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Anotácia 

Práca sa zaoberá vytvorením aplikácie na vizualizáciu GNSS signálov 

v prostredí Google Earth. Aplikácia je vytvorená v programovom jazyku Python. 

Vstupnými súbormi sú navigačné správy vo formáte RINEX, súradnice staníc 

v textovom súbore a textový súbor z parametrami pre výpočet. Výstupom je KML 

súbor, ktorý zobrazuje spojnicu prijímača a družice. V prvej časti práce je popísaná 

navigačná správa, formát KML, výpočet polohy družice a programovací jazyk 

Python. Druhá časť popisuje priebeh programovania v Pythone, popis vývoja 

aplikácie a použitých modulov. 

Kľúčové slová: GNSS, RINEX, Google Earth, KML, Python, vizualizácia 

Anotation 

The work deals with the creation of applikation for GNSS Signals Visualization 

Using Google Earth. The application is created in the  python programming 

language. The Input files are navigation messages in RINEX format and coordinates 

of stations in text file. Before the start of aplication we must create "vstup.txt" with 

values to calculate. The Output is KML file that shows the junction of the receiver 

and the satellite. In the first part the this work is description of navigation message, 

format KML,calculation the position of the satellite and programming language 

Python. In second part is description of programming in Python, description of 

development of the application and applied moduls. 

Keywords: GNSS, RINEX, Google Earth, KML, Python, visualization 
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Použité skratky 

GPS - Global Positioning System 

GE - Google Earth 

GNSS - Global Navigation Satellite System 

Glonass - Globalnaja navigacionnaja sputnikavaja sistema   

NGA -  National Geospatial-Intelligence Agency 

IGS – International GNSS Service 

RINEX - Reciever Independent Exchange Format 

 KML - Keyhole Markup Language 

ESA -  European Space Agency
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Úvod 

Motiváciou pre vytvorenie práce bola potreba vizualizovať GPS signály medzi 

prijímačom umiesteným na zemskom povrchu a družicou vo Vesmíru pre efektívne 

získanie prehľadu o priestorovom rozložení signálov nad sieťou pozemných 

prijímačov v určitom čase. Výsledok by mal slúžiť ako podporný nástroj pri výskume 

v oblasti metody GNSS tomografie atmosféry realizovanom na Inštitúte 

geoinformatiky pri VŠB-TUO. Metoda GNSS tomografie atmosféry sa zaoberá 

trojrozmernou rekonštrukciou rozloženia obsahu vodných pár v atmosfére 

(parameter ovplyvňujúci stav a vývoj počasia). Keďže metóda tomografie využíva 

na svojom vstupe hodnoty obsahu vodných pár v atmosfére vyjadrené na 

jednotlivých spojniciach prijímač-družica, je potreba získať predstavu o pokrytí 

jednotlivých častí spracovaného územia GNSS signálmi.  

Na začiatku práce sa venujem popisu GNSS systémov. V ďalšej kapitole sa 

venujem súradnicovému systému a transformácií súradníc. V práci sa venujem aj 

popisu programovacieho jazyka Python, popisu aplikácie Google Earth a formátom 

KML a RINEX. V kapitole 6 sú vzťahy na výpočet polohy družice (podľa [8]). Ďalšie 

kapitoly sú venované tvorbe aplikácie, ktorá z navigačnej správy vo formáte RINEX, 

zo súradníc referenčných staníc (prípadne akéhokoľvek bodu) a času pre výpočet 

vytvorí KML súbor. Po otvorení KML súboru (napr.) v Google Earth sa zobrazia línie, 

ktoré zobrazujú časť spojnice od GNSS prijímača k družici. 
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1  Globálne družicové navigačné systémy 

Názov vychádza z anglickej skratky GNSS – Global Navigation Satellite System. 

V práci popisujem najmä americký systém GPS, v stručnosti ruský GLONASS, 

európsky Galileo, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Ďalším známym je čínsky Beidou.  

1.1 História 

Z vývojom lodnej, leteckej ale aj pozemnej dopravy a potreby navigácie 

v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, bolo nevyhnutné vyvinúť nejaký 

navigačný systém. Na túto úlohu sa podujali ako prvý USA a Rusko. Vývoj prebiehal 

samozrejme vo vojenskej sfére.  

1.1.1 Pred GPS 

Námorníctvo USA  vyvinulo prvý navigačný systém z názvom Transit. Systém 

bol založený na dopplerovských meraniach. Kozmický segment tvorilo 6 družíc 

s nízkymi polárnymi dráhami vo výške 1075 km. Družice vysielali na dvoch nosných 

vlnách o frekvenciách 150 MHz a 400 MHz. Obeh družíc trval 107 minút. Dráhy 

družíc boli rozložené tak, aby signál bol dostupný aspoň z jednej družice kdekoľvek 

na zemi. Tri pozorovacie stanice na území USA vytvárali riadiaci segment. 

Užívateľský segment tvorilo spomínané námorníctvo USA. Presnosť dosahovala 

800 m, zdokonaľovaním metód bola dosiahnutá presnosť pod 5 m.  

Systém Transit mal niekoľko chýb. Pre nepresnosť efemeríd a pretože výsledné 

súradnice boli len dvojrozmerné, nebolo možné systém použiť na leteckú navigáciu. 

 V roku 1972 bol zavedený do prevádzky systém Timation. Systém bol zavedený 

na vysielanie presného časového signálu.  

Systémy Transit a Timation dali podnet na vzniknutie systému GPS.[1]  
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1.2 GPS 

Systém GPS sa vyvinul z vyššie spomínaných systémov. Vedenie programu je 

od 1.7.1973 pod spoločnou programovou skupinou (angl. Joint Program Office - 

JPO), ktorá je zriadená pri kozmickej divízií veliteľstva vzdušných síl USA. Výstavba 

prebiehala vo viacerých etapách. 

V prvej etape prebiehali testy trojrozmernej navigácie v reálnom čase. V roku 

1978 sa začalo z vypúšťaním družíc Blok I na obežnú dráhu. Družíc Bloku I bolo 11 

so životnosťou 3 roky. Niektoré družice pracovali cez 10 rokov.  

Druhá etapa začala budovaním riadiacich, pozorovacích stredísk. Bol začatý 

vývoj družíc Bloku II. Prebiehalo testovanie GPS prijímačov. Etapa trvala 1979 – 

1985. 

V tretej etape, ktorá trvala od 1986 do 1995, bolo obmieňanie družíc Bloku I za 

Blok II (Blok IIA). Koncom roku 1993 bolo na obežnej dráhe 24 družíc, systém sa 

dostal do počiatočného operačného stavu. Plného operačného stavu bolo 

dosiahnutého v roku 1995. 

Od dosiahnutia plného operačného stavu až do súčasnosti prebieha štvrtá 

etapa. Prebieha vývoj nových Družíc Blok IIR, Blok IIF a Blok III. [1] 

1.2.1 Segmenty GPS 

GPS môžeme rozdeliť na tri segmenty: 

 kozmický segment, 

 riadiaci segment, 

 užívateľský segment.  

Kozmický segment  tvorí 24 aktívnych družíc a 3 záložné (základná 

konštelácia), ktoré obiehajú v šiestich dráhach vo výške 20 200 km so 

sklonom 55°. Doba obehu je 11 h 58 min. . S takýmto rozložením je možné 
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kdekoľvek na zemi primať signál aspoň  z 4 družíc pri dobrom výhľade na 

oblohu. Súčasnú konštelácia tvorí 32 družíc.[6] 

Riadiaci segment tvorí 5 pozorovacích staníc na vojenských základniach USA 

po celom svete (Obrázok 2). Hlavná riadiaca stanica sa nachádza v Colorado 

Springs. Pre komunikáciu z družicami sú postavené ešte 3 komunikačné stanice. 

