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Anotácia 

 

Táto práca sa zoberá porovnaním presnosti výstupov post-procesingu (PP) 

GPS meraní z rôznych softvérov a techník spracovania. Porovnanie je spracované 

na základe vlastných navrhnutých a realizovaných meraní. Pri návrhu meraní sú 

brané do úvahy rôzne podmienky a faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Merania sú 

rozdelené na statické a kinematické. Spracovanie je realizované pomocou dvoch 

rôznych metód. Prvou je diferenčná metóda (DGPS), ktorú podporujú všetky zo 

zvolených softvérov. Druhou je rozširujúca technika autonomného merania, 

Precise Point Positioning (PPP) a využíva ju len jeden zo zmieňovaných softvérov. 

Výstupom sú rozdiely súradníc z merania porovnané voči referenčným 

súradniciam. Vo výstupoch metódy DGPS neboli zásadné rozdiely. Technika PPP 

v určitých prípadoch dokáže konkurovať metóde DGPS. 

Kľúčové slová: porovnanie presnosti, Post Processing, diferenčná metóda, 

Precise Point Positioning. 

Summary 

 

Thesis deals with the quality evaluation of post-processed GPS 

measurements from different sofwares and techniques of processing. Comparison 

is based on own proposed and realized GPS measurements. During the proposal 

of suitable measurement campaigns, various influences and effects were taken 

into account. Measurements are divided into static and kinematic solutions. 

Processing of data was realized by two different methods. The first is differential  

GPS method (DGPS), which was supported by all used PP softwares. The second 

one is technique called Precise Point Positioning (PPP) which expands standard 

stand-alone technique. PPP solution was available only in one of selected 

softwares. For the quality evaluation differences between processed coordinates 

and precise reference coordinates were used. There were no essential differences 

in the outputs of DGPS method. PPP technique in some cases can compete to 

DGPS method. 

Key words: precision comparison,  Post-Processing, DGPS, Precise Point 

Positioning.  
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1. Úvod 

 

Táto práca sa zaoberá porovnaním presnosti výstupov Post-Processingu 

(PP) GPS meraní z rôznych softvérov. Konkrétne sa jedná o porovnanie týchto 

troch softvérov: Topcon Tools od firmy Topcon, GPS Pathfinder Office od firmy 

Trimble a nakoniec voľne dostupný softvér RTKLib. Porovnanie je vykonávané 

nad vlastnými statickými a kinematickými meraniami. Tie bolo treba najprv vhodne 

navrhnúť potom realizovať, spracovať a nakoniec zhodnotiť výsledky. Spracovanie 

meraní bolo z pohľadu času vykonávané dodatočne, teda spomínanou metódou 

PP. Na tú som využíval dve rôzne techniky. Jednou z nich bola známa diferenčná 

metóda (DGPS), druhou pomerné nová technika Precise Point Positioning (PPP). 

Počas práce som musel vyriešiť viaceré problémy s referenčnými súradnicami.  

Zámerom porovnania bolo zistenie presností jednotlivých softvérov. Ale aj 

zistenie či voľne dostupný softvér RTKLib dokáže konkurovať softvérom, za ktoré 

si musíme zaplatiť nemalé peniaze. Druhým zámerom bolo porovnať techniky 

DGPS a PPP. Vo väčšine prípadov za poskytnutie dát, z referenčnej stanice, 

potrebných pre vykonanie DGPS musíme platiť. Inou možnosťou pri DGPS je 

použite druhej aparatúry pre poskytnutie korekcií, čo je vo väčšine prípadov 

drahšia a komplikovanejšia voľba. Preto je zaujímavou možnosťou využitie 

techniky PPP, ktorá nepoužíva vyššie zmieňované a vystačí si s jedným 

prijímačom a dodatočnými dátami, ktoré sú zdarma. Ešte viac zaujímavou sa táto 

voľba stáva tým, že je implementovaná v softvéri, ktorý je tiež zdarma. 

Výsledky práce by mohli poslúžiť ako dôkaz, že v určitých prípadoch 

nepotrebujeme na spracovanie GNSS (Global Navigation Satellite System) meraní 

drahé komerčné riešenia a s využitím tých voľne dostupných, dokážeme získať 

porovnateľnú presnosť určenia súradníc. 
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2. Ciele práce 

 

Cieľom tejto práce je porovnať dosiahnuteľnú presnosť troch rôznych 

softvérov pri spracovaní dát z totožných testovacích meraní. Táto presnosť je 

posudzovaná na základe vlastného merania voči referenčným súradniciam. Veľmi 

dôležitou súčasťou je porovnanie použitých metód spracovania. Taktiež následne 

formulovanie záverov a posúdenie výsledkov. 

2.1 Jednotlivé ciele práce 

- Pripraviť a realizovať statické a kinematické merania vhodné na 

porovnanie medzi softvérmi. 

- Namerané dáta spracovať vybranými technikami (DGPS, PPP) 

v dostupných softvéroch. 

- Porovnať kvalitu riešení získaných z jednotlivých softvérov.  
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3. Úvod do GNSS 

 

V dnešnej dobe je GNSS technológia celkom rozšírená téma. Mnoho ľudí aj 

z radu neodborníkov pozná a možno nejakým spôsobom využíva metódy 

lokalizácie alebo navigácie. V tejto kapitole sa snažím zhrnúť  základy, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou témy mojej bakalárskej práce. Pre podrobnejší obsah je 

možné siahnuť na niektorý z využívaných zdrojov. 

Globálne navigačné družicové systémy slúžia na určenie polohy, času, 

rýchlosti pohybujúceho sa objektu a navigácie kedykoľvek a kdekoľvek na Zemi či 

v jej priľahlom okolí. Sú tvorené troma oddelenými segmentmi – kozmickým, 

riadiacim a užívateľským. V súčasnosti sa už dlhodobo používa systém GPS a 

systém Glonass, systémy Galileo a Beidou sú aktuálne vo fáze vývoja 

a testovania. (Kačmařík, 2014) 

3.1 Globálne navigačné a polohové systémy 

GPS Navstar (ďalej iba GPS) bol vybudovaný za účelom primárne 

vojenského systému, ktorý následne umožnil prácu aj civilným používateľom. Jeho 

vývoj sa začal v roku 1973 a úplného operačného stavu (angl. Full Operational 

Capability) dosiahol v roku 1995. Kvalitné služby tohto systému boli širokému 

civilnému obyvateľstvu zaistené až v roku 2000, kedy prišlo k vypnutiu selektívnej 

dostupnosti C/A kódu. Pôvodná konštelácia, po dosiahnutí úplnej operačnej 

spôsobilosti v roku 1995, sa skladala z 21+3 družíc. Po modernizácií v roku 2011 

bola dokončená zmena konštelácie družíc na novú 24+3. Družice obiehajú na 

šiestich obežných dráhach vo vzdialenosti 20 200km od zemského povrchu 

a doba obehu jednej družice je 11h 58 minút. Od počiatku GPS boli signály 

prenášané na dvoch nosných frekvenciách L1(1 575,42 MHz) a L2 (1 227,6 MHz), 

ku ktorým od bloku družíc II-F pribudla nová frekvencia L5 (1 176,45 MHz). 

(Kačmařík, 2014, Vojtek, 2014) 

 Podľa portálu gps.gov (Zdroj 1) v apríli roku 2015 bola aktuálna operačná 

konštelácia zložená z 31 družíc, (nezahŕňa 3-5 satelitov vyradených z prevádzky, 

ktoré sú držané na obežnej dráhe pre prípad ich reaktivácie) z ktorých 9 patrilo k 

najnovšej generácií družíc II-F (posledná vypustená v marci 2015).  

Keďže v mojej práci využívam hlavne služby GPS Navstar, tak o ostatných 

systémoch, najmä ruskom Glonass a európskom Galileo uvádzam iba 

najzákladnejšie informácie. 

Glonass je systém Ruskej federácie spustený v roku 1976. Úplného 

operačného stavu dosiahol v roku 1995. Neskôr kvôli finančným problémom 

nebolo možné nahradiť staré družice novými, pričom tie pôvodné boli po životnosti 

a nefungovali korektne. K znovuzrodeniu systému nastalo v roku 2009. Úplnú 

http://www.gps.gov/systems/gps/space/
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konšteláciu kozmického segmentu systému tvorí 21+3 družíc rozmiestnených na 

troch obežných dráhach vo výške 19 130 km, ktorá má za dôsledok o niečo kratšiu 

dobu obehu planéty oproti systému GPS – 11 h 16 minút. Inklinačný uhol 

obežných dráh je 64.8 stupňa, ktorý je o 9.8 stupňa väčší ako u GPS, čo vedie 

k lepšiemu pokrytiu oblastí Ruska, ktoré sa nachádzajú vo vysokých zemepisných 

šírkach. (Dach et al., 2007) 

Konštelácia tohto systému sa vo februári 2015 skladala z 28 družíc, 

z ktorých je 24 v operačnej prevádzke a ostatné sú na obežnej dráhe ako záloha 

alebo sa na nich prevádza údržba.(Zdroj 2) 

Galileo je systém budovaný Európskou úniou. Tento systém je už od 

počiatku plánovaný ako civilný. Prvé dva operačné satelity boli vypustené v októbri 

2011. V súčasnosti je na obežných dráhach osem družíc, z ktorých posledné dve 

boli vypustené 27. 3. 2015. dosiahnutie úplnej úrovne služieb je plánované 

približne na rok 2019. (Zdroj 3) 

  

https://glonass-iac.ru/en/GLONASS/
http://gpsworld.com/two-galileo-satellites-launched-for-europes-navigation-constellation/
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4. Použité prístroje pre meranie 

4.1 Sada Trimble 

Sa skladá z prístroja Trimble Juno 3D a prístroja Trimble Pro 6T. Trimble 

Juno 3D patrí do nižšej triedy GNSS prístrojov. Aj keď disponuje vlastnou 

integrovanou anténou, často sa používa ako zariadenie pripojené k iným 

prijímačom. Jedná sa o jedno frekvenčný prijímač (L1) pre kódové merania, ktoré 

pracujú s C/A kódom. Trimble Pro 6T patrí do strednej triedy GPS prístrojov. 

Zvláda jedno frekvenčné kódové a fázové meranie. Toto zariadenie slúži iba ako 

externý prijímač s anténou, preto potrebuje iné zariadenie, v ktorom bude samotné 

meranie realizovať, napríklad Juno 3D. Tieto dve zariadenia medzi sebou 

komunikujú prostredníctvom bluetooth. (Zdroj 4) 

 

      Obrázok 1: Trimble Juno 3D a Pro 6T (Zdroj: Trimble, Inc.) 

4.2 Sada Topcon 

Prístroj Hiper GD patrí do vyššej triedy GNSS prístrojov. Disponuje 

meraniami na dvoch frekvenciách (L1, L2). Umožňuje aj fázové meranie na oboch 

frekvenciách. Meranie sa uskutočňuje samostatne iba s Hiper GD ovládaným 

pomocou predného panelu prístroja (mnou vybraný spôsob pri statickom meraní). 

Ďalší variant obsluhy je pomocou záznamníku, napríklad FC 100 (mnou vybraný 

spôsob pri kinematickom meraní). Podporuje protokoly a formáty NMEA, RTCM, 

RINEX a ďalšie. Pre tento prístroj je charakteristická chyba určenia polohy 

v decimetroch až milimetroch v závislosti na viacerých faktoroch. (Zdroj 4) 

 

             Obrázok 2: Hiper GD od firmy Topcon. (Zdroj: Topconpositioning, Inc) 

http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=gnps/cviceni
http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=gnps/cviceni
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5. Použité metódy spracovania dát 

 

Metódy spracovania GNSS meraní sa z pohľadu času delia na: 

 Spracovanie surových dát z terénu dodatočne, po ukončení meraní 

(Post Processing - PP) 

 Spracovanie surových dát okamžite v teréne, v reálnom čase (Real 

Time – RT) 

V práci používam metódu PP priamo pri spracovaní v jednotlivých 

softvéroch. Metódu určenia súradníc v reálnom čase využívam taktiež, ale len pri 

určení referenčných súradníc bodov jednej častí meraní. Konkrétne tej 

kinematickej. 

 Post Processing môžeme ďalej deliť na: 

 Diferenčnú metódu (DGPS) 

 Techniku PPP (Precise Point Positioning) 

Pri popise oboch metód vychádzam prevažne zo zdrojov (Kačmařík, 2014, 

Hofmann-Wellenhof, 2008). 

5.1 Diferenčná metóda (DGPS) 

Jej základom sú diferencie observácií. Základným princípom diferencií je 

kombinácia observácií vykonávaných v rovnakom čase ku dvom družiciam 

z jedného či dvoch prijímačov. Umožňujú eliminovať z merania množstvo chýb. 

Môžu byť zostavené s využitím kódových aj fázových meraní. 

