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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením dat z referenčních stanic VSBO  

a LYSH. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky zpracování dat s využitím 

specializovaného programového vybavení. Součástí práce je i teoretický úvod  

do problematiky diferenčního GPS. Dále je uveden postup zpracování dat, výsledky jsou 

komentovány pomocí statistických výpočtů.  

Klí čová slova: diferenční GPS, referenční stanice, RINEX, reziduum 

 

 

Summary: 

This thesis deals with the processing of data from reference stations VSBO  

and LYSH. The aim was to propose suitable methods for data evaluation using  

a specialized software. In the work there is a basic theory of differential GPS explained, 

followed by description of the processing itself. The comments of the results are based  

on the statistical methods. 

Key words: differential GPS, reference station, RINEX, residue 
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1 ÚVOD 

Družicové navigační a polohové systémy umožňují určení polohy přijímače signálu 

s přesností na mm. Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny technickým vybavením 

pro měření a znalostmi a zkušenostmi uživatele. Významnou roli hrají také vnější 

podmínky v okamžiku měření. A právě k minimalizaci nepřesností způsobených těmito 

vnějšími vlivy slouží diferenční GPS. 

Přijímač signálu, který počítá korekce pro zavedení oprav do měření a předává je 

uživatelům, je označován jako referenční stanice. Velice výhodné je stabilizovat takovou 

stanici trvale a zabezpečit nepřetržitý příjem signálu a zaznamenávání dat.  

S daty pokrývajícími dlouhá časová období se otevírají další způsoby využití 

systému DGPS. Kromě zpřesnění určování polohy je možné provádět výzkumy zabývající 

se geodynamikou nebo meteorologií, lze sledovat faktory ovlivňující příjem signálu, 

testovat přijímače a technické vybavení vůbec. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava provozuje od roku 2005 dvě 

permanentní stanice, které tvoří součást Výzkumné a experimentální sítě pro observace 

GNSS (VESOG). Data z těchto stanic byla již v minulosti použita pro projekty zpracované 

v rámci celé sítě.  

Tato diplomová práce je zaměřená právě na stanice pod správou VŠB-TUO. 

Pomocí programového vybavení, které je určené ke zpracování dlouhodobých měření, byla 

vyhodnocena data z obou stanic za období jednoho roku. Byl nalezen postup vedoucí 

k výpočtu odchylek souřadnic, které stanice vypočítá po přijetí signálu z družic, 

od souřadnic, na kterých je stanice stabilizována. 

Sledováním průběhu těchto odchylek pak bylo možné usuzovat na stabilitu stanic 

a byly zkoumány některé faktory, které mohou nepřesnosti při určení polohy způsobit. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Tato diplomová práce se bude zabývat vyhodnocením historických dat pořízených 

referenčními stanicemi GPS pomocí specializovaného programového vybavení. Konkrétně 

se bude jednat o data ze stanic spravovaných VŠB-TUO, tedy ze stanice s označením 

VSBO umístěné na střeše budovy A v areálu školy v Ostravě – Porubě a ze stanice 

s označením LYSH na meteorologické stanici na Lysé hoře. 

Součástí práce bude teoretický úvod do problematiky diferenčního GPS. Bude 

popsán princip fungování systému, vysvětleny důležité pojmy a budou uvedeny možnosti 

využití dat z referenčních stanic. Součástí teoretického úvodu budou údaje o stanicích 

VSBO a LYSH (umístění stanic, technické vybavení, pořizovaná data). 

Následně budou vybrány parametry, které umožní sledovat průběh dlouhodobých 

měření na stanicích. Po nastudování základních funkcí softwarového vybavení pro 

zpracování dat z referenčních stanic bude nalezen postup, umožňující výpočet 

požadovaných parametrů.  

Sledováním průběhu změn měřených údajů bude možné posoudit, zda jsou stanice 

při svých měřeních dlouhodobě stabilní. K těmto účelům se využijí statistické metody:  

• Explorační analýza: základní statistické charakteristiky, nalezení odlehlých 

pozorování 

• Korelační analýza: závislost změn horizontálních a vertikálních souřadnic 

• Analýza časových řad: odhalení výskytu trendu, periodicity 

Při odhalení nestabilit v měření budou zkoumány možné vlivy, které mohou tyto 

nepřesnosti způsobit: 

• Možnost ovlivnění měření atmosférickými podmínkami (teplota, vítr) 

• Podrobnější úroveň zpracování dat (ne denní řešení, ale řešení hodinová) 

V závěru bude uvedeno zhodnocení navržené metodiky a dosažených výsledků, 

případně budou naznačeny jiné možnosti řešení. 
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3  PROBLEMATIKA VYUŽITÍ DAT DGPS 

Diferenční GPS bylo vyvinuto ke zpřesnění určování polohy klasickými metodami 

GPS. Data z referenčních stanic se využívají k získávání korekcí, tedy údajů pro opravy 

měření. Archivovaná data s dlouhým časovým odstupem od současnosti ale většinou 

ke zpřesnění měření pro určování polohy neslouží. 

Historická data z referenčních stanic slouží především k různým výzkumným 

účelům. Je možné sledovat změny polohy stanic a tím usuzovat na pohyby litosférických 

desek, je možné identifikovat faktory, které vedou ke zhoršení přesnosti měření, atd. Tyto 

metody se odvíjí od typu použitých měření a především od vhodného software. 

3.1 Řešené projekty zpracování dlouhodobých m ěření 

Provozovatelé jednotlivých sítí referenčních stanic řeší projekty zabývající se 

zpracováním dlouhodobých dat pro různé účely. Nejčastěji se projekty zaměřují 

na studium geodynamiky. Díky změnám souřadnic permanentních stanic je možné 

monitorovat pohyby litosférických desek nebo dmutí zemského povrchu. 

Příkladem takového výzkumu je projekt „Tectonic Plates in Northeast Asia: GPS 

Evidence“, který v roce 2004 prezentovali Grigory M. Steblov a Mikhail G. Kogan. 

Vyhodnocením dlouhodobých měření v oblasti Sibiře sledovali pohyb oblasti vzhledem 

k Evropě, z výsledků pozorování také prokázali příslušnost nejvýchodnější části Sibiře 

(Čukotský poloostrov a Kamčatka) k Severoamerické desce [8]. 

Zkoumáním vývoje dlouhodobých měření permanentních stanic je možné 

identifikovat různé vlivy vedoucí ke změnám přesnosti měření přístrojů. Například 

v březnu 2007 byl publikován výsledek výzkumu sledující vliv stavu ionosféry na přesnost 

měření. Měření byla prováděna v oblasti nízkých zeměpisných šířek, tedy v oblasti 

s velkou intenzitou slunečního záření (oblast Hong Kongu) a bylo potvrzeno, že vysoké 

množství slunečního záření může snížit přesnost měření [6]. 

Na permanentních stanicích se pořizují data observační, navigační, ale také 

meteorologická. Zpracováním těchto dat se zabývá GPS meteorologie, jenž tvoří 

samostatnou kapitolu ve zpracování dat permanentních stanic. 
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Je zřejmé, že využití dat z permanentních stanic má široké uplatnění. Tato práce 

se zaměří na takové vyhodnocení dlouhodobých měření, které umožní sledování změn 

souřadnic dané referenční stanice.  

Podobný výzkum byl proveden v rámci sítě CZEPOS (Česká síť permanentních 

stanic pro určování polohy) pod názvem „Zpracování GNSS měření na GO Pecný pro 

určení a sledování polohy stanic“. Cílem výzkumu bylo předběžné zhodnocení kvality 

stanic a jejich použitelnosti pro realizaci národního referenčního systému. Stanice VSBO  

i LYSH byly do projektu zařazeny [5]. 

Pro zpracování byla použita data ze 41 stanic na území ČR (sítě CZEPOS, VESOG, 

GeoNAS a TOPNet). Byla vypočtena rezidua denních řešení pro období od dubna 2005 

do září 2007 a na reziduích byly sledovány projevy nestability stanic. Stanice byly 

následně rozděleny do charakteristických skupin: stanice stabilní, s odlehlými měřeními, 

s periodickou změnou polohy a se sekulárním pohybem. Prezentovány byly grafy průběhu 

reziduí u jednotlivých stanic [5]. 

Stanice VSBO byla vyhodnocena jako stabilní, stanice LYSH byla zařazena 

do skupiny stanic s odlehlými měřeními – byly zjištěny problémy v zimním období [5].  

3.2 Návrh postupu řešení  

Prvním krokem ke splnění zadaného úkolu bude nastudování problematiky 

diferenčních měření, způsobu měření na referenčních stanicích a objasnění základních 

pojmů. Následovat bude obstarání dat z referenčních stanic VSBO a LYSH a jejich 

případná úprava pro zpracování. 

Parametry, které budou v rámci práce sledovány, budou horizontální i vertikální 

souřadnice stanic. Tyto souřadnice měřené metodou GPS budou porovnány 

se souřadnicemi, které byly stanici určeny geodeticky. Výsledkem budou odchylky, 

rezidua, jejichž průběh bude analyzován. 

K samotnému zpracování dlouhodobých dat bude využito programové vybavení 

Bernese. Po zvládnutí základních funkcí tohoto software bude nalezen postup pro získání 

reziduí souřadnic stanic. Podobná zpracování dlouhodobých dat, která probíhala v rámci 

různých projektů, počítala s daty více stanic současně (tzv. řešení v síti). Tato práce 

se zaměří pouze na dvojici stanic. 
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Získaná rezidua souřadnic budou dále statisticky vyhodnocena. Analýzou časových 

řad bude sledováno, zda se ve změnách reziduí objevuje periodicita nebo trend, explorační 

analýza umožní komentovat rozložení hodnot v rámci statistického souboru – především 

rozptyl hodnot a odhalení extrémních pozorování. 

Z výsledků již realizovaného projektu „Zpracování GNSS měření na GO Pecný 

pro určení a sledování polohy stanic“ [5] předpokládám, že odchylky souřadnic budou 

odhaleny. Proto se dále zaměřím na odhalení možných vlivů, které mohou zapříčinit vznik 

těchto reziduí. Pomocí statistického testování budu komentovat, zda může mít na naměřené 

hodnoty vliv například teplota vzduchu nebo síla větru. 
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4 POSTUP ZPRACOVÁNÍ DAT 

4.1 Data 

Za účelem zpracování této diplomové práce mi byla z archivu Geodetické 

observatoře Pecný (řídící středisko VESOG) poskytnuta data za téměř celé funkční období 

stanic VSBO i LYSH. Stanice byly uvedeny do provozu v prosinci 2004, data zahrnují 

období od 1.1.2005 do 28.6.2008 z VSBO a od 22.6.2005 do 28.5.2008 z LYSH.  

Před prováděním konkrétních analýz bylo třeba s daty provést úpravy. Jelikož 

pracuji s observačními daty, která se archivují ve formátu Compact RINEX, bylo nejprve 

nutné je převést do základního formátu RINEX. K tomuto účelu byl využit software 

RNXCMP_4.0.3_Windows1.  