Dáta sú posielané na hlavnú stanicu, kde sú počítané presné efemeridy, korekcie 

hodín a navigačné správy ktoré sa spätne posielajú na družice a sú vysielané pre 

užívateľov.    

 

Obrázok 2 Rozmiestnenie riadiaceho segmentu, http://fas.org/spp/military/docops/army/ref_text/chap07c.htm 

Obrázok 1 Kozmický segment GPS, http://www.depe.sk/gps/gps01.htm  
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Užívateľský segment sa skladá z GPS prijímačov, užívateľov 

a vyhodnocovacích nástrojov a postupov [1]. Meraním signálu na minimálne štyri 

družice môžeme určiť súradnice a čas (x, y, z; t). Prijímače GPS boli vytvorené pre 

lodnú, leteckú, pozemnú a kozmickú navigáciu a určovanie presného času. 

1.2.2 Signáli vysielané družicami GPS 

Základná frekvencia používaná v rámci systému GPS je f0 = 10,23 MHz.  

 

Obrázok 3 Schéma dovodenia frekvencií jednotlivých signálov GPS [1] 

Nosná frekvencia L1 (1 575,72 MHz, 19 cm) je modulovaná dvomi meracími 

kódmi reprezentovanými tzv. pseudonáhodnými šumami (Pseudo Random Noise - 

PRN). Ide o presný P-kód a hrubý C/A-kód (Coarse/Acquisition) [3].  

Druhá nosná frekvencia označovaná L2 (1 227,24 MHz, 24 cm) je modulovaná 

len P-kódom (prípadne šifrovaným Y-kódom). Väčšina civilných  prístrojov nižšej 

triedy (mobilné telefóny, autonavigácia, apod.)  používa iba C/A-kód [3].  

1.2.3 C/A-kód 

Je tvorený pseudonáhodnou postupnosťou 1023 núl a jednotiek. Opakuje sa 

každých 0,001 s, čo zodpovedá dĺžke vlny 293 m. Pre rozlíšenie družíc používa 
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každá družica svoj PRN-kód. C/A kód je určený pre civilnú potrebu navigácie 

a merania. Tvorí základ Štandardného polohového systému [1]. 

1.2.4 P-kód 

Označovaný aj ako Precise – presný alebo Protected – chránený. Umožňuje 

merať presnejšie vzdialenosti z dôvodu dlhšieho a rýchlejšieho kódu. Je 

modulovaný na oboch nosných vlnách L1 a L2 čím umožňuje eliminovať vplyv 

ionosféry. [1].  

1.2.5 Y-kód 

Zakódovaním P-kódu vznikne Y-kód. K šifrovacím rovniciam majú prístup len 

oprávnený používatelia. Y-kód je základom Presného polohového systému [1]. 

1.2.6 Navigačná správa 

Pre určenie polohy bodu (GPS prijímača) musíme poznať polohu vysielajúcej 

družice. Polohu družice určíme z parametrov dráhy družice, ktoré sama družica 

vysiela vo forme navigačnej správy [1]. 

Navigačná správa má dĺžku 1500 prvkov usporiadaných do piatich blokov. 

Odoslanie celej navigačnej správy trvá 12,5 minúty. Bloky 1 až 3 sú pre každú 

družicu iné. V blokoch 4 a 5 sú informácie pre družice rovnaké. 

Navigačnú správu tvoria nasledujúce bloky podľa [2]: 

 1.blok: poradové číslo týždňa GPS, koeficienty kvadratického 

polynómu slúžiaceho na korekciu chýb hodín družice a parametre 

ktoré indikujú stav družice, 

 2. a 3. blok: dráhové elementy danej družice a parametre ich zmien, 

 4. a 5. blok: údaje o stave ionosféry, približné údaje o polohe ostatných 

družíc (tzv. almanach). 
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Z navigačnej správy sme schopný vypočítať polohu družice v ľubovoľnom čase 

a stanoviť presný čas . Ďalej sme schopný použitím modelovaných hodnôt 

v navigačnej správe eliminovať časť vplyvu  ionosféry.  

 

1.3 GLONASS 

Ide o ruský ekvivalent (GLObalnaja NAvigacionnaja Sputnikavaja Sistema)  

amerického GPS. Systém má základné rozdelenie 21 + 3 družíc, ktoré obiehajú v 3 

dráhach so sklonom voči rovníku 65°. Výška obehu je 19 100 km. Obežná doba je 

11 hodín 15 minút. 

Signály z družíc sú prenášané na nosných frekvenciách L1 a L2. Nosné 

frekvencie sú odlišné pre každú družicu. 

Platí vzťah podľa [1]: 

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

L2 = 1 246 MHz + n*0,4375 MHz, 

kde n je číslo kmitočtového kanálu.  

Obrázok 4 Štruktúra navigačnej správy GPS  [1] 

 
1 
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Navigačný signál štandardnej presnosti je prenášaný iba na L1 a je obdobou 

C/A-kódu (GPS). Ide o vysielanie 511 núl a jednotiek s frekvenciou 0,511 MHz, 

opakuje sa každú 1 ms. Frekvencia vysielania je pre každú družicu rovnaká. 

Ekvivalentom P-kódu (GPS)  je signál vysokej presnosti. Prenášaný je na oboch 

nosných vlnách L1 a L2. Ide o pseudonáhodnú postupnosť núl a jednotiek s dĺžkou 

33 554 432 bitov, skrátenú aby sa opakovala čo 1 sekundu.  

Spolu zo signálmi je posielaná aj navigačná správa. Dĺžka správy je 7500 bitov 

a je vysielaná 2,5 minúty. Správa je rozdelená na 5 rámcov vysielaných 30 sekúnd, 

ktoré sa ďalej delia na 100 bitových podrámcov [1]. 

1.4 Galileo 

Ide o európsky program, ktorý bude čiastočne kompatibilný s GPS a GLONASS, 

ale nezávislí. Systém nie je primárne určený pre vojenský sektor. Systém by mal 

obsahovať 30 družíc v troch obežných dráhach (9 aktívnych + 1 záložná). Obeh by 

mal byť vo výške 23 222 km zo skonom 56°. Doba obehu by mala byť 14 hodín. 

Systém bude vysielať signály na štyroch frekvenciách. Systém mal byť v operačnom 

móde od roku 2008 [4]. V súčasnosti má systém 8 družíc na obežnej dráhe (podľa 

[12]). Systém by mal naplno fungovať približne okolo roku 2020.  
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2 Súradnicové systémy 

V práci používam súradnicový systém WGS-84. V ďalších podkapitolách sa 

venujem popisu systému WGS-84 a transformácií súradníc z pravouhlých na 

zemepisné a opačne. 

2.1 WGS-84   

WGS-84 (World Geodetic System 1984, Svetový geodetický systém 1984) je 

geodetický geocentrický systém, v ktorom pracuje GPS. Systém je postavený na  

referenčnom elipsoide WGS-84. Systém WGS-84 je pevne spojený s telesom zeme 

a je tzv. terestrickým referenčným systémom . 

Počiatok systému je definovaný v ťažisku zeme. Os Z smeruje  k severnému 

pólu, os X smeruje do priesečníka nultého poludníku a roviny rovníka. Os Y dopĺňa 

systém na pravouhlý tj. kladná časť osy Y smeruje na východ pod 90° uhlom k ose 

X (viď. Obrázok 5). Čiže bod v systéme WGS-84 je určený tromi pravouhlými 

súradnicami (x, y, z).  

