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Medzinárodné sympózium EUREF 2004
v Bratislave

Exaktnosť, presnosť a jednotnosť sú atribúty, ktoré ponúka
geodézia na riešenie úloh spojených najma s určením polohy
tvarov, objektov a javov na Zemi. Éra zvyšovania presnosti
v polohe a tvare začala triangulačnými prácami v polovici
19. storočia, a to na vefkom území rakúsko-uhorskej monar-
chie. Výsledky týchto a následných meračských prác sú do-
dnes predmetom geodetických činností spojených predo-
všetkým s prácami pre kataster. Výrazne kvalitatívna zmena
sa zaznamenala na začiatku osemdesiatych rokoch rozvojom
geodetickej techniky, v ktorej sa začala uplatňovat elektro-
nizácia (univerzálne meracie stanice, digitálne nivelačné prí-
stroje, personálne počítače so špecializovaným geodetickým
softvérom a pod.). Uvofnenie technológie globálneho
systému určovania polohy (GPS) pomocou satelitných systé-
mov americkou armádou, otvorilo úplne nové možnosti pre
všetkých, teda aj geodetov. Tieto technológie vyžadujú in-
tenzívnu medzinárodnú spoluprácu. Vyžadujú funkčné med-
zinárodné vedecké, vedecko-technické, ale aj technické pro-
gramy a služby na uspokojenie narastajúcich požiadaviek
komerčného ale aj verejného sektora.

Na XIX. valnom zhromáždení Medzninárodnej geodetickej
a geofyzikálnej únie (IUGG)l) v roku 1987 vo Vancouveri
(Kanada), Medzinárodná geodetická asociácia (IAG)2)v rám-
ci svojej X. komisie Globálne a regionálne siete) rozhodla
o zriadení novej subkomisie pre Európu EUREF (EUropean
REference Erame - Európska sieť referenčných bodov).

Stalo sa tak na základe dvoch rezolúcií parížskeho sym-
pózia subkomisie IAG RETrig (Réseaux Européennes Tri-
gonométrique - Európska trigonometrická sieť) z mája 1987.
Subkomisia RETrig pracovala od roku 1954 a jej hlavnou
úlohou bolo vytvorenie jednotného kontinentálneho refe-
renčného systému pre západnú časť Európy, ktorého dóleži-
tou súčasťou bolajednotná astronomicko-geodetická sieť štá-
tov západnej,južnej a severnej Európy. V roku 1987 bola táto
úloha splnená vytvorením systému ED 873) a práca subko-
misie RETrig sa tak chýlila k záveru. Jej činnosť bola oficiál-
ne skončená na sympóziu konanom v máji 1988 v Lisabone
(Portugalsko) a jej miesto v rámci IAG zaujala novozaložená
subkomisia EUREF. Takmer celú zostávajúcu časť Európy,
1.j. územie štátov strednej, východnej a juhovýchodnej Eu-
rópy, pokrýva Jednotná astronomicko-geodetická sieť
(JAGS), ktorá spoludefinuje geodetický súradnicový systém
1942/83. Jej druhé súborné vyrovnanie bolo dokončené
v roku 1983. Výsledky druhého vyrovnania JAGS boli v jed-
notlivých účastníckych štátoch postupne implementované
v druhej polovici osemdesiatych rokov. Koncom týchto ro-
kov tak existovali na európskom kontinente dva kontinen-
tálne geodetické referenčné systémy. Boli výsledkom dlho-
dobého sústredeného úsilia takmer všetkých európskych
štátov. Bolo do istej miery iróniou, že cez svoje nesporné kva-

') Internationa! Union of Geodesy and Geophysics.
2) Internationa! Association of Geodesy.
3) European Datum 1987 - Európsky referenčný systém 1987.
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lity patrili oba tieto systémy už v dobe svojho dokončenia
minulosti. Tak z hfadiska svojej koncepcie, ako aj svojimi de-
finičnými a technickými parametrami. Už v dobe svojho
vzniku nemohli uspokojiť praktické potreby ani geovedných
odborov, ani geodetickej praxe.

Vytvorením subkomisie EUREF tak IAG reagovala na
nutnú potrebu vybudovania a realizácie adekvátneho pries-
torového referenčného systému, na jednotné určovanie po-
lohy s využitím techník kozmickej geodézie, najma metódy
založenej na technológiách NAVSTAR GPS (NAVigation
System with Iime And Ranging4) Global Positioning Sys-
tem). V tej dobe už GPS začal svoje triumfálne ťaženie na-
priek najrozmanitejšími aplikáciami v geovedách, v technic-
kých odboroch ale aj v najróznejších odvetviach národných
ekonomík. K rovnakému poznaniu ako IAG dospela tiež or-
ganizácia CERCO (Comité Européen des Responsables de
la Cartographie Qfficielle - Európsky výbor prestavitefov
geodeticko- kartografických inštitúcií). Dnes je už známa pod
názvom EuroGeographics. Na spoločnom pracovnom za-
sadnutí pracovnej skupiny VIII CERCO a subkomisie IAG
EUREF, konanom v októbri 1988 v Mníchove (Nemecko),
bol sformulovaný medzinárodný európsky projekt EUREF.

Ciefom projektu EUREF bolo, a stále je, vytvoriť realizá-
ciu jedného geodetického referenčného systému, ktorý by na
základe náročných požiadaviek róznych používatefov repre-
zentoval:
• referenčný rámec (sieť referenčných bodov) pre fubovofný
.geodetický alebo geodynamický projekt, vyžadujúci mera-
nia vysokej presnosti, ukotvený na pohybujúcu sa euro-
ázijskú litosférickú platňu,

• referenčný rámec s presne definovaným vzťahom na Me-
dzinárodný terestrický referenčný systém (International
Terrestrial Reference System - ITRS) a Svetový geodetický
systém 1984 (World Geodetic System 1984 - WGS 84)
používaný na geodetické práce a všetky druhy navigácie
v Európe,

• kontinentálny referenčný rámec ETRS 89 (Európsky teres-
trický referenčný systém - European Terrestrial Reference
System - 1989) na lokalizáciu geografických údajov mno-
honárodných priestorových údajových infraštruktúr v Eu-
rópe.
Realizácia projektu bolo začatá v roku 1989 usporiadaním

rozsiahlej medzinárodnej kampane simultánnych meraní
GPS v štátoch západnej, južnej a severnej Európy. Meranie
sa uskutočnilo na približne 100 trigonometrických bodoch
I. rádu. A pretože rok 1989 bol aj rokom významných poli-
tických zmien v Európe, bolo správne predpokladať, že
EUREF bude mať réžiu pri tvorbe jednotného a skutočného
celokontinentálneho referenčného rámca.

Subkomisia EUREF sa od začiatku zaoberala projektmi
medzinárodných kampaní GPS. Poznamenajme, že všetky
nasledujúce kampane GPS boli realizované za pomoci
Ústavu pre aplikovanú geodéziu (lfAG)5) vo Frankfurte nad
Mohanom (Nemecko), z ktorého v druhej polovici 90. rokov
vznikol Spolkový úrad pre kartografiu a geodéziu (BKG -

4) Navigačný systém pomocou určenia času a vzdia!enosti.
5) Institut ftir Angewandte Qeodasie.
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Bundesamt mr Kartographie und Geodasie). V rámci týchto
aktivít bola v roku 1991 na území Česko-Slovenska zorga-
nizovaná prvá medzinárodná kampaň EUREF. Jej výsledky
boli prijaté na sympóziu vo Varšave (Pofsko) v roku 1994.
Tu vzniklo odporúčanie budovať sieť európskych perma-
nentných staníc GPS s ich napojením na medzinárodné otvo-
rené údajové centrum. Európska permanentná sieť (EPN) je
v roku 1996 akceptovaná Medzinárodnou službou GPS a vý-
sledky riešení analytických centier EPN sú začleňované do
riešenia aktuálnej verzie Medzinárodnej terestrickej siete re-
ferenčných bodov (lntemational Terrestrial Reference Frame
-ITRF).

Po XXI. valnom zhromáždení IUGG v Boulderu, Colo-
rado (USA), prijala subkomísia EUREF koordinačnú úlohu
aj v budovaní jednotných výškových geodetických základov
pre Európu. Problematikou výškových základov sa do tej
doby zaoberala subkomisia EULN (United European Leve-
ling Network - Jednotná európska nivelačná sieť), ktorá rov-
nako pracovala v rámci X. komisie IAG. Od polovice 90. ro-
kov sú teda aktivity subkomisie EUREF zamerané, okrem
budovania a údržby priestorového referenčného rámca, i na
budovanie jednotného európskeho výškového systému. Zá-
kladom tohoto systému je UELN, ktorá je systematicky bu-
dovaná "extenzívne" - teritoriálnym rozširovaním siete a "in-
tenzívne" - postupným začleňovaním nivelačných ťahov
jednotlivých účastníckych štátov. UELN je charakterizovaná
geopotenciálnymi kótami, ale jej body sú určené aj normál-
nymi výškami s výškovým referenčným bodom Amsterdam
(Holandsko). Do vyrovnania UELN vstupujú ako merané ve-
ličiny geopotenciálne rozdiely. Treba uviesť, že už v prvej
etape budovania jednotného európskeho výškového systému
významne prispela na určenie výškových rozdielov medzi
19-timi výškovými systémami, používanými v Európe.

Na XXIII. valnom zhromáždení IUGG v Sappore (Japon-
sko) (30. 6. až 11. 7. 2003) bol zavfšený proces reštruktura-
lizácie IAG, realizovaný v rokoch 1999 až 2003. Subkomi-
sia EUREF sa tak stala súčasťou I. komisie IAG (Referenčné
siete), ktorej ciefom je:
• budovať, udržiavať a zdokonafovať geodetické referenčné

siete,
• rozvíjať pozemné a kozmické metódy merania na účely re-

ferenčných sietí,
• koordinovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti využitia

pozemných sietí a observatórií kozmickej geodézie,
• rozvíjať teóriu a koordinovať astrometrické pozorovanie na

potreby referenčných sietí,
• spolupracovať s medzinárodnými službami a organizáciami

zameranými na metódy kozmickej geodézie.
Subkomisiu EUREF tvoria národní delegáti z vyše 40

krajín. Pochádzajú najma zo štátnych geodeticko-karto-
grafických inštitúcií, vedeckovýskumných ústavov a uni-
verzít. Prvým národným delegátom za Slovenskú repub-
liku (SR) bol Štefan Priam, ktorý dodnes aktívne oponuje
projekty z oblasti geodetických základov. Uvedomením si
nárastu významu poslania EUREF a jeho pósobnosti na
samotný rozvoj geodézie pre všetky vybrané geodetické
činnosti, ale hlavne aj pre negeodetické aplikácie, Úrad
geodézie a kartografie a katastra SR rozšíril počet národ-
ných delegátov o ďalších člen ov, a to Dušana Ferianca
a Mateja Klobušiaka.

Aktivity a všetky projekty vykonávané na národnej a ce-
loeurópskej úrovni sú v súlade s ciefmi EUREF. Výsledky
činností bývali prezentované a následne prijímané na pravi-
delných ročných sympóziách. Ďalej uvádzame prehfad sym-
pózií (od posledného):

Španielsko, Toledo 4. až 7.6.2003
Portugalsko, Ponta Delgada 5. až 8. 6. 2002
Chorvátsko, Dubrovník 16. až 18.5. 2001
Nórsko, Tromslll22. až 24. 6. 2000
Česká republika, Praha 2. až 5. 6. 1999
Nemecko, Bad Neuenahr - Ahrweiler 10. až 13. 6. 1998
Bulharsko, Sofia 4. až 7. 6. 1997
Turecko, Ankara 22. až 25. 5. 1996
Fínsko, Helsinki 3. až 6.5. 1995
Pofsko, Varšava 8. až 11. 6. 1994
Maďarsko, Budapešť 17. až 19.5. 1993
Švajčiarsko, Bem 4. až 6.3. 1992
Taliansko, Florencia 28. až 31. 5. 1990

Na sympóziu v Beme (1992) bola vytvorená technická pra-
covná skupina (TWG), ktorá sa stretáva dva až trikrát za rok
a sleduje činnosti, aktivity a realizované projekty (kampane).
Pripravuje dokumenty a rezolúcie na schvaIovanie. Každá
činnosť TWG podlieha schváleniu národných delegátovo Plé-
nom sympózia prijaté rezolúcie, národné správy o geodetic-
kých aktivitách a iné odbomé príspevky sú uverejňované
v zbomíkoch vydávaných BKG. Všetky tieto dokumenty sú
dostupné na vlastnej www stránke (http://www.euref-
-iag.nett) subkomisie EUREF.

V súčasnosti členmi TWG sú:
Zuheir Altamimi, Paríž - Francúzsko (predseda TWG); Joao
Agria Torres, Lisabon - Portugalsko (prezident EUREF);
Helmut Hornik, Mníchov - Nemecko (sekretár subkomisie
EUREF); Caríne Bruyninx, Brusel- Belgicko; Elmar Brock-
mann, Bem - Švajčiarsko; Claude Boucher, Paríž (predseda
TWG do roku 1999); Alessandro Caporali, Padova - Talian-
sko; Wemer Gurtner, Bem (predseda TWG do roku 2003);
Bjom Geirr Harsson, HlIlnefoss - Nórsko; Johannes lhde,
Frankfurt nad Mohanom - Nemecko (delegát EuroGeogra-
phics); Ambrus Kenyeres, Budapešť - Maďarsko; Jaakko
Miikinen, Helsinki - Finsko; Hans van der Marel, Delft - Ho-
landsko; Georg Weber,Frankfurt nad Mohanom; Jaroslav Si-
mek, Praha, ďalej permanentými hosťmi sú: Heinz Habrich -
Frankfurt nad Mohanom (koordinátor analyzového centra
EPN); Hermann Seeger - Nemecko (čestný člen); Guenter
Stangl, Graz - Rakúsko (koordinátor údajového centra EPN).

Z činností subkomisie EUREF je potrebné spomenúť jednu
dóležitú spoluprácu. Táto subkomisia výrazne spolupracuje
s medzinárodným spoločenstvom na rozvoj európskych geo-
grafických informácií - EuroGeographics, ktoré združuje
európske geodeticko-kartografické a katastrálne inštitúcie
(National Maping and Cadastral Authority - NMCA) a zjed-
nocuje ich v úsilí pri tvorbe a harmonizácii európskych prie-
storových údajových infraštruktúr. Je hlavnou autoritou vo
vzťahu k Európskej komisii. Táto spolupráca je upevnená
prostredníctvom expertnej skupiny pre geodéziu (ExG). Na
základe odporúčaní expertnej skupiny ExG, EuroGeogra-
phics odporučilo Európskej komisii uzákoniť za závazný sú-
radnicový systém ETRS 89 a súčasne odporučila celoeuróp-
ske kartografické projekčné zobrazenia.

V programe sympózia EUREF 2004 v Bratislave budú
hodnotené výsledky najma v oblastiach:
• stavu a výsledkov spracovaní EPN,
• vytvorenia podrobného modelu rýchlostného pofa Európy

na spresňovanie európskeho referenčného rámca v dlhodo-
bom horizonte,

• spresnenia, rozšírenia a údržba EUREF,
• stavu a nových výsledkov v EULN,
• stavu a nových výsledkov v projektoch ECGN (Európska

kombinovaná geodetická sieť) a EUVN-DA (Európskej ver-
tikálnej referenčnej siete - jej zhusťovanie),
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• ETRS 89 a EVRS 2000 (Európsky vertikálny referenčný
systém),

• príspevkov infraštruktúr, koordinovaných a riadených
členmi EUREF, do celosvetového projektu IAG IGGOS
(Integrovaný globálny geodetický observačný systém) a eu-
rópske iniciatívy súvisiace s projektom GALILEO.

Dovolíme si konštatovať, že od začiatku činnosti subkomisie
EUREF sme sa aktívne zapájali do projektov. Výsledky čin-
ností sme aplikovali do koncepčných zámerov budovania no-
vých geodetických základov. Medzi základné aktivity, vy-
plývajúce s rezolúcií EUREF, ktorými sme podporovali
vlastné náročné ciele, patria:

Geodetické základy založiť na generačne novej Slovenskej
geodynamickej referenčnej sieti (Slovak Geodynamic Refe-
rence Network - SGRN) so špeciálnymi spOsobmistabilizácie.

Prvá medzinárodná kampaň EUREF sa uskutočnila v roku
1991. Od roku 1993 v dvojročnom intervale vykonávame na
bodoch SGRN opakované epochové merania GPS. Vykoná-
vajú sa v nadviiznosti a v súčinnosti s európskymi kampaňmi
a EPN. Novonastúpená cesta v oblasti geodetických zákla-
dov dnes začína prinášať prvé kvalitné výsledky. Jedným
z nich je prijatie 10 epochových bodov SGRN so svojimi sú-
radnicami a odhadmi rýchlostí do množiny bodov EUREF
trieda B (presnosť do 1 cm). Na sympóziu 2003 v Tolede čle-
novia TWG konštatovali, že SR, ako prvá krajina, predložila
výsledky odhadov rýchlostí na epochových bodoch triedy B.

Opakované merania v SR umožnili vypočítať realizáciu
Slovenského kinematického terestrického referenčného
rámca (SKTRF) 2001 v nadviiznosti na ETRS 89. SKTRF
slúži na pripájanie bodov Štátnej priestorovej siete do celo-
európskeho referenčného systému.

