
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut geoinformatiky 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOROVÁNÍ VÝVOJE METEO 
SITUACE NAD ČR POMOCÍ GPS 

METEOROLOGIE 
 
 
 
 

diplomová práce 
 
 
 
 

 
 

 
 

Autor :     Bc. Michal Kačmařík 
Vedoucí diplomové práce:  Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. 
 

 
 
 

Ostrava, 2009 



Prohlášení 
Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 
Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 
dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk mé diplomové práce bude uložen v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o 
závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO. 

Rovněž souhlasím s tím, že kompletní text diplomové práce bude publikován 
v materiálech zajišťujících propagaci VŠB-TUO, vč. příloh časopisů, sborníků 
z konferencí, seminářů apod. Publikování textu práce bude provedeno v omezeném 
rozlišení, které bude vhodné pouze pro čtení a neumožní tedy případnou transformaci textu 
a dalších součástí práce do podoby potřebné pro jejich další elektronické zpracování. 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst.4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou  práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 
 
 V Ostravě dne      Bc. Michal Kačmařík 
             
 
Havlíčkovo náměstí 796 
Ostrava Poruba 
708 00 
Česká republika 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tomto místě své diplomové práce bych rád vyjádřil poděkování všem osobám, 

které mi dopomohly k jejímu zdárnému dokončení. Velké poděkování patří paní RNDr. 

Pavle Skřivánkové a panu Ing. Dušanu Žídkovi z Českého hydrometeorologického ústavu 

a také paní Ing. Martině Litschmannové z Katedry aplikované matematiky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. 



Anotace 
Práce se zabývá možnostmi využití technologie globálních navigačních 

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

vodních par v atmosféře, který významným způsobem ovlivňuje počasí. Práce navazuje na 

diplomovou práci z roku 2007, jíž se podařilo dokázat, že výše uvedená technologie je pro 

daný účel reálně použitelná. Úkolem tohoto projektu je zkoumání využitelnosti zjištěné 

skutečnosti v rámci celé sítě referenčních stanic a posuzování vývoje hodnot obsahu 

vodních par v atmosféře nad územím České republiky. Kromě teoretické části věnující se 

popisu atmosféry, parametru obsahu vodních par v atmosféře a postupu při jeho výpočtu z 

měření GPS obsahuje práce popis praktických úloh v podobě zpracování GPS měření pro 

vybraná časová období ve zvolené síti stanic. Výsledky získané z těchto zpracování jsou 

porovnávány s hodnotami obsahu vodních par v atmosféře naměřenými Českým 

hydrometeorologickým ústavem pomocí klasických metod. 

Klíčová slova: GPS, meteorologie, obsah vodních par v atmosféře, Bernese GPS 
Software, atmosféra. 

Summary 
The thesis is concerned with possibilities of usage Global navigation satellite 

system technology in the field of meteorology, concretely in the determining of predicted 

water vapour of the atmosphere which significantly influences weather. The thesis stems 

from diploma thesis from 2007, which has achieved to prove that mentioned technology is 

really usable for existent purpose. The objective of this project is researching usability of 

ascertained fact within the scope of whole network of reference stations and judging 

predicted water vapour of the atmosphere values development over the Czech republic. 

Except theoretical part attending to description of the atmosphere, predicted water vapour 

of the atmosphere and procedure of its computation from the GPS measurements, the thesis 

includes description of practical tasks which means processing of GPS measurements for 

chosen time periods in selected network of stations. Results from those computations are 

compared with values of predicted water vapour of the atmosphere which were measured 

by Czech Hydrometeorological Institute with using conventional methods. 

Keywords: GPS, meteorology, predicted water vapour of the atmosphere, Bernese 

GPS Software, atmosphere. 
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Seznam použitých zkratek 
České zkratky 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR  Česká republika 

GEONAS Geodynamická síť Akademie věd České republiky 

GNSS  Globální navigační satelitní systém 

VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS 

Cizojazyčné zkratky 

BKG  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

CERGOP The Central European Geodynamic Research Project 

COST 716 European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research 

DCB  Differential Code Bias of GPS Receivers 

E-GVAP EUMETNET GPS Water Vapour Programme 

EPH  GPS ephemeris/clock data 

ERP  Earth orientation parameters 

EUMETNET Network of European Meteorological Services 

EUREF European Reference Frame 

GASP  GPS Atmosphere Sounding Project 

GPS  Global Positioning Systém 

CHAMP Challenging Minisatellite Payload 

IGS  International GNSS Service 

IWV  Integrated Water Vapour 

LIDAR Light detection and ranging 

METEOSAT Meteorological Satellite 

PWV   Predicted Water Vapour 

RINEX Receiver Independent Exchange Format 

TOUGH Targeting Optimal Use of GPS Humidity Measurements in Meteorology 

UTC  Universal Time Coordinated 

WVR  Water Vapour Radiometer
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1 Úvod 

V období posledních dvou desetiletí se do oblasti lidského zájmu dostalo i 

zkoumání možností použití měření z globálních navigačních družicových systémů nejen 

pro účely určování polohy v prostoru a navigace. Jelikož signály vysílané družicemi 

procházejí zemskou atmosférou a jsou jí určitým způsobem ovlivňovány, byla prováděna 

šetření, zda by této skutečnosti nemohlo být využito při určování vybraných 

meteorologických veličin. Tyto veličiny mají významný vliv na vývoj stavu počasí, a tudíž 

zlepšení jejich určování by mohlo také vést ke zkvalitnění předpovědí počasí. Dosud 

používané tradiční metody k měření těchto veličin jsou mnohdy nepříliš efektivní a přitom 

ekonomicky nákladné. 

V roce 2007 byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava obhájena 

diplomová práce na téma GNSS meteorologie, jejímž úkolem bylo potvrdit, že je možné 

používat technologii GNSS pro určování obsahu vodních par v atmosféře. Tento parametr 

je jeden z nejdůležitějších ukazatelů projevů troposféry a jedním z hlavních činitelů, které 

ovlivňují počasí. Tato diplomová práce však pouze porovnávala výsledky získané 

výpočtem z měření GPS s reálnými informacemi naměřenými ČHMÚ pro jednotlivé 

stanice. Nezabývala se možnostmi využití zjištěné skutečnosti v rámci sítě stanic. 

Úkolem mé práce tak bylo na provedenou diplomovou práci navázat. Na počátku 

jsem se musel celkově seznámit s postupy GPS meteorologie a současným stavem této 

problematiky, proto se i v této práci věnuji popisu složení atmosféry, parametru obsahu 

vodních par v atmosféře a způsobům jeho určování a celkově možnostem modelování 

troposféry pomocí měření GPS. V rámci České republiky i v celosvětovém měřítku 

proběhlo či stále probíhá na toto téma několik projektů a ve své práci tak uvádím alespoň 

jejich stručný popis. 

Další kapitoly tohoto dokumentu se věnují programovému prostředku Bernese GPS 

Software, ve kterém byla prováděna veškerá zpracování. Po seznámení se s tímto 

programovým prostředkem bylo přistoupeno k výběru vhodné sítě referenčních stanic, na 

kterých probíhá kontinuální měření signálů z družic GNSS, a výběru časových období, 

během kterých panovaly klimatické podmínky vhodné pro zkoumání stanovených 

skutečností. 
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Následně je v této práci popsán celkový postup zpracování dat naměřených 

referenčními stanicemi v produktu Bernese GPS Software včetně popisu struktury 

vstupních a výstupních datových souborů. Po tomto zpracování byly vytvořeny výstupy 

zobrazující výsledky v podobě přehledných grafů. 

Poslední část této práce se věnuje komentování získaných výsledků, jejich 

ověřování a vydefinování celkových závěrů. 
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2 Popis cílů práce a současného stavu řešené 
problematiky 

2.1 Cíle práce 

Každé lidské úsilí má stanovené své cíle, kterých se má dosáhnout, a nejinak je 

tomu i v případě této práce. Na následujících řádcích proto uvádím výčet cílů 

požadovaných pro úspěšné dokončení mé diplomové práce: 

1, seznámit se s postupy GPS meteorologie, 

2, seznámit se s možnými projevy frontálních systémů v měření GPS, 

3, vytipovat vhodnou síť permanentních stanic, 

4, získat data z GPS a ČHMÚ za zvolená období, 

5, zpracovat získaná data, porovnat výsledky získané z GPS měření s vývojem meteo 

situace nad zkoumanou oblastí. 

První dva cíle můžeme označit jako ryze teoretické a jejich úkolem bylo, abych se 

seznámil s teoretickými principy používanými v této oblasti a s danou problematikou 

celkově. Cíle číslo 3 a 4 v podstatě vedly k vytvoření vhodné datové základny, na jejímž 

základě mohlo být provedeno zpracování ve zvoleném programovém prostředku, 

vydefinování výsledků a následně tak i splnění cíle číslo 5. 

2.2 Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

V této části své práce jsem vycházel ze dvou informačních zdrojů: z výsledků 

zmiňované diplomové práce GNSS meteorologie studentky Jany Mlynárikové a z údajů 

uveřejněných na internetu o projektech v této oblasti uskutečněných či stále probíhajících.  

Závěrečným stanoviskem diplomové práce na téma GNSS meteorologie bylo, že 

technologii GNSS je možno s úspěchem používat pro stanovování obsahu vodních par 

v atmosféře. Můžeme říci, že metoda využívající měření z GPS referenčních stanic 

poskytuje zcela srovnatelné výsledky s nejčastěji v současnosti používanou metodu pro 

určování tohoto parametru, kdy jsou vypouštěny atmosférické balóny vybavené 

radiosondou. Jelikož na základě měření z GPS můžeme stanovovat hodnotu obsahu 

vodních par v atmosféře každou hodinu, získáváme tak za den 12x více údajů (balón je 
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vypouštěn pouze 2x denně). Metoda využívající GNSS je také ekonomicky méně 

nákladná, jelikož každý atmosférický balón s radiosondou je po svém vypuštění již dále 

nepoužitelný a musí se nahradit novým. Výhody popisované technologie jsou tak 

nepopíratelné, je však potřeba se jí dále věnovat a vyvést ji postupně z oblasti vědecké do 

stavu rutinního používání. K tomu by měly napomoci národní i mezinárodní projekty, 

jejichž popisu se věnuji v další části této diplomové práce. 

2.2.1 Geodetická observatoř Pecný 

Geodetická Observatoř Pecný je součástí Výzkumného ústavu geodetického, 

topografického a kartografického. Je umístěna přibližně 30 km jiho-východně od Prahy a 

jednou z jejích hlavních oblastí zájmu jsou přesné analýzy měření GPS. Zde umístěná 

referenční stanice GPS je zahrnuta do několika vědeckých programů a projektů z oblasti 

GPS (například IGS, EUREF, CERGOP, COST 716, TOUGH apod.). Jedná se také o 

centrální stanici české sítě referenčních stanic VESOG a sdružují se zde všechna data 

naměřená v rámci této sítě. Jakožto člen projektu TOUGH poskytuje na svém webovém 

portálu veřejně údaje o obsahu vodních par v atmosféře v místě dané stanice vždy 

s jednodenním zpožděním.{1} 

2.2.2 CERGOP-2 

Jedná se o již ukončený projekt Evropské unie, který měl ve své první fázi 

CERGOP vyvinout víceúčelový GNSS senzor použitelný v rámci více oborů a ve své 

druhé fázi použít získané zkušenosti ke zdokonalení hardwarového i softwarového 

vybavení. Do projektu bylo zapojeno čtrnáct evropských zemí a jedním z jeho hlavních 

výstupů byly poskytované hodnoty zpoždění signálu z GPS družice v zenitovém úhlu 

vlivem troposférické refrakce. Tyto hodnoty jsou základními údaji potřebnými ke 

stanovení obsahu vodních par v atmosféře.{2} 

2.2.3 COST 716 

Projekt, který byl uskutečněn Evropskou unií v letech 1998 až 2004, měl 

v mezinárodním měřítku za úkol prozkoumat potenciál možnosti využití pozemních 

referenčních stanic GPS k poskytování dat ve skoro reálném čase pro numerické modely 

předpovědí počasí a klimatologické aplikace.{3} 
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2.2.4 E-GVAP 

Jde o vědecký projekt organizace EUMETNET, který má jí a jejím partnerům 

zajistit dodávání hodnot obsahu vodních par v atmosféře vypočtených z měření GPS ve 

skoro reálném čase. Je propojen s projekty COST 716, MAGIC a TOUGH. V současnosti 

je do zpracovávání zahrnuto více než 400 referenčních stanic a projekt by měl být ukončen 

během roku 2009.{4} 

2.2.5 Projekt organizace EUREF 

Projekt uskutečněný v letech 2001 až 2008, jehož účelem bylo určování parametru 

zpoždění signálu v zenitovém úhlu vlivem troposférické refrakce v rámci sítě stanic 

patřících do EUREF. V současnosti byl již ukončen a jeho náplň převedena mezi rutinně 

prováděné operace.{5} 

2.2.6 GASP 

Jedná se o německý projekt uskutečňovaný díky měřením ve vlastní síti o 

sedmdesáti referenčních stanicích a výsledkům z družice CHAMP, která slouží k měření 

parametrů atmosféry. Jeho hlavním výstupem je taktéž poskytování hodnot obsahu 

vodních par v atmosféře na základě měření GPS a jejich následné integrování do 

numerických atmosférických modelů.{6} 

2.2.7 GPS/MET 

Projekt probíhající na americké půdě již od roku 1995 zaměřený na GPS 

meteorologii. V roce 1995 byla na oběžnou dráhu vyslána družice přijímající signály 

z družic GPS, jež měla následně umožnit určování vlivu zemské atmosféry na tyto signály. 