Ke studiu vlivů na změny souřadnic stanic jsou použity meteorologické údaje 

měřené na stanici VSBO. Soubory obsahují informace o teplotě, atmosférické vlhkosti, 

tlaku a o směru a rychlosti větru. Tato data jsou k dispozici na VŠB-TUO. 

4.2 Bernese – software pro zpracování dlouhodobých měření  

Programové vybavení Bernese slouží ke zpracování dlouhodobých měření GPS. 

Byl vyvinut na Astronomickém institutu University v Bernu (tato organizace mimo jiné 

vytvořila standard RINEX). V dubnu 2004 byla uvedena verze 5.0 a právě ta byla využita 

pro účely práce. 

Bernese podporuje zpracování měření z družic systémů GPS NAVSTAR 

i GLONASS, pracuje v operačním systému Windows i UNIX/Linux. Software poskytuje 

řadu aplikací pro různá řešení a analýzy (automatizované zpracování v rámci 

permanentních sítí, možnost kombinace měření různými přijímači, kombinované 

zpracování GPS NAVSTAR a GLONASS, monitorování stavů atmosféry, …) [2]. 

Pomocí Bernese budou zpracována data ze stanic VSBO a LYSH za zvolené 

období měření. Budou sledovány hodnoty naměřené metodou GPS a jejich odchylky 

od geodeticky zaměřených souřadnic stanice.  

                                                 
1 RNXCMP_4.0.3_Windows je freeware dostupný na internetu. Slouží především pro kompresi 

originálních RINEX dat do podoby Compact RINEX a jejich opětovnému obnovení. Rozdíl mezi RINEX a 
CRINEX a důvody použití jsou uvedeny v kapitole 5.6.1 
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4.3 Statistické zpracování 

Analýzy provedené nad dlouhodobými daty z referenčních stanic v Bernese je třeba 

dále vyhodnotit. Vizualizace průběhu reziduí souřadnic bude provedena pomocí grafů 

vytvořených v MS Excel.  

Statistické analýzy budou počítány v programu Statgraphics. Tento software nabízí 

řadu možností výpočtů pro explorační analýzu, testování i zpracování časových řad 

a vytváří názorné grafické výstupy.  
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5 TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 GPS 

GPS (Global Positioning System) je družicový navigační systém, který poskytuje 

informace o poloze, rychlosti a čase v jednotném referenčním systému na kterémkoli místě 

na zemi. Existuje několik družicových systémů, pod správou různých organizací. 

Nejstarším plně fungujícím a zatím nejvýznamnějším je GPS NAVSTAR vyvinutý 

a provozovaný Armádou Spojených států amerických původně pro vojenské účely, který je 

dnes využíván k navigaci a určování polohy i širokou veřejností. Rusko provozuje systém 

GLONASS, Evropská unie vyvíjí Galileo [4]. 

Zmíněné systémy fungují na stejném principu. Popis tohoto principu je nad rámec 

této práce, nebude zde tedy uveden.  

5.2 DGPS 

Diferenční měření GPS vzniklo jako prostředek pro získání přesnějších měření – 

umožňuje odstranit, nebo alespoň minimalizovat chyby vznikající při klasickém měření 

GPS metodou. 

Princip diferenčního měření GPS je založen na výpočtu korekcí přijímačem 

umístěným na bodě o známých souřadnicích a přenesení těchto oprav do přijímače, 

se kterým pracuje uživatel. Vychází se z předpokladu, že chyby v měřených 

pseudovzdálenostech na dvou různých přijímačích (ne příliš od sebe vzdálených) vzhledem 

ke stejné družici jsou silně korelované. 

Rozlišují se dva způsoby vyhodnocení. Prvním je postprocessing, sloužící 

k určování polohy. Nejprve dojde ke klasickému zaměření bodů v terénu a poté, 

při zpracování dat, se použijí data z přijímače na známém bodě (referenční stanice, viz 

níže) a pomocí korekcí se opraví naměřená data, čímž dojde k jejich zpřesnění [12]. 

Druhou metodou je měření v reálném čase. Pomocí speciálních zařízení, která jsou 

schopna přijímat a zpracovávat signály z referenčních stanic v průběhu samotného měření 

(přijímání signálů z družic) je možné využívat diferenční GPS i k navigaci. Pokud má 
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uživatel k dispozici přijímač, který je schopen přímo v terénu aplikovat korekce 

z referenční stanice, získává již opravená, přesnější data v reálném čase [12]. 

Obě metody jsou založeny na stejném principu, ale využívají odlišný způsob 

přístupu k datům a dosahují různých přesností při vyhodnocení. Kombinací obou těchto 

metod je možné dosáhnout větší efektivity při sběru dat. 

5.3 Signály družic 

Kapitola zpracována podle [12]. 

Všechny družice vysílají signály využívané k určování polohy na dvou nosných 

frekvencích L1 a L2. Na frekvenci L1 (1575,42 MHz, vlnová délka = 19 cm) jsou vysílány 

signály standardní polohové služby (SPS – Standard Positioning Service), skládá se  

z P-kódu a C/A kódu. Frekvence L2 (1227,6 MHz, vlnová délka = 24,4 cm) je tvořena 

signály přesné polohové služby (PSS – Precise Positioning Service), obsahuje P-kód, 

případně jeho šifrovanou variantu Y-kód.  

V rámci modernizace systému se počítá s vysíláním druhého civilního kódu  

na frekvenci L2 a třetího civilního kódu na nové nosné frekvenci L5. 

C/A kód je specifický pro každou družici, jeho pomocí je možné družici 

identifikovat. Tento kód je nešifrovaný, tudíž je běžně využíván veřejným sektorem. 

Do května 2000 byla přesnost C/A kódu Ministerstvem obrany Spojených států 

amerických snižována zaváděním tzv. selektivní dostupnosti (selective availibility). Toto 

zapříčiňovalo až 100m nepřesnosti. Vypnutím selektivní dostupnosti 2.5.2000 došlo 

ke značnému zpřesnění výsledků měření GPS i ve veřejném sektoru.  

P-kód (Precision – přesnost) může být zašifrován tím, že se změní jeho vlnová 

délka. Takto šifrovaný kód se nazývá Y-kód. Algoritmy pro jeho dekódování jsou pak 

poskytnuty pouze vybraným uživatelům.  

5.4 Diferen ční korekce 

Referenční stanice nevyužívá signálu k výpočtu svých souřadnic, ale využívá 

známou polohu k výpočtu doby letu signálu. Zjistí tak, jak dlouho měl přenos signálu mezi 
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družicí a přijímačem trvat, hodnoty se porovnají a tak se získá korekce.  Korekce se 

vypočítají pro všechny viditelné družice a odešlou se k přijímači uživatele. 

Počítají se korekce polohy a zdánlivých vzdáleností. Jsou aktualizovány zpravidla 

každých 20 sekund. Frekvence aktualizace se odvíjí od rychlosti změn opravených chyb, 

kapacity přenosového kanálu a od požadované přesnosti výsledných dat. Kvalita přesnosti 

korekcí je závislá na typu měření a na vzdálenosti od referenční stanice. Při kódovém 

měření jsou korekce platné do prvních stovek km, při fázovém měření do prvních desítek 

kilometrů [12]. 

5.4.1 Korekce polohy 

Porovná se poloha referenční stanice získaná GPS měřením s polohou určenou 

přesným geodetickým zaměřením. Přičtením této hodnoty k údaji, získanému při měření 

v terénu, dostaneme opravenou, přesnější hodnotu měření (Podmínka: korekce jsou 

aplikovány při měření ve stejný čas a ze stejných družic) [12]. 

5.4.2 Korekce zdánlivých vzdáleností 

Je spočítána skutečná vzdálenost mezi stanicí a družicí, dále se počítá 

pseudovzdálenost a určí se korekce na odchylku hodin přijímače. Z těchto údajů se určí 

oprava na zdánlivou vzdálenost [12]. 

5.5 Určení diferencí 

Kapitola zpracována podle [16]. 

Diference umožňují zpřesnění měření prováděného pomocí GPS. Určují se několika 

způsoby: 

• rozdíl observací pořízených různými přijímači ve stejném okamžiku na shodnou 

družici 

• rozdíl observací pořízených jedním přijímačem v jednom okamžiku na dvě různé 

družice 

• rozdíl observací pořízených jedním přijímačem na stejnou družici ve dvou různých 

okamžicích 
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Uvedenými způsoby získáme tzv. první diference. Ty eliminují vliv chyb hodin 

družice. Vliv chyby hodin přijímače a problémy způsobené vícecestným šířením signálu 

ale odstraněny nejsou.  

 Pro zvýšení přesnosti se z jednoduchých počítají dvojité a trojité diference. Dvojité 

diference jsou počítány jako rozdíl jednoduchých. Umožňují odstranit chyby hodin 

přijímače a problémy vzniklé hardwarovým zpožděním na přijímači.  

Trojité diference jsou pak rozdíly mezi dvěma dvojitými diferencemi. Jsou 

využívány ke zjištění fázového skoku a k odstranění problémů spojených s vícecestným 

šířením signálu.  

5.6 Formáty pro p řenos dat 

Datové formáty specifikují, jaký typ informace bude přenesen. Výběr správného 

formátu ovlivňuje kvalitu přenášených dat. Dělí se podle několika faktorů – formáty 

pro přenos real-time dat, pro přenos dat v prostředí internetu, formáty vyvinuté 

a podporované jednotlivými výrobci produktů GPS, standardizované formáty kompatibilní 

s jakýmkoli zařízením GPS. 

5.6.1 RINEX  

RINEX (Reciever Independent Exchange Format) je standardizovaný formát 

sloužící k přenosu a zpracování naměřených dat. Soubory ve formátu RINEX jsou textové 

soubory, které díky přesně definované struktuře umožňují komunikaci mezi různými typy 

GPS zařízení a různými programy, které slouží ke zpracování těchto dat. Tento formát není 

určen k přenosu real-time dat [18]. 

Existuje několik typů souborů GPS dat zapisovaných do formátu RINEX. Jedná se 

o observační, navigační a meteorologické soubory, specifickou strukturu mají soubory 

s daty systému GLONASS, soubory obsahující informace o hodinách přijímače i družic a 

další [18]. 

Za účelem zmenšení objemnosti RINEX dat byl vytvořen formát Compact RINEX, 

ve kterém jsou archivovány observační soubory. Využití tohoto formátu je vhodné 

pro přenos observačních dat. Soubory je možné bez ztráty informací dekomprimovat zpět 

do původního formátu RINEX [18]. 
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5.6.2 SP3 

SP3 je formát pro ukládání přesných efemerid. Využívá se v aplikacích 

vyžadujících vysokou přesnost měření. V případech, kdy jsou efemeridy obsažené 

v navigační zprávě nedostačující, jsou pomocí speciálních softwarů vypočteny přesnější 

údaje a uloženy právě ve formátu SP3 [16]. 

