“ je vodorovná vzdálenost, „z“ je zenitový úhel a „s

Obr. 7. Princip trigonometrického ur
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adnice jednotlivých bodů se pak vypočítají: 

   (2) 

   (3) 

“ jsou souřadnice známého bodu, „si“ je vzdálenost mezi známým 

Pi“ je směrník na určovaný bod. 

Trigonometrické určení výšek 

 trigonometrického určení výšek je určováno př

body teodolitem a signalizačními pomůckami. Teodolit je postaven na známém bod

en zenitový úhel „z“ nebo výškový úhel „β“ a šikmá nebo vodorovná vzdálenost

no na obrázku 7). Výška neznámého bodu se pak vypočítá podle vztahu:

    (4) 

“ je výška bodu A, „h“ je měřené převýšení, „i“ je výška teodolitu a „t“ 

evýšení platí: 

        (5) 

je vodorovná vzdálenost, „z“ je zenitový úhel a „s'“ je šikmá vzdálenost.

Obr. 7. Princip trigonometrického určení výšek 

esnost technologie GNSS 

16 

dálenost mezi známým 

ováno převýšení mezi dvěma 

ckami. Teodolit je postaven na známém bodě A a je 

šikmá nebo vodorovná vzdálenost 

čítá podle vztahu:  

evýšení, „i“ je výška teodolitu a „t“ je výška 

“ je šikmá vzdálenost. 

 

ení výšek [4] 



Alexandra Fojtíková: Multipath a jeho vliv na reálnou přesnost technologie GNSS 

 

2015  17 

 

7 REALIZACE POKUSNÝCH OBSERVACÍ 

Cílem práce je ověřit vliv vícecestného šíření signálu na přesnost určení polohy 

bodů. Pro ověření byl navrhnut následující postup prací: 

• pořízení dat GNSS aparaturou rychlou statickou metodou, 

• pořízení dat univerzální měřící stanicí, 

• výpočet polohy a výšky bodů z GNSS měření a následný převod z ETRS-89 

do S-JTSK a Bpv, 

• výpočet polohy a výšky bodů v programu Groma naměřených terestricky, 

• porovnání výsledků a jejich vyhodnocení. 

7.1 Lokalita 

Měření proběhlo v areálu VŠB-TUO u víceúčelové sportovní haly. Místo je vhodné 

díky přítomnosti budovy, u které je možné pozorovat multipath. Dalším požadavkem na 

vhodné určení lokality bylo zajistit dostupnost bodů polohového bodového pole pro 

zaměření testovaných bodů polární metodou a následné porovnání hodnot naměřených 

technologií GNSS s terestrickým zaměřením. V blízkosti víceúčelové sportovní haly se 

nachází přidružené body č 3611-89.3 a 3611-89.4, které tomuto požadavku vyhovují. 

Výhodou je i nedaleké umístění referenční stanice VSBO, která byla využita při 

zpracovávání naměřených hodnot. 
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Obr. 8. Lokalita měření [19] 

Po výběru lokality proběhla rekognoskace, v rámci které se provedla kontrola 

polohového bodového pole, při které se ověřovalo, zda nejsou mezi trigonometrickými 

a určovanými body překážky znemožňující měření a bylo zvoleno vhodné místo pro 

rozmístění měřených bodů. Výřez ortofotosnímku na obrázku 8 zachycuje zájmovou 

lokalitu. 

7.2 Stabilizace bodů 

Dalším úkolem bylo vhodně stabilizovat a označit body tak, aby mohlo být měření 

opakováno. U víceúčelové sportovní haly byly rozmístěny čtyři body, pro jejichž 

stabilizaci bylo využito měřických hřebů, a jejich poloha byla vyznačena barvou ve spreji. 

První bod byl od budovy vzdálen asi 1,5 metru a ostatní body vždy zhruba o stejnou 

vzdálenost dále než bod předchozí (obr. č. 9). 
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Obr. 9. Rozmístění měřených bodů 

7.3 Přístrojové vybavení 

Pro měření GNSS byl využit přijímač Leica System 1200 (obrázek 10), stativ, 

trojnožka, trn a speciální pomůcka pro měření výšky antény. Měření polární metodou 

proběhlo pomocí totální stanice Leica TCR 1202 (obrázek 11), stativu, trojnožky, trnu 

a odrazného hranolu. 