Na základě jejích měření a měření z pozemních referenčních stanic mohou být 

stanovovány hodnoty parametrů atmosféry, které jsou dále používány v meteorologických 

aplikacích. {7} 

2.2.8 TOUGH 

TOUGH je již ukončený vědecký projekt Evropské unie zabývající se GPS 

meteorologií. Jeho hlavním účelem bylo vytvořit a otestovat metody, jejichž aplikování by 
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vedlo ke zkvalitnění procesu tvorby dat pro numerické modely předpovědí počasí, a zavést 

do této oblasti obecně použitelné postupy.{8} 

2.2.9 Shrnutí současného stavu problematiky 

Z výše uvedených informací lze vyvodit několik základních poznatků, které jsou 

platné pro současnou GPS meteorologii: 

− úroveň znalostí o chování signálu z družice GNSS při průchodu troposférou je již 

dostatečná, 

− zásadní je snaha pro získání nového zdroje kvalitních dat pro numerické modely 

předpovědí počasí použitelného v reálných aplikacích, 

− obsah vodních par v atmosféře je potřeba určovat v co nejrychlejším čase (pokud 

možno skoro-reálném), 

− do výzkumu v této oblasti je zapojeno velké množství institucí z celého světa, 

které spolu obvykle vzájemně spolupracují. 
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3 Návrh postupu řešení, výběr vhodných metod a 
nástrojů 

V začátcích mé práce na této diplomové práci bylo potřeba stanovit určitý návrh 

postupu jejího řešení a pokusit se vydefinovat metody a nástroje, jejichž použití by vedlo 

k dosažení cílů. 

Na následujících řádcích proto v jednotlivých bodech uvádím stanovený návrh 

postupu řešení společně s výčtem vybraných metod a nástrojů: 

1, Studium dostupné literatury a materiálů 

Na počátku bylo potřeba seznámit se s řešenou problematikou a získat o ní co 

nejvíce informací. Výchozími zdroji byly zejména práce [1], [2] a materiály nalezené na 

internetu. Na základě nich jsem se dozvěděl mnohé o GPS meteorologii a mohl tak 

přistoupit k dalším krokům. 

2, Seznámení se s programovým prostředkem Bernese GPS Software 

V oblasti zpracování dat naměřených GPS přijímači je programový prostředek 

Bernese GPS Software velice schopným a efektivním nástrojem. Jelikož byl používán pro 

zpracovávání dat již v rámci [1], rozhodl jsem využít jeho služeb i já. Pro získání 

dostatečné úrovně znalostí práce s tímto produktem bylo nutné provést kompletní 

zpracování nad testovacími daty poskytovanými zároveň s instalačními soubory tohoto 

softwaru. 

3, Výběr vhodné sítě referenčních stanic 

Na území České republiky je provozováno několik sítí referenčních stanic. Bylo 

zapotřebí ideálním způsobem vybrat vlastní síť stanic, která by splňovala vytyčené 

požadavky a mohla být použita pro následné zpracovávání. 

4, Výběr vhodných časových období 

Jelikož hlavním cílem této práce bylo prozkoumat možnost využití údajů o obsahu 

vodních par v atmosféře vypočtených z měření GPS v rámci celé sítě stanic, bylo nutné 

vybrat pro zpracovávání taková časová období v rozsahu několika málo dní, ve kterých se 
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nad územím České republiky pohybovaly frontální systémy většího rozsahu ve vhodných 

směrech. 

5, Sběr potřebných vstupních dat 

Ve chvíli, kdy byla vyjasněna otázka výběru sítě stanic a konkrétních časových 

období, bylo nutné opatřit odpovídající datové soubory. Musel jsem proto prozkoumat 

použitelné datové zdroje a dostupnost dat samotných. Získaná data bylo nutno v případě 

potřeby upravit do podoby vyžadované programovým prostředkem Bernese. 
6, Zpracování dat 

Na základě znalostí získaných v kroku 2, jsem pak mohl přistoupit ke zpracování 

dat, jehož výsledkem byly hodnoty obsahu vodních par v atmosféře pro vybraná časová 

období ve zvolených časových intervalech.   

7, Tvorba grafických výstupů, okomentování výsledků 

Jelikož výsledky ze zpracování jsem dostal v tabelizované podobě, bylo potřeba 

zvolit odpovídající způsob jejich prezentace, který by měl co největší vypovídací hodnotu. 

Jednalo se tak o různé spojnicové grafy či tematické mapy doplněné o vypočtené hodnoty. 

Získané výsledky bylo potřeba okomentovat a vydefinovat platné závěry. Pakliže by 

výsledky a jejich vypovídací schopnost neodpovídaly předpokládaným představám, bylo 

by nejspíše nutné pozměnit jisté parametry zpracování a provést jej celé znovu.  

8, Ověření vypočtených výsledků 

V závěru práce bylo provedeno porovnání hodnot vypočtených z měření GPS 

s hodnotami naměřenými pomocí radiosond ČHMÚ. Pakliže by ze strany Českého 

hydrometeorologického ústavu nebyla data dodána, bylo potřeba stanovit jinou metodu pro 

ověření výsledků. 
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4 Atmosféra, klasické metody měření obsahu vodních 
par v atmosféře 

Již několikrát byly v této práci zmíněny pojmy atmosféra, troposféra, obsah 

vodních par v atmosféře apod. Tato kapitola by měla všechny z nich dostatečně osvětlit a 

ozřejmit. Při jejím psaní jsem vycházel ze zdrojů [1], [3], [4] a {9}, {10}. 

4.1 Atmosféra a její členění 

Atmosférou rozumíme plynný obal Země, který je na svém místě udržován její 

gravitací. Existence tohoto obalu podmiňuje veškerý život na této planetě, jelikož ji chrání 

před nebezpečným slunečním a vesmírným zářením. Vědním oborem, který se zabývá ději 

probíhajícími v atmosféře, je meteorologie. 

Členění atmosféry je možno provést několika způsoby. Kromě těch popsaných 

v kapitolách 4.1.1 a 4.1.2 ji lze taktéž rozdělit dle stupně ionizace vzduchu na ionosféru, 

která se nachází ve výšce 60 až 500km a obsahuje velké množství volných iontů a 

elektronů, a neutrosféru, kterou nalezneme ve výšce do 60 km nad zemským povrchem, a 

která obsahuje minimální množství volných, elektricky nabitých částic.  

4.1.1 Atmosféra a její chemické složení 

Plynný obal Země je tvořen těmito částmi: 

1, Suchá a čistá atmosféra – směs plynů, které se z hlediska fyziky chovají jako 

ideální plyn. Převládá se 78% dusík, 21% kyslík a zbývající 1% je tvořeno 

množstvím jiných plynů (například argon, oxid uhličitý, vodík, helium, různé vzácné 

plyny).   

2, Voda ve všech třech skupenstvích – vyskytuje se v podobě vodní páry, vodních 

kapek i ledových krystalků. Její množství v atmosféře je proměnlivé v prostoru i 

v čase. 

3, Znečišťující aerosoly – jedná se o různorodé příměsi, které se do atmosféry dostaly 

buď přirozenou cestou (prachové či půdní částice, částečky z vulkanické činnosti 
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apod.) nebo vlivem činnosti člověka (aerosoly mající původ ve spalování fosilních 

paliv či z dopravy). 

4.1.2 Vertikální členění atmosféry dle teploty vzduchu 

Z tohoto hlediska dělíme atmosféru na pět různých vrstev. Hustota atmosféry 

s rostoucí výškou výrazně klesá. Informace nejen o tomto dělení poskytuje obrázek číslo 1. 

 
Obr. č. 1: Vertikální členění atmosféry {9} 

Nejspodnější část atmosféry se nazývá troposféra. Ta v našich zeměpisných 

šířkách zasahuje přibližně do výšky 11km (nad rovníkem až do výšky 16 - 18km, na 

pólech naopak pouze do výšky mezi 6 a 8 kilometry). Troposféra má ze všech částí 

atmosféry nejpodstatnější vliv na život člověka, jelikož se zde odehrávají veškeré 

atmosférické děje – tedy jednoduše řečeno, veškeré počasí. Jejím charakteristickým rysem 

je zdejší plynulý pokles hodnot teploty vzduchu (přibližně o 0,65°C na každých 100 

výškových metrů) a atmosférického tlaku vzduchu. Troposféra tvoří přibližně 75% 

hmotnosti celé atmosféry. Právě tato vrstva atmosféry je hlavním rušitelem signálů 

z družic GPS, a to zejména z důvodu, že obsahuje téměř veškerou vodu celé atmosféry. 

Nad troposférou se nachází další vrstva plynného obalu Země, stratosféra. Ta je od 

troposféry oddělena přechodnou vrstvu, tzv. tropopauzou, v níž je teplota vzduchu 
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konstantní. Stratosféra dosahuje až do výšky 50 kilometrů nad zemským povrchem a 

obsahuje pro život na této planetě velice potřebnou ozónovou vrstvu. Úkolem té je 

regulovat škodlivé ultrafialové záření pocházející ze Slunce. 

Ve výšce mezi 50. a 85. kilometrem se nachází mezosféra. Jak již napovídá 

obrázek č. 1, dochází v této vrstvě ke značnému poklesu teploty vzduchu. 

Další vrstvou atmosféry je termosféra, ve které teplota vzduchu na rozdíl od 

mezosféry výrazně stoupá až po hodnotu okolo 2 000°C. Termosféra sahá až do výšky 500 

km nad povrch Země. 

Poslední vrstva ve vertikálním členění atmosféry se nazývá exosféra. Jedná se 

v podstatě již o přechodovou vrstvu mezi atmosférou a prostorem Vesmíru, dosahující až 

do výše 1 000km. 

4.2 Obsah vodních par v atmosféře a jeho důležitost 

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

základní složkou přenosu energie a jedním z hlavních činitelů, které ovlivňují počasí.“ [1] 

Díky své časové a prostorové variabilitě je však i pro současnou moderní meteorologii 

obtížně popsatelný. Zpřesnění v jeho určování by tak velice pomohlo při tvorbě předpovědí 

počasí v numerických modelech a také celkově při studování chování atmosféry v měřítku 

lokálním i globálním. Obsah vodních par v atmosféře vyjádřený v milimetrech je také 

mnohdy označován anglickou zkratkou PWV (Predicted Water Vapour). 

4.3 Metody určování obsahu vodních par v atmosféře 

V současnosti je pro stanovení obsahu vodních par možno použít velké množství 

metod a nástrojů. Žádný z nich ale bohužel nedokáže poskytovat natolik kvalitní výsledky, 

které by umožnily další výzkum chování počasí a atmosféry. Z tohoto důvodu je potřeba 

stále hledat nové cesty, jak tento dynamický parametr určovat v dostatečně krátkých 

časových intervalech v reálném či skoro reálném čase při zachování dostatečné přesnosti a 

dodržení jisté ekonomické únosnosti. 

Metody určování obsahu vodních par rozdělujeme na přímé a nepřímé a také dle 

místa určení parametru na povrchové, atmosférické či družicové. 
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4.3.1 Přímé metody určování obsahu vodních par v atmosféře při 
zemském povrchu 

Celkově jsou známy tři různé fyzikální přístroje, které můžeme zařadit do této 

kategorie. Patří mezi ně hygrometr, psychrometr a kapacitní snímač. Každý z nich 

pracuje na odlišném principu, ale pro všechny je určující veličinou vlhkost vzduchu. Mimo 

tyto tři přístroje stojí ještě tzv. absolutní metoda, která je založena buď na totální 

kondenzaci ochlazením, nebo na totální absorpci předávaného vzduchu. 

4.3.2 Nepřímé metody určování obsahu vodních par v atmosféře při 
zemském povrchu 

V této kategorii jsou zahrnuty dva rozdílné nástroje. První z nich je LIDAR, který 

je primárně používán k mapování zemského povrchu a získávání dat pro tvorbu digitálních 

modelů reliéfu. Jedná se vlastně o modifikaci známého zařízení radar, kdy se místo 

rádiových vln používá laserový paprsek. Obsah vodních par v atmosféře je možné z měření 

LIDARu určit na základě detekce a normalizace intenzity té části signálu, která se 

rozptýlená vlivem atmosféry odrazí zpět do přijímače. 

Druhým nástrojem v této kategorii je Water Vapour Radiometer (WVR). Jde o 

pasivní mikrovlnný radiometr zaznamenávající frekvence okolo 22Ghz {11}.  

4.3.3 Přímé atmosférické metody určování obsahu vodních par 

V tomto případě jsou používány nosiče schopné pohybovat se v atmosféře, obvykle 

letadla či balóny, vybavené jedním z přístrojů uvedených v kapitole 4.3.1. 

Nejčastěji se využívá atmosférického balónu, který nese celou sadu 

meteorologických zařízení umožňujících provádět měření parametrů atmosféry. Balón je 

mimo to vybaven rádiovým vysílačem pro odesílání naměřených údajů zpět na Zem a GPS 

přijímačem, který slouží pro určování jeho vlastní polohy. V některých případech se místo 

navigačního systému GPS používá systém LORAN-C. Výška, do které je balón schopen 

vystoupat, je odvislá od použitého plnění. Zatímco balón naplněný horkým vzduchem 

vystoupá pouze do výšky 10 až 15km, balón s héliem až do výše 40km. Takovéto balóny 

jsou vypouštěny 1x až 4x za den, v rámci České republiky z meteorologické stanice Praha - 

Libuš. Hlavní nevýhodou tohoto zařízení je jeho ekonomická nákladnost. Balón je totiž 
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poté, co odměří a zašle na Zem vertikální profil atmosféry, již nepoužitelný, a musí se 

nahradit novým. 

