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Anotace 
V předložené diplomové práci je teoreticky a prakticky zpracována téma s názvem: 

„Vyrovnání geodetické sítě zaměřeny technologií GNSS robustními metodami“. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá současným vývojem a dostupností GNSS ve 

světě a pernamentnými službami na Slovensku, a také plánováním měření GNSS pomocí 

volně dostupného softwaru Planning firmy Trimble. V praktické části bylo zaměřených 

osm bodů geodetické sítě pomocí GNSS technologie. Zpracování observácií geodetické 

sítě bylo provedeno pomocí MNČ a robustních oceňovacích metod: robustního M-odhadu 

podle Hubera a robustního M-odhadu podle Hampela v softwarovém prostředí MathWorks 

Matlab. Praktická část vychází z teoretických základů a přímo popisuje průběh měření, 

použité přístrojové vybavení, metodiku prací a testování vazebné sítě. V závěru je grafická 

vizualizace výsledků zpracování pomocí konfidenčných absolutních elipsoidů na 

jednotlivých bodech. 

  

Klíčová slova: GNSS, Geodetická síť, MNČ, Robustní metody. 

 

Annotation 

In the presented thesis is theoretically and practically prepared topic titled: 

'Settlement geodetic network aimed GNSS technology robust methods''. The theoretical 

part of the thesis deals with current developments and the availability of GNSS in the 

world and the Slovak Republic pernamentnými services, and planning of GNSS 

measurements using freely available software company Trimble Planning. The practical 

part was targeted eight points of geodetic network using GNSS technology. Processing 

observácií geodetic network was done using MNC and robust valuation methods: a robust 

M-estimate, according to Huber and robust M-estimation by Hampel in MathWorks 

Matlab software environment. The practical part is based on theoretical foundations and 

directly describes the course of measurement, instrumentation used, methods of work and 

testing the network binding. In conclusion, the graphical visualization process with 

absolute konfidenčných ellipsoids at various points. 
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1 Úvod 

Globální družicové navigační systémy (GNSS) se stále častěji používají v geodézii 

pro měření polohy bodů. Výhodou takových měření je hlavně dosažení výrazné 

spolehlivosti a přesnosti, také nezávislosti od ročního období, času měření a hlavním 

přínosem je odstranění potřeby přímé viditelnosti mezi body, kterou však nahrazuje 

potřeba dostatečného příjmu signálů ze satelitů GNSS. 

Cílem diplomové práce je vyrovnání geodetické sítě robustními metodami sídliště 

Dargovských hrdinů, kde samotná geodetická síť, tvořená pěti pozorovanými a třemi 

referenčními body, byla zaměřena technologií GNSS. 

Zpracování problematiky je rozděleno do devíti kapitol. Druhá kapitola stručně 

popisuje družicové navigační systémy, jejich rozdělení, současný stav. Třetí kapitola se 

věnuje permanentním službám GNSS používaných na Slovensku. Následující kapitola 

uvádí stabilizaci bodů a metody měření pomocí GNSS, přičemž největší pozornost se 

věnuje metodám GNSS a jejich softwarovému zpracování. Pátá kapitola obecně uvádí 

metody a postupy vyrovnání měření. Pátá kapitola také popisuje postup vyrovnání 

robustními metodami a teoreticky se zabývá zaměřením, zpracováním a následným 

testováním vazebné sítě. Sedmá kapitola teoreticky popisuje použity testy. Samotná 

metodika měření, definování zvolené geodetické sítě, průběh prací a přístrojové vybavení 

použité při měření. V osme kapitole je uveden popis zpracování měření v softwaru Leica 

Geo Office 5.0, následné vazebné vyrovnání geodetické sítě a testování výsledků několika 

testy. Vyrovnané souřadnice základě testování jsou uvedeny celkové závěry. 
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2 Globální navigační satelitní systémy v současnosti 

Pojem globální navigační satelitní systémy (GNSS) je zažitý při označování 

navigačních družicových systémech s celosvětovým pokrytím, které umožňují určování 

polohy, rychlosti, času a trvale plní požadavky potenciálních uživatelů v oblasti civilního 

využití. [1] 

Předchůdcem dnešních globálních navigačních satelitních systémů GNSS byl 

americký systém TRANSIT. Tento systém sloužil pro určování relativní polohy s přesností 

lepší než 1 m a byl používán v americkém námořnictvu, využíval se na hydrografické  

a geodetické měření, pomocí kterých se podařilo definovat světový souřadnicový systém  

s přesností polohy kolem 0,5 m. [2] 

V současnosti jsou v provozu a vývoji 4 globální navigační satelitní (družicové) 

systémy GNSS [1]: 

• Global Positioning System (GPS NAVSTAR), 

• Global navigation Satellite System (GLONASS), 

• Galileo, 

• Compass 

a 4 regionální navigační systémy [1]: 

• BeiDou 1, 

• DORIS, 

• IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite System), 

• QZSS  (Quasi - Zenith Satellite System). 

GNSS pomáhají zpřesňovat různé pomocné satelitní systémy spadající do SBAS 

(Satellite Based Augmentation System), kde mezi nejvýznamnější patří [2]: 

• EGNOS (European Geostationary Overlay Service), 

• WAAS (Wide Area Augmentation), 

• MSAS (Multi - Fuction Transport Sattelite Augmentation System). 

Na území Slovenska se na geodetické měření využívají permanentní GNSS služby: 

• SKPOS, 

• Leica SmartNet Slovensko. 

Tyto služby jsou blíže popsány v kap. 2. 

Ne všechny navigační družicové systémy jsou plně funkční. Současný stav 

navigačních satelitních systémů je: GPS - v provozu, GLONASS - funkční s omezením, 

Galileo - ve vývoji, Compass - ve vývoji. 
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2.1 Systém NAVSTAR GPS 

Globální polohový systém (GPS), armádou označován jako NAVSTAR GPS 

(Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System), je od roku 1973 na 

základě požadavků Ministerstva obrany USA vyvíjen jako navigační systém pro armádu 

Spojených států amerických. Systém je vybudován na základě umělých družic Země  

a umožňuje určit polohu bodů na zemském povrchu a přilehlém prostoru na principu 

měření času a vzdálenosti. GPS pracuje nepřetržitě, nezávisle na počasí a lze jej využít na 

kterémkoli místě na Zemi. [3] 

Budování systému NAVSTAR GPS bylo rozděleno do tří fází. První fáze se 

uskutečnila v letech 1973 až 1979, během nichž bylo vyřazeno 10 družic. První družice 

byla vypuštěna v roce 1978. Cílem bylo ověřit funkčnost a spolehlivost polohového 

systému. Ve druhé fázi v letech 1979 až 1985 byly vypuštěny další družice tak, aby jich 

bylo v roce 1995 na oběžných drahách 24 a byly tak vybudovány základy prvního 

globálního polohového systému. Od roku 1995 se udržuje v činnosti nejméně 24 družic, 

obvykle i více. Jejich rozložení na drahách zajišťuje takový stav, kdy na kterémkoliv místě 

na Zemi lze pozorovat minimálně 4 družice. Během budování kosmického segmentu se 

postupně vybudovalo i 5 pozemních řadících stanic a začal vývoj nových typů družic  

bloku II. Během třetí fáze, která probíhala v letech 1985 až 1994, probíhalo postupné 

nahrazování a doplňování družic bloku I družicemi bloku II. V roce 1994 byly splněny 

podmínky plného stavu, činnost 24 satelitů bloku II. [4] 

GPS, původně vyvíjen jako vojenský systém, byl od roku 1981 v omezené míře 

zpřístupněn i veřejnosti. Počínaje tímto krokem se civilní aplikace GPS značně rozšířily  

v oblasti navigace a geodézie. Od roku 1987 se nevojenské aplikace dostaly do oficiálního 

programu rozvoje GPS. V květnu 2001 bylo zrušeno úmyslné snižování přesnosti určení 

polohy, tzv. Selective Aviability, čímž se umožnilo plnohodnotně využívat signál GPS. [5] 

2.1.1 Struktura NAVSTAR GPS 

Globální polohový systém je tvořen třemi segmenty [2]: 

• vesmírný (kosmický) segment (Space segment), 

• řídící segment (Control segment), 

• uživatelský segment (User segment). 

Vesmírný segment GPS je od ledna 2010 tvořen soustavou 30 družic (11 BLOK IIA, 

12 BLOK IIR a 7 BLOK 2R-M), rozmístěných na šesti oběžných drahách (označených  

A - F), vysílajících navigační signály. Družice obíhají ve výšce zhruba 20 200 km nad 

zemským povrchem na šesti téměř kruhových drahách (Obr. 1) se sklonem k rovníku 55o  
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a dobou oběhu 11 hodin a 58 minut. Takové uspořádání umožňuje uživatelům zachytit 

signál z minimálně 4 družic. Základní výbavou každé družice jsou rubidiové a cesiové 

atomové hodiny, vysílače rádiových vln, počítač a baterie, dobíjené ze slunečních panelů. 

K výbavě družic rovněž patří řada dalších přístrojů pro navigaci nebo pro speciální účely 

(např. pro detekci výbuchu jaderných náloží). Družice přijímají a zpracovávají informace  

z řídícího centra a podle nich vysílají signály pro uživatele. [2], [3] 

 
Obr. 1 Obežné dráhy družíc GPS [12] 

Úkoly řadícího segmentu GPS [4]: 

• nepřetržitě sleduje a řídí činnost družicového systému, 

• určuje systémový čas GPS, 

• předpovídá dráhy družic a chod hodin na družicích, 

• pravidelně obnovuje navigační zprávu každé družice. 

Řídící segment je tvořen pěti pozemními observatořemi, řídícího centra a třemi 

pozemními vysílacími anténami. Hlavní stanice je umístěno v USA, v Colorado Springs. 

Pozemní stanice přijímají data z družic a následně je posílají do hlavní stanice ke 

zpracování, kde se z nich určují dráhové elementy družic (tzv. efemeridy), korekce 

atomových hodin a sestavuje se navigační zpráva. Ta je prostřednictvím pozemních 

vysílacích antén vyslána na jednotlivé družice, které pak vysílají pomocí rádiových signálů 

efemeridy oběžných drah a přesný čas uživatelům do GPS přijímačů. [3], [4] 

Uživatelský segment je tvořen sítí uživatelů rádiových GPS přijímačů pro určování 

polohy a výpočetních programů. GPS přijímače nejsou obecně univerzální, ale 

specializované dle způsobu využití. Můžeme je rozdělit následovně [2]: 

• přijímače pro navigaci: vojenskou a civilní (pozemní, námořní, leteckou, 

kosmickou a jinou navigaci), 
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• přijímače pro geodetické měření a geografické informační systémy: 

jednofrekvenční a dvoufrekvenční přístroje, RTK systémy apod.,  

• přijímače pro časovou synchronizaci: pro potřeby astronomických měření  

a telekomunikačních zařízení. 

Přesné geodetické přijímače se skládají z antény, samotného přijímače, zdroje napětí 

a sady kabelů. V malých kompaktních přijímačích tvoří všechny komponenty jeden celek. 