Do projektu zjednotenia výškovych systémov používa-
ných v európskych krajinách sme sa zapojili poskytnutím

údajov do spracovatefského centra vo Frankfurte nad Moha-
nom z opakovaných nivelačných meraní I. rádu. Boli spra-
cované v etape označenej UELN-95/8. Samostatne nadviid-
zujúcim rozsiahlym projektom bolo vybudovanie Európskej
vertikálnej referenčnej siete (EUVN), ktorej meračská kam-
paň GPS prebehla v roku 1997. SR sa do EUVN zapojila
tromi bodmi Strečno, Gánovce a Kamenica nad Hronom.

V roku 1996 bola pripojená do EPN prvá permanentná sta-
nica Modra-Piesok, ktorú prevádzkuje Slovenská technická
univerzita v Bratislave. Rezortná permanentná stanica Gá-
novce bola pripojená do EPN v októbri 2003. Počas polroč-
nej prevádzky vykazuje spofahlivé výsledky.

Pri budovaní integrovaných geodetických základov je ne-
delitefnou časťou i projekt Jednotnej európskej gravimetric-
kej siete (Unified European Gravity Network - UEGN), do
ktorej sme poskytli relatívne gravimetrické merania spája-
júce desať absolútnych gravimetrických bodov Štátnej gra-
vimetrickej siete a absolútne gravimetrické merania.

Rozhodnutie pléna medzinárodneho sympózia EUREF 2003
v Tolede usporiadať ďalšie sympózium EUREF 2004 v Bra-
tislave, je vysokým ocenením práce slovenskej geodetickej
služby. Po vyše piitnásťročnej spolupráci na budovaní nových
jednotných európskych geodetických základov sa naplňa
hlavné poslanie subkomisie EUREF. Sympózium v Brati-
slave vykoná symbolické privítanie 10 nových krajín do
Európskej únie. Vydaním dvojčísla Geodetického a karto-
grafického obzoru (GaKO) si chceme uctiť túto chvífu a naj-
dóstojnejším spósobom chceme čitatefom GaKO priblížiť,
prostredníctvom niekoľkých odborných článkov, niektoré
časti riešených úloh, s ktorými sme sa museli pri tvorbe no-
vých geodetických základov popasovať.

Rozvoj geodetických základů
České republiky v kontextu EUREF

Ing. Jiří Černohorský, Zeměměřický úřad,
Ing. Rudolf Kolář, Český úřad zeměměřický

a katastrální,
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., Fakulta stavební

ČVUT v Praze a Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický,

Ing. Jaroslav Šimek, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Stručné vymezení cílů subkomise EUREF Mezinárodní asociace geodetické a rekapitulace vývoje budování Evropského tere-
strického referenčního rámce (ETRF). Proces realizace ETRF v Ceské republice, kde je tento rámec reprezentován 176 body
referenční GPS sítě DOPNUL. Informace o zhušťování ETRF třemi způsoby: transformací souřadnic trigonometrických bodů
ze systému S-42/83 do ETRF, přímým měřením GPS v rámci projektu" výběrová služba", realizovaným Zeměměřickým úřa-
dem, a měřením GPS v rámci projektu "zhuštění", prováděnými odbory katastrálního mapování katastrálních úřadů. Po do-
končení projektů budou k dispozici souřadnice v ETRF přibližně pro 37000 bodů. Značná pozornost je věnována popisu způ-
sobu využití ETRF pro zpřesnění souřadnicového systému S-JTSK. Dále je uvedena charakteristika evropského výškového
systému a popsán způsob začlenění CSNS do Jednotné evropské nivelační sítě (UELN). Cást věnovaná integrovaným geode-
tickým základům přináší informaci o Evropské výškové síti (EUVN), vytvořené měřením GPS na vybraných bodech evropských
nivelačních sítí 1. řádu, o geodynamické síti CR GEODYN a konečně o zahajovaném projektu Evropské kombinované geode-
tické sítě, sdružující různé typy měření klasické a kosmické geodezie s měřením tíhovým. Prostorové geodetické základy nové
generace jsou reprezentovány sítěmi permanentních stanic provádějících sledování družic systému GNSS. V Evropě je to per-
manentní síť EUREF (EPN), v regionálním rozsahu připravovaná síť EUPOS a v CR právě zahajovaný projekt CZEPOS.
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EUREF - motivations, development, results and significance. Realization oJthe ETRF in the Czech Republic - EUREF-CS/HU-91,
NULRAD, DOPNUL. Proces oj densification oj the ETRF in the Czech Republic - "quick approach" by transJormation oj
29000 triangulation stations Jrom the S-42/83 system into ETRF, direct GPS measurements oj about 3500 triangulation sta-
tions (project "selective maintenance"), determination oj about 37 000 oj new densification stations by direct GPS measure-
ments (project "densification"). Use oj ETRF Jor the improvement oj the national user system S-JTSK. European Vertical Re-
Jerence System and the Czech National Levelling Network (CNLN), incorporation oj the CNLN into UELN. EUREF and
integrated geodetic control - projects EUVN, ECGN, GEODYN (Geodynamic Network oj the Czech Republic). Permanent
GNSS networks - EUREFlEPN, project CZEPOS (Czech Network oj Permanent GNSS Stations), project EUPOS Jor the count-
ries oj Central and Eastem Europe.

V roce 1988 zahájila činnost nově ustavená Mezinárodní
služba rotace Země (IERS) a rok 1994 je počátečním rokem
pravidelné činnosti Mezinárodní služby GPS (IGS). Obě
služby mají pro současnou geodezii fundamentální význam.
Úkolem IERS je budovat a udržovat Mezinárodní nebeský
referenční systém, respektive rámec (ICRS/lCRF), Meziná-
rodní terestrický referenční systém, respektive rámec
(ITRS/lTRF) a vytvářet časové řady transformačních para-
metrů mezi těmito rámci. Tyto parametry jsou nazývány pa-
rametry rotace a orientace Země (ERPIEOP), viz [1, 2]. Jed-
ním z posledních významných produktů IERS je nová verze
mezinárodního terestrického referenčního rámce ITRF2000,
který je vytvořen kombinací individuálních řešení, pocháze-
jících z pěti observačních technik kosmické geodezie (pro
GPS bylo použito pět dílčích sítí a jednou z nich je síť per-
manentních stanic EUREF - EPN). ITRF2000 je dosud nej-
kvalitnější referenční rámec, který kromě přesnější definice
poskytuje také lepší odhady rychlostí stanic na jednotlivých
tektonických blocích.

S první realizací ITRF je spojen Evropský referenční rá-
mec (EUREF), který je základem jednotlivých evropských
geodetických základů nové generace. Myšlenka vybudování
takového rámce pro Evropu byla vyslovena v r. 1987 nezá-
visle dvěma mezinárodními organizacemi - subkomisí
EUREF Mezinárodní asociace geodezie (IAG) a CERCO
(Evropský komitét zástupců státních zeměměřických služeb,
dnes EuroGeographics), tedy jednou vědeckou a jednou ad-
ministrativní. Dále pak postupovaly obě organizace společně,
subkomise IAG pro EUREF zajišťovala činnost koncepční,
koordinační a vědecké základy, CERCO pak fázi realizační.
To je velmi důležité, neboť rozsáhlé geodetické projekty jsou
velmi nákladné a nelze si představit, že by samotné vědecké
instituce, jejichž zástupci jsou sdruženi v IAG, byly schopné
projekt realizovat s finančními prostředky na vědecký vý-
zkum. Účast představitelů zeměměřických služeb, sdruže-
ných v CERCO, byla významná také z hlediska implemen-
tace výsledků realizace projektu.

Cílem projektu bylo vytvořit jednotný referenční systém,
který by na základě požadavků různých uživatelů reprezen-
toval
• referenční rámec pro libovolný geodetický nebo geodyna-

mický projekt, vyžadující měření vysoké přesnosti na ev-
ropské desce,

• referenční rámec blízký systému WGS84 pro geodetické
práce a všechny druhy navigace v Evropě (v době vzniku
EUREF se realizace systému WGS84 lišila od aktuální re-
alizace ITRS/lTRF až o několik decimetrů),

• kontinentální referenční rámec pro lokalizaci dat mnoho-
národní digitální kartografické databáze v Evropě.

Referenční rámec ETRF89 je součástí globálního Mezi-
národního terestrického referenčního rámce (ITRF89). V dů-
sledku deskové tektoniky se souřadnice souboru definičních
stanic mění rychlostí přibližně 2,7 mm/rok. Proto bylo roz-
hodnuto, že ETRF89 bude tvořen definičními stanicemi ITRF
na evropské desce a bude rotovat společně se stabilní částí
Evropy, čímž geometrické vztahy mezi stanicemi zůstanou
zachovány. To však znamená, že geometrické vztahy, defi-
nované v jiném referenčním rámci, mohou být odlišné. Je
tedy nutno určovat a aktualizovat transformační parametry
mezi ETRF89 a jinými geocentrickými systémy.

Projekt EUREF byl realizován postupně v sekvenci kam-
paní GPS. Úvodní kampaň byla uskutečněna na území států
Západní, Jihozápadní a Severní Evropy v roce 1989 a počí-
naje rokem 1991 následovala řada dalších kampaní, rozšiřu-
jící rámec EUREF na území Střední, Jižní a Východní Ev-
ropy. V současné době pokrývá síť EUREF podstatnou část
Evropy kromě Ruska a Běloruska [3].

Vytvoření referenčního rámce ETRF89 má zásadní vý-
znam pro modernizaci geodetických základů všech evrop-
ských států a rovněž pro vytvoření nových typů geodetických
základů.

Evropský referenční rámec EUREF byl na území bývalého
Československa a Maďarska rozšířen jednou z prvních "ná-
sledných" kampaní EUREF-CS/H-91 [4]. S personálním
a přístrojovým přispěním Ústavu užité geodezie (lfAG)
Frankfurt nad Mohanem, SRN (dnes Spolkový úřad pro kar-
tografii a geodezii, BKG) byly v říjnu 1991 provedeny ob-
servace na třech bodech astronomicko-geodetické sítě
v České republice (Pecný, Kleť a Přední příčka) a na třech
bodech této sítě ve Slovenské republice (Kvetoslavov, Velká
Rača a Šankovský hrún) [1,4]. V Maďarsku bylo v rámci této
kampaně zaměřeno 5 bodů. Poznamenejme, že měření na
bodě AGS Kleť byla provedena skupinou Zeměměřického
úřadu (ZÚ). Zpracování kampaně bylo provedeno za účasti
VÚGTK v IfAG v letech 1992-93 a přepracování s využitím
nově určených drah družic pro epochu kampaně počátkem
roku 1994 [1].

Prvním krokem k vybudování referenčního rámce ETRF89
v České republice (ČR) a Slovenské republice (SR) bylo vy-
tvoření referenční GPS sítě nultého řádu. Tato síťbyla od po-
čátku pojímána jako subsystém ETRF89, který měl sloužit
jako vztažný rámec pro další zhušťování ETRF89 v ČR v zá-
vislosti na potřebách zeměměřické praxe a na potřebách pl-
nění vědeckých a dalších celospolečenských úkolů. Kromě
toho měla síť poskytnout data pro odvození transformačních
vztahů mezi geocentrickými systémy (WGS84, ETRSIETRF,
ITRS/lTRF) a referenčními systémy, používanými v ČR
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D EUREF-CS/H-91
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• DOPNUL

Obr. la GPS kampaně realizující referenční rámec
ETRF89 na území Ceské republiky

a SR. Síť nultého řádu je tvořena 18 body, z nichž 10je v ČR
a 8 v SR. Jeden z bodů v SR - Lomnický štít - je alternován
blízkým a dostupnějším bodem Skalnaté pleso, takže celkový
počet bodů nultého řádu v SR je 9. Rozložení bodů je patrné
z obrázku Ia.

Síť byla zaměřena ve spolupráci několika slovenských
a českých institucí v kampani CS-NULRAD-92, která pro-
běhla v květnu a červnu 1992. V roce 1993 byla síť spojena
s německou referenční sítí DREF v kampani CS-BRD-93.
Zpracování měření a výpočet souřadnic bodů sítě byl prove-
den ve VÚGTK, nejprve v r. 1993 jako předběžné řešení, a po
definitivním zpracování kampaně EUREF-CS/H-91 v roce
1994 jako řešení definitivní. Provedené rozbory přesnosti
ukazují, že reálná přesnost určení geocentrických souřadnic
bodů sítě nultého řádu se pohybuje mezi 2 až 4 centimetry
pro všechny tři souřadnice. Podrobnosti o síti nultého řádu
jsou uvedeny např. v [I].

Referenční rámec GPS pro Českou republiku byl dobudo-
ván v letech 1993-94 uskutečněním řady deseti kampaní
DOPNUL (doplnění nultého řádu), během nichž byly pro-
vedeny observace na 176 bodech trigonometrické sítě, vhod-
ných pro pozorování GPS. Tento soubor bodů obsahuje rov-
něž všechny body nultého řádu a tři původní body EUREF.
Rozložení bodů je opět znázorněno na obrázku Ia. Zpraco-
vání měření bylo provedeno ve VÚGTK a bylo dokončeno
v r. 1995. Protože během kampaní DOPNUL bylo nashro-
mážděno značné množství observačních dat zejména pro
body nultého řádu, které tvořily opěrný soubor pro zhuštění
a na kterých tudíž byl proveden větší počet pozorování, bylo
těchto dat použito pro zkvalitnění sítě nultého řádu kombi-
nací pozorování, provedených v různých epochách (CS-
NULRAD-92, CS. BRD-93, DOPNUL). Pro zpracování mě-
ření v epochách 93 a pozdějších byly již k dispozici kvalitní
dráhy IGS, případně jednotlivých analytických center IGS,
zejména CODE (AsÚ Univerzity Bern). Podle očekávání
skutečně také došlo ke zvýšení reálné přesnosti určení sou-
řadnic bodů nultého řádu, takže výsledná reálná přesnost
těchto souřadnic je do 3 centimetrů pro "polohové složky"
a lepší než 5 centimetrů pro složku výškovou. Přesnost sou-
řadnic zbývajících 166 bodů referenční sítě DOPNUL, na

kterých bylo observováno pouze dvakrát pět hodin během je-
diného dne, je však - někdy i výrazně - nižší. Reálná přes-
nost souřadnic těchto bodů může být ověřena pouze nepřímo
pomocí výsledků dalších měření, prováděných pro různé
účely. Podrobnosti o zaměření a zpracování sítě DOPNUL
jsou opět uvedeny v [I].

V České republice je tedy geocentrický souřadnicový re-
ferenční rámec ETRF89 realizován geocentrickými souřad-
nicemi 176 bodů referenční GPS sítě DOPNUL, které jsou
identické s body stávající trigonometrické sítě. vývoj tech-
nologií určování polohy pomocí GPS a výsledky budování
geocentrického referenčního rámce v ČR se odrazily také
v příslušné legislativě. V nařízení vlády č. 116/1995 ze dne
19. dubna 1995, kterým se stanoví geodetické referenční
systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu
a zásady jejich používání je v § I mezi závaznými geodetic-
kými referenčními systémy pro zeměměřické činnosti ve
smyslu § 2 písmene b) zákona Č. 200/1994 Sb. o zeměmě-
řictví uveden Světový geodetický referenční systém
(WGS84) a Evropský terestrický referenční systém (ETRS).
Podle vyhlášky ČÚZK Č. 31/1995 ze dne 1. února 1995, kte-
rou se provádí zákon Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jsou
součástí základního polohového bodového pole také body
geodynamické sítě, tj. integrované geodetické sítě zaměřené
metodami GPS, nivelace a gravimetrie. O této síti bude po-
jednáno v dalším textu.

3. Zhuštění ETRF v České republice

Je zřejmé, že hustota bodů referenční GPS sítě DOPNUL, tj.
v průměru I bod nad 450 km2, což odpovídá průměrné vzdá-
lenosti mezi body 20-23 km, je pro většinu praktických geo-
detických prací nedostatečná. Současná geodetická praxe vy-
žaduje referenční systém, který bude splňovat následující
požadavky:
• umožní přímé užití technologie GPS - bude obsahovat geo-

centrické pravoúhlé, respektive e1ipsoidické souřadnice
v ETRF,

• umožní používání terestrických měřických technik - teo-
dolitů, dálkoměrů, měření výšek nivelací - bude tedy ob-
sahovat rovinné souřadnice v uživatelském systému
S-JTSK a nadmořské výšky ve výškovém systému Balt po
vyrovnání (Bpv),

Obr. lb Casová posloupnost zaměření bodů v projektu
" Výběrová údržba ", realizovaného ZÚ, Praha
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• umožní využití stávajících grafických podkladů - map vel-
kých a středních měřítek, pořízených v S-JTSK; to zna-
mená, že nově určované rovinné souřadnice se budou v ma-
ximální míře přibližovat stávajícím hodnotám souřadnic
odpovídajících bodů.
Prvním krokem proto musí být získání geocentrických

souřadnic co největšího počtu bodů bodových polí. Splnit
tento požadavek přímým měřením metodou GPS je však
úkol velmi náročný a i při velké efektivnosti metody dlou-
hodobý.