 

Obr. č. 2: Vypouštění atmosférického balónu {12} 

Obdobou atmosférického balónu je balón stratosférický. Ten slouží, jak již jeho 

název napovídá, pro měření parametrů ve vyšších částech atmosféry, konkrétně ve 

stratosféře. Balóny tohoto určení jsou obvykle plněny horkým vzduchem a umožňují 

dlouhodobé pozorování. 

4.3.4 Nepřímé družicové metody určování obsahu vodních par v 
atmosféře 

V této kategorii rozlišujeme několik metod, jejichž společným rysem je využití 

družic pohybujících se nad hranicí atmosféry. 

První z nich je založena na použití rádiových vln. Využívá se skutečnosti, že 

rádiová vlna je ovlivňována disperzí v atmosféře a obsah vodních par v atmosféře tak 

můžeme určit na základě znalosti této disperze. Jedná se v podstatě o podobný princip jako 

u GPS meteorologie, ale používají se nosné vlny o jiné frekvenci. Tato technologie je 
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v současné době převážně v oblasti výzkumu a projektů, avšak v budoucnu by mohla 

poskytovat kvalitní výsledky. 

Druhá metoda používá tzv. senzory na principu slunečního zákrytu (Solar 

Occultation Sensors). Ty „umožňují analyzovat profil atmosféry v prostoru mezi Sluncem 

a družicí monitorováním refrakce slunečního záření.“ [1] Výsledkem měření a jeho 

vyhodnocení je pak profil hustoty atmosféry, hodnoty atmosférického tlaku vzduchu, 

teploty vzduchu a obsahu vodních par v atmosféře. 

Třetí a poslední metodou je již několikrát zmiňované využití měření z globálních 

navigačních satelitních systémů, jejichž primárním účelem je určování polohy v prostoru 

a v čase a navigace. Obsah vodních par v atmosféře se v tomto případě určuje na základě 

znalosti zpoždění signálu vlivem atmosféry. 
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5 Možnosti modelování atmosféry pomocí GPS 

Signál vyslaný družicí GPS je při svém průchodu atmosférou ovlivňován převážně 

jejími dvěma vrstvami – troposférou a ionosférou. Šíření signálu troposférou závisí hlavně 

na vybraných meteorologických veličinách. V mikrovlnné oblasti záření neutrální 

troposféra není rozptylující, ale v oblasti viditelného záření ano. Pro přijímače na družicích 

je troposféra nepodstatná. 

Šíření signálu v ionosféře je ovlivňováno hlavně volně nabitými částicemi a 

ionosféra je rozptylující pro mikrovlnné záření. 

Vliv těchto dvou vrstev atmosféry označujeme pojmy troposférická refrakce a 

ionosférická refrakce. Ze vztahů (1) a (2) uvedených níže je patrné, že troposférická 

refrakce ovlivňuje stejným způsobem kódové i fázové měření používané GPS. Vhodnou 

kombinací měření na dvou frekvencích však jsme schopni eliminovat vliv refrakce 

ionosférické. 

Vztah pro vliv obou refrakcí na kódové měření GPS: 

R = ρ + c*Δδ + T + I + ε  (1) 

Vztah pro vliv obou refrakcí na fázové měření GPS: 

λ*ψ(t) = ρ + c*Δδ + N*λ + T − I + ε  (2) 

kde: 

R je pseudovzdálenost určená z kódových měření,  

ρ geometrická vzdálenost mezi družicí a přijímačem, 

Δδ rozdíl korekcí hodin družice a přijímače,  

T vliv troposférické refrakce, 

I vliv ionosférické refrakce, 

ε náhodné chyby vznikající při měření, 

λ· ψ (t)  naměřený fázový rozdíl v čase t vynásobený příslušnou vlnovou délkou λ, 

N*λ je celočíselný násobek vlnové délky, jehož hodnota je neznámá. 

Jelikož se tato práce zaobírá studiem obsahu vodních par v atmosféře, který souvisí 

čistě s troposférickou refrakcí, věnuji se v dalších částech tohoto dokumentu popisu pouze 

vlivu troposféry na šíření signálu GPS. 
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Obr. č. 3: Ukázka průchodu signálu z družice GPS směrem k zemskému povrchu {13} 

5.1 Troposférická refrakce 

Troposférická refrakce je identická pro obě GPS nosné vlny L1 a L2 (a také pro 

kódové i fázové měření). Velikost troposférické refrakce je závislá hlavně na třech 

meteorologických veličinách - teplotě vzduchu, atmosférickém tlaku vzduchu a vlhkosti 

vzduchu (relativní i absolutní). Zpoždění signálu v zenitu díky troposférické refrakci je 

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

standardních atmosférických podmínkách. 

5.1.1 Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu zajisté každodenně zásadně ovlivňuje existenci každého živého 

tvora na této planetě. Z fyzikálního hlediska je teplota jednou ze základních veličin 

soustavy SI vyjádřená jednotkou Kelvin [K]. V oblasti meteorologie je taktéž důležitou 

veličinou. Měří se na meteorologických stanicích ve stínu ve výšce 2 m nad zemí. Ve světě 

jsou všeobecně používány tři teplotní stupnice: 

1, Celsiova [°C] označovaná písmenem t,  

2, Kelvinova [K] značená písmenem K, 

3, Fahrenheitova [F] nesoucí písmeno F.  

Mezi stupnicemi existují jednoduché převodní vztahy: 

K = t + 273,15 (3) 

F = (9/5)°C + 32 (4). 
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5.1.2 Atmosférický tlak vzduchu 

Atmosférický tlak je aerostatický tlak, který je způsoben atmosférou planety Země. 

Tento tlak je vyvolán tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny (nadmořské 

výšky), ve které tlak zjišťujeme, až po horní hranici atmosféry. Hodnota tohoto tlaku je 

největší na zemském povrchu a s rostoucí výškou klesá (v nadmořské výšce okolo 5 500m 

n. m. je tlak ve srovnání s hodnotou u hladiny moře poloviční). {14} 

Na velikost atmosférického tlaku má vliv teplota vzduchu, obsah vodní páry v 

atmosféře, nadmořská výška a zeměpisná šířka. 

Základní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal [Pa]. V meteorologii se nejčastěji 

setkáme s jednotkou hektopascal [hPa], jelikož samotný paskal je pro praktické použití 

příliš malý. Za normální atmosférický tlak u hladiny moře považujeme hodnotu 

1013,25hPa. 

5.1.3 Vlhkost vzduchu 

Další ze základních vlastností vzduchu, která ovlivňuje stav počasí, je jeho vlhkost. 

Jde o veličinu popisující obsah vodních par v atmosféře vznikajících vypařováním vodních 

ploch. Pakliže množství vodní páry ve vzduchu dosáhne určité mezní hodnoty, dojde 

k nasycení a následné kondenzaci či desublimaci těchto vodních par. 

Z meteorologického hlediska rozlišujeme absolutní a relativní vlhkost vzduchu. 

Absolutní vlhkost vzduchu ρv (též hustota vodní páry nebo měrná hmotnost vodní páry) 

představuje hmotnost vodní páry (m) obsažené v jednotce objemu vzduchu (V) - viz vztah 

číslo 4. 

ρv = m/V  [g*m-3] (5) 

Relativní neboli poměrová vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým 

množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku 

a teplotě při plném nasycení. Její jednotkou jsou [%]. Vzhledem k tomu, že množství 

sytých par závisí především na teplotě vzduchu, mění se relativní vlhkost vzduchu s jeho 

teplotou i přesto, že absolutní množství vodních par zůstává stejné. Tato vlastnost má 

velký význam při vzniku oblaků a tím i tvorbě počasí. 
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5.1.4 Fyzikální popis troposférické refrakce 

Zpoždění signálu q způsobené troposférickou refrakcí je možné vyjádřit vztahem: 

Δq =  ∫ (n-1) ds = 10-6 ∫ Ntrop ds (6) 

kde: 

n je index lomu světla, 

Ntrop tzv. lámavost (refractivity). 

Troposférickou refrakci je možno vyseparovat na suchou a mokrou složku, kde 

suchá složka je dána hydrostatickou částí atmosféry a mokrá nehydrostatickou. Okolo 90% 

troposférického zpoždění signálu má za vinu suchá komponenta refrakce a je poměrně 

snadno určitelná. Naproti tomu mokrá složka troposférické refrakce vykazuje mnohem 

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

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

(6) můžeme napsat: 

Δq = Δqd + Δqw = 10- 6  ∫ Ntrop
d ds + 10- 6  ∫ Ntrop

w ds (7) 

přičemž suchou složku označujeme písmenem d (dry) a mokrou písmenem w (wet). 

Pro nulovou nadmořskou výšku platí empiricky odvozené vztahy: 

p 
Ntrop

d = 77,64 * ——  (8) 
            T 

  e            e 
Ntrop

w = -12,96 * —— + 3,718*105 * —— (9) 
  T             T 

2 

kde: 

p je atmosférický tlak [hpa], 

T teplota [K], 

e parciální tlak vodních par [hpa].  

Troposférické zpoždění závisí na vzdálenosti, kterou urazí vlna skrz neutrální 

atmosféru, a proto je také funkcí družicové vzdálenosti v zenitu z. Ke zdůraznění této 

závislosti na elevačním úhlu, troposférické zpoždění můžeme zapsat jako výsledek 

zpoždění ve směru zenitu Δq0 a mapovací funkce f(z): 

Δq = f(z) * Δq0 (10) 
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Je možné a zároveň také lepší používat rozdílné mapovací funkce pro suchou a 

mokrou složku troposférického zpoždění. V současné době existuje několik různých 

mapovacích funkcí, přičemž všechny můžeme aproximovat tímto vztahem: 

1 
f(z) = fd(z) = fw(z) = ——— (11) 

        cos(z) 

5.1.5 Modelování troposférické refrakce 

Jelikož suchá i mokrá složka troposférické refrakce vykazuje rozdílné chování, je 

potřeba k jejich modelování přistupovat rozdílně. V současnosti je k dispozici několik 

různých a dobře zavedených modelů, které tuto skutečnost akceptují a jsou schopny 

modelovat každou ze složek zvlášť. 

Mokrá složka troposférického zpoždění je díky své variabilitě mnohem obtížněji 

modelovatelná. Obecně její hodnota značně závisí na aktuálním stavu atmosféry a 

pohybuje se od několika mm v suchých oblastech Zeměkoule až po hodnoty okolo 35cm 

v oblastech s vlhkým podnebím. Abychom dosáhli řádově milimetrové přesnosti, je 

potřeba znát hodnoty atmosférického tlaku z měření pozemních stanic. 

Mnohdy je obecně používán postup, kdy je suchá složka troposférické refrakce 

modelována a mokrá složka odhadnuta a na každou z komponent je pak možné aplikovat 

opravnou mapovací funkci (suchou a mokrou). 

Jeden z nejoblíbenějších modelů sloužících pro výpočet troposférické refrakce je 

Saastamonienův. Je založen na fyzikálních zákonech spojených s ideálním plynem. 

Můžeme jej zapsat vztahem (12), kde atmosférický tlak p a parciální tlak vodních par e je 

určen v hektopascalech, teplota ve stupních Kelvina a výsledek v metrech. 

          0,002277                     1255 
Δq =  ————  * [ p + ( ———— + 0,05 ) * e] (12) 

        cos z          T 

Výsledek z modelu popsaného tímto vztahem bude platný pouze přímo pro 

zenitový úhel nad stanicí (z = 0°). 

Z dalších prakticky používaných modelů můžeme jmenovat například Hopfieldův 

model, Niellův model či Marini-Murray model. V diplomové práci [1] zkoumala autorka 

výsledky při použití modelů Hopfield a Saastamonien a jako lepší vyhodnotila druhý 
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z nich. Z tohoto důvodu zde podrobněji popisuji a následně v rámci svých zpracování 

používám pouze tento model. 

Z předcházejícího textu jasně vyplývá, že každý model vyžaduje jisté vstupní 

parametry (tlak, teplota a vlhkost vzduchu). Tyto hodnoty jsou obvykle odvozeny ze 

standardního modelu atmosféry. Alternativně je možno zavést pro některé nebo všechny 

zpracovávané stanice meteorologické hodnoty naměřené pozemními senzory. 

5.1.6 Horizontální gradienty troposféry 

Prozatím jsme se v popisu troposférické refrakce a jejího modelování věnovali 

pouze výpočtem hodnot v zenitovém úhlu nad stanicí. Signály naměřené na referenčních 

stanicích však obvykle nepocházejí z družic, které by se v době měření nacházely 

v takovémto úhlu nad stanicí. Používání dat z družic s malým elevačním úhlem je zároveň 

nutné pro obecné zlepšení přesnosti GNSS analýz a určování zenitových troposférických 

zpoždění. Se snižujícími se elevačními úhlem se azimutální asymetrie lokální troposféry na 

místě observací stává stále více důležitou a musí být vzata v potaz. Odhadování 

horizontálních gradientů troposféry je běžnou cestou jak tyto asymetrie zvládnout. 

Jedním ze způsobů, jak znázornit azimutální asymetrie, je naklápění zenitové 

mapovací funkce, popsané v kapitole 5.1.4, o úhel β. Parametry gradientu troposféry se 

pak, jak je viditelné na obrázku č. 3, podrobují faktu, že směr takzvaného zenitu troposféry 

(směr s minimálním troposférickým zpožděním) a odpovídající troposférická zenitová 

vzdálenost z´ nemusí být identické s geometrickou (nebo elipsoidickou) zenitovou 

vzdáleností z. 