Nediferencovanú observáciu fázového merania medzi jedným prijímačom a 

družicou môžeme zapísať vzťahom (Hofmann-Wellenhof, 2008): 

𝑍𝐷𝑗
𝑖 = 𝑅𝑗

𝑖 − 𝜆 ∗ 𝑁 − ∆𝑖𝑜𝑛 + ∆𝑡𝑟𝑜𝑝 + ∆𝑐𝑙𝑘𝑗 + ∆𝑐𝑙𝑘𝑖 + ∆𝑟𝑒𝑙 + ∆𝑛𝑜𝑖 + ∆𝑝𝑐𝑣 + 𝑟 

(1) 

Kde: 

 𝑍𝐷𝑗
𝑖 nediferencovaná observácia (zero differenced) fázového merania  

  medzi prijímačom i a družicou j  

 𝑅𝑗
𝑖 geometrická vzdialenosť medzi prijímačom i a družicou j  

𝜆 vlnová dĺžka nosnej vlny 

N ambiguity (celočíselný počet násobkov nosnej vlny) 
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∆ion vplyv ionosféry 

∆trop vplyv troposféry 

∆clkj chyba hodín družice j 

∆clki  chyba hodín prijímača i 

∆rel vplyv relativistických efektov 

∆noi vplyv šumu 

∆pcv chyba fázového centra antény prijímača 

r rezíduum (rozdiel medzi reálnou a modelovanou observáciou) 

 

 Pre vyjadrenie toho istého vzťahu rovnakej observácie kódového merania 

zmeníme časť 𝜆 * N za c * ∆t (rýchlosť svetla krát doba šírenia signálu).  

 Tiež musíme zmeniť znamienko pri vplyve ionosféry za kladné, pretože 

veľkosť tohto vplyvu je pre kódové meranie rovnaká ale opačného smeru. 

 Diferencie observácií môžu byť jednoduché, dvojité alebo trojité. 

Najpoužívanejšími sú jednoduché a dvojité. Praktické využitie trojitých diferencií 

nie je až tak časté. 

 Jednoduché diferencie obvykle spočívajú v kombinácií meraní z dvoch 

prijímačov A a B k jednej družici 1 v čase epochy t. Tento variant eliminuje chybu 

hodín družice. Prípadne môžu byť formované ako kombinácia meraní ku dvom 

družiciam 1 a 2 z jedného prijímača A. Tento variant eliminuje chybu hodín 

prijímača. Jednoduché diferencie tak vytvárame pomocou rozdielu dvoch 

nediferencovaných observácií. Podľa vzťahu 2:  

Vzťah jednoduchých diferencií: 𝑆𝐷1
𝐴𝐵 = 𝑍𝐷1

𝐴 − 𝑍𝐷1
𝐵 (2) 

 Dvojité diferencie pozostávajú z kombinácie meraní dvoch prijímačov 

A a B ku dvom družiciam 1 a 2, v čase t. Týmto postupom teda eliminujeme chyby 

hodín družíc aj chyby hodín prijímačov. V prípade, keď vzdialenosť medzi 

prijímačmi nie je príliš veľká, dvojité diferencie odstraňujú značnú časť vplyvu 

ionosféry. V prípade neveľkej vzájomnej vzdialenosti, obdobnej nadmorskej výšky 

prijímačov a obdobného elevačného uhlu observovaných družíc, je z veľkej časti 

redukovaný aj vplyv troposféry.  

Vzťah dvojitých diferencií: 𝐷𝐷12
𝐴𝐵 = 𝑆𝐷1

𝐴𝐵 − 𝑆𝐷2
𝐴𝐵 (3) 
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5.2 Technika Precise Point Positioning (PPP) 

Je to moderná metóda spracovania GNSS signálov vyvinutá autormi Kouba 

a Héroux (2001). Jej základom je využívanie nediferencovaných observácií 

z jedného prijímača. Avšak parametre z navigačnej správy vysielanej družicami 

nahradzuje presnými produktmi s efemerídmi družíc a korekciami chýb hodín 

družíc. 

Aby bola dosiahnutá vyššia presnosť určenia súradníc musíme chyby 

ovplyvňujúce nediferencovanú observáciu nejakým spôsobom eliminovať alebo 

aspoň korigovať. Chyby palubných efemeríd a chyby hodín družíc redukujeme 

použitím presných produktov. Vplyv ionosféry pri meraní na dvoch frekvenciách je 

najčastejšie eliminovaný použitím lineárnej kombinácie signálov. Pri meraní na 

jednej frekvencií sa najčastejšie používa modelovanie tohto vplyvu v podobe 

globálnej ionosférickej mapy. Vplyv troposféry sa delí na dve zložky. Hydrostatickú 

a nehydrostatickú. Obvykle je hydrostatická modelovaná a nehydrostatická 

určovaná počas merania ako neznámy parameter. Avšak nie je to pravidlom. Obe 

zložky môžu byť modelované alebo v inom prípade určované ako neznámy 

parameter z merania. 

Pre pokročilejšie spracovanie a dosiahnutie presnejších výstupov môžeme 

modelovať aj ďalšie vplyvy pôsobiace na meranie. Akými sú napríklad chyby 

fázového centra antény prijímača alebo slapové sily. 

Technika PPP vyžaduje dlhší čas od začiatku merania pre dosiahnutie 

vyššej presnosti výsledkov. Na začiatku merania nie je možné určovať ambiguity, 

riešenie pozostáva iba z kódových meraní. S postupom času sú pridávané fázové 

merania. Float ambiguity a súradnice (v prípade statického merania) na 

konštantné hodnoty. S časom sa menia iba chyby hodín prijímača a chyby 

spôsobené vplyvom nehydrostatickej zložky troposféry. Dobou tejto konvergencie 

teda rozumieme čas potrebný od začiatku merania k dosiahnutiu presného 

riešenia. Všeobecne sa pohybuje v prvých desiatkach minút observácií (30 – 60 

minút). Tú samozrejme ovplyvňujú aj ďalšie vplyvy ako počet a konštelácia 

viditeľných družíc, kvalita a používaný interval merania atd. (Kačmařík, 2014) 

Presné produkty môžeme brať od poskytovateľov, akými sú napríklad IGS 

(International GNSS Service) a CODE (Center for Orbit Determination in Europe). 

Viac v kapitole: 8.3 získanie dodatočných dát. 
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6. Použité softvéry pre spracovanie PP 

V tejto kapitole sa pokúsim poskytnúť jednoduchý prehľad o použitých 

softvéroch na spracovanie post processingu vlastných meraní. Cieľom nie je 

poskytnúť komplexné porovnanie týchto softvérov ale porovnanie z pohľadu mojej 

práce. Pri popise jednotlivých softvérov vychádzam z vlastných používaním 

nadobudnutých znalostí, prípadne informácií z oficiálnych webových stánok 

softvérov. 

6.1 Topcon Tools 

Prvý používaný softvér je od firmy Topcon. Ide o komerčný modulárny 

softvér. Podporuje DGPS metódu spracovania post processingu meraní. 

Umožňuje nahradiť palubné efemeridy družíc, presnými produktmi s efemerídmi 

družíc. Dokáže spracovať merania z iných prijímačov v nezávislom výmennom 

formáte RINEX (Receiver Independent Exchange Format). 

6.2 Trimble GPS Pathfinder Office 

Tento komerčný geodetický softvér je zameraný na spracovanie meraní 

výhradne z prístrojov značky Trimble. Z toho vyplýva, že podporuje dáta vo 

formáte RINEX z referenčnej stanice (BASE), ale nie z prijímača pohybujúceho sa 

v teréne (ROVER). Dokáže však do formátu RINEX konvertovať dáta z natívneho 

formátu prijímačov Trimble, tým umožní spracovanie meraní aj iným softvérom. 

Výnimku spracovania dát vo formáte RINEX tvoria dáta z referenčnej stanice pri 

metóde DGPS. 

6.3 RTKLib 

RTKLib je voľne dostupný komplexný programový balík. Podporuje DGPS 

ako aj techniku PPP spracovania Post Processingu. Umožňuje do spracovania 

pridať presné efemeridy družíc, korekcie chýb hodín družíc, korekcie fázových 

centier antén prijímačov, globálnu ionosférickú mapu, korekcie hardvérového 

oneskorenia signálov na strane družíc aj prijímačov,  parametre rotácie zeme 

a iné. Podporuje dáta vo formáte RINEX. 
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6.4 Tabuľkové zhrnutie vybraných parametrov 

V tabuľke sa nachádza dostupnosť jednotlivých softvérov, podpora metód 

spracovania a podpora dát vo formáte RINEX, či umožnenie zahrnutia presných 

produktov.  

  Topcon Tools GPS Pathfinder Office RTKLib 

Voľne dostupný nie nie áno 

DGPS áno áno áno 

PPP nie nie áno 

Presné produkty áno (efemeridy) nie áno 

Rinex z Rover áno nie áno 

Rinex z BASE áno áno áno 

Tabuľka 1: Porovnanie vybraných parametrov použitých softvérov 
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7. Návrh a realizácia statického merania 

 

7.1 Návrh modelu statického merania 

Statické meranie v jednoduchosti znamená, že GNSS prístroj pevne 

stabilizujem nad určitým miestom a na danom mieste kontinuálne observujem po 

určitú dobu. V Prípade statickej metódy sa dĺžka observácie pohybuje v rádoch 

minút, hodín až dní. 

Logický vyplýva, že prvou úlohou bolo vhodne zvoliť miesta môjho merania. 

Tu nastala otázka ako ich zvoliť a aké faktory ovplyvňujúce merania na rôznych 

miestach brať do úvahy. Taktiež, pre účely porovnávania  je dobré mať referenčné 

súradnice, voči ktorým môžem porovnávanie vzťahovať. Preto sa ako najlepším 

riešením javilo použitie niektorých, zo známych geodetických bodov vo vhodnom 

prostredí. 

Ako prvým uvažovaným faktorom sú podmienky okolitého prostredia 

vzhľadom na viditeľnosť družíc. Tu sa ukazuje možnosť rôzneho delenia. Pre moju 

prácu som použil jednoduchý model. Prostredie bez prekážok vo výhľade na 

družice a prostredie so značne zhoršeným výhľadom na družice. Tieto prostredia 

ide jednoducho reprezentovať miestom v nezastavanej oblasti niekde  na lúke 

alebo poli a miestom nachádzajúcim sa  v zástavbe, mestskej časti.  

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý vyplýva z použitých techník, je vzdialenosť 

od referenčnej stanice. Použitými technikami spracovania PP boli DGPS, PPP a 

jedným z cieľov práce je zhodnotiť a porovnať ich vzájomnú dosiahnutú presnosť. 

Keďže technika DGPS je vzdialenosťou od referenčnej stanice priamo 

ovplyvnená, bolo nutné tento aspekt zohľadniť. Nebolo by napríklad vhodné, zvoliť 

miesta observácie v blízkosti areálu VŠB-TUO a referenčnej stanice VSBO. Z 

dôvodu zvýhodnenia techniky DGPS alebo skutočnosti, že v praxi merania v 

bezprostrednej blízkosti referenčnej stanice až tak často nerobíme.  

Taktiež, nesmieme zabudnúť na zmenu konštelácie družíc a vplyv 

atmosferických podmienok na meranie. V tomto prípade môžeme uvažovať nad 

zmenou podmienok v rámci jedného dňa alebo po uplynutí niekoľkých dní či 

týždňov.  

V spojení s myšlienkou zahrnutia zmeny konštelácie družíc a 

atmosferických podmienok bolo navrhnuté opakované meranie na každom bode 

po intervale pätnástich dní. S úvahou zmeny podmienok v rámci jedného dňa  

teda vyplýva, že toto opakované meranie bolo  treba urobiť v inej polovici dňa ako 

to predošlé. Opäť jednoduché rozdelenie na predpoludním a popoludní. 
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Druhou úlohou bolo vhodne zvoliť časový interval,  počas  ktorého budem 

observovať.  Pri voľbe časového intervalu treba brať do úvahy aj to, že som mal k 

dispozícií dve aparatúry  a  observácie jednotlivými sadami prístrojov na jednom 

bode musia prebehnúť  bezprostredne po sebe. Ako zvládnuteľný časový interval 

som zvolil aspoň 60 minút pre každý prístroj na danom bode. Tento interval som 

následne pri spracovaní mohol rozdeliť na kratšie a skúmať vplyv dĺžky observácie 

na výslednú presnosť určenia súradníc. 

7.2 Plánovanie 

Do plánovania som zahrnul výber konkrétnych geodetických bodov, ich 

rekognoskáciu v teréne, zakreslenie prekážok vo výhľade pre účely plánovania 

viditeľnosti družíc  z pohľadu ich konštelácie.  

Geodetické body som vyberal pomocou geoprehliadača na serveri 

dataz.cuzk.cz. Zvolil som si prehliadaciu službu WMS – Bodových polí. Vybral dva 

základní zhusťovací body (ZhB) s prihliadnutím na podmienky spomenuté 

v predošlej podkapitole. 