[5] 

2.2 Systém GLONASS 

Globální navigační družicový systém GLONASS (Globaľnaja Navigacionnaja 

Sputnikovaja Sistema) je ruskou obdobou systému GPS NAVSTAR. Jeho koncepce 

vznikla již v 70. letech minulého století v reakci na oznámení vzniku GPS NAVSTAR, 

proto má podobnou strukturu jako GPS NAVSTAR, některé detaily jsou však odlišné. 

První družice byla vypuštěna v roce 1982 po předchozím testování vhodnosti dráhy dvěma 

geodetickými družicemi Etalon. Oficiálně byl světu představem 24. 9. 1993. Globální 

navigační družicový systém GLONASS umožňuje zprovoznění celého systému pro 

poskytování služeb navigačních signálů po celém světě, díky čemuž je Ruská federace 

druhou zemí s vlastním satelitním navigačním systémem. [4], [6] 

2.2.1 Struktura GLONASS 

Obdobně jako GPS NAVSTAR, i GLONAS se člení na vesmírný, řídící  

a uživatelský segment. 

Řídící segment je složen ze systémového řídícího střediska a sítě monitorovacích 

stanic. Sledovací stanice jsou rozmístěny na území bývalého Svazu sovětských 

socialistických republik (SSSR). Hlavní řídicí stanice v Moskvě monitoruje systém družic 

na dráze, upřesňuje parametry drah družic a družicových hodin a vytváří navigační zprávu. 

[5] 

Vesmírný segment sestává z 24 umělých družic kroužících nad povrchem Země po 

téměř kruhových drahách s výškou 19 100 km, rozložených ve třech dráhových rovinách, 

jejichž sklon k rovníku je 64,8° s oběžnou dobou 11 hodin 15 minut. Každá družice má 

rovněž malý odrážeč, který umožňuje měřit vzdálenost ke družici pomocí laserové lokace. 

Při aktivaci stávajících 18 družic na oběžné dráze zajišťuje plnou navigační dostupnost na 

celém území Ruska se stoprocentním pokrytím. Plná dostupnost na celé zemi je s 21 

družicemi a třemi záložními. V roce 2010 obíhalo na orbitu 23 funkčních družic, z nichž 
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21 bylo schopno plného provozu a v nejbližší době je plánováno vynést na oběžnou dráhu 

dalších 7 družic GLONASS-M. [6], [7] 

Budoucnost systému GLONASS je nejasná, tudíž je počet typů přijímačů velmi 

omezen. Přijímače vyráběné v Rusku jsou robustní konstrukce, určené hlavně pro vojenské 

použití. Nová generace přijímačů je postavena na technologii integrovaných obvodů a má 

možnost zpracovávat i GPS signál. Umožňují kódové i fázové měření. [8] 

Přijímače vyráběné v Rusku jsou určeny především k vojenským účelům. Mají 

robustní konstrukci. Nová generace přijímačů, založená na technologii integrovaných 

obvodů, má možnost zpracovávat také GPS signál. Přijímače obecně slouží rovněž ke 

kódovému a fázovému měření. 

2.3 Systém Galileo 

Navigační systém Galileo je nový vesmírný navigační satelitní systém, který by se 

měl stát alternativou k americkému systému GPS NAVSTAR, který je kontrolován 

armádou, a ruskému systému GLONASS. Jeho vznik a výstavbu podporuje Evropská unie 

a Evropská kosmická agentura (European Space Agency - ESA). V první fázi byl vyvinut 

systém EGNOS, který pokrývá území Evropy pomocí geostacionárních družic. Současně 

se sledují družice systémů GPS NAVSTAR a GLONASS. Odměřené údaje se přenášejí do 

zpracovatelského centra v Toulouse ve Francii, kde se vypočítají WADGPS opravy  

a zkontroluje se integrita celého systému. Získané údaje vysílají družice v navigační 

zprávě. Systém Galileo by měl být provozuschopný od roku 2014. Galileo bude zcela 

nezávislý na ostatních navigačních systémech, ale bude s nimi kompatibilní a při měření 

bude moci tyto systémy využívat. Měl by to být civilní systém, který bude nabízet služby 

určené k veřejným účelům, zejména na určování pozice, služby pro komerční využití  

s vyšší kvalitou a přesností, služby spojené se záchranou života, služby pro vládní použití, 

např. pro policii, celní správu, při krizových situacích, k vyhledávacímu a záchrannému 

využití. [9] 

Hlavní důvody pro zřízení Galilea byly tyto [2]: 

• GPS / GLONASS jsou primárně vojenské systémy, 

• nedostatek družic pro některé operace, 

• špatné pokrytí v některých oblastech (hlavně polárních), 

• při případné havárii GPS / GLONASS neexistuje náhrada, 

• použití GPS / GLONASS může být znemožněno vojenskými autoritami. 
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2.3.1 Komponenty systému Galileo 

Systém Galileo se bude skládat ze 4 hlavních součástí, a to z globálního, 

regionálního, lokálního a uživatelského komponentu. [2] 

Globální komponent zahrnuje vesmírný a pozemní segment. 

Vesmírný segment systému Galileo bude sestávat z 30 družic ve třech pravidelných 

oběžných drahách. V každé dráze bude 10 družic, z toho jedna jako aktivní záloha. Sklon 

drah družic vůči rovníku bude 56°, což zajistí dobrý příjem signálu i v severských částech 

Evropy. Družice se budou pohybovat ve výši zhruba 23 616 km nad povrchem Země. Čas 

oběhu družice bude 14 hodin a 4 minut a konfigurace se opakuje jednou za 10 dnů. [9] 

Základem pozemního segmentu budou dvě řídící centra. Každé řídící centrum se 

postará o kontrolní a řídící funkce podporované specializovaným pozemním kontrolním 

systémem Ground Control Segment (GSR) a letové funkce podporované specializovaným 

pozemní letovým segmentem Ground Mission Segment (GMS). GSC bude mít na starosti 

údržbu polohy družic a GMS bude kontrolovat navigační funkce celého navigačního 

systému. [10] 

Regionální složka systému Galileo se bude skládat z mnoha externích regionálních 

integrovaných systémů (External Region Integrity Systems - ERIS), vytvořených  

a provozovaných soukromými společnostmi, státy nebo skupinami států mimo Evropskou 

unii. Tyto systémy budou zajišťovat hlášení o integritě systému nezávisle na hlášení 

systému Galileo. Lokální komponent bude tvořen několika složkami, které budou sloužit  

k vylepšení lokálního příjmu signálu Galileo, jako například zajištění navigačního signálu 

v oblastech, kde signály z družic nemohou být přijaty. [10] 

V uživatelském komponentu je kladen důraz na konkurenceschopnost s ostatními 

systémy v oblasti výkonu a nákladů, jako je možnost multimodálního využití (zpracování 

více signálů dohromady). [11] 

2.4 Systém Compass 

Systém Compass, známý také pod názvem Beiduo 2, je globální družicový navigační 

systém nezávisle vytvářený Čínou. Compass není rozšířením již existujícího regionálního 

systému Beide 1, ale nový GNSS systém podobný systémům GPS, GLONASS a Galileo. 

[13] 

Podle oficiálních prohlášení sestává systém z 35 družic, 5 geostacionárních a 30 

negeostacionárních družic obíhajících v kruhových drahách v nadmořské výšce 21 150 km 

s oběžnou dobou 12 hodin a sklonem 55,5°, které budou nabízet kompletní pokrytí Země. 
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První tři satelity byly vyneseny na orbit začátkem let 2007, 2009 a 2010. V následujících 

letech chce Čína v tomto trendu pokračovat, přičemž v příštím roce 2012 by mělo být 

dokončeno pokrytí asijsko-pacifického regionu navigačními službami, synchronizačními 

(časovacími) službami a službami komunikace pomocí krátkých zpráv. Plán hovoří  

o globálním pokrytí do roku 2017. Systém Compass bude poskytovat dvě úrovně služeb, 

pro civilní a vojenský sektor. Poskytování služeb pro vojenský sektor bude přesnější  

a rovněž bude poskytovat údaje o stavu systému a komunikačních schopnostech. Po 

dokončení systému se předpokládá, že se výrazně zvýší přesnost určení polohy. [13], [14] 

2.5 Srovnání GNSS 

Tab. 1 zobrazuje porovnání vybraných základních rozdílů mezi jednotlivými GNSS. 

Tab. 1 Srovnání charakteristik vesmírných segmentů GNSS [1], [8]  

Globální navigační satelitní systémy 
 GPS GLONASS Galileo Compass 
Země USA Rusko Evropská unie Čína 
Stav v provozu funkční  

s omezením 1) 
v přípravě 2)  v přípravě 3) 

Kódování CDMA FDMA CDMA CDMA 
Počet satelitů 30 4) 23 5) 30 6) 35 6) 
Typy satelitů BLOK II A 

 BLOK IIR 
 BLOK 2R-M 

GLONASS 
GLONASS-M 

GIOVE-A 
GIOVE-B  

Compass-M1 
Compass-G2 

Dráh. roviny 6 3 3 3 
Výška orbitu 20 200 km 19 100 km 23 616 km 21 150 km 
Oběžná doba 11 h 58 m 11 h 15 m 14 h 4 m  12 h 
Sklon roviny 55o 64,8o 56o 55,5o 
 

Vysvětlivky: 

1) - Kódování CMDA je v přípravě. 

2) - Systém Galileo měl být funkční do roku 2013, ale pravděpodobně se ukončení posune 

na rok 2014. 

3) - Globální pokrytí by mělo být dokončeno do roku 2017. 

4) - Stav k lednu 2010. 

5) - Stav k březnu 2010. 

6) - Plánovaný počet družic. 

Podrobný popis jednotlivých segmentů GNSS uvádí mnoho autorů. Aktuální 

informace lze nalézt na internetových portálech a oficiálních stránkách jednotlivých 

systémů. 
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3 Permanentní služby GNSS na území Slovenska 

3.1 SKPOS 

Permanentní služba SKPOS je sítí spolupracujících stanic. Zpracovává a v reálném 

čase poskytuje geocentrické souřadnice k přesné lokalizaci objektů, jevů. Tento systém 

vytváří a provozuje UGK v Bratislavě. [15] 

Infrastrukturu SKPOS tvoří [15]: 

• legislativa, 

• síť referenčních stanic, 

• národní servisní středisko, 

• virtuální privátní síť VPS-WAN. 