Proto bylo po dohodě mezi resortem ČÚZK a Topogra-
fickou službou armády ČR rozhodnuto zhustit stávajících
176 bodů metodou transformace souřadnic trigonometric-
kých bodů v systému S-42!83, které byly k dispozici z dru-
hého souborného vyrovnání Jednotné astronomicko-geode-
tické sítě států sovětského bloku v roce 1983 a z následného
vyrovnání trigonometrické sítě nižších řádů, do referenčního
rámce ETRF89. Systém S-42!83 je bezpochyby nejlepším
terestrickým referenčním systémem v ČR, jeho využití je
však omezeno pouze na zeměměřické práce pro vojenské
účely.

Metodika zhuštění byla vyvinuta ve spolupráci vysokých
škol (Stavební fakulta ČVUT v Praze, Vojenská akademie
v Brně), resortu ČÚZK (VÚGTK a ZÚ, Praha) a Topogra-
fické služby AČR (VTOPÚ, Dobruška). Postup sestával ze
dvou kroků:

a) prostorová podobnostní transformace souřadnic trigono-
metrických bodů ze systému S-42!83 do referenčního
rámce ETRF89 s využitím 176 identických bodů,

b) rozdělení odchylek na identických bodech po transformaci
na okolní body metodou vážených aritmetických průměrů
souřadnicových odchylek, přičemž váhy jsou úměrné re-
ciprokému čtverci vzdálenosti transformovaného bodu od
bodu identického; z několika navržených postupů byla vy-
brána modifikace rozpracovaná ve Vojenské akademii
v Brně a příslušné výpočty byly realizovány ve VTOPÚ
Dobruška [1].

Pro převod nadmořských výšek na elipsoidické byl použit
kvaizigeoid určený astronomicko-gravimetrickou metodou
ve VÚGTK (řešení z roku 1994). Tímto způsobem bylo trans-
formováno cca 29000 trigonometrických bodů na území
České republiky. Elipsoidické souřadnice tohoto nově
vytvořeného systému mají polohovou přesnost shodnou
s S-42!83 (střední chyba 2-3 cm v polohové souřadnici),
přesnost elipsoidických výšek je nižší - kolem 1-2 dm. Je
tomu tak proto, že zaměření výšek trigonometrických bodů
(zpravidla 5. řádu) nebyla věnována potřebná pozornost. Vět-
šina výšek byla určena trigonometricky, obvykle bez ja-
kýchkoliv projektů, s měřením zenitových úhlů za nevhod-
ných meteorologických podmínek a s použitím nepřesných
vztahů k výpočtu převýšení.

Tuto realizaci proto můžeme pokládat na nultou etapu bu-
dování geocentrického systému v ČR. Podrobnosti celého
postupu prací jsou uvedeny v publikaci [1]. Poměrně rych-
lou cestou byly získány výsledky využitelné ve všech apli-
kacích, ve kterých dostačuje přesnost geocentrických sou-
řadnic na úrovni terestrického systému S-42!83. Dalšími
důležitými produkty byla pracovní verze systému S-JTSK/95
(zpřesnění S-JTSK), transformační vztahy mezi ETRF89
a S-JTSK, respektive S-42!83.

Od poloviny devadesátých let realizují organizace resortu
ČÚZK dva rozsáhlé projekty, jejichž výsledkem bude, kromě

jiného, také významné zhuštění ETRF v České republice pří-
mým měřením GPS. Koncepce Zeměměřického úřadu v ob-
lasti polohových geodetických základů vychází ze skuteč-
nosti, že společenské požadavky na využití polohových
základů se za uplynulé desetiletí podstatně změnily. Rozvoj
nových technologií určování polohy, informačních technolo-
gií a metod zpracování výsledků kladou na strukturu a hus-
totu polohových základů zcela jiné požadavky než zeměmě-
řické činnosti v nedávné minulosti [5]. Tato skutečnost vedla
v roce 1996 k zásadnímu přehodnocení procesu údržby bodů
České státní trigonometrické sítě.

Údržba se soustřeďuje na soubor vybraných trigonome-
trických bodů, pro jejichž výběr jsou hlavními hledisky hus-
tota, snadná přístupnost, vhodné podmínky pro observace
GPS a přirozená ochrana. Hustota sítě vybraných bodů je
charakterizována průměrnou vzdáleností 5 km mezi soused-
ními body po celém území ČR. Ochrana vybraných trigono-
metrických bodů se provádí osazením skruže o průměru 1,5
až 1,7 m a výšce nejméně 0,5 m. Určení geocentrických sou-
řadnic se provádí měřením statickou metodou GPS s připo-
jením na body referenční sítě DOPNUL v jedno hodinových
observacích. Zpracování je prováděno firemními programo-
vými soubory, přičemž z každé zpracovávané seance vstu-
puje do vyrovnání pouze množina nezávislých vektorů [5].
Při vlastní údržbě vybraných trigonometrických bodů jsou
u některých bodů nově nivelací určeny jejich nadmořské
výšky, které spolu s elipsoidickými výškami, určenými z mě-
ření GPS, slouží ke zpřesněnému určení průběhu kvazigeo-
idu. Po ukončení výpočtu geocentrických souřadnic je pro-
váděna transformace výsledků do S-JTSK. Soubor
vybraných bodů zahrnuje také body současné referenční sítě
GPS.

Realizací projektu výběrové údržby tak Zeměměřický úřad
pokračuje ve zhušťování geocentrického referenčního rámce
v ČR. Kromě splnění všech výše uvedených požadavků uži-
vatelů na moderní souřadnicový systém je nezanedbatelným
přínosem projektu výběrové údržby ověření kvality geocen-
trických souřadnic referenční GPS sítě DOPNUL. Převážná
většina dosud získaných rozdílů se pohybuje na úrovni do
1 centimetru pro polohové složky a do 1,5 centimetru pro
složku výškovou. Časový harmonogram realizace projektu
výběrové údržby je na obrázku 1b. Po dokončení projektu
v roce 2006 bude takto zhuštěný referenční rámec obsahovat
přibližně 3 500 bodů s geocentrickými souřadnicemi v ETRF
a se souřadnicemi v S-JTSK.

Dalším příspěvkem k velmi podstatnému zhuštění geo-
centrického referenčního rámce je Projekt zhuštění poloho-
vého bodového pole, realizovaný odbory katastrálního ma-
pování katastrálních úřadů (KÚ). Projekt byl v roce 1995
iniciován naléhavými požadavky na zkvalitnění a doplnění
sítě zhušťovacích bodů polohového bodového pole. Obsahem
projektu je zejména revize dosavadních a zřizování nových
zhušťovacích bodů a jeho cílem je umožnit uživatelům, dis-
ponujícím i nenáročným přístrojovým vybavením, bezpro-
blémové připojení na body kvalitního polohového bodového
pole. Výsledná hustota bodového pole byla stanovena na
2 body na km2 v intravilánu a na 1 bod na km2 v extravilánu
s výjimkou rozsáhlejších lesních komplexů [6].

Původním cílem Projektu zhuštění polohového bodového
pole tedy nebylo zhušťování geocentrického referenčního
rámce. Podstatné však bylo, že v převážné většině bylo pro
zaměření nových zhušťovacích bodů použito technologie
GPS s připojením na nejbližší body referenční GPS sítě
DOPNUL. Tato skutečnost dala vyniknout nové kvalitě pro-
jektu a krátce po zahájení jeho realizace byla přijata opatření
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Typ stanice Počet stanic Vztah Vazba na Údržba stanice
průměrná k databázi kampaně Dostupnost EUREF
vzdálenost EUREF

stanice 3 v databázi EUREF- periodická Ano
EUREF 150 km CS/H-91 údržba 1

databáze

síť nultého 10 ne NULRAD92 periodická Ne
řádu 90 km údržba 1

NULRAD databáze

síť 174 ne NULRAD92 periodická Ne
DOPNUL 21 km CS-BRD-93 údržba 1

DOPNUL databáze

"síť výběrové 3500 ne "kampaně zatím Ne
údržby" <5 km výběrové nerozhodnuto 1

v r. 2007 údržby vázané databáze
na DOPNUL
(1996-2007)

"síť zhuštění" 37000 ne ,,kampaně jedna revize 1 Ne
<2km zhuštění" databáze

v r. 2005 1995-2005

týkající se předběžného zpracování a archivace výsledků mě-
ření tak, aby jedním z výsledků řešení projektu byl velmi po-
drobný geocentrický referenční rámec. Tohoto výsledku
bude dosaženo po provedení souborného zpracování po ukon-
čení projektu. Měření GPS v rámci Projektu zhuštění polo-
hového bodového pole jsou prováděna rychlou statickou me-
todou, přičemž každý z určovaných bodů je zaměřen nejméně
dvakrát. Projekt je v současné době prakticky před dokon-
čením a jeho výsledkem bude více než 37 000 zhušťovacích
bodů s geocentrickými souřadnicemi v ETRF a se souřadni-
cemi v S-JTSK. To výrazně zvyšuje význam zhušťovacích
bodů nejenom z hlediska podpory klasických zeměměřic-
kých činností, ale také z hlediska využití technologie GPS.

Základní charakteristiky postupu budování referenčního
rámce ETRF v České republice jsou shrnuty v tabulce 1.

Třem základním požadavkům na moderní národní referenční
systém, formulovaným v předcházejícím odstavci, vyhovuje
systém S-JTSK/95. Tento systém dosud nebyl oficiálně za-
veden a existuje v pracovní verzi, která je průběžně zdoko-
nalována v závislosti na procesu zhušťování referenčního
rámce ETRF. Definitivní verze bude uživatelům k dispozici
po dobudování podrobného rámce ETRF v České republice.
Podle [1] systém obsahuje geocentrické (geodetické či kar-
tézské) souřadnice ETRF89, rovinné souřadnice Y, X v mo-
difikovaném Křovákově zobrazení a nadmořské výšky
v systému Bpv. Modifikace Křovákova zobrazení spočívá
v tom, že do vztahu pro zkreslení ze zobrazení je přidán další
člen, který zohledňuje deformace stávajícího oficiálního
systému S-JTSK. Vzájemný převod souřadnic je realizován
exaktním matematickým vztahem. Ponechme prozatím stra-
nou případné úvahy o metodologické správnosti přijaté defi-
nice systému a zdůrazněme, že podstatnou inovací v systému
S-JTSK/95 je jednak odstranění nehomogenit a lokálních de-
formací systému S-JTSK a zvýšení jeho přesnosti na úroveň
přesnosti realizace ETRF v ČR, jednak definování matema-
tických vztahů pro převod souřadnic mezi ETRF a
S-JTSK/95. Tyto skutečnosti přitom nemají žádný důsledek
pro grafické produkty založené na systému S-JTSK.

Nultá etapa realizace rovinných souřadnic S-JTSK/95 byla
provedena podobnostní Helmertovou transformací bodů
ETRF89 do S-JTSK. Souřadnice trigonometrických bodů
v ETRF89 byly určeny výše popsaným způsobem transfor-
mací ze systému S-42/83. Relace mezi elipsoidickými a nad-
mořskými výškami byla zprostředkována pomocí plochy
kvazigeoidu - řešení VÚGTK 94. Tímto způsobem vznikl
souřadnicový systém, realizovaný pro přibližně 29000 trigo-
nometrických bodů s vlastnostmi shodnými se systémem
S42/83. Podrobnosti řešení jsou uvedeny v [1].

Další realizace, vedoucí ke zpřesnění stávajícího systému, je
založena na přímém měření technologií GPS v rámci pro-
jektů "Výběrová údržba", zabezpečovaném Zeměměřickým
úřadem a ,,zhuštění", prováděném katastrálními úřady. Zá-
kladní charakteristiky obou projektů jsou uvedeny v před-
cházejícím odstavci. Podívejme se nyní na příspěvek obou
projektů pro vytváření systému S-JTSK/95.

Na obrázku 2 jsou znázorněny rozdíly mezi nultou reali-
zací S-JTSK/95, provedenou v rámci výběrové údržby.
Střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 39 mm.
Tato hodnota již určitým způsobem charakterizuje kvalitu
nulté etapy realizace a dobře koresponduje s odhadovanou
relativní přesností S-JTSK. Na obrázku 3 jsou znázorněny
rozdíly souřadnic nově zaměřených bodů mezi S-JTSK/95
a S-JTSK. Střední kvadratická hodnota polohových odchy-
lek je 0,11 m, což je v souladu s odhadovanou mírou defor-
mace S-JTSK.

Geocentrické souřadnice nově určovaných zhušťovacích
bodů, vypočtené v ETRF89 z navazovacích měření na nej-
bližší body referenční sítě DOPNUL v rámci Projektu zhuš-
tění polohového bodového pole jsou transformovány pomocí
lokálních transformačních klíčů (určených pomocí identic-
kých trigonometrických bodů) do S-JTSK a v této formě pře-
dávány dokumentaci. Z hlediska dalšího možného zpřesnění
S-JTSK/95 jsou dále jednotlivé měřené vektory uchovávány
v "databázové" formě.



Geodetický a kartografický obzor
68 roěm'k 50192, 2004, číslo 4-5

-1250
-950

-125
-950

1

7'~"

",:';í 'I'J:.~:'~/.::\:~':~.~~.,{,',
.•./. "'-.;' .,\.. \/-"'rl/'\'\~-'~ \. -\ ...·4

<'<>h~;~~~D"'"~~~~?3~i~~ti,f}i?·
..•••.... I \1 ::'~ ~.:.t-.... ,I,' _::"''-""\1 ...• "" ...'f-i,.I...--..'_", 1

\ ",,1' 1 ", '2 ~;" _' "-11' ,-' ::; :':~'I
,~" 'I' .....' '\ -. ,- -,
~..:",,,, ;~,:,-,\I' :s-'(~':

~, -t'/l
?~.':..I~

-y

Obr. 2 Porovnání dvou realizací S-JTSKI95
(střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 39 mm)

-y

Obr. 3 Porovnání realizace S-JTSKI95 s S-JTSK
(střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 0,11 m)

Dalším problémem, který je třeba v současné době řešit,
je převod elipsoidických výšek na výšky nadmořské. K tomu
účelu je nutno znát průběh plochy kvazigeoidu. Tímto úko-
lem se zabývá VÚGTK ve spolupráci s Katedrou vyšší geo-
dezie Fsv ČVUT. Existuje řada modelů, založených buď na

kombinaci různorodých dat, nebo na čistě gravimetrickém
řešení. Pro praktické použití je dnes nejvhodnějším mode-
lem kvazigeoid CR 2000, Jde o gravimetrický kvazigeoid im-
plementovaný do rámce geodynamické sítě ČR, viz [7].
Střední kvadratická hodnota rozdílů je odhadována na 20 mm.
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V rámci výběrové údržby jsou některé GPS body nivelovány
a z rozdílu elipsoidických a nadmořských výšekje pak možno
přímo určovat průběh kvazigeoidu. Takto určené výšky lze
konfrontovat s průběhem plochy kvazigeoidu gravimetric-
kého. Na obrázku 4 je to provedeno pro kvazigeoid CR 2000.
Střední kvadratická hodnota velikosti odchylek je 35 mm.

Rozborem možností zpřesnění souřadnic bodů základního
bodového pole se zabývala práce [8], ve které byly navrženy
čtyři varianty řešení. V současné době se jako nejvýhodnější
jeví varianta spočívající v novém vyrovnání sítě z vektorů,
zaměřených technologií GPS.

Zpřesnění současné realizace S-JTSK/95 předpokládá za-
chování stávající posloupnosti budování systému a využití
všech měřených dat. Prvořadým úkolem je zpřesnění sou-
řadnic bodů referenční sítě DOPNUL. K tomuto zpřesnění
by mělo dojít, v souladu s celoevropskými trendy, na základě
nového měření technologií GPS v rámci kampaně, ve které
budou pro navázání do evropského rámce v široké míře vy-
užita pozorování stanic Evropské permanentní sítě a při or-
ganizaci pozorování bude přihlédnuto ke směrnicím doporu-
čovaným subkomisí EUREF.

Další etapou bude využití již provedených, nebo v sou-
časné době prováděných měření. V první řadě bude využito
dat - některých vektorů - z výběrové údržby, prováděné Ze-
měměřickým úřadem (ta by měla být dokončena v roce 2006
- viz obr. lb). Předpokládá se provedení nového vyrovnání
z archivovaných vektorů. Tímto způsobem budou určeny
nové souřadnice cca 3500 vybraných trigonometrických
bodů, zaměřených statickou metodou. Takto vytvořený rá-
mec bude podkladem pro provedení nového vyrovnání zhuš-
ťovacích bodů, opět pomocí archivovaných vektorů z da-
tabáze GPS měření s využitím měření na bodech,
identických s body sítě DOPNUL a s body výběrové údržby.
Vzhledem k tomu, že pro všechny zhušťovací body jsou ur-
čeny souřadnice v S-JTSK, bude možno určit pole defor-
mací S-JTSK vůči finální realizaci S-JTSK/95, kterou za-
tím předběžně označíme S-JTSKlYY.

Popsaný postup byl testován pomocí dat poskytnutých KÚ
v Českých Budějovicích. Na obrázku 5 je znázorněna část
sítě zhušťovacích bodů, poskytnutá KÚ k provedení testova-
cích výpočtů.

