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Abstrakt 

Práce se zabývá možnostmi využití technologie globálních navigačních 

družicových systémů v oblasti meteorologie, a to konkrétně při stanovování obsahu 

vodních par v atmosféře, který významným způsobem ovlivňuje počasí. 

Jejím hlavním cílem je zhodnocení kvality šikmých zpoždění GNSS signálů 

získaných různými technikami. Je testován a hodnocen reálný vliv horizontálních 

gradientů troposféry a post-fit residuí očištěných či neočištěných o vliv multipath na 

výslednou hodnotu šikmého zpoždění. Výsledky z GNSS jsou porovnávány s výsledky 

měření vysokofrekvenčního radiometru. V návaznosti na tento cíl se práce věnuje také 

návrhu a otestování nové metody GNSS tomografie atmosféry, která by umožňovala 

rekonstrukci vertikálního profilu rozložení hodnot obsahu vodních par v atmosféře 

z měření pouze několika GNSS přijímačů umístěných v terénu do přímky. 

Klíčová slova:  GNSS meteorologie, GNSS tomografie atmosféry, obsah vodních 

par v atmosféře, šikmá zpoždění signálu, post-fit residuum, vysokofrekvenční radiometr 

Abstract 

The thesis is concerned with a usage of global navigation satellite systems in 

meteorology, concretely for a determination of predicted water vapour of the atmosphere 

which significantly influences weather.  

Its main goal is to evaluate the quality of GNSS-derived slant wet delays acquired 

by different techniques. The real influence of horizontal gradients and post-fit residuals 

with or without multipath correction on SWD computation is examined and assessed. The 

GNNS-derived slant wet delays were compared with those directly measured by a water 

vapour radiometer. Further a new GNSS tomography of the atmosphere method is 

proposed and tested. This method could be used for a reconstruction of vertical profile of 

the water vapour distribution in the atmosphere from only a few GNSS receivers situated 

in the field in a line. 

Keywords: GNSS meteorology, GNSS tomography, water vapour of the 

atmosphere, slant wet delay, post-fit residual, water vapour radiometer 
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Motivace 

Disertační práce je zaměřena na oblast GNSS meteorologie, tedy metodu sloužící 

ke studiu rozložení obsahu vodních par v atmosféře z GNSS měření. Obsah vodních par 

v atmosféře je důležitým parametrem, který ovlivňuje stav a vývoj počasí a současné 

metody pro jeho určování jsou spojeny s řadou nevýhod. Řešení by mohlo poskytnout 

právě využití technologie GNSS. 

Hlavním předmětem této disertační práce je porovnání šikmých zpoždění GNSS 

signálů získaných různými postupy s měřeními vysokofrekvenčního radiometru a 

stanovení vhodného postupu pro zisk přesných šikmých zpoždění. Šikmá zpoždění jsou 

vstupními daty pro tomografii atmosféry, která rozvíjí klasickou GNSS meteorologii a 

umožňuje studovat rozložení vodních par v trojrozměrné síti buněk nad sítí GNSS 

přijímačů. Práce se dále zabývá návrhem a otestováním nové metody GNSS tomografie 

atmosféry, která nevyžaduje rozsáhlou síť GNSS přijímačů.  

 

Autor práce by chtěl na tomto místě srdečně poděkovat doc. Ing. Petru Rapantovi, 
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báňské - Technické univerzitě Ostrava za poskytnutí zázemí a podpory při studiu. 
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měření, interní grant HGF, VŠB-TU Ostrava. 

- SGS SP/2010149. Přesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách 
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ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

GEONAS Geodynamická síť Akademie věd České republiky 

GNSS  Globální navigační satelitní systém 

VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický topografický a kartografický 

 

Cizojazyčné zkratky 

AROME Applications of Research to Operations at Mesoscale 

ARPEGE Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle 

ART  Algebraic Reconstruction Techniques 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer 

BKG  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

BOC  Binary Offset Carrier 

CDDIS Crustal Dynamics Data Information System 

CDMA Code Division Multiple Access 

DCB  Differential Code Bias of GNSS Receivers 

DD  Double-differecing 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 

E-GVAP EUMETNET GPS Water Vapor Programme 

EPH  GNSS ephemeris/clock data 



 

                                                                                                                    

EPN  EUREF Permanent Network 

ERP  Earth orientation parameters 

EUMETNET European Meteorological Services' Conference 

EUREF European Reference Frame 

ESA  Europian Space Agency 

FDMA  Frequency Division Multiple Access 

GEONET GPS Earth Observing Network 

GIPSY-OASIS GNSS-Inferred Positioning System and Orbit Analysis Simulation 

Software 

GFZ  GeoForschungsZentrum 

GLONASS Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

GPS  Global Positioning System 

GTTM  Topography-dependent Turbulence Model 

IDW  Inverse Distance Weighting 

IGU  IGS Ultra Rapid Products 

IGR  IGS Rapid Products 

IGS  International GNSS Service 

IWV  Integrated Water Vapour 

ITRF  International Terrestrial Reference Frame 

JPL  Jet Propulsion Laboratory 

LIDAR Light detection and ranging 

MERIS Medium Resolution Imaging Spectroradiometer 

METEOSAT Meteorological Satellite 

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

NASA  National Aeronautics and Space Administration 



 

                                                                                                                    

NRT  Near Real Time 

NWP  Numerical Weather Prediction Model 

PORTOS  Potsdam Real-Time Tomography System 

PPP  Precise Point Positioning 

PWV   Precipitable Water Vapour 

RINEX Receiver Independent Exchange Format 

RMSE  Root-mean-square error 

SDEV  Standard deviation 

STD  Slant Total Delay 

SW  Software 

SWD  Slant Wet Delay 

SWV  Slant Water Vapour 

TOUGH Targeting Optimal Use of GPS Humidity Measurements in Meteorology 

USNO  United States Naval Observatory 

UTC  Universal Time Coordinated 

WGS  World Geodetic System 

WVR  Water Vapour Radiometer 

ZHD  Zenith Hydrostatic Delay 

ZTD  Zenith Total Delay 

ZWD  Zenith Wet Delay  
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1 Úvod 

Atmosféra je jednou z nejdynamičtějších složek planety Země. Svými projevy 

v podobě aktuálního stavu počasí ovlivňuje bezesporu život každého z nás. Ona může 

rozhodnout, co si na sebe ráno oblečeme, jaká bude letošní úroda zemědělských plodin, a 

do určité míry zajisté ovlivňuje i naše psychické rozpoložení. Člověk se zabývá možnostmi 

předpovídání počasí s využitím exaktních metod již po období několika staletí. 

S příchodem globálních navigačních družicových systémů se jeho možnosti rozšířily o 

další použitelnou metodu. 

Signál vyslaný družicí systému GNSS je během svého průchodu atmosférou 

ovlivňován jejími dvěma vrstvami, troposférou a ionosférou. Zatímco vliv ionosféry je 

možno z měření odstranit vhodnou technikou zpracování, u troposféry je tato situace 

obtížnější. Její vliv na signál z GNSS je z části dán aktuálním obsahem vodních par 

v atmosféře, což je parametr ovlivňující také současný stav a vývoj počasí. Právě hodnoty 

této veličiny jsme schopni na základě GNSS měření určovat. 

V současnosti využívané postupy pro určování obsahu vodních par v atmosféře 

nesou řadu omezení a nevýhod, které dokáže vyřešit právě metoda GNSS meteorologie. Na 

druhou stranu, i ona sama je zatížena několika problémy, které prozatím neumožňují její 

plné využití jakožto zdroje dat pro numerické předpovědní modely počasí. Tou základní 

nevýhodou klasické GNSS meteorologie je, že dokáže poskytnout pouze absolutní hodnotu 

obsahu vodních par v atmosféře v zenitovém úhlu nad GNSS přijímačem v libovolném 

čase. Neznáme tedy konkrétní rozložení vodních par v jednotlivých výškách troposféry, 

což je informace pro meteorology velice podstatná. Z tohoto důvodu dochází k vývoji 

metody GNSS tomografie, která by umožňovala trojrozměrné studium obsahu vodních par 

v troposféře. V současnosti existuje několik přístupů, jak tuto úlohu řešit, všechny jsou 

však zatíženy nutností existence husté sítě GNSS přijímačů pro dosažení rozumného 

horizontálního i vertikálního rozlišení. V minulosti bylo tyto sítě nutné často uměle 

budovat pro potřeby konkrétního tomografického projektu, v posledních několika letech 

vyvstává možnost využívat pro tento účel národní sítě referenčních stanic a pokusit se 

budovat systém tomografie nad územím celého státu. Obě tyto varianty jsou však spojeny 

s potřebou dostupnosti měření z velkého množství GNSS přijímačů a dostatečného 

technického zázemí pro jejich zpracovávání. 
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Vstupními daty pro tomografii atmosféry jsou hodnoty šikmých zpoždění 

jednotlivých GNSS signálů (Slant Wet Delay, SWD) způsobené primárně vodní parou v 

atmosféře. Přesné stanovení hodnot SWD je velice důležité pro dosažení kvalitních 

výsledků při následné tomografické rekonstrukci. Základem jejich výpočtu jsou hodnoty 

zpoždění signálu v zenitovém úhlu nad přijímačem, které za pomocí tzv. mapovací funkce 

mapujeme na konkrétní elevační úhel konkrétní observace ke družici. Do výpočtu SWD je 

dále možno zavádět další parametry, které by měly přinášet informace o asymetrii 

rozložení hodnot vodních par v reálné atmosféře a díky tomu výslednou hodnotu zpřesnit. 

Jsou jimi horizontální gradienty, definující azimutální asymetrii a tzv. post-fit residua 

reprezentující rozdíl mezi observací skutečnou a tou při zpracování GNSS měření 

adjustovanou. Ačkoliv je obecně zavádění těchto residuí do výpočtu hodnot SWD 

doporučováno, někteří autoři se k tomuto kroku staví velice negativně. Post-fit residua 

mohou být také volitelně očištěna o negativní vliv vícecestného šíření signálu vlivem 

odrazů od různých povrchů (multipath). 

Ačkoliv projektů zabývajících se řešením tomografie atmosféry existuje několik, 

stanovením reálného vlivu volitelných kroků v podobě horizontálních gradientů troposféry, 

post-fit residuí s korekcí multipath či bez ní na kvalitu výsledných hodnot šikmého 

zpoždění signálu se doposud na celosvětové úrovni věnovalo pouze omezené množství 

prací a bohužel žádná z nich dostatečně systematicky a celkově. V rámci území České a 

Slovenské republiky je pozornost věnována GNSS meteorologii, oblastí určování šikmých 

zpoždění signálů z GNSS měření či tomografií atmosféry se doposud nezabýval nikdo. 

GNSS tomografie umožňující rekonstruovat prostorové rozložení obsahu vodních par 

v atmosféře má ambice stát se důležitým zdrojem dat pro numerické předpovědní modely 

počasí a vést ke zkvalitnění jejich výstupů, zejména předpovědí srážek. Její přínos 

pro oblast vědy i běžného lidského života je tím zcela zřejmý.  

Cíle disertační práce 

- na základě porovnání s výsledky z měření vysokofrekvenčního radiometru 

zhodnotit kvalitu šikmých zpoždění GNSS signálů, primárně ze systému GPS, 

získaných různými technikami a stanovit vhodný postup pro zisk šikmých zpoždění 

signálů jakožto hlavních vstupních dat tomografie atmosféry 
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- navrhnout a při reálném měření otestovat novou metodu GNSS tomografie 

atmosféry, která by nezkoumala atmosféru v celé síti trojrozměrných buněk, ale 

pouze v rámci dvojrozměrného řezu atmosférou. I tento řez by umožňoval 

rekonstrukci vertikálního profilu rozložení hodnot obsahu vodních par v atmosféře 

a přitom vyžadoval měření pouze z několika GNSS přijímačů umístěných v terénu, 

- stanovit vliv přispění využití kombinovaných zpracování dat ze systémů GPS a 

GLONASS pro oblast GNSS meteorologie a tomografie atmosféry. 

Text práce nejprve seznamuje čtenáře s obecnými základy Globálních navigačních 

satelitních systémů, problematikou GNSS meteorologie a tomografie atmosféry včetně 

shrnutí současného stavu v jednotlivých podoblastech těchto vědních oborů a také 

obecnými metodami pro určování obsahu vodních par v atmosféře. Další části práce jsou 

již praktického charakteru a věnují se řešení vytyčených cílů. 
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2 Globální navigační družicové systémy 

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) hrají důležitou roli v mnoha 

odvětvích lidského konání již po mnoho let. Kromě všech existujících druhů dopravy 

nalézají své nenahraditelné místo také v průmyslu, zemědělství, vojenství, zeměměřictví, 

volnočasových aktivitách a v neposlední řadě v mnoha vědeckých disciplínách. Tato 

kapitola disertační práce poskytuje stručný přehled informací o existujících globálních 

navigačních satelitních systémech, jejich současném stavu a krátký náhled do jejich 

budoucna. 

2.1 Global Positioning System (GPS) 

Systém NASVSTAR GPS vyvíjený a provozovaný Ministerstvem obrany USA 

tvoří od začátku základní stavební kámen satelitních navigačních systémů. Jeho vývoj se 

započal v roce 1973 a do provozu byl dosažením plného operačního stavu uveden 1995. 

Přístup ke kvalitním službám tohoto primárně vojenského systému byl však širokému 

civilnímu obyvatelstvu zajištěn až roku 2000, kdy došlo k vypnutí selektivní dostupnosti 

C/A kódu. Toto omezení do té doby snižovalo přesnost civilních měření pod použitelnou 

úroveň. 

Systém GPS je tvořen třemi samostatnými segmenty – řídícím, kosmickým a 

uživatelským. Kosmický segment se skládá z plné konstelace 24 + 3 družic na šesti 

oběžných drahách ve vzdálenosti 20 200km od zemského povrchu a s oběžnou drahou 

jedné družice 11h 58min. (Rapant, 2002) Úhel sklonu oběžných drah vůči rovníku je 55°. 

Na počátku roku 2012 byla konstelace složena z 32 družic (11 kusů bloku II-A 

vypuštěných na oběžnou dráhu v letech 1990 až 1997, 12 družic bloku II-R z let 1997 – 

2004, 7 z bloku IIR-M a dvě nejnovější družice bloku II-F z let 2010 a 2011). 

V projektované budoucnosti se počítá s vypuštěním dalších 11 družic bloku II-F, které má 

později nahradit 30 družic bloku III.  

Řídící pozemní segment se skládá z pěti monitorovacích stanic, tří pozemních antén 

a hlavního řídícího střediska umístěného na vojenské základně Schriever ve státě Colorado. 

Na základě dat z monitorovacích stanic jsou vytvářeny produkty v podobě efemerid družic, 

korekcí hodin na družicích a navigačních zpráv jednotlivých družic, které jsou s využitím 

pozemních antén přenášeny na družice. Hlavním úkolem pozemního segmentu je 
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monitorovat a udržovat kosmický segment v provozu. Uživatelský segment tvoří armádní i 

civilní uživatelé přijímačů, kteří jsou díky těmto zařízením schopni kdekoliv na zemském 

povrchu a v jeho okolí určit svoji polohu v souřadnicovém systému WGS84, rychlost 

svého případného pohybu a přesný čas. 

Každý signál vyslaný družicí systému GNSS je kombinací nosné vlny, 

dálkoměrného kódu a navigační zprávy. Od počátku GPS byly signály přenášeny na dvou 

nosných frekvencích L1 (1 575,42 MHz) a L2 (1 227,6 MHz), ke kterým od bloku družic 

II-F přibyla nová frekvence L5 (1 176,45 MHz). Všechny družice používají stejné 

frekvence, jejich identifikace je prováděna na základě jejich jedinečného PRN kódu. 

Frekvence L1, L2 signálů družic všech bloků jsou modulovány těmito pseudonáhodnými 

dálkoměrnými kódy:  

- C/A (Coarse-Aquisition) kódem o frekvenci 1,023 MHz, který se opakuje každou 

milisekundu a zajišťuje standardní polohovou službu, 

- P (Precise) kódem o frekvenci 10,23 MHz, který se opakuje co 7 dní a je základem 

přesné polohové služby. V případě aktivace jeho šifrování se stává dostupným 

pouze pro autorizované uživatele a je označován jako Y kód. V současné době 

všechny družice po většinu času stále vysílají Y kód. 

Frekvence L1 je modulována pouze C/A kódem, L2 oběma kódy. Pro zkvalitnění 

civilních služeb a zpřesnění určování polohy poskytují družice bloku IIR-M a novější 

v rámci modernizace systému také L2C kód na frekvenci L2. L2C je civilní verzí P kódu, 

tedy kódu rychlejšího a delšího než kterým je C/A. Tvoří jej dvě odlišné sekvence kódu – 

CM (Civilian Moderate) kód, který se opakuje každých 20 ms a CL (Civilian Long) o 

délce 1 500 ms. Kromě L2C kódu přibyl od družic tohoto bloku na obou frekvencích také 

vojenský M kód. 

Nová frekvence L5 vysílaná družicemi bloku II-F je modulována dvěma civilními 

dálkoměrnými kódy I5 a Q5. Tato frekvence má přispět k celkové robustnosti systému a 

vzhledem ke svému kmitočtu spadajícímu do pásma celosvětově vymezeného pro oblast 

letecké radiokomunikace být prospěšná zejména při řešení krizových událostí v tomto 

odvětví. Předpokládá se, že plná konstelace družic vysílajících i na této frekvenci by měla 

být k dispozici kolem roku 2018. 
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Do budoucna se v rámci bloku III počítá s vylepšeným L1C kódem, který bude 

vysílán také družicemi evropského systému GNSS Galileo. Používání tohoto kódu plánují 

v rámci svých systémů také Japonsko a Čína. Jeho použití povede hlavně ke zvýšené 

interoperabilitě mezi jednotlivými systémy a zkvalitnění služeb poskytovaných konečným 

civilním uživatelům. Vypuštění prvního satelitu bloku III se plánuje na rok 2014. (OOSA, 

2010) 

Na všech frekvencích je také vysílaná navigační zpráva, která je nutná pro určení 

polohy družic a následně také polohy přijímače. Kromě telemetrických údajů a časových 

značek obsahuje přesné efemeridy vysílající družice, almanach s přibližnými efemeridami 

ostatních družic, korekce pro atomové hodiny družice a opravu ionosférické refrakce, 

informace o stavu družice. Doba vysílání celé navigační zprávy je 12.5 minuty. 

2.2 GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya 

Sistema) 

Vývoj systému GLONASS byl spuštěn v tehdejším Sovětském svazu v roce 1976, 

plné provozní konstelace dosáhnul roku 1995. Následně se však projekt potýkal 

s finančními problémy, které postupně vedly ke snížení počtu funkčních družic na pouhých 

šest v roce 2001. Později však postupně docházelo ke znovuobrození systému, který od 

poloviny roku 2009 již stále dosahuje plné či téměř plné konstelace. Ačkoliv byl tento 

původně ryze vojenský systém již od konce osmdesátých let koncipován také jako civilní, 

jeho reálné využívání v rámci této sféry bylo po dlouhou dobu na minimální úrovni a 

nárůstu doznává až v současnosti. Důvodů pro tento stav je několik – nezdary v jednáních 

mezi Ruskou federací a jinými subjekty včetně výrobců přijímačů, dlouholeté problémy 

s funkčností systému, použitá modulace frekvencí signálu FDMA (Frequency Division 

Multiple Access). Systém GLONASS nepoužívá WGS-84, ale geocentrický souřadnicový 

systém PZ-90, v aktuálně platné verzi PZ-90.02. Transformační klíče pro transformaci 

souřadnic mezi těmito dvěma systémy jsou snadno dostupné, rozdíly v 

netransformovaných souřadnicích se pohybují na úrovni prvních metrů.  

Plnou konstelaci kosmického segmentu systému tvoří 21 + 3 družic rozmístěných 

na třech oběžných drahách ve výšce 19 130km, která má za důsledek o něco kratší dobu 

oběhu planety Země oproti systému GPS – 11h 15min 44s. Inklinační úhel oběžných drah 

64.8°, který je o 9.8° větší než u systému GPS, vede k o něco lepšímu pokrytí oblastí 
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vysokých zeměpisných šířek, ve kterých se nachází značná část území Ruska. (Dach et al., 

2007) V únoru roku 2012 zahrnovala konstelace tohoto systému 31 družic, z nichž 23 bylo 

v plně operačním provozu a zbylé sloužily jako aktivní záloha či na nich byla prováděna 

údržba. Nejstarší z aktivních satelitů byl vypuštěn na konci roku 2006, nejnovější 

v prosinci 2011. Současná provozní konstelace je tak tvořena 19 satelity druhé generace 

GLONASS-M a 4 družicemi třetí generace GLONASS-K1.  

Řídící pozemní segment tvoří hlavní řídící stanice Krasnoznamensk poblíž Moskvy 

a jedenáct monitorovacích stanic, z nichž jsou všechny kromě jediné situovány na území 

Ruska. Několik z těchto stanic je kromě monitorování používáno také pro komunikaci 

s družicemi. (Revnivykh, 2007) 

Stejně jako systém GPS vysílají družice systému GLONASS signály na dvou 

frekvencích (u poslední generace družic GLONASS-K1 již na třech). Na rozdíl od GPS, 

který používá pro potřeby identifikace družice dle vysílaného signálu modulaci 

dálkoměrného kódu CDMA, GLONASS využívá modulaci frekvence, tzv. FDMA. Každá 

družice tak vysílá stejný kód na mírně odlišné frekvenci dle vztahů:  

L1 = 1 602 MHz + n*0,5625 MHz      (1) 

L2 = 1 246 MHz + n*0,4375 MHz         (2) 

kde: 

n představuje číslo kanálu přiřazeného družici, od roku 2005 nabývá hodnot -7 až 

+4 (dvě protilehlé družice umístěné na stejné oběžné dráze nesou stejné číslo kanálu). 

Výhodou FDMA modulace je větší resistence vůči interferencím s jinými vysílači 

či mezi jednotlivými navigačními signály družic. Nevýhodou pak náročnější konstrukce 

přijímače a v poslední době zejména nemožnost kombinovat signály GLONASS s jinými 

GNSS. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k modernizaci a družice generace GLONASS-

K1 u nosné vlny L3 o frekvenci 1 202,025 MHz poprvé využívají modulace CDMA. U 

budoucí generace GLONASS-K2 se počítá s CDMA modulací u L1 i L2. FDMA modulace 

by měla být na těchto vlnách i nadále zachována po určitý čas. (Urlichich et al., 2010) 

Vypuštění prvního satelitu generace K2 je plánováno na rok 2014 a v roce 2021 by již 

měly tvořit kompletní konstelaci systému GLONASS.  

V současnosti je používán na frekvencích L1 a L2 civilní krátký kód SP o frekvenci 

0,511 MHz a délce 1 s a vojenský SP kód o frekvenci 5,11 MHz. Pro každý z těchto kódů 
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existuje odlišná navigační zpráva, která je společně s ním vysílána. Navigační zpráva pro 

civilní kód obsahuje stejné prvky jako zpráva ze systému GPS, ale je navíc doplněna o 

informace o přiděleném kanálu a rozdíly mezi časem GLONASS a GPS. Zpráva obsahuje 

pět rámců po 30 s a je tak celá odvysílaná za 2.5 minuty. 

 

Obr. 1: Družice generace GLONASS-M (http://spacecorp.ru/upload/medialibrary/823/Glonass-M-W.jpg) 

2.3 Galileo 

Systém budovaný Evropskou unií pro zajištění nezávislosti Evropy v oblasti GNSS, 

jehož vývoj byl započat na přelomu 20. a 21. století, měl být dle své prvotní specifikace 

v plném operačním provozu již roku 2008. Bohužel tomu tak není a v současnosti jsou na 

oběžných drahách umístěny pouze první dva testovací satelity, s vypuštěním dalších dvou 

se počítá během roku 2012 a dosažení plné úrovně služeb je plánováno kolem roku 2019. 

Na rozdíl od předchozích dvou primárně vojenských systémů je Galileo od počátku 

plánován jako systém civilní, s několika úrovněmi služeb. Ty základní budou uživatelům 

poskytovány zdarma, rozšířené za úplatu. Jistým předstupněm Galilea je systém EGNOS 

(European Geostationary Navigation Overlay Service), který od roku 2009 poskytuje 

s využitím sítě pozemních monitorovacích stanic a několika geostacionárních družic 

http://spacecorp.ru/upload/medialibrary/823/Glonass-M-W.jpg
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diferenciální korekce pro GNSS přijímače. S tímto systémem se i do budoucna nadále 

počítá jako zdrojem regionálního zpřesnění Galilea. 

Kosmický segment tohoto evropského GNSS má tvořit 30 družic umístěných na 

třech oběžných drahách ve výšce 23 222 km, s dobou oběhu kolem Země 14 hodin. 

Inklinační úhel oběžných drah bude 56 °, tedy téměř totožný se systémem GPS. Pozemní 

segment má opět tvořit sada monitorovacích a kontrolních stanic. 

Družice systému Galileo mají od počátku vysílat signály na čtyřech frekvencích E1 

(1 575,42 MHz), E5a (1 176,45 MHz), E5b (1 207,14 MHz) a E6 (1 278,75 MHz). 

Všechny družice budou vysílat na stejných frekvencích, k jejich identifikaci bude použita 

BOC (Binary Offset Carrier) modulace. Ta umožní používat stejné frekvence jako jiné 

GNSS aniž by docházelo ke vzájemným interferencím. U třetí generace satelitů systému 

GPS bude pro L1C kód využita taktéž tato modulace. Pro zajištění širokého pásma služeb 

bude vysíláno 10 kódů různé rychlosti a délky o frekvencích 1,023 až 10,23MHz a dobou 

trvání 1 až 100 ms. (Borre, 2009) 

2.4 Compass/BeiDou 

V současnosti je v Čínské lidové republice v provozu od roku 2000 regionální 

aktivní polohový systém Beidou-1 tvořený třemi geostacionárními družicemi. Systém 

Beidou-2 neboli Compass mají v budoucnu tvořit dvě komponenty – sada pěti 

geostacionárních družic a 30 negeostacionárních družic. 27 z nich se má pohybovat na 

třech oběžných drahách ve výšce 21 500 km a tři družice ve výšce 36 000 km, každá na 

své oběžné dráze. Úhel sklonu oběžných drah vůči rovníku má být totožný se systémem 

GPS, tedy 55 °. Počítá se se třemi frekvencemi B1, B2, B3, přičemž B1 bude totožná 

s frekvencemi L1 systému GPS a E1 systému Galileo. Signál na frekvenci B2 má používat 

frekvenci 1 191,795 MHz a B3 1 268,52 MHz. Stejně jako Galileo bude Compass využívat 

BOC modulaci a několik kódů různé rychlosti a délky. Část služeb systému bude 

vymezena pouze autorizovaným uživatelům. Plný operační provoz tohoto GNSS má být 

dosažen mezi lety 2015 a 2020. (OOSA, 2010) 
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Obr. 2: Konstelace evropského GNSS Galileo 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/documents/pictures-gallery/index_en.htm) 

2.5 Budoucnost GNSS 

Jak již bylo naznačeno v minulých odstavcích, budoucností globálních navigačních 

družicových systémů se má stát jejich vzájemná interoperabilita, která umožní uživatelům 

jednoduše využívat jeden přijímač pro příjem signálů ze čtyř různých GNSS. I když již 

některé družice systému GPS a GLONASS vysílají civilní kód na druhé frekvenci, teprve 

plošné nasazení družic s podporou této služby povede k reálnému nárůstu úrovně 

poskytovaných služeb. 

Pokud bychom měli tento náhled přesunout do oblasti tématu předložené disertační 

práce, GNSS meteorologie, bude nárůst počtu systémů znamenat výrazný posun zejména 

v oblasti tomografie atmosféry. 

  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/documents/pictures-gallery/index_en.htm
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3 Metody určování obsahu vodních par v atmosféře 

„Obsah vodních par je jedním z nejdůležitějších ukazatelů projevu troposféry. Je 

základní složkou přenosu energie a jedním z hlavních činitelů, které ovlivňují počasí.“ 

(Igondová, 2004) Meteorology současně používané postupy pro jeho měření jsou zatíženy 

řadou nevýhod a nalezení nové spolehlivé metody pro jeho určování je díky tomu žádané. 

Celkový obsah vodních par v atmosféře planety Země je okolo13*10
15 

kg, přičemž 

v oceánech je obsaženo přibližně 100 000x více vody a na zemském povrchu 4 000x více. 