Hlavné parametre definujúce referenčný elipsoid (viď. Tabuľka 1): 

 hlavná polos referenčného elipsoidu 

 sploštenie 

 uhlová rýchlosť rotácie 

 geocentrická gravitačná konštanta (vrátane atmosféry) 

 normovaný zonálny harmonický koeficient geopotenciálu 2. stupňa 

Medzi odvodené parametre sa radí vedľajšia polos a prvá excentricita. 

Tabuľka 1 Hlavné a odvodené parametre referenčného elipsoidu WGS 84 [4] 

Parameter označenie WGS 84 

hlavná polos  a 6 378 137 m 

sploštenie f 1/298,25722563 

uhlová rýchlosť rotácie Zeme  7,292115 x 10-5 rad.s-

1 
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geocentrická gravitačná 
konštanta 

GM () 398600,4418 km3 s-2 

vedľajšia polos b 6 356 752,3142 

prvá excentricita e  8,1819190842622 × 

10−2 

 

Obrázok 5 Definovanie pravouhlých súradníc a zemepisných súradníc vo WGS 84, 
http://www.geocaching.com/geocache/GC4NJ4W_souradnicova-ii 

V systéme WGS-84 okrem pravouhlých súradníc môžeme bod zobraziť aj 

pomocou zemepisných súradníc. Označujú sa - zemepisná dĺžka,  - zemepisná 

šírka a výška nad elipsoidom h (niekedy označovaná ako hel). (viď. Obrázok 5) 

Zemepisná dĺžka (longitude - ) je uhol medzi nultým a miestnym poludníkom 

prechádzajúcim daným bodom. Uhol sa udáva od 0 do 180° západnej dĺžky (z.z.d.) 

a od 0 do (-)180° východnej dĺžky (v.z.d.). Západná zemepisná dĺžka býva 

označovaná záporne a východná kladne. 

Zemepisná šírka (latitude - ) je uhol medzi rovinou rovníka a normálou 

referenčnej  plochy prechádzajúca bodom na povrchu plochy. Uhol je v rozsahu od 

0 do 90° severnej zemepisnej šírky a od 0 do (-)90° južnej zemepisnej šírky. Južná 

zemepisná šírka je označovaná záporne. Krivka z rovnakou zemepisnou šírkou sa 

nazýva rovnobežka.  
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2.2 Transformácia medzi pravouhlými (XYZ) 

a zemepisnými súradnicami (hel 

Máme zavedené dva typy súradníc. Výpočtom polohy družice získame 

pravouhlé súradnice (XYZ).   V KML súbore sa používajú zemepisné súradnice 

(hela preto musíme zaviesť transformáciu medzi týmito dvoma súradnicovými 

systémami.  

Pred začatím transformácie musíme poznať niekoľko premenných, ktoré 

budeme potrebovať. Ako prvé sú dĺžka hlavnej (a) a vedľajšej (b) polosi. Z nich 

podľa vzťahu 2 dokážeme vypočítať excentricitu. Prípadne si excentricitu nájdeme 

v tabuľke parametrov (Tabuľka 1).  

2.2.1 Transformácia zemepisných súradníc na 
pravouhlé 

Vzťahy podľa [7]. Ako prvé si musíme vypočítať pririečny polomere krivosti N: 

 

 

  

 

 

 

Z toho spočítame X, Y, Z, čo sú pravouhlé priestorové súradnice.  je zemepisná 

šírka,je zemepisná dĺžka, Hel je elipsoidická výška a N je priečny polomer krivosti. 

𝑋 = (𝑁 + 𝐻𝑒𝑙) ∗ cos 𝜑 ∗ cos 𝜆    

𝑌 = (𝑁 + 𝐻𝑒𝑙) ∗ cos 𝜑 ∗ sin 𝜆 

𝑍 =   [𝑁 ∗ (1 − 𝑒2) + 𝐻𝑒𝑙] ∗ sin 𝜑 

 

𝑁 =  
𝑎

√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝜑 
 

 

𝑒2 =  
𝑎2 − 𝑏2

𝑎2
       

 

2  

3  

4  
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2.2.2 Transformácia pravouhlých súradníc na 
zemepisné súradnice 

Pre inverznú metódu prepočtu súradníc v kapitole 2.2.1 použijeme (podľa [7]): 

 

 

 

 

ďalej pokračujeme iteráciami: 

 

 

 

 

 

Vo svojom výpočte používam okrem počiatočného výpočtu ešte dve iterácie. 

Výsledné súradnice asú v radiánoch. Pre prepočet do stupňov ich musíme 

vynásobiť hodnotou p = 180/, prípadne použiť funkciu vo výpočtovom programe 

na prevod radiánov na stupne. 

 

 

 

 

 

 

 

𝜆 = arctan (
𝑌

𝑋
) 

𝜑0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝑍

√𝑋2 + 𝑋2
 (1 +

𝑒2

1 − 𝑒2)] 

𝑁𝑖 =  
𝑎

1 − sin 𝜑𝑖−1
 

𝐻𝑒𝑙𝑖
=

√𝑋2 + 𝑋2

cos 𝜑𝑖−1
− 𝑁𝑖 

𝜑𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [
𝑍

√𝑋2 + 𝑋2
 (1 −

𝑁𝑖𝑒2

𝑁𝑖 + 𝐻𝑒𝑙𝑖

)

−1

] 

 

 

5 

6  
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3 Programovací jazyk Python 

Programovací jazyk Python je interpretovaný, interaktívny a objektovo 

orientovaný. Je porovnávaný z inými jazykmi napr. Perl, Scheme a Java. Má 

prepracované premenné dátové typy. Python je nezávislý na operačnom systéme. 

Je dostupný zdarma. [10]. 

Jazyk Python so m mal pre vytvorenie aplikácie zadaný. V práci sú použité cykly 

a podmienky  (for, while a if) na prechádzanie vstupných súborov, na výpočty.  

V aplikácií sú používané knižnice os, sys, math, random, glob. Výpočet polohy 

družice, transformácie súradníc z pravouhlých na zemepisné a opačne, skrátenie 

línií, uhol priamok, nájdenie výšky nad geoidom sú mnou vytvorené funkcie, uložené 

do modulu definície.  

3.1 PyScripter 

Skript bol vytváraný v jazyku Python v programe PyScripter. Ide o Open-Source 

program, ktorý má integrované vývojové prostredie (Integrated Development 

Environment – IDE). Je stavaný aj na iné jazyky.  
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4 Google Earth 

Google Earth (GE) je aplikáciou spoločnosti Google. Zobrazuje 3D model Zeme 

a taktiež dokáže zobraziť Mesiac, Mars a nočnú oblohu. Zobrazenie povrchu telies 

je realizované pomocou satelitných a leteckých snímok. Pozorovať sa dá zo 

všetkých smerov a z ľubovoľnej výšky. Porovnávaním starších a novších snímok sa 

dá pozorovať vývoj v sledovanej oblasti. Do GE sa dajú pripojiť vrstvy ako terén, 

fotografie, cesty, hranice a iné. 

 

Obrázok 6 Pracovné prostredie Google Earth Pro 

V GE sa dajú prezerať 3D objekty, ktoré boli vytvorené napríklad aplikáciou 

SketchUp. Takisto je možná tvorba polygónov, línií a bodov. Tieto prvky sa dajú aj 

importovať do GE pomocou formátu KML (KMZ).  

GE je v základnej verzii zdarma. Taktiež sa dá zakúpiť aj rozšírená verzia. Viac 

o GE v [9]. 