Referenční stanice (RS) přijímají signály GNSS a jsou umístěny na geodetických 

bodech. Národní servisní středisko (NSC) plní funkci řídícího (RC), datového (DC), 

zpracovatelského (SC) a analytického centra (AC). Určuje přesnou prostorovou polohu  

v závazných geodetických systémech v reálném čase a s volitelnou mírou přesnosti, a to 

pomocí služby SKPOS - dm, SKPOS - cm a SKPOS - mm, které využívají signály  

z globálních navigačních satelitních systémů GPS NAVSTAR a GLONASS. Virtuální 

privátní síť VPS-WAN slouží k přenosu dat z referenčních stanic do národního servisního 

centra a ke komunikaci s uživateli přes prostředí internetu pomocí služeb GPRS (HSDPA, 

EDGE). [15] 

Všechny součásti infrastruktury jsou podstatným prvkem realizace a provozu 

SKPOS. Softwarové vybavení, ze kterého je preferováno síťové řešení v konceptech VRS 

(virtuální referenční stanice), zabezpečuje realizaci služby. Do síťového řešení služby je 

připojeno 23 RS na území Slovenska a jejich rozmístění je znázorněno na Obr. 2. Kromě 

23 národních RS jsou uzavřeny dohody se sousedními státy o dalších 17 referenčních 

stanicích. [15] 

Národní servisní středisko SKPOS zajišťuje všechny činnosti spojené s provozem 

SKPOS. Mezi hlavní úkoly NSC patří řízení a sledování referenčních stanic, sledování 

chodu zpracovatelského softwaru zajišťujícího generování korekcí pro jednotlivé služby 

jakož i shromažďování údajů a monitorování kvality služeb. [15] 
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3.1.1 Služby SKPOS 

SKPOS obhospodařuje registr uživatelů, administraci a obchod s údaji dodatečného 

zpracování. Registrace uživatelů je prováděna elektronicky přes internet. [15] 

SKPOS poskytuje dva základní typy služeb [15]: 

1. Pro reálný čas (RTK) jsou poskytovány 2 typy služeb: 

• SKPOS-dm, 

• SKPOS-cm. 

2. Pro dodatečné zpracování dat (postprocessing) jsou poskytovány služby: 

• SKPOS-mm VS. Údaje z virtuální referenční stanice. 

• SKPOS-mm RS. Údaje z vybrané referenční stanice. 

Služby pro reálný čas jsou poskytovány přes internet prostřednictvím standardu 

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) ve formátu RTCM (Radio 

Technical Commission for Maritime) nebo formátu CMR / CMR + (Compact 

Measurement Record). Pro dodatečné zpracování údajů jsou služby poskytovány 

prostřednictvím standardu. Využívají Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 resp. FTP ve 

formátu RINEX 2. [15] 

3.1.2 Geodetické body SKPOS 

Geodetické body jsou osazeny výhradně modulem závislé centrace. Stabilizace 

antény přístrojů GNSS je realizována pomocí pevné centrační tyče. Body jsou umístěny 

převážně na střechách budov Zpráv katastru, které jsou připojeny na resortní virtuální 

privátní síť (VPS), aby byla zajištěna kvalitní elektronická komunikace. 3 (Gánovce, 

Partizánske, Liesek) z 26 referenčních stanic jsou osazeny na pilířích hloubkové 

stabilizace, čímž splňují kritéria pro geodynamický monitoring. [15] 

Každá stanice je vybavena přijímačem Trimble NETR5 a anténou Zephyr Geodetic 

Model 2, schopných přijímat signály L1, L2, L2C a L5 na 72 kanálech z družic GPS 

NAVSTAR a L1, L2 z družic GLONASS. Přístroje umožňují přímé připojení k WAN síti 

přes port R-45. Dvě antény byly před instalací absolutně kalibrovány na robotu v německé 

firmě Geo + +. Jedna z nich je umístěna na bodě v Gánovcích (GANP), který je bodem 

IGS a EPN. [15] 

Referenčními stanicemi SKPOS je zajištěna nepřetržitá realizace národního 

referenčního souřadnicového systému ETRS89. Poloha referenčních stanic je určena 

softwarem Bernese, připojeným prostřednictvím IGS stanic na mezinárodní terestrický 

referenční rámec ITRF2000 a transformací do realizace ETRF2000 pro epochu 2006. Do 

zpracování byly zavedeny hodnoty variací poloh fázových center z absolutní kalibrace. 
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Všechny referenční stanice byly připojeny přesnou digitální nivelací k Státní nivelační síti, 

což umožnilo jejich určení v systému Bpv. [15] 

 
Obr. 2 Rozmístění pozemních stanic SKPOS [19] 

Měřením ve Státní prostorové síti bylo určeno 680 geodetických bodů. Tyto byly 

dříve určeny ve Státní trigonometrické síti a pomocí nich bylo určeno 7 transformačních 

parametrů (model Bursa - Wolf) globálního transformačního klíče na transformaci 

ETRS89 ↔ JTSK. Z reziduí byly vytvořeny digitální modely DMRZ - JTSKB a DMRZ - 

JTSKL představující hodnoty nehomogenní deformace přes 60 let platné realizace S-JTSK. 

Původní realizaci souřadnic S-JTSK lze s jejich pomocí upřesnit, čímž se zajistí jednotnost 

a soudržnost transformací na celém území Slovenska pomocí jediného transformačního 

klíče. [15] 

Převod elipsoidických výšek na normální výšky v systému Bpv je realizován pomocí 

digitálního výškového referenčního modelu DVRM s krokem 600 x 600 m přímo  

v binárním tvaru požadovaném jednotlivými výrobci hardwaru a softwaru. Tento digitální 

model vznikl nasazením gravimetrického kvázigeoidu GMSQ03B na body Státní 

prostorové sítě se známou nivelizační výškou určenou v SPS. [15] 

Pro zpracování postprocessingu jsou údaje poskytovány uživatelům prostřednictvím 

softwaru GPServer z webového serveru ve formátu RINEX 2.11. Je možnost dát si pro 

zvolenou prostorovou polohu virtuálního bodu (např. v těžišti lokality) vygenerovat ze 

síťového řešení data s frekvencí 1/5/10/15/30 sekund v požadovaném rozsahu. Generování 

dat se odehrává v reálném čase a uživatel si údaje může stáhnout po několika minutách 
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(dle požadovaného množství dat). Alternativou je poskytnutí údajů přímo z referenčních 

stanic. [15] 

3.2 Leica SmartNet Slovensko 

Leica SmartNet Slovensko je integrovaný softwarový balík sloužící k centrální 

správě a ovládání jednotlivých referenčních stanic nebo celých sítí referenčních stanic. [16] 

Celá síť je stále ve vývoji a postupně se vylepšuje hlavně upřesnění poloh stanic. 

Tato síť je modulárním systémem s novými pokročilými řešeními pro vysokopresné sítě 

RTK s dalekým dosahem, centralizovanou distribucí dat a správou přístupu k údajům, 

který rovněž podporuje služby a správu zpoplatnění údajů. [16] 

 
Obr. 3 Rozmístění pozemních stanic Leica SmartNet Slovensko [16] 

Při použití souboru trvale instalovaných referenčních stanic v celé zemi (Obr. 3) je 

eliminována potřeba vytváření místních bodových polí v zájmových oblastech  

a umisťování dočasných polních referenčních přijímačů GPS. Homogenní vysoké přesnosti 

a zlepšeného výkonu RTK na celém území sítě s ještě většími vzdálenostmi mezi 

referenčními stanicemi lze dosáhnout využitím řešení GPS SmartNet Slovensko na analýzu 

sítí v reálném čase a modelování chyb. Síťové korekce pro RTK se poskytují v podobě 

korekčních zpráv nadcházejícího standardu RTCM V3.0 MAN (Master Auxiliary 

Network), které jsou plně integrovány do technologie Leica MAX a Leica i-MAX. [16] 

Spolu s kontinuálním zpracováváním sítě GPS SmartNet Slovensko a korekcemi 

MAN technologie Leica MAX lze dosáhnout zvýšeného výkon RTK a zvýšenou 
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spolehlivost při pokrývání větších území s minimálním počtem referenčních stanic - což je 

ideální stav. [16] 

3.3 Rozdíl mezi SmartNet Slovensko a SKPOS 

Na rozdíl od SKPOS, který pracuje s technologií Virtuálních referenčních stanic 

(VRS), pracuje síť SmartNet Slovensko s novější technologií MAC (Master Auxiliary 

Concept). MAC je technologie síťového poskytování RTK korekcí vyvinutá firmou Leica 

Geosystems. MAC je do roku 2008 schválena komisí SC104 jako světový standard pro 

použití v sítích referenčních stanic bez ohledu na výrobce, jejich přístrojového  

i softwarového vybavení. Tato technologie je vyvinuta firmou Leica, a proto s ní dosahují 

její RTK nejvyšší výkon (nejvyšší přesnost, rychlost inicializace, měření v náročných 

podmínkách). [16] 

Měření v této síti je plně v souladu s požadavky katastru a inženýrské geodézie  

a zajišťuje minimálně takovou kvalitu výsledků měření, jako při využití SKPOS. Síťové 

řešení MAC navíc zajišťuje homogenní přesnost nezávislou na vzdálenosti od referenční 

stanice. Ve spolupráci s ÚGKK jsou připravovány i další nástroje k permanentnímu 

monitorování referenčních stanic a tím garance jejich používání. [16] 



Bc. Jozef Lichvar: Vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií GNSS robustnými 
metodami  

2011  14 

4 Stabilizace bodů a metody měření pomocí technologie GNSS 

Na Slovensku se na stabilizaci bodů ve volném terénu používá skalní stabilizace 

(nivelační čepy nebo hřebíková značka vsazena do upravené skály), betonová stabilizace 

(betonové bloky s hřebíková značkou), nebo hloubková stabilizace pažnice sahající 

minimálně do hloubky 2,5 m. [17] 

Hloubková stabilizace (Obr. 4) je speciálně vystrojený vrt, kterým se eliminují 

škodlivé vlivy povrchových a nesoudržných hornin na stabilitu výškové značky. Taková 

hloubková stabilizace má zpravidla pilíř s dostředivou podložkou, čímž je umožněno také 

polohové měření. Podrobnosti o stabilizaci bodů uvádí ČSN 73 0416 Měřické značky 

stabilizovaných bodů v geodézii. [17] 

 
Obr. 4 Hĺbkový pažený vrt [20] 

4.1 Metody měření pomocí technologie GNSS 

Nejvyšší přesnosti využití GNSS se dosahuje relativními měřeními fáze nosné vlny. 

Určení prostorových složek vektoru základnice je založeno na simultánním měření na obou 

jejích koncových bodech. Základní metodou je statické měření a jeho modifikacemi 

vznikly metody kinematických fázových měření. Při těchto měřeních se jeden přijímač 
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pohybuje a tím se průběžně určují složky vektorů, které mají začátek v jednom bodě  

a v důsledku pohybu druhého bodu se mění jejich velikost a orientace. Původně se 

zpracování fázových měření mohlo uskutečnit pouze po jejich dokončení a shromáždění do 

jednoho místa. Tato metoda se nazývá metoda následného zpracování, tzv. postprocessing. 

V současnosti je možné pro kratší základny zajistit rádiový přenos měření mezi koncovými 

body, což vedlo k metodám kinematických měření v reálném čase (RTK - Real Time 

Kinematics). Právě statická metoda a RTK jsou nejčastější metody určování polohy 

využívány v geodézii. [5] 

4.1.1 Relativně určování polohy statickou metodou 

Statické relativně fázové měření je základní a nejčastěji používanou metodou  

v geodézii. Jedinou podmínkou jeho realizace je nezastíněný přístup signálů družic na 

měřených bodech. Přesnost určení základnice se udává v milimetrech a závisí na mnoha 

faktorech, jakými jsou délka základny, počet simultánně měřených družic a geometrická 

konfigurace družic. [5] 

Nezbytným požadavkem statických měření je simultánní měření pomocí nejméně 4 

družic a podle možnosti spojitý nepřerušovaný příjem signálu na obou měřených bodech. 