5.6.3 NMEA 0183 

Standardizovaný formát NMEA (The National Marine Electronics Association) 

slouží k přenosu dat v reálném čase. Zajišťuje asynchronní komunikaci mezi GPS 

přístrojem a dalšími zařízeními s aplikacemi pro zpracování měřených dat. Přenášená data 

mají přesně definovanou strukturu v podobě textových vět [12]. 

5.6.4 RTCM SC 104 

RTCM SC 104 (The Radio Technical Commission for Marine Services, Special 

Committee 104) je dalším standardizovaným formátem pro přenos reat-time dat.  

Jedná se o binární formát sloužící k přenosu korekcí [12]. 

5.7 Referenční stanice 

Referenční stanice je přijímač družicových signálů umístěný na bodě o známých 

souřadnicích. Tento přijímač musí být schopen sledovat signál ze všech dostupných družic 

a počítat jejich korekce. 

Stanice je schopna vysílat korekce ihned po přijetí signálu z družice. Přesnost 

korekcí, se kterými uživatel pracuje, závisí na vzdálenosti od referenční stanice. S rostoucí 

vzdáleností měřeného bodu od stanice narůstají rozdíly vnějších faktorů ovlivňujících 

přesnost měření.  

Jako referenční stanice může být považován přístroj umístěný uživatelem 

na geodeticky zaměřeném bodě pouze pro jeho konkrétní potřeby – pro dobu jeho měření. 

Nejčastěji se ale přijímače stabilizují dlouhodobě, vznikají tzv. permanentní stanice. 

Takové stanice se nejčastěji sdružují do sítí provozovaných státem, nebo jinou organizací. 

Sítě permanentních stanic pořizují družicová data nepřetržitě.  
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Na území České republiky je vybudováno několik sítí permanentních stanic. 

Pod správou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je provozována síť CZEPOS, 

tvořící součást geodetických základů ČR.  

Další významnou sítí je VESOG, Výzkumná a experimentální síť pro observace 

GNSS (Global Navigation Satellite System). Tato síť byla vybudovaná pro výzkumné, 

experimentální a výukové účely akademických a výzkumných pracovišť České republiky. 

Provoz celé sítě kontroluje operační centrum na Geodetické observatoři Pecný 

v Ondřejově. 

Stanice sledované v rámci této diplomové práce jsou součástí sítě VESOG,  

VSBO zároveň tvoří externí stanici sítě CZEPOS. Obě stanice jsou pod správou  

VŠB – TU Ostrava. 

5.7.1 Stanice VSBO 

Kapitola zpracována podle [17]. 

Stanice je umístěna na střeše budovy A v areálu VŠB-TUO v Ostravě – Porubě.  

Instalována byla 13. prosince 2004. Tato stanice slouží k výukovým a výzkumným účelům 

v oblasti určování polohy a navigace. Zaznamenává signály ze všech družic GPS 

NAVSTAR i GLONASS, které jsou nad obzorem a to v intervalu 1 sekundy. Data 

ve formě pseudovzdáleností, doppler counts, fází a RTCM jsou odesílána operačnímu 

centru, nebo ukládána do souboru.  

Stanice zaznamenává signály z družic, které jsou nad obzorem a na které není 

zastíněn výhled nějakou překážkou. Ze střechy budovy A je dobrý výhled. Pouze na SZ a 

JV tvoří překážky antény komunikačních linek.  

Meteorologický systém umístěný na stanici umožňuje měřit teplotu, tlak a relativní 

vlhkost vzduchu. Čidla zaznamenávající tyto údaje převádí naměřené charakteristiky 

na elektrický proud. Měření teploty vychází ze změny odporu některých látek při změně 

teploty. Změna kapacity porézního materiálu určuje vlhkost. Tlak je měřen při využití 

piezoelektrického jevu v křemíku. Výstupy jsou odesílány do počítače každou minutu, jsou 

zde přepočteny údaje na odpovídající fyzikální veličiny a data jsou uložena. Do operačního 

centra jsou odesílána data z celé poslední hodiny.  
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Údaje o poloze: 

• S-JTSK: 

Pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení:  

Y = 479133,747 m     X = 1101052,120 m 

Zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu: 

B = 49 50 2,88317 N     L = 18 9 55,53988 E 

• ETRF89(2005) 

Pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice: 

X = 3916836,286 m     Y = 1285051,117 m     Z = 4851125,930 m 

Zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80: 

B = 49 50 0,64973 N     L = 18 9 49,79910 E     Hel = 340,919 m 

• Výškové souřadnice (Bpv) H = 298,20 m 
 

Přijímač Topcon GB-1000 s anténou Topcon CR3-GGD2 se sférickým krytem je propojen 

se staničním počítačem, který umožňuje pořizovat tyto výstupy: 

• Hodinové soubory v 1 sekundovém taktu, které obsahují data z družic GPS 

NAVSTAR i GLONASS, ve formátu RINEX.  

• Data v reálném čase v 1 sekundovém taktu, ve formátu RTCM. 

• Hodinové soubory v 1 sekundovém taktu ve formátu TPS (formát pro Topcon 

Positioning System). Tato data jsou určená k archivaci. 

• Denní soubory v 30 sekundovém taktu z družic GPS NAVSTAR a GLONASS 

ve formátu RINEX, taktéž určené k archivaci. 

Vybavení pro meteorologická měření:  

• Senzor pro měření vlhkosti vzduchu: Senzor pořizuje data každých 60 sekund. 

Přesnost pořizovaných údajů o relativní vlhkosti je do 3%. 

• Senzor pro měření atmosférického tlaku: Zařízení zaznamenává hodnoty každých 60 

sekund s přesností 0.2 hPa. 

• Senzor pro měření teploty: Každou minutu zaznamenává údaj o teplotě vzduchu 

s přesností 0,3°C.  

                                                 
218 .7.2007 došlo k výměně technického vybavení. Nový přijímač: Topcon NetG3, anténa: Topcon 

CR-G3. 
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Faktory ovlivňující stabilitu stanice: 

• Geologická charakteristika: Materiál nacházející se pod budovou je tvořen 

sedimentární vrstvou (flyšem), nenachází se zde narušení podloží v podobě zlomů 

a trhlin. Ve vzdálenosti 10 km se nachází neaktivní Jesenický zlom. 

• Rádiová rušení: Narušení přesnosti stanice televizními vysílači, anténami 

pro komunikaci mobilními telefony nebo radary nejsou známé. 

• Multipath: Zdroje způsobující nežádoucí vícecestné šíření signálu nejsou v místě 

zjištěny. 

• Fyzické překážky pro šíření signálu: Na sever a jihozápad od stanice se nachází 

antény. Budovy nebo vegetace netvoří významné překážky. 

5.7.2 Stanice LYSH 

Kapitola zpracována podle [17]. 

Stanice je umístěna na střeše meteorologické stanice na Lysé hoře v Beskydech, 

spadá pod správu VŠB-TUO. Slouží především k výzkumným účelům v oblasti GPS 

meteorologie, dále pro určování polohy a navigaci. Stanice pracuje obdobně jako VSBO. 

Instalovaná byla 2. prosince 2004. Měření bylo zahájeno 22. června 2005.  

Stanice zaznamenává signály družic GPS NAVSTAR a GLONAS, jejichž výškový 

úhel je vyšší než 5 stupňů a nebrání-li výhledu na ně nějaká překážka. Jedinou významnou 

překážkou v okolí stanice je na východ od stanice umístěný televizní vysílač.  

Meteorologické údaje jsou pořizovány na základě stejného principu jako na stanici 

VSBO. 

Údaje o poloze:  

• S-JTSK:  

Pravoúhlé rovinné souřadnice v Křovákově zobrazení:  

Y = 461456,15 m     X = 1134636,72 m 

Zeměpisné geodetické souřadnice na Besselově elipsoidu: 

B = 49 32 48,36126 N     L = 18 26 57,08761 E 
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• ETRF89(2005) 

Pravoúhlé geocentrické prostorové souřadnice: 

X = 3934178,489 m     Y = 1312357,137 m     Z = 4831237,844 m 

Zeměpisné geodetické souřadnice na elipsoidu GRS80: 

B = 49 32 46,28407 N     L = 18 26 51,31425 E     Hel = 1374,917 m 

• Výškové souřadnice (Bpv) H = 1331,51 m 
 

Přijímač: Topcon GB-1000 a anténa Topcon CR3-GGD s kónickým protisněžným krytem. 

Přístroj je napojen na staniční počítač, který umožňuje pořizovat tyto výstupy: 

• Hodinové soubory v 1 sekundovém taktu ve formátu RINEX (data z družic GPS 

NAVSTAR i GLONASS). 

• Data ve formátu RTCM v 1 sekundovém taktu pro měření v reálném čase. 

• Hodinové soubory v 1 sekundovém taktu ve formátu TPS určené k archivaci. 

• Denní soubory v 30 sekundovém taktu ve formátu RINEX – pro archivaci. 

Vybavení pro meteorologická pozorování:  

• Senzor pro zjišťování vlhkosti vzduchu: Poskytuje údaje každých 60 sekund 

s přesností 3% relativní vlhkosti. 

• Senzor pro měření atmosférického tlaku. Zařízení poskytuje údaj každých 60 sekund 

s přesností 0.2 hPa. 

• Senzor pro měření teploty vzduchu: Každých 60 sekund poskytne údaj o teplotě 

s přesností 0.3°C. 

Faktory ovlivňující stabilitu stanice:  

• Meteorologická stanice je postavena na skalnatém podloží, ve kterém se nevyskytují 

trhliny, a v blízkosti se nenachází zlomová oblast. 

• Radiová rušení: V oblasti nejsou známé zdroje rušení signálu z družic v podobě 

televizních vysílačů a podobných zařízení. 

• Multipath: Nejsou zjištěny případné zdroje, které by vedly k vícecestnému šíření 

signálu.  

• Fyzické překážky pro šíření signálu: Severovýchodně od stanice je umístěn televizní 

vysílač. 
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5.8 Parametry sledované na stanicích 

5.8.1 Naviga ční zpráva 

Každá družice vysílá navigační zprávu. Ta je nezbytná pro určování polohy 

přijímače. Kompletní zpráva se skládá z 25 rámců po 1500 bitech. Každý rámec 

je rozdělen do 5 podrámců po 300 bitech, ty jsou dále děleny na 30 bitové věty [11].  

První podrámec obsahuje parametry chodu družicových hodin. Jsou to [11]:  

• GPS týden, 

• indikátor pro C/A nebo P-kód,  

• identifikátor pro data na L2-P-kódu,  

• míra přesnosti vzdáleností,  

• indikátor zdravotního stavu družice,  

• koeficienty pro výpočet korekcí družicových hodin. 

 

Druhý a třetí podrámec obsahuje efemeridy příslušné družice [11]: 

• Stáří efemeridových údajů,  

• referenční epocha pro efemeridy,  

• Keplerovy parametry v čase te,  

• změna středního pohybu,  

• změna sklonu dráhy,  

• korekční koeficienty (pro argument perigea, geocentrickou vzdálenost a sklon 
dráhy). 

Čtvrtý a pátý podrámec nesou vojenské údaje, informace o stavu ionosféry  

a almanach [11]. 