K dispozici jsou měřené vektory, elipsoidické souřadnice
a elipsoidické výšky v systému ETRS89, určené připojením
jednotlivých lokalit na síť DOPNUL, transformované sou-
řadnice v S-JTSK (rovinné Y, X, získané pomocí lokálních
transformačních klíčů) a transformované nadmořské výšky.
Poskytnutá data nepokrývají celé území souvisle, přesto však
lze provést vyrovnání sítě jako celku. Pomocí výpočetního
programu VUGNET2, viz [9], bylo provedeno vyrovnání sítě
pro 1841 bodů o 4843 rovnicích oprav pro každou ze tří pro-
storových souřadnic. Vnitřní přesnost výsledných souřadnic
je možno charakterizovat středními chybami 10 mm v polo-
hové souřadnici a 12 mm ve výšce. Na obrázku 6 je zná-
zorněno porovnání výsledných vyrovnaných souřadnic
v S-JTSK/95 s "předběžnými" souřadnicemi, získanými z vy-
rovnání "po lokalitách". Pro testování nebyly k dispozici
kompletní údaje ze všech vyrovnávaných bodů. Střední kva-
dratická hodnota rozdílů (polohových odchylek) dosahuje
hodnoty 22 mm.

Porovnáme-li vzájemně směr vektorů odchylek v jednot-
livých lokalitách, je z obrázku 6 patrné, že "předběžné" geo-
centrické souřadnice jsou zatíženy systematickými chy-
bami. Tento zjevný nedostatek by mělo odstranit právě
vyrovnání celé sítě minimálně v rozsahu území, zaměřeném
jedním KÚ. Na obrázku 7 jsou zobrazeny polohové odchylky
mezi S-JTSK/95 a S-JTSK. Střední kvadratická hodnota činí
0,107 m a je ve velmi dobrém souladu s 0,110 m z výběrové
údržby - viz obrázek 3. Střední hodnota rozdílu elipsoidic-
kých výšek pro oba typy souřadnic činí 22 mm. Zajímavým
výsledkem je i vývoj polohových odchylek na identických
daných bodech (síť DOPNUL). Střední kvadratická hodnota
polohové odchylky 25 mm je v dobré shodě s odhadovanou
polohovou přesností bodů sítě DOPNUL, viz [1]. Nepatrně
větší hodnotu tvoří rozdíly elipsoidických souřadnic ve výš-
kové složce, střední kvadratická hodnota výškové odchylky
je 30 mm. I to je jeden z argumentů pro nové přeměření sítě
DOPNUL. Za posledních 10 let byly díky činnosti IGSIEPN
vytvořeny podstatně lepší podmínky pro kvalitnější zpraco-
vání pozorování GPS zejména díky přesným drahám družic
GPSINAVSTAR a díky husté síti stanic permanentní sítě
EUREF (EPN).

Dalším testem sítě DOPNUL bylo zpracování observační
kampaně PREDOP 2001, viz [10], kdy bylo na vybraných
bodech sítě DOPNUL měřeno v osmihodinových seancích.
Výsledky vyrovnání, fixované na bod GOPE (Pecný), jsou

150

longilude

Obr. 4 Test kvazigeoidu CR 2000 pomocí "GPS-nivelace"
(izočáry odchylek jsou vyjádřeny v centimetrech)
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patrné z obrázku 8. Střední hodnota odchylek v poloze je opět
kolem 20 mm, ve výšce jsou však odchylky větší a dosahují
až 60 mm!

Za dílčí test kvality sítě DOPNUL lze pokládat měření pro-
váděná Zeměměřickým úřadem v rámci projektu "Výběrová
údržba". Zpracování dat výběrové údržby se zpravidla děje
připojením na fixované souřadnice sítě DOPNUL po jedno-
tlivých zaměřených oblastech. Vyrovnáme-li však stejná po-
zorování ve větších blocích jako volnou síť, můžeme na zá-
kladě odchylek soudit na přesnost původního zaměření sítě
DOPNUL. Zpracování měření z roku 2002 je popsáno de-
tailně v [11]. Rozložení bodů je patrné z obrázku 9, body
DOPNUL mají uvedená čísla. Střední kvadratická hodnota
zbytkových odchylek v poloze je 7 mm, ve výšce pak
17 mm, což je v testované lokalitě výborná shoda. Z obráz-
ku 10 je však vidět systematická deformace.

Naznačené testovací výpočty ukazují, že výše popsaná me-
todika tvorby polohového bodového pole by měla být pou-
žitelná pro zpřesnění polohových základů. I přes snahu pře-
měřit síť DOPNUL velmi kvalitně se nepředpokládá, že by
tato síť měla být používána pro geodynamické účely.

Na základě provedených rozborů a výpočtů je možné for-
mulovat následující doporučení:
• dokončit výběrovou údržbu podle stávajícího harmono-

gramu při použití stávající technologie (zajišťuje ZÚ
Praha), provádět archivaci měřených vektorů, nejlépe ve
tvaru, ve kterém jsou uchovávány vektory z kampaní pro-
jektu "zhušťění",

• dokončit Projekt zhuštění polohového bodového pole, pro-
váděný sedmi KÚ, opět za použití stávající technologie,

• provést přeměření sítě DOPNUL podle současných stan-
dardů subkomise EUREF pro budování regionálních sítí
(připojení na síť permanentních stanic GPS) s následným
výpočtem,

• provést nové vyrovnání bodů výběrové údržby připojením
na síť DOPNUL,

• provést nové vyrovnání bodů z kampaní Projektu zhuštění
polohového bodového pole s navázáním na síť DOPNUL
a na body výběrové údržby,

• na základě identických bodů, existujících v S-JTSK/95
a S-JTSK, určit pole odchylek a to využít k určování sou-
řadnic bodů, vedených v S-JTSK.

V Evropě dnes existuje řada výškových systémů s různým
počátkem (nula slapového vodočtu vybrané střední hladiny
moře) a používáno je několik typů výšek. Téměř 40 evrop-
ských zemí používá dohromady 19 počátků, které se liší od
počátku Jednotné evropské nivelační sítě UELN (Unified Eu-
ropean Levelling Network) v Amsterdamu v rozmezí +0,16
až -2,31 m viz [12]. Slapové vodočty národních výškových
systémů jsou lokalizovány v různých oceánech a vnitřních
mořích - Baltském moři, Severním moři, Středozemním
moři, Jaderském moři, Černém moři a Atlantském oceánu.
Je nutno poznamenat, že výběr výškových systémů je histo-
rickou záležitostí a ne všechny počátky jsou identické se
střední hladinou moře. Například počátek v Amsterdamu je
vztažen ke střední hladině moře v roce 1684. Přibližně 50 %
evropských zemí používá normální výšky, 35 % ortometrické
výšky a 15 % normální ortometrické výšky.

V současnosti jsou v Evropě dvě kontinentální nivelační
sítě, spoludefinující dva výškové systémy - západoevropský
amsterdamský a východoevropský baltský. První kontinen-
tální sítí je UELN, druhou je VPNS (Velmi přesná nivelační
sít), která pokrývá evropskou část bývalého Sovětského svazu
a území některých evropských zemí bývalého sovětského
bloku. JNS spojuje nivelační sítě prvních řádů Bulharska,
České republiky, východního Německa, Polska, Slovenska,
Maďarska, Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny,
Moldávie, Rumunska, Ruska a Gruzie. Síť JNS byla poprvé
zaměřena a vyrovnána v padesátých letech 20. století a znovu
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Obr. 6 Výsledky porovnání dvou typů vyrovnání
z projektu "Zhušťování"

(střední kvadratická hodnota polohových odchylek je 22 mm)

přeměřena a převyrovnána v sedmdesátých a počátkem osm-
desátých let. Zahrnuje přes 3 500 uzlových bodů, do vyrov-
nání vstupovala převýšení v systému normálních výšek, re-
ferenčním bodem je Kronštadt v Rusku.

Tvorba sítě UELN započala v sedmdesátých letech dva-
cátého století, první převyrovnání bylo provedeno v roce
1986 a od roku 1995 je síť převyrovnávána v pravidelných
intervalech. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl za
strany CERCO (EuroGeographics) počátkem 90. let vyslo-
ven naléhavý požadavek, aby současně s vytvořením jedno-
tného evropského geocentrického referenčního rámce byly
zahájeny práce na vytvoření jednotného evropského výško-
vého systému pro jednotnou digitální kartografickou data-
bázi. Nový systémje definován systémem normálních výšek,
Jednotnou evropskou nivelační sítí (UELN) a výškovým
vztažným bodem Amsterdam, přijatým pro první etapu bu-
dování systému. Poznamenejme, že od nastolení požadavku
vytvoření jednotného výškového systému pro Evropu jsou
vedeny diskuse o definování konvenční nulové hladiny
a v tomto ohledu bylo již předloženo několik alternativních
návrhů. Vztažný bod Amsterdam, jehož charakteristiky ne-
jsou z hlediska plnění této funkce nejvhodnější, byl přijat
pouze v zájmu rychlé realizace úvodní části projektu.

Realizace projektu je, počínaje rokem 1994, koordinována
rovněž subkomisí IAG EUREF a probíhá paralelně ve dvou
fázích. První fází bylo extenzivní (tj. územní) rozšíření Jed-
notné evropské nivelační sítě (EULN). Veličinami, vstupují-
cími do vyrovnání UELN jsou geopotencionální rozdíly a Uf-

čovanými veličinami jsou geopotencionální kóty. To
umožňuje snadný přechod k libovolnému typu výšek.

Česká republika se k projektu budování jednotného ev-
ropského výškového systému připojila začleněním České
státní nivelační sítě (ČSNS) do UELN. S pracemi bylo v Ze-
měměřickém úřadu započato již v roce 1991, viz [13]. Jako
první bylo provedeno spojení nivelačních sítí ČR a Rakouska.
ČSNS byla propojena na 10 místech. V roce 1992 byla pro-
vedena styčná měření s Bavorskem na pěti místech pro síť
I. řádu a na čtyřech místech pro síť II. řádu. Pro spojení se
Saskem byly použity hodnoty z mezinárodních opakova-
ných nivelací z let 1975 až 1976. Převýšení v systému nor-
málních výšek v nivelačních pořadech 1. řádu, zaměřených
v 70. letech, byla v ZÚ převedena na geopotenciální rozdíly
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Obr. 7 Výsledky porovnání vyrovnaných souřadnic
v ETRF89 se souřadnicemi v S-JTSK

(střední kvadratická hodnota polohových odchylek je 0,107 m)

a v r. 1994 předána analytickému centru ULNE při IfAG
(BKG) v Lipsku pro společné vyrovnání v rámci ULNE. Ela-
borát obsahoval geopotenciální rozdíly pro 18 polygonů uv-
nitř území ČR a 23 polygonů v pohraničních oblastech [13].
Vyrovnáním byly určeny geopotenciální kóty 43 uzlových
nivelačních bodů 1. řádu. Tyto body, které tvoří fundamen-
tální rámec UELN v České republice, jsou znázorněny na ob-
rázku 11. V dalších letech byly v ZÚ vypočteny geopotenci-
ální rozdíly také pro nivelační pořady 1. řádu zaměřené ve
40. letech a pro nivelační pořady 2. řádu v obou epochách.
Těmito aktivitami se ČR podílí na extenzivním i intenzivním
rozšíření UELN i na vytváření evropského výškového kine-
matického rámce. Charakteristiky přesnosti, vyplývající
z vyrovnání ČSNS v rámci UELN, jsou přehledně sestaveny
např. v [13], kde je též provedeno srovnání s obdobnými cha-
rakteristikami, vyplývajícími z vyrovnání ČSJNS.

Spojením nivelačních sítí všech států zúčastněných v pro-
jektu UELN a novým vyrovnáním bylo možno stanovit rozdíly
výšek mezi UELN-95/98 a národními výškovými systémy. vý-
sledky v centimetrech jsou uvedeny na obrázku 12.
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Obr. 8 Porovnání souřadnic bodů části sítě DOPNUL po
realizaci dvou GPS kampaní

(svislé úsečky - odchylky ve výšce)
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Obr. 9 Rozložení bodů testovacího vyrovnání části sítě z kampaně "Zhuštování"
(trojúhelníčky značeny body DOPNUL)

Fáze extenzivního rozšíření sítě UELN je v podstatě ukon-
čena, odhlédneme-li od skutečnosti, že některé evropské
země se k tomuto projektu nepřipojily. Nadále probíhá pe-
riodické převyrovnání sítě UELN, prováděné vždy po za-
členění dat z evropských nivelačních sítí nižších řádů a zpra-
cování opakovaných nivelací, které by mělo být základem
kinematického evropského výškového systému. V roce 1998
UELN obsahovala více než 3000 uzlových bodů, když byly
do sítě připojeny nivelační sítě Bosny a Hercegoviny, Chor-
vatska, Černé Hory, Slovinska a Vojvodiny. Výsledná síť
nese název UELN-95/98. Úkolem do budoucna je spojení
s Velkou Británií a "pevnější" spojení se Skandinávskými
zeměmi. Přínosem projektu je zejména homogenizace nive-
lačních sítí a stanovení rozdílů mezi výškovými vztažnými
body.

Druhou fází, která metodologicky patří do problematiky
budování integrovaných geodetických základů, je realizace
rozsáhlého projektu EUVN, založeného na přesných pozo-
rováních GPS na nivelačních bodech 1. řádu, na bodech
EUREF a na mořských vodočtech. Základní informace
o tomto projektu bude podána v části věnované integrova-
ným geodetickým základům. V souvislosti s určováním vý-
šek pomocí GPS bude předmětem dalšího výzkumu proble-
matika jednotného evropského geoidu a budování
kinematické sítě.

Integrovanými geodetickými základy nazýváme referenční
rámec, jehož definičním bodům jsou přiřazeny charakteris-
tiky jednoznačně definující jejich polohu v trojrozměrném
prostoru a dále charakteristiky tíhového pole Země, nejčas-
těji hodnoty geopotenciálu, z kterých se odvozují nadmořské
výšky, případně derivace potenciálu. Integrované geodetické
základy tedy popisují vztahy mezi geometrickým a tíhovým
prostorem. Uvedeme teď tří příklady integrovaných geode-
tických základů, založených na ETRF, které jsou aktuální pro
Českou republiku.

Projekt EUVN, který je součástí budování jednotného ev-
ropského výškového systému, měl následující cíle: unifikaci
evropských výškových systémů se subdecimetrovou přes-
ností, vytvoření opěrných bodů pro jednotný evropský geoid,
spojení evropských vodočtů pro sledování variací mořské
hladiny a konečně přípravu pro vytvoření evropského kine-
matického výškového systému.

Úvodní fáze projektu byla uskutečněna v letech 1997/98
provedením celoevropské observační GPS kampaně a kom-
plexním zpracováním výsledků. Kampaň byla provedena na
217 bodech, z nichž 37 bylo permanentních stanic, 79 bodů
EUREF, 53 nivelačních bodů 1. řádu a 63 mořských vodo-
čtů. Rozložení stanic je patrné z obrázku 13.
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Všechny body sítě EUVN byly nivelací připojeny k ná-
rodním sítím prvního řádu. V České republice byly do sítě
zapojeny následující body (viz obrázek 14): permanentní sta-
nice GOPE (Pecný), Chrastava (CHRA - CZ01), Kotouň
(KOTO - CZ02), Přední příčka (PRPR - CZ03) a Vrbatův
Kostelec (VRKO - CZ04). Jde tedy o jeden bod permanentní
sítě, tři body nivelační s hloubkovou stabilizací a jeden bod
sítě EUREF (Přední příčka).

Observace GPS byly provedeny simultánně na všech sta-
nicích EUVN od 21. do 29. května 1997, tj. 9 dní měření po

Obr. 12 Rozdíly mezi výškami z vyrovnání UELN a výškami
v národních systémech v centimetrech

24 hodinách. Pro zpracování byla celá síť rozdělena na ně-
kolik subsítí s velkými překryty a zpracování bylo provedeno
distribuovaným způsobem v osmi analytických centrech. Jed-
ním z nich bylo i analytické centrum ve VÚGTK, které pro-
vedlo výpočet pro sítě Španělska, Portugalska a pro část Fran-
cie a Itálie, viz [14, 15]. Výsledné kombinované řešení bylo
provedeno dvěma kombinačními centry - BKG Leipzig
a CODE Bern. Pří zpracování bylo provedeno několik vari-
ant výpočtů s různými strategiemi výpočtu a na základě po-
drobného rozboru výsledků byla jedna z variant přijata za
.oficiální. Odhadovaná reálná přesnost ve výšce bodů zamě-
řených technologií GPS je 5 až 10 mm vzhledem k systému
ITRS, ve kterém bylo měření zpracováno. Projekt byl ná-
sledně doplněn nivelačním a tíhovým měřením. Detailní do-
kumentace výsledků je v [16]. Na základě výsledného zpra-
cování, doplněného o měření výšek v národních systémech,
byly po odečtení výšek kvazigeoidu EGG97, viz [17], sta-
noveny rozdíly jednotlivých národních výškových systémů
a provedeno jejich porovnání s výsledky získanými z vyrov-
náníjednotlivých národních sítí v rámci UELN. V roce 2002
bylo dokončeno přímé měřické nivelační spojení mořských
vodočtů s příslušným GPS observačním stanoviskem EUVN
a tím bylo hlavních cílů projektu v podstatě dosaženo.