Délka observací je obecně více než 20 minut a závisí na délce měřené základnice, počtu 

frekvencí, počtu družic a očekávané přesnosti. Výchozí hodnoty pro délku měření můžeme 

získat podle vztahu [5] 

            Ll: 30 min + 3 min/km 

L1+L2: 20 min + 2 min/km 

Uvedené údaje jsou orientační, platí pro normální atmosférické podmínky a dobrou 

geometrickou konfiguraci se 4 družicemi pro vzdálenosti do 20 km. Větší počet družic má 

za následek zkrácení času přibližně o 20 %. [5] 

Statická metoda dovoluje určit základnice od několika metrů až po několik set km, v 

krajním případě až tisíc km. Pro velmi dlouhé základnice se stává problémem simultánního 

pozorování dostatečného počtu družic vzhledem k omezení jejich viditelnosti z koncových 

bodů základnice. Při základnicích nad 300 km je třeba počítat s dlouhými intervaly měření 

(12 hodin - 24 hodin). Podobně, pokud se vyžaduje vysoká přesnost nepřevyšující několik 

milimetrů i pro kratší základnice (např. přesné lokální geodetické sítě), musí provést 

alespoň 12 hodinové, resp. 24 hodinové observace, aby se vystřídaly všechny družice 

systému a všechny konfigurace pro měřenou základnici. Obecně platí, že čím délší je 

měření, tím jsou výsledky spolehlivější. Při plánování délky měření je třeba zvážit 

ekonomické aspekty a dát do souladu s požadovanou přesností. [5] 
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Statické relativní určování polohy vychází z měření fáze nosné vlny Ll, případně 

obou vln Ll a L2. Měření na obou frekvencích je nezbytné pro základnice delší než 10 km 

kvůli eliminaci vlivu ionosféry a je přínosem při řešení ambiguit. Při zpracování 

jednofrekvenčních i dvoufrekvenčních měření se využívají nejprve trojnásobné diference 

na získání přibližných souřadnic (přesnějších než ze zpracování kódových měření, 

směrodatná odchylka l - 3 cm), jakož i na kontroly a opravy skluzů počítání celých cyklů. 

Ve druhé fázi zpracování se využívají dvojnásobné diference, přičemž řešení probíhá  

v několika iteracích ohledně metod řešení celočíselných hodnot ambiguit. Určení ambiguit 

je tím činitelem, který v hlavní míře ovlivňuje potřebu delších observací při vzrůstající 

délce základnice. [5] 

4.1.2 Kinematická metoda v reálném čase - RTK 

Přístrojové vybavení sestává z jednoho referenčního, klidu přijímače a druhého 

pohybujícího se přijímače. Oba přijímače provádějí simultánně fázové měření. Podstatné je 

že mezi přijímači je trvalé rádiové spojení prostřednictvím modemů. Vzhledem k množství 

dat určených k přenosu musí mít modem vysokou přenosovou rychlost, 19 200 baudů. [5] 

Princip RTK je v okamžitém přenosu odměřených dat referenčního přijímače 

prostřednictvím rádiového spojení do pohybujícího se přijímače. Tento má v sobě 

zabudovaný software pro zpracování fázových měření. [5] 

Zpoždění zpracování je pouze několik sekund po měření, takže jde prakticky o práci 

v reálném čase. Inicializace se provádí výhradně metodou OTF (On the Fly), přičemž stačí 

měření během 30 sekund. Po inicializaci měření může pokračovat buď spojitým na stále se 

pohybujícím přijímači, nebo se přijímač na krátký okamžik zastaví na měřeném bodě. 

Spolehlivost RTK závisí zejména od výkonu rádiového modemu zajišťujícího spojení 

referenčního a pohybujícího se přijímače. [5] 

Měření metodou RTK lze provést dvěma metodami [5]: 

• statické měření v reálném čase: Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud měření na 

bodě trvá několik minut. Výsledné souřadnice jsou průměrem měření z intervalu, 

během kterého byl přijímač na určovaném bodě. Polohová přesnost se udává podle 

vztahu 5 mm + 2 ppm.b, kde b je vzdálenost mezi referenčním a pohybujícím se 

přijímačem 

• kinematické měření v reálném čase: Pohybující se přijímač plynule mění svoji 

polohu, registrují se okamžité souřadnice. Záznam souřadnic může být v intervalu 

0,1 sekund až několik desítek sekund. Polohová přesnost se udává podle vztahu 10 

mm + 2 ppm.b. 



Bc. Jozef Lichvar: Vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií GNSS robustnými 
metodami  

2011  17 

Softwary pro metodu RTK poskytují kromě možnosti práce v geocentrickém 

systému (souřadnice X, Y, Z nebo B, L, H na elipsoidu WGS 84) také práci v systému 

rovinném s tím, že mají možnost volby kartografie. Kromě toho mají i zabudovanou 

možnost určení transformačních parametrů na základě měření identických bodů. Součástí 

výsledku měření, který se indikuje na displeji pohybujícího se přijímače, jsou kromě 

rovinných souřadnic ve zvoleném souřadnicovém systému i výšky (elipsoidické nebo  

v případě znalosti průběhu geoidu i nadmořské), rovněž i charakteristiky přesnosti určení 

okamžité polohy. [5] 

4.2 Softwary na zpracování měření GNSS 

Součástí geodetického využití družic GNSS je zpracování observácií shromážděných 

po ukončení měřické kampaně. Pro tyto účely jsou využívány speciální softwary určené k 

řešení úkolů družicových geodézie souvisejících s geodetickými aplikacemi GNSS. 

Existuje široké spektrum programů pro zpracování měření GNSS. Každý výrobce 

přijímačů dodává spolu s přijímačem i software sloužící ke zpracování měření daného 

typu, který se označuje jako firemní software. Mezi takové firemní softwary patří Leica 

Geo Office od firmy Leica, Trimble Geomatics Office a Trimble Business Center od firmy 

Trimble, Spectrum Survey od firmy Sokkia. [5] 

4.2.1 Formát RINEX 

RINEX (Receiver Independent Exchange Format) je speciální alfanumerický směnný 

typ formátu určený ke zpracovávání měření různých přijímačů. V současnosti je RINEX 

obecně přijatým standardem pro archivaci a výměnu dat GNSS. Délka souboru je 

proměnlivá a odpovídá objemu dat. Soubor se skládá z hlavičky a numerických dat. [5] 

V hlavičce je uvedena verze a typ programu na generování formátu RINEX, název 

programu, instituce, která vytvořila program, název a číslo bodu. Dále je tam uveden 

operátor přijímače a pracoviště, výrobní číslo a typ přijímače a antény GNSS, přibližné 

kartézské souřadnice antény v systému WGS 84, výška a excentricita antény, faktor vlnové 

délky pro frekvence L1 a L2, typ měření, interval měření v sekundách a okamžik prvního 

měření v časovém systému GPS. [5] 

Naměřené údaje obsahují informace o epoše měření (rok, měsíc, den, hodina, minuta, 

sekunda) počet a označení družic, pomocné údaje a měření jednotlivých družic v dané 

epoše a identifikátory skluzu počítání cyklů a kvality příjmu signálu. 
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Blok naměřených údajů se opakuje pro každou další epochu měření, přičemž soubor 

naměřených dat ve formátu RINEX se označuje jako ssssdddf.yyo, kde [5] 

• ssss je název souboru, 

• ddd je den GNSS,  

• f je pořadové číslo měření na bodě sss v den ddd, 

• yy je dvojčíslí roku měření, 

• o je označení souboru naměřených hodnot. 
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5 Vyrovnání měření 

K vyloučení hrubých chyb a ke zvýšení konečného výsledku měření opakujeme 

měření neznámých veličin nebo měříme další veličiny, které jsou s neznámými veličinami 

ve vzájemném vztahu. Vlivem měřických chyb dostáváme řady měření s různými 

číselnými hodnotami pro danou veličinu nebo nesrovnalosti v uvedených vztazích. 

 Úkolem je: [21] 

• vypočítat nejspolehlivějšího odhadu neznámých hodnot měřených veličin  

a odstranit všechny nesrovnalosti ve vztazích, nebo převést vyrovnání výsledků 

měření, 

•  z rozporů mezi jednotlivými výsledky odhadnout přesnost metody měření  

a přesnost výsledků vypořádání, 

• připravit takové uspořádání výpočtů, aby byl umožněn mechanický výpočet  

a zajistit vhodné výpočetní kontroly. 

Postupy vyrovnání můžeme zhruba rozdělit do čtyř skupin: [21] 

1. vyrovnání přímých měření, kde jediná neznámá veličina byla nezávisle 

měřena vícekrát za sebou (např. měření úhlu, vzdálenosti, převýšení), 

2. vyrovnání zprostředkujících měření, kde se více neznámých veličin nepřímo 

"měří" prostřednictvím přímého měření jiných veličin, které jsou  

s neznámými v známém funkčním vztahu (např. koeficienty roztažnosti 

kovové tyče se určují měřením její délky za různých teplot), 

3. vyrovnání podmínkových měření, kde se jednotlivé veličiny měří přímo, ale 

současně musí splnit danou matematickou nebo geometrickou podmínku 

(např. součet úhlů v rovinném trojúhelníku musí splňovat rovnici α + β + γ - 

200g = 0),  

4. kombinované vyrovnání, kde jsou často kombinovány předchozí tři základní 

formy nebo rozvíjené v různých speciálních případech. 

V oboru vyrovnání měřených veličin získala téměř výlučné postavení metoda 

nejmenších čtverců, objevena před 176 lety, která při splnění určitých předpokladů dává 

nejspolehlivějšího odhadu neznámých veličin. [21] 

5.1 Metody vyrovnání 

Metody vypořádání vycházejí z podmínky minima některé normy vektoru oprav. 

Norma je číslo, přiřazené ke každému n-rozměrnému vektoru, které charakterizuje jeho 

velikost. V geodézii se nejčastěji objevují účelové funkce typu 
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který se označuje názvem metoda nejmenší částky absolutních hodnot oprav (MNAS). 

Pro 2=r  vznikne minimalizačních problém ve tvaru 
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který se označuje názvem metoda nejmenších čtverců (MNČ). [22] 

Metody MNČ a MNAS se používají nejčastěji, v menší míře se používá metoda 

MINIMAX, která minimalizuje opravu na zadaném toleračnom intervalu. [22] 

5.1.2 Metoda nejmenších čtverců 

Funkci MNČ vyjadřuje vztah 

∑
=

==Ω
n

i

iivp
1

2 vTPv= min.,        (4) 

kde ip  jsou váhové koeficienty a P (n, n) je matice váhových koeficientů, které jsou 

seřazeny na úhlopříčce matice. [22] 
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Že druhá derivace funkce je větší než 0 

x
2

2

∂

Ω∂
˃ 0,       2 ˃ 0,            (6) 

funkce MNČ splňuje podmínku minima. 
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5.1.3 Robustní odhad metody 

Metoda nejmenších čtverců (MNČ) je všeobecně používanou metodou. Dobré 

výsledky poskytuje za předpokladu, že měřené veličiny obsahují pouze chyby náhodného 

charakteru. V případě výskytu hrubých a systematických chyb není tyto chyby pomocí 

oprav jednoznačně identifikovat, což vedlo statistiky k hledání metod, které jsou odolnější 

vůči odlehlým měřením. Experimenty prokázaly, že robustní odhady dávají lepší výsledky 

než MNČ. Většina robustních vyrovnání používaných v geodézii upravuje existující MNČ 

tak, aby byla robustní. Při robustní MNČ se váha měření mění v každé iteraci pomocí 

váhové funkce. Odlehlé měření postupně získají větší opravu a tím menší váhu a tím se 

jejich vliv eliminuje. Po vyloučení identifikovaných měření vyrovnání uskuteční s 

původními váhami. 