4.1 KML formát 

KML je formát na zobrazenie geografických dát, vo väčšine prípadov, 

v mapových prehliadačoch ako sú Google Earth, Google Maps a Google Maps pre 

mobilné zariadenia.  KML formát je založený na štandarde XML. Je tvorený z tagov, 
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ktorých štruktúru treba dodržiavať. Táto štruktúra je uvedená v [14]. KML formátom 

sa dajú zobraziť body, línie, polygóny a pohľady. Komprimovaním súboru KML 

dostaneme súbor KMZ. 

 

Obrázok 7 Ukážka zloženia hlavičky a bodového prvku v KML 
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5 Formát RINEX 

Plným názvom Reciever Independent Exchange Format. Ide o nezávislý formát 

meraných dát z GNSS, ktorý dovoľuje výmenu dát z prístrojov rôznych typov a 

značiek. Formát je určený aj na archiváciu nameraných dát. 

RINEX súbory sa skladajú z hlavičky a tela (dátového obsahu).  

Existujú tri základne RINEX formáty pre ukladanie [5]: 

 observačných dát, 

 meteorologických dát, 

 navigačných dát. 

V observačných dátach sa nachádzajú merané veličiny - čas 

observácií, pseudovzdialenosti a dopplerovské posuny. Súbor je z príponou „O“. 

Rozlišujeme observačné dáta pre rozdielne systémy (GPS, GLONASS, Galileo)   

Zápis meteorologických dát sa robí iba na referenčných staniciach 

s meteorologickou stanicou. Meteorologické dáta majú príponu „M“. 

Takisto ako pri observačných dátach, tak aj pri navigačných (prípona „N“) máme 

dáta pre GPS, GLONASS, Galileo. Keďže navigačné dáta pre GPS sú vstupnými 

dátami v mojej práci, budem sa im venovať podrobnejšie. 

V práci pracujem s verziou Rinex 2.10. Známe sú aj novšie verzie Rinex 2.11, 

2.12, 3.0, 3.01 a 3.02. Aplikácia by mala pracovať aj s novšími Rinex súbormi.   

5.2 Navigačné dáta pre GPS vo formáte RINEX 

Navigačné dáta, inak nazvané aj navigačná správa (kapitola 1.2.6), je súbor 

vysielaný družicami. Z týchto dát si užívateľ dokáže spočítať polohu družice. Súbor 

vo formáte RINEX je rozdelený na hlavičku a telo, kde sa nachádzajú navigačné 

správy pre jednotlivé družice. Ukážka navigačnej správy je na Obrázok 8. 
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Obrázok 8 Ukážka navigačnej správy pre družice systému GPS vo formáte Rinex 2.10 

V hlavičke sa nachádzajú údaje (po riadkoch) [13]: 

 verzia a typ dát, 

 program, inštitúcia a dátum vytvorenia dát, 

 riadky označené ako COMMENT obsahujú doplňujúce informácie, 

 parametre modelu ionosféry 1, 2, 3, 4, 

 parametre modelu ionosféry 1, 2, 3, 4, 

 parametre pre výpočet UTC pre potreby almanachu, číslo týždňa GPS, 

 rozdiel GPST-UTC 

 na poslednom riadku hlavičky je ukončenie „END OF HEADER“ 

Telo navigačnej správy je delené do štyroch sekcií na riadku [13]: 

 Číslo družice, dátum (rok, mesiac, deň), čas (hodina minúta, sekunda), 

koeficienty pre korekciu hodín f1, f2, f3, 
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 IDOE aktuálne poradové číslo efemeríd, korekčný člen Crs, lineárna 

zmena stredného pohybu n, stredná anomália M0, 

 Korekčný člen Cuc, excentricita e, korekčný člen Cus, odmocnina hlavnej 

polosi √a 

 Referenčný čas pre efemeridy toe, korekčný člen Cic, uhlová odľahlosť 

výstupného uzla Ωo , korekčný člen Cis. 

 Sklon roviny dráhy io , korekčný člen Crc, argument perigea ωo, zmena 

uhlovej odľahlosti výstupného uzla Ώ v závislosti od času. 

 Presnosť určenia vzdialenosti k družici URE, stav družice, korekcia 

vplyvu ionosféry TGD, okamih vytvorenia časti správy o korekcii hodín 

družice IODC. 

 Okamih vyslania navigačnej správy, voľné pozície pre ďalšie použitie. 
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6 Výpočet polohy družice 

Vzťahy na výpočet polohy družice sú uvedené v [8]. Pre výpočet potrebujeme 

poznať hodnotu geocentrickej gravitačnej konštanty a uhlovú rýchlosť rotácie Zeme 

pre súradnicový systém WGS-84. Hodnoty sú uvedené v Tabuľka 1. Ďalším 

vstupom sú korekčné hodnoty v navigačnej správe. 

Pre výpočet polohy družice som použil nasledujúce kroky podľa [8]: 

1. Pre vstupný čas do výpočtu: 

 

t je rozdiel času observácie pre ktorý počítame polohu družice (tobs) a času 

platnosti záznamu navigačnej správy (tref) v sekundách. 

2. Na výpočet uhlovej rýchlosti družice n: 

 

 

 

 a - je veľkosť hlavnej polosi elipsy dráhy, jej druhá mocnina je uvedená 

v navigačnej správe na 2. riadku v 4 poli,  

 n - korekcia je uvedená na 1. riadku v 3.poli. 

3. Výpočet strednej anomálie M: 

 

 M0 - stredná anomália platná pre čas záznamu, v navigačnej správe 1. 

riadok vo 4.poli. 

4. Stanovenie excentrické anomálie E interakčným spôsobom: 

 

 

 

 

Δ𝑡 =  𝑡𝑜𝑏𝑠 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 7 

𝑛0 =  √
𝜇

𝑎3
 

𝑛 =  𝑛0 + Δ𝑛 
8 

𝑀 = 𝑀0 + 𝑛 ∗ Δ𝑡 
9 

𝑀 = 𝐸 − 𝑒 ∗ sin 𝐸 

𝐸0 = 𝑀 

𝐸𝑖+1 = 𝐸𝑖 −
𝐸𝑖 − 𝑒 ∗ sin 𝐸𝑖 − 𝑀

1 − 𝑒 ∗ cos 𝐸𝑖
 

10 



Juraj Struhár: Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth 

 

2015  20 

 e – numerická excentricita 2.riadok, 2. pole, 

Ako východnú hodnotu E použijeme E0 = M. Pokračujeme iteráciami až pokiaľ 

sa dve po sebe nasledujúce hodnoty Ei a Ei+1 rovnajú. 

5. Výpočet skutočnej anomálie v: 

   

 

6. Stanovenie argumentu zemepisnej šírky u: 

 

 

 

 - argument perigea, 4. riadok, 3. pole, 

 Cuc - korekcia argumentu zemepisnej šírky, 2. riadok, 1. pole, 

 Cus - korekcia argumentu zemepisnej šírky, 2. riadok, 3. pole. 

Pre zjednodušenie výpočtu je dobré si zaviesť výpočet cos2(v+) a sin2(v+) 

podľa  vzorcov: 

cos2x = cos2x – sin2x, 

sin2x = 2 * sin x * cos x 

7. Stanovenie rádiusu obežné dráhy r: 

 

 

 Crc - korekcia rádiusu, 4. riadok, 2. pole, 

 Crs – korekcia rádiusu, 1. riadok, 2.pole. 