GPS týden: Čas GPS se uvádí v týdnech a sekundách. Počátek této stupnice je 

stanoven na 5.1.1980 24:00:00. V navigační zprávě jsou údaje pro korekci mezi 

družicovým časem a časem GPS [12]. 

Efemeridy jsou přesné parametry oběžných drah družic. Každá družice vysílá 

pouze své vlastní efemeridy. Almanach nese přibližné údaje o oběžných drahách všech 

družic. Přijímači umožňuje rychlejší vyhledávání viditelných družic. Stav družice 

vyjadřuje tzv. zdraví (health) družice. Informuje o případných závadách na zařízení [12]. 

Keplerovy elementy oběžných drah družic popisují polohu družice ve vesmíru a její 

pohyb. Jsou to: hlavní poloosa dráhové elipsy, numerická excentricita dráhové elipsy, 
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rektescenze výstupného úhlu, sklon roviny dráhy k rovině rovníku, argument perigea, čas 

průchodu perigeem [11]. 

5.9 Faktory ovliv ňující p řesnost m ěření 

Kapitola byla vypracována na základě [11] a [12]. 

Diferenční GPS bylo zavedeno kvůli zpřesnění klasických metod měření. Příjem 

signálu přijímačem na referenční stanici ale také podléhá faktorům majícím vliv 

na přesnost systému GPS obecně. U referenčních stanic je také třeba sledovat některé další 

parametry, které mohou ovlivnit její stabilitu. 

5.9.1 Faktory ovliv ňující p řesnost systému 

Chyby vzniklé na družicích 

Jedná se o chybu družicových hodin a o vychýlení družice ze své oběžné dráhy. 

Tyto chyby monitoruje a odstraňuje řídící segment GPS. 

Chyba hodin p řijíma če 

Jsou zaváděny korekce stanovené pomocí kódových a fázových nediferencovaných 

dat vzhledem k referenčním hodinám. 

Relativistické efekty 

S ohledem na obecnou a speciální teorii relativity je třeba brát v úvahu fakt, že 

základní frekvence má ve skutečnosti hodnotu nižší, než je stanovených 10.23MHz, a to 

10.2299999945MHz. Tento fakt je ale hardwarově eliminován. 

Variace fázového centra antény 

Pro správné měření je třeba provést kalibraci antény. Při zpracování naměřených 

dat je pak možné zavádět korekce (průměrné vyrovnání fázového centra antény přijímače, 

vyrovnání fázového centra antény). 

Multipath 

Multipath, neboli vícecestné šíření signálu, je jev, který nastává při dopadu signálu 

na fyzickou překážku, na povrch od nějž se může odrážet. K přijímači se pak nedostane jen 

signál přicházející přímo z družice, ale i signály odražené. Pokud jsou odražené signály 
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příliš silné, způsobují šum. Tomuto jevu lze předcházet, pokud je přijímač nastaven tak, že 

zpracuje první přijatý signál, tedy ten, který urazil od družice nejkratší cestu.  

U DGPS je třeba si uvědomit, že chyby způsobené vícecestným šířením signálu 

nejsou mezi přijímačem v terénu a přijímačem na stanici korelovány. Referenční stanice 

bývá zpravidla umístěna tak, aby vliv multipath byl minimální (v jejím okolí nejsou 

objekty, které by vícecestné šíření signálu způsobily). U přijímače v terénu toto není 

prakticky možné zajistit. Chyba měření způsobená vícecestným šířením signálu je tedy jiná 

na obou přijímačích.  

Atmosférické efekty 

Při průchodu atmosférou dochází k refrakcím signálu – tzv. ionosférická 

a troposférická refrakce. Tyto děje se projevují prodloužením doby šíření signálu a tím 

vznikají nepřesnosti při určování polohy.  

Ionosféra je vrstva atmosféry nacházející se ve výšce 50 – 500 km. Je 

charakteristická silně ionizovanými částicemi, které způsobují lom signálu, jeho odklon 

od přímého směru šíření. Vzniká tak významná chyba ovlivňující přesnost měření, lze ji 

však odstranit matematickými výpočty.  

Troposféra je nejnižší vrstva atmosféry obsahující množství vodních par. 

Vyznačuje se variabilitou teploty a tlaku na různých místech. 

Existuje několik možností jak chyby atmosférických refrakcí zjistit a eliminovat. 

Jednou z nich je pokusit se předpovědět míru zpoždění podle modelování tzv. typických 

dní. Typické dny se vyznačují určitými stavy atmosféry – při konkrétních stavech 

atmosféry (teplota, vlhkost, …) je signál ovlivněn určitým, předpokládaným způsobem. Je 

však málo pravděpodobné, že atmosféra bude vykazovat „typické chování“.  

Modelování probíhá pomocí matematických postupů, které počítají s výskytem 

určitého množství nabitých částic a vodní páry v atmosféře. Družice můžou vysílat 

aktualizace k původnímu modelu. 

Eliminaci ionosférických refrakcí je také možné provést pomocí porovnání 

relativních rychlostí dvou různých signálů. K takovému postupu je potřeba mít k dispozici 

kvalitní přijímač schopný zpracovávat obě nosné frekvence. 
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Omezení p řístupu k signálu ze strany provozovatele  

Provozovatel systému GPS je oprávněn omezit uživatelům přístup k signálu. 

Důvodem je ochrana systému před jeho zneužitím. Jednou z možností je anti-spoofing, 

tedy šifrování P-kódu. Druhou možností je zavedení tzv. Selective Availibility (SA), které 

způsobuje nepřesnosti měření řádově ve stovkách metrů. Používání této metody bylo ale 

zrušeno. 

Počet viditelných družic a jejich geometrické uspo řádání 

Geometrické uspořádání družic, jejichž signál je zpracován přijímačem, udávají tzv. 

parametry DOP (z angl. Dilution of Precission). Hodnoty parametru určují relativní, 

polohové, horizontální, vertikální a časové snížení přesnosti měření. S rostoucí hodnotou 

přesnost klesá.  

5.9.2 Faktory ovliv ňující polohu stanice 

Mimo obecné faktory snižující přesnost systému GPS existuje řada dalších jevů, 

které mohou mít vliv na stabilitu referenčních stanic. Jsou to jevy, které způsobují změnu 

polohy referenční stanice, což může vést k nepřesným korekcím. 

Pohyb pól ů 

Poloha průsečíku osy zemské rotace a zemského povrchu je s časem proměnlivá. 

Tento jev způsobuje „pohyb“ referenční stanice. Pro eliminaci tohoto nepříznivého vlivu 

byl Mezinárodní službou GPS stanoven smluvní pól o souřadnicích xp,yp, který je pevně 

svázán se zemským povrchem. 

Pohyb litosférických desek 

Na okrajích litosférických desek dochází k posunu až 5 cm za rok. Hodnoty posunu 

desek mohou být různé na okrajích a ve vnitřních částech – přímočarý posun způsobuje 

stejné hodnoty, při otáčivém pohybu se středy desek pohybují pomaleji, souřadnice 

konkrétních bodů na okrajích se mění výrazněji.  

Tento nepříznivý vliv na aplikaci korekcí referenčních stanic má i kladné využití – 

pomocí více referenčních stanic v rizikových oblastech lze monitorovat a předvídat 

přírodní katastrofy v podobě zemětřesení. Sledují se také formace zlomů a jiné geologické 

jevy. 
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Dmutí zemského povrchu 

Tento jev, způsobený přitažlivou silou Měsíce a Slunce, je periodického charakteru 

a je možné ho dopočítat pro jakékoli místo na Zemi. 

Povětrnostní podmínky 

Některé projevy počasí, jako je silný vítr, srážky, nebo extrémní teploty, mohou 

ovlivnit kvalitu přijímaného signálu a zhoršit přesnost měření.  
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Zpracování dat v Bernese 

Bernese verze 5.0 nabízí uživatelům řadu operací pro zpracování dat získaných 

měřením GPS za účelem dosažení velice přesných výsledků ve zvolené oblasti zájmu. 

Základem pro správné provádění všech výpočtů a analýz je příprava dat a nastavení 

požadovaných vstupních parametrů. 

V rámci této práce jsou sledovány souřadnice permanentní stanice naměřené 

metodou GPS a odchylky těchto naměřených hodnot od geodeticky zaměřených souřadnic 

(pravoúhlé geocentrické souřadnice systému ETRF893) 

6.1.1 Založení kampan ě 

Založení kampaně, neboli projektu, je prvním krokem při každém zpracování dat 

v Bernese. Nadefinují se tak cesty k adresářům, které obsahují důležité vstupní parametry 

pro výpočty, informace o stanicích, originální („surová“) data a také k těm adresářům, do 

kterých se budou ukládat průběžné výpočty a výsledky.  

V rámci každé kampaně se operace vypočítávají opakovaně, podle počtu 

tzv. sessions – časových intervalů obsahujících pozorování, která mají být zpracována 

současně. (Např.: kampaň obsahuje data za 3 dny měření, tzn. 3 denní RINEX soubory 

v 30sekundovém taktu. Jedna session bude zahrnovat měření za celý jeden den, tedy 

všechny naměřené hodnoty v čase od 0:00:00 do 23:59:30. V rámci takové kampaně bude 

počítáno se třemi sessions.) 

Zadáme-li datum pro konkrétní session, Bernese vygeneruje hodnotu GPS týdne. 

Tato hodnota je důležitá pro získání některých vstupních souborů. Ty lze získat ze serveru 

Astronomického institutu univerzity v Bernu. Vyhledání souborů probíhá právě podle 

hodnoty GPS týdne. 

                                                 
3 ETRF89 – Eurpean Terrestrial Reference Frame – referenční rámec, definuje souřadnicový  

systém budovaný pomocí technologie GPS. 
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6.1.2 Import dat do Bernese 

Po založení kampaně následuje import RINEX dat do prostředí Bernese. Originální 

RINEX data musí být uložena v příslušné složce adresáře konkrétní kampaně. Pro import 

slouží funkce RXOBV3, v našem případě je potřeba zvolit možnost: Import observačních 

souborů. Importujeme data pro všechny sessions v kampani [2]. 

Výsledkem této operace jsou 4 typy souborů. *.CZH a *.CZO pro kódová měření 

(hlavička a observační soubor), *.PSH a *.PSO pro fázová měření. Údaje jsou 

nediferencované. 

6.1.3 Předzpracování dat 

Před výpočty konečných výsledků je nutné získat soubory, které budou vstupovat 

do dalších operací. Použije se operace POLUPD, která převádí parametry oběhu zemského 

tělesa ze standardu IGS do standardu pro Bernese [3]. 

Operace PRETAB a ORBGEN generují parametry oběžných drah družic. 

PRETAB navíc vytváří soubory s údaji o hodinách družic a s parametry radiačního  

tlaku [2]. 

Dále je třeba provést korekce hodin přijímače. Pomocí operace CODSPP 

vypočteme korekce pro synchronizaci hodin přijímače s časem GPS a určíme přibližné 

souřadnice stanice pomocí nediferencovaných kódových měření [2]. 