Při robustním způsobu odhadování minimalizovanou funkci vv
T

 nahrazujeme tzv.. 

funkcí ztrát [23], [24]: min)( =ivρ , která generuje tzv. funkci vlivů )( ivψ  charakterizující 

vliv chyb na vyrovnávány hodnoty. Pro tuto funkci platí: 

∑ =
n

iv
1

0)(ψ ,          (7) 

kde .
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i
i

v

v
v

∂

∂
=

ρ
ψ  

Aby vyrovnání mělo charakter robustního odhadu je vhodné ho provést iterativní 

postupem s proměnlivými váhami, tj. aby váha ip  observace ijl  byla určena v každém 

iterativní kroku jako funkce oprav: 

,
)(

)(
i

i
i

v

v
vp

ψ
=          (8) 

kde )( ivp  je váhová funkce. [23], [24] 

Ze značného množství robustních odhadů patří k nejčastěji používaným zejména 

Robustní M odhad podle Hubera, Robustní M odhad podle Hampela, a pod. Funkce 

vybraných odhadů, se nacházejí v Tab. 2 
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Tab. 2 Funkcie robustného M-odhadu podľa Hubera, robustného M-odhadu podľa 

Hampela 

 Funkcia strát Funkcia vplyvov Funkcia opráv 
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6 Zpracování geodetické sítě zaměřené pomocí technologie 

GNSS 

6.1 Systém zpracování 

Výsledky ze satelitních měření jsou zatíženy chybami ve tvaru souřadnicových 

rozdílů dZdYdX ,,  mezi body geodetické sítě (GS) (Obr. 5.). Obecně jsou ovlivněny 

rušivými vlivy, tj. jsou zkresleny vlivem chyb měřické postupu v průběhu jeho provádění. 

[25] 

Chyby v dZdYdX ,,  je nutno podle určitých zásad z výsledků těchto měření 

eliminovat, resp. redukovat tak, aby geometrie 3D sítě se stala kompaktní a síť byla 

jednoznačně lokalizována na vybrané známé body. [25] 

 
Obr. 5 Znázornění souřadnicových komponent vektoru posunu PB mezi dvěma 

epochami [25] 

 

Za tímto účelem se komponenty ijijij dZdYdX ,,  všech vektorů, determinujících 

prostorovou polohu bodů v ETRS89 a tím i strukturu GS, za účelem vytvoření 
bezrozporové geometrie trojrozměrné GS, musí projít vyrovnání, tj. určení odhadů prvků: 

,ˆ
dXijijij vdXXd +=  ,ˆ

dYijijij vdYYd +=  dZijijij vdZZd +=ˆ  v SAT vektorech a zároveň určení 

souřadnic ZYX ˆ,ˆ,ˆ  bodů PB (podrobných bodů) v ETRS89. [25] 
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6.1.1 Vstupní veličiny 

Vstupní veličiny pro vazebné a volné vyrovnání jsou stejné, ale mají odlišný obsah  

a strukturu. Pro jednoznačné definování struktury jednotlivých veličin je nutné definovat 

jednotlivé vlastnosti, a to: 

b  –  počet observovaných bodů, 

m – počet GPS vektorů získaných observace, 

k  – počet určovaných parametrů bk 3= , 

n  – počet observovaných veličin mn 3= . 

Síť lze vyrovnat pouze tehdy, pokud je splněna podmínka redundance, což znamená, 

že vektor observací L  musí obsahovat nadbytečný počet měřených prvků. Redundance 

r se vyjadřuje ve vazebném vyrovnání ve tvaru [25] 

knr −=            (9) 

a ve volném vyrovnání ve tvaru 

dknr +−= .         (10) 

V případě pokud: 

• kn >  - počet měření je postačující na vyrovnání, 

• kn =  - jde o vyrovnání s minimální vazbou, 

• kn <  - počet měření je nedostatečný pro vyrovnání. 

Jak již bylo zmíněno, bez ohledu na volbu modelu zpracování SAT zaměřené GS,  

v každém použitém GMM budou obsaženy veličiny A ,σ,Q ,L,CL,
2

oL

oo [25] 

Vektor naměřených veličin (vektor observácií (n, 1) je tvořen souřadnicovými 

komponenty ZYX ∆∆∆ ,, n SAT vektorů (základnic) l v DS, které byly získány z protokolu 

hodnocení SAT observací příslušným softwarem a má strukturu [25] 

( )
( ) ( ) ( )[ ] T

mmiin
ZYXZYXZYXL

,11,121,
,...,,...,

−+
∆∆∆∆∆∆∆∆∆=   (11) 

Vektor přibližných souřadnic o
C má tvar 

( )
( ) ( ) ( )[ ]

T

bi
k

ZYXZYXZYXC oooooooooo ,...,,...,1
1,

=    (12) 

a jeho členy v GS, v systému ETRS 89 lze určit různými postupy. Jedním z nich je určení 

vektoru o
C  součtem souřadnic X, Y, Z jistého referenčního bodu a souřadnicových 

rozdílů ZYX ∆∆∆ ,, , mezi příslušným VB a určovaným PB. Jinou možností je využití 

souřadnic z některého geodetického výpočetního programu, kde byly dotčené observace 

zpracovány a použity jako přibližné souřadnice do zpracování. [25] 
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a přibližné hodnoty komponentů každého vektoru lze vyjádřit podle [25] 
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Kofaktorová matice LQ  vektoru L charakterizuje přesnost vstupujících veličin mil ,  do 

vyrovnání. Kofaktorová matica LQ  má diagonální strukturu, přičemž jednotlivé kofaktory 
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kde jednotlivé kofaktory mají tvar 
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a na hlavních diagonálách jsou kvadratické kofaktory (kofaktory komponentů) 

ZYX ∆∆∆ ,,  a mimo hlavní diagonály se nacházejí smíšené kofaktory, např. 

yyxxxyxy qqrq = , kde xyr  je korelační koeficient charakterizující závislosti vztahy mezi 

komponenty X∆ , Y∆ , Z∆  příslušného vektoru, které při zpracovávání zanedbáváme 

(považujeme za nulové hodnoty). [25] 

 Matice parciálních derivací A  (konfigurační matice, nebo matice designu) 

charakterizuje síťovou geometrii (konfigurace) GS. Členy matice jsou tvořeny parciálními 

derivacemi jednotlivých souřadnicových rozdílů (měřených veličin) 
( )

( )oo
CfL

n
=

1,
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kde [ ] jj ZYXC
oo ,,= . Když jsou vektory 

( )

o

1,n
L a 

( )1,k
C o  mezi sebou závislé, koeficienty v tom 

případě nabývají hodnoty [ ]1,1− , pokud nejsou závislé, nabývají nulové hodnoty. [25] 

Matice A  bude mít rozměr ),( kn , pokud v GS bude měřených m  vektorů l mezi PB 

a VB body. Pak tato matice představuje singulár matici, tj. matici globální konfigurace 

(struktury) GS. Matici A  lze použít k určení souřadnic bodů GS metodou MNČ, a to 

dvojím způsobem v závislosti na volbě použitého vyrovnání (volné nebo vazebné). Pokud 

se při zpracování GS zvolí vazebná vyrovnání, na zafixování souřadné struktury v systému 

ETRS89 se použijí vybrané VB. Takto se matice A  zmenší, např. při použití jednoho VB, 

o tři sloupce. Pro vazebné vyrovnání sítě zaměřené SAT technologií postačuje jako datový 

bod jeden bod GS. [25] 

Za apriorní variační koeficient (1,1) 2
oσ  (apriori rozptylů jednotkové váhy) 

určovaných parametrů ZYX ∆∆∆ ,,  vektorů se většinou přijímá numerická hodnota 1. [25] 

6.1.2 Zpracování SAT GS vazebným vyrovnáním 

Jak vyplývá z vlastností konfigurační matice A , při vyrovnávací proceduře MNČ  

s vazebným řešením musí počet sloupců v globální, singulární matici A  dané GS změnit,  

a tím se dosáhne regulérnosti zbývající části matice A , která je tak použitelná ve 

vazebném postupu vyrovnání. Pokud je zvolen jeden vztažný bod, matici A  je třeba 

zmenšit minimálně o tři sloupce. Zbývající část matice, tzv. aktivní část, je tvořena 

zaznamenanými body a vstupuje do dalšího vyrovnání. V GS je možné počet VB 

(vztažných bodů), které byly použity na polohování GS v systému ETRS-89, účelně měnit. 

[25]  

Vazebná vyrovnání GS ve smyslu GMM se provádí pomocí vstupních veličin 
2

oL

oo
σ,Q ,L,CL,  (kap. 6.1.1) v maticovém uspořádání a nesingulární maticí A [25] 

∑ =

=

L LQs

-dLCAdV

2
0

ˆ
,         (18) 
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kde  

V  -  vektor oprav (reziduí), 

A  -  matice parciálních derivací, 

Ĉd  -  vektor doplňků určovaných souřadnic, 

dL  -  vektor doplňků observací, 

L∑  -  kovarianční matice observací, 

LQ  -  kofaktorová matice vektoru L, 

2
0s   -  jednotkový aposteriorní variační faktor. 