 

Obr. 10 Leica System 1200 [12]         Obr. 11 Leica TCR 1202 [20] 
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Přesnost GNSS přijímače pro rychlou statickou metodu a přesnost totální stanice je 

uvedena v následujících tabulkách. 

Tab. 1 Přesnost přijímače Leica System 1200 [12] 

Leica System 1200 

Horizontální přesnost 5 mm + 0,5ppm 

Vertikální přesnost 10 mm + 0,5ppm 

 

Tab. 2 Přesnost totální stanice Leica TCR 1202 [11] 

Leica TCR 1202 

Přesnost měření úhlů 2'' (0,6 mgon) 

Přesnost měření délek 1 mm + 1,5 pmm 

7.4 Realizace měření 

Měření proběhlo v měsíci únoru 2015 a bylo provedeno ve dvou etapách nezávisle 

na sobě. Oproti první etapě, kdy bylo měření uskutečněno s využitím obou navigačních 

systémů GPS i GLONASS, v druhé etapě bylo měřeno pouze pomocí systému GPS. 

Testovanou metodou pro měření GNSS byla rychlá statická metoda. 

V první etapě bylo provedeno pouze GNSS měření. Na místě měření byla sestavena 

aparatura a anténa byla zhorizontována a zcentrována nad bodem č. 1. Jelikož anténa byla 

umístěna na stativu, bylo nutné zjistit výšku antény nad stabilizační značkou. Výška antény 

byla určena pomocí speciální pomůcky pro měření svislé výšky antény, který umožňuje 

měřit přímo svislou vzdálenost a tím je přesnost měření větší, než při určení šikmé 

vzdálenosti a jejím převodu na svislou. Princip určení výšky je znázorněn na obrázku 12; 

na příložné pomůcce je čtena svislá výška na svinovacím metru (e), ke které se přičítá 

délka 36 cm (d) a tím je výsledná výška antény známá. 
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Obr. 12. Princip měření svislé vzdálenosti [13] 

Po založení nové zakázky byly zadány vstupní hodnoty pro rychlou statickou 

metodu, číslo bodu a výška antény a měření mohlo být zahájeno. Během měření 

se zobrazovala celková doba observace a bylo kontrolováno, zda hodnota GDOP 

nepřekračuje doporučenou hranici. Jakmile bylo měření na prvním bodě ukončeno, celý 

postup byl proveden i na bodech 2, 3 a 4. Fotografie na obrázku 13 dokumentuje realizaci 

pokusných observací technologií GNSS. 

 

Obr. 13 Měření přijímačem Leica GPS System 1200  
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Druhá etapa měla z hlediska GNSS stejný průběh, jako etapa první a zároveň 

s observacemi GNSS proběhlo měření totální stanicí. Univerzální měřící stanice (totální 

stanice Leica TCR 1202+) byla zhorizontována a zcentrována nad bodem č. 3611-89.3 

a nad prvním bodem byl postaven stativ, na který byl po zaměření GNSS technologií 

umístěn odrazný hranol. Jeho výšku bylo možné určit speciální pomůckou pro měření 

svislé výšky, protože signál je odsazen o stejnou hodnotu jako anténa. Po nastavení 

orientace na bod č. 3611-89 byla vždy pětkrát v první i druhé poloze dalekohledu měřena 

vzdálenost, vodorovný a zenitový úhel na bod č. 1, následně byl stejný postup zopakován 

u bodů 2, 3, 4 a nakonec bylo zacíleno na bod 3611-89.4 (druhá kontrolní orientace). Tím 

byla druhá etapa uzavřena. Univerzální měřící stanice Leica TCR 1202, kterou bylo 

terestrické zaměření uskutečněno, je uvedena na obrázku 14.  

 

Obr. 14 Leica TCR 1202 nad výchozím bodem 
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8 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

Následující kapitola bude věnována zpracování a vyhodnocení měřených dat. 

Na začátku kapitoly je uveden postup zpracování dat naměřených GNSS přijímačem 

v programu Leica Geo Office. Poté jsou získané výsledky převedeny do S-JTSK pomocí 

globálního a lokálního transformačního klíče. Další část kapitoly obsahuje postup výpočtu 

souřadnic a výšek bodů v programu GROMA a porovnání výsledků.  