Přímé porovnání výsledků GPS/nivelace z projektu EUVN
s modelem evropského kvazigeoidu EGG97 ukázalo některá
slabá místa obou produktů - nivelační sítě UELN i modelu
EGG97. V případě UELN jsou to prozatím neidentifikované
deformace způsobené vlivem systematických chyb, v případě
EGG97 deformace v oboru krátkých a středních vln, způso-
bené rovněž systematickými vlivy v tíhových datech. Jeden
z úkolů projektu - vytvoření opěrných bodů pro evropský
model podrobného kvazigeoidu - nebyl tedy splněn na do-
statečné úrovni. Proto Technická pracovní skupina EUREF
zpracovala návrh na zhuštění EUVN v rámci jednotlivých ev-
ropských států a doporučila technická kritéria pro observační
postupy, které by měly být při tomto zhuštění použity, viz
[18]. Z hlediska využitelnosti výsledků projektu EUVN me-
zinárodní zeměměřickou i vědeckou komunitou se jako
vhodný termín dokončení zhuštění na národní úrovni jeví rok
2005.
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6.2 Geodynamická síť České republiky
GEODYN

Integrované geodetické základy pro ČR reprezentuje Geo-
dynamická síť České republiky (GEODYN). Koncepce
této integrované geodetické sítě byla zformulována již v roce
1990 a příslušný projekt byl zpracován v letech 1993-94.
Přestože k budování geodynamické sítě ČR se přistoupilo ně-
kolik let před zahájením realizace mezinárodního projektu
EUVN, mohla by tato síť být pokládána za zhuštění EUVN
na národní úrovni. Otázkou je však jak technická kvalita sítě
samotné, tak kvalita určovaných charakteristik. Body geo-
dynamické sítě jsou podle vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 ze dne
1. února 1995, kterou se provádí zákon č 20011994 Sb. o ze-
měměřictví, součástí základního polohového bodového pole.
Zřizovatelem a správcem sítě je Zeměměřický úřad. Projekt
předpokládal zaměření geodynamické sítě třemi metodami -
GPS, nivelace a gravimetrie a opakované zaměření ve vhodně
zvolených časových intervalech za účelem získání charakte-
ristik případných časových změn parametrů. Je možno říci,
že cíle projektu byly splněny a jeho úvodní etapa uskuteč-
něna.

Při projektování sítě bylo z ekonomických důvodů nutno
upustit od budování nových speciálních stabilizací geodyna-
mických bodů vybavených zařízením pro nucenou centraci
antény. Nabízela se však možnost využít velmi kvalitních sta-
bilizací výškových indikačních bodů, zřizovaných v 60. a 70.
letech dvacátého století za účelem indikace recentních verti-
kálních pohybů zemského povrchu metodou opakovaných
velmi přesných nivelací. Uvážení geomorfologického
aspektu tektoniky vedlo k výběru několika dalších typů sta-
bilizací - trigonometrické body, speciální body se skalní sta-
bilizací či speciálně zřízené geodynamické body. Výběr, re-
kognoskaci a technickou přípravu bodů sítě provedl odbor
nivelace Zeměměřického úřadu. Z přibližně 270 zkoumaných
objektů bylo vybráno 32 bodů, jejichž rozvržení je patrné
z obrázku 14. Z celkového počtu 32 bodů je 17 bodů nive-
lačních s hloubkovými stabilizacemi, které jsou opatřeny
značkou umožňující přesné polohové měření. Dále je v síti
6 bodů stabilizováno značkou zapuštěnou do skály, 4 nive-
lační body s tyčovou stabilizací, 2 trigonometrické body
s centrační značkou a speciální ochranou, 2 speciální geo-
dynamické body s nucenou centrací a jeden bod gravime-
trické sítě. Z hlediska hierarchické struktury je síť propojena
se středoevropskou geodynamickou sítí GEGRN a s něko-
lika lokálními geodynamickými sítěmi v ČR.

Od jara roku 1995 do podzimu roku 1996 byla tato síť za-
měřena ve čtyřech speciálních kampaních, přičemž první
kampaň zahrnovala pouze 10 bodů sítě, dvě kampaně pro-
běhly ve čtyřech etapách a jedna kampaň byla provedena si-
multánním měřením při obsazení všech bodů sítě za účasti
katastrálních úřadů. V letech 1995-1997 byly všechny body
znovu zanivelovány a v letech 1996-1998 bylo na všech bo-
dech provedeno tíhové měření dvěma gravimetry LCR ve
speciálních tíhových pořadech, připojených na absolutní tí-
hové body.

Zpracování měření bylo provedeno ve VÚGTK v několika
variantách. Střední chyby z porovnání denních řešení v rámci
jedné kampaně zpravidla nepřesahují 2 až 3 mm pro složku
sever-jih, zatímco chyba složky výškové běžně dosahuje
15 mm a výjimkou nejsou ani chyby přesahující 20 mm [l9].
Je však velmi pravděpodobné, že také složky "polohové" jsou
v rámci jednotlivých kampaní zatíženy systematickými
efekty, což se projeví při porovnávání výsledků jednotlivých
kampaní těžko vysvětlitelnými "pseudopohyby" měřických

stanovisek a v důsledku toho dochází ke ztížené možnosti in-
terpretace výsledků. Je nepochybné, že pro zvýšení kvality
sítě je třeba provést revizi některých bodů, u všech bodů za-
jistit nucenou centraci antény a rovněž provést nové zamě-
ření sítě v souladu se standardy subkomise EUREF.

Revize bodů byla provedena v roce 2003 a jejím výsled-
kem je návrh na přemístění některých bodů a návrh na tech-
nické úpravy směřující ke zkvalitnění pozorování. Tyto práce
by měly být provedeny v roce 2004 a poté by mělo následo-
vat nové zaměření alespoň v 72 hodinových seancích na kaž-
dém bodě. Při takovém přístupu lze očekávat, že výsledné
souřadnice budou splňovat kriteria přesnosti EUREF ve třídě
A (střední polohová chyba 1 cm v epoše pozorování).

6.3 Evropská kombinovaná geodetická síť -
ECGN

EUVN je "statický" integrovaný geodetický referenční rá-
mec. Pro všechny stanice EUVN jsou k dispozici geocen-
trické souřadnice, geopotenciální kóty a hodnoty tíhového
zrychlení. Pro mořské vodočty jsou definovány vztahy mezi
geocentrickou polohou a mořskou hladinou.

Pro zajištění dlouhodobé stability terestrického referenč-
ního systému na úrovni přesnosti 10-9 v kontinentálním i glo-
bálním rozsahu musí být prováděno kontinuální měření všech
časově závislých jevů "systému Země", ovlivňujících tere-
strický systém. Výsledky měření vstupují do příslušných fy-
zikálních modelů. Proto Technická pracovní skupina Subko-
mise IAG pro EUREF zpracovala v roce 2002 projekt
Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN), viz [20].

ECGN je evropská síť pro integraci časových řad měření
prostorových geometrických charakterstik (GNSS), určo-
vání parametrů tíhového pole a parametrů fyzikálních vlivů
prostředí (zejména meteorologických a hydrologických).
Základem této sítě by měl být soubor evropských geodetic-
kých observatoří, které provádějí kontinuální měření něko-
lika parametrů. Na dalších stanicích budou prováděna opa-
kovaná geodetická a geofyzikální měření. Mezi definičními
stanicemi sítě ECGN je také Geodetická observatoř Pecný
VÚGTK. Výzva k účasti v tomto mezinárodním projektu
byla subkomisí EUREF adresována v roce 2003 řadě ev-
ropských výzkumných institucí a organizací zeměměřických
služeb. V současné době probíhá vyhodnocování ohlasů na
první výzvu a příprava druhé výzvy k vytváření analytic-
kých center projektu. Úkolem analytických center by mělo
být vyhodnocování a interpretace pozorování a vytváření
modelů.

Geodetické základy nové generace mají umožnit co největ-
šímu počtu uživatelů autonomní určení polohy na nejrůzněj-
ších úrovních přesnosti v široké škále časové dostupnosti.
Tento typ geodetických základů je založen na permanentních
sítích aktivních stanic GNSS, které provádějí kontinuální po-
zorování navigačních družic systému GNSS (GPS,
GLONASS, později GALILEO), zpracování těchto pozoro-
vání a distribuci observovaných dat a produktů uživatelům.
Základem těchto permanentních sítí, jejichž hustota se
v rámci jednotlivých státních území řídí hledisky optimali-
zace, jsou sítě permanentních stanic spoludefinujících a udr-
žujících referenční rámec. Takovou definiční sítí je globální
permanentní síť Mezinárodní služby GPS (IGS) a její regio-
nální zhuštění, jako např. pro Evropu permanentní síť GPS
EUREF (EPN).
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Obr. 15 Navrhované rozmístění permanentních stanic sítě CZEPOS
(kružnice o poloměru 40 km)

Permanentní síť EUREF (EPN) má pro evropské uživatele
GPS techniky mimořádný význam. Podrobné informace
o síti a o jejích produktech lze najít např. na internetových
stránkách na adrese http://www.oma.be/KSB-ORB/EUREF.
Koordinace evropské permanentní GPS sítě byla zahájena v r.
1995 a od r. 1996 se datuje pravidelná činnost centrálního
byra (Belgická královská observatoř Brusel), jednotlivých
analytických center a kombinačního centra. Dnes je EPN tvo-
řena více než 150 permanentními stanicemi, 12 analytickými
centry, jedním evropským a několika přidruženými datovými
centry a jedním analytickým centrem, které provádí kombi-
naci dílčích řešení. Pozorování každé evropské permanentní
stanice je zpracováváno 2-4 analytickými centry. V roce 2000
přerostl projekt EPN v pravidelnou službu, která pracuje
podle stejného schématu jako IGS a používá také stejné stan-
dardy. Tato služby vyvíjí také výzkumnou činnost řešením
mezinárodních speciálních projektů (EUREF-IP, tj. přenos
diferenčních korekcí po Internetu, tok dat, troposféra, ana-
lýza časových řad pozorování).

S využitím permanentních stanic IGS nebo EPN budují
jednotlivé evropské státy své národní permanentní sítě. Jsou
to vesměs víceúčelové sítě, které postupně nahradí klasické
geodetické základy (přechod od klasických sítí k aktivním
sítím). Kromě standardních postupů měření GPS (statická,
rychlá statická, kinematická metoda) poskytují tyto sítě zá-
zemí pro rozvoj diferenčních metod určování polohy v reál-
ném čase s různými úrovněmi přesnosti nebo v režimu ná-
sledného zpracování v kvazireálném čase (postprocessing).

7.2 Permanentní stanice IGS/EPN v České re-
publice

Geodetická Observatoř Pecný VÚGTK je pod zkratkou
GOPE součástí globální sítě IGS od roku 1993 a od počátku
činnosti EPN je také součástí této permanentní evropské sítě.
V letech 1999-2001 participovala tato stanice v experimentu
IGS IGEX, zaměřeném na určování drah družic systému

GLONASS, a od roku 2001 patří mezi definiční stanice
pilotního projektu IGLOS, orientovaného na systém
GLONASS. Od roku 2001 přispívá svými observačními daty
rovněž mezinárodnímu projektu LEO, zaměřenému na ur-
čování drah orbitálních objektů na nízkých drahách. V sou-
časné době poskytuje stanice následující soubory observač-
ních dat:
- 30 sekundová GPS NAVSTAR data v denních souborech,

používaná pro určování přesných drah družic systému GPS
NAVSTAR a pro určování souřadnic stanice v rámci EPN,
která jsou odesílána do datového centra OLG ve Štýrském
Hradci,

- 30 sekundová GPS NAVSTAR data v hodinových soubo-
rech, používaná pro výpočet parametrů atmosféry pro me-
teorologii a klimatologii a pro určování rychlých drah dru-
žic GPS NAVSTAR, která jsou též odesílána do datového
centra OLG a zároveň jsou pro zrychlení přístupu k datům
ukládána do datového centra v operačním centru EUREF
GOP,

- 30 sekundová GPS NAVSTAR a GLONASS data v den·
ních souborech pro určování přesných drah družic systému
GLONASS a pro určování převodních vztahů mezi refe-
renčními systémy PZ-90 a ITRF a mezi časovýmí škálami
GPS a GLONASS; tato data jsou odesílána do regionál-
ního datového centra BKG, Frankfurt am Main, SRN,

- 30 sekundová GPS NAVSTAR a GLONASS data v ho-
dinových souborech, která jsou odesílána do regionálního
datového centra BKG,

-1 sekundová GPS NAVSTAR data v 15minutových sou-
borech, kterájsou využívána při zpracování dat z přijímačů
umístěných na nízkoletících družicích a která jsou od
20. června 2001 odesílána do globálního datového centra
CDDlS, USA,

- 5 sekundová GPS NAVSTAR data v 5 minutových sou-
borech, pořizovaná pro experimenty s postprocesingovým
zpracováním diferenčního GPS, kterájsou ukládána pouze
do datového centra při analytickém centru EUREF GOP.

http://www.oma.be/KSB-ORB/EUREF.
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Stejné datové soubory, avšak pouze pro systém GPS
NAVSTAR, produkuje také druhá permanentní stanice EPN
s označením TUBO, kterou VÚGTK provozuje ve spolu-
práci s Ústavem geodezie Stavební fakulty VUT v Brně na
Kladivově observatoři Ústavu geodezie VUT od roku 200 I.
Časová řada pozorování této stanice se vyznačuje pozoru-
hodnou stabilitou a stanice je rovněž důležitou součástí me-
zinárodních geodynamických projektů. Současně s pozoro-
váními GNSS jsou na obou stanicích paralelně prováděny
kontinuální registrace meteorologických parametrů. Obě
permanentní stanice budou sloužit jako monitorovací sta-
nice připravované národní aktivní permanentní sítě GNSS
eZEPOS.

7.3 Projekt aktivní permanentní sítě GNSS pro
ČR - eZEPOS

Navrhovaná národní aktivní síť permanentních stanic, kterou
budeme prozatím označovat pracovním názvem eZEPOS,
bude primárně orientována na systém GPS NAVSTAR, ale
bude připravena podporovat i ostatní systémy GNSS. Projekt
sítě byl zpracován ve VÚGTK v roce 2003, viz [21], a v sou-
časné době je ve spolupráci několika organizací resortu
ČÚZK připravována jeho úvodní realizační etapa. Síť
eZEPOS by měla sloužit
• jako provozní síť pro konzervaci a rekonstrukci souřadni-

cového systému a pro určování souřadnic statickou meto-
dou v režimu postprocessing,

• pro poskytování korekcí RTeM a pro RTK (aplikace tech-
nologie DGPS, měření v reálném čase s centimetrovou přes-
ností),

• podle možnosti jako vědecká síť.
Při zpracování projektu sítě eZEPOS byla vzata v úvahu

následující kritéria:
• multiuživatelský aspekt sítě,
• budování sítě s ohledem na předpokládanou koordinační

a hlavní realizační úlohu resortu ČÚZK,
• kompatibilita s paralelně připravovaným mezinárodním

projektem DGNSS EUPOS, který byl předložen EU a je-
hož realizace se předpokládá ve spolupráci několika středo-
a východoevropských států,

• využití sítě Internet jako hlavního prostředku pro datové
přenosy,

• širší spektrum přesnosti odvozených produktů a doby do-
dání dat a produktů,

• možnost začlenění externích stanic dalších účastníků reali-
zace projektu.
Navrhovaná síťeZEPOS by měla vytvořit homogenní geo-

detickou infrastrukturu sloužící nejenom vlastnímu oboru ze-
měměřictví, ale zabezpečující široké celospolečenské apli-
kační spektrum. Tato skutečnost je nejvýraznějším

inovačním rysem. Síť eZEPOS představuje technicky ade-
kvátní a optimální cestu uspokojování společenských poža-
davků na lokalizaci v jednotném globálním souřadnicovém
systému. Z tohoto hlediska je tedy síť také významným inte-
gračním faktorem. Posláním sítě eZEPOS je zejména
• vytvořit novou generaci globálních prostorových geodetic-

kých základů, které technicky vyhovují podmínkám třetího
tisíciletí a jsou slučitelné s integračními trendy probíhají-
cími na evropském kontinentu,

• vytvořit systémové podmínky pro perspektivní převod sou-
boru geodetických informací z národního uživatelského
dvojrozměrného systému do jednotného globálního pro-
storového systému a pro začlenění národní geodetické da-
tové infrastruktury do evropské prostorové datové infra-
struktury,

• vytvořit georeferenční rámec pro tvorbu a vedení speciali-
zovaných geoinformačních systémů,

• vytvořit georeferenční uživatelský rámec pro zabezpečení
všech potřeb společnosti, zejména jejích ekonomických
a dalších aktivit; jmenovitě se jedná o
- zeměměřictví (geodezii, fotogrammetrii, mapování, ka-

tastr nemovitostí, měření a vytyčování hranic),
- dopravu (sledovací systémy, navigace letecké a automo-

bilové dopravy),
- zemědělství a lesnictví (mobilní mapování, GlS (Geo-

grafický informační systém), podklady pro analýzy,
- státní správu (aplikace GlS, monitorovací a vyhledávací

systémy),
- stavebnictví (vytyčování, monitorování deformací),
- hydrologii (hydrografické mapování, monitorování jevů),
- energetiku (zaměřování a monitorování energovodných

sítí),
- meteorologii a klimatologii (data pro numerickou před-

pověď počasí),
- ochranu životního prostředí (monitorování jevů, GlS),
- zdravotnictví (navigační podpora záchranné služby),
- kultura (zaměřování památek),
- vědu a výzkum, aplikovaný výzkum (geodézie a mezi-

národní vědecké služby, geodynamika, geofyzika, mete-
orologie).