Platí, že přibližně polovina vodních par se v atmosféře nachází do výšky 1,5 km nad zemí, 

5 % v horních vrstvách troposféry nad 5 km a pouhé 1 % nad hranicí troposféry ve 

stratosféře. (Seidel, 2002)  

Obsah vodních par v atmosféře vyjádřený v milimetrech vodního sloupce 

nalezneme v mnohé literatuře pod pojmem PWV (Precipitable Water Vapour). Můžeme si 

jej představit jako výšku vodního sloupce vzniklou kondenzací veškeré vodní páry 

nacházející se ve troposféře nad daným místem. Typické hodnoty se pro zeměpisnou šířku 

České republiky pohybují v rozmezí 5 až 40 mm a jsou závislé i na nadmořské výšce 

daného místa. Další používanou variantou vyjádření obsahu vodních par je veličina IWV 

(Integrated Water Vapour) v jednotkách [kg.m
-2

], přičemž platí vztah: 

IWV = (PWV / 1000) * ρ       (3) 

kde: 

ρ = hustota vody [kg.m
-3

] 

Na severní polokouli je vývoj celkového množství vodních par spjat s ročním 

trendem, kdy v letních teplých měsících troposféra obsahuje výrazně více vodních par než 

v zimě. Dokazuje to graf na obr. 4 zobrazující průměrné hodnoty PWV v letech 1986 – 

1992 získané z měření celosvětové sítě radiosond. Denní cyklus vývoje hodnot není tak 

výrazný jako v případě ročního a je odvislý od panujícího ročního období. (Guldner a 

Spankuch, 1999) 
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Obr. 3: Roční trend vývoje hodnot PWV platný pro severní polokouli Země získaný z měření radiosond 

v letech 1986 až 1992(Randel et al., 1996) 

Následující kapitola předložené práce se věnuje několika metodám umožňujícím 

stanovit obsah vodních par v atmosféře a detailně pak zejména GPS meteorologii. Jejím 

cílem není vyjmenovat kompletní výčet existujících metod, ale poskytnout přehled o reálně 

používaných metodách s návazností na tuto práci. 

3.1 Meteorologická radiosonda 

Nejčastěji v současnosti operativně používanou metodou pro určování obsahu 

vodních par v atmosféře je radiosonda nesená meteorologickým balónem. Radiosonda je 

vybavena meteorologickými čidly pro měření atmosférické teploty, tlaku a relativní 

vlhkosti vzduchu. Hodnoty měřené v pětisekundových intervalech jsou pomocí vysílače 

vysílány zpět k meteorologické stanici. Balón je dále vybaven GPS přijímačem pro 

monitorování polohy při jeho pohybu, což umožňuje určovat aktuální směr a rychlost 

větru. Balóny jsou schopny vystoupat až do výšky okolo 35 km, za předepsanou hladinu 

pro výstup balónu je však brána hranice tlaku vzduchu 100 hpa odpovídající přibližně 16 

km nad zemským povrchem. Pokud balón nevystoupá do této hladiny, dochází ihned 

k vypuštění nového. Přibližná rychlost stoupání meteorologického balónu je 6 m.s
-1

, celý 

jeho výstup tak trvá okolo 90 minut. Po dosažení své maximální výšky balón praská, 

zařízení radiosondy padá k zemi a pro další měření je tak vždy potřeba vypouštět novou 

sadu. 

Meteorologické balóny vybavené radiosondami jsou vypouštěny 1x až 4x za den, 

v rámci České republiky ze dvou meteorologických stanic. Ze stanice provozované ČHMÚ 

v Praze – Libuši čtyřikrát denně a z vojenské stanice umístěné nedaleko Prostějova dvakrát 
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za den. Hlavní nevýhodou tohoto zařízení je jeho provozní a ekonomická nákladnost a 

malý počet měření. Pro celé území České republiky získáváme pouze šest hodnot denně. 

Cena vypuštění jedné radiosondy se pohybuje okolo 10 000 Kč, což činí při 4 

radiosondách za den přibližně 1,5 milionu Kč ročně. 

Stále se však jedná o jediné dostupné zařízení, které je schopné spolehlivě 

poskytovat kromě celkové hodnoty obsahu vodních par v atmosféře i vertikální profil 

rozložení těchto hodnot. Měření radiosond jsou v meteorologii využívána při tvorbě 

předpovědí počasí, jako vstupní data numerických předpovědních modelů počasí a při 

studiu klimatických změn globálních rozměrů. Další uplatnění nacházejí například 

v oblasti řízení letového provozu.  

Výsledky z radiosond jsou také používány pro stanovení přesnosti měření PWV 

jiných metod, nejčastěji v případě GPS meteorologie. Při těchto porovnáních je však třeba 

brát mimo jiné v potaz, že meteorologický balón je po celou dobu svého letu unášen 

větrem, který jej může zanést až 150 km od místa vypuštění, což může negativně ovlivnit 

výsledky porovnání. Obecné shrnutí výhod a nevýhod měření meteorologických radiosond 

poskytuje tabulka 1. 

Výhody Nevýhody 

jediná objektivní metoda měření 
velká vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi 

vypouštějícími radiosondy 

dlouhodobá stabilní měření již po několik 

desetiletí 
malý počet měření za den 

výborné časové rozlišení samotného měření 

radiosondy 
provozní a ekonomická nákladnost 

informace o vertikálním rozložení hodnot v 

atmosféře 

balón je vlivem větru unášen a nereprezentuje 

tudíž přímý vertikální profil nad stanicí 

Tab. 1: Shrnutí výhod a nevýhod měření obsahu vodních par meteorologickými radiosondami 
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Obr. 4: Vypouštění atmosférického balónu s podvěšenou radiosondou 

(http://timchristie.ca/alert/alert2/balloon.jpg) 

3.2 Družice dálkového průzkumu Země 

Družice dálkového průzkumu Země jsou nosiči radiometrů umožňujících v blízkém 

infračerveném pásmu elektromagnetického vlnění určovat obsah vodních par v atmosféře. 

Příkladem těchto zařízení jsou radiometry MODIS, MERIS, AVHRR nesené 

meteorologickými družicemi v rámci programů ESA (Europian Space Agency) i NASA 

(National Aeronautics and Space Administration). Nespornou výhodou oproti všem 

ostatním metodám je schopnost určovat obsah vodních par v atmosféře v globálním 

měřítku a ne pouze lokálně. Výsledky porovnání přesnosti PWV z radiometru MODIS 

s jinými metodami, jako meteorologické radiosondy a GPS meteorologie však ukazují na 

menší přesnost této metody (Li et al., 2010). Značnou nevýhodou je také její citlivost na 

oblačnost a schopnost provádět měření pouze při denním světle, jelikož je měřeno 

odražené sluneční záření. (Gao a Kaufman, 2003) 

http://timchristie.ca/alert/alert2/balloon.jpg
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3.3 Vysokofrekvenční mikrovlnný radiometr 

Vysokofrekvenční radiometr (Water Vapour Radiometer, WVR) je zařízení 

schopné určovat šikmé i vertikální profily teploty vzduchu atmosféry, obsahu vodních par 

a kapalné vody. Využívá k tomu měření záření atmosféry ve frekvenčním pásmu 22 - 59 

GHz. „V tomto pásmu absorpční spektrum atmosféry obsahuje na 22,2 GHz rezonanci 

vodní páry, která je ohraničená v závislosti na tlaku (výšce), ve které se vodní pára 

nachází. Profily obsahu vodní páry jsou získávány měřením radiační intenzity a tvaru 

emise tlakově ohraničené čáry vodní páry, která ve větších výškách je širší a v menších 

výškách je ostřeji ohraničena. Intenzita emise je úměrná hustotě par a teplotě. Skenováním 

profilu spektra a matematickou inverzí naměřených dat je možno získat profil vodní páry. 

Profily teploty atmosféry jsou získávány měřením radiační intenzity (nebo jasové teploty) 

na frekvencích blízkých jevu atmosférického kyslíku na 60 GHz. Sledováním jevu kyslíku 

na frekvencích mezi 51-59 GHz umožňuje získat teplotní profil, protože emise kyslíku na 

jakékoliv výšce v atmosféře je úměrná lokální teplotě a hustotě kyslíku.“ 

(http://oko.asu.cas.cz/pecny/wvradio.html) Pro měření lokálních atmosférických podmínek 

je radiometr vybaven meteorologickými čidly pro měření tlaku, teploty a relativní vlhkosti 

vzduchu. 

Jediným zařízením tohoto typu v České republice je radiometr TP/WVP MP3000 

společnosti Radiometrics umístěný na střeše budovy Geodetické observatoře Pecný 

v Ondřejově spadající pod VÚGTK. Na této budově je také umístěna GNSS referenční 

stanice GOPE a je zde jedno z analytických a datových center evropské sítě EPN (EUREF 

Pemanent Network). Tento radiometr funguje v plně automatizovaném provozu a je 

vybaven zařízením umožňujícím trasování družic systému GPS. Díky němu je možné 

určovat hodnoty šikmého zpoždění signálu vlivem atmosférických vodních par pro směry 

trasovaných družic. Této výhody je obecně využíváno pro porovnání výsledků získaných 

z radiometrických a GPS měření a stanovení jejich kvality.  

Radiometrická měření jsou náchylná na déšť, kdy dochází k interferenci signálu 

z radiometru při styku s dešťovými kapkami a výrazné degradaci přesnosti. Nutným 

procesem k zajištění správnosti a korektnosti měření je provádění kalibrací radiometru. 

Kalibrace slouží k určení velikosti záření šumových diod používaných pro interní kalibraci 

radiometru při měření. „Pro kalibraci šumových diod v pásmu 51 – 59 GHz se používá 

http://oko.asu.cas.cz/pecny/wvradio.html
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měření radiometru na černé těleso zchlazené v lázni kapalného dusíku. Pro tento účel je na 

kryt zrcadla nasazena izolovaná nádoba s černým tělesem a 13 litry kapalného dusíku a po 

dobu několika hodin se provádí porovnávání záření interního černého tělesa a černého 

tělesa při teplotě kolem -200 °C. Pro kalibraci šumových diod v pásmu 22 – 29 GHz se 

používá měření záření atmosféry při jasné obloze v různých výškových úhlech (30 °, 45 °, 

90 °), ve kterých je objem atmosféry rozdílný (tloušťka atmosféry ve výškovém úhlu 30 ° je 

velmi rozdílná než v zenitu). V tomto případě je jako černé těleso použita samotná 

atmosféra.“ (http://oko.asu.cas.cz/pecny/wvradio.html) 

3.4 GPS meteorologie 

Použitelnost systému GPS pro účely stanovení parametrů troposféry již byla 

prokázána na počátku devadesátých let minulého století (Bevis et al. 1992, Duan et al. 

1996 a další). Na základě znalosti hodnoty celkového zpoždění signálu v zenitovém úhlu 

nad GPS přijímačem (ZTD) a hodnot atmosférické teploty a tlaku vzduchu v místě měření 

jsme schopni s vysokou přesností stanovovat obsah vodních par v atmosféře. Standardní 

hodnota zpoždění signálu v zenitovém úhlu nad GPS přijímačem způsobené troposférou je 

2,3 m (neboli 8 ns) pro přijímač umístěný v nulové nadmořské výšce a při standardních 

atmosférických podmínkách.  

Troposféra ovlivňuje signál dvěma způsoby. Za prvé, signál se ohýbá na 

přechodech vrstev s různými indexy refrakce a šíří se díky tomu po křivce místo po 

přímce. Za druhé se vlna šíří v prostředí s určitou hustotou pomaleji než ve vakuu. Součet 

těchto komponent dává celkové zpoždění signálu. To může být pro studované účely 

rozděleno i jiným způsobem, a to na větší poměrnou část způsobenou hydrostatickou 

složkou vlivu atmosféry (ZHD) a menší část způsobenou nehydrostatickou složkou vlivu 

atmosféry (ZWD). ZHD závisí převážně na hodnotách atmosférického tlaku vzduchu a 

ZWD na obsahu vodních par (Zhengdong 2004). V průběhu zpracování GPS měření jsou 

obě tyto komponenty určovány samostatně a platí vztah (4). Obecně platí, že hydrostatické 

vlastnosti atmosféry jsou z pohledu času statického charakteru a jsou relativně snadno 

modelovatelné. Obsah vodních par v atmosféře je naopak v čase velice proměnlivý a nejen 

z tohoto důvodu mnohem obtížněji určitelný.  

ZTD = ZHD + ZWD              (4) 

http://oko.asu.cas.cz/pecny/wvradio.html
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Výsledkem zpracování GPS měření jsou hodnoty ZTD pro polohu GPS přijímače a 

stanovený čas. Tyto hodnoty společně s údaji atmosférického tlaku a teploty vzduchu 

naměřenými přímo u GPS přijímače umožňují následně vypočítat samotný obsah vodních 

par v atmosféře PWV. 

Při zpracování měření ze sítě například dvaceti přijímačů GPS a výpočtu hodnot 

PWV v hodinovém intervalu jsme schopni získat 480 hodnot PWV pro dané území a den. 

Porovnání tohoto čísla s výstupem z měření radiosond jasně hovoří ve prospěch metody 

GPS. Značnou výhodou GPS meteorologie je schopnost poskytovat stabilní a spolehlivé 

výsledky i za velmi nepříznivých atmosférických podmínek, jakými jsou extrémní bouře, 

vichřice či přívalové deště. Potvrzují to například práce (Liou a Huang, 2000, Song a 

Grejner-Brzezinska, 2009) a autorovy ukázky na obr. 5 a 6 (Kačmařík, 2010). Ty jsou 

věnovány přechodu frontálního systému ničivé vichřice Emma přes území České republiky 

v ranních a dopoledních hodinách dne 1. března 2008. Obr. 5 poskytuje přehled o úrovni 

shody hodnot obsahu vodních par v atmosféře vypočtených z měření GPS s měřeními 

meteorologických radiosond. Hodnoty jsou platné pro referenční stanici GOPE a 

radiosondy vypouštěné z meteorologické stanice v Praze-Libuši. Jejich vzájemná 

vzdálenost je 32 km. 

Obrázek číslo 6 ukazuje vývoj hodnot PWV nad několika referenčními stanicemi 

seřazenými v legendě dle jejich polohy od západu k východu, což byl také přibližný směr 

pohybu vichřice Emma. Příchod vichřice nad dané území je signalizován prudkým 

poklesem hodnot PWV. Z grafu je možné snadno odečíst, že zatímco například 

v německých Drážďanech již působení vichřice pomalu odeznívalo, v Brně či Ostravě se 

stále na její příchod čekalo. 
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Obr. 5: Porovnání výsledků hodnot PWV získaných z měření GPS a meteorologických radiosond (Kačmařík, 

2009) 

 

Obr. 6: Přehled hodnot obsahu vodních par v atmosféře platný pro 1. 3. 2008 vypočtený z měření na GPS 

referenčních stanicích na území ČR a v jejím okolí (Kačmařík, 2009) 

Podrobnějšímu popisu postupu zpracování GPS měření, modelování jednotlivých 

složek troposférické refrakce a získávání hodnot PWV je dále v textu věnována samostatná 

kapitola disertační práce. 
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3.5 Potřeba zpracování v blízkém reálném čase 

Pro operativní nasazení hodnot obsahu vodních par v atmosféře získaných z GPS 

měření do meteorologických aplikací je potřeba dodávat hodnoty v co nejkratším čase. Jak 

již bylo zmíněno, výstup radiosondy a odměření celého profilu trvá zhruba 90 minut, 

vysokofrekvenční radiometr proměří celou oblast atmosféry během několika minut. 

V případě zpracování GPS dat existují dva zásadní faktory, které ovlivňují rychlost dodání 

výsledků – rychlost poskytnutí naměřených dat z jednotlivých referenčních stanic sítě do 

výpočetního střediska a rychlost samotného zpracování. 

Vybudování sítí a zpracování dodávajících hodnoty ZTD či PWV v blízkém 

reálném čase (NRT – Near Real Time) bylo celosvětově věnováno vícero projektů. 

V rámci této práce bych se však chtěl věnovat zejména dlouhodobému robustnímu 

operativnímu řešení v Evropě a opravdovému NRT řešení v Japonsku. 

Spolupráce evropských geodetických a meteorologických institucí vedla 

k uskutečnění tří na sebe navazujících projektů, jejichž hlavním cílem bylo vytvořit NRT 

zpracování hodnot ZTD/PWV z existujících sítí referenčních stanic a úspěšně asimilovat 

tato data do operativního provozu evropských numerických předpovědních modelů. 

Jednalo se o projekty COST-716 (1998 – 2003), TOUGH (2003 – 2006) a E-GVAP (2006 

– 2009). V době ukončení projektu E-GVAP existovalo v Evropě deset analytických center 

zpracovávajících dohromady data z více než 800 GPS referenčních stanic s dobou dodání 

výsledných hodnot do 1 h 45 minut. V roce 2008 používala dvě analytická centra PPP 

techniku zpracování a zbývajících osm metodu dvojitých diferencí. Vzhledem k časové 

náročnosti výpočtů v rámci takto rozsáhlých sítí stanic však byl předpokládán postupný 

větší přechod k PPP. (Dick and Douša, 2008) Podrobný popis obou těchto zmíněných 

technik zpracování GPS měření je uveden v kapitole 5.2. Současné pokračování projektu 

s názvem E-GVAP II má zajistit udržení provozu celého systému zpracování a zvyšovat 

kvalitu a stabilitu dodávaných produktů. 

V rámci světově největší sítě GNSS referenčních stanic GEONET (GPS Earth 

Observing Network) v Japonsku přesahující počet 1 300 přijímačů bylo vytvořeno 

zpracování dodávající hodnoty ZTD v 30s intervalech krátce po samotných observacích. 

Systém je založen na kombinaci techniky dvojitých diferencí a PPP, kdy jsou nejprve ze 

sítě 23 stanic stanoveny korekce hodin na družicích a následně použity pro PPP zpracování 
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61 sítí, z nichž každá obsahuje více než 20 referenčních stanic. Oba postupy využívají 

predikované části IGU produktů, jejichž kvalita je hodnocena v samostatné podkapitole 

této disertační práce. Přesnost PWV dodávaných z tohoto NRT zpracování potvrzuje jejich 

porovnání s měřeními radiosond, které vykazuje větší shodu než historická porovnání 

založená na finálních IGS produktech. (Iwabuchi et al., 2006) 

3.6 Asimilace dat z GPS meteorologie do numerických 

předpovědních modelů počasí, jejich vliv na kvalitu 

předpovědi 

Pokusy o asimilaci hodnot PWV či ZTD získaných z GPS měření do numerických 

předpovědních modelů počasí (NWP – Numerical weather prediction model) jsou 

prováděny již od druhé poloviny devadesátých let minulého století. Největším hybatelem 

v této oblasti je díky již zmíněné kombinaci projektů Evropa. Meteorologický ústav Velké 

Británie asimiluje hodnoty ZTD do svých modelů středního a malého měřítka od března 

roku 2007. Dle Bennitta (2008) přispěl tento krok k mírnému celkovému zlepšení 

předpovědí počasí. Druhou zemí, která operativně ZTD využívá, je Francie. Ve svém 

globálním modelu ARPEGE a modelu středního měřítka ALADIN již od září roku 2006, 

v rámci modelu středního měřítka AROME určeného pro tvorbu předpovědí nad územím 

Francie pak od dubna 2008. Stejně jako v případě Velké Británie jsou využívána data 

z analytických center E-GVAP, před samotnou asimilací je prováděna kontrola jejich 

kvality vyřazující nevyhovující měření. Zavedení těchto produktů vedlo zejména ke 

zkvalitnění krátkodobých předpovědí srážek v rámci modelů ALADIN a AROME. (Moll 

et al., 2008) Regionální verzi modelu ALADIN provozuje ČHMÚ pro území České 

republiky, implementaci produktů ZTD se však i přes snahu členů projektu E-GVAP stále 

brání. 
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Obr. 7: Ukázka výsledku asimilace ZTD produktů z GPS měření do NWP aLMo pro území Švýcarska, 

předpověď srážek pro 20. června 2002 UTC 00 +6 hodin (Guerova, 2003) 

Pozitivní vliv ZTD na krátkodobé (0 – 12 hodin) předpovědi zejména silných 

srážek v rámci modelů středního měřítka potvrzují ve svých pracích v rámci Evropy 

Guerova (2003), Vedel a Huang (2004), Japonska Koizumi a Sako (2003), Nakamura et al. 

(2004), Shoji et al. (2009) a USA Peng a Zou (2004). Publikovaný vliv na jiné 

meteorologické parametry určované modely (teplota vzduchu, výskyt oblačnosti) byl 

v případě testovacích kampaní závislý na panujícím počasí s proměnlivým malým 

pozitivním či neutrálním dopadem na kvalitu předpovědi. 
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4 GNSS tomografie atmosféry 

Pro moderní generaci numerických předpovědních modelů počasí s horizontálním 

rozlišením v řádu několika málo kilometrů nedokáže existující síť meteorologických stanic 

vypouštějících radiosondy poskytovat odpovídající informace o vertikálním rozložení 

vodních par v potřebném prostorovém i časovém rozlišení. Jak již bylo několikrát uvedeno, 

klasická GPS meteorologie vertikální profil poskytnout nedokáže. Řešením tohoto 

problému by se měla stát GNSS tomografie atmosféry, jejíž potenciál byl již několikrát 

prokázán (například Flores et al., 2001, Noguchi et al., 2001, Gradinarsky a Jarlemark, 

2004, Champollion et al., 2004, Troller, 2006, Bender et al., 2011a, Notarpietro et al., 

2011). Metoda tomografie je obecně známá a s úspěchem využívána v mnoha odvětvích 

lidské činnosti – lékařství, studium hornin a materiálů, archeologie, apod. 

Celkové zpoždění signálu vlivem troposféry je možno zapsat vztahem (Bevis et al., 

1992): 

          ∫    
 

       (5) 

kde: 

STD  celkové zpoždění šikmého signálu (Slant Total Delay) 

N  refrakce atmosféry 

s  délka dráhy signálu GPS. 

V případě tomografie atmosféry jsou celková šikmá zpoždění daná observacemi 

družic a refrakce N je rekonstruována z velkého množství těchto observací. To definuje 

inverzní problém, který v případě GNSS tomografie může vést k více řešením v závislosti 

na vstupních datech. Problémem je totiž omezený počet signálů daný počtem pozemních 

přijímačů a v čase proměnlivým počtem velmi vzdálených družic. 

Vztah (5) může být vyřešen diskretizací prostoru atmosféry jeho rozdělením do sítě 

trojrozměrných buněk nazývaných voxely. V rámci každého voxelu je refrakce 

považována za konstantní. Zavedením této diskretizace je možno vztah (5) zapsat do 

podoby: 

Ax = m         (6) 

kde: 
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m vektor observací, respektive šikmých zpoždění signálu 

x  refrakce Nj v každém z voxelů j 

A  matice mapující současný stav atmosféry daný x na observace m. Jednotlivé 

prvky matice aij představují velikost refrakce danou signálem i v buňce j. (Bender et al., 

2011) 

Pro účely tomografie je dráha signálu atmosférou považována za přímku a vliv 

ohýbání signálu je tak zanedbáván. Díky tomuto předpokladu se celý problém inverze 

stává lineárním a vede na soustavu lineárních rovnic. Výsledné řešení tomografie a jeho 

kvalita jsou závislé na parametrech probíraných v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 8: Jednoduché schéma principu GPS tomografie (Miilda et al. 2008) 

4.1 Vstupní data 

Z výše uvedeného je patrné, že pro účely tomografie atmosféry se nevyužívají 

hodnoty zpoždění signálu v zenitovém úhlu nad stanicí, ale měření k jednotlivým družicím 

na různých azimutech a elevacích, tedy šikmé hodnoty zpoždění STD. Vztah mezi ZTD a 

STD je dán vztahem:  

STD(ε,θ) = M(e) * (ZTD + cotg ε(GN*cosθ + GE*sinθ)) + R   (7) 

kde: 

ε elevační úhel družice 
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θ  azimut družice 

M   mapovací funkce 

GN, GE  směrové gradienty pro severní (N) a východní (E) směr 

R   post-fit residuum. 

 Směrové gradienty pro úpravu hodnot vlivem azimutální asymetrie troposféry jsou 

součástí výsledků zpracování GPS měření. Post-fit residuum představuje rozdíl mezi 

observací skutečnou a při zpracování adjustovanou. Tato residua jsou nositeli informace o 

anisotropickém rozložení vodních par v atmosféře, ale také chyb neodstraněných během 

zpracování (multipath, nemodelovaný vliv fázových center přijímačů, šum signálu, apod.). 

V případě použití techniky dvojitých diferencí pro zisk ZTD jsou výsledná residua dvojitě 

diferenciovaná a je potřeba provádět jejich transformaci na nediferenciovaná. To umožňuje 

technika popsaná v (Alber et al., 2000), jíž je věnováno více pozornosti v kapitole 6.2. 

Pro účely tomografie však nepotřebujeme znalosti STD, ale pouze její 

nehydrostatické části, tedy SWD. Postup výpočtu těchto hodnot pro jednotlivé družice je 

uveden na následujících řádcích (Skone et al. 2003, Miidla et al. 2008): 

1. výpočet ZTD a volitelně směrových gradientů, 

2. výpočet ZWD odečtením ZHD od ZTD za použití hydrostatického modelu a 

hodnot meteorologických veličin platných pro polohu přijímače GPS, 

3. výpočet SWD pro jednotlivé družice aplikací mapovací funkce a případně 

směrových gradientů a zbytkových post-fit residuí. 

Uvedeným způsobem se vypočtou hodnoty SWD pro všechny družice dostupné 

v době měření za vybraný časový interval. Je potřeba uvést, že výpočet SWD je zatížen 

celou řadou zjednodušení a získání přesných hodnot je poměrně problematické. Přestože je 

zavedení post-fit residuí pro získání informací o anisotropii atmosféry obecně hojně 

využíváno, někteří autoři se k tomuto kroku stavějí rezervovaně (Gradinarsky a Jarlemark, 

2004, Nilsson et al., 2005). Z tohoto důvodu je porovnání SWD získaných aplikací 

různých postupů s měřeními vysokofrekvenčního radiometru a stanovení vlivu těchto 

postupů na kvalitu residuí hlavním cílem předložené disertační práce. Vzhledem 

k problémům spojeným s inverzí v rámci tomografie atmosféry je potřeba získávat co 

nejpřesnější a nejstabilnější vstupní data. I malé rozdíly v nich totiž mohou vést ke zcela 

jiným výsledkům, a tudíž nevěrohodnosti celého systému. 
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V rámci doposud provedených projektů zabývajících se tomografií atmosféry byly 

použity tyto postupy pro získání SWD: 

- ZTD metodou dvojitých diferencí, SWD bez aplikace post-fit residuí (Champollion 

et al., 2004, Bosy et al., 2010a, Notarpietro et al., 2011), 

- ZTD metodou dvojitých diferencí, SWD s aplikováním post-fit residuí (Bi et al., 

2006), 

- ZTD metodou dvojitých diferencí, přímá aplikace dvojitě-diferenciovaných 

observací včetně jejich residuí do řešení tomografie (Troller, 2006), 

- ZTD metodou PPP, SWD aplikováním post-fit residuí (Flores et al., 2001, Noguchi 

et al., 2001, Gradinarsky a Jarlemark, 2004, Bender et al., 2011a). 

Vliv použití uvedených postupů na výsledek je prakticky nemožné definovat, 

jelikož proces tomografie je úzce spjat s mnoha dalšími parametry a žádná 

z publikovaných prací se tímto doposud nezabývala. 

Pokud použijeme SWD jako vstupní data tomografie, získáme na výstupu znalost o 

prostorovém rozložení mokré složky troposférické refrakce Nw. Pokud na vstupu 

použijeme hodnoty SWV (Slant Water Vapour), tedy hodnoty obsahu vodních par pro 

jednotlivé signály získané z PWV použitím korektního modelu, získáváme na vstupu 

znalost o prostorovém rozložení absolutních hodnot obsahu vodních par. 

Zcela odlišný přístup použil ve své práci Nilsson et al. (2005), který pro 

tomografickou rekonstrukci Nw nevyužíval SWD, ale přímo samotná fázová měření. 

V rámci lokální husté sítě přijímačů GPS zavádí jistá zjednodušení, po kterých při použití 

lineární kombinace L1 a L2 odstraňující vliv ionosféry a stanovení celočíselné části 

ambiguit s využitím techniky dvojitých diferencí předpokládá, že fázová vlna se skládá již 

pouze z troposférického zpoždění a neodstraněných chyb v hodinách družic a přijímačů 

(obsahujících také neceločíselný zbytek ambiguit). Diskretizací prostoru získává systém 

lineárních rovnic s neznámými v podobě troposférické refrakce a chyb hodin. Tyto chyby 

jsou pro jednotlivé epochy observací následně modelovány jako náhodný proces. 