Hodnotu troposférického zpoždění signálu mezi stanicí a družicí ovlivňují kromě 

vstupních meteorologických parametrů modelu a horizontálních gradientů také zeměpisná 

poloha referenční stanice a hledisko časové (konkrétně den v roce, kdy bylo měření 

uskutečněno). V konečném důsledku tak můžeme zapsat vztah pro výpočet hodnoty 

zpoždění signálu do podoby používané i programovým prostředkem Bernese GPS 

Software: 

Δqi
k = Δqapr,k(zi

k) + Δhqk(t)*f(zi
k) + (Δnqk(t) δf/δz)*cos(Ai

k) + (Δeqk(t) δf/δz)*sin(Ai
k) 

 (13) 

kde: 
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Δqi
k  je troposférické zpoždění signálu mezi stanicí k a družicí i, 

t  čas observace, 
zi

k, Ai
k  zenitové a azimutové úhly družice i observované ze stanice k, 

Δqapr,k(zi
k) šikmé zpoždění odpovídající modelu se vstupními hodnotami popsaných 

meteorologických veličin, 
Δhqk(t), f(zi

k) parametr časově závislého zpoždění signálu v zenitu a jeho mapovací 
funkce (zahrnuje vliv konkrétního dnu v roce), 

Δnqk(t), Δeqk(t) časově závislé parametry horizontálních gradientů troposféry ve směrech 
sever-jih a východ-západ (zahrnuje vliv horizontálních gradientů a 
zeměpisné polohy referenční stanice). 

 
Obr. č. 4: Naklánění zenitu troposféry pomocí úhlu β [4] 

5.2 Stanovení hodnoty obsahu vodních par v atmosféře na 

základě znalosti velikosti troposférické refrakce 

Výstupem ze zpracování v programovém prostředku Bernese jsou hodnoty 

celkového troposférického zpoždění signálu pro jednotlivé stanice v časovém intervalu 

zvoleném zpracovávatelem (obvykle 1 hodina). Naším konečným zájmem je však získat 

hodnoty obsahu vodních par v atmosféře. Ty jsme schopni dopočítat z výsledků z Bernese 

aplikováním několika matematických vztahů. Následující popis tohoto postupu je platný 

pro model Saastamonien. 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, celkovou troposférickou refrakci 

tvoří její mokrá a suchá složka. Vlhkou složku troposférického zpoždění tak můžeme 
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jednoduše získat, pakliže odečteme od celkové hodnoty troposférického zpoždění hodnotu 

platnou pro suchou složku (14). 

Δqw = Δq - Δqd (14) 

Suchou složku troposférického zpoždění můžeme vypočítat ze Saastamonienova 

modelu jako: 

2 277*10-3  * p 
Δqd =  ——————————————— (15) 

         1 – 0, 00266 * cos(2φ) – 0,00028 * Hel 

kde: 

p je atmosférický tlak vzduchu naměřený na stanici [hpa], 

φ zeměpisná šířka stanice [°], 

Hel  elipsoidická výška stanice [km]. 

Ve chvíli, kdy máme k dispozici hodnotu vlhké složky troposférického zpoždění, 

můžeme přistoupit k výpočtu obsahu vodních par v atmosféře v profilu nad stanicí IWV 

(Integrated Water Vapour), který se uvádí v jednotkách [kg*m-2]. K tomu nám poslouží 

vztah (16), který je dále specifikován v (17). 

IWV= κ * Δqw (16) 

    106 
κ = ——————————————— (17) 

               (R / Mw) * [(c3 / Tm) + c2 – (m * c1)] 

Jednotlivé komponenty vztahu (17) jsou podrobně popsány v následující tabulce.  

Značka Hodnota Popis 
R = 287,1 [J*kg-1*K-1] plynová konstanta 

Mw = 18,0152*10-3 [kg*mol-1] molová hmotnost vodní páry 
m = Mw / Md = 0,62198 poměr molových hmotností vodní páry a vzduchu 

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

celková střední teplota atmosféry, přičemž Ts je hodnota 
teploty vzduchu při povrchu Země (naměřená na 
referenční stanici); tento vztah je aproximační, umožňuje 
určit κ s relativní chybou okolo 2% 

c1 = 77,604 ± 0,014 [K*hPa-1] konstanta 
c2 = 17 ± 10 [K*hPa-1] konstanta 
c3 = (3,776 ± 0,004) *105 [K2* hPa-1] konstanta 

Tab. č. 1: Popis veličin ze vztahu (17) 

Obsah vodních par v atmosféře PWV v [mm], jak jsme jej nadefinovali v kapitole 

4.2, dokážeme z hodnoty IWV získat aplikováním jednoduchého vztahu, ve kterém 

vystupuje navíc pouze hustota vody ρ v [kg*m-3]. 
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                                  IWV 
PWV =  ———  [mm] (18) 

 Ρ 

Použití vztahu (18) je tak závěrečným krokem celého zpracování přinášejícím 

potřebné výsledné hodnoty. 
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6 Bernese GPS Software 

Bernese GPS SW představuje komplex programů pro zpracování výsledků měření 

GPS. Je vyvíjen Astronomickým ústavem Univerzity ve švýcarském Bernu. Jedná se o 

programový prostředek obrovských možností s výborně zpracovanou dokumentací, 

bohužel je však svým prostředím nepříliš uživatelsky přístupný. Je potřeba si na jeho 

specifičnost uvyknout. V současné době je distribuován ve verzi 5.0, kterou jsem také 

používal v rámci této práce. 

Autoři tohoto nástroje kromě oficiálních stránek {16} provozují i ftp server {17}, 

na kterém volně poskytují široké spektrum pravidelně aktualizovaných souborů, často 

životně důležitých pro korektní zpracování dat. 

 
Obr. č. 5: Ukázka grafického prostředí programového prostředku Bernese GPS Software 
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6.1 Systém modelování troposféry v Bernese 

V podstatě můžeme říci, že celý postup vedoucí k získání hodnot troposférického 

zpoždění signálu je iteračním procesem, ve kterém na začátku volíme vhodný vstupní 

model a jeho výsledky pak postupně doplňujeme o získatelné korekce. Konečným vztahem 

používaným tímto programovým prostředkem je vztah (13) uvedený v kapitole 5.1.6. 

Bernese GPS Software disponuje celkem pěti různými a priori modely pro určování 

velikosti troposférické refrakce. Jak jsme mohli vidět v předcházející kapitole č. 5, vstupní 

model vyžaduje jisté vstupní parametry (tlak, teplota a vlhkost vzduchu). Tyto hodnoty 

jsou obvykle odvozeny ze standardního modelu atmosféry (viz tabulka č. 2). Je však také 

možno do zpracování zavádět meteorologické hodnoty naměřené pozemními přístroji pro 

některé nebo všechny stanice v síti. Pro stanice bez explicitně zadaných hodnot se 

automaticky použije standardní model. V rámci [1] používala autorka pro svá zpracování 

pouze údaje odvozené ze standardního modelu atmosféry. 

V rámci jednoho z mnou vybraných časových období jsem provedl zpracování 

v Bernese oběma z popisovaných způsobů. Poprvé jsem využil pouze standardního modelu 

atmosféry. Následně jsem z meteo RINEX souborů importoval údaje o meteorologických 

veličinách naměřených přímo na stanicích do formátu podporovaného Bernese a 

s použitím těchto souborů jsem opětovně provedl celé zpracování. Porovnáním výsledků 

z obou těchto způsobů zpracování se podrobně věnuji v kapitole 7.5, ale již tady pro 

objasnění stručně uvádím, že mezi oběma způsoby zpracování neexistuje prokazatelný, 

statisticky významný rozdíl a veškeré výsledky prezentované v kapitole 7.4 byly získány 

zpracováním v Bernese GPS Software bez aplikace meteorologických dat naměřených 

přímo na referenčních stanicích. 

Veličina Vztah Popis 
p = pr * (1-0,0000226 * (h- hr))5,525 atmosférický tlak vzduchu ve výšce stanice 
T = Tr – 0,0065 * (h- hr) teplota vzduchu ve výšce stanice 
H = Hr * e-0,0006396*(h-hr) relativní vlhkost vzduchu ve výšce stanice 
hr = 0 m n. m. referenční nadmořská výška 
pr = 1 013,25 hpa referenční atmosférický tlak vzduchu platný pro hr 
Tr = 18°C referenční teplota vzduchu pro hr 
Hr = 50% referenční relativní vlhkost vzduchu pro hr 

Tab. č. 2: Popis standardního modelu atmosféry Bernese GPS Software 

Ačkoliv po aplikování a priori modelu již máme k dispozici hodnoty troposférické 

refrakce, autoři používaného programového prostředku doporučují vždy provádět další 
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kroky zpracování ke zvýšení přesnosti výstupních hodnot. V těch se pak berou v potaz 

vlivy horizontálních gradientů, polohového umístění jednotlivých stanic a časového 

hlediska. Podrobnější popis celkových postupů je možno nalézt ve [4], kapitola 11. 

Troposphere Modeling and Estimation. 

6.2 Kroky potřebné k zajištění správné funkce Bernese 

Tento software může být nainstalován na platformu operačního systému MS 

Windows i Linux. Veškeré práce na tomto projektu byly prováděny pod první z možností. 

Instalace je kompletní, pro zajištění celé funkcionality zpracovávání dat je však potřeba 

vytvořit soubor DE200.EPH s údaji o efemeridách Slunce, Měsíce a několika planet. Celý 

postup vytváření je podrobně popsán v souboru DE200.README uloženém ve složce 

DOC v místě instalace celého programového prostředku. V podstatě je potřeba z volně 

dostupného ftp serveru stáhnout tři soubory s vybranými efemeridami, které jsou uložené 

ve formátu ASCII, nakopírovat je ve vhodném pořadí do souboru jednoho a následně je 

pomocí aplikace ASC2EPH.exe převést do binárního tvaru. Aplikace ASC2EPH.exe je 

přímou součástí Bernese Software. Proces konverze se spouští přes příkazovou řádku v MS 

Windows a je nutné mít vstupní soubor ve stejném adresáři jako samotnou aplikaci. Na 

výstupu pak dostaneme požadovaný soubor s efemeridami v binárním tvaru. 

Je také vhodné stáhnout z adresy ftp://ftp.unibe.ch/aiub/BSWUSER50/GEN/ 

soubory I05.ATX, PHAS_COD.I05, RECEIVER, SATELLIT.I01, SATELLIT.I05 a 

SAT_2008.CRX (případně i několik dalších) a přepsat jimi odpovídající soubory umístěné 

v místě instalace programového prostředku. Tyto soubory jsou totiž průběžně 

aktualizovány a použitím jejich novějších verzí se může předejít možným kolapsům při 

zpracování.  

6.3 Postup zpracování dat naměřených na referenčních stanicích 

Před započetím samotného zpracovávání je nutné získat a případně upravit všechny 

datové soubory popsané v kapitole 6.4. Postup, který jsem během svých zpracování 

používal, zcela vychází z postupu popsaného v [5]. Poté, co jsem si jej napoprvé vyzkoušel 

na ukázkových datech volně poskytovaných s instalací programu, jsem byl připraven 

aplikovat jej i na vlastní data. 
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Zde je uveden celý postup v jednotlivých krocích: 

I. v nabídce Menu>Configure>Set session/compute date nastavíme odpovídající GPS 

den. Zpracovávání dat můžeme pro danou síť provádět i pro více dnů najednou, jen 

musíme každou uskutečňovanou operaci spouštět pro každý den zvlášť; 

II. pomocí funkcí Edit list of campaigns, Select active campaign, Create new 

campaign z nabídky Menu/Campaign založíme novou kampaň. V tomto kroku 

dojde také k vytvoření adresářové struktury, do které se nám následně ukládají 

všechna vytvořená data. Do adresáře /RAW nakopírujeme vstupní RINEX soubory, 

na jejichž základě musíme vytvořit soubor obsahující informace o referenčních 

stanicích *.STA funkcí Menu/RINEX/RINEX utilities/Extract station information; 

III. spuštěním Menu/Campaign/Edit station files/Station coordinates doplníme soubor 

*.CRD obsahující polohové souřadnice referenčních stanic o údaje stanic 

používaných v našem zpracování; 

IV. nyní je potřeba překonvertovat observační RINEX soubory z jejich nativního 

formátu do formátu používaného Bernese. K tomu nám slouží modul Observation 

Files z Menu/Rinex/Import RINEX to Bernese format. Na výstupu dostaneme pro 

každou stanici a každý zpracovávaný den čtyři soubory typu *.CZH, *.CZO, 

*.PZH, *.PZO; 

V. v tomto kroku dochází ke konverzi souboru s přesnými údaji o orbitách družic a 

souřadnicích pólů (soubory typu *.ERP) do nativního formátu Bernese. Soubory 

*.ERP, které jsou vytvářeny vždy pro období jednoho týdne, však musíme nejprve 

stáhnout (dostupné například z http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/), 

přejmenovat do podoby *.IEP a uložit do adresáře /ORB v naší adresářové 

struktuře. Poté spustíme funkci Menu/Orbits/EOP/Handle EOP files/Convert IERS 

to Bernese format. Výstupem jsou soubory *.ERP v nativním formátu Bernese; 

VI. modulem Menu/Orbits/EOP/Create Tabular Orbits vytvoříme soubory s 

„tabelovanými“ orbitami (*.TAB) a soubory s údaji o hodinách na družicích 

(*.CLK). Do tohoto zpracování vstupují i soubory *EPH., které je potřeba získat 

z vhodného ftp serveru (např. zde: http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/); 

VII. modulem Menu/Orbits/EOP/Create Standard Orbits vytvoříme soubory se 

standardními orbitami (*.STD), které jsou zpřesňovány na základě hodnot z 

*.TAB; 
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VIII. nyní dochází k synchronizování hodin přijímačů referenčních stanic pomocí 

modulu Menu/Processing/Code-Based clock synchronization. Na vstupu tohoto 

procesu je několik z již vytvořených typů souborů (*.STD, *.CLK, *.CZH, *.ERP 

,*.CRD), soubor s koncovkou *.DCB je potřeba z vhodné služby stáhnout 

(například z ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/). Výsledkem tohoto procesu jsou 

soubory typu *.CLK opravené o vypočtené korekce; 