Navrhovaná konfigurace sítě eZEPOS, viz [21], obsahuje
24 permanentních stanic (včetně dvou existujících stanic
EPN - GOPE a TUBO), jejichž rozmistění je patrné z ob-
rázku 15.

Předpokládá se, že přijímače s anténami budou umístěny
v objektech katastrálních pracovišť (KP) a k datovým pře-
nosům bude využito stávající infrastruktury těchto pracovišť.
Příslušné katastrální pracoviště bude tak plnit úlohu operač-
ního centra sítě, které bude spolupracovat s řidícím, datovým
a vysílacím centrem. Tato tři centra bude provozovat Země-
měřický úřad. Přenos dat by měl využívat sítě Internet, re-
spektive Intranet veřejné správy, viz schéma na obrázku 16.
Síť eZEPOS bude poskytovat dva základní typy dat:
l. data poskytovaná v reálném čase (standardně s maximál-

ním zpožděním 1 sekunda) v intervalu 1 Hz (l sekunda),
formát RTeM 2.2 a vyšší - soubor obsahuje měřená data
(fáze a pseudovzdálenosti) stejně jako korekce pro dife-
renční GPS; data jsou přenášena v IP paketech,

2. data pro následné zpracování (dále data pro postproces-
sing), měřená s intervalem záznamu I Hz (l sekunda)
a uvolňovaná pro použití v souborech každou hodinu, for-
mát RlNEX 2.1 a vyšší - soubor obsahuje měřená data
(fáze, pseudovzdálenosti, dopplerovské součty); data jsou
přenášena v souborech, které jsou v komprimovaném
tvaru.
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Datové centrum bude sloužit pro archivaci dat a aplikaci
v režimu postprocesing, vysílací centrum pak pro užití dat
v reálném čase. Centralizovaný způsob distribuce dat (přes
dvojici serverů) umožňuje generování dalších typů odvo-
zených dat a produktů. Předpokládá se, že se jedná o nad-
stavby, které by byly implementovány později na základě
zájmu uživatelů. Datový server může např. dále generovat
výpočet souřadnic uživatelem zaměřených bodů, kdy uži-
vatel dodá svá měření, systém vyhledá měření z blízkých
stanic sítě a provede zpracování přesným zpracovatelským
softwarem. Kromě běžného způsobu zpracování může být
také použita např. metoda virtuálních referenčních stanic
v režimu postprocesing, anebo, pokud dostačuje nižší přes-
nost, metoda diferenčního GPS (opět v režimu postproce-
sing). Vysílán server může rovněž generovat např. vysílací
korekcí z virtuálních referenčních stanic pro aplikaci me-
tody RTK měření v reálném čase s virtuálními referenčními
stanicemi.

7.4 Projekt evropské permanentní sítě GNSS -
EUPOS

V roce 2002 byl Evropskou akademií pro životní prostředí
ve městech, která je organizací Senátu hlavního města SRN
Berlína, iniciován mezinárodní projekt EUPOS. Cílem to-
hoto projektu, který byl rozpracován v letech 2002-2003
a v listopadu 2003 byl předložen Evropské unii s žádostí o fi-
nanční podporu realizace, je koordinované vybudování ak-
tivních DGNSS sítí na území účastnických států Střední avý-
chodní Evropy. Tyto sítě mají vytvořit homogenní
multifunkční systém DGNSS, který je inovovanou obdobou
systémů provozovaných již několik let ve všech západoev-
ropských státech. Systém EUPOS se vyznačuje sofistikova-
nou strukturou, vysokou flexibilností a variabilitou poskyto-
vaných služeb a produktů při přijatelném zjednodušení
v oblasti datových přenosů. Základním prostředím pro da-
tové přenosy je Internet a pro určité aplikace lze využít též
šíření diferenčních korekcí prostřednictvím radiového vysí-
lání na VKV. Vysoký stupeň integrity systému vyžaduje po-
měrně značné investice do hardwarového zabezpečení. Mož-
nost připadné podpory projektu bude Evropskou komisí
posouzena v průběhu roku 2004. Při realizaci projektu
CZEPOS bude bráno v úvahu hledisko kompatibility s navr-
hovaným projektem EUPOS.

Uvedený přehled aktivit vázaných na EUREF vede k násle-
dujícím závěrům:
• Standardním způsobem budované bodové pole vytvoří kva-

litní geodetické základy na úrovni hustoty zhušťovacích
bodů. Tyto body budou v horizontu nejbližších cca deseti
let sloužit k provádění běžných geodetických prací, zvláště
důležité budou pro práce v katastru, kde přibývá lokalit s po-
vinným zaměřováním v S-JTSK. Nepředpokládá se však je-
jich dlouhodobá systematická údržba - body budou v te-
rénu postupně zanikat.

• Geodetické základy by v budoucnu měly být orientovány
na souřadnicový systém, založený na bázi jednotného ev-
ropského referenčního systému ETRS89, tedy na S-
-JTSKlYY. Tento systém by měl být používán pro veškerá
geodetická měření. Pokud však bude dále používán i S-
-JTSK, tvoří výše zmíněné budované bodové pole dosta-
tečně kvalitní základ pro určení vzájemného vztahu mezi
S-JTSKlYY a S-JTSK.

• Budoucnost praktických geodetických měření spočívá ve
využívání technologie GNSS buď v režimu postprocesingu,
nebo v reálném čase, případně v kombinaci s klasickým
měřením pozemními metodami. Využívání technologie
GNSS bude efektivní nejenom z hlediska produktivity a do-
sažitelné přesnosti, ale také z hlediska ekonomického, ne-
boť lze předpokládat snižování cen přijímačů, což v sou-
vislosti s obecným cenovým vývojem bude představovat
výraznější relativní pokles investičních nákladů. Určitým
motivačním faktorem pro geodety bude též snižující se po-
čet disponibilních bodů klasických bodových polí.

Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru
CUZVUGTKC0101 a Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy v rámci výzkumného záměru MSM210000007.
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Aktivity Lokálneho analytického centra
EUREF na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave

Doc. Ing. Ján Hefty, PhD., Ing. Miroslava Igondová,
Katedra geodetických základov Stavebnej fakulty

STU v Bratislave

Od roku 2002 pracuje na Slovenskej technickej univerzite Lokálne analytické centrum (LAC SUT) Eurápskej permanentnej
siete EUREF. Zabezpečuje kontinuálne spracovanie 34 permanentných staníc globálneho systému určovania polohy rozlože-
ných na celom kontinente. Výsledkami činnosti LAC SUT sú okrem časových radov geocentrických súradníc v týždenných, den·
ných a 4-hodinových intervaloch aj priebehy troposJérickej reJrakcie v zenite, hodnoty horizontálnych gradientov troposJéry
a regionálne modely ionosJéry.

The Local Analysis Centre (LAC) oj the EUREF Permanent Network at the Slovak University oj Technology (SUT) has been
operating since 2002. It realizes continuous processing oj 34 permanent GPS stations distributed nearly all·over the conti-
nent. The products oj LAC SUT are, besides the time series oJweekly, daily and 4-hour geocentric coordinates, also the tropo·
sphere zenith path delays, troposphere horizontal gradients and regional ionosphere gradients.

Návrh na organizačné zabezpečenie činnosti permanentnej
siete staníc globálneho systému určovania polohy (GPS) na
európskom kontinente bol prezentovaný na sympóziu EUro-
pean REference Frame (EUREF - Európska sieť referen-
čných bodov) v Helsinkách (Fínsko) v roku 1995 [1, 2].
V rámci uvedenej štruktúry boli vytvorené a sú rozvíjané na-
sledujúce zložky:
• permanentné stanice GPS,
• operačné centrá,
• lokálne centrá údajov,
• lokálne analytické centrá,
• kombinačné centrum,
• centrálny úrad a koordinátor siete.

Úlohou lokálnych analytických centier (LAC) je zabezpe-
čiť pravidelné spracovanie výsledkov meraní permanentných
staníc. Pretože súčasný počet staníc siete EUREF prevyšuje
160, je spracovanie rozčlenené na rozsahovo menšie celky,
ktoré sa riešia samostatne v jednotlivých LAC. Základnou
formou výstupu LAC sú týždenné riešenia spracovávané ako
vofné siete. Výsledkami sú sÚfadnice a ich kovariančné ma·
tice vo formáte Solution Independent Exchange Format
(SINEX). Po metodickej stránke sa všetky LAC riadia spo-
ločnými pravidlami a štandardami, tak aby sa zabezpečila ho-
mogenita ich výsledkov. Výber staníc v jednotlivých LAC je
zostavený tak, aby sa každá permanentná stanica riešila v mi·
nimálne 3 centrách, čím sa zabezpečí kontrola a prípadná eli-
minácia chybných výsledkov. V záverečnej fáze sa v kombi-
načnom centre získa spoločné riešenie všetkých staníc
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spojením výsledkov individuálnych LAC. Takéto riešenie sa
poskytuje ďalej Medzinárodnej službe GPS (Intemational
GPS Service), kde sa začlení do globálnej celosvetovej siete.

V roku 2002 bola Katedra geodetických základov (KGZ)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave akceptovaná ako 16. oficiálne LAC
EUREF. Skratka názvu centra uvádzaná v materiáloch Eu-
rópskej permanentnej siete (EPN) EUREF je LAC SUT (Lo-
cal Analysis Center Slovak University of Technology) [3].
Pri budovaní LAC sa využili skúsenosti, ktoré získala KGZ
ako spracovatefské centrum projektu Central Europe Regio-
nal Geodynamics Project (CERGOP) [4] a pri riešení per-
manentnej siete staníc GPS v strednej Európe [5].

Povodná kofingurácia siete analyzovaná na STU pozostávala
zo staníc EPN situovaných v strednej Európe rozšírených
o ďalšie stanice v oblasti Stredozemného mora, v sevemej
a v západnej Európe. Ich počet bol 25. Výber bol obmedzený
požiadavkou koordinátora siete, aby každá stanica bola ana-
lyzovaná najmenej v troch a nie viacej ako v piatich LAC.
V priebehu ďalšej činnosti LAC SUT sa postupne začleňo-
vali nové stanice EPN, čím ich počet dosiahol súčasný stav
34. Účelom akceptovanej konfigurácie permanentných sta-
níc je monitorovať body na Slovensku (GANP, MOPI)I)
a body v širšom okolí Slovenska, vhodné ako referenčný rá-

mec pre domáce regionálne projekty (BOGI, BORl, BZRG,
GOPE, HFLK, JOZE, JOZ2, OROS, SBGZ, SULP, TUBO,
ZYWI)I). Ostatné body siete slúžia na monitorovanie variá-
cií polohy v širších súvislostiach, na tvorbu regionálneho io-
nosférického modelu a výskum krátkodobých zmien súrad-
níc staníc EPN. Zoznam bodov analyzovanej sub-siete EPN
je v tab. 1, ich geografické rozloženie je na obr. 1.

Základným prostriedkom permanentného spracovania
sub-siete EPN je softvér Astronomického Inštitútu Univer-
zity v Beme "Bemese", verzia 4.2 (BV42) [6]. Softvér pra-
cuje pod operačným systémom LINUX. Pri permanentnom
riešení sa využíva režim "Bemese Processing Engine", ktorý
umožňuje automatické spracovanie siete, obvykle uskutoč-
ňované pre l-týždňové intervaly meraní. Standardný režim
spracovania vychádza z tzv. denných riešení vychádzajúcich
z meraní uskutočnených v intervale O až 24 h svetového času
(Universal Time - UT). Spracovanie rešpektuje všeobecné
odporúčania pre analytické centrá EPN [3]. Sieť sa spraco-
váva ako vofná, pripojenie do referenčného systému Inter-
national Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF 2000 -
Medzinárodná terestrická sieť referenčných bodov) sa reali-
zuje prostredníctvom jedného referenčného bodu. VLAS
SUT v prvej etape (do júla 2003) to bol bod ZIMMl), od au-
gusta 2003 sa využíva ako referenčný bod stanic a BORll).
Dovodom uvedenej zmeny boli problémy na bode ZIMM,
ktoré sa prejavili nestabilitou riešenia celej siete. Denné rie-
šenia sa potom kombinujú do týždenných riešení a v tejto
forme sa poskytujú kombinačnému centru EPN. Súradnice
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Označenie Názov, štát Typ prijímača Typ antény
AJAC Aiaccio, Korzika, Francúzsko ASHTECH Z-Xl13 ASH700936A M NONE
BOGI Borowa Góra, Polsko JPS EUROCARD ASH701945C M SNOW
BORl Borowiec, Polsko ROGUE SNR-SOOO AOAD/M T
BRST Brest, Francúzsko TRIMBLE 4000SS1 TRM29659.00 NONE
BZRG Bolzano, Taliansko LEICA CRS1000 LEIAT504 LEIS
CAGL Cagliari, Sardínia, Taliansko TRIMBLE 4000SS1 TRM29659.00 NONE
CAME Camerino, Taliansko TRIMBLE 4000SS1 TRM29659.00 NONE
DUBR Dubrovnik, Chorvátsko ASHTECH Z-Xl13 ASH700936D M SNOW
GANP Gánovce, Slovensko TRIMBLE 4700 TRM29659.00 NONE
GOPE Ondřejov, Česká republika ASHTECH Z18 ASH701946.3 SNOW
HELG Helqoland (ostrov) , Nemecko ASHTECH Z-XI13 ASH700936D M SNOW
HFLK Innsbruck - Hafelekar, Rakúsko TRIMBLE 4000SS1 ASH701945C M GRAZ
INVE Inverness, Škótsko, Spoiené královstvo ASHTECH UZ-12 ASH700936E SNOW
JOZ2 Józefoslaw, Polsko ASHTECH Z18 ASH701941.B SNOW
JOZE Józefoslaw, Polsko TRIMBLE 4000SSE TRM14 532.00
KLOP Kloppenheim, Nemecko TRIMBLE 4000SS1 TRM29659.00 NONE
KOSG Kootwi ik, Holandsko AOA SNR-12 ACT AOAD/M B DUTD
KRAW Kraków, Polsko ASHTECH UZ-12 ASH701945C M SNOW
MANS Le Mans, Francúzsko LEICA RS500 LEIAT303
MIKL Mykolaiv, Ukrajina TRIMBLE 4700 TRM41249.00
MLVL Marne-la-Vallee, Francúzsko ASHTECH Z-XI13 ASH701073.3 NONE
MOPI Modra - Piesok, Slovensko TRIMBLE 4000SSI TRM14532.00 DOME
ORID Ohrid, Macedónsko AOA SNR-SOOO ACT AOAD/M T NONE
OROS Orosháza, Maďarsko TRIMBLE 4000SSE TRM14532.10 NONE
QAQl Qaqortoq, Grónsko, Dánsko ASHTECH UZ-12 ASH701941.B SCIS
REYK Reykjavík, Island AOA SNR-SOOO ACT AOAD/M T NONE
RIGA Riqa, Litva ROGUE SNR-SOOO ASH700936D M NONE
SBGZ Salzburq, Rakúsko TRIMBLE 4000SS1 TRM29659.00 GRAZ
STAS Stavanqer, Nórsko TRIMBLE MS750 TRM29659.00 SCIS
SULP L'viv, Ukraiina TRIMBLE 4700 TRM41249.00 DOME
SVTL Svetloe, Rusko TRIMBLE 4000SST TRM14532.00
TUBO Brno, Česká republika TRIMBLE 4700 TRM29659.00 NONE
ZIMM Zimmerwald, Švajčiarsko TRIMBLE 4700 TRM29659.00 NONE
ZYWI Zywiec, Polsko ASHTECH UZ-12 ASH701945C M SNOW

z týždenného riešenia sa využijú ako referenčné pri odhade
parametrov troposférickej refrakcie v zenite pre I-hodinové
intervaly, ktoré sú taktiež oficiálnym produktom LAC SUT.

V ďalšej fáze spracovania sa uskutočňujú v LAC SUT al-
tematívne riešenia, ktoré služia na vedeckovýskumné ciele,
ako prehlbenie poznatkov o určovaní polohy pomocou GPS,
stabilite stanic GPS a využití GPS na monitorovanie tropo-
sféry a ionosféry. Účelom určovania súradnic v režime pre
diskrétne 4-hodinové intervaly je sledovanie správania sa sta-
nice v rámci základnej periódy - jedného dňa. V rámci ta-
kýchto riešení sú neznámymi parametrami len okamžité sú-
radnice stanic. Ambiguity a troposférické oneskorenia
v zenite sa preberajú z denných riešení. Prehlbenie poznat-
kov o variáciách troposféry sa sleduje odhadom troposféric-
kých gradientov, ktoré indikujú nehomogénne prostredie
v lokalite jednotlivých staníc. V tomto prípade sa súradnice
z týždenných riešení využívajú ako vzťažné a odhadujú sa len
parametre troposféry. Pri tvorbe regionálneho modelu iono-
sféry sa pre každý interval O až 24 h súradnice a parametre
troposféry preberajú zo základného riešenia a predmetom od-
hadu sú koeficienty rozvoj a pomocou sférických harmonic-
kých funkcií, ktorým sa vyjadruje počet vofných elektrónov
v oblasti nad kontinentálnou časťou Európy.