K vyřešení inverze celého systému je použita Kalmanova filtrace. Výsledky tohoto 

tomografického postupu prováděné na simulovaných i reálných datech dosahují obdobné 

kvality jako výstupy z postupů využívajících SWD.  
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4.2 Síť přijímačů, návrh diskretizace prostoru 

Počet přijímačů a jejich rozmístění na zemském povrchu přímo ovlivňují možnosti 

návrhu sítě trojrozměrných voxelů. Prvotní projekty zabývající se GNSS tomografií 

využívaly v případě simulací pravidelné sítě přijímačů s pravidelným krokem stanic 

(obvykle 10 až 20 přijímačů s krokem 2 – 5 km) nebo pro zpracování reálných dat malé 

lokální sítě, v některých případech krátkodobě zhuštěné pro odměření konkrétní kampaně. 

V dnešní době relativně hustých a stále se rozrůstajících národních sítí referenčních stanic 

je již možné zabývat se otázkou budování tomografie atmosféry nad celým územím daného 

státu. Této otázce se více věnuje podkapitola 4.4. Jelikož počet a rozmístění přijímačů 

v rámci lokální i národní sítě můžeme pro účely trvalého tomografického systému ovlivnit 

jen velmi omezeně, je potřeba zabývat se možnostmi optimalizace návrhu sítě voxelů. 

Horizontální rozlišení tomografického systému by nemělo překračovat průměrnou 

vzdálenost přijímačů pozemní sítě a mělo by platit pravidlo, že každá pozemní buňka 

obsahuje alespoň jeden přijímač. Ve vertikálním směru je možno rozdělovat atmosféru 

s pravidelným krokem či použitím hustší sítě v nižších vrstvách atmosféry s postupně se 

zvětšující výškou voxelů. Obvykle používané výškové členění je 0,5 – 1 km. Vertikálně je 

systém buněk ukončen ve výšce tropopauzy kolem 10 až 12 kilometrů, nad kterou již je 

obsah vodních par nulový či zcela minimální. 

Jelikož je informace o obsahu vodních par poskytovaná signálem integrována 

k celé jeho délce průchodu atmosférou, je k lokalizaci této informace k určitému voxelu 

zapotřebí co největší množství protínajících se signálů. Z tohoto důvodu je lepší se při 

návrhu sítě buněk soustředit na počty průsečíků signálů než na počty samotných signálů. 

Jelikož v trojrozměrném prostředí je téměř nemožné, aby došlo k přímému protnutí dvou 

signálů, kolem všech signálů je vytvářena obalová zóna a řeší se protínání těchto 

obalových zón. Velikost těchto zón je obvykle rovna horizontálnímu a vertikálnímu 

rozlišení sítě voxelů – pokud máme síť s horizontálním rozlišením 15km a vertikálním 

1km, je velikost obalové zóny každého signálu rovna těmto hodnotám. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, přibližně 50 % veškeré vodní páry je 

obsaženo v přízemní vrstvě troposféry do výšky přibližně 1,5 až 2 km. Z tohoto důvodu je 

nutné zabývat se kvalitou výsledku tomografie v této přízemní vrstvě detailněji. Jedním 

z náznaků může být počet průsečíků signálu. Pokud budeme považovat Zemi za kouli a 
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pomineme změnu trajektorie signálu v atmosféře vlivem jeho ohybu, je možno minimální 

výšku průsečíku jednoduše stanovit. S přihlédnutím k obr. 9 s vertikálním signálem 

z přijímače A a signálem s elevací ε z přijímače B, je výška průsečíku dána součtem 

vzdáleností ∆1 a ∆2.  Vliv ∆1 je dán zakřivením Země a ovlivňuje jej pouze vzdálenost 

přijímačů SAB. Vliv ∆2 je způsoben elevačním úhlem signálu ε a vzdáleností SAB. Obě tyto 

složky je možné vyjádřit jako funkce vzdálenosti SAB (Bender a Raabe, 2007): 
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kde R0 představuje poloměr Země = 6 371,23 km. 

Výška průsečíku dvou signálů o stejné elevaci ze dvou přijímačů může být získána 

s použitím vztahů (8) a (9) pokud za vzdálenost SAB dosadíme hodnotu SAB/2. Obrázek 10 

poskytuje názornou ukázku vztahu mezi minimální výškou průsečíků danou minimální 

elevací signálu ε a vzdáleností mezi přijímači v síti stanic. Z tohoto výstupu vyplývá, že 

pro rekonstrukci struktury rozložení vodní páry v přízemní vrstvě atmosféry je potřeba 

využívat signály s nízkým elevačním úhlem (5 ° až 10 °) a průměrným krokem stanic do 

50 km. 

 

Obr. 9: Zjednodušené geometrické poměry použité ke stanovení minimální výšky průsečíku signálů (Bender a 

Raabe, 2007) 
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Obr. 10: Minimální výška průsečíku dvou signálů vyjádřená jako funkce minimální elevace ε a vzdáleností 

mezi stanicemi (Bender a Raabe, 2007) 

Pro zajištění kvalitních výsledků nejen v přízemní vrstvě je vhodné mít k dispozici 

co nejvíce signálů, které procházejí v jedné vertikální vrstvě více horizontálně sousedícími 

buňkami. Tento požadavek mohou opět splňovat pouze šikmá zpoždění do určitého úhlu 

elevace. Obr. 11 převzatý z (Bender et al., 2009) zobrazuje počty šikmých zpoždění 

alokovaných během patnácti minut observací. Data byla pořízena během třídenní kampaně 

v roce 2006 při použití sítě 135 přijímačů na území Německa s elevačním úhlem nad 7 °. 

Při horizontálním rozlišení voxelu 60 km zhruba dvě třetiny signálů protnou alespoň jednu 

sousední buňku ve stejné vertikální úrovni. Výstup naznačuje další problém spojený 

s tomografií atmosféry, kterým je variabilita počtu signálů v čase. Počty šikmých zpoždění 

v patnácti minutových intervalech s elevací do 46 ° v uvedeném případě značně kolísají 

mezi dvěma a šesti tisíci.  
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Obr. 11: Počty signálů dostupných v patnácti minutových intervalech (Bender et al., 2009) 

Především v rámci lokálních systémů tomografie je ve spojitosti se signály pod 

nízkým elevačním úhlem potřeba řešit otázku, kdy tyto signály neprocházejí celým 

vertikálním členěním sítě voxelů, ale opouštějí jej v nižší hladině a příspěvek atmosféry 

způsobený oblastí mimo systém tomografie je tak neznámý. Nejjednodušší možností je 

tyto signály nepoužívat. Alternativním řešení je výrazně zvětšit horizontální rozměr 

okrajových buněk systému. S využitím vztahů (8) a (9) zjistíme, že signál s elevací 10 ° 

dosáhne výšky tropopauzy 12 km ve vzdálenosti 54 km od přijímače.  

4.3 Možnosti stabilizace a zkvalitnění řešení problému inverze 

Kromě snahy o získání co nejpřesnějších vstupních dat a optimalizace sítě voxelů 

existuje několik dalších možností, jak napomoci zmírnění nestability řešení tomografie a 

dosažení lepších výsledků. Mimo potencionálního navyšování počtu pozemních přijímačů 

a navýšení počtu družic využitím kombinace GNSS, kterému je věnována jedna z 

následujících podkapitol, je možno do systému zavést i určitá omezení (constraints), která 

definují jeho počáteční stav či vzájemné vztahy mezi voxely a stabilizují tak celou 

rekonstrukci. 
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Velkou skupinou těchto omezení jsou veškerá dostupná dodatečná vstupní data 

z různých měření. Do systému je možno úspěšně asimilovat data z: 

- pozemních meteorologických měření, 

- měření radiosond, vysokofrekvenčních radiometrů, či jiných zařízení monitorujících 

obsah vodních par v troposféře, 

- výstupy z numerických předpovědních modelů počasí, 

- hodnoty ZWD/PWV odvozené ze ZTD pro jednotlivé přijímače sítě. 

Pomocí těchto dat je možné definovat počáteční stav celého systému, který 

významně ovlivní výsledek celé rekonstrukce. Nejjednodušší volbou je využití 

standardních podmínek atmosféry, mnohem věrnější informace o stavu atmosféry však 

poskytují právě data z reálných synoptických či jiných observací. Nejlepší volbou se 

ukazuje být kombinace synoptických měření a hodnot ZWD/PWV získaných ze 

zpracování GPS měření. V případě pozemních měření jsou hodnoty atmosférického tlaku, 

teploty a vlhkosti vzduchu interpolovány v rámci zemského povrchu a následně 

extrapolovány do podoby vertikálních profilů s využitím standardních podmínek 

atmosféry. (Bender et al., 2011a) 

Využívání dat z jiných metod měření struktury atmosféry je komplikované z 

důvodu odlišného šíření chyb v těchto měřeních. Možnost aplikace výstupů z NWP 

vyžaduje zajištění aktuální dostupnosti těchto dat a jejich interpolace pro konkrétní 

použitou síť voxelů. Obecně je tak jednodušší zavádět šikmá zpoždění přímo do NWP než 

výstupy z NWP interpolovat pro tomografii. 

Jelikož při řešení tomografie dochází ke stavu, kdy částí voxelů neprochází žádný 

signál a celkově je rozložení počtu signálů procházejících jednotlivými voxely značně 

nehomogenní, je potřeba zavádět omezení definující vztahy mezi sousedními buňkami. 

Nejsou důležitá jen z toho důvodu, že by bez nich výsledné hodnoty prázdných voxelů po 

provedení inverze zůstaly nezměněné, ale zejména proto, že výrazně stabilizují celý 

proces. Realizace těchto vztahů spočívá ve stanovení vah, které určují, jak moc se mohou 

lišit hodnoty sousedních buněk a kteří sousedé mohou ovlivňovat hodnoty dané buňky. 

Celý tento systém pak jednoduše vede k vyhlazení průběhu hodnot a ovlivňuje finální 

výsledek. Samotná řešení jsou uplatňována v závislosti na daném konkrétním řešení, 

nejčastěji formou určité filtrace (Kalmanova, Gaussovská) a použitím kovarianční matice. 
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Obdobné omezení, jež je v tomografii hojně využíváno, zavádí okrajovou 

podmínku, která stanovuje hodnotu rekonstruované veličiny na nulovou ve výšce horní 

hranice systému. To odpovídá reálné skutečnosti, kdy obsah vodních par je ve výšce 

tropopauzy již prakticky nulový. 

4.4 Kvalita tomografických řešení 

Hodnocení kvality tomografických řešení je možné provádět na základě srovnání 

vertikálních profilů s měřeními radiosond či výstupy z numerických předpovědních 

modelů počasí. Nehledě na použitou síť přijímačů a celkový návrh řešení systému 

tomografie jsou její výstupy obecně spojeny s těmito trendy, které dokládá i několik níže 

uvedených grafických výstupů ze zpracování reálných observací: 

- při vertikálním vývoji vodních par v atmosféře obdobném standardním 

atmosférickým podmínkám (přibližně exponenciální pokles obsahu vodních par 

s narůstající výškou) dokáže tomografie poskytovat kvalitní výstupy srovnatelné 

s měřeními radiosond, 

- při vertikálním vývoji vodních par v atmosféře obsahujícím v určitě výšce vývoj 

hodnot výrazněji odlišný od standardních atmosférických podmínek či dokonce 

inverzi, tomografie atmosféry velice obtížně zachycuje tento trend. Je to dáno 

zejména nutností zavádět jistá omezení do systému, která definují vzájemné vztahy 

mezi buňkami. Pokud jsou hodnoty mezi buňkami více vyhlazené, je nemožné 

zachytit trend spojený s inverzí vývoje hodnot. Při volnějším nastavení vah systému 

se však celý systém stává méně stabilním a náchylnějším poskytovat nespolehlivé 

výsledky. 
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Obr. 12: Ukázka výstupů GPS tomografie, profil radiosondy vyznačen tenčí čarou (Troller M., 2004) 

 

Obr 13: Ukázka výstupů GPS tomografie (Nilsson et al., 2005) 
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4.5 Kombinace GNSS 

Počet observací vstupujících do tomografie z určité sítě GPS přijímačů je možno 

navýšit prodloužením časového intervalu vstupujících dat či použitím observací z několika 

globálních navigačních satelitních systémů. Obecně jsou na vstupu do tomografie 

používány observace získané během patnácti až šedesáti minut, ojediněle několika hodin. 

Využití delšího časového intervalu vede k získání většího počtu šikmých zpoždění, ta však 

bohužel procházejí systémem voxelů v obdobných směrech a nevedou tak k potřebnému 

navýšení počtu průsečíků. (Bender et al., 2009) Delší interval také může do systému vnášet 

data získaná již za odlišných atmosférických podmínek. 

Všechny projekty zaměřené na tomografii atmosféry dlouhodobě uvažovaly pouze 

se signály systému GPS. Se stabilizací konstelace systému GLONASS a rostoucí kvalitou 

poskytovaných produktů se však již v současnosti nabízí možnost využít i jej. V době 

uvedení systému Galileo do provozu a dokončení modernizace GLONASS bude 

k dispozici konstelace přibližně 80 družic, v případě úspěšného zprovoznění systému 

Compass více než sto satelitů. Tento stav povede v oblasti tomografie atmosféry 

k významným změnám, jak již naznačuje práce (Bender et al., 2011b). Jedná se o studii 

provedenou na síti 350 referenčních stanic v Německu, která se na základě simulace 

observací plných konstelací systémů GPS, GLONASS a Galileo pokusila stanovit vliv 

přispění kombinace GNSS. Data byla simulována pro 14. červenec 2009 6:00 – 18:00 

UTC. 

Celkově dle výsledků simulací kombinace signálů z více systémů vede 

k rovnoměrnějšímu pokrytí celého území signály a umožňuje použití kratších intervalů 

observací při zachování kvality řešení (kolem 15 minut), což je slibné pro oblast NRT 

aplikací. Problémem však nadále zůstává přízemní vrstva atmosféry, kde počet průsečíků 

zůstává v některých částech sítě nedostatečný. Řešení této situace nepomůže využití více 

družic, ale jedině zhuštění sítě pozemních GNSS přijímačů na úroveň vzájemné 

vzdálenosti pod 20km.  

Pokud bychom se zaměřili na konkrétnější hodnocení, vypadá situace následovně. 

Jelikož jednotlivé systémy poskytují samostatně přibližně stejný počet šikmých zpoždění, 

jejich celkový počet narůstá lineárně. Důležité počty průsečíků signálů však rostou 

kvadraticky – při kombinaci dvou systémů se jejich počet zvýší zhruba čtyřnásobně, při 
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trojkombinaci osmkrát. Při použití signálů pouze ze systému GPS, horizontálního rozlišení 

voxelů 35x35 km a vertikálního členění 300 m, 60 % voxelů použité sítě neobsahovalo 

žádný průsečík. Kombinace dvou GNSS vedla ke snížení tohoto počtu na 52%, tří na 48%. 

Jelikož změny v návrhu sítě voxelů či prodloužení intervalu observací v důsledku vedou 

k pouze malým změnám tohoto negativního jevu, je opravdu důležité zaobírat se 

vyjádřením počátečního stavu systému tomografie a použitím možných omezení.  

4.6 Aktuální stav řešení problematiky tomografie atmosféry 

Vzhledem k nedostatečné hustotě přijímačů v dostupných sítích referenčních stanic 

byly v minulosti tomografické projekty zaměřeny na lokální systémy sestávající z poměrně 

malého množství GPS přijímačů. Neustálé zhušťování národních sítí v rámci jednotlivých 

států však postupně vedlo k myšlence tvorby tomografie nad územím celého státu. 

Aktuálně se tímto tématem velice intenzivně zaobírá tým z Německého výzkumného 

centra pro geovědy v Potsdam (GFZ Potsdam), jejichž výsledky výzkumu byly ve značné 

míře využity v kapitolách 4.2 a 4.5. Z dalších zemí se mu věnuje Švýcarsko a prozatím 

v rovině plánování Polsko. Následující odstavce shrnují poznatky z řešení těchto států a 

hodnotí teoretické možnosti vytvoření systému tomografie nad územím České republiky. 

Německo v současnosti disponuje sítí 270 referenčních stanic na území o velikosti 

357 tis. km
2
. GFZ produkuje v NRT režimu v patnácti minutových intervalech hodnoty 

ZTD pro stanice této sítě v rámci zapojení do projektu E-GVAP. Pro tento účel je 

používána technika PPP a observace ze systému GPS. Na základě interpolace hodnot 

atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu je dále z hodnot ZTD derivována 

hydrostatická složka zpoždění signálu a následně vypočteny SWD. 270 stanic dodává 40 

až 60 tisíc hodnot šikmých zpoždění signálu za hodinu, které mohou vstupovat do řešení 

tomografie atmosféry. Vybudovaný systém tomografie byl navržen tak, aby byl schopen 

v reálném čase dodávat výsledky s horizontálním rozlišením voxelů kolem 40 km, 

vertikálním 0,5 km a časovým rozlišením 30 minut. Celý výpočet tomografické 

rekonstrukce 26 tis. šikmých zpoždění pro 8 280 buněk systému je k dispozici po necelých 

10 minutách výpočetního času. K tomuto účelu slouží nově vyvinutý software PORTOS 

(Potsdam Real-Time Tomography System), využívající k rekonstrukci iterativní techniku 

z rodiny ART (Algebraic Reconstruction Techniques), která zpracovává observaci po 

observaci a byla úspěšně použita například v oblasti GNSS studia ionosféry. Doposud bylo 
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úspěšně provedeno vyhodnocení několika zkušebních kampaní, které měly za úkol potvrdit 

použitelnost systému a otestovat jednotlivé možnosti nastavení. (Bender et al., 2011a) 

Švýcarsko bylo první zemí, které se podařilo vybudovat národní systém tomografie 

atmosféry. Síť AGNES (Automated GPS NEtwork of Switzerland) tvořená v roce 2006 

třiceti referenčními stanicemi byla pro účely tomografie doplněna dalšími dvaceti 

stanicemi z okolních států. Rozloha území Švýcarska je 41 tis. km
2
. Síť voxelů byla 

tvořena ve směru východ-západ šesti buňkami a ve směru sever-jih třemi buňkami, každé o 

délce strany přibližně 55km. Tato vnitřní síť byla v horizontálním směru doplněna o 

dalších 22 vnějších voxelů obsahujících převážně stanice ležící mimo území Švýcarska. Ve 

vertikálním směru byla do výšky 5 km síť dělena do 14 vrstev, nad které byly umístěny 

dvě vrstvy ve výškách 5 – 8 km, 8 – 15 km. Vstupem do tomografie byly hodnoty šikmých 

zpoždění signálu získaných technikou dvojitých diferencí včetně přímé aplikace dvojitě-

diferenciovaných residuí a dále volitelně pozemní měření meteorologických veličin či 

hodnoty mokré složky refrakce atmosféry pro voxely v přízemní vrstvě atmosféry 

modelované v NWP. Pro řešení tomografie byl vyvinut software AWATOS (Atmospheric 

Water Vapor Tomography Software) využívající pro rekonstrukci techniky SVD (Singular 

Value Decomposition). Systém byl otestován na sedmidenní kampani z listopadu roku 

2002 s využitím různých možností nastavení vnitřních omezení a vstupních dat. Výstupy 

byly následně porovnány s měřeními radiosond a předpověďmi NWP, přičemž nejlépe 

dopadla verze využívající vstupní hodnoty refrakce pro voxely ve výšce do 2 km získané 

interpolací ze synoptických pozemních měření v modelu COMEDIE (Collocation of 

Meteorological Data for Interpolation and Estimation of tropospheric path delays). Autor 

práce v jejím závěru hodnotí tehdejší možnosti nasazení představeného řešení do 

praktických úloh z důvodu dosahované přesnosti systému a jeho nespolehlivosti za velmi 

omezené. (Troller, 2004) 

Polský projekt řešící možnosti vybudování národního systému tomografie počítá 

s využitím měření ze sítě ASG-EUPOS obsahující 98 referenčních stanic a její doplnění o 

dalších 22 stanic nacházejících se v pohraničí sousedních států. Samotné Polsko zaujímá 

území o rozloze 312 tis. km
2
.  Systém se má opírat o novou metodu rekonstrukce 

tomografie vytvořenou autory a otestovanou na datech ze dvoudenní kampaně ze 

srpna roku 2007 v lokální síti situované do Krkonoš. V současnosti je řešena otázka NRT 
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zpracování ZTD ze sítě přijímačů, návrh sítě voxelů a integrace interpolovaných 

meteorologických dat do systému tomografie. (Bosy et al., 2010a, Bosy et al., 2010b) 

Na území České republiky existuje v současnosti 99 referenčních GNSS stanic 

zařazených do těchto sítí: 

- VESOG (Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS), 6 stanic, GPS + 

GLONASS. 

- CZEPOS (Česká síť permanentních stanic pro určování polohy), 23 stanic. Síť 

provozovaná Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK), komerční 

charakter, GPS + GLONASS. 

- GEONAS (Geodynamická síť Akademie věd České republiky), 22 stanic. GPS + 

GLONASS. 

- TopNET, 24 stanic. Síť komerčního charakteru provozovaná společností Geodis 

Brno, spol. s r.o., GPS + GLONASS. 

- Trimble VRS Now Czech, 24 stanic. Síť komerčního charakteru provozovaná 

společností Trimble, GPS + GLONASS. 

 

Obr. 14: Referenční GNSS stanice na území České republiky, únor 2012 
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Vzhledem k rozloze 72 tis. km
2
 je hustota referenčních stanic v rámci ČR lepší než 

hustota sítí používaných pro tomografii v Německu či Švýcarsku a výrazně lepší než 

situace v Polsku. Rozmístění všech stanic je znázorněno na mapovém výstupu v rámci obr. 

14. Průměrná vzdálenost dvou stanic je 17 km, nejkratší vzdálenost mezi dvěma stanicemi 

pod 1 km a nejdelší vzdálenost stanice k nejbližší sousední stanici 49 km. Síť by pro účely 

tomografie bylo možno doplnit o stanice nacházející se v pohraničí. Jen v rámci sítě 

CZEPOS jsou pro zkvalitnění poskytovaných korekcí využívána měření z 11 stanic 

umístěných na území Německa, 7 stanic v Polsku, 4 na Slovensku a 5 v Rakousku. 

Z těchto 27 stanic se 23 nachází přímo v pohraničí v blízké vzdálenosti k našim hranicím. 

Celá síť by mohla být dále doplněna o několik stanic ze sítě EUREF (DRES, KATO, 

LINZ,  WTZR, zaneseny do mapového výstupu) a dosahovat tak konečného slibného počtu 

okolo 125 stanic. Pokud by se podařilo zajistit přístup k datům ze všech těchto stanic 

dodávaných v pravidelných intervalech blízkých NRT, bylo by nad územím České 

republiky možné vybudovat tomografický systém o obdobných parametrech, jakých 

dosahuje německý návrh (horizontální rozlišení 30 – 40 km, vertikální 500 m, časový 

interval vstupních observací 30 min). Do mapového výstupu byla doplněna síť s krokem 

40 km, na jejímž základě je možné udělat si potencionální představu o přibližně 

dosažitelných počtech stanic v jednotlivých voxelech sítě a také územích, které na tom 

svou hustotou stanic nejsou příliš dobře. Jedná se zejména o oblasti v okolí Brna či některé 

lokality středních a severních Čech. 
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5 Postup zpracování GPS měření 

Cílem této kapitoly je rozvinout obecné informace o postupech zpracování dat v 

oblasti GPS meteorologie nastíněných v kapitole 3.4 a věnovat se praktickým přístupům 

použitým v rámci této disertační práce. V prvé řadě je předložen rozšířený popis modelů 

hydrostatické i nehydrostatické složky zpoždění signálu společně s odpovídajícími 

mapovými funkcemi a popisem následné konverze hodnot ZTD na PWV. Dále jsou 

představeny dva základní přístupy zpracování dat vedoucí k zisku ZTD. Finální část této 

kapitoly je již věnována autorovu řešení používanému v rámci předložené práce pro 

stanovení ZTD včetně představení možných výsledků, které lze z těchto zpracování získat. 

5.1 Fyzikální popis troposférické refrakce 

Troposférickou refrakcí rozumíme zpoždění signálu GNSS způsobené neutrální 

(neionizovanou) částí atmosféry. Jelikož troposféra není pro rádiové vlny pod přibližně 15 

GHz disperzním médiem (Baueršíma, 1983), je velikost zpoždění stejná pro všechny 

používané frekvence. Zpoždění signálu q způsobené troposférickou refrakcí je možné 

vyjádřit vztahem (Rocken et al., 1993): 

Δq = 
 
∫ (n-1) ds = 10

-6 
∫ N

trop
 ds (10) 

kde: 

n index lomu světla, 

N
trop

 troposférická refrakce. 

Jak již bylo zmíněno, troposférickou refrakci je možno separovat na hydrostatickou 

(suchou) a nehydrostatickou (mokrou) složku. Okolo 90% troposférického zpoždění 

signálu má za vinu hydrostatická komponenta refrakce, která je poměrně snadno a přesně 

určitelná. Naproti tomu nehydrostatická složka troposférické refrakce vykazuje mnohem 

vyšší variabilitu, a díky tomu i přes svou mnohonásobně menší vliv na celkový výsledek 

způsobuje problémy pro přesné stanovení celkové refrakce. S použitím předchozího vztahu 

(10) můžeme napsat: 

Δq = Δqh + Δqw = 10
- 6

  ∫ N
trop

h ds + 10
- 6

  ∫ N
trop

w ds (11) 

přičemž hydrostatickou složku označujeme indexem h a nehydrostatickou písmenem w. 
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Jelikož obě složky troposférické refrakce vykazují rozdílné chování, je potřeba 

k jejich modelování přistupovat rozdílně. V současnosti je k dispozici několik modelů, 

které tuto skutečnost akceptují a věnují se každé ze složek zvlášť. 

5.1.1 Modely hydrostatické složky refrakce 

Hydrostatickou složku zpoždění signálu je možno stanovit empirickým modelem na 

základě znalosti vybraných meteorologických veličin. Nejpoužívanější jsou modely 

Hopfieldův a Saastamoinenův. Dle Bevise a Busingera (1994) jsou schopny tyto modely 

dosahovat několika milimetrové přesnosti, pokud jsou k dispozici přesné vstupní hodnoty 

atmosférického tlaku vzduchu. 

Hopfieldův model (Hofmann-Wellenhof et al., 1997): 

     
    

 
 [                         ]        

  

  
  (12) 

kde: 

PS atmosférický tlak vzduchu v místě pozemního měření [hpa] 

TS atmosférická teplota vzduchu v místě pozemního měření [Kelvin]. 

Saastamoinenův model (Bevis et al., 1992): 

              
  

      
       (13) 

                                    (14) 

kde: 

PS atmosférický tlak vzduchu v místě pozemního měření [hpa] 

λ zeměpisná šířka [rad] 

H výška nad elipsoidem [km] 

f(λ, H) korekce gravitačního zrychlení pro zeměpisnou šířku a elipsoidickou výšku 

místa měření. 

Dle výsledku porovnání ZHD hodnot získaných z modelů Hopfiled a Saastamoinen 

uvedených v Zhengdong (2004) vyplývá, že oba tyto modely jsou ve velmi dobré shodě. 

Průměr rozdílů hodnot (bias) i směrodatná odchylka porovnání byly pod úrovní 1 mm 

(typické hodnoty ZHD se pohybují okolo 2,1 až 2,2 m). 

5.1.2 Modely nehydrostatické složky refrakce 

Nehydrostatickou složku atmosféry je na rozdíl od té hydrostatické velice obtížné 

modelovat pouze na základě pozemních meteorologických měření, jejich výsledky jsou tak 
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pouze velice hrubými odhady. Mezi nejznámější patří modely Hopfieldův a Ifadisův. 

V případě GPS meteorologie je možné nehydrostatickou složku zpoždění signálu 

odhadnout společně s dalšími parametry zpracování, jak je podrobněji rozvedeno dále v 

textu. 

5.1.3 Mapovací funkce  

Jelikož velikost troposférického zpoždění signálu závisí mimo jiné na vzdálenosti, 

kterou urazí signál neutrální atmosférou, je také funkcí elevačního úhlu družice. Hodnotu 

troposférické refrakce ke družici o určité elevaci můžeme vyjádřit vztahem: 

             
           

  (15) 

kde: 

Mh mapovací funkce pro hydrostatickou složku atmosféry 

Mw mapovací funkce pro nehydrostatickou složku atmosféry 

ε elevační úhel družice (°) 

Δq
z
h hydrostatická složka troposférické refrakce pro zenitový úhel nad 

přijímačem GNSS 

Δq
z
w nehydrostatická složka troposférická refrakce pro zenitový úhel nad 

přijímačem GNSS 

Δq
z
 celková troposférická refrakce pro zenitový úhel nad přijímačem GNSS. 

V současné době existuje několik mapovacích funkcí využívajících různé zdroje 

vstupních dat, např. Mariniho, Chaova, Davisova, Herringova, Niellova, Vienna. V rámci 

této práce je uvedena plná podoba pouze Niellova mapovací funkce, která v ní byla jako 

jediná využívána. Byla vybrána z důvodu, že se jedná o v současnosti stále ještě 

nejpoužívanější mapovací funkci v oblasti GPS meteorologie. 