V rámci tohoto zpracování dat získaných SAT měřením vazebným vypořádáním se 

určují především hodnoty následujících veličin. [25] 

Vektor doplňků určovaných souřadnic 
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k
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se vypočítá podle [25] 
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Kofaktorová matice vyrovnaných souřadnic určovaných bodů 
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kde na hlavní diagonále matice jsou umístěny kofaktorové submatice určovaných b  

pozorovaných bodů PB ve tvaru [25] 
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Na hlavní diagonále jsou umístěny kofaktory souřadnicových odhadů bodu 

i 
iZZiYYiXX

qqq ˆˆˆ ,,  a mimo hlavní diagonály se nacházejí kofaktory 
iYYiXXiYXiYX

qqrq ˆˆˆˆ = , kde 

iYX
r ˆ  korelační koeficienty, které poukazují na vazby mezi vyrovnanými souřadnicemi 

ZYX ˆ,ˆ,ˆ . [25] 

Matice koeficientů normálních rovnic
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např. pro vektor ibl  platí: 
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Vektor vyrovnaných observací L̂  je dán součtem vektoru měřených hodnot L  

a vektoru oprav v  

vLL +=ˆ .          (28) 
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Jednotkovou aposteriorní variantu 
( )1,1

2
0s  (aposteriorní variační faktor nebo směrodatná 

odchylka) z realizovaného odhadovacího procesu lze považovat za nejlepší nestranný 

(nevychýlený) kvadraticky nezaujatý odhad apriorního variančního faktoru 
2
0σ , který je 

odhadem středních chyb souboru dat. Že neumíme určit střední chyby, standardní odchylka 
2
0s  , je praktickým výrazem pro přesnost souboru dat a představuje částku čtverce oprav se 

stupni volnosti ( )kn − [25]: 
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kde vztah 1T

Lv Q v
−  lze označit i jako kvadratickou formu reziduí

( )1,1
kfv . [25] 

Kovarianční matice vyrovnaných observací 
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ˆ
nn
L

Σ  je dána vztahem [25]:  
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Kovariančná matice 
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ˆ
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C

Σ  vyrovnaných souřadnic YX ˆ,ˆ  PB bodů v GS se určí jako 

C
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2
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),(
ˆ =Σ .         (32) 

6.2 MathWorks Matlab 

MATLAB je na vysoké úrovni pro technické výpočty jazyka a interaktivní prostředí 

pro vývoj algoritmů, vizualizaci dat, analýzu dat a numerické výpočty. Pomocí produktu 

MATLAB můžeme vyřešit technické výpočty a problémy rychleji než u tradičních 

programovacích jazyků, suchý jako C, C a Fortran. Můžeme použít MATLAB v široké 

škále aplikací, veletrh pro zpracování signálů a obrazů, komunikaci, kontrolu návrhu, 

testování a měření, finanční modelování a analýzy, a výpočetní biologii. Add-on Toolbox 

(sbírky speciality-účelové funkce MATLABu, k dispozici samostatně), rozšířit prostředí 

MATLAB pro řešení konkrétních tříd problémů v těchto oblastech použití. MATLAB 

poskytuje množství funkcí pro dokumentování a sdílení práce. Můžeme integrovat 

MATLAB kód s jinými jazyky a aplikacemi a distribuovat své MATLAB algoritmy  

a aplikace. 
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Matlab v porovnani např. s Excelem šetří čas, poskytuje určité výhody, např. 

grafickou vizualizaci, možnosti aplikace cyklu, textového výstupu ze zpracování vyslediv  

a jejich analýz a pod. 

 
Obr. 6 Programové prostředí Matlab 
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7 Experimentální měření geodetické sítě 

7.1 Lokalizace geodetické sítě 

Geodetická síť rozložená v oblasti sídliště Dargovských hrdinů, známého rovněž pod 

domácím názvem Furča. Jedná se o městkou část města Košice v okrese Košice III, která 

vytváří samostatné katastrální území o výměře 1 109 ha. Výsledky zpracování této 

geodetické sítě se použijí do dalších analýz stability daného sídliště, které se nachází  

v nestabilní oblasti. Sídliště se rozprostírá v Košické kotlině na výrazné morfologické 

elevaci, na západě mezi údolím řeky Hornád a řeky Torysa na východě. Reliéf území 

formovaly hlavně hluboké blokové sesuvy vázané na košickou štěrkovou formaci, 

povrchové sesuvy a zemní proudy v kvartérních pokryvných útvarech, uložených na 

formaci stěrkou. Zájmová území (Obr. 7) jsou definována Prešovskou cestou ze západu, 

Sečovskou cestou z jihu a Triedou armádného generála L. Svobody ze severovýchodu, 

Herlianskou ulicí z jihovýchodu. [26] 

 
Obr. 7 Mapa zájmového území [12] 
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7.2 Použité přístrojové vybavení 

K měření byly použity dva typy dvoufrekvenčných aparatur Leica GPS900CS, Leica 

GPS1200 a digitální nivelační přístroj Topcon DL-101 C. 

7.2.1 Leica GPS900CS a Leica GPS 1200 

Leica GPS 900CS (Obr. 8) a Leica GPS 1200 (Obr. 9) jsou dvoufrenkvenční 

geodetické RTK přijímače, umožňující využívat k měření statickou, rychlou statickou, 

kinematickou a On the Fly metodu. Přijímají kódové i fázové signály. Jsou vybaveny 

programy, které umožňují různé geodetické měření, stejně tak měření a vytyčování  

v reálném čase RTK. Obrazovka ovladače umožňuje zobrazit stav družic, ukládání dat, 

prohlížení měření dat, dosahovanou přesnost při měření, navigaci a zobrazení souřadnic 

(zeměpisné, kartézské, rovinné). Tyto přístroje komunikují přes radiomodem nebo  

GSM / GPRS modem. Vybrané parametry obou přístrojů jsou popsány v Tab. 3. [27], [28] 

 

 

Tab. 3 Technické parametry Leica GPS 900CS a Leica GPS 1200 [27], [28] 

 LEICA GPS900CS LEICA GPS1200 
Typ Dvoufrekvenční, GNSS geodetický 

RTK přijímač 
Dvoufrekvenční, len GPS 
geodetický RTK přijímač 

Technologie SmartTrack+ SmartTrack  
Kanály 14L1+14L2 GPS/WAAS/EGNOS 

12L1+12L2 GLONASS 
12L1+12L2 WAAS/EGNOS 

Hmotnost ATX 900 GG 1.12 kg 
RX 900CSc. 0.75 kg 

ATX 1230 (GG) 1.12 kg 
RX 1200  0.75 kg 

 Přesnosti:  
postprocesing 

Horizontální:10mm + 1ppm, 
kinematická  
Vertikální:    20mm + 1ppm, 
kinematická  
Horizontální:  5mm + 0.5ppm, 
statická  
Vertikální:    10mm + 0.5ppm, 
statická 

Horizontální: 10mm + 1ppm, 
kinematická  
Vertikální:     20mm + 1ppm, 
kinematická  
Horizontální:   5mm + 0.5ppm, 
statická  
Vertikální:     10mm + 0.5ppm, 
statická 

Kapacita 
pamäte 

1GB vystačí asi na: 1.400.000 
RTK bodů s kódy 

64MB vystačí nsi na: 90.000 RTK 
bodů s kódy 
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Obr. 8 Leica GPS 900CS Obr. 9 Leica GPS 1200 

7.2.2 Digitální nivelační přístroj Topcon DL-101C 

Topcon DL-101C (Obr. 10) je digitální nivelační přístroj s dvouřádkovým LCD 

displejem a alfanumerickou klávesnicí, vestavěným časovačem Built-in timer, napájením 

vestavěnou dobíjecí baterií NiCd 7.2V a provozní dobou 10 h, dobou měření 4 s, teplotním 

rozmezím -20 ° C až +50 ° C, o celkové hmotnosti s vestavěnou baterií 2,8 kg. [29] 

Umožňuje provádět nivelační měření metodou technické, přesné a velmi přesné 

nivelace, i vytyčování. Do vnitřní paměti o velikosti 124KB lze uložit až 24 000 záznamů, 

přičemž vnitřní paměť lze rozšířit paměťovou kartou PCMCIA od 64KB do 256KB. Údaje 

přenesené do PC přes port RS-232C jsou konvergované do zápisníků technické nebo 

přesné nivelace, kde jsou uvedeny i vzdálenosti k nivelačním latím při jednotlivých 

měřeních. Na měření s tímto přístrojem je možné použít několik typů nivelačních latí jako 

invarové latě o délce 3 m, 2 m, 1 m, invarový pás délky 0,5 m, Fiberglasovu skládací lať 

o délce 3 m i teleskopické hliníkové latě. Technické parametry přístroje jsou uvedeny  

v Tab. 4. [29] 
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Obr. 10 Nivelační přístroj Topcon DL-101C a zorné pole při určování výšky 

 

Tab. 4 Technické parametry nivelačního přístroje Topcon DL101-C [29] 

Průměr objektivu 45 mm 
Zvětšení 32 x 
Obraz Vzpřímený 
Zorné pole 1° 20´ 

Dalekohled 

Rozlišovací schopnost 3² 
Pracovní rozsah ± 12² 

Kompenzátor 
Přesnost nastavení 0,3² 
Elektronické čtení 0,4 mm 
Optické čtení 1,0 mm 
Minimální čtení 0,01 mm / 0,1 mm 

Měření výšek 

Nejmenší čtení 1 cm 
Invarová lata 2 m až 60 m 

Rozsah měření 
Fiberglassova lata 2 m až 100 m 

Citlivost libely Kruhová libela 10´´/ 2 mm 
 

7.3 Plánování GNSS observací 

Chyby v poloze GNSS přijímače jsou způsobeny dvěma faktory: přesnost, se kterou 

je známá vzdálenost ke každému satelitu GNSS, a geometrie satelitů po celé obloze. 

Maximální přesnost polohy, které lze dosáhnout, je omezena geometrií satelitů GNSS. 

GNSS satelitní faktor geometrie je někdy reprezentován jako numerická hodnota známá 

jako "Dilution Of Precision", nebo DOP. Čím vyšší DOP, tím větší je možná chyba  

v přesnosti určení polohy. GPS přijímače ve stavebních strojích (např. gradre) často 

přicházejí se softwarem, který zobrazuje aktuální DOP. Pokud je hodnota příliš vysoká, 

zabrání pokračovat v práci závislé na tomto měření. GNSS modely nezobrazují běžně 
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DOP, ale místo toho ukazují obecný ukazatel polohové nejistoty, jehož definice se mezi 

různými výrobci GPS jednotky liší. 

Plánování GNSS observací proběhlo pomocí softwaru Planning (obr. 11) firmy 

Trimble, volně stažitelného ze stránek www.trimble.com. Je to užitečná utilita, která 

pomůže vybrat vhodné časové období pro observování pomocí GNSS přijímačů. 

 
Obr. 11 Plánovací software Planning 2.9 

Software Planing má nejnovější verzi 2.9, která má opět: 

− vylepšenou podporu systému Galileo, 

− vylepšenou podporu Compass, 

− Glonass podporu pro import SSF almanachu, 

− aktualizovaný seznam satelitů WAAS. 

Po spuštění programu plánování GNSS observací je stále třeba nejprve naimportovat 

soubor s nejaktuálnějšími efemeridy (almanac.alm). Po kliknutí na ikonku "Station Editor" 

se objeví následující okno (obr. 11), v němž se určí plánovaná poloha pro GNSS přijímač, 

datum, čas a délka observace. 

Nejdříve je možné zobrazit si světovou projekci (zobrazení drah všech satelitů na 

celé zemi), ale pro plánování nemá takovou váhu, jako zobrazení grafu výšky (Elevation) 

(Obr. 12), která zobrazuje výšku každého satelitu GNSS na obloze v den plánování. 
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Obr. 12 Zobrazení pohybu satelitů během dne 13. 06. 2009 

Sloupcový graf "počet satelitů" (Obr. 13) ukazuje, kolik GNSS satelitů je viditelných 

z místa, za předpokladu, že je odkrytý výhled na oblohu. V opačném případě je možnost 

nastavit i polohu a výšku překážek, které stíní, resp. braní výhledu na oblohu. 