IX. v tomto kroku se přistupuje k vytvoření tzv. základen (prakticky dojde 

k vydefinování síťového řešení zpracovávaných stanic) pomocí funkce 

Menu/Processing/Baseline file creation. Používá se nastavení OBS-MAX, které 

využívá maximálního počtu naměřených observací. Na výstupu dostaneme čtveřici 

souborů pro každý zpracovávaný den a každou referenční stanici (*.CSH, *.PSH, 

*.CSO, *.PSO); 

X. spuštěním modulu Menu/Processing/Phase preprocessing dojde k fázovému 

předzpracování, které pracuje formou iterací a snaží se docílit zpřesnění souborů 

vytvořených v minulém kroku; 

XI. nyní pomocí funkce Parameter estimation v Menu/Processing/ vypracujeme 

výsledky pro síťové řešení nezahrnující vliv ionosféry na měření. Vytvoří se 

soubory typu EDT?????.RES a EDT?????.OUT obsahující residua. Získané 

výsledky nemůžeme považovat za finální, ale umožní nám následně zkontrolovat 

kvalitu naměřených dat a uložit zpřesněná residua (to provedeme spuštěním 

Menu>Service>Residual files>Generate residual statistics, získáme soubory 

RMS?????.SUM, RMS?????.LST, RMS?????.EDT, RMS?????.OUT); 

XII. modul Menu/Service/Bernese observation files/Mark/delete observations nám 

umožní označit a vyřadit z následného zpracování naměřené observace, které 

nesplňují kritéria přesnosti a tudíž zhoršují výsledky z řešení celé sítě; 

XIII. stejně jako v kroku číslo XII spustíme Menu/Processing/Parameter estimation, ale 

tentokrát s odlišným nastavením parametrů. Dochází k dalšímu zpřesňování 

budovaného výsledného síťového řešení odhadnutím vlivu troposféry na měření a 

zpřesněním polohových souřadnic referenčních stanic. Výstupem jsou nové 

soubory FLT?????.TRP a změněné FLT?????.CRD; 

XIV. v tomto kroku používáme opět modul Parameter estimation, přičemž nyní 

počítáme vždy jen s jednou základnicí (jiné nastavení parametrů než v minulém 
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kroku). Je tak potřeba tento proces provést pro každou vydefinovanou základnici a 

každý zpracovávaný den zvlášť. Urychlení tohoto procesu je možné vytvořením 

uživatelské proměnné (funkce Menu/Configure/Menu variables), díky které pak 

následně nemusíme při zadávání vstupních souborů vybírat pro každou základnici 

všechny soubory zvlášť, ale vybíráme vždy jen hodnotu vytvořené proměnné (ty 

odpovídají jednotlivým základnicím). Dojde k vytvoření souborů *.OUT pro 

každou ze základnic; 

XV. funkce Menu/Processing/Program output extraction/Parameter estimation/stacking 

vytvoří výstupní soubor (QIF?????.SUM), který obsahuje souhrn odhadů přesností 

a odchylek pro všechny základnice; 

XVI. nyní se nám již podařilo získat všechny potřebné soubory a dostáváme se tak 

k finálnímu řešení. Opětovně spouštíme modul Parameter estimation a dostáváme 

nové soubory typu FIX?????*.OUT a FIX?????*.NQ0 pro každý zpracovávaný 

den; 

XVII. pro kontrolu konzistence hodnot polohových souřadnic referenčních stanic z našich 

dat a z oficiálních hodnot poskytovaných IGS použijeme funkci 

Menu/Processing/Normal equation stacking. V tomto kroku bylo potřeba doplnit 

do souboru s oficiálními souřadnicemi IGS polohu několika stanic, které 

zpracováváme, ale v souboru IGS je nenajdeme. Pakliže kontrola proběhne v 

pořádku, vytvoří se v tuto chvíli konečné soubory FIN?????.CRD, FIN?????.TRP, 

FIN?????.OUT. Pro nás je nejpodstatnější textový soubor typu *.TRP, protože 

obsahuje sloupec s hodnotami TOTAL_U. Tato hodnota představuje velikost 

celkové troposférické refrakce a je vypočtena pro každou referenční stanici v 

časovém intervalu stanoveném uživatelem. Naše zpracování tak tímto krokem 

úspěšně končí. 

Výsledkem zpracování úlohy v Bernese GPS SW je tak textový soubor obsahující 

hodnoty celkové troposférické refrakce (ukázka viz obr. č. 6). Abychom však získali 

potřebné hodnoty obsahu vodních par v atmosféře, musíme provádět další výpočty 

podrobně popsané v kapitole 5.2. Ty jsem uskutečňoval v tabulkovém procesoru Microsoft 

Excel, který mi přišel pro daný typ úlohy nejvhodnější. 
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Obr. č. 6: Ukázka výsledného výstupního souboru *.TRP s hodnotami celkové troposférické refrakce 

v metrech ve sloupci TOTAL_U 

6.4 Vstupní data zpracování 

Základem veškerého zpracování prováděného v rámci této práce v programovém 

prostředku Bernese byly observační RINEX soubory naměřené na jednotlivých 

referenčních stanicích. K nim pak přibývalo několik dalších typů souboru vyžadovaných 

Bernese. Jejich popisu se věnují následující řádky. 

6.4.1 RINEX soubory 

Název RINEX je zkratkou pojmu Receiver Independent Exchange Format, a jak již 

on sám napovídá, jedná se o standardizovaný formát sloužící pro výměnu dat naměřených 

přijímači GNSS. Všechny RINEX soubory musí dodržovat určenou specifikaci zápisu a 

způsobu uložení dat, aby bylo dosaženo shodné podoby těchto souborů získaných z měření 

odlišných přijímačů umístěných na různých stanicích. Syntaxe názvů souborů vypadá 

následovně: 

xxxxdddf.yyt, kde 
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− xxxx představuje ID referenční stanice (například VSBO), 

− ddd představuje číslo GPS dne, 

− f znamená pořadí souboru v rámci celého dne (pakliže soubor obsahuje data pro 

celý den, je na tomto místě znak 0), 

− yy je posledním dvojčíslí kalendářního roku, 

− t představuje typ souboru (O se používá pro observační zprávu, N pro navigační, M 

pro meteo zprávu, G pro Glonass navigační zprávu a H pro geostacionární GPS 

navigační zprávu). 

Pro potřeby této práce byly používány observační a meteo RINEX soubory. 

Observační RINEXy (ukázka struktury viz obr. č. 4) obsahují informace o observacích 

naměřených z dané stanice v rámci určitého časového intervalu (obvykle 24 hodin 

s intervalem observací 30 s). V meteo RINEX souborech jsou zapsány hodnoty teploty, 

atmosférického tlaku a relativní vlhkosti vzduchu naměřené na meteorologických 

přístrojích připojených ke stanici. Časový interval měření těchto meteo veličin, ve kterém 

jsou hodnoty do souboru zapisovány, je nejčastěji 10 minut. 

Na veřejně přístupných ftp serverech bývají observační RINEX soubory ukládány 

v tzv. kompaktním formátu, který vhodným způsobem komprimuje jejich velikost (daná 

komprese se nazývá Hatanaka). Soubory komprimované tímto způsobem mají ke svému 

standardnímu názvu přidánu koncovku .Z. Jelikož však programový prostředek Bernese 

neumí pracovat s tímto kompaktním formátem, je potřeba data dekomprimovat. K tomu 

nám slouží jednoduché aplikace volně stáhnutelé z několika webových stránek. Já jsem pro 

dekompresi používal aplikaci RNXCMP ve verzi 4.0.3 běžící pod OS Windows (zdroj 

{18}). Aplikace se spouští přes příkazový řádek operačního systému a vyžaduje pouze 

umístění souborů určených k dekompresi ve stejném adresáři jako je program samotný. 

Celý proces dekomprese pak již probíhá zcela automaticky. 
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 Obr. č. 7: Ukázka zápisu dat v observačním RINEX souboru  

6.4.2 Soubory typu *.DCB 

Tyto soubory jsou vytvářeny pro každý kalendářní měsíc, z čehož se odvíjí i tvar 

jejich obecného názvu: 

P1P2yymm.DCB, kde 

− yy označuje poslední dvojčíslí kalendářního roku, 
− mm číslo měsíce. 

6.4.3 Soubory typu *.EPH 

Jedná se o formát nesoucí v patnáctiminutových intervalech údaje o přesných 

efemeridách družic, který je vyhotovován pro každých 24 hodin. Před jeho použitím 

v Bernese je nutné jej přejmenovat do podoby *.PRE. Syntaxe názvů souborů: 

xxxwwwwd.EPH, kde 

− xxx představuje název služby, která soubor vytvořila a poskytuje (IGS, COD, 
apod.), 

− wwww číslo GPS týdne, 
− d číslo dne v týdnu. 
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6.4.4 Soubory typu *.ERP 

Tento typ souborů obsahuje informace o zemských pólech a je vypracováván pro 

každý týden. Stejně jako v minulém případě je před jeho použitím v Bernese GPS Software 

soubor potřeba přejmenovat na *.IEP. Syntaxe názvů souborů vypadá následovně: 

xxxwwww7.ERP, kde 

− xxx představuje název služby, která soubor vytvořila a poskytuje (IGS, COD, 
apod.), 

− wwww číslo GPS týdne, 
− číslo 7 v názvu znamená, že se jedná o týdenní řešení. 

6.4.5 Soubory typu *.ION 

Tyto soubory nesou namodelované informace o vlivu ionosféry na signály z družic 

GPS vždy pro daný den. Obecný tvar jejich názvu odpovídá tvaru popsanému v 6.4.3. 
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7 Zpracování 

Předcházející kapitoly této práce sloužily k získání dostatečného množství převážně 

teoretických znalostí o problematice GPS meteorologie. Tato kapitola a také všechny jí 

následující se naopak věnují již prakticky prováděným úlohám a splňování cílů číslo 3, 4 a 

5 vytyčených ve 2.1. 

7.1 Výběr sítě referenčních stanic 

Jelikož hlavním úkolem této práce je studovat hodnoty obsahu vodních par 

vypočtené z měření GPS a porovnávat je s hodnotami naměřenými tradičními metodami 

ČHMÚ v rámci celé sítě referenčních stanic, bylo potřeba vybrat síť stanic co nejvhodněji. 

Referenční stanice, na kterých se realizuje kontinuální záznam měření ze všech dostupných 

družic GPS, i celá síť musela splňovat několik základních požadavků vydefinovaných zde: 

− rozmístění jednotlivých stanic na území České republiky i v jejím blízkém okolí 

takovým způsobem, aby stanice byly rozprostřeny pokud možno rovnoměrně, a 

žádná z částí ČR tak nezůstala nepokryta; 

− zahrnutí stanic se značnými rozdíly v jejich výškové poloze (myšlena nadmořská 

výška; požadavek Bernese GPS Software pro zkvalitnění výpočtů v rámci sítě 

stanic); 

− existence měření meteorologických veličin na referenční stanici (atmosférická 

teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, atmosférický tlak vzduchu); 

− dostupnost naměřených dat (observační a meteo RINEX soubory). 

Na území Evropy je nyní spravováno několik referenčních sítí mezinárodního i 

národního rozsahu. Nejdůležitější z nich je celoevropská síť EUREF, která v současné 

době obsahuje 218 stanic ve 40 zemích a zhušťuje tak světovou síť IGS.{5} 

V České republice jsou vybudovány čtyři odlišné sítě referenčních stanic 

(CZEPOS, TopNET, GEONAS, VESOG). Jelikož první dvě uvedené sítě jsou komerčního 

charakteru a za získání dat v jejich rámci naměřených je potřeba zaplatit, použitelné pro 

zpracování této práce byly sítě uvedené až na místech dalších = GEONAS a VESOG. 

Síť GEONAS je provozována Akademií věd České republiky a obsahuje celkem 20 

stanic, z nichž některé jsou zahrnuty do evropské sítě EUREF.{19} V rámci sítě VESOG 
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je v současnosti provozováno osm referenčních stanic, ze kterých je nejdůležitější stanice 

GOPE umístěná na geodetické observatoři Pecný. Její značný význam je dán tím, že slouží 

jako datové a analytické centrum pro celou síť VESOG a je také jedním z nemnoha 

datových a analytických center evropské sítě EUREF. Z jejích dalších stanic můžeme 

jmenovat VSBO (umístěna na střeše budovy rektorátu VŠB-TUO) a LYSH (situována na 

meteorologické stanici na vrcholu Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech), které jsou 

obě spravovány Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.{20} 

S přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům se mi podařilo vybrat síť obsahující 

patnáct stanic uvedených v tabulce číslo 3. Jejich rozmístění v prostoru a vzájemnou 

polohu demonstruje obrázek č. 8. Ačkoliv jsou všechny tyto stanice vybaveny zařízeními 

pro měření meteorologických veličin, dochází často k situaci, že tyto naměřené údaje 

nejsou k dispozici. Kromě oblasti severo-západních a východních Čech vybrané referenční 

stanice dle mého názoru dostatečným způsobem pokrývají stanovené území. V uvedených 

částech České republiky bohužel není k dispozici žádná vyhovující stanice. S přihlédnutím 

k hodnotám elipsoidických výšek v tabulce č. 6 je možno říci, že požadavek na 

různorodost ve výškových polohách stanic je taktéž splněn. Mezi nejníže a nejvýše 

položenou stanicí existuje výškový rozdíl okolo 1 450 m. 