8. Stanovenie súradníc v rovine obežnej dráhy x, y: 

  

 

  

cos 𝑣 =
cos 𝐸 − 𝑒

1 − 𝑒 ∗ cos 𝐸
 11 

𝛿𝑢 = 𝐶𝑢𝑐 ∗ 𝑐𝑜𝑠2(𝑣 + 𝜔) + 𝐶𝑢𝑠 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(𝑣 + 𝜔) 

𝑢 = 𝑣 + 𝜔 + 𝛿𝑢 

12 

𝛿𝑟 = 𝐶𝑟𝑐 ∗ 𝑐𝑜𝑠2(𝑣 + 𝜔) 

𝑟 = 𝑎 ∗ (1 − 𝑒 ∗ cos 𝐸) + 𝛿𝑟 

 

14 

𝑥 = 𝑟 ∗ cos 𝑢 

𝑦 = 𝑟 ∗ sin 𝑢 

√𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟  kontrolný výpočet 

15 

 
13 
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9. Stanovenie inklinačného uhlu i: 

 

 

 

 Cic - korekcia inklinačného uhlu, 3. riadok, 2. pole,  

 Cis - korekcia inklinačného uhlu, 3. riadok, 4. pole, 

 i0 - inklinačný uhol pre čas záznamu, 4. riadok, 1. pole, 

 idot - rýchlosť zmeny inklinačného uhlu, 5. riadok, 4. pole 

10.  Stanovenie uhlu zemepisnej dĺžky vzostupného uzlu 

 

 

 0 - zemepisná dĺžka vzostupného uzlu platná pre čas záznamu, 3. 

riadok, 3. pole, 

 dot - rýchlosť zmeny , 4.riadok, 4.pole, 

 T0e – referenčný čas efemeríd vyjadrený v sekundách od počiatku daného 

GPS týždňa, 3.riadok, 1.pole. 

11.  Stanovenie X, Y, Z súradníc v systéme WGS 84 pre čas tobs: 

 

 

 

 

Prvý testovací výpočet som urobil v prostredí MS Excel. Výpočet som prevádzal 

pre družice 5 a 12, stanicu Pecný (GOPE). Aplikovaním vyššie uvedených vzťahov 

som sa snažil vypočítať polohu družice, pre čas observácie tobs = 0 a 3600 sekúnd 

(1 hodina). 

Pri výpočte som sa dopustil chýb pri kopírovaní hodnôt z navigačnej správy do 

Excelu. Napríklad prehodil som riadky a stĺpce, zlým odčítaním riadkov, pretože 

𝛿𝑖 = 𝐶𝑖𝑐 ∗ 𝑐𝑜𝑠2(𝑣 + 𝜔) + 𝐶𝑖𝑐 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(𝑣 + 𝜔) 

𝑖 = 𝑖0 + 𝑖𝑑𝑜𝑡 ∗ Δ𝑡 + 𝛿𝑖 

16 

Ω = Ω0 + (Ω𝑑𝑜𝑡 − 𝜔𝑒) ∗ Δ𝑡 − 𝜔𝑒 ∗ 𝑇0𝑒 17 

𝑋 = 𝑥 ∗ cos Ω − 𝑦 ∗ sin Ω ∗ cos 𝑖 

𝑌 = 𝑥 ∗ cos Ω + 𝑦 ∗ cos Ω ∗ cos 𝑖 

𝑍 = 𝑦 ∗ sin 𝑖 

√𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 = 𝑟 - kontrolný výpočet 

 

18 
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číslovanie riadkov v navigačnej správe (vo formáte RINEX [13]) je od nula. Ďalšou 

chybou bola zmena znamienka vo vzťahoch. 

 

Obrázok 9 Výsledok výpočtu pre tobs = 0 sekúnd a porovnanie z presnými efemeridami 

Po kontrole vstupných hodnôt a vzťahov sa výsledné súradnice priblížili 

k presným efemeridám IGS (prevzaté z http://igscb.jpl.nasa.gov/) na rozdiel menší 

ako 0,5 metra vo všetkých troch osiach (viď Obrázok 9). Pre výpočet v čase 

observácie tobs = 3600 sekúnd sa rozdiel zväčšil nad  0,5 metra iba v ose x  ale 

neprekročila 1 meter (viď Obrázok 10). Jeden meter bola stanovená hodnota 

rozdielu, ktorá by pri  tomto testovacom výpočte nemala byť prekročená (uvádzaná 

presnosť palubných efemeríd v navigační správe je práve okolo 1 m) 

 

Obrázok 10 Výsledok výpočtu pre t = 3600 sekúnd a porovnanie s presnými efemeridami 
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7 Tvorba aplikácie 

Vytvorenie aplikácie prebiehalo v programovom jazyku Python (kapitola 3) 

v programe PyScripter (kapitola 3.1Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). 

 

Ešte pred programovaním som si vytvoril diagram (Obrázok 11), v ktorom som 

si zobrazil postup práce. Tento diagram som postupne prepracovával a dopĺňal 

o ďalšie vstupy a procesy, ktoré boli pre aplikáciu potrebné. Vo finálnom diagrame 

(Obrázok 12) sa nachádzajú vstupy a procesy podľa ktorých som postupoval pri 

programovaní.  

 

Obrázok 12 Finálny diagram 

Obrázok 11 Počiatočný diagram 
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Po vytvorení programového kódu som pomocou knižnice py2exe v príkazovom 

riadku vytvoril z kódu spustiteľný exe súbor. Súbor sa spúšťa  v príkazovom riadku. 

Aplikácia pozostáva z temp priečinka, kde sa nachádza exe súbor, ďalšie 

priečinky sú geoid_2008 (neoddeliteľná súčasť apl.), vstup_stanice, vstup_rinex 

a vystup_kml. Ďalej sa tam nachádza vstup.txt a run.bat, to je súbor cez ktorý sa 

aplikácia spúšťa. Exe súbor sa nesmie premenovať, inak nebude fungovať. V 

textovom súbore vstup.txt stačí zmeniť čas a dátum, názov výstupu. Do vstupných 

zložiek nahrať potrebné dáta a spustiť aplikáciu. Na príkazovom riadku sa zobrazí 

v prípade chybnej cesty varovná hláška o chýbajúcom vstupnom súbore. Po 

skončení výpočtu sa zobrazí počet vygenerovaných línií a bodov (staníc).         

7.1 Konštanty  

Na začiatku aplikácie sa nachádzajú konštanty. Ja som pri písaní aplikácie 

vytvoril konštanty, ktoré ostávajú nemenné a je s nimi pracované pri cykloch. 

Niektoré konštanty si môže užívateľ nastaviť na ľubovoľnú (reálnu) hodnotu. 

Niektoré konštanty používané v aplikácií sú zobrazené na Obrázok 13. Zoznamy do 

ktorých sa načítavajú vstupné hodnoty som nachádzajú v priebehu aplikácie. Je to 

z dôvodu že po zapísaní KML častí (kapitola 7.5) sa tieto zoznamy zmažú. Zoznamy 

sa zmažú preto, lebo  musia byť prázdne pre výpočet na ďalšej stanici a spomaľovali 

by aplikáciu zaplnením operačnej pamäte . (viď ďalšie kapitoly). 

 

Obrázok 13 Konštanty v aplikácií 

7.2 Formát vstupných textových súborov 

 Do aplikácie vstupujú 3 súbory (nepočítam ascii súbory z kapitoly 7.4.3, tie 

ostávajú stále rovnaké). Prvým je súbor z navigačnými správami vo formáte RINEX, 
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ktorý popisujem už v kapitole 5.2. Druhým vstupom je súbor vstup.txt, kde sú údaje  

o dátume, rozsahu času pre výpočet polohy družice, interval po akom čase sa 

výpočet polohy bude opakovať, cesty k vstupným a výstupným súborom. Tretím je 

súbor zo súradnicami staníc.   

Textový súbor vstup.txt má presne stanovený formát (až na pár výnimiek), ktorý 

musí byť dodržaný, inak aplikácia nebude fungovať. Súbor je sedemriadkový. 