Vybral som bod 219, ktorý sa nachádza v intraviláne Ostravy. Vo 

vzdialenosti 7,4 kilometrov (vzdušnou čiarou) od referenčnej stanice VSBO, z 

ktorej som používal korekcie pre spracovanie merania technikou DGPS. Bod sa 

nachádza na triangulačnom liste číslo 36-11. Konkrétne v katastrálnom území 

Ostrava - Mariánské Hory. V okolí bodu sa nachádzajú viaceré prekážky vo 

výhľade na oblohu.  

Druhý bod sa nachádza vo vzdialenosti 27 kilometrov od referenčnej 

stanice VSBO. Má číslo 231 na triangulačnom liste 26 - 4, v katastrálnom území 

Opava - Vávrovice. Tento bod sa nachádza na poli, bez prekážok vo výhľade na 

oblohu.  

Obidva body som fyzicky v teréne lokalizoval. V prípade bodu 

nachádzajúcom sa v zástavbe som si približne zaznačil polohu prekážok vo 

výhľade na oblohu.  

7.3 Plánovanie v Occupation Planning 

Occupation Planning je program od firmy Topcon. Slúži na plánovanie 

vhodného termínu merania s prihliadnutím na dostupnosť, rozmiestnenie a počet 

družíc. Je možné si ho po registrácií stiahnuť zdarma z oficiálnych webových 

stránok (Zdroj 5). 

Postup práce: 

1. Nastavenie aktuálneho GPS almanachu družíc. 

2. Nastavenie polohy miesta merania. 

3. Nastavenie časového rozsahu merania. 

http://www.topconpositioning.com/products/software/updaters-and-utilities/utilities


Dominik Húšťava: Porovnanie presnosti výstupov post-processingu GPS meraní 
z rôznych softvérov 

 

2015  21 
 

4. Zostavenie elevačnej masky. 

5. Nastavenie hraničných hodnôt vhodnosti merania. 

6. Zobrazenie výstupov. 

V kroku 1. som si stiahol almanach zo stránok CelesTrack vo formáte Yuma 

(Zdroj 6). V Prípade prvého termínu merania 30. 10. 14 to bol almanach pre GPS 

týždeň číslo 792. Pri opakovanom meraní 14. 11. 14, GPS týždeň 794. 

V kroku 2. som zadal zemepisné súradnice oboch bodov (zemepisná šírka, 

zemepisná dĺžka, výška nad elipsoidom). 

 

Obrázok 3: Vkladanie bodov 219, 231 

Časový rozsah merania v kroku 3. závisel na polovici dňa, pre ktorú je 

meranie na bode uskutočňované. Väčšinou som operoval s časom 7:00 – 11:00 

UTC  a 11:00 – 17:00 UTC (v texte používané pojmy: predpoludním a popoludní). 

Lokálny čas v termínoch merania sa rovná UTC + 1 hodina.  

Krok 4. pozostával z určenia elevačného uhlu merania a zakreslenia 

prekážok vo viditeľnosti. Pre každé meranie to bol mnou určený uhol 10 stupňov. 

Takýto elevačný uhol bol zvolený s prihliadnutím na bod 219 v zástavbe, čím sa 

eliminovala veľká časť prekážok vo výhľade na oblohu a zjednodušilo sa 

zakresľovanie prekážok v plánovacom softvéri. Elevačný uhol, do ktorého 

zasahujú prekážky som určoval pomocou postupu, ktorý vychádza z úvahy, že 

centimeter dlhú úsečku postavenú kolmo na smer nášho oka vo vzdialenosti 

napriamenej paže (57 cm) vidíme pod uhlom 1 stupeň (ako popisuje Zdroj 11). 

http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/
http://www.jiast.cz/clanky/teleskopie/teleskopie-xix-jednoduchy-zpusob-mereni-uhlovych-vzdalenosti-na-obloze
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Elevačný uhol bol pri všetkých meraniach rovnaký aby bola zaistená konzistencia 

nastavení.  

Hraničnými hodnotami v kroku 5. sú myslené hodnoty PDOP (Positional 

Dilution of Precision) a minimálny počet viditeľných družíc. Tie sa líšili v závislosti 

na bode a termíne merania. Všeobecné použité kritérium bolo maximalizovať 

počet dostupných družíc po celú dobu merania a zároveň minimalizácia hodnoty 

PDOP. 

Výstupy z kroku 6. môžu byť v podobe grafu dostupnosti družíc alebo 

SkyPlot, podľa ktorých určíme či je v časovom intervale vhodné merať. 

 

   Obrázok 4: Graf dostupnosti družíc a hodnoty PDOP na bode 219, 30. 10. 14 – predpoludním 

Lomená červená čiara v spodnej časti obrázku znázorňuje priebeh hodnoty PDOP 

v čase. Zelená oblasť znázorňuje časový úsek vyhovujúci zvoleným hraničným 

hodnotám minimálneho počtu viditeľných družíc a maximálnej hodnoty PDOP (5; 

3,5). Hodnoty ľavej osy grafu slúžia pre hodnotu PDOP aj počet viditeľných družíc. 

Spodná os je ukazovateľ času v UTC. 
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Obrázok 5: SkyPlot z termínu 30. 10. 14, body 231, 219 (znázornené prekážky) 

 SkyPlot nám dáva informáciu o pohybe (presune) družíc z hľadiska ich 

inklinácie (5 sústredných kružníc s rozostupom 20 stupňov pričom vonkajšia je 0 

a vnútorná 80 stupňov) a azimutu (N - Sever, S - Juh, E - Východ, W - Západ). 

Vyšrafovaná oblasť znázorňuje elevačnú masku a plné oblasti sú prekážky. (Zdroj 

12) 

 Pretože výstupov plánovania v tomto softvéri je z dvoch bodov a dvoch 

termínov merania pomerne mnoho zobrazil som iba vybrané varianty. Ostatné sa 

nachádzajú v prílohách bakalárskej práce. 

7.4 Meranie 

Meranie sa uskutočnilo v 1. termíne dňa 30. 10. 2014. Na bode 219 

predpoludním v čase 7:20 – 10:10 UTC. Na bode 231 popoludní v čase 12:55 – 

15:50 UTC.  

Druhé meranie sa konalo 14. 11. 2014. Na bode 231 predpoludním v čase 

7:35 – 10:50 UTC. Na bode 219 popoludní v čase 13:35 – 16:00. 

Na rozlíšenie jednotlivých bodov a termínov merania používam nasledovné 

označenie: 219r, 219p, 231r, 231p. Prípona „r“ znamená ráno – predpoludním, „p“ 

znamená termín popoludní. 219r je teda meranie na bode 219, predpoludním 30. 

10. 2014. 219p je meranie na bode 219, popoludní 14. 11. 2014. 231r je meranie 

na bode 231, predpoludním 14. 11. 2014 a 231p teda na bode 231, popoludní 30. 

10. 2014. 

Trvanie observácie oboma prístrojmi na každom bode presiahlo interval 

jednej hodiny. Na stabilizáciu prijímačov som použil statív. Výšku antény som 

http://gps.sref.info/course/8e.html
http://gps.sref.info/course/8e.html
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meral vertikálne, pomocou stavbárskeho metra. Použitý interval záznamu bol 1 

sekunda a elevačný uhol 10 stupňov. Meranie prebehlo bez problémov. 

 

Tabuľka 2: Hodnôt PDOP a počtu viditeľných družíc všetkých meraní 

Keďže reálne podmienky s tými plánovanými sa môžu líšiť, tak pre potrebu 

preukázania skutočných podmienok merania som vytvoril predchádzajúcu tabuľku. 

Nachádzajú sa v nej hodnoty PDOP a počet viditeľných družíc, pre každé meranie 

sadou Topcon alebo Trimble. Tieto hodnoty som odvodil z grafu počtu družíc a 

hodnoty PDOP, ktorý generuje voľne dostupný softvér BKG Ntrip Client (BNC). 

Jeho jednou z mnoho rôznych úloh je editácia a kontrola kvality dát vo formáte 

RINEX. Viac informácií webe (Zdroj 13). 

 

Obrázok 6 Graf hodnoty PDOP a počtu družíc z reálnej observácie na bode 219 – ráno (sada 
Trimble) 

 V záložke editácie a kontroly kvality RINEX dát softvéru je potrebné načítať 

observačné a navigačné dáta z merania a on vytvorí požadované výstupy. Ľavá 

os grafu zobrazuje stupnicu počtu viditeľných družíc, pravá stupnicu hodnoty 

Hodnota PDOP Počet družíc

219r 1,8 až 3,2 5 až 8

219p 1,8 až 2,8 6 až 10

231r 1,6 až 2,4 8 až 10

231p 1,4 až 2,0 9 až 11

219r 1,8 až 6+ 5 až 9

219p 2,3 až 3,1 8

231r 1,8 až 2,9 6 až 9

231p 2 až 3,1 8 až 10

Trimble

Topcon

Meranie

http://software.rtcm-ntrip.org/export/HEAD/ntrip/trunk/BNC/src/bnchelp.html


Dominik Húšťava: Porovnanie presnosti výstupov post-processingu GPS meraní 
z rôznych softvérov 

 

2015  25 
 

PDOP. Modrá a červená lomená čiara znázorňujú vývoj počtu viditeľných družíc a 

hodnoty PDOP v čase. Zobrazený výstup ukazuje podmienky merania sadou 

Topcon, variantu 219r – teda meranie na bode 219 predpoludním (PDOP = 1,8 až 

6+, Počet družíc = 5 až 9). V čase od 9:00 až 9:12 boli výrazne zhoršené 

podmienky merania.  
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8. Spracovanie statického merania 

 

8.2 Predspracovanie dát 

V prvom rade bolo treba exportované dáta v natívnych formátoch previesť 

do nezávislého výmenného formátu RINEX. V prípade dát  vo formáte tps, čo je 

natívny formát prijímačov Topcon, som použil utilitu tps2rin, ktorá je súčasťou 

balíka softvérov od spoločnosti Topcon alebo dostupná z oficiálnych stránok firmy 

Topcon (Zdroj 5). Táto konverzná utilita sa ovláda pomocou príkazového riadku a 

je nutné aby bola umiestnená v rovnakom priečinku ako dáta, ktoré sa chystáme 

konvertovať. Po prechode v príkazovom riadku, do cieľového adresára s dátami a 

konverznou utilitou, stačí napísať príkaz v  tvare: tps2rin.exe "názov_souboru". 

Vytvoria sa súbory s observačnými a navigačnými dátami vo formáte RINEX. 

Pri natívnych dátach prijímačov firmy Trimble vo formáte ssf (trimble 

standard storage format) som na konverziu použil utilitu, ktorá je súčasťou 

softvéru Trimble GPS Pathfinder Office, s názvom SSF to RINEX. Po vyplnení 

zopár údajov nám utilita automaticky vygeneruje surové observačné a navigačné 

dáta vo formáte RINEX. 

Hlavnou úlohou predspracovania dát bolo začistenie a orezanie jednotlivých 

intervalov. Začistením je myslené orezanie viac ako hodinového intervalu na 

presne hodinový. To sa uskutočnilo nasledujúcim spôsobom. Z intervalu  7:15:54 

– 8:32:19 sa vybral konkrétny hodinový úsek, s prihliadnutím na celé minúty a s 

odstránením počiatočných observácií. Takže výsledný interval bol 7:30:00 – 

8:29:59. Následne sa tento interval rozdelil na ďalšie intervaly po 15 minút. Teda 

7:30:00 – 7:44:59 (15 min), 7:30:00 – 7:59:59 (30 min), 7:30:00 – 8:14:59 (45min) 

a 7:30:00 – 8:29:59 (60min).Podľa tohto príkladu sa postupovalo pri orezávaní 

všetkých meraní. Keďže to bola prácna úloha, hľadal som riešenie ako ju 

zjednodušiť. Našiel som nástroj s názvom TEQC (čítaj TEK). 

TEQC, podľa oficiálnej stránky (Zdroj 7), je jednoduchý ale mocný nástroj 

na riešenie mnoho problémov spojených s predspracovaním rôznych typov (GPS, 

GLONASS, GALILEO, SBAS a pod) ale najmä RINEX formátu dát. Jeho 

funkcionalita pozostáva z troch hlavných častí. Translation  alebo preklad, 

umožnenie práce s binárnymi, natívnymi formátmi výrobcov GNSS prijímačov. 

Editing alebo úprava dát, ktorá zahŕňa časové orezanie, spájanie, filtrovanie 

a podobnú prácu s dátami. Quality Check alebo kontrola kvality nameraných či 

inak získaných dát. 

TEQC sa ovláda pomocou príkazového riadku s tým, že spustiteľný súbor 

musíme mať v priečinku s dátami a v príkazovom riadku navolený tento priečinok. 