Základným produktom činnosti každého LAC sú aktuálne
geocentrické súradnice staníc analyzovanej časti siete v re-
ferenčnom rámci ITRF, v súčasnosti sa používá jeho verzia
ITRF 2000. Do konbinácie všetkých zúčastnených LAC
vstupujú jednotlivé centrá prostrednictvom riešení z meraní
uskutočnených v rámci jedného týždňa. Výsledky nazvané
ako "Kombinované riešenie EUREF" sú všeobecne dostupné
vo formáte SINEX v [3]. Slúžia predovšetkým na definiciu
aktuálneho geocentrického referenčného rámca pre regio-
nálne a lokálne siete a na posúdenie stability zúčastnených
stanic z dlhodobého hfadiska. LAC SUT posobí zatiaf ibaje-
den a pol roka, a preto sa doteraz nezískali dostatočne dlhé
časové rady súradníc stanic EPN vhodné na analýzu ich sta-
bility z dlhodobého hfadiska. V časopise Geodetický a kar-
tografický obzor bolo dlhodobé riešenie EPN získané v LAC
na Geodetickom observatóriu Pecný analyzované v [7].
V tomto článku sa preto zameriame na rozbor výsledkov
z krátkodobého hfadiska, a to na tzv. denné riešenia s inter-
valov O až 24 h UT a krátkodobé riešenia zo 4-hodinových
intervalov.
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Obr. 4 Príklady priebehu určovania súradníc na staniciach s výraznými sezónnymi variácami
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Výsledky opakovaného systematického určovania polohy
na permanentných staniciach ovplyvňujú najma následujúce
činitele:
• Lineárna systematická dlhodobá zmena polohy vplyvom

globálneho pohybu eurázijskej tektonickej platne, ktorá
može byť prípadne ovplyvnená vnútroplatňovou tektonikou
a lokálnymi tektonickými javmi.

• Sezónne zmeny s periódami 1 rok a 112roka sposobené 10-
kálnymi deformáciami, ktoré sú dosledkom ročných variá-
cií teploty, atmosférického tlaku, atmosférickej vlhkosti,
zmien obsahu spodnej vody a pod.

• Krátkodobé periodické zmeny s dennými a poldennými pe-
riódami sposobené dennými variáciami teploty, dennými
variáciami troposféry a ionosféry, termickými efektmi ov-
plyvňujúcimi prijímač a najma anténu, neúplnou eliminá-
ciou slapových efektov, systematickými vplyvmi v dráhach
družíc a pod.

• Náhle zmeny s dlhodobými účinkami - skoky v priebehu
časových radov súradníc sposobené seizmickými epizó-
dami, zmenami referenčných rámcov, zmenami prijímačov
a najma antén. Sem možno zaradiť aj postupné zmeny oko-
litého prostredia stanice sposobené napr. rastom vegetácie,
výstavbou nových objektov v blízkosti bodu a pod.

• Krátkodobé nepravidelné zmeny vyvolané napr. vrstvou
snehu, resp. Iadu na anténe prijímača, rušivými vplyvmi-
silnými vysielačmi v okolí bodu, efektom viaccestného ší-
renia signálu a pod.
Na príklade časových radov z 1,25 ročného intervalu me-

raní permanentných staníc analyzovaných v LAC SUT bu-
deme demonštrovať niektoré z uvedených efektov. Všetky ča-
sové rady sú predstavené formou variácií súradníc
v horizontálnej rovine permanentnej stanice (zložka
n v smere sever - juh a zložka e v smere východ - západ)
a v elipsoidickej výške (zložka v). Zobrazené sú relatívne
zmeny vztiahnuté na polohu bodu na začiatku analyzovaného
obdobia (september 2002). Ako sme už uviedli, vzhIadom na
obmedzenosť intervalu analyzovaných údajov, nebudeme sa
venovať lineárnym zmenám, ktoré sú vlastné všetkým časo-
vým radom súradníc n a e.

Na obr. 2 je niekofko typických ukážok priebehu určova-
nia súradníc na staniciach, ktoré sa v uvedenom období od
septembra 2002 do konca roku 2003 prejavovali ako štan-
dardné a bezproblémové. Pre horizontálne súradnice n a e je
charakteristický lineárny trend v dosledku pohybu európskej
časti eurázijskej platne smerom na severovýchod. Priebeh ho-
rizontálnych súradníc nevykazuje žiadne znaky nespojitosti.
Lineárny trend je sprevádzaný malými zmenami sezónneho
charakteru s amplitúdami 1 až 2 mm a je charakteristický
rozptylom denných výsledkov okolo regresnej krivky so
strednou chybou (1' = 2 až 3 mm. Určovanie výšky v je spo-
jené s vačším rozptylom denných hodnot «(1' = 5 až 8 mm)
a so skutočnosťou, že prakticky každá stanic a (aj taká, ktorá
je stabilná) vykazuje sezónne variácie s amplitúdami 1 až 5
mm. Pre stabilné permanentné stanice je tiež charakteristická
homoskedasticita, 1. j. nezávislosť rozptylu súradníc od času.

Príklady niektorých problémov, ktoré sprevádzajú vý-
sledky permanentných meraní sú uvedené na obr. 3. Priebeh
meraní stanice REYK') v zložke n sa vyznačuje 2 až 3-ná-
sobným rozptylom okolo trendovej zložky v porovnaní so
stanicami na obr. 2. V meraniach stanice OROSl) sa v sú-
radnici n na začiatku roku 2003 prejavila pozvoIná zmena
neznámeho povodu, ktorá sa po uplynutí 6 mesiacov stabili-
zovala, a pohyb stanice sa dostal opať do súladu so začiat-
kom analyzovaného intervalu. Na stanici KOSGl) sa v marci
2003 vyskytol skok v priebehu súradnice n, ktorého príčinu

nemožno dať do súvislosti so žiadnym známym zásahom (ne-
bola oznámená zmena prístroja alebo antény alebo iná uda-
losť na permanentnej stanici). Stanica DUBRl) je charakte-
ristická vačším rozptylom okolo trendovej zložky, pričom je
z obr. 3 zrejmá aj variabilita rozptylu v závislosti od času.
Stanica sa nachádza v blízkosti aktívneho vysielača, ktorý
pravdepodobne spOsobuje uvedené javy. Určená výška na
stanici TUBOl) má relatívne malý rozptyl, do popredia však
vystupuje veImi zreteIná variácia vo v počas spracovávaného
obdobia. Pre stanicu MOPP) je charakteristické, že v zirnnom
období sa na kryte antény vytvára vrstva snehu a Iadu, ktoré
majú za následok zdanlivú zmenu výšky až o 5 až 7 cm.

Sezónne variácie sa vyskytujú v takmer každej stanici
v analyzovanej časti EPN. Na obr. 4 sú príklady, keď ampli-
túdy sezónnych variácií dosahujú až 10 mm. Variácie v ho-
rizontálnej polohe v takej podobe ako boli zaznamenané na
bode REYKl) sú však výnimočné. Naopak sezónne variácie
s niekofko milimetrovými aplitúdami vo výške sú vlastné tak-
mer každej stanici.

Iný pohlad na krátkodobé správanie sa permanentných sta-
níc získame z meraní analyzovaných v 4-hodinových inter-
valoch. Na obr. 5 sú príklady denných variácií horizontálnej
polohy a výšky na dvoch staniciach CAMEl) a TUBOl). Vy-
plýva z nich, že podobne ako aj na ostatných staniciach, do-
chádza tu k variáciám v rámci 24 hodinových intervalov me-
raní. O ich štruktúre možme získať predstavu pomocou spekt-
rálnej analýzy vysokofrekvenčnej zložky sÚfadníc n, e a v.
Na obr. 6 je príklad amplitúdového spektra stanice KOSG.l)
Vyplýva z neho, že pre krátkodobé variácie súradníc sú cha-
rakteristické denné a poldenné periódy s amplitúdami okolo
1 až 2 mm. Frekvencie týchto členov korešpondujú s frek-
venciami slapových vln S2, K2, M2, Sl, Kl a 01. Podrob-
nejšie sa problematika krátkodobých variácií analyzuje v [5,
8].

Z uvedených príkladov je vidno, že situácia pri určovaní
súradníc pomocou GPS je veImi komplexná, ak sú cieIom
sub-centimetrové až milimetrové presnosti. Na uvedených
príkladoch permanentných staníc je dokumentované, že ur-
čovanie polohy sprevádza celý súbor faktorov, ktoré sposo-
bujú nestacionárnosť časových radov súradníc, pričom ich sú-
vislosti s fyzikálnymi príčinami nie sú vždy jednoznačne
stanovené. Je zrejmé, že takýto charakter výsledkov určova-
nia polohy pomocou GPS musíme mať na zreteli pri analýze
epochových meraní trvajúcich obvykle iba niekofko hodín,
prípadne dní.

4. Výsledky LAC SUT v oblasti určovania parametrov
troposféry

Troposféra, ako jedna z vrstiev atmosféry, systematicky ov-
plyvňuje signály GPS, ktoré cez ňu prechádzajú. Predstavuje
neutrálnu súčasť atmosféry, ktorá sa pre elektromagnetické
vlny s frekvenciou do 15 GHz - gigahertz (sem patria aj nosné
vlny využívané na GPS) javí ako nedisperzné prostredie. To
znamená, že vefkosť troposférickej refrakcie nie je závislá od
frekvencie, a že oba typy meraní GPS - fázové i kódové sú
ňou rovnako ovplyvnené. Charakteristickým rysom tropo-
sféry je ubúdanie teploty vzduchu s výškou v priemere o 0,65
°C na každých 100 metrov. Sú v nej sústredené približne 3/4
hmotnosti celej atmosféry a vyskytuje sa v nej takmer všetka
voda obsiahnutá v atmosfére. Je to spodná časť atmosféry,
ktorá siaha od zemského povrchu do výšky 16 až 18 km nad
rovníkom a 7 až 9 km nad pólmi, pričom jej hrúbka kolíše
so zemepisnou šírkou, ročným obdobím, a tiež v závislosti
od celkovej povetemostnej situácie [9].
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Obr; 6 Príklad spektrálnej analýzy denných variácií v n, e,
a V na stanici KOSG1)

Troposférická refrakcia vyjadruje zvačšenie dlžky optic-
kej dráhy medzi družicou a prijímačom vplyvom troposféry,
čo následne vedie k predlženiu časového intervalu medzi vy-
slaním a prijatím signálu. Jej velkosť závisí hlavne od meteo-
rologických parametrov ovzdušia, akými sú najma teplota,
tlak a vlhkosť [10]. Spracovaním meraní GPS je možné ur-
čiť celkovú troposférickú refrakciu v zenite (Zenith Tropo-
spheric Delay - ZTD) nad jednotlivými stanicami zahrnu-
tými v spracovávanej sieti. Využíva sa pritom skutočnosť, že
družice sa pozorujú v rozličných azimutoch a zenitových
vzdialenostiach, čo umožňuje separáciu určovaných geocen-
trických súradníc od vplyvu troposférickej refrakcie. Pri vý-
počte softvérom BV42 [6], sa aktuálna hodnota troposféric-
kej refrakcie v zenite zavádza ako ďalšia určovaná neznáma.

kde N = (n - 1) 106 je tzv. refrakčný modul, pričom n pred-
stavuje index lomu. Troposférická refrakcia sa z praktických
davodov rozdefuje na suchú (hydrostatickú) a vlhkú zložku
a vzťah (1) potom mažeme písať v tvare [10]

pričom suchá zložka je označená indexom d (dry) a vlhká
zložka indexom w (wet).

Suchá zložka tvorí asi 90 % celkovej troposférickej re-
frakcie, čo predstavuje hodnotu okolo 2,3 m v smere zenitu.
Zvyšných 10 % predstavuje vlhká zložka, ktorú nie je možné
pre jej vysokú premenlivosť v závislosti od času a miesta spo-
fahlivo modelovať, a práve preto je limitujúcim faktorom pri
dosahovaní požadovanej presnosti modelu troposféry. Vef-
kosť vlhkej zložky troposféríckej refrakcie sa pohybuje od
niekofkých milimetrov v suchých oblastiach až po 35 a viac
centimetrov vo vlhkých oblastiach [11] a predstavuje teda
vefmi premenlivú zložku atmosféry. Znalosť celkovej hod-
noty troposférickej refrakcie a možnosť pomeme fahko mo-
delovať jej suchú zložku, umožňuje následne určenie vlhkej
zložky troposférickej refrakcie s milimetrovou až submili-
metrovou presnosťou.

Existuje viacero matematických modelov popisujúcich
vplyv troposféry, resp. jej súčastí, na elektromagnetické sig-
nály ňou prechádzajúce. Najznámejšie modely sú: model
Hopfieldovej a model Saastamoinena [12, 13]. Na ilustráciu
uvádzame vzťah Saastamoinena na modelovanie suchej
zložky v smere zenitu (zenitový uhol z = 0°)

T
d
= 2277 P

1 - 0,00266 cos (2qJ) - 0,00028 H' (3)

kde qJ je zemepisná šírka,
H [km] elipsoidická výška stanice,
p [pHa]2) celkový atmosférický tlak.

Hodnotu T pre inú zenitovú vzdialenosť ako z = 0° určíme
pomocou tzv. mapovacej funkcie f(z) ako T(z) = T(z=OO)f(z).

Vlhkú zložku troposférickej refrakcie Tw (označovanú tiež
Zenith Wet Delay - ZWD) možno určiť jednoduchým odpo-
čítaním suchej zložky Td (vypočítanej podfa (3), ak aktuá1ny
atmosférický tlak p poznáme) od celkovej troposférickej re-
frakcie T. Hodnotu T pritom určujeme ako neznámy para-
meter pri spracovaní geodetickej siete GPS pre každý bod,
na ktorom sa uskutočnili merania. Z hodnoty Tw mažeme zís-
kaťcelkové množstvo vodných pár v profile nad stanicou IWV
(Integrated Water Vapour) [kmlm2] pomocou vzťahu

pričom hodnota koeficientu /(je definovaná napr. v [11].
Obsah vodných pár v atmosfére sa niekedy vyjadruje aj

ako výška zodpovedajúceho st1pca kondenzovanej vody
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Obr. 7 Hodnoty ZTD a PWV na stanici TUB01) a MOPP) v období 1 a 114 roka

PWV (Precipitable Water Vapour) [mm]. Vzťah medzi PWV
a lWV je jednoduchý a vystupuje v ňom len hustota vody p:

PWV= /WVP .

Na obr. 7 je znázomený priebeh hodnot ZTD a následne
určených hodnot PWV na stanici MOPp) a TUBOI) počas
1 a 1/4 roka. Ukazuje sa tu výrazná ročná sezónna zložka
v časovom rade hodnot PWV určených pri spracovaní per-
manentných staníc GPS v strednej Európe. Znalosť hodnot
PWV na jednotlivých staniciach (podmienkou je mať k dis-
pozícii presné merania p) umožňuje vytvorenie máp izočiar
na konkrétnom území a v určitom čase. Na obr. 8 je ukážka

modelu PWV na území časti porsJ<.a,Česka a Slovenska
a jeho zmena počas jedného dňa.

Využitie modelov PWV je mnohostranné. V meteorológii
a klimatológii prináša PWV kvalitatívne novú informáciu
s relatívne vysokým polohovým rozlíšením [14]. Problémom
je však aktuálnosť údajov, vzhradom na potrebu znalosti pres-
ných dráb družíc GPS, ktoré sa získavajú až s určitým časo-
vým oneskorením (od niekofko hodín až po 3 až 4 týždne).
Pri spracovaní pozorovaní družíc GPS s cierom relatívneho
určovania polohy fázovými meraniami možno mapy izočiar
PWV použiť pri spresnení horizontálnej polohy a najma
výšky. Pri redukcii meraní na určovaných bodoch sa potom
využijú interpolované hodnoty PWV, ktoré umožňujú dosta-
točne spoľahlivo vystihnúť vlhkú zložku troposférickej re-
frakcie.
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4.2 Modelovanie horizontálnych troposférických
gradientov

Pre aktuálny stav skutočnej (nie modelovanej) troposféry je
charakteristické, že rozloženie vrstiev konštantnej hustoty
vzduchu, a tým aj refrakčného modulu, nie je izotropné. Ide
teda o asymetrické rozloženie troposférickej refrakcie v roz-
ličných azimutálnych rovinách. Jednou z možností ako ma-
tematicky vyjadriť takúto asymetriu je rozšírenie izotropného
modelu troposféry T(z) o členy vyjadrujúce vplyv horizon-
tálnych gradientov v smere sever-juh OTn a v smere východ-
západ OTe na anizotropný model TaCz) [6].

E§.
li;
'Qí
E
l! o••CI.

c:••'5
~ -1
CI

Obr. 9 Horizontálne gradienty OTa (plnou čiarou) a OTe
(čiarkovane) pre permanentnú stanicu Modra-Piesok

v intervale lOdní

Ta(z) f (z) T(z = 0°) + OTn (t) o1Z
) cos A + (6)

+OTe (t) J~Z) sin A,

Na obr. 9 je priebeh horizontálnych gradientov na bode
Modra-Piesok počas 10 dní (20. až 30. 5. 2003). Z odhadov
OTn a OTe , ktoré predstavujú výsledky spracovania 6-hodi-
nových intervalov meraní GPS vyplýva, že ide o veličiny,
ktoré majú amplitúdy rádovo 1,5 mm a vyznačujú sa dennou
periodicitou. Ak uvážime, že pre zmenu elipsoidickej výšky
v závislosti od vplyvu troposféry platí Ml '" 3,9 f1T [6], je
zrejmé, že troposférické gradienty významne ovplyvňujú ur-
čovanie polohy z kratších intervalov meraní (do 12 h).

lonosféra predstavuje, na rozdiel od troposféry, elektricky vo-
divú časť atmosféry. Nachádza sa vo výške od 60 do 500 km
nad zemským povrchom. lány a elektróny tu vznikajú hlavne
p6sobením slnečného ultrafialového žiarenia, ktoré ionizuje
atómy a molekuly v homej vrstve atmosféry. Hustota iónov
v ionosfére sa počas dňa mení a maximálnu hodnotu nado-
búda na danom mieste na pravé poludnie [9].