Přestože je možno všechny mapovací funkce aproximovat jednoduchým vztahem 

1/sin(ε), ten je nutné dále rozvíjet o vliv proměnlivé tloušťky atmosféry způsobené 

zakřivením Země a vlivy měnících se meteorologických podmínek. Výběr vhodné 

mapovací funkce je mnohem důležitější v případě hydrostatické složky troposférické 

refrakce, která je mnohonásobně větší než nehydrostatická část zpoždění. Ačkoliv je 

možné přesně modelovat hodnotu hydrostatické složky troposférické refrakce pro zenitový 
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úhel nad přijímačem GPS, její přesné stanovení pro observace s nízkými elevačními úhly 

je problematické. 

Niellova mapovací funkce (Niell, 1996): 

     

   
 

  
 

   

       
 

       
 

        

      (16) 

kde a, b, c jsou koeficienty vnášející geografické a temporální korekce. Jejich hodnoty jsou 

pro hydrostatický i nehydrostatický tvar Niellovy mapovací funkce uvedeny v tabulkách 2 

a 3. Přepočet na konkrétní zeměpisnou šířku se provádí interpolací z nejbližších hodnot. 

Podoba Niell funkce je totožná s mapovací funkcí Herring, vztahy definující 

výpočet koeficientů a, b, c jsou však u obou funkcí odlišné. V případě Niell funkce pro 

hydrostatickou složku troposférické refrakce jsou dány (17), (18), (19), (20) a na rozdíl od 

jiných mapovacích funkcí nevyžadují na vstupu hodnoty atmosférické teploty vzduchu 

v místě přijímače GNSS. Nutné jsou pouze údaje o zeměpisné šířce místa měření, jeho 

elipsoidické výšce a dni v roce. Stanovení koeficientů a, b, c Niell funkce pro 

nehydrostatickou složku refrakce vyžaduje pouze znalost zeměpisné šířky místa měření. 

Stanovení vztahů bylo učiněno na základě analýzy dlouhodobých měření 

meteorologických radiosond. 

          ů ě                          
    

      
   (17) 

kde: 

t den v roce 

T0 den „maximální zimy“, 28. den v roce pro severní polokouli a 211. den pro 

jižní. 

       
     

  
          (18) 

     

  
  

 

       
                      (19) 

 (             )   
 

        
 

       
 

       
 

        

   (20) 
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koeficient zeměpisná šířka 

 15° 30° 45° 60° 75° 

 průměr 

a 1.2769934*10
-3

 1.2683230*10
-3

 1.2465397*10
-3

  1.2196049*10
-3

 1.2045996*10
-3

 

b 2.9153695*10
-3

 2.9152299*10
-3

 2.9288445*10
-3

 2.9022565*10
-3

 2.9024912*10
-3

 

c 62.610505*10
-3

 62.837393*10
-3

 63.721774*10
-3

  63.824265*10
-3

  64.258455*10
-3

  

 amplituda 

a 0.0  1.2709626*10
-5

  2.6523662*10
-5

  3.4000452*10
-5

  4.1202191*10
-5

  

b 0.0  2.1414979*10
-5

  3.0160779*10
-5

  7.2562722*10
-5

  11.723375*10
-5

  

c 0.0  9.0128400*10
-5

  4.3497037*10
-5

  84.795348*10
-5

  170.37206*10
-5

  

 korekce výšky 

aHt   2.53*10
-5

   

bHt   5.49*10
-3

   

cHt   1.14*10
-3

   

Tab. 2: Hodnoty koeficientů a, b, c Niell hydrostatické mapovací funkce (Niell, 1996) 

koeficient zeměpisná šířka 

koeficient 

zeměpisná šířka 

koeficient 

zeměpisná šířka 

 15° 30° 45° 60° 75° 

a 5.8021897*10
-4

 5.6794847*10
-4

  5.8118019*10
-4

  5.9727542*10
-4

  6.1641693*10
-4

  

b 1.4275268*10
-3

  1.5138625*10
-3

  1.4572752*10
-3

 1.5007428*10
-3

  1.7599082*10
-3

  

c 4.3472961*10
-2

  4.3472961*10
-2

  4.3472961*10
-2

  4.3472961*10
-2

  4.3472961*10
-2

  

Tab. 3: Hodnoty koeficientů a, b, c Niell nehydrostatické mapovací funkce (Niell, 1996) 

5.1.4 Konverze hodnot celkového zpoždění signálu ZTD na obsah vodních 

par v atmosféře PWV 

Výstupem ze zpracování GPS měření jsou hodnoty celkového troposférického 

zpoždění signálu ZTD = Δq
z
 pro jednotlivé referenční stanice ve zvoleném časovém 

intervalu (obvykle 1 hodina). Jak již bylo uvedeno, celkovou troposférickou refrakci tvoří 

hydrostatická složka ZHD a nehydrostatická složka ZWD, která je způsobena obsahem 

vodních par v atmosféře. ZWD získáme jednoduše aplikací vztahu: 

ZWD = ZTD - ZHD (21) 

Hydrostatickou složku troposférického zpoždění můžeme získat použitím jednoho z 

modelů hydrostatické složky refrakce. Podmínkou je však znalost hodnot potřebných 

meteorologických veličin pro místo a čas měření. V rámci předložené disertační práce byl 

pro tento účel využíván model Saastamonienův (13), (14). 

Obsah vodních par v atmosféře PWV [mm] lze při znalosti ZWD vyjádřit vztahy: 
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 (22) 

   
   

                           –          
 (23) 

Jednotlivé komponenty vztahů (22) a (23) jsou podrobně popsány v následující 

tabulce.  

Koeficient Vztah / hodnota Popis 

ρ = 1 000 [kg*m
-3

] hustota vody 

R = 287,1 [J*kg
-1

*K
-1

] plynová konstanta 

Mw = 18,0152*10
-3

 [kg*mol
-1

] molová hmotnost vodní páry 

m = Mw / Md = 0,62198 poměr molových hmotností vodní páry a vzduchu 

Tm = 70,2 + 0,72 * Ts [K] 

celková střední teplota atmosféry, přičemž Ts je hodnota 

teploty vzduchu při povrchu Země (naměřená na 

referenční stanici); tento vztah je aproximační, umožňuje 

určit κ s relativní chybou okolo 2% 

c1 = 77,604 ± 0,014 [K*hPa
-1

] konstanta 

c2 = 17 ± 10 [K*hPa
-1

] konstanta 

c3 = (3,776 ± 0,004) *10
5
 [K

2
* hPa

-1
] konstanta 

Tab. 4: Popis veličin uvedených ve (22) a (23), (Zhengdong 2004) 

5.2 Přístupy ke zpracování měření z GNSS za účelem získání 

hodnot celkového zpoždění signálu ZTD 

Zpracování GNSS měření za účelem získání velmi přesných souřadnic, parametrů 

atmosféry či jiných výstupů je komplexním procesem zahrnujícím značné množství kroků, 

možností a úskalí. Předmětem předložené disertační práce nemůže být popis celé této 

problematiky, ale pouze poskytnutí stručného vymezení důležitých skutečností 

s návazností na praktické řešení této práce. Pro případné rozšíření zde poskytnutých 

informací doporučuji publikaci Dach et al. (2007). 

V současnosti existují dva základní přístupy, které umožňují zisk hodnot celkového 

zpoždění signálu ZTD z GNSS měření. První je metoda dvojitých diferencí využívající pro 

vyhodnocení celou síť přijímačů a druhou metoda Precise Point Positioning (PPP) 

využívající pouze měření z daného přijímače, pro nějž určujeme parametry atmosféry. 

5.2.1 Metoda dvojitých diferencí 

Metoda dvojitých diferencí je v současné době zřejmě stále nejpoužívanějším 

způsobem pro přesná zpracování GNSS dat. Její hlavní výhodou je, že vede k 

jednoduchému a efektivnímu odstranění chyb hodin družic i přijímačů, které jsou jedním z 
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hlavních negativních vlivů zpracování a také napomáhá vyřešení celočíselného počtu 

násobků nosné vlny, tzv. ambiguit. Nediferenciovanou observaci fázového měření    
  

mezi přijímačem i a družicí j je možno zapsat vztahem (Zhengdong, 2004): 

   
                                             (24) 

kde: 

R geometrická vzdálenost mezi přijímačem i a družicí j  

λ vlnová délka nosné vlny 

N ambiguita (celočíselný počet násobků nosné vlny) 

∆ion vliv ionosféry 

∆trop vliv troposféry 

∆clk kombinace vlivu chyb hodin na přijímači a družici 

∆hw systematická chyba hardware přijímače 

∆syn chyba synchronizace 

∆pcv chyba fázového centra přijímače 

R residuum (rozdíl mezi reálnou a modelovanou observací). 

Nechť    
  a    

  jsou observace družic 1 a 2 na přijímači A v čase t,    
  a    

  

observace družic 1 a 2 na přijímači B taktéž v čase t. Tyto observace mohou být 

zkombinovány do jednou-diferenciovaných observací: 

   
      

     
         (25) 

   
      

     
         (26)  

a následně dvojitě-diferenciovaných: 

    
      

      
       

     
       

     
     (27) 

Aplikací vztahu (24) na dvojitě diferenciované observace bychom potvrdili 

odstranění chyb hodin přijímačů a družic z těchto měření. Jelikož ionosféra je na rozdíl od 

neutrální troposféry pro frekvence používané GNSS disperzivním médiem, její vliv je 

možno z měření odstranit použitím vhodné lineární kombinace nosných vln fázových 

měření: 

                      (28) 
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kde a1 a a2 jsou faktory stanovující příspěvek originálních L1 a L2 nosných vln do výsledné 

kombinace. 

Pro odstranění vlivu ionosféry z měření systému GPS na frekvencích L1 a L2 se 

využívá „ionosphere-free“ lineární kombinace: 

   
 

  
    

     
      

           (29) 

kde: 

f1, f2 frekvence nosné vlny L1, L2 [Mhz]. 

Jedním z programových prostředků, které využívají metodu dvojitých diferencí 

jako základ pro zpracování GNSS měření, je Bernese GPS Software, který byl ve verzi 5.0 

využit v rámci této disertační práce. Tento produkt je vyvíjen Astronomickým institutem 

univerzity v Bernu a je celosvětově využíván v rámci celé řady výzkumných projektů i 

operativních provozů. Jako další produkt v této oblasti je potřeba zmínit GAMIT vyvíjený 

Institutem technologií v Massachusetts (MIT).  

Obecně lze ve značné stručnosti postup výpočtu ZTD s využitím metody dvojitých 

diferencí používaný Bernese GPS SW shrnout do následujících kroků: 

1. příprava potřebných vstupních dat (observační RINEX soubory, produkty 

s efemeridami a korekcemi hodin družic, vstupní souřadnice referenčních stanic, 

apod.) 

2. založení a nastavení kampaně 

3. konverze observačních RINEX souborů do nativního binárního formátu Bernese 

4. konverze a úpravy souborů s efemeridami družic, hodin družic a údaji o 

zemských pólech 

5. předzpracování s využitím kódových měření, synchronizace hodin přijímačů a 

družic 

6. tvorba baselines (výběr vhodných dvojic stanic) a vytvoření dvojitě-

diferenciovaných observací 

7. iterativní předzpracování fázových měření na základě již vytvořených dvojitě-

diferenciovaných observací, prvotní síťové řešení včetně stanovení apriori 

odhadu parametrů atmosféry 

8. řešení ambiguit (různé strategie) 
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9. finální síťové řešení (stanovení parametrů atmosféry a souřadnic polohy 

přijímačů sítě) 

10. tvorba výstupů 

Typický postup určení parametrů atmosféry používaném v Bernese GPS SW je 

možno rozdělit do dvou kroků: 

1. prvotní stanovení celkového zpoždění (hydrostatická složka je modelována 

vybranou kombinací hydrostatického modelu troposférické refrakce a mapovací 

funkce, nehydrostatická složka je odhadnuta) v hrubém časovém intervalu (2 - 

4 h). Doporučuje se využívat model Saastamoinen se standardními parametry 

atmosféry uvedenými v tabulce 5 jako vstupními údaji společně s mapovací 

funkcí Niell. Pokud jsou k dispozici meteorologická data získaná v místě a době 

měření, je možné je do procesu zanést, ale není to doporučováno, 

2. stanovení parametrů atmosféry jakožto korekcí pro apriori hodnoty z předešlého 

kroku. K tomuto kroku se přistupuje poté, co jsou vyselektovány odlehlé 

observace, vyřešeny ambiguity a z měření odstraněny či eliminovány ostatní 

negativní vlivy. Parametry atmosféry jsou v tomto případě reprezentovány po 

částech lineární funkcí a ke stanovení hodnoty troposférické refrakce pro daný 

časový interval se použijí všechny dostupné observace z tohoto časového 

intervalu. 

Veličina Vztah / hodnota Popis 

p = pr * (1-0,0000226 * (h- hr))
5,525

 atmosférický tlak vzduchu ve výšce stanice 

T = Tr – 0,0065 * (h- hr) teplota vzduchu ve výšce stanice 

H = Hr * e
-0,0006396*(h-hr)

 relativní vlhkost vzduchu ve výšce stanice 

hr = 0 m n. m. referenční nadmořská výška 

pr = 1 013,25 hpa referenční atmosférický tlak vzduchu platný pro hr 

Tr = 18°C referenční teplota vzduchu pro hr 

Hr = 50% referenční relativní vlhkost vzduchu pro hr 

Tab. 5: Popis standardního modelu atmosféry používaného v Bernese GPS SW (Dach et. al, 2007) 

Kromě samotných hodnot ZTD je doporučeno při zpracování stanovovat také 

horizontální gradienty troposféry (MacMillan, 1995), které reprezentují azimutální 

asymetrii rozložení hodnot v místě lokální troposféry. S klesajícím elevačními úhlem se 

tato asymetrie v místě observací stává stále více důležitou a musí být brána v potaz. 

Zejména z toho důvodu, že observace na nízkých elevacích procházejí přízemní vrstvou 
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troposféry s největším obsahem vodních par a nesou tak důležité informace o jeho 

rozložení. Odhadování horizontálních gradientů troposféry je vhodnou cestou jak tyto 

asymetrie rozložení hodnot v troposféře zavést do zpracování. Model pro určování 

horizontálních gradientů v Bernese GPS SW je podrobně popsán v Meindl et al. (2004) a je 

založen na naklápění zenitu mapovací funkce o úhel β. Práce Bar-Sever et al. (1998), 

Meindl et al. (2004) prokázaly, že zahrnutí modelování horizontálních gradientů troposféry 

do zpracování obecně vede k přesnějšímu stanovení finálních souřadnic referenčních stanic 

a také ZTD. Jelikož se však jedná o další parametr, jehož určování zatěžuje celý systém 

řešení, volí se v jeho případě výrazně delší interval stanovení než už hodnot ZTD. 

Určování těchto gradientů není výsadou pouze zpracování metodou dvojitých diferencí, je 

možné jej provádět taktéž u zpracování metodou popsanou v následující kapitole. 

Pokud pro zpracování používáme lokální síť GPS přijímačů, je vhodné ji doplnit 

několika přijímači v několikaset kilometrové vzdálenosti od této sítě. Důvodem je korelace 

troposférických parametrů v rámci lokálně umístěných přijímačů s velice podobnými 

kombinacemi azimutu a elevace pro totožné observace družic. 

5.2.2 Metoda Precise Point Positioning 

Při použití této techniky (Zumberge et al., 1997, Martin et al., 2011) jsou 

vyžadována pouze měření z přijímače GNSS, pro nějž stanovujeme parametry troposféry. 

Od klasického statického měření se zásadně liší použitím přesných produktů efemerid a 

korekcí hodin družic na místo produktů vysílaných přímo družicemi a možností použití 

přesných souřadnic polohy přijímače jako vstupních dat. Její nevýhodou je, že chyby hodin 

na přijímači a družicích je na rozdíl od metody dvojitých diferencí možné eliminovat 

pouze částečné a taktéž ambiguity zůstávají nevyřešeny.  

V posledních letech se tato technika dostává do popředí zejména z důvodu vysoké 

rychlosti dodání výsledků o kvalitě srovnatelné s technikou dvojitých diferencí. Dosažení 

této kvality umožnil zejména značný nárůst přesnosti produktů s efemeridami a korekcí 

hodin družic. V oblasti zpracování dat v blízkém reálném čase vzhledem ke stálému 

navyšování počtu referenčních stanic a vyplývající nutnosti zpracovávat sítě o stovkách 

přijímačů v relativně krátkém čase již výpočetně a časově náročnější technika dvojitých 

diferencí není ideálním řešením. Analytická centra provádějící operativně tento typ 

zpracování tudíž již využívají techniku PPP či na ni do budoucna plánují přecházet. 
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Programových prostředků využívajících techniku PPP pro stanovení parametrů 

troposféry existuje několik – jedná se zejména o dva komerčně dostupné produkty GIPSY-

OASIS a již zmíněný Bernese GPS SW (Dach et al., 2007) a vlastní produkt EPOS 

vytvářený v německém GFZ Potsdam. GIPSY-OASIS (GNSS-Inferred Positioning System 

and Orbit Analysis Simulation Software) je vyvíjen Jet Propulsion Laboratory (JPL) na 

Institutu technologií v Kalifornii. Vlastních řešení různých institucí však existuje celá řada. 

PPP proces obsažený v GPS Bernese SW je primárně určen pro stanovení 

souřadnic přijímačů GNSS s centimetrovou úrovní přesnosti (Dach et al., 2007, Soycan, 

2012), pro které nejsou tyto hodnoty získatelné z jiného spolehlivého a dostatečně 

přesného zdroje. Takto získané souřadnice následně vstupují do robustního síťového 

zpracování technikou dvojitých diferencí, která je primárním nástrojem Bernese GPS SW. 

Technika PPP implementovaná v tomto produktu tudíž netvoří zcela ideální řešení pro 

určování parametrů troposféry. Její postup je shrnutelný do těchto bodů: 

1. příprava vstupních dat 

2. založení a nastavení kampaně 

3. konverze observačních RINEX souborů do nativního binárního formátu Bernese 

4. konverze a úpravy souborů s efemeridami družic, hodin družic a údaji o 

zemských pólech  

5. předzpracování s využitím kódových měření, synchronizace hodin přijímačů a 

družic 

6. vytvoření souboru s residui založenými na lineární kombinaci L3 eliminující vliv 

ionosféry 

7. odstranění observací s hodnotou residua přesahující stanovený limit 

8. stanovení korekcí hodin, souřadnic přijímače, parametrů troposféry a dalších 

parametrů na základě neodstraněných observací 

9. tvorba výstupů 

Kroky 6 a 7 jsou iteračně několikrát opakovány s postupně se snižující limitní 

hodnotou pro residuum. Během PPP zpracování v tomto produktu tak dochází k odstranění 

určité části observací a parametry troposféry jsou stanovovány v jednom kroku společně 

s několika parametry dalšími. 
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Sofistikovanější řešení PPP techniky používané jinými produkty než je Bernese 

GPS SW se snaží řešit otázku eliminace chyb hodin a možností fixování ambiguit na jejich 

celočíselnou hodnotu. Eliminaci chyb hodin je možno provádět postupem o dvou krocích, 

kdy v prvním PPP řešení jsou stanoveny pouze korekce hodin a ty jsou následně 

aplikovány při opětovném spuštění řešení určujícím souřadnice přijímače a parametry 

troposféry (Iwabuchi et al., 2006). Jeden ze způsobů, jak částečně úspěšně řešit otázku 

fixování ambiguit na jejich celočíselnou hodnotu při použití PPP představil Ge et al. 

(2007). Postup využívá statistických odhadů nekalibrovaných fázových zpoždění, které 

jsou založeny na referenčním síťovém zpracování. Jiný způsob využívá predikování 

ionosférického zpoždění, které následně umožňuje využití odlišné lineární kombinace, než 

je výše uvedená L3 a dosáhnout tak fixování ambiguit ve velmi krátkém čase již po počátku 

observace družice (Geng et al., 2010). 

5.3 Vliv produktů efemerid a hodin družic na kvalitu určení 

parametrů troposféry 

Efemeridami družice rozumíme údaje o její poloze v určitém čase a v patřičném 

souřadnicovém systému. Každá družice vysílá v rámci navigační zprávy přesné informace 

o své poloze, hrubou polohu ostatních družic systému a korekce svých atomových hodin. 

Tyto vysílané produkty však nedosahují přesnosti a spolehlivosti potřebné pro velmi 

přesné analýzy dat z GNSS. Z tohoto důvodu je nutné využívat přesných produktů 

vytvářených na základě observací z celosvětové sítě referenčních stanic. V současnosti 

jsou k dispozici volně ke stažení ze dvou základních zdrojů: 

- IGS (International GNSS Service), společnost sdružující více než 200 organizací za 

účelem poskytování přesných produktů pro oblast GNSS a výzkumu a podpory této 

oblasti. IGS produkty vznikají kombinací produktů z jednotlivých analytických 

center IGS. 

- CODE (The Center for Orbit Determination in Europe), jedno z analytických center 

IGS provozované na Institutu Astronomie univerzity v Bernu ve spolupráci se 

SWISSTOPO (Swiss Federal Office of Topography) a BKG (German Federal 

Office of Cartography and Geodesy). 

Tabulka 6 poskytuje přehled produktů poskytovaných IGS a CODE. 
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Produkt GNSS Délka řešení 

IGS Final GPS + GLONASS 1 týden 

IGS Rapid (IGR) GPS 1 den 

IGS Ultra-Rapid (IGU) GPS  6 hodin 

CODE Final GPS + GLONASS 1 týden 

CODE Rapid GPS + GLONASS 1 den 

CODE Ultra-Rapid GPS + GLONASS  6 hodin 

CODE Predictions GPS + GLONASS 6 hodin 

Tab. 6: Přehled produktů poskytovaných IGS a CODE 

Finální verze produktů z týdenních řešení jsou uživatelům k dispozici po 12 až 18 

dnech od provedeného měření, rapid produkty z denních řešení po 17 až 41 hodinách a 

ultra-rapid po 3 až 9 hodinách. Ultra-rapid produkty z obou zdrojů obsahují data za 

předešlých 24 hodin vydefinovaná na základě observací a na budoucích 24 hodin 

stanovená na základě predikování. Tyto produkty tvořící jedinou možnost při zpracováních 

v blízkém reálném čase jsou k dispozici 4x denně, tedy co 6 hodin. Stejný interval platí i 

pro CODE Predictions, které poskytují predikované produkty pro interval budoucích 24 až 

48 hodin či 0 až 120 hodin (korekce hodin jsou však u Predictions k dispozici pouze pro 

systém GPS, ne pro GLONASS). 

Kromě efemerid družic a korekcí hodin přijímačů jsou součástí dané řady produktů 

také soubory s potřebnými parametry o zemských pólech, zemské rotaci, korekcí času GPS 

vůči UTC apod. Součástí finálních produktů jsou dále například souřadnice referenčních 

stanic ze zpracovávané sítě pro danou epochu, parametry troposféry, ionosférické korekce 

atd. 

Jelikož kvalita těchto produktů (primárně efemerid družic) má značný vliv na 

přesnost stanovení ZTD a nejpřesnější finální efemeridy založené na observacích jsou k 

dispozici až dlouho dobu po měřeních, je nutno pro operativní zpracování dat mnohdy 

využívat orbity z jiné řady produktů. V rámci této disertační práce autor provedl 

ohodnocení kvality produktů poskytovaných IGS pro oblast GPS meteorologie při 

stanovení hodnot ZTD (Kačmařík a Skřivánková, 2011).  

Ve dnech 23. až 29. listopadu 2009 bylo na meteorologické stanici v Praze Libuši, 

odkud jsou v 6hodinových intervalech vypouštěny meteorologické balóny s radiosondou, 

uskutečněno statické měření geodetickým přijímačem GPS Topcon Hiper GD. Měření na 
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tomto místě zajistilo vhodné podmínky potřebné pro přímé porovnání výsledků z GPS 

měření a radiosond. 

Zpracování GPS měření bylo provedeno v Bernese GPS SW využitím techniky 

dvojitých diferencí. Vybraná síť obsahovala mimo přijímače v areálu meteorologické 

stanice také deset referenčních stanic umístěných na území České republiky a v jejím 

okolí. Nejmenší vzdálenost mezi stanicemi sítě byla přibližně 26km a největší 470km. 

Nejníže položená stanice se nacházela v nadmořské výšce 203m n. m., nejvyšší 1 347m n. 

m. Polovina stanic byla zařazena do evropské sítě EPN či celosvětové IGS. Pro otestování 

kvality dostupných produktů byla provedena celkem tři zpracování. První s aplikací 

finálních produktů služby IGS, druhé s predikovanou částí ultra rapid efemerid IGS a třetí 

s vlastními efemeridami, které byly získány z navigačních RINEX souborů GPS přijímačů. 

Při zpracování s predikovanými efemeridami byl celodenní soubor vždy složen ze čtyř 

jednotlivých souborů tak, aby byly aplikovány efemeridy pro danou dobu nejnovější. 

Základní nastavení pro jednotlivá zpracování jsou uvedena v tabulce 7. Pro následný 

přepočet ZTD na PWV byl použit Saastamonienův model a hodnoty atmosférického tlaku 

a teploty vzduchu naměřené na meteorologické stanici Praha-Libuš. 

 IGS final IGS Ultra rapid predicted RINEX navigační zpráva 

Interval vstupních dat GPS 30s 

Elevační úhel 5° 

Mapovací funkce Niell 

Korekce fázových center aplikován IGS model 

Technika řešení dvojité diference 

Interval stanovení ZTD 30min 

Údaje o pólech IGS final IGS ultra-rapid predicted IGS ultra-rapid predicted 

Mapy korekce ionosféry CODE No No 

Tab. 7: Základní charakteristiky zpracování v Bernese GPS SW 

Možnost využívat predikované části IGS produktů v oblasti GPS meteorologie pro 

výpočty PWV již byla v minulosti několikrát prokázána, výsledky však nikdy 

nedosahovaly takové kvality jako při použití finálních efemerid (Douša, 2001, Ge et al., 

2000, Springer et al., 2001). Hlavním cílem této tohoto měření a zpracování tak bylo také 

pokusit se zhodnotit, zda kvalita v současnosti poskytovaných predikovaných efemerid 

doznala dalšího zlepšení. Při zpracování predikovaných efemerid bylo nastaveno 

vypouštění družic s hodnotou exponentu přesnosti vyšší než 7, ale nebyl používán žádný 

jiný předzpracovávající postup mimo standardních nástrojů Bernese, který by ze souborů s 

efemeridami problematické orbity odfiltroval či je jakýmkoliv způsobem upravil. Možné 
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postupy pro zkvalitnění byly popsány a aplikovány např. v (Baltink et al., 2002, Douša, 

2001, Ge et al., 2000). Je však důležité zmínit, že se ani jednou ve zpracovávaných 

predikovaných efemeridách nevyskytnul exponent přesnosti s hodnotou vyšší než 6. 

Na obrázku 15 je zobrazeno porovnání výsledných hodnot PWV získaných ze 

zpracování finálních efemerid, predikovaných efemerid a měření radiosond (RDS). Shoda 

mezi metodou GPS a RDS je až na několik výjimek velice dobrá. Zajímavější je však 

srovnání výsledků zpracování obou typů efemerid, ze kterého je jasně patrné, že se oba dva 

výstupy téměř neliší. Dle statistického zpracování, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce 

číslo 8, neexistuje na 5% hladině významnosti statisticky významný rozdíl mezi těmito 

dvěma zdroji dat. Pro toto otestování byl použit parametrický párový test střední hodnoty 

hodnotící, zda je průměr rozdílů hodnot roven nule. Použití predikovaných produktů vede 

při srovnání s měřeními z radiosond dokonce k o něco méně rozptýleným výsledkům a 

nižší celkové RMS chybě, než při použití finálních produktů. Zároveň však dochází 

k mírnému zvýšení systematické chyby v podobě bias. Pokud jsou z porovnání vypuštěny 

dvě krajní hodnoty (23. 11. 12:00 a 27. 11. 12:00), blízko kterých bylo zahájeno a 

ukončeno měření GPS přijímačem, dojde k mírnému zlepšení komentovaných výsledků. 

Ačkoliv jsou meteorologické balony s radiosondou vypouštěny z meteorologické 

stanice Praha-Libuš v časovém intervalu co šest hodin, vyskytují se v obrázku 2 ve dvou 

případech dvě hodnoty PWV z radiosondy v odstupu pouze 30minut (25. 11. 1:00 a 26. 11. 