V dalším kroku pomocí operace SNGDIF vytvoříme z původních 

nediferencovaných údajů diferencované observační soubory. Diferencované údaje  

(tzv. první diference) vznikají určením rozdílu observací ze dvou přijímačů ve stejném 

okamžiku na stejnou družici. Do výpočtu vstupují fázová nebo kódová měření ze všech 

zahrnutých stanic a jsou vypočteny údaje vztažené ke každé dvojici stanic. Aby tato 

operace proběhla korektně, je potřeba v předchozím kroku uložit korekce hodin přijímače 

v nediferencovaných observačních souborech [3]. 

Následuje operace MAUPRP, jejíž podstatou je zpracování fázových pozorování 

na nediferencované, nebo diferencované úrovni. Program prohlíží pozorování a hledá 

v nich fázové skoky. V případě, že je fázový skok nalezen, snaží se program observační 

soubor opravit. Pokud není oprava možná, chybná měření jsou odstraněna. Kvalita 
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zpracování nediferencovaných dat je závislá na přesnosti družicových hodin, nemusí být 

odhaleny všechny fázové skoky [2]. V rámci práce byla v tomto kroku vybrána možnost 

zpracování údajů na diferencované úrovni.  

6.1.4 Výpočet sou řadnic a reziduí 

Provedením předchozích operací máme k dispozici podklady potřebné 

pro vypočítání souřadnic a určení jejich reziduí. K tomuto účelu slouží operace GPSEST 

a ADDNEQ2. 

Program GPSEST je významným prostředkem pro určování parametrů v Bernese. 

Je založen na výpočtech metodou nejmenších čtverců s využitím nediferencovaných, nebo 

dvojitě diferencovaných fázových i kódových měření [2]. 

V rámci této práce jsem pro výpočet operace GPSEST zvolila zpracování dvojitě 

diferencovaných fázových měření a na výstupu operace jsem získala normální rovnice, 

které byly dále použity jako vstup do operace ADDNEQ2 [2]. 

ADDNEQ2 je poslední operací, na jejím výstupu je textový soubor, který obsahuje 

zjišťované údaje o souřadnicích. Získáme vždy jeden textový soubor pro každou 

zpracovanou session.  

6.2 Vyhodnocení reziduí 

Po zpracování dat v Bernese mám k dispozici textové soubory s výsledky pro každý 

den ve sledovaném období. Z těchto souborů vyberu sledované parametry (rezidua 

souřadnic) a vytvořím tak soubor dat, který použiji pro další zpracování. 

6.2.1 MS Excel 

Tabulkový editor MS Excel využiji především pro přípravu datových souborů, 

které budu dále analyzovat ve speciálním statistickém software.  

Vytvořením jednoduchých spojnicových grafů reziduí souřadnic získám přehledné 

zobrazení jejich průběhu. Grafy pak slouží jako výchozí bod pro další výpočty a stanovení 

závěrů o stabilitě stanice. 
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V MS Excel počítám hodnoty odlehlých pozorování. Volím metodu mediánové 

souřadnice, protože je vůči odlehlým pozorováním rezistentní. Pro výpočet mediánové 

souřadnice platí vztah [10]: 
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Odlehlým pozorováním je pak hodnota, pro kterou platí [10]: 
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Pro výpočet hodnoty MAD, tedy mediánu absolutních odchylek od mediánu, 

nejprve vzestupně seřadím hodnoty reziduí, vypočítám absolutní hodnoty jejich odchylek 

od mediánu a určím medián těchto odchylek. 

V MS Excel provedu také výpočty pro studium časových řad, konkrétně při hledání 

trendové složky. K určení výskytu trendu je potřeba sledovat některé charakteristiky 

časových řad a jejich vlastnosti.  

Nejprve určím absolutní přírůstky prvního řádu, tedy rozdíl dvou po sobě 

následujících hodnot. Absolutní přírůstky druhého řádu jsou rozdíly po sobě následujících 

přírůstků prvního řádu. Dále potřebuji určit koeficienty růstu. Ty získám jako podíl hodnot 

xi a xi-1. Vypočítané parametry pak vypovídají o případném výskytu konkrétního typu 

trendu [10]. 

Rezidua souřadnic tvoří okamžikové časové řady. Ty je možné shrnovat pomocí 

chronologických průměrů, tím dojde k vyhlazení řady a je možné odhalit trend, který 

v původních datech není patrný. Chronologický průměr určíme ze vztahu [10]: 
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y1, y2,…,yn odpovídají hodnotám časové řady 

Jednoduchý způsob vyhlazení časové řady a tím odhalení případného výskytu 

trendu je určení klouzavých průměrů. Klouzavý průměr tvoří lineární kombinaci 2p+1 

hodnot původní řady. Vyrovnání úseku časové řady o délce 2p+1 dosáhneme pomocí 

prostého aritmetického průměru [10]: 
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t = p+1, p+2, …, n-p 

6.2.2 Statgraphics 

Statgraphics je statistický software, který umožňuje provádět různé výpočty 

nad kvalitativními i kvantitativními daty. 

Parametry popisné statistiky souborů reziduí jednotlivých souřadnic určíme pomocí 

funkce Describe → Numeric Data → One Variable Analysis. Na výstupu této operace 

získáme aritmetický průměr, modus, mediám a další hodnoty, které zvolíme. Dále jsou 

vytvořeny krabicový graf, rozptylogram, histogram a další grafy opět podle vlastní volby.  

Funkce Describe → Numeric Data → Multiple Variable Analysis umožní porovnat 

soubory kvantitativní proměnné. Na výstupu získáme hodnoty korelačních koeficientů, 

dále může zobrazit některé grafy, znázorňující závislost proměnných. Tímto způsobem 

můžeme sledovat, zda existuje závislost mezi změnami horizontálních a vertikálních 

souřadnic. 

Regresní analýzou zjišťujeme, zda jsou hodnoty reziduí souřadnic závislé například 

na teplotě vzduchu. Ve Statgraphics použijeme Relate → Simple Regression. Na výstupu 

jsou hodnoty potřebné pro ověření vhodnosti použitého regresního modelu. V programu 

je jako výchozí nastaven jednoduchý lineární regresní model, je možné vybrat i jiný model. 

Výše uvedené operace používám pro výpočty nad kvantitativními daty. Operace 

Describe → Categorical Data → Tabulation umožňuje sledovat kvalitativní proměnné. 

Tento postup využiji při sledování vlivu směru větru na vývoj reziduí souřadnic.  

Údaj o směru větru je zaznamenán pomocí označení světových stran. Na výstupu 

z uvedené operace získám sloupcový a výsečový graf, z nich snadno odečtu převládající 

směr větru. 
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7 ZPRACOVÁNÍ DAT 

7.1 Volba sledovaného období 

V rámci práce byla použita data z měření v průběhu jednoho roku. Zpracování 

začíná 1. července 2006 a končí 30. června 2007. K volbě období vedlo několik kritérií. 

Bylo potřeba zvolit období dlouhé alespoň jeden rok, což umožní plynulé sledování 

průběhu reziduí za dostatečně dlouhou dobu (možnost sledování změn reziduí v průběhu 

střídajících se ročních období).  

Dalším kritériem byla dostupnost vstupních souborů pro výpočty v Bernese. 

Do výpočtů vstupují soubory, které obsahují údaje o parametrech oběhu zemského tělesa a 

o družicích – jejich konstelace, údaje o oběžných drahách. Tyto soubory se v průběhu času 

mění a nejsou součástí RINEX souborů. Jsou umístěny na serverech některých organizací, 

odkud je možné je bezplatně získat.  

Hlavním poskytovatelem těchto dat je Astronomický institut University 

v Bernu [19]. Objevily se ale výpadky spojení s tímto serverem, proto jsem jako zdroj 

vstupních souborů použila GDC (GNSS Data Centre), server provozovaný Spolkovým 

úřadem pro kartografii a geodézii (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 

Frankfurt am Main) [20]. Na tomto serveru ale chybí údaje pro některá období, proto bylo 

potřeba pro zpracování vybrat takové období, pro které jsou dostupné všechny potřebné 

podklady. 

7.2 Výsledky z Bernese  

Podle navrženého postupu zpracování v Bernese jsem nejprve založila jednotlivé 

kampaně pro výpočty. Jedna kampaň odpovídala vždy kalendářnímu měsíci, v rámci 

kampaně jsem pak stanovila sessions podle počtu dní v každém měsíci. Výsledné údaje 

tedy odpovídají průměrným hodnotám naměřeným v průběhu jednotlivých dní. 

Bernese pracuje s daty více referenčních stanic současně a vytváří tzv. síťová 

řešení. Výsledný textový soubor (jeden soubor odpovídá jedné session), který jsem získala 

vždy na výstupu z poslední operace popsané v postupu, obsahuje údaje o souřadnicích 
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stanic VSBO i LYSH. Jsou zde uvedena i vypočítaná rezidua, jejich absolutní hodnoty jsou 

však u obou stanic shodné, liší se pouze znaménkem.  

Tento výsledek vyplývá z principu, na kterém jsou operace v Bernese založeny.  

Při výpočtu operace SNGDIF jsou určeny základny mezi jednotlivými stanicemi, další 

operace pak počítají diference pro každou dvojici stanic. Proto se případná chybná měření 

na některé ze stanic se ve výsledku nemusí projevit velkou hodnotou reziduí souřadnic. 

V tomto případě, kdy počítám s daty pouze dvou stanic, dojde k vytvoření jediné 

základny a výsledné souřadnice jsou více ovlivněny chybnými údaji. Nepřesná měření na 

jedné stanici se projeví při určení souřadnic stanic obou. 

Výhodou při analyzování stanic VSBO a LYSH je fakt, že se stanice nachází jen 

několik desítek km od sebe. Podmínky pro měření vyplývající z počtu viditelných družic 

a jejich geometrického uspořádání se tedy příliš neliší. Projev multipath byl minimalizován 

již při instalaci stanic (bylo voleno takové umístění, aby se vyskytovalo minimum objektů 

tento jev způsobujících), případné chyby hodin přijímače jsou eliminovány v průběhu 

výpočtů. Vzhledem k velkému rozdílu nadmořských výšek stanic je ale potřeba brát 

v úvahu povětrnostní podmínky. Ty se mohou, i přes malou vzdálenost mezi stanicemi, 

výrazně lišit. 

 
Obrázek 1: Výřez z výstupu operace ADDNEQ2 

Na obrázku je uveden výřez z výsledného souboru (v tomto případě se jedná 

o výsledky pro 18. 5. 2007). Pro obě stanice jsou uvedeny dva typy souřadnic. 

S označením X,Y,Z jsou to pravoúhlé geocentrické souřadnice systému ETRF89. U,N,E  

označují souřadnice geografické. Ve sloupci A priori value jsou hodnoty stanovené 

geodeticky, Estimated value udávají hodnoty souřadnic vypočtené v Bernese. Poslední 

sloupec obsahuje rozdíl původních a určených souřadnic, tedy hledaná rezidua.  
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7.3 Grafické znázorn ění průběhu reziduí 

Pro další výpočty jsem použila rezidua souřadnic x,y,z ze stanice VSBO. Hodnoty 

jsem vložila do MS Excel a vytvořila jsem jednoduché spojnicové grafy reziduí 

jednotlivých souřadnic za celé sledované období. Grafy jsou uvedeny v příloze A. 