8.1 Postup zpracování GNSS měření  

Hodnoty naměření GNSS přijímačem byly zpracovány v programu Leica Geo 

Office. V programu byl založen nový projekt, do kterého byla načtena data z přijímače 

a z referenční stanice VSBO. Data měřená referenční stanicí je třeba stáhnout tak, aby 

observační interval referenční stanice přesahoval časové úseky měřené přijímačem. 

Jakmile jsou údaje načteny, zobrazí se seznam všech observačních intervalů a grafické 

znázornění doby měření pro každý interval. U intervalů se provede označení, zda jde 

o referenční stanici - reference (interval má červenou barvu) nebo o měřený bod – rover 

(zelený interval). Podoba pracovního prostředí programu Leica Geo Office spolu se selekcí 

dat (reference, rover) je zachycena na obrázku 15.  

 

Obr. 15. Načtená data prvního měření s označenými intervaly 

Po načtení dat je nutné nastavit parametry výpočtů, především výškovou masku. 

Výšková maska je hodnota elevačního úhlu, selektující družice, které nedosahují nastavené 

hodnoty úhlu od horizontu antény. Tzn. družice, které mají elevaci nižší než je nastavená 

maska, se do výpočtu nezahrnou. Dále je zde možné deaktivovat konkrétní družice pro 

případ problémů při výpočtu. Při měření i při výpočtu prvního i druhého měření byly 

zahrnuty všechny dostupné družice a výšková maska byla nastavena na 10º.  
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Jakmile jsou všechny parametry nastaveny, přejde se k provedení výpočtu, po 

kterém se automaticky otevře záložka s výsledky. Zde jsou vybrány body, u kterých je stav 

ambiguit „ano“ a uloží se. Kladný stav ambiguit znamená, že určení celočíselného počtu 

cyklů mezi družicí a přijímačem bylo úspěšné a výpočet je správný; v opačném případě se 

ambiquity nepodařilo vyřešit. Ukázka protokolu o výpočtu observačních dat na bodě č. 1 je 

v příloze č. 1, ostatní protokoly se nachází na přiloženém CD. 

Nakonec bylo provedeno vyrovnání měřených dat. Na obrázcích č. 16 a č. 17 jsou 

zobrazena observační schémata prvního a druhého měření. Na těchto schématech jsou 

zobrazeny elipsy chyb jednotlivých bodů a střední chyby výšek. Protokol o vyrovnání 

prvního měření se nachází v příloze č. 2. 

 

Obr. 16. Observační schéma prvního měření 
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Obr. 17. Observační schéma druhého měření 

 

V tabulce č. 3 a 4 jsou výsledky první a druhé etapy měření GNSS. Nachází se zde 

údaje o zeměpisné šířce a délce jednotlivých bodů, výška nad elipsoidem GRS-80 

a jednotlivé střední chyby. V posledním sloupci jsou informace o přesnosti určení polohy 

bodů, která je charakterizována střední polohovou chybou. Pro výpočet střední polohové 

chyby platí:    

    (6)  

kde „mB“ a „mL“ jsou střední chyby jednotlivých souřadnic. 

 

Tab. 3. Souřadnice a výšky testovaných bodů naměřené v první etapě 

Č.b. B L H [m] 
mB 
[m] 

mL 
[m] 

mH 

[m] 
mP 
[m] 

1A 49° 50' 07,24952" N 18° 09' 41,35354" E 310,237 0,007 0,006 0,013 0,009 

2A 49° 50' 07,26800" N 18° 09' 41,28802" E 310,182 0,005 0,005 0,011 0,007 

3A 49° 50' 07,28545" N 18° 09' 41,21723" E 310,227 0,003 0,003 0,007 0,004 

4A 49° 50' 07,29916" N 18° 09' 41,15802" E 310,204 0,004 0,004 0,009 0,005 
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Tab. 4. Souřadnice a výšky testovaných bodů naměřené ve druhé etapě 

Č.b. 
B L 

H [m] 
mB 
[m] 

mL 
[m] 

mH 

[m] 
mP 
[m] 