1:00). Tato situace byla způsobena prasknutím balonu před dosažením předepsané 

standardní hladiny tlaku vzduchu 100 hPa. Měření proto bylo považováno za neúspěšné, a 

musel být vypuštěn balon druhý. Vzhledem ke skutečnosti, že téměř veškeré vodní páry v 

atmosféře se nachází v troposféře pod hladinou tropopauzy, kam první balony vystoupaly a 

radiosondy měřily, nebyla tato měření ze zpracování vyloučena. 
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Obr. 15: Obsah vodních par v atmosféře vypočtený z měření GPS a z radiosond na meteorologické stanici 

v Praze Libuši pro dny 23. až 27. listopadu 2009 (Kačmařík a Skřivánková, 2011) 

 

Bias, mm SDEV, mm RMSE, mm 

Počet 

párů 

hodnot 

P-value t-

test 

IGS final vs. IGU predicted -0,020 0,307 0,022 197  

IGS final vs. RDS 0,348 2,197 0,504 19 
0,12 

IGU predicted vs. RDS 0,494 2,045 0,469 19 

Tab. 8: Statistické hodnocení porovnání metod pro stanovení PWV (Kačmařík a Skřivánková, 2011) 

Při porovnání vlastních výsledků s (Baltink et al., 2002), kde byla hodnocena 

měření z roku 1998, se ukázalo, že výsledky představované v tomto článku jsou výrazně 

přesnější, a to ve všech případech srovnání různých metod pro stanovení PWV. Pouze 

hodnoty směrodatné odchylky jsou v případě prezentovaných výsledků vyšší, což je dle 

autorova názoru dáno výskytem několika velmi odlehlých hodnot v rámci tak malého 

zpracovávaného souboru. Hodnoty z (Baltink et al., 2002) jsou uvedeny v tabulce 9. Lepší 

výsledky zpracování prezentovaných v tomto článku jsou dány zejména tím, že v případě 



Michal Kačmařík: Studium rozložení vodních par v atmosféře pomocí měření GNSS 

2012                                                                                                                  68 

(Baltink et al., 2002) byl používán starší typ predikovaných efemerid, jejichž nižší kvalita 

je všeobecně známa (Douša, 2004). Obecně však z provedeného srovnání vyplývá, že 

v posledních letech došlo ke zvýšení kvality efemerid družic. 

 Bias, mm SD, mm RMS, mm Pairs 

GPS final vs. predicted -0,13 1,02 1,03 2430 

GPS final vs. RDS -0,64 0,92 1,11 95 

GPS predicted vs. RDS -0,84 1,14 1,41 79 

Tab. 9: Statistické hodnocení porovnání metod pro stanovení PWV dle (Baltink et al., 2002) 

Obrázek 16 poskytuje představu o kvalitě a použitelnosti produktů vysílaných přímo 

družicemi pro potřeby GPS meteorologie. Ačkoliv je možné z výsledných hodnot 

odhadnout obecný trend vývoje PWV, srovnání jednotlivých hodnot dokazuje absolutní 

nevhodnost těchto efemerid pro studovaný účel. 

Obr. 16: Obsah vodních par v atmosféře vypočtený z GPS měření na meteorologické stanici v Praze-Libuši 

pro dny 23. až 27. listopadu 2009 (Kačmařík a Skřivánková, 2011) 
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Obrázek 17 obsahuje srovnání hodnot PWV vypočtených z GPS měření na 

referenční stanici GOPE a přijímači v Praze-Libuši při použití finálních IGS produktů. 

Vzdálenost těchto stanic je přibližně 26km, což již může zapříčinit jisté rozdíly v 

hodnotách vlivy popsanými v kapitole 3.1. Jak je však z obrázku patrné, průběh hodnot 

PWV je pro zpracovávané období na obou stanicích až na několik výjimek velice podobný 

a porovnání hodnot z GPS měření a RDS by tak bylo možné, i kdybychom neměli GPS 

měření přímo z meteorologické stanice Praha-Libuše. Je však nutno zmínit, že ve dnech, 

kdy byla měření prováděna, ovlivňovala počasí v Česku hluboká tlaková níže nad 

východním Atlantikem, kolem níž proudil do střední Evropy teplý vzduch od jihu, zejména 

ve vyšších vrstvách atmosféry. Nevýrazné počasí inverzního charakteru s mírným 

zonálním prouděním v nižších vrstvách atmosféry jen krátkodobě narušovaly přechody 

jednotlivých frontálních systémů od západu a jihozápadu. Zvýšené hodnoty PWV na 

obrázku 4 korespondují s přechodem teplé fronty přes stanici Praha-Libuš dne 24. 11. 

kolem 17. hodiny a s přechodem studené fronty 25. 11. kolem půlnoci. Mírný posun mezi 

průběhem PWV z CHMU a z GOPE je s velkou pravděpodobností způsoben tím, že 

frontální systémy postupující k východu přešly přes stanici GOPE, ležící východně od 

Prahy-Libuše, později. 
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Obr. 17: Obsah vodních par v atmosféře vypočtený z měření GPS a radiosond na meteorologické stanici v 

Praze-Libuši a na referenční stanici GOPE pro dny 23. až 27. listopadu 2009 (Kačmařík a Skřivánková, 

2011) 

Představená zpracování prokázala vysokou shodu v hodnotách PWV vypočtených 

při vstupu IGS produktů finálních či predikovaných. Predikované efemeridy poskytované 

IGS představují velice dobrý zdroj dat pro NRT GPS meteorologii, jak již bylo několikrát 

potvrzeno (Douša, 2001, Springer a Hugentobler, 2001). Představené výsledky 

provedeného měření naznačují, že zkvalitnění predikovaných efemerid v posledních 

několika letech dosáhlo takové míry, že samostatné předzpracovávající postupy vedoucí 

k odstranění odlehlých hodnot parametrů orbit družic již nejsou potřebné. Na potvrzení 

tohoto závěru ukazují také intenzivní práce představené v Douša (2009) založené na 

dlouhodobých hodnoceních kvality predikovaných efemerid, popisujících zdroje jejich 

chyb a dopady na ZTD zpracování při použití rozdílných sítí přijímačů a technik 

zpracování dat. Obecně z nich vyplývá, že velikost chyb v efemeridách je časově značně 
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proměnlivá a ojediněle může nadále docházet k situacím, kdy mohou negativně ovlivňovat 

výsledné hodnoty ZTD. 

5.4 Automatizace procesu výpočtu ZTD a PWV hodnot 

Jelikož je proces zpracování dat z GNSS sledem mnoha kroků s možnostmi řady 

nastavení a je ze strany uživatele značně náročný na čas i znalosti, bylo potřeba jej nejen 

pro účely disertační práce automatizovat. Na počátku roku 2011 tak bylo na Institutu 

geoinformatiky VŠB - TU Ostrava spuštěno automatizované zpracování výpočtu hodnot 

ZTD a PWV vytvořené autorem předložené disertační práce. 

Zpracovávány jsou celodenní soubory s daty z vybraných referenčních stanic. 

Postup je založen na sérii příkazových souborů BAT a skriptů napsaných v jazyce Python 

o těchto krocích: 

1. Stažení a příprava vstupních observačních RINEX souborů z referenčních 

stanic, produktů s efemeridami družic, korekcemi hodin, přesných souřadnic 

referenčních stanic apod., stažení meteorologických dat, případné spojení 

hodinových RINEX souborů do celodenních, 

2. výpočet ZTD technikou dvojitých diferencí v Bernese GPS SW založený na 

mírně modifikovaném postupu RNX2SNX dodávaném s tímto produktem, 

3. konverze ZTD hodnot na PWV s použitím Saastamoinenova modelu a 

meteorologických dat. 

Výsledkem jsou textové soubory s výslednými ZTD a PWV hodnotami 

v hodinovém intervalu pro jednotlivé referenční stanice zpracovávané sítě (pokud nejsou 

pro referenční stanici k dispozici meteorologická data, skončí pro ni výpočet na úrovni 

stanovení ZTD). Zpracovávána jsou data z částí českých sítí CZEPOS, GEONAS, 

TopNET a Vesog a vybraných referenčních stanic mimo území ČR spadajících do 

evropské sítě EPN či celosvětové IGS. 

Postup RNX2SNX v Bernese GPS SW je tvořen sadou skriptů automatizovaně 

spouštějících jednotlivé podprogramy zpracování dat z měření GNSS a je operativně 

využíván na několika analytických centrech. Pro použití v rámci této disertační práce byl 

autorem modifikován pouze minoritně (změna elevačního úhlu, výběru vstupních dat, 

nastavení spojená s určením parametrů troposféry apod.). Pro automatizované zpracování 
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jsou využívány produkty IGS Rapid představující kompromis mezi finálními a 

predikovanými produkty, umožňující zpracovávat data třetí den od jejich naměření bez 

nutnosti čekání na finální verzi efemerid. Elevační úhel při stanovování parametrů 

troposféry je nastaven na 3°, korekce fázových center přijímačů prováděna pomocí modelu 

IGS ATX (od GPS týdne 1632 včetně v aktuální verzi IGS08, viz (Schmid, 2011), vstupní 

souřadnice referenčních stanic dle EUREF řešení platného pro daný týden (u stanic 

českých sítí nespadající do tohoto evropského řešení jsou využívány jejich dlouhodobé 

souřadnice poskytované provozovatelem dané sítě doplněné o korekce vlivem pohybu 

litosférických desek vzhledem k aktuálně zpracovávanému dni). Při finálním stanovení 

ZTD hodnot je použita technika minimum constraint solution (Dach et al., 2007), kdy 

souřadnice žádné stanice v síti nejsou zafixovány, ale hledá se minimální suma jejich 

residuí. Při prováděné transformaci tak dochází k posunu celé sítě s využitím několika 

vybraných opěrných stanic, ale ne k rotaci či změně měřítka sítě. 

Celý systém funguje na virtuálním počítači a je snadno přenositelný a rychle 

instalovatelný na jakýkoliv jiný fyzický počítač. Parametry zpracování včetně výběru 

stanic sítě je možno ze dne na den měnit zásahem do patřičného skriptu či souboru s 

nastavením. Kompletní zpracování jednodenního měření (stažení všech observačních 

RINEX souborů, meteorologických dat a jiných potřebných produktů, výpočet ZTD, 

konverze ZTD na PWV) na používaném virtuálním počítači (1 jádro procesoru Intel i-5 

2500, 1GB RAM) vyžaduje při síti okolo 35 stanic zhruba 45 minut. Na vývoji nástroje 

automatizovaně provádějícího konverzi hodnot ZTD na PWV se podílel Ing. David Vojtek, 

Ph.D. z Institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava. 

5.5 Ukázka výstupů automatizovaného zpracování 

Na základě vytvořeného automatizovaného zpracování je mimo jiné možné 

vytvářet animované výstupy rozložení hodnot obsahu vodních par v atmosféře, v tomto 

případě nad územím České republiky (Kačmařík, 2011). Pro zde představené ukázky byla 

využita síť dvaceti osmi stanic umístěných na území ČR a sedm stanic ze zahraničí. 

Prostorové rozložení stanic je znázorněno na obr. 18. Nejkratší vzdálenost mezi stanicemi 

je 19km, nejdelší pak 545km. Stanice se nacházejí v nadmořských výškách mezi 140 a 

1 332 m n. m. Deset stanic je vybaveno vlastními meteorologickými měřidly, pro dvacet 

stanic jsou využívány hodnoty atmosférického tlaku a teploty vzduchu naměřené na 
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nejbližší meteorologické stanici Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro 

zbývajících pět stanic není možné meteorologické hodnoty získat, jelikož v jejich dosahu 

se nenachází žádná meteorologická stanice či je stanice příliš vzdálena studovanému území 

a do sítě byla zahrnuta pouze pro zkvalitnění výpočtu ZTD. Pro tyto stanice tudíž není 

možné získat hodnoty PWV, ale pouze ZTD. 

 

Obr. 18: Rozmístění vybraných referenčních stanic na území ČR a v jejím okolí 

Pokud nebyla referenční stanice vybavena vlastními meteorologickými měřidly a 

využívalo se hodnot naměřených na nejbližší profesionální stanici ČHMÚ, bylo potřeba 

uvažovat rozdílnou polohu a nadmořskou výšku dvojic stanic, jejichž vzájemná vzdálenost 

se pohybovala mezi dvěma a třiceti kilometry. V těchto případech byla používána 

Babinetova formule v níže uvedeném tvaru (30) pro přepočet hodnoty atmosférického 

tlaku na hladinu nadmořské výšky referenční stanice. Naměřená teplota vzduchu byla 

převzata beze změn. 

z = 16 000 * (1 + t/273) * ((p1-p2) / (p1+p2)) (30) 

kde: 
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z rozdíl nadmořských výšek mezi body 1 a 2 [m] 

t teplota vzduchu naměřená v bodě 1 či 2 [°C] 

p1 atmosférický tlak v bodě 1 [hpa] 

p2 atmosférický tlak v bodě 2 [hpa]. 

Přesnost určení hodnoty atmosférického tlaku má značný vliv na výslednou 

hodnotu PWV, vliv přesnosti teploty vzduchu na výsledek je naopak poměrně nízký. Dle 

Zhengdonga (2004) je potřeba pro určení PWV s přesností 1 mm znát hodnoty tlaku 

s chybou menší než 3 hPa. V případě teploty změna o 1 °C způsobí změnu PWV o cca 

0,25 %, což je zcela zanedbatelná chyba. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a 

požadovaným přesnostem autor považuje použitý přepočet meteorologických hodnot za 

dostatečně přesný, i když si uvědomuje značnou míru zjednodušení, kterou tím zavádí. 

Jiný použitelný zdroj meteorologických dat však není k dispozici. 

Bodové hodnoty PWV bylo možno interpolovat pro celé zpracovávané území. Pro 

tento účel byla finálně zvolena interpolační metoda Topo to Raster 

(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Hydrologically_correct

_surfaces%3A_Topo_to_Raster) implementovaná v programovém prostředku ESRI 

ArcGIS 9.3. Úspěšné využití této metody pro interpolaci meteorologických dat potvrdil 

například Šercl (2008). Při výběru vhodné interpolační techniky byla testována také 

metoda IDW (Inverse Distance Weighting) a ordinální krigování. Finálně však byla 

vybrána zmíněná metoda Topo To Raster. Velice vhodnou alternativou pro interpolaci 

PWV by mohl být model GTTM (Topography-dependent Turbulence Model) publikovaný 

v Li et al. (2006), který by autor rád v budoucnu vyzkoušel a porovnal jeho výsledky 

s metodou Topo to Raster. Tento model byl primárně vytvořený pro plošnou interpolaci 

ZWD a PWV a bere v potaz existující závislost mezi vývojem hodnot PWV a nadmořskou 

výškou. Zatím však tento model není implementován v žádném z nekomerčně dostupných 

programových prostředků. 

Obr. 19, 20 a 21 poskytují názornou ukázku mapových výstupů vzniklých 

interpolací bodových hodnot PWV získaných z GPS měření pro den 16. května 2011. 

Časový interval dvou hodin mezi jednotlivými výstupy byl vybrán záměrně pro co nejlepší 

znázornění vývoje studovaného parametru v čase. Doplňkem k mapovým výstupům je obr. 

22 s grafem vývoje hodnot PWV nad vybranými stanicemi pro období od 16. do 18. 

května. Předložené mapové výstupy jsou názornou ukázkou toho, že jsou schopné 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Hydrologically_correct_surfaces%3A_Topo_to_Raster
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Hydrologically_correct_surfaces%3A_Topo_to_Raster
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poskytovat dobrou představu o rozložení obsahu vodních par v atmosféře nad územím 

České republiky. Sdružováním těchto statických map s hodinovým intervalem do 

dynamických animací je možno jednoduchým způsobem poskytovat kvalitní výstupy 

poskytující dlouhodobé časoprostorové informace o vývoji PWV při přechodu celých 

frontálních systémů nad územím ČR. Ukázky těchto animací je možné najít na webu 

http://gis.vsb.cz/gnss v sekci Projekty/Meteorologie. 

Popisovanou problematikou interpolace hodnot PWV do mapových výstupů pro 

území Slovenské republiky se zabývala také Ing. Miroslava Igondová, Ph.D. z Katedry 

geodetických základů na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Při interpolaci 

hodnot PWV uvažovala na rozdíl od autora předložené disertační práce s nadmořskou 

výškou daného území využívajíce digitální model reliéfu GTOPO30 s velikostí buňky 

přibližně 1 km. Ukázky jejích výsledků je možné nalézt na adrese 

http://147.175.80.68/pwv/. Počet stanic používané sítě s meteorologickými údaji pro 

výpočet PWV je v dostupných ukázkách nižší než ve výstupech uvedených v této 

disertační práci (4 stanice na území Slovenska a 5 v okolí za hranicemi). 

 

Obr. 19: Interpolované hodnoty PWV v mm, 16. 5. 2011 16:00 (Kačmařík, 2011) 

http://gis.vsb.cz/gnss
http://147.175.80.68/pwv/
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Obr. 20:  Interpolované hodnoty PWV v mm, 16. 5. 2011 18:00 (Kačmařík, 2011) 

 

Obr. 21:  Interpolované hodnoty PWV v mm, 16. 5. 2011 20:00 (Kačmařík, 2011) 
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Obr. 22: Vývoj hodnot PWV v mm nad vybranými stanicemi ve dnech 16. až 18. května 2011 (Kačmařík, 

2011) 
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6 Postup získaní šikmých zpoždění signálu 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.1, šikmá zpoždění signálu jsou primárními 

vstupními daty tomografie atmosféry a jejich přesnost výrazně ovlivňuje kvalitu finálního 

řešení rekonstrukce vodních par. Vztah pro výpočet šikmého zpoždění nehydrostatické 

složky zpoždění signálu způsobené primárně obsahem vodních par v atmosféře (31) je 

obdobou vztahu (7), jedinou změnou je záměna hodnoty ZWD za ZTD. 

SWD(ε,θ) = M(e) * (ZWD + cotg ε(GN*cosθ + GE*sinθ)) + R  (31) 

kde: 

ε, θ   elevační a azimutální úhel družice 

M   mapovací funkce 

GN, GE  horizontální gradienty troposféry 

R   post-fit residuum. 

Prvním krokem stanovení SWD je tedy výpočet ZTD z měření GNSS, druhým 

separace ZWD ze ZTD využitím modelu hydrostatické složky ZHD a naměřených 

meteorologických dat a třetím aplikování mapovací funkce na hodnotu ZWD. Zahrnutí 

horizontálních gradientů či post-fit residuí je volitelnou možností, která by měla do 

výsledného řešení zavést existující azimutální asymetrii rozložení hodnot v atmosféře a 

přiblížit ji tak jejímu reálnému stavu. Dalším volitelným krokem, který by měl zpřesnit 

výslednou hodnotu SWD, je očištění hodnoty post-fit residua o multipath, tedy vliv odrazu 

signálu od různých povrchů, který vede k prodloužení jeho dráhy. Jak již bylo stanoveno 

v úvodu, hlavním cílem předložené disertační práce je kvantifikovat míru přínosu zavádění 

těchto volitelných kroků do výpočtu SWD při reálných měřeních. Tato kapitola disertační 

práce je věnována teoretickému popisu postupu zavádění těchto volitelných kroků do 

výpočtu SWD. 

6.1 Horizontální gradienty troposféry 

Směrové gradienty troposféry jsou součástí zpracování GNSS měření při určování 

ZTD, viz kapitola 5.2. Jedná se o koeficienty stanovující korekci pro hodnotu ZTD pro 

severní a východní směr místa měření. Jak vyplývá ze vztahu (31), jejich zavedení do 

výpočtu konkrétní hodnoty SWD je jednoduché. Jelikož je však poměrně nutné tyto 

gradienty určovat pouze v intervalu delším než je interval stanovení ZTD a jsou výsledkem 
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průměrování z dostupných observací pocházejících jen z určitých kombinací 

azimut/elevace, nemusí být při výpočtu hodnoty SWD pro konkrétní observaci nositelem 

korektní informace o reálném stavu troposféry v daném azimutálním úhlu a čase 

observace. 

6.2 Post-fit residua 

Post-fit residuum reprezentuje rozdíl mezi skutečnou observací a observací 

adjustovanou při zpracování GNSS měření korigovanou o všechny odstranitelné vlivy 

ovlivňující měření definované ve vztahu (24). Jeho hodnota je tedy dána částmi vlivů, 

které se nepodařilo během ZTD zpracování odstranit. Jedná se zejména o potřebnou 

nemodelovanou část parametrů troposféry reprezentující její asymetrii, nemodelovaný vliv 

fázových center přijímačů, multipath a šum měření. Tato residua pro všechny observace je 

v prostředí Bernese GPS SW možno určit po provedení ZTD zpracování opětovným 

spuštěním aplikace GPSEST. Vstupními daty tohoto procesu jsou (dvojitě diferenciované) 

observace, efemeridy družic, finální souřadnice referenčních stanic a jim odpovídající 

parametry troposféry a v případě PPP zpracování ještě korekce hodin družic a přijímačů. 

Finální souřadnice stanic fixujeme, dříve vyřešené ambiguity a parametry troposféry 

zavádíme do zpracování a určíme pouze post-fit reálná residua. Ty jsou prvotně uloženy 

v binárním souboru Bernese, který je následně potřeba konvertovat do textového souboru. 

 V případě PPP zpracování získáváme díky práci s nediferiencovanými 

observacemi na výstupu post-fit residuum přímo pro danou observaci. V případě použití 

techniky dvojitých diferencí jsou však i výsledná residua zpracování dvojitě-

diferenciovaná a je potřeba provést jejich transformaci na nediferiencovaná. V současnosti 

stále jedinou dostupnou techniku pro tento krok představil ve své práci Alber et al. (2000). 

Jejím základem je předpoklad, že suma všech určitých residuí je rovna nule. Postup je 

možno rozdělit do těchto kroků: 

1. Konverze dvojitě diferenciovaných residuí na jednou diferenciovaná s využitím 

předpokladu, že suma všech jednou diferenciovaných residuí mezi přijímačem I 

a J v čase t je rovna nule, 

2. Konverze jednou diferenciovaných residuí na nediferiencovaná s předpokladem, 

že suma všech jednou diferenciovaných observací v čase t k určité družici ze 

všech lineárně nezávislých dvojic stanic sítě je rovna nule. 
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Do systému řešení je možno zavést i váhy, kdy observace s vyššími elevačními 

úhly budou považovány za přesnější a tudíž věrohodnější a bude jim přiřazena větší váha 

než observacím s nízkými elevacemi. 

Elosegui a Davis (2003) ve své práci prokázali, že užití předpokladu nulové sumy 

residuí může do transformovaných residuí vnášet výrazné systematické chyby. Je to dáno 

tím, že jakákoliv chyba existující v systému residuí je rovnoměrně rozdělena mezi všechna 

residua a negativně tedy ovlivní jejich výslednou nediferiencovanou hodnotu, i když je 

reálně způsobena byť jen měřením z jedné observace. K otestování míry tohoto problému 

bylo využito simulovaných podmínek zcela homogenní atmosféry pro 33 stanic sítě, avšak 

u jedné stanice byla zanesena anisotropie o velikosti 10 mm pro jednu konkrétní observaci. 

Po zpracování simulovaných GPS měření byla provedena transformace dvojitě 

diferenciovaných residuí technikou Alber et al. (2000). Výsledkem byla 7 mm chyba 

určení post-fit residua se simulovanou anisotropií, což při 10 mm tvoří 70 %, a 

systematická chyba 1 – 2 mm, která se projevila u stanic sítě, jejichž měření taktéž 

obsahovala danou observaci (i když v jejich případě s nasimulovanou nulovou anisotropií). 

Použité simulované podmínky anisotropie v atmosféře však reprezentují vysoce 

nepravděpodobnou variantu jejího potencionálního reálného stavu. Bohužel možnosti 

kvantifikace velikosti dopadu tohoto negativního vlivu na výsledek transformace při 

reálných měření jsou velice obtížně proveditelné. Při současně panujícím stavu nezbývá 

než využívat techniku PPP s přímým ziskem nediferiencovaných residuí či transformovat 

dvojitě diferenciovaná residua pomocí představené techniky. 

Pro účely předložené disertační práce byla v prostředí Matlab vytvořena aplikace 

provádějící konverzi textových souborů s dvojitě-diferenciovanými post-fit residui 

z Bernese GPS SW na nediferiencovaná využívající předpoklad nulové sumy residuí. Na 

jejím vytvoření se spolupodílel Ing. Jan Zapletal z Katedry aplikované matematiky při 

VŠB-TU Ostrava. 

6.3 Multipath 

Vícecestné šíření signálu, neboli multipath, je způsobováno odrazy signálu od 

okolních objektů (kovové a skleněné budovy či předměty, komunikace, vodní plochy, 

apod.). Anténa přijímače tak přijímá dva různé signály – jeden přímý a jeden odražený, 

jehož dráha je prodloužena. „Interference těchto dvou signálů v přijímači má za následek 
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chybné určení zdánlivé vzdálenosti mezi přijímačem a družicí.“ (Rapant, 2002). Tyto 

chyby je možno částečně eliminovat vhodnou konstrukcí antény a kontrolními 

mechanismy v přijímači. Pokud je zpoždění signálu vlivem multipath velké, přijímač je 

schopný jej snadno odhalit a opravit, problémy však způsobují zejména krátká zpoždění 

v řádech desítek až stovek nanosekund, které není možné odhalit (Kaplan a Hegarty, 

2006). V případě referenčních stanic GNSS je multipath spojen s jejich okolním 

prostředím a aktuální konstelací družic.  

Jak již bylo uvedeno v předešlé části textu, neodstraněné chyby z vícecestného 

šíření signálu jsou součástí post-fit residuí. Pokud máme k dispozici měření z referenční 

stanice za několikadenní období, můžeme hodnoty multipath z konkrétních směrů 

kvantifikovat pomocí tvorby tzv. map vícecestného šíření signálu (Shoji et al., 2004). 

Pokud oblohu nad referenční stanicí rozdělíme dle azimutu a elevace do jednotlivých 

diskrétních buněk, považujeme průměrnou hodnotu všech residuí ze zpracovávaného 

období, které spadají do této buňky, za její multipath. Ve skutečnosti tyto hodnoty kromě 

multipath mohou obsahovat i část nemodelovaných vlivů fázových center přijímačů, šum 

měření a zbytky jiných neodstraněných vlivů. Práce (Shoji et al, 2004, Bender et al., 2008) 

však dokazují, že aplikace takto získaných multipath mají pozitivní vliv na určení šikmých 

zpoždění signálu. 

Autor práce vytvořil sadu skriptů v jazyce Python implementující výše popsanou 

metodu stanovení multipath. Vstupními daty jsou textové soubory s nediferiencovanými 

residui. Prostor nad referenční stanicí je dělen dle elevace a azimutu do buněk o velikosti 

1 °. Toto rozlišení je doporučeno v práci Shoji et al. (2004), autor práce testoval i výpočet 

multipath s rozlišením buněk 6 ° x 2 ° (azimut x elevace), výsledky však byly horší než při 

jemnějším dělení. Ukázku mapy vícecestného šíření signálu pro stanici GOPE vytvořenou 

z řady jedenácti dní v období měsíce října roku 2011 poskytuje obr. 23. Hodnoty multipath 

se v tomto případě pohybují v rozmezí -6.35 cm až 8.74 cm, největší hodnoty jsou logicky 

spojeny s nejnižšími elevacemi. Nad 15 ° elevace je již multipath obecně přibližně pod 

úrovní 1cm. Podrobněji se hodnocení zjištěných skutečností o problematice multipath 

z praktického hlediska věnuje kapitola 7.3. 
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Obr. 22: Multipath pro stanici GOPE, vypočtený z post-fit residuí z měření v období 17. – 27. 2011 
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7 Porovnání šikmých zpoždění signálů GNSS získaných 

různými technikami s měřeními vysokofrekvenčního 

radiometru 

Kapitola je věnována praktickému hodnocení kvality šikmých zpoždění signálu 

získaných z GNSS měření za použití základních i volitelných postupů popsaných 

v předcházející kapitole. Toto hodnocení je založeno na porovnání výsledků z GNSS 

s měřeními vysokofrekvenčního radiometru. 

Po prvotním obecném popisu celého řešení jsou dále rozebírány jednotlivé části 

zpracování (výpočet ZTD a stanovení jeho kvality, určení SWD), hodnocen přínos 

volitelných kroků v podobě horizontálních gradientů a post-fit residuí na výsledné SWD, 

kvantifikován vliv odstranění multipath z residuí. Celý tento proces je proveden nejprve 

pro zpracování měření pouze ze systému GPS, následně pak z kombinovaného zpracování 

GPS + GLONASS dat. 