Príklad príkazu na orezanie časového intervalu z RINEX súboru s automatickým 

vyplnením hlavičky: teqc -st yyyy-mm-dd_hh:mm:ss -e yyyy-mm-dd_hh:mm:ss 

http://www.topconpositioning.com/products/software/updaters-and-utilities/utilities
https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html
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RINEXfile > NEWRINEXfile. Kde -st znamená štart a -e znamená koniec orezania 

dát, pričom RINEXfile je pôvodný a NEWRINEXfile novovytvorený súbor vo 

formáte RINEX. Podobným spôsobom som si uľahčil prácu s dátami z referenčnej 

stanice, ktoré som mal v hodinových intervaloch. Niektoré meranie presahovalo z 

jednej hodiny do ďalšej a potreboval som použiť viac ako jeden súbor s 

referenčnými dátami. Využil som príkaz na spájanie RINEX súborov: teqc RINEX1 

RINEX2 RINEX3 > RINEXfinal. 

8.3 Získanie dodatočných dát 

Dodatočné dáta v mojej práci rozdeľujem na dva druhy: 

• Dáta z referenčnej stanice  

• Dáta z podporných GNSS služieb 

V predošlej kapitole a aj v niektorých predošlých pasážach práce bola 

spomenutá referenčná stanica VSBO. Táto referenčná stanica patrí do výskumnej 

a experimentálnej siete pre observácie s GNSS (VESOG). Je umiestnená na 

budove A, Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity v Ostrave (VSB-TUO). K 

dátam sa pristupuje pomocou ftp serveru na adrese gps.vsb.cz.  

Najznámejšou podpornou službou pre GNSS je IGS. IGS je medzinárodná 

civilná asociácia, ktorú tvoria desiatky prispievajúcich organizácií z celého sveta. 

Hlavným cieľom IGS je poskytovanie produktov a služieb pre GNSS.(Kačmařík 

2014)  

Center for Orbit Determination in Europe (CODE) je konzorcium 

astronomického inštitútu univerzity v Bern (AIUB - Astronomical Institute at the 

University of Bern). CODE svojimi produktmi prispieva  ako analytické centrum do 

asociácie IGS. Jedná sa hlavne o presné efemeridy družíc a súradnice 

pozemných staníc, parametre rotácie zeme, korekcie hodín družíc a prijímačov, 

globálne ionosférické mapy a parametre troposféry.(Zdroj 8) 

 K produktom je možné pristupovať tiež pomocou ftp serveru. Pre môj 

projekt som používal tieto konkrétne produkty (ak nie je uvedené inak zo služby 

CODE): 

• presné efemeridy družíc 

• korekcie chýb hodín družíc 

• parametre rotácie zeme 

• globálnu ionosférickú mapu 

• korekcie pre hardvérové oneskorenie signálov 

• korekcie pre fázové centrá antén prijímačov  (IGS) 

http://www.aiub.unibe.ch/content/research/satellite_geodesy/code___research/index_eng.html
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Produkty sú dostupné v rôznych verziách v závislosti na ich dostupnosti a 

presnosti. Pri vyhodnotení statického merania som používal najpresnejšiu variantu 

s názvom final. Tá je dostupná približne 14 dní od observacií. 

8.4 Referenčné súradnice RS VSBO 

Referenčné súradnice RS VSBO  sú publikované na webových stránkach 

CZEPOS (Sieť permanentných staníc GNSS Českej Republiky) spravovanej 

Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK).  

Tieto súradnice sú v referenčnom systéme ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System), realizácia referenčného rámca ETRF2000 v epoche 1989, v 

zemepisnej šírke, dĺžke a výške na elipsoidom. Lenže pre účel zahrnutia metódy 

PPP do porovnávania som zvolil ako používaný referenčný systém ITRS 

(International Terrestrial Reference System), respektíve jeho realizáciu v podobe 

referenčného rámca  ITRF  (International Terrestrial Reference Frame) v realizácií 

ITRF2008,  v epoche vlastného merania (1. 11. 2014). Toto je totiž referenčný 

rámec, v ktorom sú súradnice bodov 219, 231, vypočítané technikou PPP z 

vlastného merania. PPP určuje súradnice v tom rámci, v ktorom sú určené 

efemeridy družíc použité pre spracovanie (tzn. ITRF 2008). Nie je korektné 

porovnávať súradnice dvoch rozdielnych referenčných rámcov, takže bolo nutné 

súradnice z CZEPOS transformovať alebo využiť súradnice referenčnej stanice z 

iného zdroja.  

Ako vhodným zdrojom pre tieto súradnice bola kampaň EUREF-Czech-

2009, pri ktorej boli určené súradnice všetkých referenčných staníc v Českej 

Republike. Tieto súradnice boli určené v realizácií ITRF2005 pre epochu 1. 1. 

2007 na základe dlhodobých presných spracovaní  vykonaných na VÚGTK 

(Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický [Zdroj 9]). Tieto 

súradnice bolo treba iba previesť z ITRF2005 epochy 2007 do ITRF2008 epochy 

2014, kedy boli realizované moje vlastné merania. Transformáciu som realizoval 

pomocou nástroja coord trans na webe európskej siete referenčných staníc 

(EUREF EPN) (Zdroj 10).  

Ukázalo sa, že súradnice uvedené na webe CZEPOS po transformácií z 

ETRF2000 do ITRF2008 epochy vlastného merania (1. 11. 2014) sú dosť 

rozdielne voči transformovaným z EUREF-Czech. Tento rozdiel je daný hlavne 

transformáciou Európskeho ETRF do globálneho ITRF. 

Ako overenie vhodnosti použitia referenčných súradníc som využil 

spracovanie dát z RS VSBO pomocou techniky PPP v softvéri RTKLib. Konkrétne 

som spracoval dáta zo dňa 1. 11. 14 a 10. 11. 14 (Tieto dva termíny sú zvolené 

tak aby výsledok bol priemer dvoch dní z daného obdobia, v ktorom som realizoval 

svoje vlastné merania na bodoch 219 a 231.) Použité boli presné produkty 

z CODE pričom na elimináciu vplyvu ionosféry bola využitá lineárna kombinácia 

ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/EUREF_camp/ETRS89-CZ_FinalReport.pdf
http://epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/
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signálov prostej ionosféry. Výsledkom tohto overenia boli takmer totožné 

súradnice ako tie transformované z kampane EUREF-Czech-2009. Súradnice z 

CZEPOS sa líšili o desiatky centimetrov, čo ukazuje aj nasledujúca Tabuľka 3.  

Ako výsledné súradnice RS VSBO potrebné pre spracovanie post processingu 

DGPS som používal prepočet z EUREF Czech. 

Zdroj Ref. Rámec Epocha x (m) y  (m) z  (m) 

CZEPOS ETRF2000 1.1.1989 3916836,283 1285051,104 4851125,930 

Euref-Czech-2009 ITRF2005 1.1.2007 3916835,931 1285051,357 4851126,150 

Prepočet z CZEPOS ITRF2008 1.11.2014 3916835,353 1285051,906 4851126,483 

Prepočet z EUREF 
Czech ITRF2008 1.11.2014 3916835,791 1285051,483 4851126,227 

Výpočet z RTKLib - PPP ITRF2008 10.11.2014 3916835,798 1285051,483 4851126,227 

Výpočet z RTKLib - PPP ITRF2008 1.11.2015 3916835,796 1285051,487 4851126,227 

Tabuľka 3: Porovnanie referenčných súradníc RS VSBO 

Konkrétne rozdiely prepočtu z EUREF Czech verzus prepočet z CZEPOS: x 

= 0,438m, y = 0,423m, z = 0,256m. 

8.5 Referenčné súradnice bodov 219 a 231 

Prvou logickou možnosťou sa javilo použitie súradníc z geodetických 

údajov bodov. Problémom ale bolo, že tieto súradnice sú v referenčnom systéme 

ETRS89, realizácií referenčného rámca ETRF2000, platné pre epochu 1. 1. 1989.  

Keďže pre porovnávanie som zvolil referenčný rámec ITRF2008 platný pre epochu 

merania (z dôvodu popísaného v kapitole 8.4), bolo by nekorektné porovnávať 

súradnice dvoch rozdielnych referenčných rámcov a nastal podobný problém ako 

v predchádzajúcej podkapitole.  

Prvou možnosťou bolo transformovať súradnice bodov 219 a 231 z ETRF 

do ITRF.  Na túto transformáciu som využíval nástroj na webe EUREF EPN. 

Zemepisné súradnice bolo najprv nutné transformovať na pravouhlé súradnice 

x,y,z, a až potom spomenutým nástrojom pretransformovať do požadovaného 

referenčného rámca. Tento postup som vyskúšal. Takéto súradnice sú však 

ovplyvnené chybami ktoré do nich vnáša transformácia, čo sa ukázalo aj pri 

referenčných súradniciach RS VSBO v predošlej podkapitole (Tabuľka 3). 

Ďalšou možnosťou bolo referenčné súradnice nejakým spôsobom stanoviť 

na základe mojich meraní. Keďže, pri určovaní súradníc RS VSBO sa osvedčilo 

použitie techniky PPP rozhodol som sa túto techniku použiť aj pri určení 

referenčných súradníc bodov 219 a 231. Zobral som všetky merania dvoj 

frekvenčným prístrojom HiperGD. Jednalo sa o nezačistené merania bez 

orezávania, teda interval dlhší ako jedna hodina. Použil som nastavenia techniky 

PPP ekvivalentné k tým pre výpočet súradníc RS VSBO.  A nakoniec som urobil 
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aritmetický priemer súradníc, ktoré mi vyšli pre obidva termíny merania (viď. 

Tabuľka 4). 

  x (m) y (m) z (m) 

219 popoludní 3915182,636 1292264,088 4850449,818 

219 predpoludním 3915182,868 1292264,791 4850450,116 

priemer 3915182,752 1292264,440 4850449,967 

        

231 popoludní 3913122,594 1259722,665 4860682,597 

231 predpoludním 3913122,625 1259722,279 4860682,345 

priemer 3913122,610 1259722,472 4860682,471 

Tabuľka 4: Referenčné súradnice bodov 219 a 231 

8.6 Spracovanie v Topcon Tools 

Topcon Tools nepodporuje techniku PPP, preto spracovanie v tomto 

softvéri pozostávalo len zo spracovania metódou DGPS. Tá je v tomto prípade 

veľmi jednoduchá a intuitívna.  

Postup PP DGPS v Topcon Tools: 

• založenie projektu a jeho základná konfigurácia (názov, súradnicový 

systém, typ súradníc...)  

• načítanie predspracovaných dát z ROVER GNSS prístroja  

• načítanie predspracovaných dodatočných dát z RS VSBO 

• prepísanie súradníc vypočítaných z dát RS VSBO presnými súradnicami 

(referenčnými) 

• doplnenie údajov (výšky antén prijímačov, typy antén) 

• nastavenie a spustenie PP 

Topcon Tools je softvér, ktorý pozostáva z viacerých modulov. Pre mňa bol 

najdôležitejší Post Processing modul a GIS modul. Pričom prvý menovaný je 

komplexnejší a dokáže spraviť PP na základe kódových a zároveň fázových 

meraní (kombinovane) a taktiež umožňuje zahrnutie presných efemeridov do 

výpočtu. Druhý menovaný je jednoduchší a dokáže robiť PP iba na základe 

kódových meraní. Túto vlastnosť som využil a získaval jednotlivo korigované 

súradnice z výpočtu kódovej DGPS a fázovej DGPS, čo bolo neskôr pri 

porovnávaní užitočné. Fázovou DGPS v tomto prípade nemyslím DGPS čisto 

z fázových observácií ale kombinovane aj z fázových a kódových. 

8.7 Spracovanie v Trimble GPS Pathfinder Office 

V tomto softvéri sa jednalo tiež iba o spracovanie diferenčnej metódy. 

Avšak komplikáciou bolo zistenie o nemožnosti spracovania, surových dát z 

merania v teréne inej značky prijímačov ako Trimble. To znamená, že v tomto 
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softvéri som spracovával dáta iba zo sady Trimble, teda kódové a fázové merania 

na jednej frekvencií. 

Z nemožnosti práce s formátom RINEX vyplýva, že natívne dáta 

nepodliehali práci spomínanej v podkapitole predspracovanie dát. Musel som 

nájsť iný spôsob ako dáta v natívnom formáte predspracovať a zachovať 

konzistentnosť spracovania s ostatnými softvérmi. Na prácu s natívnym formátom 

dát je súčasťou Trimble GPS Pathfinder Office utilita s názvom ssf record editor. 

Utilita je spustiteľná samostatne alebo v hlavnom softvéri. Umožňuje 

prezerať standard storage format (ssf) súbory detailne a slúži na pokročilú úpravu 

dát, mazanie, vynechanie záznamov z výpočtu, vyhľadávanie záznamov podľa ich 

typu, času a podobne. V tomto nástroji som natívne dáta orezával na požadované 

časové intervaly, ktoré boli zhodné s tými v RINEX formáte. 