Vezmu-li v úvahu výsledky projektu „Zpracování GNSS měření na GO Pecný 

pro určení a sledování polohy stanic“ [5], předpokládám, že se ve výsledcích nebudou 

vyskytovat velké rozdíly reziduí, že nebude odhalen trend ani periodicita v průběhu 

hodnot, protože stanice VSBO byla zařazena mezi stanice stabilní. 

Z grafů je patrné, že od začátku sledovaného období do začátku prosince 2006 a 

od konce února 2007 téměř do konce sledovaného období se jednotlivé hodnoty reziduí 

u všech tří souřadnic liší jen o několik mm. Výraznější odchylky – řádově v cm – jsou 

patrné v období prosinec 2006 až únor 2007 a v červnu 2007. Je také zřejmé, že rezidua 

souřadnice x vykazují celkově menší odchylky v porovnání s rezidui souřadnic y a z. 

Podle [5] byla stanice VSBO zařazena mezi stabilní. Neznám ale přesná kritéria, 

která musela stanice splnit, aby mohla být takto označena. Přesto jsem pro období těchto tří 

měsíců opakovaně provedla výpočty v Bernese, abych odstranila případné chyby v postupu 

nebo v zadávání vstupních parametrů. Výchylky reziduí nejsou způsobeny nedodržením 

postupu.  

Opět se odkážu na projekt „Zpracování GNSS měření na GO Pecný pro určení a 

sledování polohy stanic“ [5]. Stanice LYSH byla totiž označena jako stanice s odlehlými 

pozorováními. Přesněji, stanice s problémy při měření v zimním období. Vzhledem 

k poloze stanice je možné, že byl přijímač zakryt sněhovou pokrývkou, čímž byla omezena 

možnost příjmu signálu z družic a tím došlo ke zhoršené přesnosti měření.  

Protože jsou souřadnice stanic počítány v závislosti jedné na druhé, je 

pravděpodobné, že výchylky reziduí na VSBO v zimním období jsou způsobeny problémy 

na LYSH. 
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7.4 Explora ční analýza 

Kapitola zpracována podle [10]. 

Explorační analýza umožňuje popsat soubor proměnných (zde reziduí souřadnic 

stanice) pomocí několika charakteristik. Tyto hodnoty byly vypočteny v prostředí 

Statgraphics.  

Z grafů (viz Příloha A) je patrné, že se v souborech reziduí budou vyskytovat 

odlehlá pozorování. Odstranění těchto hodnot a provádění dalších výpočtů bez nich je 

možné, pokud jsme schopni stanovit příčinu jejich vzniku (hrubá chyba, selhání techniky, 

chybný postup, atd.), což při sledování reziduí přesně určit nelze.  

Charakteristiky popisné statistiky tedy uvádím pro soubory obsahující všechna 

pozorování i pro soubory od odlehlých pozorování očištěné.  

K výpočtu odlehlých pozorování jsem použila metodu mediánové souřadnice, která 

se počítá pomocí MAD. Ten je vůči extrémním hodnotám rezistentní, proto některé další 

analýzy počítám pro očištěné soubory, ačkoli neznám přesnou příčinu vzniku odlehlých 

pozorování. 

 

Tabulka 1: Základní statistické charakteristiky (pro soubory reziduí v mm) 

 x y z 

S extrémy Bez extrémů S extrémy  Bez extrémů S extrémy Bez extrémů 

Průměr -4.77 -4.72 -6.49 -5.43 -4.85 -7.04 

Medián -4.9 -4.9 -5.6 -5.4 -7.5 -7.8 

Modus -4.9 -4.9 - - - - 

Rozptyl 13.89 5.18 55.83 4.89 119.43 12.86 

Sm. odch. 3.73 2.28 7.47 2.21 10.93 3.59 

Minimum -20.9 -10.2 -59.4 -11.6 -83.6 -16.0 

Maximum 23.7 4.9 75.4 0.5 77.1 12.5 

Rozpětí  44.6 15.1 134.8 12.1 160.7 28.5 
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Aritmetický pr ůměr:  Aritmetický průměr patří k mírám polohy a je základní 

charakteristikou popisné statistiky. Počítá se ze všech hodnot souboru, odlehlá pozorování 

jej mohou ovlivnit natolik, že přestane být pro soubor reprezentativní. Největší rozdíl mezi 

průměrem počítaným pro rezidua s odlehlými hodnotami a bez nich pozorujeme 

u souřadnice z. U souřadnice x mají odlehlá pozorování na průměr vliv nepatrný.  

Medián: Medián také patří mezi míry polohy. Rozděluje soubor na poloviny. 

Odlehlá pozorování mohou mít na jeho hodnotu vliv. V tomto případě odstranění 

odlehlých pozorování medián výrazně nezmění. 

Modus: Modus charakterizuje nejčetnější hodnotu vyskytující se v souboru. Zde 

byl určen jen pro souřadnici x. V ostatních případech se vyskytuje více hodnot, které mají 

„největší“ četnost. 

Rozptyl: Rozptyl je charakteristikou variability, určuje variabilitu hodnot souboru 

kolem střední hodnoty.  Rozměr hodnoty rozptylu je druhou mocninou rozměru proměnné. 

Zde je tedy uveden v mm2. Proto jsou rozdíly mezi rozptyly souborů bez odlehlých 

pozorování a s nimi tak výrazné. 

Směrodatná odchylka: Směrodatná odchylka je další charakteristikou variability. 

Je definována jako odmocnina rozptylu, její rozměr je tedy shodný s rozměrem proměnné.   

Minimum a maximum  vyjadřují mezní hodnoty souboru. Spolu s rozpětím hodnot 

zde umožňují srovnat soubory reziduí před a po odstranění odlehlých pozorování 

z hlediska jejich rozsahu. 

Histogram: Pomocí následujících histogramů je možné porovnat, jak se změní 

rozložení četnosti hodnot.  
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  Včetně odlehlých pozorování   Bez odlehlých pozorování 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Rozložení četnosti hodnot souborů reziduí souřadnic 

Odstraněním odlehlých pozorování dojde také ke změnám koeficientů šikmosti a 

špičatosti: 

Tabulka 2: Koeficienty šikmosti a špičatosti 

 x y z 

S extrémy Bez extrémů S extrémy Bez extrémů S extrémy Bez extrémů 

Šikmost 7.76 7.28 10.9 -0.18 18.76 9.07 

Špičatost 47.52 12.10 200.41 0.86 101.7 11.22 
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Koeficient šikmosti: Vyjadřuje asymetrii rozložení hodnot proměnné kolem jejího 

průměru. V případě nulové hodnoty koeficientu jsou hodnoty proměnné kolem průměru 

rozloženy symetricky. Vypočítané hodnoty koeficientu jsou kromě reziduí souřadnice y 

bez odlehlých pozorování kladné. Snížení hodnoty koeficientu po odstranění odlehlých 

pozorování znamená zlepšení symetričnosti. 

Koeficient špičatosti: Vyjadřuje koncentraci hodnot proměnné kolem jejího 

průměru. V případě nulové hodnoty koeficientu odpovídá špičatost normálnímu rozdělení. 

Vypočítané hodnoty koeficientu jsou pro všechny soubory reziduí souřadnic kladné, což 

odpovídá špičatému rozdělení proměnné. Po odstranění odlehlých pozorování došlo 

k výraznému snížení hodnoty koeficientu. 

Nad daty byl také v prostředí Statgraphics proveden test normality. Soubory 

obsahující odlehlá pozorování nevyhovují normálnímu rozdělení. Odstraněním extrémních 

hodnot došlo ke změně rozdělení pravděpodobností, což je patrné i z histogramů. 

Normálnímu rozdělení však vyhovují jen rezidua souřadnice y.  

7.5 Závislost horizontálních a vertikálních sou řadnic 

Proložíme-li grafy reziduí horizontálních souřadnic (viz Příloha B), můžeme 

konstatovat jistou podobnost ve vývoji hodnot. Mění-li se hodnota pro reziduum x 

v kladném směru, ve stejném směru se mění i hodnota pro souřadnici y. Stejně tak, pokud 

dojde k výraznému skoku hodnoty pro jednu souřadnici, výrazně se změní i hodnota 

rezidua souřadnice druhé. 

 
Obrázek 3: Výřez grafu reziduí souřadnic x a y (viz Příloha B) 
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Zda je možné konstatovat jistou závislost mezi rezidui jednotlivých souřadnic, 

prokáže korelační analýza. Předpokladem pro výpočet Pearsonova koeficientu korelace je 

normalita dat. Ta byla potvrzena pouze u soboru reziduí souřadnice y bez odlehlých 

pozorování. U souborů reziduí souřadnic x a z došlo odstraněním odlehlých pozorování 

pouze k přiblížení normálnímu rozdělení. 

K určení závislosti mezi rezidui jednotlivých souřadnic jsem použila Spearmanova 

koeficientu korelace, jehož výpočet nevyžaduje normalitu dat.  

 

Tabulka 3: Spearmanův koeficient korelace 

 Rezidua x Rezidua y Rezidua z 

Rezidua x - 0.4867 0.2858 

Rezidua y 0.4867 - -0.2922 

Rezidua z 0.2858 -0.2922 - 

 

Hodnoty v tabulce udávají hodnotu Spearmanova korelačního koeficientu, tedy 

míru lineární závislosti mezi rezidui jednotlivých souřadnic. Z grafů předpokládáme 

závislost horizontálních souřadnic x a y. Hodnota 0.4867 potvrzuje, že mezi hodnotami 

reziduí těchto souřadnic existuje přímá lineární závislost. Mezi hodnotami reziduí 

souřadnice x a z je pouze velmi slabá lineární závislost, mezi rezidui souřadnic y a 

z existuje slabá nepřímá lineární závislost. 

Zajímavé je sledovat rezidua vertikálních souřadnic. Dojde-li k vychýlení přijímače 

v libovolném horizontálním směru, měla by se hodnota vertikální souřadnice snížit. 

S odkazem na grafy v Příloze B (současné zobrazení reziduí x a z, resp. y a z) můžeme 

pozorovat, že hodnoty reziduí souřadnice z narůstají. To ale neznamená, že se přijímač 

„zvedá“ v rozporu s fyzikálními zákony. Je to projevem stanovení fixní vzdálenosti mezi 

stanicemi VSBO a LYSH v průběhu zpracování v Bernese. Hodnoty vertikální souřadnice 

na VSBO narůstají, nebo klesají, vzhledem k LYSH. 
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7.6 Analýza časových řad 

Kapitola zpracována podle [10]. 