Problematikou určování šikmých zpoždění signálu z GNSS měření a hodnocení 

jejich kvality se doposud v České a Slovenské republice nikdo nezaobíral. Ve světovém 

měřítku existuje několik prací porovnávajících hodnoty SWD z GPS měření a jiných 

technik (Ware et al., 1997, Braun et al., 2001, Braun et al., 2002, Haan et al., 2002), 

systematickému stanovení přínosu volitelných kroků se však věnuje pouze jedna (Bender 

et al., 2008), která je založena na PPP zpracování. Přestože PPP zpracování byla v této 

práci taktéž prováděna a jejich výsledky jsou představeny, primárně stojí představená 

hodnocení na technice dvojitých diferencí. 

7.1 Obecný popis řešení hodnocení kvality šikmých zpoždění 

signálu 

Základní referenční stanicí pro celé porovnání je stanice GOPE umístěná na 

Geodetické observatoři Pecný, spadající pod Výzkumný ústav geodetický topografický a 

kartografický ve Zdibech (VÚGTK). Ve vzdálenosti několika málo metrů od antény GNSS 

přijímače se zde totiž nachází jediný vysokofrekvenční radiometr (WVR) na území ČR. 

Jedná se o zařízení společnosti Radiometrics TP/WVP-3000 č. 3025 s možností trasování 

družic systému GPS. Kromě tradičních profilů troposféry měřených radiometrem tudíž 
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získáváme také konkrétní hodnoty obsahu vodních par přímo pro polohy družic. Jelikož je 

toto zařízení vybaveno pouze anténou pro signály GPS, družice systému GLONASS není 

možno trasovat. Radiometr je umístěn na střeše hlavní budovy, pro prováděná zpracování 

jeho dat byla zvolena elevační maska 10 ° za účelem snížení ovlivnění měření vlivem 

tepelné radiace od zemského povrchu. Radiometr pracuje v 5 kanálech v rozmezí 22 – 30 

GHz a 7 kanálech v rozmezí 51 – 59 GHz, přičemž šířka paprsku v prvním uvedeném 

rozsahu frekvencí je 2,5 ° a 5 – 6 ° ve druhém případě. Jelikož je radiometr vybaven 

čidlem pro detekci deště, byla ze zpracování vyloučena všechna měření radiometru 

pořízená během srážek, která by mohla výsledky negativně ovlivnit. Na Geodetické 

observatoři Pecný je taktéž umístěno jedno z analytických center evropské sítě EPN 

nesoucí název GOP. 

Celkově byla zpracována měření z 39 dnů rozdělená do čtyř časových období, 

každé o délce trvání 7 až 11 dní: 

- 19. – 27. 1. 2011 

- 17. – 27. 2. 2011 

- 24. 6. – 3. 7. 2011 

- 17. – 27. 10. 2011. 

Výběr časových období z několika částí roku sloužil pro zajištění hodnocení 

výsledků pořízených za rozdílných atmosférických podmínek a v různých ročních 

obdobích.  

Pro zhodnocení reálného přínosu horizontálních gradientů troposféry, residuí a 

korekcí multipath byly s měřeními radiometru porovnávány čtyři rozdílné typy hodnot 

SWD: 

SWD1  získané pouze mapováním hodnoty ZWD na elevační úhel observace 

pomocí Niellova mapovací funkce pro nehydrostatickou složku zpoždění signálu 

SWD2  SWD1 + zahrnutí horizontálních gradientů dle vztahu (31) 

SWD3  SWD2 + nediferiencované post-fit residuum pro danou observaci 

SWD4  SWD2 + nediferiencované post-fit residuum pro danou observaci, 

očištěné o multipath. 
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Výpočet různých typů SWD, extrakce dat z radiometrických měření, výpočet 

multipath pro jednotlivá časová období a celková statistická zhodnocení byla prováděna 

s pomocí skriptů vytvořených v jazyce Python za tímto účelem autorem disertační práce. 

Celý proces tohoto řešení tím byl do značné míry automatizován, i přesto však stále ze 

strany uživatele vyžaduje jisté manuální zásahy. 

7.2 Postup výpočtu ZTD, hodnocení kvality vytvořeného řešení 

Postup výpočtu ZTD využíval vytvořené automatizované zpracování detailně 

popsané v kapitole 5.4. Používaná síť referenčních stanic o 29 přijímačích je zobrazena na 

obr. 23. Interval určení hodnot ZTD byl stanoven na 30 minut a byla využívána relativní 

omezení 1 mm při jejich finálním určení. Používat tato omezení při určování ZTD 

v intervalech kratších než 1 hodina je doporučeno ze strany autorů Bernese GPS SW. Pro 

výpočet ZHD za účelem extrakce ZWD ze ZTD byl použit model Saastamoinenův, 

hodnoty atmosférického tlaku a teploty vzduchu pro něj byly převzaty z měření 

meteorologických čidel radiometru. Toto bylo provedeno ze dvou důvodů. Jedním byla 

potřeba zajištění konzistence vstupních dat v rámci obou technik měření (GPS x radiometr) 

a druhým informace Ing. Jakuba Kosteleckého, Ph.D. z VÚGTK, podle jehož vyjádření 

jsou měření meteorologických veličin z radiometru dlouhodobě přesnější a stabilnější než 

měření meteostanice spojené s GNSS referenční stanicí GOPE. Jednotlivé typy SWD byly 

následně ze ZWD získány využitím vztahu (31). 
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Obr. 23: Vybraná síť referenčních GNSS stanic Evropy 

Pro stanovení kvality vytvořeného řešení byly výsledné hodnoty ZTD porovnány 

s výsledky z jiných ověřených a veřejně dostupných zdrojů. Nejprve byly porovnávány 

hodnoty ZTD s finálními řešeními analytického centra GOP dodávaných do 

kombinovaného řešení evropské sítě EPN. Tato zpracování jsou založena na technice 

dvojitých diferencí v Bernese GPS SW s hodinovým intervalem určení hodnot ZTD (není 

používán postup RNX2SNX jako v případě této disertační práce, ale vlastní řešení 

vytvořené Ing. Janem Doušou, Ph.D. z VÚGTK). Druhým zdrojem hodnot ZTD byla 

finální řešení IGS získaná z CDDIS (Crustal Dynamics Data Information System), která 

jsou založená na PPP zpracování s 5minutovým intervalem stanovení ZTD. Jelikož 

všechna tři řešení využívají rozdílný interval určení hodnot ZTD, byla porovnávána pouze 

měření z totožných epoch existující v obou řešeních. 

Výsledky provedených porovnání poskytuje tab. 10. Hodnoty bias reprezentují 

systematickou odchylku dvou porovnávaných řešení, hodnoty SDEV směrodatnou 

odchylku, tedy velikost náhodné chyby. Výsledky potvrzují obecně vysokou kvalitu shody 

mezi jednotlivými zpracováními, která je charakterizována SDEV o velikosti 2 – 3 mm. 

Větší hodnoty bias při porovnáních s výsledky z CDDIS PPP během období 

červen/červenec a říjen mohou být způsobeny změnou poskytovatele těchto produktů 
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(Byram, 2011). Do GPS týdne 1631 včetně byla tato řešení produkována JPL (Jet 

Propulsion Laboratory) při využívání programového prostředku GIPSY/OASIS (Sever, 

2010), od týdne 1632 je finální IGS ZTD řešení produkováno USNO (United States Naval 

Observatory) používající Bernese GPS SW. Vyšší hodnoty směrodatné odchylky v rámci 

letních a podzimních zpracovaných období jsou zřejmě spojeny se sezónním trendem 

vývoje hodnot obsahu vodních par, kdy v teplejší části roku jsou hodnoty mnohem vyšší a 

také v čase výrazně variabilnější. 

Časové období 
Vlastní řešení – GOP EPN Vlastní řešení – IGS PPP IGS PPP – GOP EPN 

Bias (mm) SDEV (mm) Bias (mm) SDEV (mm) Bias (mm) SDEV (mm) 

Leden 1.29 1.49 0.9 1.92 0.36 1.88 

Únor 1.11 1.32 0.27 1.73 0.82 1.9 

Červen/červenec -0.55 2.98 -2.15 3.01 1.56 2.95 

Říjen 0.85 2.42 -1.1 3.22 1.84 2.74 

Tab. 10: Výsledky porovnání ZTD hodnot z různých zdrojů pro stanovení kvality vytvořeného ZTD řešení 

Kromě ZTD hodnot bylo provedeno porovnání nediferiencovaných post-fit residuí 

z vlastního řešení a GOP EPN řešení popsaného v předešlém kroku. Dvojitě-

diferenciovaná residua z těchto zpracování byla pro účely předložené disertační práce 

poskytnuta Ing. Janem Doušou, Ph.D. pro několik dní z vybraných časových období. Autor 

práce následně provedl jejich transformaci na residua nediferiencovaná. 

Pro porovnání hodnot finálních post-fit residuií z těchto dvou zdrojů byla využita 

metoda jejich vizualizace do grafů. Ukázky těchto porovnání poskytují obrázky 24 až 29. 

Z uvedených grafů vyplývá, že shoda v průběhu hodnot residuí z obou řešení je vysoká. 

Totožné výsledky poskytují i ostatní vytvořené grafické výstupy pro rozdílné kombinace 

dní a družic systému GPS, které zde nejsou uvedeny. Nárůst absolutních hodnot residuí je 

vždy spojen s klesáním družice za horizont či jejím objevení se nad horizontem. Elevační 

maska řešení použitého v disertační práci byla při určení post-fit residuí nastavena na 3 °, 

v případě GOPE EPN 5 °. Toto nastavení je důvodem výskytu větších absolutních hodnot 

residuí u některých družic v grafech zobrazujících vlastní řešení než v případech GOP 

EPN, kde byly k dispozici jen residua observací s elevací nad 5 °.  

Provedená porovnání výsledků zpracování GPS měření v podobě hodnot ZTD a 

post-fit diferenciovaných residuí potvrdila vysokou kvalitu řešení vytvořeného v této 

disertační práci. Na základě těchto výsledků bylo následně možno přistoupit k dalšímu 
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kroku, tedy výpočtu hodnot SWD s použitím různých technik a jejich porovnání 

s měřeními radiometru. 

 

Obr. 24: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 11 až 20, 26. 2. 2011, residua 

z vlastního řešení, elevační maska 3° 

 

Obr. 25: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 11 až 20, 26. 2. 2011, zdroj residuí 

GOP EPN řešení, elevační maska 5° 
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Obr. 26: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 21 až 32, 2. 7. 2011, residua 

z vlastního řešení, elevační maska 3° 

 

Obr. 27: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 21 až 32, 2. 7. 2011, zdroj residuí 

GOP EPN řešení, elevační maska 5° 

 

Obr. 28: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 1 až 10, 22. 10. 2011, residua 

z vlastního řešení, elevační maska 3° 
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Obr. 29: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 1 až 10, 22. 10. 2011, zdroj residuí 

GOP EPN řešení, elevační maska 5° 

7.3 Mapy vícecestného šíření signálu pro korekci multipath 

z post-fit residuí 

Mapy vícecestného šíření signálu byly vytvářeny z 11denních GPS měření 

korespondujících jednotlivým zpracovávaným časovým obdobím. Optimální interval 

7denních měření pro určení multipath stanovený v Bender et al. (2008) byl v rámci této 

práce taktéž vyzkoušen, při aplikování na výpočet hodnot SWD však vedl k mírně horším 

výsledkům než finálně zvolený interval 11 dní. 

Obrázky 30 až 33 představují mapy multipath vytvořené pro stanici GOPE pro 

jednotlivá časová období. Elevační maska byla nastavena na 5 °. Je jasně viditelné, že 

hodnoty multipath jsou během teplejších měsíců roku zejména na nižších elevacích vyšší, 

než v případě období zimních. Tato situace je poměrně překvapující a může být způsobena 

neschopností použité mapovací funkce a celého systému modelování troposféry poskytovat 

kvalitní výsledky na nižších elevačních úhlech, pokud obsah vodních par v atmosféře 

dosahuje vyšších hodnot. Alternativním vysvětlením může být také proces olistění a 

velkého výskytu zeleně v teplejším období roku, které se také mohlo stát zdrojem 

multipath. Tato tvrzení je však pouze možným vysvětlením panujícího jevu, pro jejichž 

potvrzení by bylo potřeba provést další práce. 
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Obr. 30: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 18. – 28. 1. 2011 

Obr. 31: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 17. – 27. 2. 2011 
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Obr. 32: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 24. 6. – 3. 7. 2011 

 

Obr. 33: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 17. – 27. 10. 2011 
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Mapy vícecestného šíření signálu byly kromě stanice GOPE vytvořeny také pro 

stanici POTS (Potsdam, Německo) a VSBO (střecha rektorátu VŠB – TU Ostrava), aby 

byla získána možnost porovnání vývoje multipath na různých referenčních stanicích. Obr. 

34 a 35 zobrazují výstupy pro stanici POTS v období leden a červen/červenec, obr. 36 a 37 

pak výstupy pro stanici VSBO (leden a říjen). Trend nárůstu hodnot multipath zejména na 

nižších elevacích spojený s letním obdobím je patrný i z těchto výstupů, i když v případě 

stanice POTS méně než u zbývajících dvou. Okolí stanic POTS a GOPE jsou si obecně 

podobné = obě mají antény umístěny na střeše nevysoké budovy s vysokými stromy 

v jejich blízkém dosahu. Oproti tomu anténa stanice VSBO je umístěna na střeše rozsáhlé 

10patrové budovy v okrajové části sídliště s potencionálními zdroji multipath ne ze strany 

blízké zeleně, ale spíše z okolních vysokých budov a ze vzdálenějších neobdělaných polí. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6.3, významným činitelem ovlivňujícím multipath 

je kombinace antény a přijímače. Stanice GOPE a VSBO využívaly v době zpracování 

totožnou variantu v podobě GNSS přijímače Topcon NET-G3 a antény Topcon 

TPSCR.G3, stanice POTS v průběhu lednového období přijímač SEPT POLARX2 

s anténou AOAD/M_T a od února přijímač Javad TRE-G3TH s anténou Javad Ringant 

G3T. 

V absolutních číslech obecně nejvyšších hodnot multipath dosahuje stanice GOPE, 

nejnižších pak POTS. Pouze na základě vytvořených map multipath a popsaných 

skutečností není bohužel možné stanovit konkrétní důvod tohoto stavu. Nejen pro jeho 

osvětlení by se autor předložené práce problematice multipath v budoucnu rád věnoval ve 

větším rozsahu. 
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Obr. 34: Mapa multipath pro stanici POTS, vypočtená z měření GPS v období 18. – 28. 1. 2011 

 

Obr. 35: Mapa multipath pro stanici POTS, vypočtená z měření GPS v období 24. 6. – 3. 7. 2011 
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Obr. 36: Mapa multipath pro stanici VSBO, vypočtená z měření GPS v období 18. – 28. 1. 2011 

 

Obr. 37: Mapa multipath pro stanici VSBO, vypočtená z měření GPS v období 17. – 27. 10. 2011 
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7.4 Porovnání výsledků měření ze systému GPS získaných 

metodou dvojitých diferencí s měřeními z radiometru 

Všechny typy SWD představené v kapitole 7.1 byly porovnány s měřeními 

radiometru. Statistické zhodnocení bylo provedeno s využitím všech párů hodnot SWD 

získaných z GPS i radiometru pro observace o identické epoše a družici. Přibližně 1 000 

hodnot těchto párů bylo k dispozici pro každý den měření.  

Tabulka 11 obsahuje výsledky statistického porovnání pro hodnoty SWD 

mapované zpět na zenitový úhel nad stanicí, reprezentující tak ZWD. Tento zpětný převod 

na ZWD byl proveden pro zajištění korektního porovnání výsledků naměřených během 

jednotlivých dní z různých observací pod různými elevačními úhly. Pokud porovnáme 

hodnoty bias mezi jednotlivými časovými obdobími, existuje zde výrazný rozdíl mezi 

prvními dvěma časovými obdobími a těmi zbývajícími. Kvalita měření z radiometru 

umístěného při referenční stanici GOPE byla v průběhu roku 2011 značně proměnlivá, jak 

dokazuje obr. 38 reprezentující porovnání hodnot ZTD z měření GPS a radiometru. 

Autorem tohoto grafického výstupu je Ing. Jan Douša, Ph.D., hodnoty ZTD z GPS měření 

pocházely z GOP EPN finálního řešení. Mimo prvních dvou měsíců v roce, kdy výsledky 

GPS a WVR byly v dobré shodě, poskytoval radiometr převážně nestabilní výstupy 

ovlivněné systematickou i náhodnou chybou. Tato situace se nezlepšila ani po provedení 

kalibrací radiometru, které proběhly ve dnech 19. 5. a 13. 9. Nicméně, hlavním cílem této 

práce není porovnání měření GPS a WVR, ale zhodnocení kvality jednotlivých typů SWD 

z měření GPS. Existující bias mezi GPS a WVR měřeními není tedy limitujícím pro 

potřebná porovnání jednotlivých typů SWD, založená primárně na hodnotách směrodatné 

odchylky ukazující na stabilitu daného výstupu. Zvýšené hodnoty SDEV v porovnání mezi 

ZTD z GPS a WVR však mohly negativně ovlivnit tato hodnocení, jelikož díky existující 

nestabilitě v měřeních radiometru nemůžeme jeho výsledkům věřit natolik, jak by bylo 

potřeba. Obrázek 38 alespoň napomohl vybrat vhodná časová období pro zpracování 

zasažená tímto problémem co nejméně. Celá situace také ukazuje na problematiku stability 

dlouhodobého operativního měření radiometru umístěného na GOPE. 
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Časové 

období 

Statistický 

parametr 

[mm] 

ZWD1 - 

WVR 

ZWD2 - 

WVR 

ZWD3 - 

WVR 

ZWD4 - 

WVR 

Počet párů 

hodnot 

Průměr 

ZWD1 

[mm] 

Leden 

Bias -1,18 -1,17 -1,12 -1,14 

6 974 37,5 SDEV 4,43 4,47 5,61 5,31 

RMSE 4,58 4,62 5,72 5,51 

Únor 

Bias -2,42 -2,42 -2,45 -2,48 

10 593 36,4 SDEV 4,46 4,49 5,68 5,53 

RMSE 5,08 5,1 6,18 6,06 

Červen - 

červenec 

Bias -14,59 -14,57 -14,56 -14,59 

9 534 103,18 SDEV 7,66 7,75 9,46 9,09 

RMSE 16,48 16,5 17,36 17,19 

Říjen 

Bias -13,47 -13,47 -13,38 -13,47 

9 744 69,93 SDEV 5,19 5,21 6,63 6,2 

RMSE 14,44 14,44 14,93 14,83 

Tab. 11: Porovnání hodnot nehydrostatické složky zpoždění signálu SWD z GPS a WVR měření mapovaných 

zpět do zenitu pro jednotlivá časová období 

Obr. 38: Porovnání ZTD hodnot z měření GPS a WVR na stanici GOPE pro rok 2011(autor Jan Douša) 

Dle výsledků v tabulce 11 vyplývá, že přidání horizontálních gradientů troposféry 

do výpočtu SWD (typ ZWD2) mělo na jejich výslednou hodnotu pouze minimální vliv. 

Jejich zavedením byl získán potencionální pozitivní vliv na bias, ale zároveň také malý 

negativní vliv na hodnotu SDEV. Získané výsledky tak naznačují, že využití 

horizontálních gradientů při výpočtu SWD nepřináší obecně žádné výhody a teoreticky má 

svůj smysl pouze ve specifických případech stavu atmosféry s evidentní a čistou 

anisotropií v atmosféře, například při průchodu frontálního systému. Důvodem pro tento 

stav vlivu přispění gradientů může také být, že horizontální gradienty z měření GPS 

obsahují obě kromě nehydrostatické složky zpoždění signálu, jejíž hodnoty jsou 

porovnávány s měřeními radiometru, také hydrostatickou složku zpoždění, která může mít 

negativní vliv na výslednou hodnotu gradientů. Současná verze Bernese GPS SW bohužel 

neumožňuje určovat horizontální gradienty zvlášť pro hydrostatickou a zvlášť pro 

nehydrostatickou složku zpoždění. V blízké budoucnosti se však počítá s implementací 
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sofistikovanější mapovací funkce Vienna (Boehm and Schuh, 2007), která by toto 

umožňovala.    

Zahrnutí post-fit residuí (ZWD3) vedlo ke zvýšení hodnot směrodatné odchylky o 

1,1 až 1,7 mm. Malý pozitivní vliv snižující bias mezi GPS a WVR měřením po zavedení 

residuí do výpočtu SWD nemůže zejména v oblasti GPS tomografie atmosféry 

kompenzovat nárůst hodnoty SDEV, který může při procesu tomografické rekonstrukce 

způsobovat výrazné problémy. Nárůst náhodné chyby indikuje, že post-fit residua 

neobsahují pouze informace o anisotropii vodních par v atmosféře, ale taktéž jiné negativní 

vlivy. 

K mírnému zlepšení popsané situace s post-fit residui došlo, pokud na ně byly 

v dalším kroku aplikovány korekce multipath (ZWD4), hodnoty SDEV však i nadále 

zůstaly přibližně o 0,9 – 1,4 mm vyšší než v případech, kdy byly pro výpočet SWD použity 

pouze hodnoty ZWD a mapovací Niellovy funkce. Obdobných výsledků po aplikování 

korekce multipath na post-fit residua bylo dosaženo taktéž v práci v Bender et al. (2008), 

která využívala techniku PPP a přímo určená post-fit nediferiencovaná residua. 

Absolutní hodnoty směrodatné odhylky a bias platné pro první dvě zpracovaná 

časová období jsou taktéž srovnatelné s výsledky z Bender et al. (2008). Tato situace 

ukazuje na porovnatelnou kvalitu techniky dvojitých diferencí s nutností transformace 

post-fit dvojitě diferenciovaných residuí na nediferiencovaná využívající předpoklad 

nulové sumy residuí a techniky PPP poskytující nediferiencovaná residua přímo. 

Tabulky 12 až 15 zobrazují závislost výsledků porovnání měření z obou metod na 

elevačním úhlu. Je potřeba si uvědomit, že hodnoty v těchto tabulkách již nebyly zpětně 

mapovány do zenitu jako v případě tab. 11. Jedná se tedy o přímé porovnání SWD z GPS a 

WVR. Hodnoty bias i směrodatné odchylky výrazně rostou s klesajícím elevačním úhlem, 

což je způsobeno zvětšující se vzdáleností, kterou signál urazí ve spodní vrstvě atmosféry. 

Naneštěstí právě tato spodní vrstva je klíčová pro tomografii atmosféry a signály s nízkými 

elevacemi díky své dráze obecně obsahují více informací o obsahu vodních par 

v atmosféře a protínají více voxelů trojrozměrné tomografické sítě. Z hodnot v tabulkách je 

patrné, že bias postupně klesá až po úroveň 40 ° a poté zůstává na obdobné úrovni či 

dokonce mírně roste. Stejná situace platí i u směrodatné odchylky, v tomto případě však k 

popsanému jevu dochází již na úrovni 30 °. Ve výsledcích z letního a říjnového období lze 
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pozorovat vliv výše zmíněných problémů stability měření radiometru, kdy hodnoty bias 

pro nejnižší kategorii elevací dosahují až 49 mm. 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -7,63 -7,62 -7,38 -7,21 11,27 11,3 13,23 13,09 916 

20 - 30 -5,71 -5,71 -5,96 -5,81 7,69 7,72 10 9,5 1 329 

30 - 40 -1,96 -1,93 -1,64 -1,82 5,47 5,53 7,63 7,26 1 227 

40 - 60 -0,7 -0,66 -0,62 -0,75 5,99 6,05 7,95 7,59 1 822 

60 - 90 -0,5 -0,5 -0,41 -0,39 6,32 6,38 7,75 7,49 1 680 

Tab. 12: Porovnání SWD z měření GPS a WVR pro lednové období, všechny hodnot bias a SDEV v [mm] 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -7,97 -7,97 -7,8 -7,74 9,64 9,64 11,98 11,96 1 643 

20 - 30 -6,16 -6,14 -6,49 -6,38 7,61 7,62 9,91 9,54 1 953 

30 - 40 -4,1 -4,08 -3,82 -4,26 6,74 6,76 8,76 8,53 1 837 

40 - 60 -2,93 -2,92 -3,02 -3,06 6,71 6,75 8,53 8,31 2 643 

60 - 90 -2,91 -2,91 -3,02 -2,94 6,15 6,19 7,72 7,54 2 517 

Tab. 13: Porovnání SWD z měření GPS a WVR pro únorové období, všechny hodnot bias a SDEV v [mm] 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -49,68 -49,63 -49,19 -49,36 26,89 27,06 32,09 31,13 970 

20 - 30 -34,9 -34,91 -34,61 -34,69 17,98 18,09 22,17 21,19 1 912 

30 - 40 -24,43 -24,39 -24,24 -24,67 13,89 14,05 17,15 16,55 1 700 

40 - 60 -18,47 -18,46 -18,62 -18,43 10,28 10,39 12,59 12,05 2 547 

60 - 90 -16,55 -16,61 -16,71 -16,7 8,07 8,2 10,19 9,73 2 405 

Tab. 14: Porovnání SWD z měření GPS a WVR pro období červen - červenec, všechny hodnot bias a SDEV v 

[mm] 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -38,99 -39,01 -38,33 -38,70 16,24 16,30 19,21 18,26 934 

20 - 30 -28,45 -28,44 -28,27 -28,55 10,56 10,60 13,97 12,59 1 968 

30 - 40 -20,99 -21,00 -20,28 -21,10 7,62 7,66 10,33 9,58 1 742 

40 - 60 -17,31 -17,31 -17,40 -17,26 5,82 5,85 8,10 7,39 2 653 

60 - 90 -17,95 -17,95 -17,97 -17,92 5,89 5,91 7,67 7,29 2 447 

Tab. 15: Porovnání SWD z měření GPS a WVR pro říjnové období, všechny hodnot bias a SDEV v [mm] 

Shrnutí výsledků porovnání SWD hodnot získaných z GPS měření a 

radiometru: 

- existuje vysoká shoda mezi hodnotami šikmého zpoždění signálu nehydrostatické 

složky zpoždění z GPS měření pomocí techniky dvojitých diferencí a hodnotami z 

měření vysokofrekvenčního radiometru 
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- přidání horizontálních gradientů do výpočtu SWD má na jeho výslednou hodnotu 

minimální vliv a obecně nepřináší žádnou výhodu 

- aplikování post-fit residuí přináší velice malý pozitivní vliv na bias, avšak výrazně 

negativně ovlivňuje směrodatnou odchylku porovnání. Provedená korekce 

multipath tuto situaci zlepšuje pouze částečně. Tato situace naznačuje, že post-fit 

residua dokonce i po odstranění multipath neobsahují pouze anizotropní část 

rozložení obsahu vodních par v atmosféře, ale také jiné vlivy neodstraněné při 

zpracování 

- na základě výsledků založených na současně dostupných zpracování v Bernese GPS 

SW není možno doporučit přidání post-fit residuí do výpočtu SWD, nejlepší 

výsledky porovnání mezi GPS a WVR byly získány pouhým mapováním hodnot 

ZWD do elevačního úhlu observace 

- představené výsledky získané technikou dvojitých diferencí jsou v otázce 

kvantifikování vlivu korekce multipath na výsledné hodnoty SWD porovnatelné 

s výsledky z Bender et al. (2008) využívající techniku PPP. 

7.5 Zpracování GPS měření technikou Precise Point Positioning, 

porovnání výsledků s měřeními radiometru 

S použitím techniky PPP implementované v Bernese GPS SW, detailněji popsané 

v kapitole 5.2.2, byla provedena zpracování GPS měření ze stanice GOPE pro totožná 

časová období jako v případě techniky dvojitých diferencí. Jediným rozdílem těchto 

zpracování bylo využití jiného zdroje produktů efemerid a korekcí hodin družic. Jelikož 

IGR produkty korekce hodin na družicích obsahují údaje v 5minutových intervalech, bylo 

pro určení post-fit residuí pro všechny observace s 30s intervalem potřeba využít IGS 

finálních produktů dosahujících tohoto intervalu. Tabulka 16 obsahuje výsledky porovnání 

hodnot ZTD z vlastních řešení (technika PPP x technika dvojitých diferencí) a dále 

porovnání PPP řešení s výsledky z GOP EPN a IGS PPP. Přestože hodnoty systematické 

chyby v podobě bias jsou na velmi dobré úrovni a jsou plně srovnatelné s výsledky z 

techniky dvojitých diferencí, zvýšené hodnoty směrodatné odchylky ukazují na sníženou 

kvalitu PPP řešení implementovaného v Bernese GPS SW z pohledu jeho stability při 

určování ZTD. Na rozdíl od techniky dvojitých diferencí v tomto případě nedochází 

k nárůstu hodnot směrodatné odchylky pro letní a podzimní časové období a taktéž se zde 
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neprojevuje skoková změna v hodnotě bias při srovnání s IGS PPP řešením. Obecně jsou 

hodnoty ZTD z představeného PPP řešení v největší shodě právě s IGS PPP řešením. 