Na PP DGPS slúži utilita Differential Correction, ktorá funguje vo forme 

sprievodcu. Postupuje sa v ňom nasledovne: 

• načítanie dát z ROVER (dáta z prístroja pohybujúceho sa v teréne) 

• nastavenie typu spracovania (na výber sú 3 typy: iba kódových meraní, iba 

fázových, kombinovane) 

• načítanie dát z BASE (dáta z prístroja poskytujúceho korekcie) 

• nastavenie použitia referenčnej polohy (presných súradníc RS) 

• potvrdenie platnosti všetkých zadaných údajov a samotný post processing 

8.8 Spracovanie v module RTKPost softvéru RTKLib 

Modul RTKPost sa stará o prácu post processingu softvéru RTKLib. Zvláda 

DGPS a aj techniku PPP. Výhodou je, že užívateľ má veľa možnosti konfigurácie 

nastavení a  pridania dodatočných dát. 

Užívateľské rozhranie pozostáva zo základného okna, v ktorom sa 

načítavajú dáta z ROVER, dáta z Base (v prípade PPP je toto okno neaktívne). 

V druhej, spodnej časti tohto okna sa načítavajú dodatočné dáta ako navigačná 

správa, presné efemeridy družíc, korekcie chýb hodín družíc. Pred spracovaním je 

však nutné v nastaveniach (po kliknutí na tlačidlo options vyskočí nové okno 

užívateľského rozhrania) vybrať metódu spracovania. A podľa nej dokonfigurovať 

nastavenia, prípadne vložiť ďalšie dodatočné dáta.  

Malou nevýhodou je fakt, že pri metóde DGPS si v tomto softvéri musíme 

vystačiť so spracovaním iba kódových meraní. To vo výsledku trocha ochudobní 

moje porovnávanie.  

Pri oboch metódach spracovania vlastných meraní som používal identické 

vstupné dáta a takmer identické aj tie dodatočné. Pri korigovaní vplyvu ionosféry 

som použil globálnu ionosférickú mapu z CODE, iba v prípade techniky PPP nad 
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dvoj frekvenčným kódovým aj fázovým meraním som využil lineárnu kombináciu  

signálov prostej ionosféry. Používaný model troposféry bol Saastamoinen. Ďalšími 

vstupnými dátami boli: korekcie chýb antén družíc a prijímačov, korekcie 

hardvérového oneskorenia a parametre rotácie Zeme. 

Pri vkladaní referenčných súradníc ako aj výsledných súradníc ide vybrať 

ich typ, takže som nemusel riešiť žiadny prevod zo zemepisných na pravouhlé 

daného referenčného rámca ako napríklad pri softvéri Trimble GPS Pathfinder 

Office. 
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9. Vyhodnotenie výsledkov statického merania 

 
Výsledkami spracovania statického merania sú súradnice  dvoch  bodov z 

dvoch rôznych termínov merania,  použitím dvoch prijímačov, spracované dvoma 

technikami PP z troch softvérov, pre intervaly observácie 15, 30, 45, 60 minút. 

Tieto súradnice som porovnával voči referenčným súradniciam, ktorých 

výpočet a určenie bolo odôvodnené v kapitole 8.5. Referenčný rámec súradníc je 

ITRF2008  v epoche 1.11. 2014. (teda aktuálnej epoche statického merania, 

zjednodušenej na jeden termín). Výsledkom porovnávania sú súradnicové rozdiely 

Δx, Δy, Δz   pravouhlých súradníc  x, y, z. Z tých som pre generalizáciu výsledkov 

vypočítal polohovú a výškovú presnosť Δxy a Δz. 

Z toľkých výstupov sa pomocou tabuľkového znázornenia pokúšam 

interpretovať ucelené výsledky a formulovať závery.  V hlavičke tabuľky je vždy 

zmienená technika spracovania, počet frekvencií a z akých meraní je spracovaná. 

Výsledky sú rozdelené vždy do vyššie spomínaných štyroch intervalov, ktoré sa 

ďalej delia na hodnoty podľa termínu a bodu merania (219r, 219p, 231r, 231p – 

kde „r“ znamená ráno teda predpoludním a „p“ znamená popoludní). Nakoniec je 

ku každému intervalu vypočítaný aritmetický priemer z týchto štyroch hodnôt, pre 

jednoduchšie znázornenie a porovnanie medzi softvérmi. 

Farebné rozlíšenie výsledných priemerov červenou, oranžovou a zelenou 

slúži čitateľovi na jednoduchšiu a rýchlejšiu orientáciu v porovnaní dosiahnutej 

presnosti. Kde červená znázorňuje najmenej až zelená najviac presné výsledky 

(výsledne priemery). 

Ak je v porovnaní uvádzané, že sa jedná o výsledky DGPS alebo PPP 

z kódových aj fázových meraní, znamená to kombinované riešenie. DGPS z čisto 

fázových meraní, bez použitia kódových meraní sú síce možné ale nie až tak 

časté. 
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9.1 Porovnanie DGPS, kódové jedno frekvenčné meranie 

V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov metódy DGPS zo 

všetkých troch softvérov. Tá bola realizovaná z jedno frekvenčného kódového 

merania so sadou Trimble. 

 

Tabuľka 5: Porovnanie DGPS z kódového jedno frekvenčného statického merania 

K výsledkom je nutné podotknúť, že počas merania predpoludním na bode 

219 (zástavba) boli v určitú počiatočnú dobu merania dosť zlé podmienky (PDOP 

rovné 4 až 6, viď. Obrázok 6), čo spôsobilo diametrálne odlišnú presnosť. Ale aj 

túto situáciu môžeme zužitkovať v  porovnaní.  Najviac značné je toto zhoršenie 

pri spracovaní  15 minútového intervalu softvérom Topcon Tools. Potom však už 

poskytoval porovnateľné výsledky ako ostatné softvéry.  

DGPS 

1 frek. - kódovo Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

219r 2,525 1,225 0,900 0,063 3,048 1,872

219p 0,543 0,103 0,377 0,257 0,543 0,068

231r 0,420 0,100 0,855 0,276 0,733 0,167

231p 0,318 0,293 0,344 0,711 0,278 0,338

priemer 0,951 0,430 0,619 0,327 1,151 0,611

priemer2 0,427 0,166 0,525 0,415 0,518 0,191

219r 3,589 1,859 1,169 0,287 4,137 2,680

219p 0,609 0,107 0,392 0,330 0,619 0,078

231r 0,442 0,137 0,894 0,091 0,755 0,014

231p 0,224 0,529 0,354 0,781 0,208 0,450

priemer 1,216 0,658 0,702 0,372 1,430 0,805

priemer2 0,425 0,258 0,547 0,401 0,527 0,180

219r 4,161 2,827 1,599 0,542 5,311 3,473

219p 0,725 0,108 0,707 0,203 0,752 0,061

231r 0,683 0,081 0,909 0,036 0,807 0,048

231p 0,256 0,469 0,377 0,755 0,241 0,471

priemer 1,456 0,871 0,898 0,384 1,778 1,013

priemer2 0,555 0,219 0,664 0,332 0,600 0,193

219r 20,532 10,121 1,987 0,622 5,540 2,995

219p 0,854 0,009 0,646 0,143 0,864 0,030

231r 1,021 0,524 1,077 0,264 1,016 0,533

231p 0,247 0,406 0,353 0,727 0,305 0,469

priemer 5,663 2,765 1,016 0,439 1,931 1,007

priemer2 0,707 0,313 0,692 0,378 0,728 0,344

GPS Pathfinder office RTKLib 

60min

Topcon Tools

45min

30min

15min
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Môžeme si všimnúť, že hodnoty (neprihliadajúc na 219r) z Topcon Tools a RTKLib 

sú si veľmi podobné. Najviac to je vidieť pri hodnotách variantu 219p a 231p. 

Z čoho môžeme vyvodiť záver, že voľne dostupný softvér RTKLib si vo výsledkoch 

spracovania jedno frekvenčného kódového merania metódou DGPS počínal 

s obdobnou až skoro totožnou presnosťou ako komerčný Topcon Tools. Aj keď 

v celkovom aritmetickom priemere mal navrch Topcon Tools. RTKLib si však 

lepšie poradil s problematickými observáciami pri 15 minútovom intervale. 

V tomto porovnaní najlepšie obstál softvér Trimble GPS Pathfinder Office. 

Najlepšie si poradil aj s problematickými observáciami variantu 219r. Celkovo sa 

dá povedať, že všetky tri softvéry dosiahli výsledky s porovnateľnou presnosťou a 

žiadny výrazne nezaostal alebo nedominoval. 

V tabuľke sa nachádza aj aritmetický priemer s názvom priemer2, 

vypočítaný z hodnôt bez zaradenia variantu 219r. Hodnoty tohto výsledného 

priemeru ukazujú najlepšie výsledky na strane Topcon Tools, avšak rozdiel voči 

hodnotám zo zvyšných softvérov je veľmi malý. Navyše sa potvrdzuje záver o 

konkurencií schopnosti softvéru RTKLib najviac presnými hodnotami priemeru2 

vertikálnej zložky pre intervaly 30 a 45 minút.  

  



Dominik Húšťava: Porovnanie presnosti výstupov post-processingu GPS meraní 
z rôznych softvérov 

 

2015  36 
 

9.2 Porovnanie DGPS, kódové dvoj frekvenčné meranie 

V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov metódy DGPS dvoch 

softvérov. Tá bola realizovaná z dvoj frekvenčného kódového merania so sadou 

Topcon. Ako už bolo spomenuté, riešenie v Trimble GPS Pathfinder Office nebolo 

možné realizovať. 

 

Tabuľka 6: Porovnanie DGPS z kódového dvoj frekvenčného merania 

Táto tabuľka len potvrdila porovnateľnú dosiahnutú presnosť výstupov 

oboch softvérov aj pri použití merania na dvoch frekvenciách. Mierne lepšie 

výsledky dosiahol Topcon Tools. Výsledné priemerne hodnoty softvéru RTKLib 

najviac zhoršujú hodnoty pri variante 219r. To bolo meranie v horších 

podmienkach v zástavbe. 

Pri porovnaní týchto výsledkov oproti jedno frekvenčnému DGPS z 

predošlej kapitoly je vidieť nárast dosiahnutej presnosti. 

DGPS

2 frek. - kódovo Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

219r 0,523 0,282 0,825 1,484

219p 0,355 0,298 0,397 0,350

231r 0,225 0,085 0,463 0,273

231p 0,293 0,089 0,252 0,018

priemer 0,349 0,188 0,484 0,531

219r 0,499 0,306 0,896 1,690

219p 0,302 0,518 0,452 0,308

231r 0,273 0,073 0,441 0,319

231p 0,361 0,244 0,250 0,055

priemer 0,359 0,285 0,510 0,593

219r 0,405 0,044 0,918 1,865

219p 0,344 0,616 0,508 0,467

231r 0,521 0,285 0,422 0,248

231p 0,373 0,262 0,291 0,091

priemer 0,411 0,302 0,535 0,668

219r 0,732 0,245 0,756 1,484

219p 0,494 0,844 0,557 0,299

231r 0,507 0,229 0,377 0,223

231p 0,374 0,160 0,380 0,074

priemer 0,527 0,370 0,517 0,520

15min
nepodporuje cudzie 

dáta z rover

30min
nepodporuje cudzie 

dáta z rover

45min
nepodporuje cudzie 

dáta z rover

Topcon Tools GPS Pathfinder officeRTKLib

60min
nepodporuje cudzie 

dáta z rover
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9.3 Porovnanie DGPS a PPP, kódové a fázové jedno frekvenčné meranie 

V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov metódy DGPS softvérov 

Topcon Tools, Trimble GPS Pathfinder Office a výsledkov techniky PPP softvéru 

RTKLib. Jednalo sa o spracovanie z jedno frekvenčného kódového aj fázového 

merania. V RTKlib  nebolo možné do spracovania  metódou DGPS zaradiť fázové 

meranie, takže by sme dostali výsledky zhodné s tými v kapitole  9.2. 

 

  Tabuľka 7: Porovnanie DGPS, PPP z jedno frekvenčného kódového aj fázového merania 

Výsledky GPS Pathfinder Office, variantu 219r sú zhodné s tými v Tabuľke 

5. Je to spôsobené tým, že softvér vypočítal výslednú polohu iba z kódových 

meraní, lebo boli vyššej kvality ako tie fázové. Pri ostatných variantoch (219p, 

231r, 231p) tohto softvéru sú fázové merania zapracované z veľkej časti (viac ako 

50%). 