Název referenční 
stanice Umístění stanice 

Elipsoidická 
výška stanice 

v m 
Síť 

BBYS Bánská Bystrica, Slovensko 487,4 EUREF 

BISK Biskupská kopa, Zlaté hory, ČR 950,9 
GEONAS 

(součást EUREF) 
DRES Drážďany, Německo 202,9 EUREF 

GOPE Geodetická observatoř Pecný, u Ondřejova 
ČR 592,6 

VESOG (součást 
EUREF) 

KRAW Krakov, Polsko 267,3 EUREF 

KUNZ hvězdárna Astronomického spolku Kunžak, 
jižní Čechy, ČR 619,5 VESOG 

LYSH Lysá hora, Moravskoslezské Beskydy, ČR 1 374,9 VESOG 

MARJ obec Mariánská, u Jáchymova, ČR 904,7 
GEONAS 

(součást EUREF) 
MOPI Modrá-Piesok, Slovensko 579,0 EUREF 
PLZE Západočeská universita v Plzni, ČR 425,9 VESOG 

SNEC Sněžka, Krkonoše, ČR 1 651,6 
GEONAS 

(součást EUREF) 

TUBO Vysoké učení technické v Brně, ČR 324,3 
VESOG (součást 

EUREF) 

VACO obec Vacov, u Strakonic, ČR 799,4 
GEONAS 

(součást EUREF) 
VSBO VŠB-TU Ostrava, ČR 340,9 VESOG 
WTZR Bad Koetzting, Německo 666,0 EUREF 

Tab. č. 3: Informace o vybraných referenčních stanicích 
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Obr. č. 8: Rozmístění vybraných referenčních stanic na území ČR a v jejím okolí 

7.2 Výběr časových období vhodných pro zpracování 

Abych mohl porovnávat hodnoty obsahu vodních par v atmosféře pro síť stanic, 

bylo nutné vybrat určitá časová období, ve kterých se nad Českou republikou pohybovaly 

frontální systémy většího rozsahu ve vhodných směrech. Jelikož každému frontálnímu 

systému trvá jistý čas, než se přesune například ze západní části zvoleného území do části 

východní, musí být tento posun logicky viditelný i ve vývoji hodnot obsahu vodních par 

v atmosféře naměřených v profilu nad referenčními stanicemi. 

Jako ideální nástroj pro posuzování stavu oblačnosti nad naší republikou a jeho 

vývoje v čase mi posloužily snímky z družice Meteosat dostupné například z {21} a jako 

ukázka viditelné na obrázku č. 9. Na jejich základě jsem byl postupně schopen vybrat dny, 

kdy panovaly požadované atmosférické podmínky. 

V první části zpracování jsem se rozhodl vybrat tato dvě dvoudenní časová období: 
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− 29.2. až 1.3. 2008 = v těchto dnech proudily nad ČR frontální systémy ve směru 

západ - východ. Jedná se také o období, kdy nad Českou republikou procházela 

ničivá vichřice Emma. 

− 23.3. až 24.3. 2008 = nalézt období dvou dnů, ve kterém by nad zvoleným 

územím proudily frontální systémy ve směru kolmém k tomu prvnímu (sever – 

jih) bylo mnohem obtížnější, ale nakonec se mi to podařilo. 

Následně jsem se rozhodl pro lepší demonstraci výsledků vybrat a zpracovat ještě 

jedno časové období. To zahrnovalo tři dny a trvalo od 29. září do 1. října 2008. V těchto 

dnech procházela oblačnost nad Českou republikou přibližně ve směru od západu 

k východu. 

 
Obr. č. 9: Ukázka snímku z družice Meteosat {21} 

7.3 Získání vstupních datových souborů 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6.4, pro stanovení obsahu vodních par potřebujeme 

zejména dva typy RINEX souborů (observační a meteo). Tyto soubory bývají volně k 

dispozici na vybraných ftp serverech. Snažil jsem se však nalézt ideální variantu řešení, 

kdy by se všechna data stahovala pouze z jednoho, případně ze dvou ftp serverů. Jelikož 

v době, kdy jsem potřeboval získat data pro první dvě vybraná časová období, přestal 

fungovat ftp server sítě VESOG, podařilo se mi to pouze částečně. 
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Data pro všechny mnou vybrané stanice zahrnuté do evropské sítě EUREF jsem 

získával z {22}. Jedná se o server provozovaný Spolkovým úřadem pro kartografii a 

geodézii (BKG) v Německu a v jeho souvislosti jsem nenarazil na žádný problém. O 

RINEX soubory naměřené na zbývajících stanicích (všechny ze sítě VESOG) bylo potřeba 

požádat oficiální cestou operační centrum VESOGu umístěné na stanici GOPE. Žádost 

byla přijata a data přibližně do měsíce dodána. 

Pro zpracování dat v produktu Bernese GPS Software je však nutné disponovat i 

jinými daty než samotnými RINEX soubory. Jedná se o soubory zmíněné v kapitolách 

6.4.2 – 6.4.5. Ty jsou volně k dispozici na vybraných webových službách (například {17}) 

a je potřeba si je odtud pouze stáhnout. 

7.4 Zpracování datových souborů, vizualizace výsledných 

hodnot 

Ve chvíli, kdy jsem měl k dispozici všechna potřebná data, mohl jsem přistoupit 

k samotnému zpracování v Bernese GPS Software dle postupu popsaného v kapitole 6.3 a 

následnému výpočtu hodnot obsahu vodních par v atmosféře (podle 5.2). Pro získané 

výsledky bylo také potřeba vybrat vhodný způsob jejich vizualizace, který by měl co 

největší vypovídací hodnotu. 

7.4.1 Časová období od 29.2. do 1.3. 2008 a od 23.3. do 24.3 2008 

Jako první jsem v rámci své diplomové práce zpracovával tato dvě vybraná časová 

období s intervalem výpočtu hodnoty obsahu vodních par 1 hodina. U obou těchto 

zpracování jsem se nesetkal s žádnými potížemi, které bych nezmiňoval v kapitole 6. 

Hlavním úskalím bylo, že se mi podařilo získat meteo RINEX soubory pouze pro osm 

z patnácti vybraných stanic. Na ostatních stanicích nebylo v daných dnech prováděno 

měření meteorologických veličin nebo nebyly výsledky k dispozici. Z tohoto důvodu jsem 

zpracování v Bernese prováděl se všemi stanicemi (v období na přelomu února a března se 

všemi patnácti, 23. března bez stanice LYSH a 24. března bez stanice LYSH a VSBO), ale 

hodnoty obsahu vodních par v atmosféře jsem mohl následně vypočítat pouze pro stanice 

s přístupem ke kompletním datům. To je jistě znepříjemňujícím faktorem, ale přesto si 

myslím, že 8 hodnot ze stanic umístěných v celém rozsahu studovaného území (viz obr. č. 

13) dokáže poskytnout výsledky použitelné pro další zpracování a stanovování závěrů. 
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Vypočtené hodnoty PWV jsem následně zobrazil do grafů uvedených zde jako obrázky 

číslo 10 a 11. Stanice jsou na daných grafech seřazeny odshora dolů dle jejich prostorové 

polohy ve směru průchodu frontálních systémů nad Českou republikou, tj. od západu 

k východu v případě prvního obrázku a od severu k jihu na tom druhém.  

Ačkoliv křivky na obou grafech dobrým způsobem zobrazují vývoj obsahu vodních 

par v atmosféře, není na nich příliš viditelný posun hodnot vlivem polohy stanice a 

průchodu frontálního systému nad ní, který by patrný být měl. Například vichřice Emma 

dorazila nad západní část České republiky 1. března přibližně po šesté hodině ranní. V tuto 

dobu je na grafu jasně viditelný začínající propad hodnot obsahu vodních par v atmosféře, 

což je v pořádku. Problémem však je, že podle vyobrazeného grafu dorazila Emma v téměř 

stejnou dobu i do východní části republiky. Reálně byla okolo desáté hodiny nad městem 

Ostrava. Podobné skutečnosti s nepříliš znatelnými posuny můžeme nalézt i na grafu 

druhém, který zobrazuje vývoj ve dnech 23.3 a 24.3. Vypovídací hodnota těchto grafů 

tudíž není ideální. 

Hlavním důvodem pro uvedené nedostatky je dle mého názoru nesprávně zvolený 

časový interval výpočtu obsahu vodních par v atmosféře, jelikož například celý frontální 

systém Emmy prošel nad Českou republikou v průběhu několika málo hodin, a je tudíž 

v rámci mého zpracování s hodinovým krokem špatně postihnutelný. Z tohoto důvodu 

jsem se rozhodnul opětovně provést zpracování, tentokrát však pouze pro 1.3. 2008 

s časovým intervalem výpočtu PWV 15 minut. 
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Obr. č. 10: Obsah vodních par v atmosféře vypočtený z měření na GPS referenčních stanicích ve dnech  

29.2 a 1.3. 2008 na území ČR a v jejím okolí 
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Obr. č. 11: Obsah vodních par v atmosféře vypočtený z měření na GPS referenčních stanicích ve dnech  

23.3. a 24.3. 2008 na území ČR a v jejím okolí 
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7.4.2 Zpracování 1. března 2008 

Na obrázku číslo 12 lze vidět výsledek výpočtu obsahu vodních par v atmosféře 

v patnáctiminutovém intervalu pro 1. března 2008. Tento výstup oproti předešlým již 

výrazně lépe postihuje zkoumané skutečnosti a postup frontálního systému vichřice Emmy 

je díky tomu mnohem snadněji interpretovatelný. Oproti předešlému obrázku č. 10 se na 

tomto také mírně změnilo pořadí stanic, jelikož vichřice Emma neprocházela nad 

studovaným územím ryze ve směru západ-východ, ale přicházela a pohybovala se spíše od 

severo-západu. 

Je potřeba upozornit na to, že ačkoliv by měla být křivka pro každou stanici složena 

celkem z 96 hodnot, obsahuje jich pouze 93. Z důvodu systematické chyby ve zpracování 

v Bernese GPS Software jsem se po konzultaci s vedoucím diplomové práce rozhodnul 

vyloučit hodnoty pro časy 10:45, 14:15 a 23:00. Tato systematická chyba, kterou nedokážu 

nijak vysvětlit, se projevovala náhlým prudkým poklesem hodnoty troposférické refrakce u 

všech zpracovávaných stanic a výrazně jednorázově narušovala celkový průběh hodnot. 

Zelené čtverce umístěné na každé křivce hodnot v grafu na obrázku číslo 12 

podávají informaci o tom, v jakém čase Emma přibližně dorazila nad danou stanici a kdy 

se již přesunula za ni. Časové určení těchto pomyslných začátků a konců průchodu 

frontálního systému nad stanicí jsem neurčoval podle vývoje hodnot vypočtených z měření 

na referenčních stanicích GPS, ale podle skutečného stavu, jak se vichřice pohybovala. To 

mi umožnily snímky z družice Meteosat s časovým rozlišením patnáct minut. Pro lepší 

představu o prostorovém rozložení referenčních stanic z grafů na obrázku číslo 12 uvádím 

o něco níže obrázek číslo 13. 

Jak je tedy možno na několikrát zmiňovaném výstupu pozorovat, hodnoty 

vypočtené velice dobře korespondují s reálnou situací stavu počasí. Jsme schopni z něj 

snadno odečíst, že zatímco například v německých Drážďanech již působení vichřice 

pomalu odeznívalo, v Brně či Ostravě se stále na její příchod čekalo. Můžeme tak říci, že 

technologie GNSS dokáže poskytovat výsledky hodnot obsahu vodních par v atmosféře 

odpovídající realitě v krátkých časových intervalech. Při použití klasického měření 

z radiosond vypouštěných na atmosférických balónech bychom mohli přinejlepším obdržet 

pouze čtyři hodnoty pro celý den, což je propastný rozdíl. 
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Obr. č. 12: Obsah vodních par v atmosféře platný pro 1.3. 2008 vypočtený z měření na GPS referenčních 

stanicích na území ČR a v jejím okolí 
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Obr. č. 13: Prostorové rozmístění referenčních stanic GPS, u kterých byly stanovovány hodnoty obsahu 

vodních par v atmosféře pro 1.3. 2008 

Pro posílení představy o časovém posunu hodnot obsahu vodních par v atmosféře 

závislém na rychlosti průchodu frontálních systémů nad studovaným územím uvádím 

v této práci i následující obrázky číslo 14 a 15. V prvním z nich jsou shrnuty všechny 

křivky vývoje hodnot pro jednotlivé stanice do jediného grafu a druhý obsahuje pouze 

křivku nejzápadněji umístěné stanice v Drážďanech a stanice umístěné mnohem 

východněji, v Ostravě. Posun počátku propadání hodnot mezi západně a východně 

položenými stanicemi je v obou z těchto výstupů velmi dobře patrný. 
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Obr. č. 14: Přehled hodnot obsahu vodních par v atmosféře platný pro 1.3. 2008 vypočtený z měření na GPS 

referenčních stanicích na území ČR a v jejím okolí 

 
Obr. č. 15: Vývoj hodnot PWV vypočtený z měření na GPS stanicích DRES a KRAW platný pro 1.3. 2008  

Zajímavým grafickým výstupem je i obrázek číslo 16. Ten zobrazuje pro náhodně 

zvolenou stanici DRES kromě hodnot obsahu vodních par v atmosféře i vývoj hodnot 

troposférické refrakce a působících meteorologických veličin. Zatímco průběh hodnot 

troposférické refrakce je prakticky téměř totožný s průběhem hodnot PWV, u 

meteorologických veličin tato skutečnost neplatí a křivky vykazují značné rozdíly. 