Časové období 
PPP – dvojité diference PPP – GOP EPN PPP – IGS PPP 

Bias (mm) SDEV (mm) Bias (mm) SDEV (mm) Bias (mm) SDEV (mm) 

Leden -0,11 4,37 1,22 4,19 0,79 3,87 

Únor -0,63 3,64 0,6 3,75 -0,36 3,68 

Červen/červenec 2,41 4,87 1,86 4,35 0,26 3,87 

Říjen 0,8 4,24 1,65 3,65 -0,3 3,2 

Tab. 16: Výsledky porovnání ZTD hodnot z různých zdrojů pro stanovení kvality PPP řešení 

Taktéž jako v případě techniky dvojitých diferencí byly pro účely korekce 

multipath vyhotoveny mapy vícecestného šíření signálu, zobrazené pro jednotlivá období 

na obrázcích 39 až 42. Multipath ze zpracování technikou PPP dosahuje obecně na všech 

elevačních úhlech vyšších absolutních hodnot, celkový trend rozložení záporných a 

kladných hodnot je však v dobré shodě s výsledky ze zpracování technikou dvojitých 

diferencí. Vyšší hodnoty multipath obecně ukazují na vyšší hodnoty post-fit residuí ze 

zpracování technikou PPP a tudíž i omezenější schopnosti tohoto řešení při odstraňování 

nežádoucích vlivů a chyb z observací. 
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Obr. 39: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 18. – 28. 1. 2011, technika 

PPP 

 
Obr. 40: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 17. – 27. 2. 2011, technika 

PPP 



Michal Kačmařík: Studium rozložení vodních par v atmosféře pomocí měření GNSS 

2012                                                                                                                  103 

 
Obr. 41: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 24. 6. – 3. 7. 2011, technika 

PPP 

 
Obr. 42: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 17. – 27. 10. 2011, technika 

PPP 
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Tabulka 17 zobrazuje výsledky porovnání GPS měření zpracovaných technikou 

PPP a měření radiometru. Tento výstup je obdobou tab. 11 z minulé kapitoly, obsahuje 

tedy výsledky pro SWD mapované zpět do zenitového úhlu. Mírně snížené počty párů 

hodnot oproti technice dvojitých diferencí jsou dány postupem využívaným v PPP řešení, 

kdy jsou iterativně ze zpracování odstraňovány observace s nadlimitní velikostí residua.  

Časové 

období 

Statistický 

parametr 

[mm] 

ZWD1 - 

WVR 

ZWD2 - 

WVR 

ZWD3 - 

WVR 

ZWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

Průměr 

ZWD1 

[mm] 

Leden 

Bias -1,52 -1,52 -1,52 -1,47 

6 830 37,05 SDEV 6,45 6,48 8,02 7,74 

RMSE 6,63 6,66 8,16 7,88 

Únor 

Bias -3,09 -3,09 -3,1 -3,14 

10 338 35,48 SDEV 5,90 5,93 7,27 7,29 

RMSE 6,67 6,69 7,9 7,94 

Červen - 

červenec 

Bias -12,27 -12,28 -12,31 -12,34 

9 317 105,63 SDEV 8,02 8,07 9,38 9,04 

RMSE 14,66 14,69 15,48 15,29 

Říjen 

Bias -12,72 -17,73 -12,68 -12,71 

9 455 70,64 SDEV 5,46 5,47 6,94 6,59 

RMSE 13,84 13,85 14,45 14,31 

Tab. 17: Porovnání hodnot nehydrostatické složky zpoždění signálu SWD z GPS (technika PPP) a WVR 

měření mapovaných zpět do zenitu pro jednotlivá časová období 

Vlivy přispění horizontálních gradientů, post-fit residuí či zavádění korekcí 

multipath na výsledné hodnoty SWD jsou velice obdobné výsledkům získaným z techniky 

dvojitých diferencí. Přidání horizontálních gradientů tedy nemá téměř žádný dopad na 

výsledek, post-fit residua vedou taktéž k podobnému zvýšení hodnoty směrodatné 

odchylky o 1,4 až 1,6 mm a následné odstranění multipath z post-fit residuí přináší opět 

obdobné snížení hodnoty SDEV. Jediným rozdílem v tomto případě je únorové období, 

kdy po aplikaci korekce multipath nedošlo ke snížení hodnoty směrodatné odchylky, ale 

dokonce k jejímu mírnému navýšení. 

Rozdíly v hodnotách bias ze zpracování GPS dvojité diference x radiometr a GPS 

PPP x radiometr jsou způsobeny již rozdíly v hodnotách ZTD z obou těchto zpracování 

uvedených v tab. 16. Zvýšené hodnoty směrodatné odchylky oproti technice dvojitých 

diferencí v lednovém (+2 mm) a únorovém (+1,5 mm) období ukazují na nižší kvalitu 

použitého PPP řešení v rámci těchto kampaní. V případě období letního a říjnového je však 

již tento nárůst hodnot SDEV pouze na úrovni okolo 0,3 mm. Tato situace má 

pravděpodobně taktéž svoji příčinu již v hodnotách ZTD, kdy v případě zpracování 

technikou dvojitých diferencí došlo v letním a podzimním období k patrnému nárůstu 
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hodnot SDEV oproti zimě, avšak v případě techniky PPP nejsou hodnoty SDEV spojeny 

s tímto sezónním trendem a celé PPP řešení tak poskytuje srovnatelné výsledky při výskytu 

nízkých i vysokých hodnot obsahu vodních par v atmosféře.  

Pokud bychom výsledky srovnání hodnotili podle výsledné hodnoty RMSE (Root-

mean-square error) zahrnující systematickou i náhodnou složku chyb, technika dvojitých 

diferencí je ve větší shodě s měřeními radiometru než technika PPP v období ledna a 

února, a opačně, technika PPP dosahuje nižší RMSE chyby než technika dvojitých 

diferencí v obdobích červen/červenec a říjen. Jelikož jsou v letních obdobích hodnoty 

náhodné složky chyby v podobě SDEV v rámci obou technik obdobné, jsou v případě PPP 

nižší hodnoty RMSE dány rozdíly v bias. Dle představených výsledků je možno říci, že 

technika PPP implementovaná v Bernese GPS SW dokáže obecně poskytovat dobré 

výsledky při určování přesných hodnot SWD, jejichž stabilita je však přeci jen o něco horší 

než v případě techniky dvojitých diferencí. Při hodnocení těchto porovnání a vyjadřování 

závěrů je stále potřeba mít na zřeteli kolísající kvalitu měření vysokofrekvenčního 

radiometru na stanici GOPE v průběhu roku 2011 a její potencionální vliv na výsledky 

těchto porovnání. 

Tabulky 18 až 21 poskytují výsledky porovnání hodnot SWD z GPS měření 

zpracovaných technikou PPP a z radiometru v závislosti na elevačním úhlu. Trendy klesání 

hodnot bias a SDEV po určitou úroveň elevace a jejich následné stagnace či opětovného 

mírného růstu jsou srovnatelné s trendy ve zpracováních technikou dvojitých diferencí. 

Zvýšené či snížené hodnoty bias a SDEV oproti výsledkům z techniky dvojitých diferencí 

jsou spojeny s korespondujícími stavy v případě výsledků mapovaných do zenitového úhlu 

komentovaných v předešlém odstavci. 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -9,51 -9,52 -8,99 -8,5 16,15 16,2 18,89 19,13 914 

20 - 30 -4,96 -4,96 -5,35 -4,78 12,77 12,79 15,73 15,28 1 329 

30 - 40 -1,83 -1,81 -1,84 -1,83 9,47 9,51 11,34 11,42 1 224 

40 - 60 -1,8 -1,78 -1,72 -1,72 9,22 9,25 11,84 11,42 1 803 

60 - 90 -1,03 -1,03 -1,06 -1,09 8,6 8,64 10,71 10,12 1 560 

Tab. 18: Porovnání SWD z měření GPS (technika PPP) a WVR pro lednové období, všechny hodnot bias a 

SDEV v [mm] 
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Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -9,49 -9,5 -9,68 -9,67 11,87 11,91 15,19 16,66 1 632 

20 - 30 -7,05 -7,04 -7,4 -7,24 10,96 10,98 14,16 14,08 1 947 

30 - 40 -4,65 -4,63 -4,13 -4,98 9,79 9,87 11,69 12,11 1 832 

40 - 60 -4,18 -4,18 -4,35 -4,08 8,64 8,69 10,5 10,47 2 600 

60 - 90 -4,08 -4,08 -4,04 -4,06 7,97 8,01 9,8 9,7 2 327 

Tab. 19: Porovnání SWD z měření GPS (technika PPP) a WVR pro únorové období, všechny hodnot bias a 

SDEV v [mm] 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -42,31 -42,29 -41,56 -42,59 27,94 28,6 34,2 32,45 967 

20 - 30 -28,75 -28,77 -28,7 -28,78 19,34 19,42 23,7 22,71 1 912 

30 - 40 -20,11 -20,13 -20,24 -20,31 14,36 14,45 16,14 16,05 1 692 

40 - 60 -15,5 -15,51 -15,66 -15,52 10,52 10,59 11,85 11,55 2 522 

60 - 90 -14,51 -14,51 -14,67 -14,63 8,34 8,41 9,95 9,25 2 224 

Tab. 20: Porovnání SWD z měření GPS (technika PPP) a WVR pro období červen - červenec, všechny 

hodnot bias a SDEV v [mm] 

Elevace 

[°] 

Bias 

SWD1 - 

WVR 

Bias 

SWD2 - 

WVR 

Bias 

SWD3 - 

WVR 

Bias 

SWD4 - 

WVR 

SDEV 

SWD1 - 

WVR 

SDEV 

SWD2 - 

WVR 

SDEV 

SWD3 - 

WVR 

SDEV 

SWD4 - 

WVR 

Počet 

párů 

hodnot 

10 - 20 -37,80 -37,85 -37,66 -38,10 15,71 15,73 21,31 19,58 928 

20 - 30 -26,94 -26,94 -26,93 -26,72 10,33 10,35 15,15 13,99 1 945 

30 - 40 -19,90 -19,92 -19,48 -19,94 7,71 7,74 10,32 9,97 1 712 

40 - 60 -16,19 -16,20 -16,21 -16,12 6,46 6,49 8,41 7,83 2 598 

60 - 90 -17,14 -17,14 -17,19 -17,17 6,77 6,77 8,31 7,96 2 272 

Tab. 21: Porovnání SWD z měření GPS (technika PPP) a WVR pro říjnové období, všechny hodnot bias a 

SDEV v [mm] 

7.6 Kombinované zpracování dat ze systémů GPS + GLONASS 

technikou dvojitých diferencí 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 4.5, velkým přínosem pro GNSS tomografii 

atmosféry by byla možnost využívat měření z kombinace několika globálních navigačních 

systémů. Větší celkový počet signálů na různých azimutech a elevacích by do systému 

rekonstrukce obsahu vodních par vnesl větší množství informací o stavu rozložení tohoto 

parametru v reálné atmosféře. 

V rámci předložené disertační práce bylo provedeno kombinované zpracování dat 

ze systémů GPS a GLONASS technikou dvojitých diferencí, opět pro totožná čtyři časová 

období. Jelikož IGR produkty služby IGS neobsahují údaje pro systém GLONASS, byly 

využity finální produkty CODE. Ty byly v době provádění kombinovaných zpracování již 
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jedinými dostupnými produkty v archívu CODE a nemohla být tedy využita řada CODE 

Rapid odpovídající svou délkou řešení a intervalem dostupnosti produktům IGS Rapid 

použitým při zpracování dat ze systému GPS. Celý systém určení hodnot ZTD byl kromě 

této změny produktů již totožný s postupem využitým při zpracování observací čistě ze 

systému GPS. 

Ačkoliv v případě tomografie atmosféry znamená větší počet observací jasný 

přínos, v případě ZTD zpracování je tato otázka diskutabilnější. U GLONASSu je 

problémem zejména používání mírně rozdílných frekvencí, na kterých jednotlivé družice 

vysílají, což následně při zpracování znemožňuje fixování ambiguit na jejich celočíselnou 

hodnotu (Dach et al., 2007). Dalším zdrojem negativních vlivů mohou být fázová centra 

přijímačů. Cílem tohoto zpracování bylo otestovat, nakolik a jakým způsobem přidání dat 

ze systému GLONASS do zpracování ovlivní výsledné hodnoty ZTD a post-fit residuí. 

Porovnání hodnot SWD s měřeními z radiometru pro observace GLONASS nebylo 

bohužel možné uskutečnit, jelikož radiometr byl schopen trasovat jen průchody družic 

systému GPS. Je potřeba taktéž zmínit, že z celkového počtu 29 referenčních stanic jich 

bylo vybaveno GPS + GLONASS přijímačem 19 a ostatní stanice přispěly do 

kombinovaného řešení jen daty ze systému GPS. Nejedná se tedy o úplné kombinované 

řešení. 

Tabulka 22 zobrazuje výsledky porovnání hodnot ZTD získaných kombinovaným 

zpracováním GPS + GLONASS dat s jinými řešeními. ZTD hodnoty získané 

z kombinovaného zpracování jsou ve velmi vysoké shodě se ZTD hodnotami ze 

zpracování čistě GPS dat. Vypovídají o tom téměř nulové hodnoty bias (mimo období 

červen/červenec s hodnotou bias 0,86 mm) a hodnoty směrodatné odchylky mezi 0,9 a 1,9 

mm. Takto vysoké shody mezi dvěma řešeními nebylo doposud dosaženo u žádného 

porovnání. Vytvořené kombinované řešení při srovnání s GOP EPN a CDDIS PPP 

dosahuje oproti čistému GPS řešení o něco málo menších hodnot bias, ale na druhou stranu 

také o něco málo vyšších hodnot SDEV. Celkově je možno dle představených výsledků 

vyhodnotit kombinované zpracování GPS a GLONASS dat za účelem získání hodnot ZTD 

jako vysoce kvalitní. 
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Časové období 

GPS+GLONASS – GPS 
GPS+GLONASS – GOP 

EPN 

GPS+GLONASS – 

CDDIS PPP 

Bias (mm) 
SDEV 

(mm) 
Bias (mm) 

SDEV 

(mm) 
Bias (mm) 

SDEV 

(mm) 

Leden -0.31 0.89 0.99 1.54 0.59 2 

Únor -0.15 1.02 0.96 1.52 0.12 1.84 

Červen/červenec 0.86 1.85 0.29 3.08 -1.3 3.15 

Říjen -0.05 1.33 0.78 2.32 -1.15 3.2 

Tab. 22: Výsledky porovnání ZTD hodnot z různých zdrojů pro stanovení kvality kombinovaného 

GPS+GLONASS řešení 

Pro další hodnocení kvality GPS + GLONASS řešení byla provedena porovnání 

post-fit residuí z těchto zpracování s post-fit residui ze zpracování čistě GPS měření. 

Obrázky 43 až 52 obsahují grafy vývoje hodnot residuí získané z kombinovaných či 

čistých zpracování pro družice systému GPS a také post-fit residua pro družice systému 

GLONASS. Míra shody mezi residui z kombinovaného a čistě GPS zpracování již není tak 

vysoká jako byla v případě porovnání s výsledky GOP EPN, stále však dosahuje velmi 

dobré úrovně. Projevuje se zde jistá závislost na konkrétní družici – v případě většiny z 

nich jsou vývoje hodnot residuí totožné v rámci obou porovnávaných řešení, u některých 

družic jsou však zejména na nižších elevacích viditelné rozdíly. Samotná post-fit residua 

družic systému GLONASS vykazují stejné vzory chování a dosahují obdobných 

absolutních hodnot jako residua družic systému GPS. 

 

Obr. 43: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 21 až 32, 26. 2. 2011, elevační maska 

3° 
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Obr. 44: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 21 až 32, 26. 2. 2011, elevační maska 

3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 

 

Obr. 45: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GLONASS PRN 1 až 12, 26. 2. 2011, elevační 

maska 3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 

 

Obr. 46: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GLONASS PRN 13 až 24, 26. 2. 2011, elevační 

maska 3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 
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 Obr. 47: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 1 až 10, 1. 7. 2011, el. maska 3° 

 

Obr. 48: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 1 až 10, 1. 7. 2011, elevační maska 

3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 

 

Obr. 49: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GLONASS PRN 1 až 10, 1. 7. 2011, elevační 

maska 3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 
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Obr. 50: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 1 až 10, 22. 10. 2011, el. maska 3° 

 

Obr. 51: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GPS PRN 1 až 10, 22. 10. 2011, elevační maska 

3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 

 

Obr. 52: Post-fit residua pro stanici GOPE, družice systému GLONASS PRN 11 až 24, 22. 10. 2011, elevační 

maska 3°, kombinované zpracování GPS + GLONASS dat 
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Pro doplnění předložených výstupů byla vytvořena mapa vícecestného šíření 

signálu pro kombinované zpracování GPS + GLONASS dat z časového období 

červen/červenec, uvedená na obr. 53. Pokud tento výstup porovnáme s mapou multipath 

sestavenou pro stejné časové období čistě z residuí systému GPS (viz obr. 32), je nárůst 

pokrytí oblohy při použití observací z obou GNSS markantní. Jednotlivé výraznější vzory 

rozložení záporných a kladných hodnot residuí jsou v rámci obou zpracování totožné či 

velmi obdobné. Stejná situace platí také pro maximální dosahované hodnoty multipath. 

Rozdílem v mapě z kombinovaného zpracování jsou občasné výskyty vyšších hodnot 

multipath na vyšších elevačních úhlech, odpovídající zřejmě průchodům družic systému 

GLONASS. Tento stav ukazuje na vyšší hodnoty post-fit residuí těchto družic a 

potencionální problémy při odstraňování nežádoucích vlivů při zpracování jejich měření. 

 

Obr. 53: Mapa multipath pro stanici GOPE, vypočtená z měření GPS v období 24. 6. – 3. 7. 2011 

Finálně lze alespoň na základě provedených zpracování v Bernese GPS SW 

metodou dvojitých diferencí doporučit kombinování dat ze systémů GPS a GLONASS pro 

potřeby stanovení hodnot ZTD a následně šikmých zpoždění signálů SWD. V případě 

aplikování post-fit residuí a korekce multipath je však potřeba vést v opatrnosti 

potencionální problematické hodnoty u některých družic.  
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8 Návrh nové metody rekonstrukce vertikálního profilu 

rozložení vodních par v atmosféře z GNSS měření 

Tomografie atmosféry představená v kapitole 4 umožňuje z GNSS měření 

rekonstruovat prostorové rozložení obsahu vodních par v atmosféře. Vyžaduje k tomu však 

hustou síť přijímačů rozmístěných na území, pro které chceme rekonstrukci provádět. 

V minulosti byly tyto sítě budovány uměle jen pro krátkodobé účely určitého projektu, 

v posledních několika málo letech díky stále rostoucím počtům referenčních stanic v rámci 

národních sítí vzniká možnost pokusit se rekonstruovat rozložení vodních par nad územím 

celého státu. Realizace takového řešení je však spojena s dlouhodobou prací nejen v oblasti 

samotného budování systému tomografické rekonstrukce (zajištění přístupu k datům 

z referenčních stanic různých sítí, vytvoření řešení zpracování hodnot ZTD v co 

nejrychlejším čase apod.).  

Možnost vybudování trvalé lokální sítě referenčních stanic čistě za účelem 

tomografie je spojeno zejména s finanční otázkou. Pokud bychom uvažovali například síť 

25 GNSS přijímačů rozmístěných na území 20x20 km, výše investicí zahrnující nákup 

přijímačů, jejich stabilizace a instalace v místech měření, připojení do sítě pro zajištění 

toku dat a pořízení výpočetní techniky pro zpracování těchto dat by jistě přesahovala sumu 

7 miliónů Kč. Kromě vysokých vstupních nákladů na pořízení technického vybavení by 

bylo potřeba řešit také samotné rozmístění přijímačů v terénu, aby byla zajištěna jejich 

bezpečnost a zároveň výhled na oblohu. 

Jelikož obě uvedené současné možnosti řešení realizace tomografie atmosféry jsou 

spojeny s mnoha problémy, bylo v rámci této disertační práce přistoupeno k návrhu nové a 

jednodušší metody. Základní myšlenkou jejího návrhu je použití pouze jednoho řezu 

atmosférou namísto řešení celé trojrozměrné sítě voxelů. Nutnost mít k dispozici velké 

množství GPS přijímačů umístěných v konkrétní síti by se díky tomu eliminovala pouze na 

několik přijímačů umístěných v terénu v přímce. Výsledkem této metody by tedy nebyla 

znalost trojrozměrného rozložení obsahu vodních par v atmosféře, ale pouze vertikální 

profil těchto hodnot nad přijímačem umístěným ve středu přímky, tedy výsledek totožný 

s výstupem z měření meteorologické radiosondy, pro potřeby meteorologie zcela 

dostačující. 
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Jedním z cílů předložené disertační práce bylo rozpracovat návrh této metody, 

uskutečnit měření v terénu za účelem pořízení reálných dat a pokusit se rekonstruovat 

vertikální profil rozložení obsahu vodních par s využitím numerických metod. 

8.1 Teoretický návrh metody 

Velice důležitým parametrem návrhu nové metody je orientace přímky GNSS 

přijímačů v terénu. Důvodem je nutnost mít k dispozici měření z co největšího množství 

družic nacházejících se v úzkém pásu vymezeném rovnoběžně s orientací přímky. Využití 

tohoto úzkého pásu je taktéž spojeno s potřebou zajištění určitého počtu družic – jejich 

počet čistě ve vertikálním směru nad přímkou by byl minimální. 

Přibližný a jednoduchý návrh vhodné orientace je možný s použitím klasických 

prostředků pro plánování GPS měření. Jako ukázka je přiložen obrázek 54 představující 

grafický výstup z programového prostředku Topcon Occupation Planning zobrazující 

konstelaci družic pro časový interval 14.30 – 16.00 UTC vybraného dne. Orientace 

pomyslné přímky přijímačů byla zvolena ve směru východ-západ a byla provedena 

simulace překážky v takovém rozsahu azimutů na všech elevačních úhlech, kdy zůstává 

nezakryta pouze část oblohy mezi 88 ° - 92 ° a 268 ° - 272 °. Následně byla s použitím 

aktuálního almanachu simulována konstelace družic systému GPS pro polohu referenční 

stanice VSBO umístěné na budově rektorátu VŠB – TU Ostrava a den 11. 4. 2012. Celkem 

se po dobu vymezeného časového období objevilo v daném rozsahu azimutů šest různých 

družic systému GPS. Obdobné, avšak většinou horší situace platily i pro jiné části dne a 

odlišně zvolenou orientaci přímky. Navržená metoda je tudíž obecně schopna rekonstrukce 

vertikálních profilů pouze v některých časových intervalech dne v závislosti na aktuální 

konstelaci družic (analogie s měřeními meteorologických radiosond vypouštěných co 6 či 

12 hodin). 
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Obr. 54: Konstelace družic systému GPS pro polohu referenční stanice VSBO, časový interval 11. 4. 2012 

14.30 - 16.00 UTC, tmavě šedá vyznačuje pomyslnou překážku v daném rozsahu azimutů  

Podstatným parametrem pro rekonstrukci není pouze počet družic viditelných ve 

vymezeném pásu, ale také jejich rozmístění. Jak již bylo v textu zmíněno, největší 

množství vodních par je v atmosféře obsaženo v její nejnižší vrstvě a pro tomografickou 

rekonstrukci jsou tedy velice důležité právě signály s nízkými elevačními úhly. Hledanou 

kombinaci vhodné orientace přímky přijímačů a časového intervalu je tedy potřeba volit 

s přihlédnutím i k tomuto jevu a snažit se dosáhnout stavu, kdy družice budou rozmístěny 

na různých elevacích včetně těch nízkých. 

8.2 Popis provedeného měření a zpracování získaných dat 

Výběr vhodné lokality měření pro pořízení sady dat za účelem otestování 

použitelnosti navržené metody byl spojen s dostupností jiného zařízení umožňujícího 

tvorbu vertikálního profilu rozložení vodních par v atmosféře, aby bylo možno porovnat 

výsledky z obou technik. Logickou volbou se stala geodetická observatoř Pecný, kde jsou 

umístěna zařízení použitá již při hodnocení šikmých zpoždění signálu z měření GNSS, 

tedy referenční stanice GOPE a vysokofrekvenční radiometr. 
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Dne 8. 9. 2011 bylo provedeno 8hodinové měření v čase 6.00 – 14.00 UTC na 

celkem pěti GNSS přijímačích umístěných téměř do přímky orientované přibližně ve 

směru východ – západ. Jedním z těchto přijímačů byla referenční stanice GOPE osazená 

přijímačem Topcon TPS NET - G3. Zbývající čtyři přijímače byly v terénu stabilizovány 

pouze na dobu měření, jednalo se o zařízení Leica GRX1200+GNSS a tři kusy Topcon 

Hiper GD. Na realizaci měření v terénu se kromě autora disertační práce podíleli i dva 

zástupci Institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava a zaměstnanci GO Pecný, za což jim 

patří veliké poděkování. Všechny přijímače přijímaly signály ze systémů GPS a 

GLONASS pro rozšíření použitelnosti výstupů experimentu. Vzájemná vzdálenost mezi 

přijímači byla přibližně 2,5 km, jejich poloha je zřejmá z obrázku 55. 

 

Obr. 55: Rozmístění GNSS přijímačů při měření v okolí geodetické observatoře Pecný dne 8. 9. 2011 

Přesná poloha dočasně stabilizovaných přijímačů byla vypočtena použitím techniky 

PPP implementované v Bernese GPS SW. Následně měření z jednotlivých dní vstupovala 

do síťového zpracování používajícího totožné nastavení jako při dříve popisovaném 

kombinovaném zpracování GPS + GLONASS dat včetně využití stejného zdroje produktů 

efemerid a korekcí hodin družic (CODE final). Po aplikování modelu Saastamoinen a 

hodnot meteorologických veličin pro stanovení ZHD byly následně ze získaných hodnot 
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ZTD v 30minutovém intervalu vypočteny hodnoty ZWD. Z nich byly stanoveny hodnoty 

šikmého zpoždění signálu SWD pro jednotlivé observace družic systémů GPS + 

GLONASS. Při určení hodnot SWD nebyly aplikovány žádné korekce v podobě 

horizontálních gradientů či post-fit residuí. Družice systému GLONASS byly do systému 

zahrnuty pro zvýšení šance na dobrý výsledek rekonstrukce vertikálního profilu. Vzhledem 

k výsledkům uvedeným v kapitole 7.6 hodnotící výsledek kombinovaného zpracování GPS 

+ GLONASS dat by nemělo toto zahrnutí způsobit jakékoliv problémy. Hodnoty 

atmosférického tlaku a teploty vzduchu byly měřeny pouze na stanici GOPE, pro polohy 

ostatních přijímačů byly hodnoty tlaku přepočteny na jejich nadmořskou výšku použitím 

Babinetovy formule (30) a hodnoty teploty vzduchu přejaty beze změny. Tento postup byl 

detailněji popsán a využit také v rámci kapitoly 5.5. 

Následně bylo potřeba vybrat observace svou polohou spadající do úzkého pruhu 

vytyčeného v okolí přímky přijímačů, což bylo vyřešeno geometrickým způsobem. Dvěma 

koncovými body vytyčené přímky a středem Země byla vedena rovina, jejíž rovnice byla 

určena souřadnicemi těchto tří bodů v geocentrickém souřadnicovém systému ITRF. 