 
Obr. 13 Zobrazení počtu satelitů během dne 

Kruhový Graf  "Sky Plot" (obr. 14) ukazuje dráhu každého satelitu GNSS po obloze 

v průběhu dne. 
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Obr. 14 Zobrazení satelitů oběžných drah družic 

Tento software nám poskytuje informace také o hodnotách DOP, kdy bere v úvahu 

nejen počet satelitů, ale i to, jakým způsobem se šíří po obloze. Známe 5 různých typů 

DOP: 

- GDOP - geometrické (včetně pohybu a 3D polohy), 

-    PDOP - poloha v prostoru (3D pozice pro stacionární pozorovatele),  

- HDOP - horizontální (2D, bez nadmořské výšky), 

- VDOP - vertikální (pouze výška),  

- TDOP - čas. 

Je možnost vykreslit všechny * DOP (Obr. 15) a pozorovat vzájemnou závislost 

jednotlivých DOP. Obvykle se však bude nejvíce zaujímat PDOP nebo HDOP, protože se 

obvykle určuje statická poloha a výška. 

 

 
Obr. 15 Znázornění průběhu všech DOP 

[30], [31] 
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7.4 Rekognoskace a průběh měření 

Před samotným měřením byla provedena důkladná rekognoskace terénu, která 

zahrnovala zjišťování současného stavu bodového pole a výběr vhodných pozorovaných 

bodů v rizikových oblastech. Rekognoskací bylo zjištěno, že v dané oblasti se nachází 

mnoho bodů určených k posuzování svahových pohybů, ale část bodů byla po rekonstrukci 

nebo zničena. Všechny body byly stabilizovány jako sdružené geodetické body, které 

vznikly na základě geologického průzkumu jako hloubkové pažené vrty, osázené kovovou 

rourou a vyplněné betonem. Na povrchu každého pilíře je zabetonovaná kovová deska  

s vyvrtaným otvorem o průměru 16 mm, která zajišťuje závislou centraci, a výšková 

značka je osazena ve spodní části pilířů. 

Výběr vhodných pozorovaných bodů v rizikových oblastech závisel na hustotě 

zástavby a porostu. Pro zaměření sítě se vybralo 5 pozorovaných bodů s označením B-6, 

B-10, C-20, P-III-1, P-IV-1, stabilizovaných hloubkovými pažením vrty. Při výběru těchto 

bodů se kladl důraz na co nejlepší příjem signálů ze satelitů. Do zpracování jako vztažné 

body byly použity body Haringeš, Varkapu, Široké stabilizované hřebíková značkou s 

dírou v kamenném hranolu o rozměrech 20 x 20 x 70 cm chráněným skruže s dvěma 

ochrannými tyčemi. 

Samotné experimentální měření proběhlo 13. 6. 2009 s dvoufrekvenčnými 

aparaturami Leica GPS900CS, Leica GPS1200 a elektronickým nivelačním přístrojem 

Topcon DL - 101C. Před měřením se vybrala taková metodika měření, která zajistila 

největší přesnost a na observacích byla zvolena statická metoda. K předmětu měření byly 

dostupné tři aparatury Leica GPS1200 a 5 aparatur Leica GPS900CS. Rozdíl mezi těmito 

aparaturami je kromě technických parametrů hlavně v tom, že Leica GPS1200 přijímá jen 

GPS signály a Leica GPS900CS umožňuje přijímat signály z družicového systému GPS, 

ale i GLONASS. Právě pro tento rozdíl se přehodnotilo umístění aparatur se závěrem, že 

na vztažné body Haringeš, Varkapu, Široké se umístí přijímače GPS a GNSS přijímače na 

pozorovány body. 

Před měřením bylo nutné nastavit stejný mód měření pro všechny aparatury, aby 

nedošlo špatným nastavením k znehodnocení výsledků měření. Jak bylo zmíněno, na 

všechny pozorované body se umístily aparatury Leica GPS900CS za pomoci Zeissovy 

podložky a dvou druhů speciálních upevňovacích šroubů. Jeda šroub sloužil k uchycení 

Zeissovy podložky v pilíři, čímž byla provedena závislá centrace, a druhý k uchycení 

antény v Zeissově podložce. Horizontace proběhla pomocí předem zrektifikovaného 

optického středu vloženého do Zeissovy podložky. Rektifikace byla provedena před 
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měřením v geodetické laboratoři F BERG, TU v Košicích a jeho spolehlivost byla ověřena 

ještě těsně před měřením. Při měření na vztažných bodech Haringeš, Varkapu, Široké byly 

použity přístroje Leica GPS 1200, umístěné na stativech s třemi výsuvnými nohami za 

pomoci Zeissovy podložky a speciálních šroubů. K uvedení přístrojů do horizontální  

a vertikální polohy byl použit zrektifikovaný optický center. 

Během měření observací záviselo metodou nivelace výškový rozdíl antén přijímačů a 

výškových značek bodů digitálním nivelačním přístrojem Topcon DL-101C. Při každém 

měření se nastavovala na přístroji vodorovná poloha, dokud vodorovná ryska nebyla 

ztotožněna s místem určení výšky na anténě. Následně byla na kódové nivelační lati 

umístěné na výškové značně bodu pro upřesnění několikrát elektronicky odečtená výška. 

Poté byla výška zaměřena i opticky na číselné lati. Výsledná výška byla vypočtena na 

základě aritmetického průměru. Uskutečnilo se také kontrolní měření šikmé vzdálenosti 

přiložením pomocného metru, které sloužilo k porovnání a případnému odhalení hrubých 

chyb. Na všech bodech byly zaznamenány čtyřhodinové observace s dobou měření od 

09:18 do 13:18. 
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8 Zpracování a výsledky měření 

8.1 Leica Geo Office 5.0 

Po ukončení měření byly údaje z měřicích aparatur dovezeny na paměťové médium 

počítače, aby mohlo proběhnout následné zpracování údajů a jejich další testování. Ke 

zpracování naměřených údajů se použil firemní software Leica Geo Office 6.0 (LGO). 

Tento software je založen na intuitivním, grafickém rozhraní systému Windows a jeho 

velkou výhodou je snadné použití. Všechny komponenty mají podobný vzhled  

a vzájemně mezi sebou spolupracují. Údaje z UMS, GNSS nebo nivelace se zpracovávají 

podobným způsobem pomocí standardních nástrojů a postupů. Zabudovaný HELP 

obsahuje důležité návody a poskytuje cenné rady. [2] 

Mezi standardní služby v Leica Geo Office 6.0 patří správa dat, prohlížení a editace, 

flexibilní tvoření technických zpráv, flexibilní import a export, nástroje k UMS, GNSS  

a nivelaci. Standardní služby je možné rozšířit o transformace souřadnic (přímo do  

S-JTSK), zpracování údajů GNSS po měření (postprocessing), zpracování nivelačních dat, 

vyrovnání sítě, export do GIS / CAD systémů. [2] 

8.2 Vazebná vyrovnání sítě 

Jak již bylo zmíněno, do 2D vazebného zpracování odhadů neznámých parametrů 

GMM ve tvaru 

,

),(ˆˆ

2
0∑ =

°−==

L LQs

LL-CAd-dLCAdv
       (33) 

se použily polohové souřadnice a souřadnicové rozdíly pěti pozorovaných bodů B-6, B-10, 

C-20, P-III-1, P-IV-1 a tří vztažných bodů Varkapu, Heringeš a Široké (Obr. 16). Podrobný 

teoretický popis postupu vypořádání sítě je uveden v kap. 5, proto v této kapitole je 

uvedena pouze stručná charakteristika postupu. Struktura jednotlivých veličin v této síti je 

definována 28=m  GNSS vektory získaných observace, 843 == mn , observovanými 

veličinami 5=b  observovanými bodmi a 153 == bk  vnucenými parametry. 

Vektor přibližných souřadnic pozorovaných bodů o
C  s rozměry (15,1) je tvořen 

polohovými souřadnicemi vztažných a pozorovaných bodů, které byly probrány  

z prvotního zpracování v softwaru LGO 6.0. 

Vektor observací L  s rozměry (84,1) je tvořen polohovými souřadnicovými rozdíly 

mezi jednotlivými body sítě, které byly převzaty ze zpracování sítě v softwaru LGO 6.0. 
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Pořadí souřadnicových rozdílů je dáno abecedním pořadím počátečních bodů vektorů, 

vycházejících nejprve z pozorovaných bodů a pak ze vztažných bodů s definovaným 

prvotním rozdílem ve směru osy X, Y i ve směru osy Z. Toto pořadí je dodržováno při 

celém zpracování. 

 
Obr. 16 Znázornění geodetické sítě 

 

Vektor přibližných observací 
o

L  s rozměry (84,1) je dán vzájemnými 

souřadnicovým rozdíly přibližných souřadnic daných bodů, přičemž pořadí jednotlivých 

rozdílů je stejné jako ve vektoru observací L . 
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Vektor doplňků observací dL  je dán rozdílem prvků vektoru observací a vektorem 

přibližných observací, zachovává rozměr (84,1) a je určen v milimetrech. 

Kofaktorová matice LQ   je diagonální matice s rozměry (84,84), kde na hlavní 

diagonále jsou kofaktory, které definují přesnost určení jednotlivých vektorů na základě 

polohové přesnosti GNSS měření statickou metodou, a jsou dány druhou mocninou 

určenou ze vztahu pro přesnost určení polohy 5 mm + 0 , 5 ppm, kde se k definovaným  

5 mm připočítává na každý kilometr ještě 0,5 mm. 

Pokud jsou v dané síti tři vztažné body, matice parciálních derivací A  s rozměry 

(84,24) se rozdělila na aktivní část, která bude vstupovat do dalšího zpracování a pasivní 

část, která přísluší vztažným bodům. 

Vektor doplňků určovaných souřadnic Cd
)

 s rozměry (15,1) se určil na základě 

maticového součinu: 

( ) dLQAAQACd L

T

L

T 111ˆ −−−= .       (34) 

Vektor vyrovnaných souřadnic pozorovaných bodů Ĉ  s rozměry (15,1) je určen 

součtem vektoru přibližných souřadnic o
C  a vektoru doplňků odhadů stanovovaných 

bodů Cd ˆ :                  CdCC ˆˆ
)1,15(

+= o                 (35) 

Vektor oprav v  observovaných veličin  L  se určil jako 

( )
dLCAdv −= ˆ

1,84
,        (36) 

vektor vyrovnaných měřených hodnot L̂  je dán součtem vektoru měřených hodnot L  

a vektoru oprav v :
( )

vLL +=
1,84

ˆ .                 (37) 

Jednotkový aposteriorní rozptyl 2
0s  z realizovaného odhadovacího procesu se určil 

jako:               
( ) ( )

1
2
0

1,1

T

L
v Q v

s
n k

−

=
−

,                  (38) 

kde 843 == mn  počet observovaných veličin a 153 == bk  počet určovaných parametrů. 

Kovarianční matice 
Ĉ

Σ  vyrovnaných souřadnic ZYX ˆ,ˆ,ˆ  PB bodů s rozměry (84,84) 

se určí jako:     
CC

Qs ˆ
2
0

)56,56(
ˆ =Σ ,                 (39) 

kde na hlavní diagonále se nacházejí rozptyly poukazující na přesnost bodů ve směru os  

X a Y. 
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Kovarianční matice vyrovnaných hodnot observovaných veličin 
L
)Σ  (84,84) se určila 

součinem aposteriorních rozptylů a kofaktorové matice:
LL

Qs ))
2
0

)84,84(

=Σ            (40) 

a její hlavní diagonála je tvořena druhými mocninami standardních (směrodatných) 

odchylek vyrovnaných veličin charakterizujících přesnost určení odhadů. 