Formát súboru musí zodpovedať Obrázok 14 . Hodnota vstupujúca od výpočtu 

alebo cesta musí byť na riadku umiestnená posledná. Ako oddeľovač slov musí byť 

použitý medzerník. Na riadkoch sú hodnoty dátumu a času od – do, ďalej interval 

pre ktorý sa bude výpočet polohy družice opakovať a ďalej cesta k RINEX súborom 

a cesta pre uloženie výstupu.  

 

Obrázok 14 Ukážka formátovania sedemriadkového vstupného súboru 

Súbor zo súradnicami staníc má jednoduché formátovanie. Na jednom riadku sa 

nachádza názov stanice, pravouhlé súradnice (XYZ) a zemepisné súradnice 

(hel) viď. Obrázok 15. Stanicami v práci nazývam referenčné stanice, ktoré sú 

tvorené GNSS prijímačom trvalo umiestneným na bode z dobrým výhľadom na 

oblohu (väčšinou na streche budovy). Príkladom takejto stanice je Pecný (GOPE) 

na rovnomennom geodetickom observatóriu v Ondřejove či VSBO umiestnená na 

budove rektorátu VŠB-TU Ostrava .  

 

Obrázok 15 Ukážka formátovania vstupného súboru staníc 
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7.3 Spracovanie vstupov   

Zo súboru vstup.txt si aplikácia načíta zadané údaje. Dátum sa rozdelí na rok, 

mesiac, deň. Čas od - do a čas intervalu sa prepočítajú do sekúnd a vypočíta sa 

počet intervalov v rozsahu zadaného času. Pri intervale rovného nule (v sekundách) 

bude ako interval vzatý rozsah navigačnej správy (ktorý aplikácia vypočíta 

z navigačnej správy).  Po načítaní a uložení hodnôt do premenných sa načíta súbor 

súradníc staníc. Názov a súradnice sa uložia do premenných.  

 

Podľa názvu stanice vyhľadávam navigačnú správu pre danú stanicu. Využívam 

k tomu knižnicu a funkciu glob. Ak sa v zadanom adresári nenachádza navigačná 

správa pre hľadanú stanicu, vezme prvý súbor v adresári s príponou .**N, prípadne 

si môže užívateľ nastaviť s akým súbor sa bude pracovať (viď. Obrázok 16). Do 

Obrázok 16 Spracovanie vstupu staníc a otvorenie súboru navigačných správ 
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aplikácie by stačilo načítať navigačnú správu z jednej stanice a tú použiť na výpočet 

pre všetky stanice. Ale v tejto navigačnej správe nemusia byť observované všetky 

družice, ktoré by boli observované z inej stanice. Ak môžeme dodať do výpočtu 

RINEX súbor pre danú stanicu je to výhoda. Ak nie tak výpočet sa vykoná z RINEX 

súborom pre inú stanicu.  

Spracovanie RINEX súboru som si rozdelil do dvoch krokov. V prvom kroku 

oddeľujem hlavičku od navigačných správ. Je to pomocou cyklu for, ktorý prechádza 

súbor po riadkoch. Podmienkou sa hľadá riadok s textom END  (z END OF HEADER 

– ukončenie hlavičky, viď kapitola 5.2). Pri každom prechode riadka sa zväčší číslo 

riadku o jedna, až kým nenájde požadovaný text. Po nájdení cyklus ukončí. Číslo 

riadka pri oddelení hlavičky sa musí zväčšiť o jedna, pretože python počíta od 0. To 

je hľadané číslo riadka na oddelenie hlavičky (viď. Obrázok 17).  

Táto časť aplikácie kontroluje premenlivú dĺžku hlavičky z rôznych programov 

pre vytvorenie RINEX súboru. 

 Po nájdení riadku, oddeľujúceho hlavičku som vytvoril zoznam (angl. list) telo 

a priradil som mu dáta zo vstupného súboru bez hlavičky. Tým som mohol začať 

pracovať s navigačnými správami. Prácu z navigačnými správami som rozdelil na 

dva cykly „while“. Podľa [13] je navigačná správa pre družicu rozdelená do ôsmich 

riadkov (resp. 0 – 7) v štyroch stĺpoch. 

Prvým cyklom oddeľujem jednotlivé navigačné správy pre družice. Každých 

osem riadkov (jedna navigačná spáva) zo zoznamu telo  vkladám do zoznamu 

hodnoty. Cyklus beží pre všetky riadky v zozname telo (dĺžka tela).Tak mi vznikol 

zoznam hodnôt, ktorom je zapísaná každá navigačná správa samostatne 

v zozname. Niečo ako zoznam v zozname (viď. Obrázok 17). 

V druhom cykle načítam zo zoznamu hodnoty pre jednotlivé navigačné správy. 

Premennej správa je priradená hodnota (navigačná správa) zo zoznamu hodnoty 

z indexom „k“ (viď. Obrázok 17). Pomocou dvoch hranatých zátvoriek, kde v prvej 

je číslo od 0 do 7 ako riadok navigačnej správy. V druhej hranatej zátvorke sa 

nachádza index hodnoty v zozname. viď. na Obrázok 17. Medzi týmito zátvorkami 

je funkcia split, ktorá rozdeľuje hodnoty. Funkciou replace sa nahrádza znak D za 
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e, aby aplikácia vedela načítanú hodnotu (vo formáte string) previesť na desatinné 

číslo (float). 

 

Obrázok 17 Spracovanie vstupného súboru RINEX 

7.4 Výpočet polohy družice v aplikácií 

Po zavedení premennej sprava je možné prejsť k výpočtu polohy družice. 

Predtým však je potrebné určiť niekoľko podmienok pre správnosť výpočtu polohy 

družice. Taktiež je potrebné načítané hodnoty mierne poopraviť (viď. Obrázok 8) a  

previesť na číselný formát. 

 

Obrázok 18 určenie dátumu a podmienka pre výpočet v zadanom dátume 
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Prvou podmienkou kontrolujem, či daná  navigačná správa je v zadanom 

dátume.  Ak nie, tak sa prejde k ďalšej  navigačnej správe. V druhej podmienke je, 

že sa výpočet vykoná len pre zvolenú družicu. Tretia podmienka kontroluje zdravie 

družice. Ak družica nie je zdravá neberiem ju do výpočtu a prechádza sa k ďalšej 

navigačnej správe. Ďalej zisťujem čas navigačnej správy, ktorý sa prepočítava do 

sekúnd. 

 

Obrázok 19 Podmienka pre zdravie družice, zistenie času družice a prepočet na sekundy  

Nasleduje cyklus for ktorý trvá v rozsahu nula až počet intervalov. V ňom sa 

nachádza výpočet Dt (t podľa vzťahu 7). K tomuto času je pripočítaný v každom 

cykle čas intervalu.  Pokračuje podmienka, ktorá kontroluje, či je čas kladný. Ak by 

bol čas záporný, pokračuje sa ďalším cyklom a čas sa zväčší o interval. 

 

Obrázok 20 Cyklus pre určenie času na výpočet polohy družice 
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Pri splnení podmienky, že čas je nulový alebo kladný, je vypočítaný čas pre ktorý 

platí vypočítaná poloha družice. Tento čas je uložený do zoznamu pole_čas. 

Pre výpočet polohy družice som zostrojil funkciu vypocet_poloha, ktorá sa 

nachádza mimo hlavnú aplikáciu a je do nej len importovaná z modulu definície. Na 

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. v premennej gps je zobrazené volanie 

unkcie výpočet polohy družice. Vstupom do funkcie je premenná sprava, ktorá 

obsahuje navigačnú správu a premenná Dt v ktorej je uložený čas pre výpočet. Do 

tejto funkcie som prepísal vzťahy z kapitoly 6. funkcia vracia súradnice XYZ 

v systéme WGS-84.  