Pri porovnaní dvoch komerčných softvérov je vidieť opäť obdobnú presnosť 

výsledkov metódy DGPS.  V tomto prípade môžeme porovnávať aj dosiahnutú 

DGPS, PPP

1 frek. -(kombinovane) Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

219r 0,354 0,215 0,900 0,063 1,154 0,136

219p 0,370 0,232 0,192 0,020 0,274 0,513

231r 0,557 0,115 0,727 0,151 0,838 0,078

231p 0,462 0,069 0,429 0,189 0,344 0,401

priemer 0,435 0,157 0,562 0,106 0,652 0,282

priemer2 0,463 0,138 0,449 0,120 0,485 0,330

219r 0,358 0,219 1,169 0,287 1,634 0,409

219p 0,370 0,231 0,193 0,020 0,248 0,087

231r 0,547 0,250 0,886 0,223 0,964 0,319

231p 0,462 0,072 0,425 0,195 0,440 0,547

priemer 0,435 0,193 0,668 0,181 0,822 0,340

priemer2 0,460 0,184 0,502 0,146 0,551 0,317

219r 0,368 0,219 1,599 0,542 2,798 1,329

219p 0,367 0,230 0,236 0,050 0,807 0,436

231r 0,677 0,476 0,985 0,394 0,921 0,086

231p 0,458 0,059 0,411 0,276 0,429 0,650

priemer 0,467 0,246 0,808 0,315 1,239 0,625

priemer2 0,501 0,255 0,544 0,240 0,719 0,391

219r 0,617 0,240 1,987 0,622 4,767 2,158

219p 0,367 0,227 0,179 0,045 1,323 1,015

231r 0,471 0,332 0,950 0,107 1,143 0,515

231p 0,464 0,063 0,379 0,303 0,639 0,957

priemer 0,480 0,215 0,874 0,269 1,968 1,161

priemer2 0,434 0,207 0,503 0,152 1,035 0,829

30min

nevyhodnocuje 

fázove DGPS

15min

nevyhodnocuje 

fázove DGPS

60min

nevyhodnocuje 

fázove DGPS

45min

nevyhodnocuje 

fázove DGPS

Topcon Tools GPS Pathfinder office RTKLib - DGPS RTKLib - PPP
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presnosť výsledkov rozličných metód spracovania. Keď sa pozrieme na 

dosiahnutú priemernú presnosť výsledkov PPP vidíme, že pri intervaloch 15 až 30 

minút je značne horšia ako z DGPS, ale pri 45 až 60 minútovom intervale už 

dosahuje podobnú presnosť ako metóda DGPS týchto softvérov.  

Vplyv dĺžky observácie na kvalitu výstupov pri DGPS je iba mierny až 

takmer žiadny. V prípade techniky PPP je pozorovateľná zmena vplyvom dĺžky 

observácie dosť veľká. Je vidieť, že riešenie technikou PPP sa s narastajúcim 

časom stále spresňuje. Jednoducho je to možné vysvetliť potrebnou dobou 

konvergencie vyžadovanou technikou PPP k dosiahnutiu vysokej presnosti 

merania. Ako už bolo uvedené v kapitole 5.2, doba tejto konvergencie sa rádovo 

pohybuje okolo 30 až 60 minút. 

9.4 Porovnanie DGPS a PPP, kódové a fázové dvoj frekvenčné meranie 

Ako bolo spomenuté v podkapitole 9.3 metóda DGPS je v RTKLib 

implementovaná iba z kódových meraní a softvér od firmy Trimble neumožňuje 

spracovať dáta z iných prijímačov. Preto pri tomto riešení môžeme porovnávať iba 

výstupy z diferenčnej metódy Topcon Tools a techniky PPP softvéru RTKlib, ktorá 

pracuje aj s fázovými meraniami. 
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Tabuľka 8: Porovnanie DGPS, PPP z dvoj frekvenčného kódového aj fázového merania 

V tejto tabuľke máme najviac priestoru na posúdenie dosiahnutej presnosti 

techniky PPP voči DGPS. Výstupy oboch dosahujú porovnateľnú presnosť určenia 

súradníc v horizontálnom smere. Vo vertikálnom smere sú na tom mierne lepšie 

výsledky DGPS zo softvéru Topcon Tools. 

Aj v tomto porovnaní sa potvrdilo, že pomocou techniky PPP sme dosiahli 

minimálne aspoň porovnateľnú presnosť ako pomocou diferenčnej metódy 

(DGPS). V prípade dostupnosti meraní na dvoch frekvenciách sa nám otvára 

možnosť použitia lineárnej kombinácie signálov prostej ionosféry v spracovaní 

techniky PPP. Je vidieť, že v porovnaní s jedno frekvenčným riešením a použitím 

globálnej ionosférickej mapy, výstupy dosahujú kvalitných hodnôt už pri kratších 

intervaloch. 

DGPS, PPP

2 frek. - (kombinovane) Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

219r 0,246 0,096 0,393 0,336

219p 0,263 0,100 0,500 0,183

231r 0,468 0,048 0,301 0,121

231p 0,421 0,054 0,169 0,135

priemer 0,349 0,075 0,341 0,194

219r 0,240 0,093 0,301 0,304

219p 0,267 0,101 0,461 0,162

231r 0,573 0,037 0,267 0,170

231p 0,422 0,053 0,127 0,191

priemer 0,375 0,071 0,289 0,207

219r 0,248 0,119 0,197 0,237

219p 0,282 0,126 0,295 0,115

231r 0,429 0,055 0,300 0,228

231p 0,424 0,053 0,127 0,224

priemer 0,346 0,088 0,230 0,201

219r 0,253 0,129 0,269 0,341

219p 0,296 0,133 0,223 0,113

231r 0,432 0,062 0,194 0,224

231p 0,398 0,101 0,236 0,338

priemer 0,345 0,106 0,231 0,254

Topcon Tools RTKLib -PPP

60min

45min

30min

15min
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9.5 Zhrnutie záverov časti statického merania 

Všetky tri softvéry dosiahli porovnateľnú horizontálnu aj vertikálnu presnosť 

určenia súradníc metódou DGPS. Najlepšie si počínal komerčný softvér Topcon 

Tools, ktorý vyhodnotil všetky požadované výstupy.  To sa nepodarilo voľne 

dostupnému softvéru RTKLib ani komerčnému softvéru Trimble GPS Pathfinder 

Office.  

Na základe môjho porovnania výsledkov PP som zistil, že technika PPP 

môže dosiahnutou presnosťou konkurovať metóde DGPS. Hlavne po dlhšej dobe 

observácie pri spracovaní jedno frekvenčného merania a pri spracovaní dvoj 

frekvenčných meraní s použitím lineárnej kombinácie signálov prostej ionosféry. 

Vplyv dĺžky observácie sa najviac odzrkadlil na výsledkoch techniky PPP z jedno 

frekvenčného merania (kapitola 9.3). 

Čo sa týka práce v jednotlivých softvéroch, tak mojím favoritom je určite 

RTKLib, pretože zadarmo poskytuje vysokú mieru konfigurácie nastavení a 

použitia množstva vstupných dát.  
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10. Návrh, realizácia a spracovanie kinematického merania 

Keď hovorím o kinematickej metóde  myslím tým metódu, ktorej záznam na 

bodoch pri pohybe v teréne  trvá niekoľko sekúnd až minút. Z tohto pohľadu sa 

jedná skôr o polo kinematické (pseudo-kinematic) meranie. Táto realizácia však 

viac zodpovedá štandardnému získavaniu dát v teréne, než čisto kinematické 

meranie. 

10.1 Návrh merania 

Návrh pozostával z podobného postupu ako pri statickom meraní. Opäť 

bolo treba vymyslieť v akých podmienkach bude meranie realizované aby bolo 

vhodné na porovnanie. Navrhnutý model meraní bol nasledovný: 

• Rozdielne prostredie vzhľadom na viditeľnosť družíc a náchylnosť na 

viacnásobné šírenie signálu. 

• Opakované meranie na tých istých bodoch v rozličnej polovici dňa 

Z požiadavky na rôznu vzdialenosť miesta merania ako v prípade 

statického merania  som upustil, pretože by to bolo náročné na realizáciu merania. 

A taktiež treba zohľadniť to, že obmedzujúcim faktorom v prípade kinematického 

merania  je krátka doba observácie na jednom mieste. Preto kritéria návrhu 

modelu meraní mohli byť mierne benevolentnejšie. 

10.2 Plánovanie merania 

 Na umiestnenie jednotlivých bodov kinematického merania som zvolil 

zástavbu areálu VŠB – TUO a pole neďaleko areálu. Fyzicky som rozmiestnil 5 

bodov na poli pomocou drevených kolíkov a ďalších  5 bodov v areáli pomocou 

signalizácie farebným sprejom. Konkrétne rozmiestnenie týchto 10 bodov sa 

nachádza na obrázku nižšie. 

 

Obrázok 7: Rozmiestnenie bodov kinematického merania 
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Termín merania bol zvolený na  23. 2. 2015 popoludní a 25. 2. 2015 

predpoludním. S podmienkou, že v danom termíne merania sa uskutoční 

zmeranie  všetkých bodov oboma sadami prijímačov. V končiacom zimnom 

období nebola vegetácia ešte olistená, čo môže mať tiež pozitívny dopad na 

výsledky meraní pri ich potenciálnom porovnaní s meraniami v aktívnom 

vegetačnom období. 

10.3 Plánovanie v Occupation Planning 

Plánovanie z pohľadu konštelácie družíc bolo v prípade kinematického 

merania zjednodušené. Bolo by komplikované zakresliť každé prostredie 

jednotlivých bodov v zástavbe a zosúladiť meranie s dvoma sadami prístrojov v 

jednom predpoludní alebo popoludní s konkrétnymi požiadavkami na počet 

viditeľných družíc a ich optimálnu konšteláciu. 

Pretože vzdialenosť oboch prostredí je krátka a termín merania je tiež 

krátko po sebe, nahradil som plánovanie kinematického merania plánovaním na 

jednom bode v lokalite kinematického merania (využil som súradnice RS VSBO). 

A podľa grafu viditeľnosti a dostupnosti družíc som vybral interval vyhovujúci 

návrhu a postačujúci na meranie s čo najviac optimálnymi podmienkami pre 

meranie. 

 

Obrázok 8: Graf dostupnosti družíc a hodnoty PDOP (termíny merania: 23. 2. –popoludní, 25. 2. – 
predpoludním 
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Lomená červená čiara v spodnej časti znázorňuje priebeh hodnoty PDOP v 

čase. Zelená oblasť znázorňuje časový úsek vyhovujúci zvoleným hraničným 

hodnotám minimálneho počtu viditeľných družíc a maximálnej hodnoty PDOP (6 

družíc, PDOP = 3). Hodnoty ľavej osy grafu slúžia pre hodnotu PDOP aj počet 

viditeľných družíc. Spodná os je ukazovateľ času v UTC. 

Na obrázku 8 sú červeným rámikom označené plánované a následne aj 

skutočné intervaly merania. Popoludňajšie podmienky sú z pohľadu hodnotených 

parametrov horšie ako tie predpoludňajšie. 

10.4 Realizácia kinematického merania 

Samotné meranie prebehlo nasledovne: 

• Zmeranie všetkých bodov RTK metódou (referenčné súr.) 

• Zmeranie bodov na poli sadou Trimble 

• Zmeranie bodov na poli sadou Topcon 

• Zmeranie bodov v zástavbe sadou Trimble  

• Zmeranie bodov v zástavbe sadou Topcon 

• Opakovanie tohto postupu (okrem RTK) v druhom termíne 

Záznam na každom bode zakaždým presahoval 60 sekúnd. Výška antény 

na výtyčke bola konštantná 180 centimetrov.  

10.5 Spracovanie kinematického merania 

 Predspracovanie dát opäť pozostávalo z konverzie natívnych formátov do 

formátu RINEX a orezania času observácie. Orezanie v tomto prípade iba 

z presahujúcich observácií na presne 60 sekundový interval na každom bode.  

 Získanie dodatočných dát sa líšilo voči statickému meraniu iba použitím 

verzie rapid pri dodatočných produktoch z CODE (presné efemeridy družíc, 

korekcie chýb hodín na družiciach). Pretože pri spracovaní statického merania 

som využíval produkty vo verzií final, v prípade spracovania kinematického som 

chcel overiť dosiahnutú presnosť s využitím verzie rapid. Tá je dostupná približne 

dva dni po observácií. Všeobecne je možné povedať, že kvalita produktov verzie 

rapid je už v tejto dobe prakticky porovnateľná s produktmi verzie final. 

 Rozdielne bolo aj použitie referenčných súradníc RS VSBO. V tomto 

prípade som použil súradnice publikované na stránkach CZEPOS, ktoré sú 

v ETRF2000 v epoche 1. 1. 1989. Ako referenčné súradnice bodov v teréne som 

zvolil súradnice určené metódou RTK (Dosiahnutá presnosť týchto súradníc by sa 

v krátkej vzdialenosti od referenčnej stanice mala pohybovať okolo 5 až 10 cm pri 

fixnom riešení. Vyžadovanie fixného riešenia a hraničná hodnota 10 cm bola 

nastavená priamo pri meraní v teréne – v projekte mapovania.). Pri jej 

vyhodnotení boli ako referenčné použité práve tie z CZEPOS. Takže by bolo 

nekorektné pri spracovaní použiť ako referenčné súradnice stanice VSBO 
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súradnice z kampane EUREF-CZECH, tak ako v prípade statického merania. Z 

toho ale vyplýva fakt, že nie je možné priamo voči sebe postaviť súradnice 

získane technikou PPP a tie z DGPS, pretože sú v rozdielnom referenčnom 

systéme. Ako bolo spomínané výsledky techniky PPP sú v referenčnom rámci, 

v ktorom sú určené použité presne efemeridy družíc. 