Kvůli velkému množství hodnot jsou výsledky zpracování z jednotlivých metod 

uvedené v přílohách 1, 2, 3. Příloha 1 obsahuje zpracování MNČ odhadem, příloha 2 

obsahuje zpracování robustním M-odhadem podle Hampela, příloha 3 obsahuje zpracování 

robustním M-odhadem podle Hampela. V přílohách jsou uvedeny hodnoty vektoru 

observovaných veličin L , hodnoty vektoru přibližných observácií °L , hodnoty vektoru 

doplňku observacií dL , který je dán rozdílem prvků vektorů L  a °L , hodnoty 

kofaktorovoj matice Lq  , vyrovnané hodnoty
 

L̂ , opravy přisouzeno veličinám v podle 

použitých metod vyrovnání a směrodatné odchylky 
L

S ) . 

Tab. 5, 6, 7 obsahuje přibližné a vyrovnané souřadnice 5-jejich určovaných bodů 

spolu s přesností vyrovnaných souřadnic 
C

s ˆ . Rozměr jednotlivých vektorů je (15,1). Při 

zpracování MNČ bylo dosaženo nižší přesnost vyrovnaných souřadnic 
C

s ˆ  než při 

robustním zpracování. Důkazem toho jsou větší hodnoty 
C

s ˆ  (Tab. 5). 

 

Tab. 5 MNČ odhad 
Co     

 
[m] [m] [m] [mm] 

X 1238170,732 -0,28 1238170,732 0,75 
Y 261135,927 0,38 261135,927 0,75 B-6 
Z 245,928 1,42 245,929 0,60 
X 1238862,015 0,21 1238862,015 0,76 
Y 260850,322 0,56 260850,323 0,75 B-10 
Z 280,320 0,75 280,321 0,60 
X 1238054,795 -0,03 1238054,795 0,76 
Y 261450,467 -0,38 261450,467 0,77 C-20 
Z 218,218 0,24 218,218 0,61 
X 1237837,321 -0,36 1237837,321 0,77 
Y 261238,302 0,59 261238,303 0,75 P-III-1 
Z 260,130 0,04 260,130 0,60 
X 1238412,354 -1,27 1238412,353 0,75 
Y 261173,393 -0,39 261173,393 0,75 P-IV-1 
Z 265,163 -0,91 265,162 0,60 
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Tab. 6 Robustní M-odhad podle Hubera 
Co     

 
[m] [m] [m] [mm] 

X 1238170,732 -0,20 1238170,732 0,53 
Y 261135,927 0,32 261135,927 0,55 B-6 
Z 245,928 1,02 245,929 0,63 
X 1238862,015 0,24 1238862,015 0,53 
Y 260850,322 0,53 260850,323 0,56 B-10 
Z 280,320 0,38 280,320 0,57 
X 1238054,795 -0,07 1238054,795 0,53 
Y 261450,467 -0,41 261450,467 0,53 C-20 
Z 218,218 -0,12 218,218 0,59 
X 1237837,321 -0,26 1237837,321 0,53 
Y 261238,302 0,47 261238,302 0,53 P-III-1 
Z 260,130 -0,27 260,130 0,62 
X 1238412,354 -1,30 1238412,353 0,57 
Y 261173,393 -0,18 261173,393 0,55 P-IV-1 
Z 265,163 -1,21 265,162 0,61 

 
Tab. 7 Robustní M-odhad podle Hampela 

Co     
 

[m] [m] [m] [mm] 
X 1238170,732 -0,38 1238170,732 0,53 
Y 261135,927 0,29 261135,927 0,51 B-6 
Z 245,928 1,25 245,929 0,55 
X 1238862,015 0,11 1238862,015 0,54 
Y 260850,322 0,49 260850,322 0,52 B-10 
Z 280,320 0,44 280,320 0,47 
X 1238054,795 -0,13 1238054,795 0,53 
Y 261450,467 -0,41 261450,467 0,53 C-20 
Z 218,218 0,03 218,218 0,49 
X 1237837,321 -0,46 1237837,321 0,54 
Y 261238,302 0,57 261238,303 0,52 P-III-1 
Z 260,130 -0,15 260,130 0,53 
X 1238412,354 -1,56 1238412,352 0,54 
Y 261173,393 -0,35 261173,393 0,51 P-IV-1 
Z 265,163 -1,17 265,162 0,50 

 

8.3 Testování vazbové sítě 

Vyrovnaná síťová struktura byla testována několika způsoby. Vhodnost volby GMM 

použitého při zpracování se ověřilo globálním testem (Tab. 8) odhadovacieho modelu a 

přítomnost odlehlých měření se testovalo studentovým testem a Pope testem (Přílohy 4, 5, 

6). 
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V testování Globálním test testovací statistika T  dána výpočtem 

)(
2
0

2
0 kn

s
T −=

σ
       (41) 

porovnala s kritickou hodnotou s rozdělením 2χ  (Chí-kvadrát) se zvolenou hladinou 

významnosti 05,0=α  a stupni volnosti )( knf −=  

)(2
kn −αχ         (42) 

kde 843 == mn  představuje počet observovaných veličin a 153 == bk  počet určovaných 

parametrů. 

Protože kritická hodnota je větší než testovací kritérium, test nepotvrdil rozpory mezi 

matematickým modelem zpracování a použitými observace, tedy lze ho považovat za 

nezkreslený a observace za nezatížené hrubými chybami. 

 

Tab. 8 Statistické testování globálním testem 

MNŠ odhad Robustní M-odhad - Hampel Robustní M-odhad - Huber 
Tg Tkrit Tg Tkrit Tg Tkrit 

2,665 3,911 1,309 3,911 1,404 2,905 

 

Studentovým testem se testovala přítomnost hrubých chyb ve vektoru observácií L . 

Testování bylo provedeno pro každý prvek vektoru L , přičemž testovací statistika iT  se 

určila ze vztahu:     

)84,...,2,1(
2

2

∈
Ω

= i
s

T
i

i
i ,       (43) 

kde přičemž iv  jsou členy vektoru oprav v  a viq  jsou diagonální prvky kofaktorovej 

matice oprav vQ  a porovnala s kritickou hodnotou s F-rozdělením na hladině významnosti 

05,0=α  a stupni volnosti 11 =f  a ,1158412 −−=−−= knf ),( 21 ffFα⇒           (44) 

kde 843 == mn  představuje počet observovaných veličin a 153 == bk  počet určovaných 

parametrů. 

Jelikož při testování všech prvků vektoru observácií L  je splněna podmínka αFTi ≤  

rizikem 05,0=α  se připouští, že žádná observace není zatížena hrubými chybami a 

nepředstavuje odlehlou hodnotu. 



Bc. Jozef Lichvar: Vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií GNSS robustnými 
metodami  

2011  46 

Pope testem se testovala také přítomnost odlehlých měření. Testovací statistika iT  

dána vztahem: 
iii vvo

i

v

i

i

qqs

v

s

v
T ==                 (45) 

Srovnání kritickou hodnotou s τ - rozdělením, hladinou významnosti rozdelením 05,0=α  

a stupni volnosti  f = n – k = 84 – 15 = 69, )( kn −⇒ ατ              (46) 

Ve všech případech testování je kritická hodnota větší než testovací kritérium, a 

proto na hladině významnosti 05,0=α  lze tvrdit, že všechny šetřené opravy iv , resp. 

observace iL  nejsou odlehlou hodnotou stanoveného rozdělení. 

8.4 Grafická vizualizace geodetické sítě 

Na základě výsledků zpracování a vyrovnání (MNČ a 2x robustního) (Tab. 5, 6, 7) se 

vytvořila grafická vizualizace 3D geodetické sítě (Obr. 17, 19, 21) pomocí konfidenčných 

absolutních elipsoidů. Ty jsou situovány na bodech geodetické sítě v souřadnicovém 

systému S-JTSK. Grafická vizualizace a zdrojový kód zpracování byly vytvořeny v 

softwarovém prostředí Matlab 2010. Zpracování geodetické sítě odhadem MNČ poskytuje 

výsledky s nižší přesností jako robustní zpracování podle Hubera nebo Hampela. Důkazem 

toho jsou výstupní hodnoty 
Ĉ

σ  (Tab. 7, 8, 9), jakož i velikosti absolutních elipsoidů (Obr. 

17, 19, 21). 

Obr. 18, 20, 22 představují grafickou vizualizaci konfidenčných absolutních 

elipsoidů na jednotlivých bodech. Středy elipsoidů jsou Ĉ  určovaných bodů. Označení 

jednotlivých os ZYX ,,  je doplněno malým písmenem r  s významem redukovaných 

souřadnic. Pro přehlednost a čitelnost jsou na osách znázorněny redukovány souřadnice 

určovaných bodů, které vznikly škrtnutím všech číslic před desetinnou čárkou. Směrování 

osy je znázorněno tak, aby směrování osy bylo jako v S-JTSK, tj. kladný směr osy X  

směřuje na jih a kladný směr osy Y  směřuje na západ (Obr. 17, 19, 21), resp. přibližně 

tímto směrem resp. (Obr. 18, 20, 22). 
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Obr. 17 Vizualizace 3D zpracování sítě MNŠ odhadem  

 

 

 

Obr. 18 Vizualizace 3D zpracování sítě MNŠ odhadem absolutními konfidenčními elipsoidy 
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Obr. 19 Vizualizace 3D zpracování sítě robustním M-odhadem podle Hubera 

 

Obr. 20 Vizualizace 3D zpracování sítě robustním M-odhadem podle Hubera absolutními konfidenčnými 

elipsoidy 
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Obr. 21 Vizualizace 3D zpracování sítě robustním M-odhadem podle Hampela 

 

 

Obr. 22 Vizualizace 3D zpracování sítě robustním M-odhadem podle Hampela absolutními konfidenčnimi 

elipsoidy 

 

 



Bc. Jozef Lichvar: Vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií GNSS robustnými 
metodami  

2011  50 

9 Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo vyrovnání geodetické sítě zaměřené technologií 

GNSS robustními metodami. Zaměření geodetické sítě bylo vykonané v oblasti sídliště 

Dargovských hrdinů v městské části města Košice v okrese Košice III. 

Na základě výsledků zpracování jsme dospěli k závěru že pro zpracování měřených 

veličin se považuje za vhodnější robustní zpracování podle Hubera a Hampela, jak 

zpracování geodetické sítě odhadem MNČ. Z vypočtených hodnot je možno pozorovat, že 

tlumící konstanty robustních M-odhadů potlačili vliv nahodných chyb natolik, že jsme 

dostali přesnější výsledky. Robustním M-odhadem jsme tak dosáhli větší přesnost a 

spolehlivost určení polohy bodu v prostoru, což potvrzují všeobecně známé teorie aplikací 

robustního odhadování.  

Výsledky zpracování z jednotlivých metod jsou obsaženy v přílohách k diplomové 

práci jak v tištěné formě, tak i na CD nosiči. 
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