 

Obrázok 21 Ukážka funkcie výpočtu polohy družice 

7.4.1 Výpočet bodu na spojnici stanica - družica 

Keďže družica sa nachádza viac ako 20 000 km nad zemou, potreboval som 

vypočítať pre potreby vizualizácie bod na spojnici stanica – družica, ktorý je o niečo 

bližšie k Zemi. Výpočet som naprogramoval do funkcie skratenie. Vstupom sú 

súradnice stanice, súradnice družice a vzdialenosť (ktorú je možnosť zmeniť  

v programovom kóde aplikácie, viď. kapitola 7.1). Na výpočet som použil 

parametrické vyjadrenie priamky v priestore. 

1. Parametrické vyjadrenie priamky v priestore: 

 

 

 

 x1, y1, z1 sú súradnice bodu na priamke, v mojom prípade sú to 

súradnice stanice. 

 ux, uy, uz  je vektor priamky, t je parameter.  

𝑥 =  𝑥1 + 𝑡 ∗ 𝑢𝑥 

𝑦 =  𝑦1 + 𝑡 ∗ 𝑢𝑦 

𝑧 =  𝑧1 + 𝑡 ∗ 𝑢𝑧 

 

 

19 
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2. Najprv som si vypočítal súradnicové rozdiely, ktoré určujú vektor priamky (dx, 

dy, dz = ux, uy, uz) :  

 

  

 

 

3. Pre výpočet súradníc som potreboval učiť parameter t. Ten som určil 

pomocou súradnice z 

 

 

 v je hodnota o ktorú je zmenená súradnica z1. 

4. po určení parametru t môžeme dopočítať súradnice x, y : 

 

 

Po výpočte bodu výsledné súradnice transformujem do zemepisných súradníc. 

Porovnávam vypočítanú výšku hel z výškou h, ktorú má línia dosiahnuť. 

 Premenná h je pevne stanovená výška ktorá musí byť dosiahnutá , hel 

je výška ktorú vypočítavam. 

Ak je výška hel väčšia ako určená výška h, tak hodnota v je znížená o 10  

a súradnice bodu sú vypočítané znovu. Tento cyklus sa opakuje dovtedy, pokiaľ 

vypočítaná výška hel nie je nižšia alebo rovná určenej výške h.  

Ak je výška hel nižšia ako určená výška h, tak hodnota v je zvýšená o 10 a zase 

sú vypočítané súradnice bodu. Tento cyklus sa opakuje dovtedy, pokiaľ vypočítaná 

výška hel nie je vyššia alebo rovná určenej výške h. 

V aplikácií je hodnota v a výška h rovnaká. S tým, že pri výpočte v sa mení a h 

ostáva nezmenené. 

 Vo výsledku tento výpočet spôsobí, že zobrazené línie nebudú rovnako dlhé ale 

budú ukončené v približne v rovnakej výške.  

𝑑𝑥 = 𝑋𝑑𝑟𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎 − 𝑋𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑦 = 𝑌𝑑𝑟𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎 − 𝑌𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 

𝑑𝑧 = 𝑍𝑑𝑟𝑢𝑧𝑖𝑐𝑎 − 𝑍𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 

 

 

    20 

𝑧 = 𝑧1 + 𝑣  

𝑡 = −((𝑧1 − 𝑧)/𝑢𝑧) 

 21 

𝑥 =  𝑥1 + 𝑡 ∗ 𝑢𝑥 

𝑦 =  𝑦1 + 𝑡 ∗ 𝑢𝑦 

 

22 
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7.4.2 Odstránenie družíc pod horizontom 

Aplikácia vypočíta polohu všetkých družíc v navigačnej správe pre zadaný čas. 

No stáva sa, že spojnica stanica-družica prechádza cez zem. Je to spôsobené tým 

že v zadanom rozsahu času pre výpočet polohy je družica pod horizontom 

a nemôže byť teda prijímačom observovaná.  

 

 

 ui a vi sú súradnice vektorov u a v, i = 1, 2, 3. |u|, |v| je veľkosť vektorov. 

Na odstránenie takýchto spojníc som použil vzťah 23 na výpočet odchýlky dvoch 

priamok. Do výpočtu som vzal priamku (vektor u vo vzťahu 23), ktorá je kolmá na 

elipsoid a prechádza stanicou (počiatočný bod). Ďalším bodom na tejto priamke je 

priesečník s elipsoidom. Súradnice priesečníka kolmice a elipsoidu som dostal po 

transformácií zemepisných súradníc stanice s nulovou výškou. Druhá priamka 

prechádzala stanicou a družicou (vektor v). 

Podľa vzťahu 23 vyjdú všetky uhly ostré. Ja som potreboval zistiť, ktoré uhly sú 

menšie ako 90°. Tak som odstránil absolútnu hodnotu z čitateľa. Tak vyjdú uhly 

väčšie ako 90° záporné. Pre moju lepšiu orientáciu som celý vzťah vynásobil -1. 

Priamky so záporným uhlom sú pod horizontom a ďalej s nimi nepracujem. Priamky 

s kladným uhlom sú nad horizontom a pracujem s nimi ďalej. Výpočet uhlu priamok 

som uložil do funkcie. 

 

Obrázok 22 Výpočet uhlu priamok v aplikácií 

cos 𝛼 =
|𝑢1 ∗ 𝑣1 + 𝑢2 ∗ 𝑣2 + 𝑢3 ∗ 𝑣3|

|𝑢| ∗ |𝑣|
 23 
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7.4.3 Úprava výšky pre správne zobrazenie 

V špecifikácií KML súboru [14] sa uvádza niekoľko módov zobrazenia výšky 

(altitude) v GE. Výška môže byť nastavená na relatívne k zemi (relative to ground), 

relatívne k dnu mora (relative to sea floor) (viac o týchto výškach v [14]) alebo na 

absolútnu (absolute) výšku. Absolútna výška sa v GE vzťahuje k hladine mora. Pre 

vykreslenie línií v GE som použil tento mód.  

 

Obrázok 23 Rozdelenie gravitačného modelu po 45° 

Na stránkach NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) [11] som získal 

gravitačný model Zeme (Earth Gravitational Model – EGM2008) (geoid) v rastrovej 

podobe. Rastre sú rozložené po 45°. Bunka má veľkosť 2,5 x 2,5, stupňa (viď 

Obrázok 23). Pre ďalšiu prácu som si vytvoril aplikáciu na prevod z rastrového súbor 

na ascii súbor. Po vytvorení ascii súborov som vytvoril funkciu, v ktorej pre dané 

súradnice vyhľadávam v ascii súbore, v ktorom sa daná súradnica nachádza 

a vyhľadám hodnotu. Pre vyhľadanie výšky geoidu nad elipsoidom sa vypočítava 

riadok a stĺpec podľa vstupných súradníc. Po nájdení tejto hodnoty sa odpočíta od 

výšky stanice a bodu konca línie (prípadne družice). Funkcia prepočtu výšky 

v prílohe. 

Celý tento proces je vykonaný kvôli výškam staníc a koncovým bodom na líniách 

(prípadne výšky družíc), ktoré sú vo vstupnom súbore merané od elipsoidu. Pre 
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zobrazenie línií v KML používam mód absolute (viď vyššie), ktorý potrebuje výšky 

od hladiny mora. Týmto procesom budú výšky korektné použité pri zobrazení.   

Pre stanice umiestnené na budove sa pri zobrazení v GE línie vychádzajú zo 

vzduchu. Je to spôsobené výškou budov ktorá sa v GE nezobrazuje.    