 Samotné spracovanie v jednotlivých softvéroch sa v podstate líšilo od 

spracovania statického merania iba počtom spracovávaných bodov. 
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11. Vyhodnotenie výsledkov kinematického merania 

Výsledkami spracovania kinematického merania sú pravouhlé súradnice 

referenčného systému ETRS v realizácií referenčného rámca ETRF2000. Tieto 

súradnice som porovnával voči referenčným súradniciam. Referenčné súradnice 

som získal metódou RTK. Výsledkom tohto porovnania boli súradnicové rozdiely 

Δx, Δy, Δz pravouhlých súradníc x, y, z vyššie zmieneného referenčného rámca. 

 Aby boli výsledky jednoduchšie interpretovateľné vypočítal som zo 

súradnicových rozdielov polohovú a výškovú presnosť pre každý bod v zástavbe 

aj na poli. Následne som z polohovej a výškovej presnosti urobil aritmetický 

priemer pre pole a pre zástavbu celkovo. Po tejto generalizácií výsledkov som 

vytvoril tabuľkové výstupy, z ktorých sa pokúšam vyvodiť závery.  

 V hlavičke tabuľky je vždy uvedená technika spracovania, počet frekvencií, 

z akých meraní je spracovaná a  dátum merania. V prípade  23. 2. 2015 sa jedná 

o popoludňajšie meranie a v prípade 25. 2. 2015 o predpoludňajšie. Horizontálne 

sa tabuľka člení na výsledky pre pole, zástavbu a vertikálne pre jednotlivé 

softvéry. 

11.1 Porovnanie DGPS, kódové jedno frekvenčné kinematické meranie 

V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov metódy DGPS zo 

všetkých troch softvérov. Tá bola realizovaná z jedno frekvenčného kódového 

merania so sadou Trimble. 

 

Tabuľka 9: Porovnanie DGPS z jedno frekvenčného kódového kinematického merania 

Najpresnejšie výsledky v termíne 23. 2. 15 poskytol softvér Trimble GPS 

Pathfinder Office, potom voľne dostupný softvér RTKLib. Dosiahnutá priemerná 

presnosť  pre obe prostredia  v riešení RTKLib je približne 1-krát horšia ako v 

softvéri GPS Pathfinder Office. Najhoršie výsledky v tomto termíne poskytol 

softvér Topcon Tools. Síce vo vertikálnom smere sú výsledky obdobné ako z 

riešenia RTKLib, avšak v horizontálnom sú značne horšie  ako z ostatných riešení. 

DGPS, kódové

23. 2. - 1 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 1,357 0,376 0,534 0,473 0,249 0,212

Zástavba 1,796 0,706 0,807 0,556 0,439 0,180

DGPS, kódové

25. 2. - 1 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 0,395 0,737 0,239 0,423 0,149 0,501

Zastavba 11,398 29,200 0,805 1,989 0,534 0,978

Topcon Tools RTKLib GPS Pathfinder Office

Topcon Tools RTKLib GPS Pathfinder Office
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V termíne 25. 2. 15 pre prostredie bez prekážok vo výhľade na družice 

(teda na poli) dosiahli všetky softvéry porovnateľnú presnosť určenia súradníc. To 

však neplatí pre zástavbu, kde niektoré body kinematického merania (8, 9, 10) 

mali v danom čase pravdepodobne zlé podmienky pre meranie (teda nízky počet 

viditeľných družíc, respektíve neoptimálna konštelácia družíc atď.). S touto 

situáciou si najhoršie poradil softvér Topcon Tools a tým pádom poskytol výrazne 

horšie výsledky ako zostávajúce dva softvéry. Nižšie v tabuľke je vidieť, ktoré body 

zástavby boli najproblematickejšie. 

 

Tabuľka 10: Jednotlivé súradnicové rozdiely - Topcon Tools z oboch termínov (body zástavby) 

Vzhľadom na to, že softvér BNC nedokázal vykonať analýzu dát ako 

v kapitole 7.4, prikladám ako dôkaz zlých podmienok v zástavbe SkyPlot, ktorý 

vytvoril modul RTKPlot softvéru RTKLib z observačných a navigačných dát. Na 

ňom je vidieť neoptimálne rozmiestnenie a malý elevačný uhol družíc počas 

merania na bodoch 8 a 10 v termíne 25. 2. 2015. 

 

Obrázok 9: SkyPlot bodov 10 a 8 (v tomto poradí) z tabuľky 10 - 25. 2. 

 

23.2 ΔX ΔY ΔZ 25.2 ΔX ΔY ΔZ

6 -1,343 -1,000 -0,454 6 -0,412 -0,123 -0,034

7 -1,752 -0,488 -0,552 7 0,495 0,168 0,492

8 1,873 1,527 0,192 8 -5,952 -29,254 -83,896

9 -1,437 1,126 -1,232 9 -22,533 4,915 -49,882

10 -1,175 -0,409 -1,102 10 2,615 1,701 -11,697
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11.2 Porovnanie DGPS, kódové aj fázové jedno frekvenčné kinematické 

meranie 

 V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov metódy DGPS zo 

softvérov Topcon Tools a Trimble GPS Pathfinder Office. Do porovnania nebol 

zahrnutý RTKLib, pretože vyhodnocuje DGPS iba  z kódových meraní. Softvéru 

GPS Pathfinder Office sa podarilo vykonať post processing metódou DGPS 

kombinovane z kódových aj fázových meraní iba pre body nachádzajúce sa v 

prostredí bez prekážok (pole). 

 V tabuľke sa okrem výsledkov DGPS nachádzajú aj výsledky techniky PPP, 

ktorá pracuje aj s fázovými meraniami na rozdiel od DGPS v tomto softvéri. Musím 

však poznamenať, že prvotné výsledky PPP boli v globálnom referenčnom rámci 

ITRF2008 (epocha súradníc 23-25. 2. 2015). Preto ich bolo nutné 

pretransformovať do európskeho referenčného rámca ETRF2000 (epocha 

súradníc 1. 1. 1989), v ktorom sú výsledky DGPS aj RTK (referenčné súradnice). 

Ako už bolo vidieť v kapitole 8.4 pri opačnej transformácií referenčných súradníc 

z ETRF2000 do ITRF2008 s obdobným rozdielom v platnosti epoch, tento krok 

nevedie k získaniu naozaj presných súradníc v cieľovom referenčnom rámci 

a epoche. Porovnanie výsledkov pre techniku PPP je preto treba brať iba ako 

orientačné a doplňujúce k výsledkom DGPS. Taktiež vďaka tomu, že realizovať 

PPP riešenie iba z 60s intervalu merania nemá všeobecne príliš význam. 

 

Tabuľka 11: Porovnanie DGPS z jedno frekvenčného kódového aj fázového kinematického 
merania 

Z tohto výstupu je zaujímavá dosiahnutá presnosť DGPS jedno 

frekvenčného kódového a fázového merania  zo softvéru GPS Pathfinder Office. 

Tá je v porovnaní s výsledkami DGPS v Topcon Tools výrazne lepšia. GPS 

Pathfinder Office bol teda v tomto prípade schopný lepšie využiť dostupnosť 

fázových meraní. Ako úž bolo spomenuté, v prípade spracovania meraní 

v prostredí zástavby, nebol na rozdiel od Topcon Tools schopný fázové merania 

do riešenia  vôbec pridať. 

DGPS,PPP aj fázové

23. 2. - 1 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 0,916 0,266 0,076 0,079 0,365 0,340

Zástavba 0,769 0,350 x x 0,552 0,388

DGPS,PPP aj fázové

25. 2. - 1 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 1,664 1,204 0,110 0,076 0,391 0,663

Zástavba 0,515 0,486 x x 0,591 1,504

Topcon Tools GPS Pathfinder office

Topcon Tools GPS Pathfinder Office

RTKLib PPP

RTKLib PPP
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Zahrnutie fázových meraní viedlo v prípade Topcon Tools k nárastu 

presnosti pri meraní v zástavbe. Taktiež na poli v termíne 23. 2. avšak pridanie 

fázových meraní v termíne 25. 2. na poli prinieslo zhoršenie priemerných 

výsledkov. 

11.3 Porovnanie DGPS, kódové dvoj frekvenčné kinematické meranie 

 V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov metódy DGPS zo 

softvérov Topcon Tools a RTKlib. Trimble GPS Pathfinder Office neposkytol 

žiadne riešenie kvôli neschopnosti spracovať dáta z terénu prijímača cudzej 

značky. Meralo sa sadou Topcon. 

 

Tabuľka 12: Porovnanie DGPS z dvoj frekvenčného kódového kinematického merania 

V tomto porovnaní dosiahli porovnateľnú presnosť výsledkov obe riešenia. 

Mierne lepšie si v priemerných výsledkoch pre zástavbu počínal RTKLib. 

Je vidieť, že meraním na dvoch frekvenciách sa zväčša dosiahnutá 

presnosť v porovnaní s jedno frekvenčným variantom zlepšila (Tabuľka 9 – najmä 

Topcon Tools). Avšak netreba zabúdať na fakt, že ide o meranie rozdielnym 

prijímačom v odlišnom čase na jednotlivých bodoch. Nedalo sa merať súčasne 

oboma prijímačmi na danom bode naraz. Časový rozdiel prevedenia merania 

jednou sadou a začatia druhou nie je až tak veľký (15-30 minút), ale pri krátkej 

dobe observácie a zhoršených viditeľnostných podmienkach v zástavbe určite 

zaváži. To vysvetľuje aj hodnoty, ktoré by papierovo mali byť lepšie ale na prvý 

pohľad to tak nie je. 

11.4 Porovnanie DGPS, PPP kódové aj fázové dvoj frekvenčné kinematické 

meranie 

 V tejto tabuľke sa nachádza porovnanie výsledkov diferenčnej metódy 

softvéru Topcon Tools a výsledkov techniky PPP zo softvéru RTKLib. Použité boli 

dvoj frekvenčné kódové aj fázové merania sadou Topcon. 

DGPS - kódové

23. 2. - 2 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

pole 0,635 0,395 0,727 0,256

zastavba 2,831 3,107 1,571 0,791

DGPS kódové

25. 2. - 2 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 0,548 0,382 0,625 0,217

Zástavba 0,799 0,789 0,586 0,479

Topcon Tools RTKLib

Topcon Tools RTKLib
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Tabuľka 13: Porovnanie DGPS a PPP z dvoj frekvenčného kódového aj fázového kinematického 
merania 

Z týchto výsledkov je vidieť, že spracovanie dvoj frekvenčných aj fázových 

meraní technikou DGPS v Topcon Tools dosahuje najvyššiu presnosť oproti 

všetkým ostatným dvoj frekvenčným riešeniam. Je tu vidieť, že rozdiely určených 

súradníc voči referenčným súradniciam získaných meraním technikou RTK sa 

pohybujú na úrovni niekoľko málo centimetrov. Výsledky Techniky PPP pri takto 

krátkej dobe observácie a krátkej vzdialenosti od RS nemôžu v tomto prípade 

konkurovať. Ale sú prakticky porovnateľnej presnosti ako tie, ktoré poskytol 

Topcon Tools, metódou DGPS iba z kódového merania (či už dvoj alebo aj jedno 

frekvenčne). 

Taktiež nie je pri takto krátkej dobe observácie vidieť žiadny posun v 

presnosti výsledkov PPP pridaním ďalšej frekvencie (Tabuľka 11 verzus Tabuľka 

13). Nemôžem však tvrdiť, že by boli horšie, lebo sa jedná o meranie rozdielnou 

sadou v mierne inom čase (15 – 30 min) na jednotlivých bodoch kinematického 

merania. A tiež bola na modelovanie vplyvu ionosféry rovnako použitá globálna 

ionosférická mapa (použitie lineárnej kombinácie v zložitých podmienkach pri tak 

krátkej dobe observácie spôsobovalo zhoršenie výsledkov – viď Tabuľka 14). 

A nie je využitý potenciál odstránenia väčšej časti tohto vplyvu lineárnou 

kombináciou signálov pri meraní na dvoch frekvenciách. 

 

Tabuľka 14: Porovnanie hodnôt techniky PPP na základe techniky eliminácie vplyvu ionosféry 

DGPS, PPP aj fázové

23. 2. - 2 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 0,035 0,045 1,166 0,570

Zástavba 0,058 0,070 1,492 0,776

DGPS, PPP aj fázové

25. 2. - 2 frekvenčne Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 0,041 0,060 0,602 0,427

Zástavba 0,050 0,060 0,646 0,583

Topcon Tools

Topcon Tools

RTKLib PPP

RTKLib PPP

RTKLib PPP

25. 2. - 2frek. Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 0,917 0,252 0,602 0,427

Zástavba 1,260 0,183 0,646 0,583

23. 2. - 2frek. Δxy[m] Δz[m] Δxy[m] Δz[m]

Pole 1,540 0,627 1,166 0,570

Zástavba 3,599 1,135 1,492 0,776

lin. kombinácia gl. Ionosférická mapa
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11.5 Zhrnutie záverov časti kinematického merania 

 
Jedno frekvenčné meranie:    

Zo samotného kódového merania dosahoval najlepšie výsledky GPS 

Pathfinder Office. Pridaním fázového merania do výpočtu ešte zlepšil kvalitu 

výsledkov pre prostredie bez prekážok (pole).  