Jako časovou řadu označujeme proměnnou, jejíž hodnoty jsou závislé na určitém 

časovém okamžiku, ve kterém byly získány – jedná se o chronologicky uspořádaná 

pozorování. Sledované odchylky souřadnic této podmínce vyhovují, je zde tedy možné 

sledovat charakteristiky pro časové řady typické.  

Časové řady je možné popsat jako součet několika složek – trendu, sezónní, 

cyklické a náhodné složky. Trend vyjadřuje dlouhodobý vývoj sledovaných hodnot, tento 

parametr bude pro rezidua souřadnic hledán.  

Sezónní složka popisuje periodické změny. Perioda se zde vztahuje 

ke kalendářnímu období – rok, měsíc, den, hodina apod. Cyklická složka také vyjadřuje 

periodicitu, není ale závislá na kalendářním období. V případě, kdy počítám rezidua jako 

průměrnou hodnotu pro jednotlivé dny, by nejkratší perioda, která má smysl, musela být 

jeden rok. Nebudu tedy sezónní složku hledat. Pro detailní zpracování jednotlivých dní 

by bylo periodicitu možné hledat. K tomu ale není v rámci této práce vyhodnocen 

dostatečný počet dní.  

Náhodná složka způsobuje změny hodnot, které nejsou systematicky uspořádány. 

Výsledkem působení mnoha faktorů, které ovlivňují přesnost měření metodou GPS, 

vznikají rezidua, která odpovídají právě náhodné složce.  

Nalezení trendu 

Trend hledám pro soubory obsahující odlehlá pozorování (neznám přesnou příčinu 

vzniku těchto hodnot, při sledování dlouhodobého vývoje časové řady mohou být 

významné). 

Trendovou složku je možné popsat rovnicí určité křivky, podle parametrů této 

křivky pak rozlišujeme trend lineární, kvadratický, exponenciální a logaritmický. Prvním 

krokem pro odhalení trendu je grafické znázornění hodnot. To jsem provedla vytvořením 

grafů – Příloha A. Žádný z grafů reziduí souřadnic neodhalil na pohled zřejmý trend 

(růst/pokles hodnot).  

Dalším krokem při hledání trendu je sledování jednoduchých charakteristik časové 

řady. Přibližně konstantní absolutní přírůstky prvního řádu poukazují na lineární trend, 
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přibližně konstantní přírůstky druhého řádu potvrzují výskyt kvadratického trendu. 

Exponenciální trend můžeme identifikovat, pokud jsou přibližně konstantní koeficienty 

růstu. Pokud se křivka absolutních přírůstků prvního řádu podobá křivce hustoty 

normálního rozdělení, je možné sledovat trend logaritmický.  

Vypočítala jsem absolutní přírůstky i koeficienty růstu pro časové řady reziduí 

souřadnic, údaje ale nesplňují žádné z uvedených kritérií. Výsledky tedy nenaznačují 

výskyt trendu ve sledovaných časových řadách. 

Shrnování časových řad 

Pro soubory reziduí souřadnic reprezentující jednotlivé dny měření jsem dále 

vypočítala hodnoty, které jsou vztaženy k delšímu časovému období (týdny a měsíce). 

Grafické znázornění nových údajů pak umožní identifikovat případné vyhlazení časové 

řady. 

Protože data tvoří okamžikové časové řady, k výpočtu hodnot charakterizujících 

jednotlivé týdny (resp. měsíce) jsem použila chronologický průměr. Týdny jsou voleny tak, 

aby odpovídaly týdnům GPS (2. července 2006 začíná GPS týden 1382, 30. června 2007 

končí GPS týden 1433), měsíce respektují kalendář. 

 

 
Obrázek 4: Týdenní chronologické průměry reziduí 

 

Výpočtem průměrných hodnot reziduí reprezentujících jednotlivé týdny GPS dojde 

k nejznatelnějšímu vyhlazení pro rezidua souřadnice x. Údaje pro souřadnice  

y a z zůstávají ovlivněny hodnotami odlehlých pozorování.  
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Obrázek 5: Měsíční chronologické průměry reziduí 

Určením průměrných hodnot reziduí souřadnic za jednotlivé měsíce měření dojde 

opět k největšímu vyhlazení časové řady souřadnice x. Je to způsobeno nejmenší 

variabilitou původních hodnot reziduí této souřadnice.  

V souborech reziduí souřadnic se projevuje velká variabilita, výpočtem 

chronologických průměrů výrazného vyhlazení časových řad nedosáhneme. Takto očištěné 

časové řady reziduí také nenaznačují výskyt trendu. 

Klouzavé pr ůměry  

Nahrazení původních údajů hodnotami jejich klouzavých průměrů je další 

z možností vyhlazení časové řady a odhalení případného trendu. Určila jsem tyto hodnoty 

pro rezidua všech tří souřadnic, délku klouzavých průměrů jsem volila 5 a 7 (viz  

Příloha C). V obou případech dojde k výraznému vyhlazení časových řad, v období října, 

prosince a února zůstávají patrné větší výchylky (analogicky s původními daty), vyhlazené 

křivky nenaznačují trend.  

7.7 Příčiny vzniku reziduí 

Vyhodnocením dat v Bernese byly odhaleny odchylky měřených souřadnic 

od jejich pevně stanovených hodnot. Průběh a určité zákonitosti jejich výskytu byly 

popsány výše. Bylo by ale vhodné zjistit, které konkrétní faktory vznik těchto reziduí 

zapříčinily. 

V kapitole 5.9 byly popsány faktory, které přesnost měření metodami GPS 

ovlivňují. Chyby vzniklé na družicích jsou monitorovány řídícím segmentem systému, 
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chybná měření jsou označena, Bernese je schopen je identifikovat a nezahrnuje je 

do výpočtů. Program je dále schopen eliminovat vlivy atmosféry (zavedením diferencí). 

Pohyby pólů, litosférických desek, nebo dmutí zemského povrchu změny souřadnic 

způsobují, jedná se však o změny identifikovatelné z hlediska dlouhodobého. Tyto faktory 

nezpůsobí náhlé skoky v hodnotách souřadnic, nejsou tedy zkoumány jako vlivy 

na přesnost měření, naopak jsou prostřednictvím těchto změn studovány. 

Mezi faktory, které by mohly mít na vznik reziduí vliv a které nejsou při měření a 

následném vyhodnocení nijak zohledněny, patří povětrnostní podmínky. Zjišťovala jsem, 

zda je možné sledovat závislost mezi některými projevy počasí a hodnotami reziduí 

souřadnic. 

Dále jsem vybrala několik dní, pro které jsem v Bernese počítala rezidua 

za dvouhodinové intervaly měření. Sledovala jsem, zda hodnoty, které byly v denním 

řešení označeny jako extrémní, jsou způsobeny jedním chybným údajem, nebo byla špatná 

měření zaznamenávána v průběhu celého dne. Také jsem porovnala průběh reziduí těchto 

dní s těmi, jejichž měření jako odlehlá označena nebyla. 

7.7.1 Vliv teploty vzduchu 

Z meteorologických údajů ze stanice VSBO pro sledované období červenec 2006 

až červen 2007 jsem vybrala údaje o teplotě vzduchu. Hodnoty jsou zaznamenány 

v minutových intervalech. Z těchto údajů jsem vypočítala průměrnou hodnotu teploty 

pro jednotlivé dny (rezidua souřadnic jsou také vyhodnoceny jako průměry pro jednotlivé 

dny).  

V prostředí Statgraphics jsem sledovala, zda může mít teplota vliv na odchylky 

souřadnic. Použila jsem funkci pro výpočet lineární regrese. Předpokladem pro tento 

výpočet je normalita dat, v praxi však stačí, když je rozdělení symetrické [10]. Použila 

jsem tedy soubory dat bez odlehlých pozorování.  

Závislost reziduí na teplot ě 

Lineární model je základní regresní model. Jeho platnost jsem ověřovala 

pro rezidua všech tří souřadnic v závislosti na teplotě.  
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Postup regresní analýzy tvoří ověřování vhodnosti vybraného modelu a hledání 

rovnice, kterou lze popsat vybraný model matematicky [10]. V tomto případě ale nebylo 

potřeba testování provádět. Hodnota indexu determinace, který udává, kolik procent 

rozptylu vysvětlované proměnné můžeme pomocí vybraného modelu vysvětlit, je příliš 

nízká a jednoduchým lineárním regresním modelem není možné závislost reziduí 

na teplotě popsat.  

Ověřila jsem, zda není možné použít jiný regresní model (exponenciální, 

kvadratický,…), žádný ale nebyl určen jako vhodný. Není tedy možné tvrdit, že teplota 

vzduchu má vliv na vznik reziduí měřených souřadnic. 

 

Tabulka 4: Index determinace (závislost reziduí na teplotě) 

 x vs. teplota y vs. teplota z vs. teplota 

R2  0.34% 1.8% 10.4% 

 

Závislost zm ěn reziduí na zm ěnách teploty 

Možnou závislost reziduí na teplotě jsem sledovala ještě z jednoho pohledu. 

Vypočítala jsem absolutní přírůstky reziduí mezi jednotlivými dny a zkoumala jsem 

závislost těchto hodnot na absolutních přírůstcích teplot.  

Toto vyhodnocení jsem provedla opět pomocí regresní analýzy, postup byl tedy 

analogický se sledováním závislosti reziduí na teplotě. Index determinace vyšel opět nízký, 

jiný regresní model, než lineární, nebyl určen jako vhodný. Závislost změn reziduí 

na změnách teploty nebyla prokázána.  

 

Tabulka 5: Index determinace (závislost změn reziduí na změnách teploty) 

 x vs. teplota y vs. teplota z vs. teplota 

R2  0.25% 0.13% 2.05% 
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7.7.2 Vliv v ětru 

Rychlost a směr větru mohou také vést ke zhoršení přesnosti měřených údajů. 

Pro sledování těchto vlivů jsem použila meteorologické údaje z VSBO. Informace o větru 

ale nejsou k dispozici pro celé období červenec 2006 až červen 2007. První den měření 

parametrů větru je až 25. 2. 2007. Navíc se jedná o měření probíhající ve zkušebním 

provozu a měření jsou neúplná. Sledování vlivu větru (směr, rychlost) na přesnost měření 

GPS nelze provést analogicky se sledováním vlivu teploty vzduchu. 

Zaměřila jsem se na červen 2007. V Příloze A sledujeme, že u reziduí souřadnice x 

dochází v tomto období k vychýlení hodnot „kladným směrem“. U souřadnic y a z byl 

tento jev méně patrný. Zjišťovala jsem, zda to může být způsobeno vlivem větru. 

Následující obrázek znázorňuje orientaci budovy A vzhledem k osám souřadnic 

ETRF. Vlevo je znázorněna část areálu VŠB-TUO v Ostravě – Porubě (výřez převzat ze 

serveru Mapy.cz). 

 
Obrázek 6: Umístění budovy A do souřadnic ETRF 

 

Budova má deset podlaží, její půdorys je obdélníkový, hlavní osa je výrazně delší 

než osa vedlejší. Ve směru hlavní osy budovu tvoří tři konstrukční bloky, stanice je 

umístěna na prostředním z nich. Pokud by mělo docházet k pohybu budovy (například 

naklonění v důsledku působení větru), znatelnější by tento jev byl ve směru vedlejší osy, 

která se jen mírně odchyluje od osy souřadnice x. 