7.5 Tvorba KML súboru 

Pre vytvorenie KML súboru som sa musel zoznámiť s týmto formátom. Presný 

popis tvorby v [14].  

   Vo výstupe sú body a línie. Vstupné súradnice do KML sú zemepisné 

súradnice. Definície vypocet_poloha a skratenie vracajú XYZ súradnice, preto som 

musel vytvoriť funkciu na transformáciu súradníc XYZ_to_Lat_Lon_H, v ktorej sú 

vzťahy z kapitoly 2.2.2. V transformácia je z dvoma iteráciami. Vstupom do definície 

XYZ_to_Lat_Lon_H sú vypočítané súradnice z funkcie skratenie. Po prepočte do 

zemepisných súradníc a ich zapísaní do zoznamu BLH končí telo cyklu „while“ na 

Obrázok 17 dole.  

Aplikácia pokračuje cyklom for nad zoznamom pole_cas, kde sa prepočítava čas 

spätne zo sekúnd na textový zápis hh:mm:ss. Čas v takomto formáte je uložený do 

zoznamu pole_txt_cas. Tento čas je ďalej pridelený družici a je vložený do KML 

súboru.  

Ďalším cyklom for sa generujú farby línie (spojnice) pre jednotlivé družice. Farba 

sa generuje automaticky z rozsahu 0 až 255 v každom farebnom kanále (red, green, 

blue) Vygenerovaná farba je prepočítaná do hex kódu s ktorým pracuje KML súbor. 

Poradie farieb v KML súbore je - na prvom mieste priehľadnosť, ďalej idú hodnoty 

v farebnom kanále modrá, zelená, červená. Všetky štyri zložky sú v rozsahu 0 až 

255 a sú zapísané v hex kóde. Tento cyklus som použil raz a farby som dal do 

premennej zoznam_farieb. Nachádza sa tam 99 farieb v hex kóde. Vygenerované 

farby sa priraďujú jednotlivým družiciam.   

KML súbor sa vytvára v ďalšom cykle for, ktorý prechádza zoznam BLH, 

v ktorom sú uložené čísla družíc a zemepisné súradnice.  
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Po vygenerovaní farby aplikácia pokračujem vytvorením textu pre KML súbor. 

V premennej kml_telo na Obrázok 24 je zápis pre vytvorenie línie. V prvej časti 

premennej sa tvorí štýl, čiže línii je priradená farba podľa čísla družice. Ďalej je 

tvorená línia s názvom kde sa zapíše názov stanice, číslo družice a čas (z poľa 

pole_txt_cas). V ďalšom riadku je volaný štýl. V súradniciach (coordinates) sú 

zapísané súradnice stanice a bodu na línií stanica-družica. Zobrazenie výšok v GE 

zabezpečuje altitudeMode. Ďalej sú koncové tagy pre vytvorenie prvku, v tomto 

prípade líniového.  

 

Obrázok 24 Vytvorenie línie v aplikácií pre KML súbor 

S týmto zápisom končí cyklus pre tvorbu KML súboru. Ale stále pokračuje cyklus, 

ktorý začal na Obrázok 16 (riadok 124). Do výstupu KML som zaradil ešte 

vytvorenie bodu v premennej kml_bod, ktorý reprezentuje meraciu stanicu. Po 

zápise premennej kml_bod je telo prvého cyklu for na prechádzanie vstupných 

súradníc staníc je ukončený. 

 

Obrázok 25 Vytvorenie bodu, hlavičky a ukončenia KML súboru 

Aby sa KML súbor zobrazil v GE, musí obsahovať úvodný riadok a ukončenie. 

Úvodný riadok zo začiatkom dokumentu som uložil do premennej kml_hlavicka 

a ukončenie dokumentu do kml_konec. Týmto je ukončený cyklus na prechádzanie 

vstupného súboru staníc.  
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Nasleduje vytvorenie výstupného súboru a zápis premenných. Ako prvá je 

zapísaná hlavička, ďalej bod a telo a koniec súboru. 

8 Vizualizácia 

Výstupom aplikácie je KML súbor, v ktorom sú zobrazené stanice a línie 

k vypočítaným polohám družíc. Tieto línie vo výstupe môžu byť celé (až k družici) 

Obrázok 26 alebo skrátené, kde je ukázaný len smer Obrázok 27.  

 

Obrázok 26 Korektný výstup z aplikácie pre celé línie 

 

Obrázok 27 Korektný výstup z aplikácie pre skrátené línie 
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Na Obrázok 28 je zobrazený výstup pred aplikovaním odstránenia družíc pod 

horizontom. Na Obrázok 29  je bližší pohľad na línie prechádzajúce cez zem.   

 

Obrázok 28 Výstup z aplikácie v GE pred odstránením spojníc prechádzajúcich zemou 

 

 

Obrázok 29 Línie prechádzajúce zemou 

 Aj po odstránení družíc pod horizontom sa môže stať, že línia prechádza cez zem. Je 

to spôsobené zapnutým terénom v GE. Na Obrázok 30 je terén zapnutý, na Obrázok 31 je 
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vypnutý. Dalo by sa tomu predísť aj zväčšením elevačného uhlu v podmienke na Obrázok 

20. Primárne je uhol nastavený na 3°. Ideálnejším riešením by bolo zahrnúť do výpočtu aj 

observačné dáta priamo z prijímačov, z ktorých by bolo možné získať informácie o tom, 

ktoré družice boli prijímačom v skutočnosti observované. Táto varianta by však vyžadovala 

prístup týmto observačním dátam. 

 

Obrázok 30 Línia prechádza cez pohorie (červená), v GE je zapnutý terén 

 

Obrázok 31 Línia je nad terénom (červená), v GE je terén vypnutý 
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Záver 

V práci je popísaná tvorba aplikácie na vizualizáciu GNSS signálov v prostredí 

Google Earth. Aplikácia je vytvorená v jazyku Python. Pre aplikáciu boli použité 

vzťahy na výpočet polohy družice, výpočet bodu na priamke, transformáciu súradníc 

z pravouhlých do zemepisných a opačne. Tieto vzťahy sú zvlášť v module a sú 

volané ako funkcia. Ďalšími vytvorenými funkciami boli kontrola družíc pod 

horizontom v zadanom čase a úprava výšky.  

Pre správny chod aplikácie jej musia byť dodané vstupy v požadovanom 

formáte, a to navigačné správy vo formáte RINEX (najlepšie 2.10), textový súbor so 

súradnicami staníc a ďalší textový súbor s dátumom a časom pre výpočet polohy 

družice, cestami k vstupným súborom a cestou pre výstupný súbor. Tieto textové 

súbory majú predpísanú formu, ktorá musí byť dodržaná, aby aplikácia fungovala 

správne.    

Výstupom aplikácie je KML súbor, ktorý zobrazuje stanice a smery k družiciam 

do určitej výšky (dá sa zmeniť v kóde aplikácie).  

Týmto som ciel mojej práce vytvoriť aplikáciu na vizualizáciu GNSS signálov 

splnil. Tiež som sa bližšie zoznámil z formátmi KML a RINEX. Aplikácia 

s testovacími dátami je k stiahnutiu na http://homel.vsb.cz/~str0239/aplikacia.rar. 

Vizualizácia je tiež k stiahnutiu na http://homel.vsb.cz/~str0239/vizualizacia.rar. 

V aplikácií je pripravená časť kódu, ktorá po odkomentovaní upraví výstup a línie 

sa zobrazia až k družiciam. Ďalšou časťou je výpočet polohy len pre zadanú družicu. 

Ďalšie rozšírenie aplikácie by predstavovalo zahrnutie spracovania  navigačných 

správ pre družice systému GLONASS.  
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