1B 49° 50' 07,24820" N 18° 09' 41,35127" E 310,264 0,005 0,007 0,013 0,009 

2B 49° 50' 07,26715" N 18° 09' 41,28334" E 310,299 0,008 0,009 0,020 0,012 

3B 49° 50' 07,28554" N 18° 09' 41,21766" E 310,219 0,003 0,003 0,008 0,005 

4B 49° 50' 07,29916" N 18° 09' 41,15810" E 310,200 0,004 0,004 0,010 0,006 

 

Rozdíly mezi souřadnicemi určenými v první etapě pomocí systému GPS 

i GLONASS a v druhé etapě prostřednictvím GPS jsou v řádech tisícin vteřin. U hodnot 

naměřených v druhé etapě je střední polohová chyba pro bod č. 2 o 5 mm větší než v etapě 

první, u bodu č. 3 a 4 je větší o 1 mm a pro bod č. 1 jsou hodnoty střední polohové chyby 

shodné. Z toho vyplývá, že přesnost dosažených výsledků je minimálně stejně velká nebo 

větší při využití družic obou systémů.  

V programu Leica Geo Office je možné kromě zpracování naměřených dat 

provádět analýzy. Pro ukázku se na následujících obrázcích nachází průběh hodnot DOP 

při měření bodu č. 1 v obou etapách. 
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Obr. 18 Průběh DOP při prvním měření u bodu č. 1 

 

Obr. 19 Průběh DOP při druhém měření u bodu č. 1 
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8.2 Transformace do S-JTSK 

Pro využití výsledků měřených GNSS metodou v geodézii je potřeba transformovat 

souřadnice vztažené k ETRS-89 do závazných státních souřadnicových systémů, kterými 

jsou S-JTSK a výškový systém Bpv. Pro porovnání výsledků byla transformace provedena 

prostřednictvím globálního i lokálního transformačního klíče. 

8.2.1 Globální transformační klíč 

Globální transformační klíč zprostředkovává převod prostorových souřadnic, jež 

jsou výsledem pozorování GNSS, do národního souřadnicového systému S-JTSK 

a výškového systému Bpv. Pro celé území České republiky jsou definovány jednotné 

transformační parametry prostorové transformace a dále také tzv. dotransformační tabulky 

(tabelované hodnoty korekčních parametrů v sítí 2 x 2 km), které zajišťují lokální přechody 

do deformované sítě S-JTSK. Převod výškové složky je prováděn odděleně, a to 

prostřednictvím modelu kvazigeoidu CR2005 (odlehlost kvazigeoidu od referenčního 

elipsoidu CR2005).  

Globální transformací je myšlena transformace za použití klíče platného pro celé 

území České Republiky. Pro určení globálního klíče je proto nutné najít takové body, které 

zahrnují celý prostor ČR. Z tohoto důvodu je transformace pomocí globálního klíče méně 

přesná než převod prostřednictvím lokálního klíče vztahujícího se na vybrané území. 

Přesnosti pro transformaci za použití globálního klíče: 

• pro S-JTSK 

o výběrová střední chyba polohová je 0,04 m, 

o maximální nalezená polohová odchylka je 0,16 m, 

• pro Bpv 

o výběrová střední chyba ve výšce je 0,04 m, 

o maximální nalezená výšková odchylka je 0,27 m. 

 Maximální nalezené odchylky v poloze i ve výšce se vyskytují v Jablunkovském 

výběžku [14].  

Výsledné transformované souřadnice prvního i druhého měření pomocí globálního 

klíče v referenčních systémech S-JTSK a Bpv jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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Tab. 5 Souřadnice a výšky získané pomocí globálního transformačního klíče 

Č.b. Y [m] X [m] H [m] 

1. měření 

1A 479284,124 1100834,319 267,50 

2A 479285,379 1100833,636 267,45 

3A 479286,741 1100832,976 267,49 

4A 479287,883 1100832,451 267,47 

2. měření 

1B 479284,173 1100834,355 267,53 

2B 479285,474 1100833,654 267,57 

3B 479286,733 1100832,974 267,49 

4B 479287,882 1100832,451 267,47 

 

8.2.2 Lokální transformační klíč 

Pro tvorbu lokálního transformačního klíče je třeba vybrat takové identické body, 

které splňují následující podmínky [15]: 