Víceméně konstantní teplota vzduchu prudce klesá s příchodem vichřice Emmy a již při 
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jejím odeznívání se pomalu vrací k původním hodnotám a stabilizuje se. U atmosférického 

tlaku vzduchu se potvrzuje jednoduché pravidlo, že se snižujícím se tlakem se zhoršuje 

počasí a při jeho zvyšování naopak. Vývoj hodnot relativní vlhkosti vzduchu se chová 

inverzně vzhledem k vývoji teploty vzduchu. 

 
Obr. č. 16: Přehled vývoje hodnot vybraných veličin pro den 1.3. 2008 
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7.4.3 Zpracování časového období od 29. září do 1. října 2008 

Poslední období, které jsem si pro zpracování v rámci této práce vybral, bylo 

třídenní a věnovalo se přelomu měsíce září a říjen. V těchto dnech proudily nad Českou 

republikou frontální systémy ve směru od západu k východu. Hodnoty obsahu vodních par 

v atmosféře jsem nyní opět stanovoval v hodinovém intervalu (tedy 24 údajů pro každý 

den). 

Výpočty troposférické refrakce v prostředí Bernese GPS Software jsem prováděl se 

sítí čtrnácti stanic, jelikož měření ze stanice LYSH nebylo pro tyto dny k dispozici. Na 

rozdíl od předešlých časových období se mi však podařilo získat meteo RINEX soubory z 

devíti referenčních stanic, tedy pro jednu stanici navíc. Na stanicích MOPI a KRAW 

bohužel došlo k několikahodinovým výpadkům měření meteorologických veličin, jak je 

viditelné na zobrazeném grafu níže (obr. č. 17). 

Obdobně jako u zpracování dne 1. března se objevilo ve výstupech z Bernese i 

v tomto případě několik patrných systematických chyb, projevujících se stejným 

způsobem. Z tohoto důvodu jsem musel vyloučit z výpočtů hodnot obsahu vodních par 

v atmosféře tyto časy: 29.9. 3:00, 29.9. 18:00, 1.10. 0:00 a 1.10. 9:00. 

Pro toto období jsem nevytvářel grafický výstup zobrazující každou křivku vývoje 

hodnot ve zvláštním grafu, ale použil jsem pouze výstup, který všechny křivky umístí do 

grafu jednoho. Tento graf obsahuje pasáže, ve kterých se křivky ve svém průběhu 

v podstatě překrývají a pasáže, kde jsou křivky od sebe různým způsobem vzdáleny. Místa 

s těmito odstupy signalizují posun v postupu průběhu frontálního systému. Výsledky 

zpracování pro toto časové období je možno vidět na obrázku č. 17. 

Je patrné, že během prvního zpracovávaného dne panovaly v různých částech 

studovaného území rozdílné atmosférické podmínky. V následujících hodinách došlo 

k postupnému srovnání vývoje hodnot a dále můžeme nalézt i několik míst s odstupy 

v průbězích křivek, jejichž význam byl vysvětlen. Nejpatrnější z těchto odstupů lze 

pozorovat po třinácté hodině u dne 30. září a po jedenácté hodině 1. října. Opět se tak 

potvrzuje, že technologie GNSS dokáže poskytnout kvalitní zdroj dat nejen pro své 

primární účely, ale i pro oblast meteorologie. 
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Obr. č. 17: Obsah vodních par v atmosféře platný pro období od 29.9. do 1.10. 2008 vypočtený z měření na 

GPS referenčních stanicích na území ČR a v jejím okolí 

7.5 Porovnání výsledků z obou způsobů postupu zpracování 

v Bernese GPS Software 

Jak bylo zmíněno v kapitole 6.1, je možno provádět zpracování dat v Bernese 

týkající se modelování parametrů troposféry dvěma různými způsoby. Při tom prvním 

necháme Bernese provádět výpočty s hodnotami vstupujících meteorologických veličin 

poskytnutých standartním modelem atmosféry, zatímco ve druhém programovému 

prostředku dodáme meteorologická data naměřená přímo na referenčních stanicích. 

Ačkoliv první z uvedených způsobů byl úspěšně používán i v [1], je zde patrný jeho 

jistý nedostatek v korektnosti. Při výpočtu hodnot celkové troposférické refrakce v Bernese 

totiž používáme odlišné hodnoty meteorologických veličin, než jaké následně aplikujeme 

při kalkulaci hodnot obsahu vodních par v atmosféře. Tomuto stavu je při použití druhého 

ze způsobů zpracování logicky zabráněno. 

V rámci této práce jsem proto jedno z vybraných časových období zpracoval oběma 

uvedenými způsoby a následně pomocí statistických testů ověřoval, zda mezi výsledky, 

které poskytují, existuje statisticky významná odlišnost. Období, které jsem si proto toto 

porovnávání vybral, trvalo od 29. září do 1. října 2008. 
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Nejprve na obrázku číslo 18 uvedeném na další straně této práce vizualizuji křivky 

hodnot obsahu vodních par v atmosféře vypočtených oběma popisovanými způsoby. Na 

první pohled je patrné, že průběhy obou křivek u jednotlivých stanic si obecně odpovídají, 

avšak v některých místech se mezi jednotlivými dvojicemi hodnot vyskytují zřetelné 

odlišnosti. Pouze na základě tohoto grafického výstupu však nejsme schopni rozhodovat o 

tom, zda mezi oběma způsoby existuje významný rozdíl, či zda poskytují srovnatelné 

výsledky. K tomu nám poslouží statistické šetření popisované v následující podkapitole. 
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Obr. č. 18: PWV vypočtený z měření GPS platný pro období od 29.9. do 1.10. 2008  



Michal Kačmařík: Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie 

2009  58 

7.5.1 Statistické vyhodnocení rozdílnosti obou způsobů zpracování 

V první části statistického vyhodnocování jsem se odděleně zabýval výsledky 

z jednotlivých referenčních stanic. Po provedení explorativní analýzy (popis základních 

parametrů datového souboru jako je průměr, rozptyl, kvantily apod.) jsem přistoupil 

k samotnému testování. Jelikož jsem měl otestovat dvojice hodnot, které pocházejí z obou 

způsobů zpracování a jejichž rozdíl by měl logicky být nulový, používal jsem parametrické 

párové testy střední hodnoty, které vyžadují normální rozdělení studovaných výběrů (tato 

podmínka byla ve všech případech splněna). Pro veškerá statistická zpracování jsem 

používal programový prostředek Statgraphics Centurion ve verzi 15.1.02 a potřebné 

informace získával z [6]. V tabulce č. 4 uvádím výsledky popisovaných zpracování a 

testování. 

Průměr  PWV (mm) Směrodatná odchylka 
PWV (mm) Stanice 

bez meteo s meteo bez meteo s meteo 
p-value (t-test) Existuje 

rozdíl? 

DRES 19,321 19,219 2,639 2,856 0,511 ne 
GOPE 16,611 16,699 3,076 3,236 0,529 ne 
KRAW 18,718 18,217 2,679 2,603 0,003 ano 
KUNZ 14,859 14,867 3,364 3,305 0,959 ne 
MOPI 14,961 14,975 4,510 4,357 0,938 ne 
PLZE 17,473 17,276 3,248 3,533 0,154 ne 
TUBO 17,636 17,818 3,146 3,360 0,185 ne 
VSBO 18,011 18,061 2,848 3,097 0,721 ne 
WTZR 15,515 15,530 3,395 3,479 0,918 ne 

Tab. č. 4: Výsledky statistického porovnání rozdílnosti obou způsobů zpracování v Bernese 

Z uvedené tabulky je patrné, že průměrné hodnoty obsahu vodních par v atmosféře 

z obou způsobů zpracování se až na hodnoty platné pro stanici v Krakově příliš neliší 

(řádově jsou zde rozdíly do dvou milimetrů).  Při hodnocení variability souborů na základě 

hodnot směrodatné odchylky bychom došli k závěru, že způsob zpracování s aplikací 

meteo dat poskytuje obecně o něco rozptýlenější hodnoty, tudíž křivka průběhu těchto 

hodnot bude mít více extrémů a nebude tak vyhlazená jako odpovídající křivka získaná z 

druhého způsobu zpracování. Jedná se však o rozdíly velice malé a popisovaná informace 

je proto spíše doplňkového charakteru. 

Další údaj, který tabulka č. 4 obsahuje, jsou hodnoty p-value provedených párových 

testů střední hodnoty. Tento test patří mezi testy parametrických hypotéz, kdy 
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v rozhodovacím procesu proti sobě stojí nulová a alternativní hypotéza a naším cílem je 

rozhodnout, zda data z výběrového souboru odpovídají stanovené nulové hypotéze. 

V našem případě je nulová hypotéza H0 rovna stavu, kdy rozdíl dvojice hodnot z datového 

souboru je nulový = mezi způsoby určení těchto hodnot neexistuje žádný rozdíl. Dále při 

testování zavádíme určitou hladinu významnosti, na které o platnosti či neplatnosti nulové 

hypotézy rozhodujeme. V technických úlohách se běžně používá hodnota 5%, kterou jsem 

pro popisovaná vyhodnocení použil i já. Hodnota p-value pak představuje nejnižší hladinu 

významnosti, na níž můžeme nulovou hypotézu zamítnout a zároveň nejvyšší hladinu 

významnosti, na níž se již nulová hypotéza nezamítá. V našem případě bychom tedy 

nulovou hypotézu zamítli a byli nuceni říct, že existuje statisticky významný rozdíl mezi 

způsoby zpracování, pokud by hodnota p-value byla menší než 0,05. Pohledem do výše 

zmiňované tabulky zjistíme, že taková situace během popisovaného testování jednou 

nastala, a to u stanice KRAW. Jelikož u všech ostatních stanic je hodnota p-value vyšší než 

0,05 (v nadpoloviční většině případů dokonce nad 0,5), vzniká zde vinou této jedné stanice 

z devíti problém znesnadňující vydefinování konečného závěru. 

Vzniklou situaci jsem konzultoval s paní Ing. Martinou Litschmannovou z Katedry 

aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, která se 

problematikou zpracování statistických dat zabývá dlouhodobě. Jelikož jsme společně 

nenašli žádný objektivní důvod (chyba v naměřených datech, v postupu zpracování apod.), 

který by vysvětloval zamítnutí nulové hypotézy u stanice KRAW, byl mi navržen odlišný 

přístup testování. 

Cílem našeho statistického vyhodnocení má být zjištění, zda se od sebe liší 

výsledky poskytované oběma způsoby zpracování dat a ne, zda se tyto výsledky liší 

v rámci jednotlivých stanic. Z tohoto důvodu je zcela vyhovující a korektní, pokud 

provedeme parametrický párový test střední hodnoty se všemi dvojicemi hodnot ze všech 

stanic najednou. Po otestování a splnění normality výběru složeného ze všech dvojic 

hodnot, jsem tento test provedl a výsledná hodnota p-value byla 0,396. Nulovou hypotézu 

tudíž nezamítáme a můžeme stanovit platný konečný závěr, že mezi oběma způsoby 

zpracování neexistuje na pětiprocentní hladině významnosti statisticky významný rozdíl. 

Ze statistického hlediska je tedy jedno, zda při zpracování v Bernese aplikujeme 

meteorologická data naměřená přímo na referenčních stanicích či nikoliv. 
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8 Porovnání hodnot vypočtených z měření GPS 
s výsledky měření ČHMÚ 

Posledním cílem této diplomové práce bylo porovnat hodnoty vypočtené z měření 

GPS s reálným vývojem meteo situace nad Českou republikou, jak jej vyhodnotil ČHMÚ. 

K jeho splnění vedlo použití výstupů z měření dvou odlišných parametrů atmosféry. 

V prvním případě jsem porovnával hodnoty obsahu vodních par v atmosféře vypočtené 

z měření GPS s hodnotami naměřenými meteorologickými balóny vypouštěnými do 

atmosféry. Ve druhém bylo prováděno porovnávání křivky vývoje hodnot obsahu vodních 

par v atmosféře vydefinovanou pro každou referenční stanici se snímkem ze 

srážkoměrných radarů. 

8.1 Porovnání měření ze signálů GPS a z atmosférických balónů 

Jak již bylo popisováno v kapitole 4.3.3, atmosférické balóny naplněné horkým 

vzduchem či jedním ze vzácných plynů jsou vypouštěny do atmosféry, aby zde prováděly 

měření vybraných meteorologických veličin a výsledky těchto měření následně posílaly 

zpět na Zem. V rámci území České republiky jsou vypouštěny pouze z meteorologické 

stanice Praha – Libuš čtyřikrát denně v časech 0:00, 6:00, 12:00 a 18:00 UTC. 

8.1.1 Výpočet hodnot obsahu vodních par v atmosféře z měření 
atmosférických balónů 

Atmosférické balóny vybavené meteorologickou radiosondou provádějí při svém 

stoupání atmosférou měření atmosférického tlaku vzduchu, teploty vzduchu, relativní 

vlhkosti vzduchu a případně i dalších meteorologických veličin (teplota rosného bodu, 

směr a rychlost větru apod.). Jelikož balón postupně stoupá atmosférou a provádí měření 

po dobu průměrně 2 hodin, musíme při porovnávání s výsledky z měření GPS s tímto 

zpožděním počítat. Průměrně se používá posun 1 hodina, tudíž pokud byl balón vypuštěn 

například ve 12:00, porovnáváme hodnotu vypočtenou z jeho měření s hodnotou 

odpovídající času 13:00 z měření GPS. 
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Data naměřená radiosondami ve formátu *.aed mi byla poskytnuta Českým 

hydrometeorologickým ústavem pro dny 29. února a 1. března 2008 a dále v období od 29. 

září do 1. října 2008, tedy pro dvě ze tří zpracovávaných časových období. 

Pro výpočet hodnoty obsahu vodních par v atmosféře (PWV) v mm z měření 

meteorologických radiosond slouží níže uvedené vztahy 19, 20 a 21. 