Topcon Tools mal problémy s krátkym kódovým meraním na jednej 

frekvencií a poskytol najhoršie výsledky zo všetkých troch softvérov. Tento fakt sa 

prejavil hlavne na výsledkoch z prostredia s prekážkami (zástavba). Pridaním 

fázového merania na jednej frekvencií sa kvalita jeho výstupov zlepšila (aspoň na 

úroveň výsledkov DGPS kódových meraní ostatných softvérov). 

RTKlib z kódového merania poskytol druhé najlepšie výsledky. Poradil si 

celkom slušne aj s problematickými observáciami v zástavbe. Nebolo však možné 

posúdiť presnosť po pridaní fázového merania. 

Výsledky techniky PPP z RTKlib jedno frekvenčného aj fázového merania 

dosahovali porovnateľnú presnosť ako ostatné jedno frekvenčné riešenia 

(nepočítajúc GPS Pathfinder Office - Pole), pokiaľ by sme považovali súradnice 

určené PPP a transformované do ETRF epochy 1. 1. 1989 za korektné. 

Dvoj frekvenčné meranie: 
 Ako bolo spomenuté v kapitole 11.3, GPS Pathfinder Office neposkytol 

riešenie z iných ako natívnych dát a preto z porovnania v tomto prípade vypadol. 

 DGPS softvérov Topcon Tools a RTKLib z čisto kódového merania dopadla 

s porovnateľnou presnosťou výsledkov oboch softvérov. Pridaním fázových 

meraní sa výrazne zlepšila presnosť výsledkov DGPS z Topcon Tools. Tento 

variant nemal v presnosti konkurenciu, pretože zvyšné dva softvéry nedokázali 

vyhodnotiť DGPS z dvoj frekvenčného, kódového aj fázového merania. 

 Výsledky techniky PPP z dvoj frekvenčného, kódového aj fázového merania 

sú uvádzané ako doplnkové. Ich presnosť sa pri krátkej dobe observácie 

kinematického merania a použití globálnej ionosférickej mapy takmer nelíši od 

spracovania meraní iba z jednej frekvencie. 
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12. Záver 

 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo porovnať dosiahnuteľnú presnosť 

výstupov spracovania troch rôznych softvérov. Spracovanie dát bolo úspešné ale 

vyskytli sa aj nečakané problémy. Napríklad spomínané spracovanie iba natívnych 

dát prijímačov Trimble softvérom GPS Pathfinder Office. Taktiež chýbajúce 

zapracovanie fázového merania do riešenia diferenčnej metódy v softvéri RTKLib. 

Avšak výstupov z troch použitých softvérov a dvoch techník spracovania (DGPS, 

PPP) bolo dostatok na plnohodnotné porovnanie a formulovanie hľadaných 

záverov (vyplývajúcich z cieľov práce).  

 Hľadaná odpoveď na otázku, či nekomerčný softvér RTKLib dokáže 

presnosťou výstupov konkurovať komerčným softvérom bola zodpovedaná kladne. 

Toto tvrdenie vyplýva z vyhodnotenia výsledkov statického a kinematického 

merania (kapitola 9 a 11). Konkurencie schopnosť softvéru potvrdzuje aj 

implementovanie techniky PPP, ktorá bez potreby referenčnej stanice, či iných 

platených dát dosahuje kvalitných výsledkov. Ako sa ukázalo prevažne pri dlhšej 

observácií, najmä dvoj frekvenčného merania a použitia lineárnej kombinácie 

(prostej ionosféry) signálov na odstránenie chýb spôsobených vplyvom ionosféry. 

Ďalším dôkazom tohto tvrdenia bola dosiahnutá presnosť výpočtu referenčných 

súradníc stanice VSBO v porovnaní so súradnicami získanými z výsledkov 

kampane EUREF-Czech-2009 pre 24h interval merania (Tabuľka 3 a obsah 

v kapitole 8.4 Referenčné súradnice RS VSBO). 

 Dá sa povedať, že dosiahnutá kvalita výstupov metódy DGPS bola 

prakticky porovnateľná zo všetkých softvérov. Najlepšie z časti statického merania 

vyšiel softvér Topcon Tools, ktorý skončil s najvyššou prípadne druhou najvyššou 

dosiahnutou presnosťou z takmer všetkých porovnaní kapitoly 9 (Vyhodnotenie 

výsledkov statického merania). Jeho slabinou bolo spracovanie kódového merania 

na jednej frekvencií, najkratšieho 15 minútového intervalu. Konkrétne 

z problematických observácií v zástavbe na bode 219, v predpoludňajšom termíne 

(219r – Tabuľka 5). Táto jeho slabina je patrná aj v spracovaní kinematického 

merania, konkrétne jedno frekvenčného kódového merania v zástavbe (25. 2. 

2015 – Tabuľka 9). Teda v situáciách s komplikovanejšou kvalitou observovaných 

dát mal Topcon Tools problém s ich spracovaním. 

 Z porovnania kinematických meraní spočiatku najpresnejšie výsledky 

poskytoval softvér GPS Pathfinder Office (kapitola 11.1, 11.2). Avšak nemožnosť 

spracovať dvoj frekvenčné merania zo sady Topcon prekazila možnosť porovnania 

voči DGPS dvoj frekvenčného kódového aj fázového merania (softvéru Topcon 

Tools, Tabuľka 13), čo bola najviac presná varianta z celej kinematickej časti.  



Dominik Húšťava: Porovnanie presnosti výstupov post-processingu GPS meraní 
z rôznych softvérov 

 

2015  52 
 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 1: Trimble Juno 3D a Pro 6T (Zdroj: Trimble, Inc.) ............................................................ 13 

Obrázok 2: Hiper GD od firmy Topcon. (Zdroj: Topconpositioning, Inc) .......................................... 13 

Obrázok 3: Vkladanie bodov 219, 231 ............................................................................................. 21 

Obrázok 4: Graf dostupnosti družíc a hodnoty PDOP na bode 219, 30. 10. 14 – predpoludním .... 22 

Obrázok 5: SkyPlot z termínu 30. 10. 14, body 231, 219 (znázornené prekážky) .......................... 23 

Obrázok 6 Graf hodnoty PDOP a počtu družíc z reálnej observácie na bode 219 – ráno (sada 

Trimble) ............................................................................................................................................ 24 

Obrázok 7: Rozmiestnenie bodov kinematického merania .............................................................. 41 

Obrázok 8: Graf dostupnosti družíc a hodnoty PDOP (termíny merania: 23. 2. –popoludní, 25. 2. – 

predpoludním ................................................................................................................................... 42 

Obrázok 9: Skyplot bodov 10 a 8 (v tomto poradí) z tabuľky 10 - 25. 2. .......................................... 46 

 

ZOZNAM TABULIEK 

Tabuľka 1: Porovnanie vybraných parametrov použitých softvérov ................................................ 18 

Tabuľka 2: Hodnôt PDOP a počtu viditeľných družíc všetkých meraní ........................................... 24 

Tabuľka 3: Porovnanie referenčných súradníc RS VSBO ............................................................... 29 

Tabuľka 4: Referenčné súradnice bodov 219 a 231 ........................................................................ 30 

Tabuľka 5: Porovnanie DGPS z kódového jedno frekvenčného statického merania ...................... 34 

Tabuľka 6: Porovnanie DGPS z kódového dvoj frekvenčného merania .......................................... 36 

Tabuľka 7: Porovnanie DGPS, PPP z jedno frekvenčného kódového aj fázového merania ........... 37 

Tabuľka 8: Porovnanie DGPS, PPP z dvoj frekvenčného kódového aj fázového merania ............. 39 

Tabuľka 9: Porovnanie DGPS z jedno frekvenčného kódového kinematického merania ............... 45 

Tabuľka 10: Jednotlivé súradnicové rozdiely - Topcon Tools z oboch termínov (body zástavby) .. 46 

Tabuľka 11: Porovnanie DGPS z jedno frekvenčného kódového aj fázového kinematického 

merania ............................................................................................................................................ 47 

Tabuľka 12: Porovnanie DGPS z dvoj frekvenčného kódového kinematického merania ................ 48 

Tabuľka 13: Porovnanie DGPS a PPP z dvoj frekvenčného kódového aj fázového kinematického 

merania ............................................................................................................................................ 49 

Tabuľka 14: Porovnanie hodnôt techniky PPP na základe riešenia ionosféry ................................ 49 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

1. kontrola kvality  Priečinok obsahujúci výstupy softvéru BKG Ntrip Client 
(BNC) pre statické merania. 

2. planovanie  Priečinok obsahujúci výstupy Occupation Planning 

    (grafy dostupnosti družíc a hodnoty PDOP z kap. 7.3) 

3. tabulkove vysledky Priečinok obsahujúci tabuľky vo formáte Excel 
    (výsledne tabuľky spracovania statických a  
    kinematických meraní v softvéroch – kapitoly 9 a 11) 
  



Dominik Húšťava: Porovnanie presnosti výstupov post-processingu GPS meraní 
z rôznych softvérov 

 

2015  53 
 

LITERATÚRA 

[1] Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M. Bernese GPS Software, 

Version 5.0, Astronomický institut univerzity v Bernu, Švýcarsko, 2007 

[2] Hofmann-Wellenhof, B. et al. GNSS – Global Navigation Satellite Systems, 

Springer, Viedeň, Rakúsko, 2008 

[3] Kačmařík, M.: Pokročilé metody zpracování GNSS měření. Ostrava : VŠB-

TU Ostrava, 2014. 

[4 Kouba, J. and Héroux, P.: Precise Point Positioning Using IGS Orbit and 

Clock Products, GPS Solutions, Vol. 5, 2001 

[5] Vojtek, D.: Globální navigační a polohové systémy. Ostrava : VŠB-TU 

Ostrava, 2014.  

INTERNETOVÉ ZDROJE 

(Zdroj 1) http://www.gps.gov/systems/gps/space/ 

(Zdroj 2) https://glonass-iac.ru/en/GLONASS/ 

(Zdroj 3) http://gpsworld.com/two-galileo-satellites-launched-for-europes-

navigation-constellation/ 

(Zdroj 4) http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=gnps/cviceni 

(Zdroj 5) http://www.topconpositioning.com/products/software/updaters-and-

utilities/utilities 

(Zdroj 6) http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/ 

(Zdroj 7) https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html 

(Zdroj 8) http://www.aiub.unibe.ch/content/research/satellite_geodesy/ 

code___research/index_eng.html 

(Zdroj 9) ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/EUREF_camp/ETRS89-

CZ_FinalReport.pdf 

(Zdroj 10)  http://epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/ 

(Zdroj 11)  http://www.jiast.cz/clanky/teleskopie/teleskopie-xix-jednoduchy-

zpusob-mereni-uhlovych-vzdalenosti-na-obloze 

(Zdroj 12) http://gps.sref.info/course/8e.html 

http://www.gps.gov/systems/gps/space/
https://glonass-iac.ru/en/GLONASS/
http://gpsworld.com/two-galileo-satellites-launched-for-europes-navigation-constellation/
http://gpsworld.com/two-galileo-satellites-launched-for-europes-navigation-constellation/
http://gis.vsb.cz/vojtek/index.php?page=gnps/cviceni
http://www.topconpositioning.com/products/software/updaters-and-utilities/utilities
http://www.topconpositioning.com/products/software/updaters-and-utilities/utilities
http://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/
https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html
http://www.aiub.unibe.ch/content/research/satellite_geodesy/%20code___research/index_eng.html
http://www.aiub.unibe.ch/content/research/satellite_geodesy/%20code___research/index_eng.html
ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/EUREF_camp/ETRS89-CZ_FinalReport.pdf
ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/EUREF_camp/ETRS89-CZ_FinalReport.pdf
http://epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/
http://www.jiast.cz/clanky/teleskopie/teleskopie-xix-jednoduchy-zpusob-mereni-uhlovych-vzdalenosti-na-obloze
http://www.jiast.cz/clanky/teleskopie/teleskopie-xix-jednoduchy-zpusob-mereni-uhlovych-vzdalenosti-na-obloze
http://gps.sref.info/course/8e.html


Dominik Húšťava: Porovnanie presnosti výstupov post-processingu GPS meraní 
z rôznych softvérov 

 

2015  54 
 

(Zdroj 13) http://software.rtcm-

ntrip.org/export/HEAD/ntrip/trunk/BNC/src/bnchelp.html 

http://software.rtcm-ntrip.org/export/HEAD/ntrip/trunk/BNC/src/bnchelp.html
http://software.rtcm-ntrip.org/export/HEAD/ntrip/trunk/BNC/src/bnchelp.html