• jsou použity minimálně čtyři identické body, 

• souřadnice na všech identických bodech byly získány měřením nebo 

převzaty z platných geodetických údajů, 

• souřadnice všech identických bodů jsou určeny s přesností vyšší nebo 

stejnou, než je přesnost požadovaná pro určované body, 

• geocentrické souřadnice všech určovaných i identických bodů jsou 

ve shodném geocentrickém systému, v případě WGS 84 pak v jeho shodné 

realizaci, 

• identické body jsou rozloženy rovnoměrně, průměrná vzdálenost mezi 

sousedními identickými body není větší než 5 km a žádná vzdálenost mezi 

sousedními identickými body není větší než 8 km, 

• obvodový polygon proložený identickými body nevytvoří obrazec, jehož 

některý vnitřní úhel je menší než 20°, 
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• žádný z určovaných bodů vně obrazce vytvořeného identickými body neleží 

od nejbližší spojnice mezi dvěma sousedními identickými body 

ve vzdálenosti větší než 1/10 délky této spojnice, 

• pokud byly souřadnice na identickém bodě získány měřením a transformací 

zjištěná odchylka překročí na tomto bodě maximální povolenou odchylku, 

je nutno buď takový bod z transformace vyloučit a zvolit jiný identický bod, 

nebo oprávněnost vztahu mezi souřadnicovými systémy pro takový bod 

doložit ověřením polohy identického bodu a v případě potřeby i souřadnic 

v geocentrickém souřadnicovém systému i v S-JTSK. 

 

Identické body byly vybrány tak, aby splňovaly uvedené požadavky. K sestavení 

klíče byly zvoleny identické body č. 2715-247, 3611-283, 3611-284 a VSBO (viz 

obrázek 20) a jejich souřadnice v systému S-JTSK i  ETRS-89 byly převzaty z platných 

geodetických údajů [17]. 

 

Obr. 20. Volba identických bodů pro lokální transformační klíč [17] 
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Všechny testované body leží uvnitř obrazce, maximální délka mezi identickými 

body je 1,53 km, průměrná délka je 1,11 km a nejmenší úhel obrazce je 43º, podmínky pro 

výběr identických bodů jsou tedy splněny. 

Pro výpočet transformace v programu Leica Geo Office je třeba založit dva nové 

projekty: první projekt obsahující vstupní souřadnice identických bodů v ETRS-89 a druhý 

se vstupními souřadnicemi v S-JTSK. Dále se provede přiřazení projektů a nastavení 

konfigurace a po volbě „automaticky přiřadit“ program vytvoří páry identických bodů 

podle shodných čísel bodů. Takto vytvořený transformační klíč se následně přiřadí 

k naměřeným bodům, v projektu se změní souřadnicový systém na místní a typ souřadnic 

je zvolen pravoúhlý. Protokol s informacemi o tvorbě lokálního transformačního klíče se 

nachází v příloze č. 3. 

Tab. 6 Souřadnice a výšky získané pomocí lokálního transformačního klíče 

Č.b. Y [m] X [m] H [m] 

1. měření 

1A 479284,119 1100834,314 267,486 

2A 479285,374 1100833,632 267,430 

3A 479286,736 1100832,972 267,475 

4A 479287,878 1100832,447 267,453 

2. měření 

1B 479284,168 1100834,351 267,512 

2B 479285,469 1100833,650 267,547 

3B 479286,727 1100832,970 267,468 

4B 479287,876 1100832,447 267,448 

8.3 Výsledky měření polární metodou 

Zpracování dat naměřených polární metodou proběhlo v programu GROMA. Po 

stažení naměřených údajů z totální stanice a jejich načtení do programu proběhlo označení 

orientací a byl zpracován zápisník. Pro provedení výpočtu souřadnic měřených bodů byly 

do programu vloženy výchozí souřadnice a zvolena volba „polární metoda dávkou“, při 

které došlo k automatickému výpočtu souřadnic. Výsledky se nachází v tabulce č. 7. 