 (19) 

 

(20) 

 
 
 
 
 
 

kde: 

e je Eulerovo číslo, přičemž e = 2,718281828, 
t teplota [°C], 
m  poměr hmotnosti vodní páry a suchého vzduchu, m = 0,62197, 
p atmosférický tlak [hpa], 
g gravitační zrychlení, g = 9,81 [m*s-2]. 

8.1.2 Porovnání výsledků z obou metod měření (GPS a radiosondy) 
pro časové období vichřice Emmy 

Jelikož jsou atmosférické balóny v České republice vypouštěny pouze z jednoho 

místa, můžeme porovnávání výsledků z radiosond provádět pouze pro jednu GPS 

referenční stanici. V rámci vybrané sítě se nejblíže k meteorologické stanici Praha – Libuš 

nalézá stanice GOPE. Jejich vzájemná vzdálenost je 32km, což je hodnota již dostatečně 

vysoká na to, aby se mohly vyskytnout rozdíly ve výsledcích z obou metod stanovení 

obsahu vodních par v atmosféře pouze z důvodu této vzdálenosti. Je také potřeba brát 

v potaz, že atmosférický balón je od chvíle svého vypuštění volně unášen větrem různými 

směry a rychlostí, zatímco měření GPS nám dává hodnoty PWV platné pro nulový 

zenitový úhel stanice. V některých případech se také balónu nepodaří vystoupat do takové 

Ei = 6,1121 *  e   

 ti * 17,67 
 ———— 
 ti + 243,5  

1000 * m * Ei 
    qi = ———————— 

pi - (1- m) * Ei 
 

                       0,1 * ((qi – qi-1)/2) * (pi-1 – pi) 
PWV = ∑i ———————————   (21) 
                                         g 
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výše, aby byl schopen naměřit veškeré množství vody obsažené ve vyšších vrstvách 

atmosféry. 

Obrázek č. 19 společně s tabulkou číslo 5 poskytují přehled o úrovni shod hodnot 

obsahu vodních par v atmosféře vypočtených z měření GPS a z měření meteorologických 

radiosond. Porovnání jsem prováděl pouze pro 1. března  2008, kdy území České republiky 

zasáhl hlavní frontální systém vichřice Emma a pro který jsem měl k dispozici údaje o 

PWV z GPS měření v časovém intervalu 15 minut. Na uvedeném grafickém výstupu je 

dobře viditelné, že výsledky získané z obou metod si až na hodnotu platnou pro čas 7:00 

výborně odpovídají. Pohledem do tabulky pak zjistíme, že se absolutní hodnoty rozdílů 

pohybují v rozmezí 0.6 až 1.7mm, což jsou dle mého názoru výsledky velice kvalitní a 

prokazující použitelnost technologie GPS pro určování tohoto parametru. 

 
Obr. č. 19: Porovnání výsledků z výpočtu obsahu vodních par v atmosféře pro 1.3. 2008 z měření GPS a 

měření radiosond 

Čas PWV z GPS (mm) PWV z radiosond (mm) Rozdíl (mm) 
1:00 18,937 18,320 0,617 
7:00 17,589 19,308 -1,719 

13:00 10,317 9,407 0,910 
19:00 7,132 8,331 -1,199 

Průměr 13,494 13,842 1,111 

Tab. č. 5: Porovnání výsledků z výpočtu obsahu vodních par v atmosféře pro 1.3. 2008 
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8.1.3 Porovnání výsledků z obou metod měření (GPS a radiosondy) 
pro časové období od 29. září do 1. října 2008 

V tomto třídenním časovém období jsem měl oproti tomu minulému k dispozici 

rozsáhlejší vzorek hodnot PWV vypočtených z měření radiosond umístěných na 

atmosférických balónech. Bylo jich celkem dvanáct a společně s křivkami vývoje hodnot 

vypočtenými z měření GPS (jedna křivka zobrazuje výsledky vypočtené zpracováním 

v Bernese bez aplikace meteo dat a druhá s jejich vstupem do výpočtů) jsem je umístil do 

výstupu viditelného na obrázku č. 20. Tento výstup jsem stejně jako v minulé podkapitole 

doplnil o tabulku zobrazující konkrétní přesné hodnoty. 

Stejně jako v případě časového období vichřice Emmy, i zde jsou hodnoty získané 

z měření GPS a z měření meteorologických radiosond srovnatelné. Rozdíly v hodnotách 

jsou sice v tomto případě o něco větší (průměr těsně pod 1,5mm), pakliže je ale srovnáme 

s výsledky popisovanými v [1], zjistíme, že je to zcela akceptovatelné. V [1] byly 

popisovány rozdíly v jednotlivých hodnotách průměrně v rozmezí 1 až 3mm, v některých 

případech i více. I výsledky z tohoto časového období tak můžeme považovat za korektní a 

odpovídající reálné situaci panující v dané době nad územím České republiky. 

Pokud bychom porovnávali kvalitu výsledků poskytovaných zpracováním 

v Bernese GPS Software s aplikací meteorologických dat naměřených na referenčních 

stanicích se zpracováním, kdy tato meteo data nebyla Bernese dodána, došli bychom ke 

stejným závěrům jako v kapitole 7.5, kdy bylo za pomocí statistického testování šetřeno, 

zda ve výsledcích poskytovaných těmito dvěma postupy existuje statisticky významný 

rozdíl. Níže uvedený obrázek dokazuje, že některé hodnoty naměřené radiosondami více 

odpovídají hodnotám vypočteným při aplikaci meteodat do Bernese, u jiných však platí 

naprostý opak. Obdobná situace panuje i při porovnávání konkrétních číselných hodnot – 

postup výpočtu bez aplikace meteodat v Bernese poskytuje sice menší a díky tomu i lepší 

hodnotu průměru z absolutních hodnot rozdílů jednotlivých hodnot (1,411 oproti 1,484), 

ale na druhou stranu průměrná hodnota obsahu vodních par v atmosféře je bližší průměru 

získaného z hodnot z radiosond v případě opačném, tedy za předpokladu, že provedeme 

zpracování v Bernese s aplikací meteo dat. Z těchto důvodů nemůžeme říct, že by jeden 

z postupů zpracování v Bernese GPS Software poskytoval lepší výsledky než ten druhý a 
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při práci v Bernese se nemusíme zabývat procesy, které umožňují do výpočtů zavádět 

hodnoty meteorologických veličin naměřených přímo na referenčních stanicích GPS. 

 
Obr. č. 20: Porovnání výsledků z výpočtu obsahu vodních par v atmosféře pro 29.9. až 1.10. 2008 z měření 

GPS a měření radiosond 

Datum a čas 
PWV z GPS 
bez meteo 

(mm) 

PWV z GPS 
s meteo (mm) 

PWV 
z radiosond 

(mm) 

Rozdíl GPS 
bez meteo - 
radiosondy 

(mm) 

Rozdíl GPS s 
meteo - 

radiosondy 
(mm) 

29. 9. 1:00 14,083 14,057 12,499 1,584 1,558 
29. 9. 7:00 13,404 13,461 12,763 0,641 0,697 

29. 9. 13:00 15,484 14,999 15,383 0,101 -0,384 
29. 9. 19:00 14,844 16,045 17,492 -2,648 -1,447 
30. 9. 1:00 13,108 11,834 16,273 -3,165 -4,439 
30. 9. 7:00 12,905 12,575 14,111 -1,206 -1,536 

30. 9. 13:00 17,033 16,549 14,926 2,107 1,623 
30. 9. 19:00 19,081 19,659 19,552 -0,471 0,106 
1. 10. 1:00 19,716 19,262 20,359 -0,643 -1,097 
1. 10. 7:00 20,078 19,898 19,187 0,891 0,711 

1. 10. 13:00 19,304 19,771 18,559 0,745 1,212 
1. 10. 19:00 18,095 18,365 15,362 2,733 3,003 

Průměr 16,428 16,373 16,372 1,411 1,484 

Tab. č. 6: Porovnání výsledků z výpočtu obsahu vodních par v atmosféře pro 29.9. až 1.10. 2008 
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8.2 Porovnání výsledků z měření GPS se snímky ze 

srážkoměrných radarů pro vichřici Emma 

Jelikož studujeme vývoj hodnot obsahu vodních par v atmosféře při pohybu 

frontálních systémů nad vybraným územím, jsme schopni z křivek tohoto vývoje také 

například určit, kdy se z oblaků daného frontálního systému začaly uvolňovat srážky 

(logicky dojde k poklesu hodnot PWV). Této znalosti využíváme v této podkapitole k 

ověření korektnosti hodnot obsahu vodních par v atmosféře vypočtených z měření GPS při 

jejich porovnání se snímky ze srážkoměrných radarů. 

Pan Ing. Dušan Žídek z Českého hydrometeorologického ústavu mi poskytl pro 

potřeby této diplomové práce snímky ze srážkoměrných radarů, které ilustrují počátek 

průchodu vichřice Emma nad jednotlivými GPS referenčními stanicemi z mé sítě. Toto 

vyjádření je platné pro stanice DRES, KRAW, KUNZ, PLZE a WTZR. U zbývajících tří 

stanic (GOPE, TUBO, VSBO) nebyl počátek průchodu Emmy určován dle polohy 

referenční stanice GPS, ale dle polohy určité meteorologické stanice ČHMÚ, která se 

nachází poblíž. Pro stanici GOPE to byla meteorologická stanice Churáňov, pro TUBO 

Brno – Žabovřesky a pro stanici VSBO meteorologická stanice Mošnov. Počátky průchodů 

frontálního systému vichřice Emma byly určovány podle platné metodiky používané pro 

tento účel v ČHMÚ. 

Na níže uvedených obrázcích číslo 21 až 28 můžeme vidět grafické výstupy pro 

jednotlivé stanice, které zobrazují snímek ze srážkoměrných radarů společně s křivkou 

vývoje hodnot PWV. V radarových snímcích je zanesena prostorová poloha odpovídající 

dané stanici a do křivky vývoje hodnot pomocí zeleno-žlutého čtverce zakreslen čas 

počátku průchodu vichřice Emma vydefinovaný ČHMÚ (ten je uveden i ve slovním popisu 

radarového snímku vlevo nahoře). 

Tyto výstupy opět potvrzují, že průběh hodnot obsahu vodních par v atmosféře 

vypočtený z měření GPS velmi dobře odpovídá reálné meteorologické situaci panující 

v dané době nad Českou republikou. Je pravdou, že stanice GOPE poskytuje v tomto 

případě o něco horší výsledky, to je ale dle mého názoru způsobeno vlivem popsaným 

v jednom z předcházejících odstavců (rozdíl v poloze referenční GPS stanice a 

meteorologické stanice, pro kterou byl čas počátku průchodu stanoven). U ostatních stanic 
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již panuje téměř přesný soulad, který je mírně ovlivněn tím, že časy vydefinované ČHMÚ 

odpovídají již určité intenzitě srážek a ne úplnému počátku průchodu frontálního systému. 

 
Obr. č. 21: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici DRES 



Michal Kačmařík: Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie 

2009  67 

 
Obr. č. 22: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici PLZE 

 
Obr. č. 23: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici WTZR 
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Obr. č. 24: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici GOPE 

 

Obr. č. 25: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici KUNZ 
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Obr. č. 26: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici TUBO 

 
Obr. č. 27: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici VSBO 
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Obr. č. 28: Porovnání výsledků z GPS se snímkem ze srážkoměrných radarů pro 1.3. 2008 pro stanici KRAW 
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9 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit, zda je možné hodnoty obsahu vodních 

par v atmosféře vypočtené z měření signálů GPS korektně využívat pro monitorování 

skutečného vývoje meteorologické situace nad vybraným územím, v tomto případě nad 

Českou republikou. Jak vyplývá z výsledků zpracování uváděných a komentovaných 

v předcházejících kapitolách, určitě to možné je. 

Výsledky poskytované technologií GPS dosahují stejných kvalit jako výsledky, 

které Český hydrometeorologický ústav získává svými tradičními a léta ověřenými 

postupy. Metoda atmosférických balónů je však ve srovnání s metodou využívající měření 

GPS výrazně méně efektivní z hlediska časového intervalu měření i z hlediska financí. 

Zatímco z meteorologických sond získáváme maximálně čtyři hodnoty obsahu vodních par 

v atmosféře za den pro jediné místo v celé České republice, u měření GPS nám nic nebrání 

mít hodnot za stejný čas 6x více, a to navíc pro několik různých míst. 

Přesné hodnoty obsahu vodních par v atmosféře s krátkým časovým intervalem by 

byly dobře využitelným zdrojem dat pro numerické předpovědní modely počasí, jakým je 

například model ALADIN. Zásadní problém, který v této oblasti v současnosti spatřuji, je 

rychlost zpracování dat naměřených na GPS referenčních stanicích. Zatímco po vypuštění 

atmosférického balónu známe hodnotu obsahu vodních par v atmosféře již přibližně za dvě 

hodiny, získání veškerých dat potřebných ke zpracování v Bernese GPS Software a jeho 

samotné provedení spotřebuje času mnohem více. 

Aby se umožnilo použití dat získaných z měření GPS v reálných úlohách, je dle 

mého názoru nutné věnovat veškerý další prostor ve studiu problematiky GPS 

meteorologie automatizaci celého postupu zpracování, a to zejména části prováděné 

v Bernese, kde již byly autory tohoto programového prostředku vytvořeny určité 

usnadňující kroky. Pokud by se podařilo tuto situaci zdárně vyřešit, jistě by to meteorology 

zaujalo a postupně je navedlo i k započetí používání technologie GPS pro stanovování 

obsahu vodních par v atmosféře. A výsledné zpřesnění předpovědí počasí by bylo 

neoddiskutovatelně pro každého z nás jen výhodou. 
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