V dalším kroku bylo testováno, zdali vzdálenost konkrétní družice systému GPS od 

stanovené roviny v určitém čase je menší než 1 160 km a vzdálenost konkrétní družice 

systému GLONASS menší než 1 113 km. Tato hodnota byla získána vymezením úhlu 2,5 ° 

na vzdálenosti 26 560 km dané poloměrem oběžných drah družic systému GPS (25 510 km 

v případě GLONASS). Družice splňující tuto podmínku a spadající tak do vytyčeného 5° 

pásu byly uloženy do seznamu a ten byl následně porovnán s observačními RINEX 

soubory z jednotlivých přijímačů, aby mohly být vyloučeny družice sice splňující zadanou 

podmínku, ale nacházející se v době měření na opačné straně Země. Poloha družic 

v souřadnicovém systému ITRF s 15minutovým intervalem hodnot byla získána ze 

souboru s přesnými efemeridami družic použitého taktéž při předcházejícím ZTD 

zpracování. Pro automatizaci procesu otestování, zdali určitá družice v konkrétním 

časovém intervalu spadala do vymezeného prostoru, autor práce vytvořil skript v jazyce 

Python. Na základě jeho výsledků bylo možno vybrat vhodný časový interval, kdy byl 

observován větší počet družic s vhodným elevačním rozmístěním. Tabulka 23 obsahuje 

počty družic systémů GPS a GLONASS spadajících v průběhu provedeného měření do 

vymezeného pásu. Vymezená hodnota šířky pásu, ve kterém byly družice vybírány, musela 

být volena s přihlédnutím k dosažení použitelného počtu družic.  
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Čas 

Počet 

družic 

GPS 

Počet 

družic 

GLONASS 

Celkový 

počet 

družic 

Čas 

Počet 

družic 

GPS 

Počet 

družic 

GLONASS 

Celkový 

počet 

družic 

6.00 0 2 2 10.15 0 0 0 

6.15 1 1 2 10.30 1 0 1 

6.30 1 0 1 10.45 1 1 2 

6.45 0 0 0 11.00 1 1 2 

7.00 0 0 0 11.15 1 0 1 

7.15 0 1 1 11.30 1 0 1 

7.30 0 0 0 11.45 1 0 1 

7.45 0 0 0 12.00 1 0 1 

8.00 2 2 4 12.15 1 2 3 

8.15 0 1 1 12.30 2 0 2 

8.30 1 0 1 12.45 1 0 1 

8.45 1 0 1 13.00 0 1 1 

9.00 2 0 2 13.15 0 1 1 

9.15 1 1 2 13.30 0 0 0 

9.30 1 0 1 13.45 0 0 0 

9.45 0 0 0 14.00 0 1 1 

10.00 0 0 0     

Tab. 23: Počty družic observovaných na stanici GOPE dne 8. 9. 2011 v čase 6.00 – 14.00 UTC spadajících 

do vymezeného pásu 

Finálně byl pro otestování možností navržené metody z celého času měření vybrán 

interval 8.00 – 8.30 UTC, ve kterém byly observovány tři různé družice systému GPS a tři 

družice GLONASS s elevacemi v rozsahu 50 ° až 167 °. Během měření se vyskytnul ještě 

jeden další 30minutový interval s 6 observovanými družicemi v čase 12.00 – 12.30, 

rozmístění družic v rozsahu elevačních úhlů však bylo horší než v případě finálně 

zvoleného časového intervalu, jelikož čtyři družice se nacházely do 20 ° od zenitu. Tabulka 

24 obsahuje údaje o jednotlivých observacích na jednotlivých přijímačích v 15minutovém 

intervalu, které byly následně v této podobě využity pro tomografickou rekonstrukci. 

Ačkoliv by bylo možné využít observace v 30s intervalu jakožto vstupní data pro 

rekonstrukci vertikálního profilu, tyto hodnoty by vzhledem ke svému téměř shodnému 

elevačnímu úhlu nepřinesly do systému řešení žádnou novou informaci o stavu atmosféry. 

Interval 15 minut byl zvolen právě z tohoto důvodu, jelikož během něho již dochází 

k patrným změnám v elevaci a také koresponduje s intervalem efemerid družic použitých 

pro výběr družic spadajících do vymezené oblasti. 
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Přijímač Čas Družice 
Elevace 

[°] 

SWD 

[cm] 
Přijímač Čas Družice 

Elevace 

[°] 

SWD 

[cm] 

BOD1 8.00 G18 167,32 74,36 GOPE 8.00 R06 155,07 34,92 

BOD1 8.00 R06 155,02 38,97 GOPE 8.00 R17 52,29 18,65 

BOD1 8.00 R15 56,06 19,89 GOPE 8.15 R15 50,61 19,09 

BOD1 8.00 R17 52,23 20,87 GOPE 8.30 G09 88,49 14,90 

BOD1 8.15 R15 50,55 21,37 BOD3 8.00 G18 167,37 74,69 

BOD1 8.30 G09 88,48 16,49 BOD3 8.00 G27 84,83 16,56 

BOD2 8.00 G18 167,34 73,78 BOD3 8.00 R06 155,09 39,05 

BOD2 8.00 G27 84,78 16,42 BOD3 8.00 R17 52,32 20,83 

BOD2 8.00 R06 155,04 38,64 BOD3 8.15 R5 50,64 21,32 

BOD2 8.00 R17 52,26 20,67 BOD3 8.30 G09 88,50 16,48 

BOD2 8.15 R15 50,58 21,16 BOD4 8.00 G27 84,87 15,82 

BOD2 8.30 G09 88,49 16,33 BOD4 8.00 R17 52,35 19,90 

GOPE 8.00 G18 167,37 66,72 BOD4 8.30 G09 88,50 15,65 

GOPE 8.00 G27 84,81 14,82      

Tab. 24: Observace vstupující do tomografického řešení rekonstrukce vertikálního profilu rozložení hodnot 

vodních par v atmosféře. G = družice GPS, R = družice GLONASS 

8.3 Rekonstrukce vertikálního profilu 

Provedení tomografické rekonstrukce je primárně matematickou úlohou využívající 

numerických metod. Prvořadým úkolem v představeném případě bylo pouze otestovat, 

zdali je možné z dat naměřených v pouhém řezu atmosférou rekonstruovat vertikální 

profil. Na řešení této úlohy se spolupodíleli zástupci Katedry aplikované matematiky na 

Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, konkrétně Ing. Oldřich Vlach, 

Ph.D. a Ing. Lukáš Rapant. 

Na vstupu rekonstrukce vertikálního profilu rozložení hodnot obsahu vodních par 

v atmosféře byly dány: 

- hodnoty SWD uvedené v tab. 24 

- souřadnice X a Y přijímačů umístěných v terénu do přímky v relativním 

souřadnicovém systému, kdy počátek osy x byl umístěn do BOD1, osa x 

reprezentovala vzdálenost mezi přijímači a Y jejich elipsoidickou výšku v metrech 

- celkové hodnoty ZWD pro zenitový úhel nad daným přijímačem 

- prostorová realizace tomografického systému byla tvořena horizontálním členěním 

s hranicemi buněk umístěnými do středu mezi dvěma přijímači a volitelným 

vertikálním členěním s horním omezením celého systému umístěným do výšky 10 

km, kde byla již hodnota ZWD považována za nulovou 
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- stanovením podmínky, kdy pokud danou buňkou neprocházel žádný signál, byla její 

hodnota určena průměrem ze dvou okolních buněk vrstvy o stejné výšce 

Pro provedení inverze celého systému tomografie byla zvolena metoda nejmenších 

čtverců, jejíž podrobný popis je možno nalézt například v Cohenovi (2011). Jedná se o 

numericko-statistickou metodu určenou především k řešení nestandartních (nejčastěji 

přeurčených) soustav lineárních rovnic a aproximaci funkcí.  Používá se především ke 

zpracování dat získaných z praktických měření, které mohou obsahovat nepřesnosti. Jejím 

principem je snaha převést řešení standartní úlohy soustavy lineárních rovnic A*x = b, pro 

kterou neexistuje žádné x, které by splňovalo rovnost, na úlohu, která hledá x takové, aby 

minimalizovalo výraz ||A*x-b||^2. 

Při použití dat uvedených v tab. 24 a aplikování vymezených podmínek byla sice 

rekonstrukce vertikální profilu provedena, ale s velice špatnými výsledky rozhodně 

nereprezentujícími reálné rozložení obsahu vodních par v atmosféře. Ukázku poskytuje 

tabulka 25 obsahující rekonstruované hodnoty ZWD pro jednotlivé horizontální pásy se 

středy v jednotlivých přijímačích a vertikálním členěním celého systému do pouhých tří 

vrstev. Vzhledem k tomu, že systém dokonce několikrát rekonstruoval hodnoty ZWD jako 

záporné, k čemuž v reálné atmosféře nemůže nikdy dojít, jsou výsledky rekonstrukce 

nepoužitelné. 

0,0185 0,0235 0,0360 -0,0452 0,0755 

-0,0152 -0,0127 -0,0369 0,0811 0,0378 

-0,0152 -0,0283 -0,0319 0,0159 -0,1844 

BOD1 BOD2 GOPE BOD3 BOD4 

Tab. 25. Výsledek tomografické rekonstrukce, hodnoty ZWD [cm] pro jednotlivé buňky se středy v 

přijímačích přímky, vertikální členění s přízemní vrstvou atmosféry umístěnou v tabulce do spodního řádku 

Na vině je s největší pravděpodobností autorem chybně navržené terénní měření 

s příliš malou vzdáleností mezi jednotlivými přijímači. Ze systému řešení z tohoto důvodu 

byla vyloučena řada observací z nižších elevačních úhlů, které systém tomografie opustily 

v menší výšce než stanovených 10 km a byly tak ovlivněny i vodními parami mimo něj. 

Jelikož stanovení reálného přínosu atmosféry z oblasti mimo vytvořený systém je 

prakticky nemožné, byl učiněn alespoň pokus kvantifikovat jej na základě standardního 

chování rozložení obsahu vodních par v atmosféře uvedeného na počátku kapitoly 3. Ani 

tento krok zavádějící do systému zcela umělou podmínku odstraňující jakoukoliv 

případnou asymetrii vertikálního členění hodnot v reálné atmosféře však nevedl ke 
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zdárnému výsledku rekonstrukce vertikálního profilu. Negativní dopad malé vzdálenosti 

mezi stanicemi nezavinil pouze vyloučení některých měření, ale z důvodu téměř stejných 

hodnot elevačního úhlu observací k totožným družicím na jednotlivých stanicích způsobil 

také lineární závislost v systému rovnic. Výsledku řešení metodou nejmenších čtverců by 

potencionálně mohlo pomoci zavedení kvadratického členu, které bude v budoucnu 

předmětem dalšího výzkumu. 

Autor disertační práce by chtěl do budoucna také uskutečnit nové terénní měření 

využívající většího rozestupu mezi jednotlivými GNSS přijímači či přidání krajních GNSS 

přijímačů nacházejících se ve větší vzdálenosti od středu přímky. S přihlédnutím ke 

vztahům (8) a (9) je možno určit, že signál s elevačním úhlem 10 ° dosáhne výšky 10 km 

nad přijímačem ve vzdálenosti 45 km. Vzdálenost mezi krajním přijímačem přímky a jejím 

středem by tedy měla být stanovena minimálně na tuto hodnotu. Na základě tohoto měření 

by mohla být stanovena reálná použitelnost navržené metody tomografie atmosféry 

založené na konstrukci řezu atmosférou, jejíž základní výhody a nevýhody oproti klasické 

představě tomografie atmosféry jsou shrnuty v tabulce 26. 

Výhody Nevýhody 

Možnost rekonstrukce vertikálního členění obsahu 

vodních par v atmosféře bez nutnosti velké sítě 

GNSS přijímačů 

Nutnost (umělého vybudování) řady několika 

přijímačů v terénu 

Nutnost zpracování výrazně menšího množství dat 
Závislost na aktuální konstelaci družic, časové 

omezení schopnosti poskytovat výsledky 

 
Využití informace pouze z omezené části atmosféry 

pro rekonstrukci jejího vertikálního členění 

Tab. 26: Shrnutí výhod a nevýhod navržené metody tomografie atmosféry v porovnání s klasickou představou 

trojrozměrné sítě buněk 
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9 Diskuse 

Hlavním cílem předložené disertační práce, vytyčeným již v jejím počátku, bylo 

otestovat celkovou kvalitu šikmých zpoždění GNSS signálů (SWD) reprezentujících 

nehydrostatickou složku troposférické refrakce a nesoucích tak informaci o obsahu 

vodních par v atmosféře získaných při použití různých kroků volitelně zahrnutelných do 

výpočtu SWD. 

Pro splnění tohoto cíle byla provedena zpracování 39 dní měření z různých částí 

roku 2011 z GNSS referenční stanice GOPE a vysokofrekvenčního radiometru umístěného 

při této stanici. GNSS měření byla zpracovávána v programovém prostředku Bernese GPS 

SW metodou dvojitých diferencí i metodou Precise Point Positioning za účelem získání 

hodnot celkového zpoždění signálu v zenitovém úhlu nad stanicí (ZTD), horizontálních 

gradientů troposféry a post-fit residuí, která dále vstupovala do výpočtů SWD. Hodnoty 

ZTD z provedených zpracování byly konfrontovány s výstupy z finálního řešení 

analytického centra GOP EPN a z finálního řešení IGS získaného z CDDIS s velmi 

vysokou shodou mezi jednotlivými řešeními (bias v rozmezí 0 – 2 mm a směrodatná 

odchylka 1 – 3 mm při zpracování technikou dvojitých diferencí). Tyto výsledky tak 

alespoň v případě techniky dvojitých diferencí ukazují na vysokou kvalitu vytvořeného 

ZTD řešení, která je v rámci techniky PPP implementované v Bernese GPS SW o něco 

horší. 

Kvalita výstupů poskytovaných vysokofrekvenčním radiometrem umístěným na 

stanici GOPE byla v průběhu roku 2011 značně variabilní, což ovlivnilo i výběr 

konkrétních časových období pro zpracování. Mimo prvních dvou měsíců v roce, kdy 

výsledky GPS a WVR byly v dobré shodě, poskytoval radiometr převážně nestabilní 

výstupy ovlivněné systematickou i náhodnou chybou. Nicméně, hlavním cílem této práce 

nebylo porovnávat měření GPS a WVR, ale zhodnotit kvalitu jednotlivých typů SWD 

z měření GPS. Existující bias mezi GPS a WVR měřeními tedy nebyl limitujícím pro 

potřebná porovnání jednotlivých typů SWD, založená primárně na hodnotách směrodatné 

odchylky ukazující na stabilitu daného výstupu. Zvýšené hodnoty směrodatné odchylky 

v porovnání mezi ZTD z GPS a WVR však mohly negativně ovlivnit tato hodnocení, 

jelikož díky existující nestabilitě v měřeních radiometru jeho výsledky nebyly natolik 
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spolehlivé, jak by bylo potřeba. Celá situace také ukazuje na problematiku udržení stability 

dlouhodobého operativního měření radiometru umístěného na GOPE. 

Zjištěné poznatky z porovnání šikmých zpoždění signálu nehydrostatické složky 

zpoždění získaných zpracováním dat ze systému GPS technikou dvojitých diferencí a 

přímých měření radiometru je možné shrnout do těchto závěrů: 

- existuje vysoká shoda mezi hodnotami SWD z měření GPS a radiometru 

- přidání horizontálních gradientů do výpočtu SWD má na jeho výslednou hodnotu 

minimální vliv a obecně nepřináší žádnou výhodu. Jeho zavedení by mohlo mít svůj 

smysl pouze ve specifických případech stavu atmosféry s evidentní a čistou 

anisotropií v atmosféře, například při průchodu frontálního systému 

- aplikování post-fit residuí transformovaných z dvojitě diferenciovaných post-fit 

residuí technikou popsanou v Alber et al. (2001) přináší velice malý pozitivní vliv 

na bias, avšak výrazně negativně ovlivňuje směrodatnou odchylku porovnání. Tato 

situace naznačuje, že post-fit residua neobsahují pouze anizotropní část rozložení 

obsahu vodních par v atmosféře, ale také jiné vlivy neodstraněné při zpracování 

technikou dvojitých diferencí. Obecně tedy není na základě provedených 

zpracování možno doporučit zavádět tato post-fit residua do výpočtu SWD 

- zavedení korekce multipath do post-fit residuí pomocí map vícecestného šíření 

signálu vytvořených dle techniky popsané v Shoji (2004) vede k mírnému zlepšení 

popsané situace s post-fit residui, hodnoty směrodatné odchylky porovnání však i 

nadále zůstávají vyšší než v případech, kdy byly pro výpočet SWD použity pouze 

hodnoty ZWD a mapovací Niellovy funkce. Mapy multipath byly tvořeny 

s rozlišením 1 ° v azimutu i elevaci z 11denních měření korespondujících 

zpracovávaným časovým obdobím. Obdobných výsledků po aplikování korekce 

multipath na post-fit residua bylo dosaženo taktéž v Bender et al. (2008), kde byla 

využívána technika PPP s přímo určenými post-fit nediferiencovanými residui a 

7denním intervalem dat pro konstrukci map multipath 

- absolutní hodnoty směrodatné odhylky a bias platné pro první dvě zpracovaná 

časová období (část ledna a února 2011) jsou taktéž srovnatelné s výsledky z 

Bender et al. (2008). Tato situace ukazuje na porovnatelnou kvalitu techniky 

dvojitých diferencí s nutností transformace post-fit dvojitě diferenciovaných residuí 
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na nediferiencovaná využívající předpoklad nulové sumy residuí a techniky PPP 

poskytující nediferiencovaná residua přímo 

- při studování kvality hodnot SWD z GPS zpracování v závislosti na elevačním úhlu 

observace byl potvrzen předpokládaný stav, že hodnoty bias i směrodatné odchylky 

výrazně rostou s klesajícím elevačním úhlem, což je způsobeno zvětšující se 

vzdáleností, kterou signál urazí ve spodní vrstvě atmosféry. Z představených 

výstupů vyplývá, že bias postupně klesá až po úroveň 40 ° a poté zůstává na stejné 

úrovni či dokonce mírně roste. Stejná situace platí i u směrodatné odchylky, 

v jejímž případě však k popsanému jevu dochází již na úrovni 30 °. 

Pokud byla pro zpracování GNSS měření použita technika PPP implementovaná 

v Bernese GPS SW, bylo při porovnání jejích výsledků v podobě hodnot SWD s měřeními 

radiometru dosaženo obdobných výsledků, jako v případě techniky dvojitých diferencí. 

Přidání horizontálních gradientů tedy nemělo téměř žádný dopad na výsledek, post-fit 

residua vedla taktéž ke zvýšení hodnoty směrodatné odchylky a následné odstranění 

multipath z post-fit residuí přineslo opět obdobné částečné snížení hodnoty směrodatné 

odchylky. Rozdíly v hodnotách bias ze zpracování GPS dvojité diference x radiometr a 

GPS PPP x radiometr jsou způsobeny již rozdíly v hodnotách ZTD z obou těchto 

zpracování. Zvýšené hodnoty směrodatné odchylky oproti technice dvojitých diferencí 

v lednovém (+2 mm) a únorovém (+1,4 mm) období ukazují na nižší kvalitu použitého 

PPP řešení v rámci těchto kampaní. V případě období letního a říjnového je však již tento 

nárůst hodnot SDEV pouze na úrovni 0,3 mm. Tato situace má pravděpodobně taktéž svoji 

příčinu již v hodnotách ZTD, kdy v případě zpracování technikou dvojitých diferencí došlo 

v letním a podzimním období k patrnému nárůstu hodnot SDEV oproti zimě, avšak 

v případě techniky PPP nejsou hodnoty SDEV spojeny s tímto sezónním trendem a celé 

PPP řešení tak poskytuje srovnatelné výsledky při výskytu nízkých i vysokých hodnot 

obsahu vodních par v atmosféře. 

Provedená ZTD zpracování technikou dvojitých diferencí při použití 

kombinovaného zdroje observací ze systémů GPS i GLONASS ukazují na vysokou kvalitu 

těchto řešení, ačkoliv tato zpracování mohou být obecně zatížena několika úskalími (Dach 

et al., 2007). Hodnoty ZTD z kombinovaného zpracování byly ve velmi vysoké shodě 

s hodnotami ze zpracování čistě GPS dat (bias v rozmezí 0 – 1 mm a směrodatná odchylka 

1 – 2 mm). Taktéž hodnoty post-fit residuí ukazujících na celkovou kvalitu provedeného 
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řešení byly v rámci obou zpracování v dobré shodě. Alespoň na základě provedených 

zpracování je tedy možno doporučit kombinované zpracování dat ze systémů GPS a 

GLONASS pro účely následného získání hodnot SWD a zajištění potřebného většího 

množství observací pro tomografickou rekonstrukci. Pokud by to bylo možné, autor 

disertační práce by chtěl do budoucna porovnat přímo hodnoty SWD z observací ke 

družicím GLONASS s měřeními radiometru, jelikož v rámci provedených měření byl 

radiometr schopný trasovat pouze družice systému GPS. 

V návaznosti na provedená zpracování dat z GNSS a radiometru vedoucích ke 

stanovení vhodného postupu pro určení hodnot SWD bylo přistoupeno k návrhu nové 

metody GNSS tomografie atmosféry. Obecně byla v rámci dosavadně představených 

projektů řešících prostorovou rekonstrukci obsahu vodních par v atmosféře využívána 

většinou rozsáhlá síť GNSS přijímačů v podobě uměle budované lokální sítě či existující 

celonárodní sítě. Ačkoliv by bylo možné již na základě dostupné sítě referenčních stanic v 

České republice (viz kapitola 4.6) přistoupit k pokusům o vybudování tomografického 

systému nad tímto územím, vyžadovalo by to dlouhodobou práci celého týmu lidí, která 

nemůže být předmětem jediné disertační práce či dokonce pouhé její části. 

Jelikož vybudování lokální husté sítě je zatíženo finanční otázkou, bylo cílem 

autora disertační práce navrhnout novou metodu GNSS tomografie atmosféry vyžadující 

pouze několik přijímačů umístěných v terénu do přímky. Základní myšlenkou jejího 

návrhu je použití pouze jednoho řezu atmosférou namísto řešení celé trojrozměrné sítě 

voxelů. Výsledkem této metody by tedy nebyla znalost prostorového rozložení obsahu 

vodních par v atmosféře, ale pouze vertikální profil těchto hodnot nad přijímačem 

umístěným ve středu přímky, tedy výsledek totožný s výstupem z měření meteorologické 

radiosondy, pro potřeby meteorologie zcela dostačující. 

Pro ověření, zdali je vůbec možné konstruovat vertikální profil rozložení hodnot 

obsahu vodních par z měření k několika družicím nacházejícím se v době měření v úzkém 

pásu vymezeném okolím přímky přijímačů, bylo provedeno testovací 8hodinové měření 

v okolí stanice GOPE. Finálně byl pro otestování tomografické rekonstrukce vybrán 

30minutový interval dat, během něhož bylo observováno šest různých družic. Vzhledem 

k malé vzdálenosti mezi jednotlivými pěti přijímači však při následném pokusu o 

tomografickou rekonstrukci numerickou metodou nejmenších čtverců došlo k 
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problematické situaci, kdy část signálů opustila vytvořený tomografický systém v menší 

výšce než 10 km, která byla stanovena jako výškové omezení systému, nad nímž je již 

obsah vodních par považován za nulový. Tyto signály musely být z řešení odstraněny, 

jelikož pro ně nebylo možné kvantifikovat výši příspěvku atmosféry mimo systém 

tomografie, a negativně by tak ovlivnily podmínky celé rekonstrukce.  

Nevhodně zvolená vzdálenost mezi přijímači se tudíž pravděpodobně stala hlavním 

důvodem pro špatné výsledky provedené rekonstrukce, které rozhodně nemohou 

reprezentovat vertikální členění obsahu vodních par v atmosféře. Cílem autora disertační 

práce je tudíž do budoucna provést nové terénní měření, které by umožnilo lépe zhodnotit 

použitelnost navržené metody tomografie atmosféry. 

Celkově předložená disertační práce přináší původní výsledky týkající se témat, 

která doposud nebyla na území České a Slovenské republiky řešena. V celosvětovém 

měřítku existují práce, které hodnotí kvalitu šikmých zpoždění signálů z GPS měření a vliv 

přispění horizontálních gradientů, post-fit residuií či korekcí multipath na jejich výsledné 

hodnoty na základě porovnání s měřeními radiometru (Ware et al., 1997, Braun et al., 

2001, Braun et al., 2002, Bender et al. 2008), žádná z nich však natolik komplexním 

způsobem a také většinou ne na současných datech.  

Navržená metoda tomografie atmosféry by se teoreticky mohla stát vhodným 

kompromisem mezi tradiční GNSS meteorologií a náročnou tomografií atmosféry v její 

klasické trojrozměrné podobě a do budoucna se potencionálně stát alternativním zdrojem 

dat k meteorologickým měřením radiosondou. Vlivem nevhodně navrženého terénního 

měření však doposud nebylo možno zhodnotit její použitelnost. 
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10 Závěr 

Hlavním cílem předložené disertační práce zabývající se oblastí GNSS 

meteorologie a tomografie atmosféry bylo zhodnotit reálný přínos zahrnutí horizontálních 

gradientů, post-fit residuí a korekcí multipath do výpočtu šikmých zpoždění signálu 

nehydrostatické složky zpoždění. Tyto hodnoty šikmého zpoždění jsou používány jako 

primární vstupní data pro prostorovou rekonstrukci rozložení obsahu vodních par 

v atmosféře za využití metody GNSS tomografie a jejich přesnost výrazně ovlivňuje 

výslednou kvalitu tomografické rekonstrukce. 

Autor disertační práce vytvořil z velké části automatizované zpracování GNSS 

měření využívající programového prostředku Bernese GPS SW a sady vlastních skriptů 

sloužící pro určení hodnot šikmého zpoždění signálu. 

Na základě výsledků provedených porovnání SWD hodnot získaných z měření 

systému GPS zpracovaných technikou dvojitých diferencí i technikou PPP a z měření 

vysokofrekvenčního radiometru není možné doporučit přidání horizontálních gradientů, 

post-fit residuí s či bez korekce multipath do výpočtu hodnot SWD. Největší shody mezi 

měřeními GPS a radiometru bylo dosaženo při výpočtu hodnot SWD pouhým mapováním 

hodnot pro zenitový úhel nad stanicí na elevaci dané observace pomocí Niellovy mapovací 

funkce. 

Z provedených kombinovaných zpracování dat ze systémů GPS i GLONASS 

technikou dvojitých diferencí vyplývá, že získané hodnoty celkového zpoždění signálu 

v zenitovém úhlu nad stanicí dosahují velmi vysoké kvality a není tudíž důvod obávat se 

tato kombinovaná zpracování používat pro potřeby získání vstupních dat pro GNSS 

tomografii atmosféry. Autor práce by rád v tomto ohledu do budoucna pro potvrzení 

vyjádřené skutečnosti provedl přímé porovnání hodnot SWD z observací k družicím 

systému GLONASS s měřeními radiometru. 

V rámci disertační práce byla taktéž navržena nová metoda tomografie atmosféry. 

Základní myšlenkou jejího návrhu je použití pouze jednoho řezu atmosférou namísto 

řešení celé trojrozměrné sítě buněk. Nutnost mít k dispozici velké množství GPS přijímačů 

umístěných v konkrétní síti je díky tomu eliminována pouze na několik přijímačů 

umístěných v terénu do přímky. Vlivem nevhodně navrženého testovacího měření s příliš 

malým intervalem vzdálenosti mezi jednotlivými přijímači však nebylo možno vyhodnotit 
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reálnou použitelnost a dosažitelnou kvalitu této metody využívající pro rekonstrukci pouze 

observace k družicím z úzkého pásu atmosféry. Dalším krokem v návaznosti na 

předloženou disertační práci by se tak mělo stát provedení nového testovacího měření a 

případné rozšíření použitého matematického aparátu tomografické rekonstrukce.  
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Conclusion 

The main goal of presented thesis discussing the GNSS meteorology and 

tomography of the atmosphere was to evaluate the real contribution of horizontal 

atmospheric gradients and post-fit residuals with or without multipath correction to the 

slant wet delay computation. Slant wet delays are used as primary input data for spatial 

reconstruction of the water vapour distribution in the atmosphere and their accuracy 

directly influences the final quality of the GNSS tomography reconstruction. 

Author of the dissertation thesis has created a system which processes the GNSS 

data using Bernese GPS SW and author’s own set of scripts resulting into the slant wet 

delays values. Whole system is mainly automated. 

At the basis of gained results from the comparisons between slant wet delays 

computed from GPS measurements processed using double differencing or Precise Point 

Positioning and slant wet delays from a water vapour radiometer measurements it is not 

possible to recommend adding the horizontal gradients or post-fit residuals even with the 

multipath correction to the SWD computation. Generally, the best agreement between the 

GPS SWDs and WVR data-derived SWDs was obtained when the former were computed 

only from ZWD using the Niell mapping function without any further investigation of 

other sources. 

 Executed combined processing of data from GPS and GLONASS systems using 

double differencing show that resulting zenith total delay values from such a processing 

are of very high quality. This situation denotes that there is no reason not to use those 

combined processing to obtain the input data for the GNSS tomography of the atmosphere. 

Author of the thesis would like to directly compare slant wet delays from the GLONASS 

satellite observations with the WVR measurements in a near future to confirm this idea. 

Further a new GNSS tomography of the atmosphere method was proposed as a part 

of the thesis. Its main idea is to use only one cross-section throw the atmosphere instead of 

the whole three-dimensional network solution. The necessity of a large network of 

receivers is therefore eliminated on a small set of receivers situated in the field in a line. 

Because of mistake in the proposal of a testing terrain measurement with too small interval 

between two particular receivers it was not possible to evaluate a real usability and an 

achievable quality of the proposed method which for the reconstruction uses only 
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observations from a narrow zone of the atmosphere. Therefore the next step of a presented 

research should be an execution of a new testing terrain measurement and a potential 

implementation of an extension to used mathematic solution coping with the tomographic 

reconstruction. 