Alexandra Fojtíková: Multipath a jeho vliv na reálnou přesnost technologie GNSS 

 

2015  32 

 

Tab. 7. Souřadnice a výšky získané terestrickým měřením 

Č.b. Y [m] X [m] H [m] 

Výchozí body 

89 479431,270 1100695,870 308,350 

89.3 479318,030 1100884,000 269,240 

89.4 479261,550 1100795,790 267,280 

Měřené body 

1 479284,125 1100834,332 267,659 

2 479285,395 1100833,640 267,653 

3 479286,736 1100832,961 267,660 

4 479287,874 1100832,446 267,651 

8.4 Vyhodnocení výsledků 

V tabulce č. 8 se nachází porovnání výsledků získaných GNSS (první a druhé 

měření s globálním klíčem) a terestrickým měřením. Stejné porovnání pro lokální klíč je 

v tabulce č. 9. V tabulce č. 10 byly hodnoty prvního a druhého měření získané pomocí 

technologie GNSS zprůměrovány a opět vypočítány jednotlivé odchylky.  

Tab. 8. Odchylky výsledků získaných GNSS technologií a terestricky při použití 

globálního transformačního klíče 

Č.b. 
1. měření 2. měření 

∆y [m] ∆x [m] ∆p [m] ∆h [m] ∆y [m] ∆x [m] ∆p [m] ∆h [m] 

1 -0,001 -0,013 0,013 -0,159 0,048 0,023 0,053 -0,129 

2 -0,016 -0,004 0,016 -0,203 0,079 0,014 0,080 -0,083 

3 0,005 0,015 0,016 -0,170 -0,003 0,013 0,013 -0,170 

4 0,009 0,005 0,010 -0,181 0,008 0,005 0,009 -0,181 
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Tab. 9. Odchylky výsledků získaných GNSS technologií a terestricky při použití 

lokálního transformačního klíče 

Č.b. 
1. měření 2. měření 

∆y [m] ∆x [m] ∆p [m] ∆h [m] ∆y [m] ∆x [m] ∆p [m] ∆h [m] 

1 -0,006 -0,018 0,019 -0,173 0,043 0,019 0,047 -0,147 

2 -0,021 -0,008 0,023 -0,223 0,074 0,010 0,075 -0,106 

3 0,000 0,011 0,011 -0,185 -0,009 0,009 0,012 -0,192 

4 0,004 0,001 0,004 -0,198 0,002 0,001 0,002 -0,203 

 

Tab. 10. Odchylky zprůměrovaných výsledků získaných GNSS technologií a 

terestricky 

Č.b. 
Globální transformační klíč Lokální transformační klíč 

∆y [m] ∆x [m] ∆p [m] ∆h [m] ∆y [m] ∆x [m] ∆p [m] ∆h [m] 

1 0,024 0,005 0,024 -0,144 0,018 0,001 0,018 -0,160 

2 0,031 0,005 0,032 -0,143 0,026 0,001 0,026 -0,165 

3 0,001 0,014 0,014 -0,170 -0,004 0,010 0,011 -0,189 

4 0,008 0,005 0,010 -0,181 0,003 0,001 0,003 -0,201 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že mírně horší výsledky v poloze bodů jsme pro 

tento konkrétní případ obdrželi při využití pouze družic GPS a následným převodem do 

S-JTSK pomocí globálního transformačního klíče. Polohová odchylka je u bodu č. 2 osm 

centimetrů. Pokud zprůměrujeme výsledky prvního a druhého měření, pro převod do 

S-JTSK je vhodné použít lokální transformační klíč. 

První měření poskytlo lepší výsledky než měření druhé. V tomto případě by to 

mohlo znamenat, vyšší počet dostupných družic byl pozitivním faktorem. Všechny 

výsledky vyhovují požadované přesnosti [18], tzn., všechny naměřené výsledky je možné 

použít pro účely katastru nemovitostí. 

Na výsledných hodnotách je možné sledovat multipath. Nejméně přesné výsledky 

jsou naměřeny vždy u bodu č. 2, který byl vzdálen od budovy cca 3 metry, s rostoucí 
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vzdáleností testovaných bodů od budovy je dosažená polohová odchylka nižší, čili přesnost 

výsledků je vyšší. Polohové odchylky (aritmetického průměru výsledku dvojího měření 

GNSS) vůči terestrickému zaměření jednotlivých bodů převzaty z tabulky č. 10 jsou 

znázorněny v grafech na následujících obrázcích.  