Hledala jsem spojitost mezi převládajícím směrem větru a výchylkami souřadnic 

ve směru osy x. Meteorologické údaje obsahují měření parametrů větru v 5minutových 

intervalech, směr větru je vyjádřen kvalitativně (zkratky světových stran). Data jsem 
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zpracovala v prostředí Statgraphics, použila jsem operace pro zpracování kvalitativních dat 

a hledala jsem převládající směr větru. 

Ke zkoumanému vychýlení hodnot reziduí souřadnice x došlo v polovině června 

2007. Vytvořila jsem tedy grafy pro období 1. – 15. 6. a 16. – 30. 6.  

 
Obrázek 7: Převládající směr větru v první a druhé polovině června 2007 

Sloupcové grafy znázorňují na ose x směr větru, na ose y počet zaznamenaných 

měření daného směru. V první polovině měsíce převládal vítr vanoucí ze sevru. V druhé 

polovině června došlo ke změně. Převládá západní, jihozápadní a jižní vítr.  

Pokud by vítr působil kolmo na hlavní osu budovy A, opíral by se do největší 

možné plochy a mohl by způsobit vychýlení stavby. Tento jev by se do změn měřených 

souřadnic promítnul jako výraznější „pohyb“ budovy ve směru souřadnicové osy x. 

Severní směr větru uvedeným podmínkám nevyhovuje, západní směr větru by ale 

mohl vychýlení budovy způsobit. Protože v druhé polovině června jsem identifikovala 

jihozápadní směr větru jako převládající, je možné právě tomuto faktoru přisoudit podíl 

na vzniku reziduí souřadnice x a jejich specifickému vývoji na konci sledovaného období. 

7.7.3 Detailní zpracování pro jednotlivé dny 

Výběr dní jsem provedla podle několika kritérií. Chtěla jsem zjistit průběh reziduí 

ve dnech, jejichž měření byla v předchozí analýze označena jako odlehlá pozorování a 

provést srovnání se dny, které jako extrémní označeny nebyly. Také jsem chtěla porovnat 

průběh reziduí během dní v zimním období, které vykazuje výrazné odchylky hodnot. 

Zpracování v Bernese probíhalo analogicky se zpracováním pro jednotlivé dny. 

Odlišnosti spočívaly v definici kampaní a sessions. Jedna kampaň odpovídala konkrétnímu 

dni. Sessions v rámci kampaně byly rozděleny do dvouhodinových intervalů.  
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Pokud bych počítala s hodinovými intervaly, došlo by ke změně ve zpracování. 

Po importu RINEX dat do Bernese nejsou při hodinových intervalech vytvořeny soubory 

*.PSH a *.PSO, ale *.PZH a *.PZO. Pro výpočet operace SNGDIF bych musela použít jiné 

vstupy, než jsem použila pro denní zpracování. Proto jsem se rozhodla počítat s intervaly 

dvouhodinovými, kde je možné dodržet stejný postup. 

Výsledkem těchto zpracování je vždy 12 textových souborů (výstup z operace 

ADDNEQ2) pro každý zpracovaný den. Sledovány budou, stejně jako při denních 

zpracováních, vypočítané hodnoty souřadnic x, y, z, vztahující se k jednotlivým sessions. 

Následují detailní zpracování vybraných dní. Důvody výběru jsou uvedeny, kritéria 

splňuje prioritně souřadnice x, souřadnice y a z vyhovují podmínkám v některých 

případech méně. Tabulky obsahují hodnoty reziduí souřadnic z denních řešení. Průměr je 

platný pro soubory denních řešení bez odstranění odlehlých pozorování. 

30. duben – 2. kv ěten 2007 

Zdůvodnění výběru: 

• Hodnoty reziduí denních řešení nejsou označeny jako odlehlá pozorování 

• Mezi hodnotami reziduí denních řešení vybraných dní nejsou výrazné rozdíly 

• Hodnoty reziduí denních řešení jsou blízké průměru (průměr pro soubor obsahující 

odlehlá pozorování) 

 

Tabulka 6: Hodnoty reziduí denních řešení 30. dubna – 2. května 2007 

 30.4. 1.5. 2.5. Průměr 

x -4.4 -4.3 -4.6 -4.77 

y -3.2 -1.8 -2.9 -6.49 

z -10 -10.3 -9.6 -4.85 

 

Výsledek: Odchylky reziduí souřadnic se v průběhu dvouhodinových intervalů 

výrazně nemění, měření byla v tomto období stabilní. Průměrné denní teploty naznačují 

mírné ochlazení v porovnání s předchozími i následujícími dny. 
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7. – 9. prosinec 2006 

Zdůvodnění výběru: 

• Mezi hodnotami reziduí denních řešení vybraných dní jsou výrazné rozdíly 

• Mezi vybranými dny se vyskytují odlehlá pozorování 

• Jedná se o dny zimního období 

 

Tabulka 7: Hodnoty reziduí denních řešení 7. – 9. prosince 2006 

 7.12. 8.12. 9.12. Průměr 

x -7.7 -18.2 -9.7 -4.77 

y -7.5 -14.1 -5.8 -6.49 

z -6.9 -8.6 -8.4 -4.85 

 

Výsledek: hodnoty denních řešení pro 8. prosince byly u souřadnic x a y označeny 

jako odlehlá pozorování. Při zpracování dvouhodinových intervalů byla identifikována 

jedna extrémní hodnota reziduí u obou souřadnic – 8. 12. pro interval 0.00.00h – 01.59.59h 

byly určeny hodnoty: pro x -437.3 mm, pro y -582.2 mm. Průměrné denní teploty pro tyto 

tři dny se navzájem výrazně neliší. 
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5. listopad 2006 a 25. kv ěten 2007 

Zdůvodnění výběru: 

• Hodnoty reziduí denních řešení byly pro všechny souřadnice označeny jako odlehlá 

pozorování 

• Vybrané dny přísluší různým ročním obdobím 

 

Tabulka 8: Hodnoty reziduí denních řešení 5. 11. 2006 a 25. 5. 2007 

 5.11. 25.5. Průměr 

x -16.4 -10.9 -4.77 

y -15.8 -12.7 -6.49 

z 3.4 -6.2 -4.85 

 

Výsledek: Oba dny vykazují velkou proměnlivost hodnot reziduí v jednotlivých 

intervalech vyhodnocení. Označení denních řešení jako odlehlá pozorování není způsobeno 

jediným chybným údajem v průběhu dne.  

Z hlediska meteorologického byl 5. listopad dnem, kdy došlo k výraznému oteplení 

– průměrné denní teploty od začátku měsíce se pohybovaly kolem 0°C, 5. listopadu byla 

průměrná denní teplota 6.7°C. Zda tento nárůst teplot mohl vést ke zhoršení měření nelze 

s ohledem na druhý sledovaný den potvrdit. Průměrná denní teplota 25. května byla 

podobná se dny předchozími i následujícími.      

Detailní zpracování vybraných dní slouží jako ukázka další možnosti vyhodnocení 

dlouhodobých měření. Závěry, které jsou zde prezentovány, nelze kvůli malému počtu 

vybraných dní vztáhnout obecně na všechna data.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout postup, který umožní zpracování dat získaných 

dlouhodobým měřením GPS. Jako software pro vyhodnocení měřených údajů byl stanoven 

Bernese, který je ve verzi 5.0 k dispozici na vybraných učebnách Institutu geoinformatiky. 

Nad soubory určených parametrů pak byly provedeny statistické analýzy v prostředí 

Statgraphics a MS Excel. 

Bernese 5.0 poskytuje řadu operací pro různé účely. V této práci byly zvoleny 

takové operace, které vedou k získání souřadnic přijímače, určených metodou GPS, a 

hodnot odchylek těchto souřadnic od souřadnic, na kterých je stanice stabilizovaná.  

Vyhodnocena byla měření za dobu jednoho roku z obou stanic spravovaných  

VŠB-TUO. V průběhu zpracování dat v Bernese došlo ke zvýšení přesnosti měřených 

údajů výpočtem diferencí prvního a druhého řádu. Výsledná rezidua souřadnic se pohybují 

(v ideálním případě) řádově v mm. 

Ukázalo se, že zpracování pouze dvou stanic současně vede ke stanovení jejich 

vzájemné polohy jako fixní. Rezidua souřadnic mají pak na obou stanicích stejný průběh, 

hodnoty se liší pouze znaménkem. Další analýzy má pak smysl počítat pouze pro jednu 

stanici a případné faktory, které ovlivní přesnost měření na jedné stanici, se tedy ve 

výsledku projeví i v hodnotách stanice druhé. 

Pro vyhodnocení průběhu reziduí a sledování stability byla vybrána stanice VSBO. 

Z grafického znázornění hodnot je zřejmé, že stanice nevykazuje výrazné nestability 

(dlouhodobé výpadky měření, extrémní změny hodnot v po sobě následujících dnech). 

Během zimních měsíců je přesnost měření zhoršena, tento jev je možné přikládat 

problémům na stanici LYSH. 

Rezidua žádné ze souřadnic nenaznačují výskyt trendu. V průběhu sledovaného 

období se tedy neprojevil faktor, který by způsobil nárůst nebo naopak pokles hodnot 

odchylek souřadnic. Takovým faktorem může být pohyb litosférických desek, který však 

v průběhu jediného roku nebylo možné v lokalitě zaznamenat. 

Při sledování faktorů ovlivňujících přesnost měření nebyl odhalen jeden dominantní 

prvek, který by způsoboval odchylky souřadnic. I když jsou stanice VSBO a LYSH 

umístěny jen několik desítek km od sebe, povětrnostní podmínky jsou v důsledku velkého 
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rozdílu nadmořských výšek v daných lokalitách rozdílné. Přesto nebyl statisticky prokázán 

vliv teploty vzduchu na hodnoty reziduí, ani vliv převládajícího směru větru nelze potvrdit. 

Při hledání možných příčin vzniku variabilit v měření je však třeba podotknout, že 

problémy na jedné ze stanic se ve výsledku projeví u obou.  

Výsledky detailního zpracování, které bylo provedeno pro několik vybraných dní, 

nelze obecně vztáhnout na všechna data. Pro stanovení závěru o vývoji reziduí v průběhu 

dní by bylo nutné zpracovat více měření. Zde je tento postup naznačen jako další možnost 

vyhodnocení dat z referenčních stanic. 

Navržený postup pro vyhodnocení dlouhodobých měření v Bernese umožní získat 

hledané parametry. Při zpracování dalších projektů v souvislosti s touto problematikou 

však doporučuji zahrnout do zpracování data z více referenčních stanic. 

Vybrané statistické analýzy umožní komentovat průběh reziduí za dlouhé časové 

období. Zpracováním měření za více let by pak bylo možné sledovat případné projevy 

periodicity nebo pohyby litosféry. 
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