 

Obr. 21. Znázornění polohové odchylky při použití globálního transformačního klíče 

 

 

Obr. 22. Znázornění polohové odchylky při použití lokálního transformačního klíče 

Přesnost naměřených výšek je podstatně horší. Kromě jednoho případu neklesají 

odchylky mezi hodnotami naměřenými GNSS a výškami určenými trigonometricky pod 

deset centimetrů. Odchylky jednotlivých měření jsou nahodilé a žádný trend se vzrůstající 
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vzdáleností od budovy není zřejmý, naopak u zprůměrovaných hodnot jsou odchylky se 

vzrůstající vzdáleností od budovy větší. Výsledky jsou opět vyneseny ve dvou grafech. 

 

Obr. 23. Znázornění odchylek ve výškách při použití globálního transformačního klíče 

 

Obr. 24. Znázornění odchylek ve výškách při použití lokálního transformačního klíče 

Rozdíly výšek jsou větší u hodnot získaných pomocí lokálního transformačního 

klíče. Příčinou může být fakt, že výšky bodů, z nichž je vytvořen lokální klíč nejsou 

zaměřeny s tak vysokou přesností jako body, ze kterých vychází globální klíč. Pro 

spolehlivější výsledky v určení výšek je proto výhodnější použít globální transformační 

klíč. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo ověřit vliv vícecestného šíření signálu na přesnost výsledků 

získaných technologií GNSS. 

V teoretické části práce byly popsány jednotlivé globální navigační družicové 

systémy a princip fungování, metody měření GNSS využívané v geodézii a systematické 

chyby při měření GNSS. Na konci teoretické části je zmíněna polární metoda a metoda 

trigonometrického určování výšek, které byly využity k zaměření testovaných bodů pro 

porovnání výsledků. 

Pro realizaci pokusných měření bylo zapotřebí vytipovat vhodnou lokalitu, 

stabilizovat pozorované body a vhodně zvolit metody měření. Dále proběhlo zaměření 

sledovaných bodů technologií GNSS a terestricky a následně bylo provedeno zpracování 

měřených dat a vyhodnocení negativního vlivu multipath. 

Za účelem ověření byly stabilizovány čtyři body v blízkosti budovy, bylo 

uskutečněno měření ve dvou nezávislých etapách rychlou statickou metodou a následně 

bylo provedeno zpracování „post processing“. Ve druhé etapě proběhlo zároveň 

s observacemi GNSS měření univerzální měřící stanicí. Při prvním měření byly dostupné 

družice systémů GPS i GLONASS a z naměřených hodnot bylo v tomto konkrétním 

případě zjištěno, že přesnost dosažených výsledků je větší při využití družic obou systémů, 

než při dostupnosti družic pouze systému GPS. Dále bylo provedeno porovnání výsledků 

transformovaných ze systému ETRS-89 do S-JTSK a Bpv pomocí globálního a lokálního 

transformačního klíče. Z uvedených výsledků vyplývá, že pro převod do rovinných 

souřadnic je vhodnější lokální transformační klíč, naopak pro přesnější určení výšek je 

přijatelnější globální transformační klíč.  

Na naměřených hodnotách je možné pozorovat multipath. Nejhorší přesnosti 

v poloze je dosaženo u bodu vzdáleného od budovy asi 3 metry a s rostoucí vzdáleností od 

budovy se přesnost zvyšuje. Nicméně všechny výsledky by bylo možné použít pro účely 

katastru nemovitostí, ovšem za předpokladu statických observací a důsledného dodržení 

dvojího nezávislého zaměření při použití průměru z obou měření.   

Naopak odchylky ve výškovém měření jsou ve většině případů 10 – 20 cm, a tudíž 

přesnost pro využití výšek naměřených metodou GNSS je nevyhovující. Trend vlivu 
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multipath je u výšek pro tento případ opačný, než u polohového určení bodů; čím dále je 

bod od budovy, tím je nepřesnost ve stanovení výšek větší. 

Při experimentálních observacích bylo prokázáno, že multipath je v blízkosti velké 

odrazné plochy pozorovatelný, zejména v rámci druhé etapy měření, kdy výsledky 

naznačovaly výraznější odchylky. Nicméně průměr obou měření naznačuje, že pro běžné 

zeměměřické činnosti je jeho vliv na přesnost pro polohová měření (katastr nemovitostí, 

mapování) při dodržení zásad dvojice observací v přijatelných mezích. 
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