Okamžitý stav ionosféry je determinovaný celkovým
množstvom elektrónov (Total Electron Content - TEC). Pri
spracovaní meraní GPS je možné určovať ionosférickú re-
frakciu I, ktorá je závislá od E (vertikálny TEC) a od frek-
vencie f signálu [10].

1= -40,3.1016 E
j2
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Využíva sa pritom kombinácia meraní na dvoch frekven-
ciách LI a L2. Hodnota I sa udáva v jednotkách TECU (To-
tal Electron Content Unit, 1 TECU=1016elektrónov/m2).

V rámci spracovaní LAC SUT sa získava ako doplňujúci
produkt denný regionálny ionosférický model pre Európu.
Hodnotu E možno vyjadriť pomocou rozvoj a Legendreových
funkcií, pričom použitý súradnicový systém (šírka f3 a dížka
v) je fixovaný na Slnko [6].

nrnax n

E(f3, v) = ~ ~ Pnm (sin f3) (anm cos mV + bnm
n::::{) m=O

sin mY), (8)

Pnm sú normované Legendreove funkcie stupňa n a rádu m ar-
gumentu sin f3 a neznámymi sú koeficienty rozvoj a anm a bnm

(tieto sú obsiahnuté v regionálnom ionosférickom modeli).
Na základe odhadnutých koeficientov možno potom stano-
viť aktuálnu hodnotu E pre lubovolné miesto v Európe. Na
obr. 10 je stav ionosféry v 4-hodinových intervaloch znázor-
nený izočiarami E. Detailný stav ionosféry získaný s mode-
lom stupňa a rádu 5 je na obr. 11. Premenlivosť stavu iono-
sféry v rámci jedného dňa, ale súčasne aj premenlivosť
sezónneho charakteru názome dokumentuje obr. 12.

50-o.....
CQ

45

40
5

Obr. I I Priebeh ionosféry nad strednou Európou
1.12.2003 v čase 8 hodín UT (údaje sú v TECU)

Uvedené aktivity a dosiahnuté výsledky LAC SUT pouka-
zujú na široké spektrum možností, ktoré poskytuje spraco-
vanie a analýza permanentných meraní GPS. Ide pritom
o údaje významné nielen pre geodéziu, ale aj zo širšieho hla-
diska. Charakteristickým rysom je pritom skutočnosť, že aj
keď ide o rozličné efekty, ich spoločným znakom sú perio-
dické prejavy so sezónnym a denným priebehom. Perma-
nentné siete GPS a ich analýza sa tak stávajú jedným z pro-
striedkov monitorovania globálnych zmien našej planéty.

Príspevok vznikol na základe podpory grantu VECA SR
Č. 111033/04.
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Služby GO Pecný pro mezinárodní
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Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

Přehled aktivit na Geodetické observatoři (GO) Pecný, založených na globálních družicových navigačních systémech a po-
skytujících či podporujících služby pro mezinárodní komunitu. Objasnění logických souvislostí při vzniku i provozu jednotli-
vých činností včetně shrnutí konkrétních výsledků a důrazu na jejich využívání.

lnternational Community Facilities performed by Geodetic Observatory Pecný

Summary

The activities oj Geodetic observatory Pecný based on the global navigation satellite systems and providing or supporting
services Jor international community. Relations in the establishing oj individual activities are explained including the actual
results and putting the accent to their exploitations.

Příspěvek si klade za cíl souhrnně informovat širší odbornou
veřejnost o projektech Geodetické observatoře Pecný (GOP)
VÚGTK, které rozvíjejí služby národního, evropského i ce-
losvětového dosahu. S ohledem na rychlý vývoj aplikací za-
ložených na globálních družicových navigačních systémech
(GNSS) je i aktivita observatoře soustředěna do této oblasti.
Jednotlivé služby podporované v GOP jsou průběžně pre-
zentovány na mezinárodních setkáních a informace o nich

lze nalézt v řadě sborníků či v příspěvcích odborných perio-
dik. Kromě hlavních motivů a souvislostí zde proto uvedeme
jen charakteristické výsledky, přičemž pro podrobnosti od-
kážeme na vhodnou literaturu. Příspěvek vznikl v souvislosti
s konáním sympózia X. subkomise IAG1) EUREF 2004
v Bratislavě. Aktivita komise EUREF (European Reference
Frame) a její činnost služby EPN (European Permanent Net-
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work) v Evropě je nejen úspěchem, ale i vzorem pro ostatní
regiony světa.

Zkratka GNSS dnes vyt1ačuje vžitý a Slfoce pouzlvaný
termín GPS (Global Positioning System), který vychází
z pojmenování amerického systému pro určování polohy
GPS-NAVSTAR. V aplikacích byl GNSS dosud téměř vý-
lučně reprezentován právě americkým systémem (plně
funkčním již od roku 1992) a na základě jeho spolehlivosti
a dostupnosti v civilním sektoru vzniklo neuvěřitelné množ-
ství projektů. Vedle oblasti přesných geodetických GPS mě-
ření ve velkém i malém měřítku, je to jednoznačně domi-
nující potenciál v určování polohy a v navigaci pro
komerční aplikace, ale nakonec i řada vědeckých či v bu-
doucnu operačních aktivit interdisciplinárního charakteru -
např. monitorování parametrů atmosféry, [1]. Z tohoto po-
hledu lze i GNSS postavit vedle internetu a GSM mezi tech-
nologie vytvářející základnu pro rychlý rozvoj globálních
služeb.

Kromě amerického systému je již řadu let v provozu
i systém ruský, GLONASS2) (http://www.glonass-
center.ru/), který dlouhou dobu zůstával na okraji zájmu
veřejnosti. Důvodem byla nejistota ohledně dobudování
systému a jeho budoucího provozu v důsledku přetrváva-
jících obtíží s financováním. V posledním období došlo ke
konsolidaci systému a zvýšila se pravděpodobnost dosa-
žení a udržení plně funkčního stavu. Tím by mohl i tento
systém sehrát v řadě aplikací významnou roli, zejména
v kombinaci s GPS, či později se systémem GALILEO.
Nemusí jít pouze o aplikace vědecké, protože již dnes je
systém GLONASS přínosem pro praktické uživatele (ze-
jména v severských státech). Významný impuls v rozvoji
GNSS přichází od evropského projektu GALILEO (pláno-
ván k operační způsobilosti v roce 2008), podobně jako
i očekávaná modernizace současného GPS pod názvem
GPS III.

Služby GOP zatím téměř výlučně vycházejí z GPS, avšak
jejich rozvoj v příštích letech bude směřovat čím dál více
k obecnému pojetí GNSS, tj. k integraci jednotlivých
systémů, rozšíření služeb a aplikací na nich založených.

Systém GPS/GNSS je natolik komplexní a intediscipli-
nární, a nabízí natolik široký rozsah aplikací, že při jejich
provozování je důležité důsledně se držet odborného
přístupu a nebo využívat služeb, které mohou uživateli
konkrétní řešení výrazně zjednodušit. Toto usnadnění pří-
stupu k aplikacím, spolu s možnostmi řešit řadu dílčích
problémů formou příspěvků od specializovaných a dobře
zajištěných center (operačních, datových, analytických
apod.), je hlavním motivem pro vznik národních, meziná-
rodních, komerčně i nekomerčně provozovaných služeb.
Mezi nekomerční mezinárodní služby působící v této ob-
lasti bychom měli v první řadě uvést dlouhodobě působící
Mezinárodní službu GPS (IGS, http://igscb.jpl.nasa.gov/)
a pro oblast Evropy potom především EUREF permanentní
síť, http://www.epncb.oma.be/.

EUREF je subkomisí Mezinárodní asociace geodetické
(IAG, http://www.iag-aig.org/) pro realizaci 3D referenč-

ního rámce v Evropě. Na výzvu IGS ke koordinovanému
začlenění rozsáhlých souborů permanentních stanic GPS
regionálního či kontinentálního rozsahu byla z kompetence
EUREF v roce 1996 zformována služba Evropské perma-
nentní sítě (EPN), [2]. Hlavním cílem EPN je proto ko-
ordinovat činnost existujících referenčních stanic GPS
v Evropě, definovat standardy pro jejich zakládání, pro po-
skytování, přenos i zpracování dat, ale také poskytovat pro-
dukty zpracování takto definované sítě. Mezi produkty patří
v první řadě určování polohy stanic GPS. Pomocí nich je
z ročních řešení průběžně udržován geodetický referenční
rámec pro Evropu, [3]. Svými příspěvky do Mezinárodní
služby pro rotaci Země a pro referenční systémy (IERS,
http://www.iers.org/) vystupuje EPN také jako regionální
zhuštění celosvětového referenčního rámce. V oblasti rea-
lizace primárních cílů včetně definování standardů pracuje
EPN důsledně na principech IGS a rovněž struktura a or-
ganizace této sítě je totožná s IGS.

V lednu 2004 uplynulo 10 let od uvedení IGS do oficiální
činnosti. Té předcházela v letech 1991-92 přípravná organi-
zační a testovací fáze, která byla v roce 1993 následována
fází zkušebního provozu. Cílem služby IGS je pořizovat, vy-
hodnocovat, archivovat a distribuovat data z pozorování glo-
bálního systému navigačních družic a s využitím těchto dat
vytvářet produkty využitelné pro geovědný výzkum i pro
praktické aplikace. K primárním produktům ("core pro-
ducts") patří určování přesných drah družic spolu s vybra-
nými parametry orientace Země, určování korekcí hodin na
družicích a souřadnic a rychlostí pozorovacích stanic. výz-
namným posláním IGS je koordinace příspěvků GPS pro vy-
tváření Mezinárodního terestrického referenčního rámce
(ITRF), který je budován IERS s využitím kombinace pozo-
rování čtyř metod kosmické geodézie - GPS, SLR,3) VLBI4)

a DORlS5). IGS je od roku 1996 rovněž součástí Federace
astronomických a geofyzikálních služeb (FAGS), kteráje or-
gánem OSN. Je třeba zdůraznit, že z hlediska rozsahu čin-
nosti, objemu přenášených dat, struktury, funkce a režimu
činnosti je IGS mezi vědeckými službami v několika ohle-
dech jedinečná.

Geodetická observatoř Pecný se na observačních aktivi-
tách IGS podílí od roku 1993, a to nejprve na pozorování
systému GPS-NAVSTAR, od roku 1999 jsou pozorování za-
měřena také na systém GLONASS - nejprve v IGS experi-
mentu IGEX a od roku 2001 na pravidelnou činnost v pro-
jektu IGLOS. V roce 2001 byla účast rozšířena i na projekt
LEO, podporující určování přesných drah orbitálních misí na
nízkých drahách. Do analytických činností vstoupila GOP
v roce 1997 prostřednictvím svého lokálního analytického
centra Evropské permanentní sítě [4]. Tomuto zapojení před-
cházela součinnost zástupce GOP a ČVUT (katedry vyšší
geodézie) při budování obdobného centra při Bavorské aka-
demii věd v Mnichově v roce 1996. Rozvoj dalších aktivit
v GOP byl později orientován na aplikace řešení sítě GPS
v režimu NRT (near real-time), s krátkým limitem pro do-
stupnost výsledků. Ze speciálních projektů popsaných v odst.
4 vyplynuly i aktivity zpracování globální sítě v NRT, čímž
jsme se dostali k přímým příspěvkům pro IGS, viz odst. 3.
Všechna zpracování pozorování GPS v analytickém centru
GOP využívají Bernese GPS software [5], vyvinutý v Astro-
nomickém institutu University v Bernu.

3) Satellite Laser Ranging.
4) Very Long Baseline Interferometry.
5) Doppler Orbitography and Radiopositionning Integrated by Sa-

tellite.

http://www.epncb.oma.be/.
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Obr. 1vývoj rozsahu sítě zpracovávané v GOP
analytickém centru v rámci příspěvku do EPN. Horní

křivka ukazuje počet všech stanic sítě, zatímco skutečný
rozsah sítě je znázorněn vyplněnou plochou

Jak bylo uvedeno výše, primárním cílem EUREF (a EPN) je
údržba evropského referenčního rámce prostřednictvím ko-
ordinace permanentní sítě. Její činnost je postavena na dob-
rovolně přispívajících subjektech. Kritériem pro účast je spl-
nění požadovaných standardů a určitá institucionární záruka
příspěvků vzhledem k dlouhodobým cílům EPN. Vedle GOP
dnes do EUREF přispívá dalších 15 evropských analytických
center. Celou síťEPN tvoří více jak 150 stanic, z nichž každá
je zpracovávána alespoň třemi centry. Výsledný produkt EPN
je kombinací jednotlivých produktů analytických center a ob-
sahuje tak veškeré aktivní stanice sítě. Kromě primárních cílů
EPN byly v posledních letech iniciovány i další pilotní pro-
dukty, organizované v rámci pracovních skupin - monitoro-
vání časových změn souřadnic (a kvality jednotlivých sta-
nic), určování troposférických parametrů, šíření zpráv RTCM
přes internet a projekt Evropské kombinované geodetické sítě
(ECGN).

2.1 Příspěvek GOP pro údržbu referenčních
systémů
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přidělené sítě stanic GPS náležících k EUREF, je vytvářen
od samého počátku činnosti analytického centra, tj. od
r. 1997. Jak je patrné z obr. 1 počet stanic subsítě GOP se
každoročně zvyšuje v důsledku rostoucího celkového počtu
stanic EPN a potřeby jejich zpracování. Ačkoliv rozsah sítě
řešený v GOP je téměř celoevropský, z České republiky (ČR)
jsou začleněny dvě existující EUREF stanice, GOPE
a TUBO, podobně jako ze Slovenska (MOPI a GANP), které
od roku 2002 disponuje vlastním analytickým centrem na
Slovenské technické universitě v Bratislavě. Kapacita našeho
řešení do budoucna samozřejmě prioritně počítá i s dalšími
národními stanicemi či nejbližšími stanicemi v okolí tak, aby
území ČR bylo v produktu GOP plnohodnotně začleněno.
Do našeho řešení je možné přidat i stanice nepatřící do EPN,
avšak i tyto by měly splňovat standardy EPN. V oficiálním
příspěvku do EUREF bude taková stanice před odesláním eli-
minována, přitom v domácím produktu zůstane k dispozici
a získá polohu aktualizovanou v Evropském referenčním
rámci (ETRF).

Produkt GOP je tvořen soubory normálních rovnic sesta-
vených z pozorování v řešené síti. Tento "výsledek" má za
sebou tzv. předzpracování měření (po jednotlivých dnech)
aje generován do týdenních řešení. Na jejich bázi lze potom
sestavovat konečné výsledky (např. určení souřadnic stanic
sítě, jejich změn v čase apod.), anebo lze tento produkt dále
využívat k připojení do Evropského referenčního systému.
Obojí lze provádět formou kombinací dílčích normálních
rovnic a využívá skutečnosti, že vlastní předzpracování, které
tvoří hlavní zátěž řešení zejména u rozsáhlých projektů, je
již dokončeno. Není proto zapotřebí nadále určovat, mode-
lovat či eliminovat řadu parametrů ovlivňujících pozorování
GPS, např. neznámé ambiguity, vliv troposféry, opravy ho-
din přijímačů apod.

Produkt týdenních normálních rovnic je pravidelně sesta-
vován s přibližně 14-denním zpožděním, protože využívá
IGS finálních drah družic. Tato skutečnost dokumentuje pro-
vázanost vlastních služeb (přesné dráhy družic podporují
tvorbu produktů pro údržbu referenčních systémů, referenční
systémy jsou zase nezbytné při určování drah družic). Pro-
dukt normálních rovnic z GOP je zasílán ve formátu SINEX
(Software Independent Exchange Format) do kombinačního
analytického centra v německém Frankfurtu nad Mohanem
(Bundesamt fůr Kartografie und Geodasie). Zde je tvořen
kombinovaný produkt pro celou Evropu.

Obrázek 2 ukazuje výsledky založené na finální kombi-
naci všech dostupných týdenních produktů GOP pro určení
souřadnic a jejich změn v čase. Spolu s tím lze monitorovat
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Up ---.•..---r

I•i

Obr. 2 Souřadnicová rezidua (coord. residuals) ze stanice GOPE při odečtení lineárních změn
v čase. Úseky mezi svislými šipkami rozdělují periody s nezávislým určováním souřadnic

z důvodu změn aparatury na stanici
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Obr. 3 Přehled opakovatelnosti určení souřadnic (RMSfrom coord. repeatabilities)
pro jednotlivé stanice sítě EUREF zpracovávané v GOP

kvalitu pozorování na jednotlivých stanicích včetně identifi-
kace a určení jednorázových změn vzniklých např. v dů-
sledku výměny antény, přijímače, krytu na anténě, lidské čin-
nosti v okolí stanice apod. V obrázku je uveden příklad
reziduí ze stanice GOPE, u níž došlo ke změně aparatury.
Vliv byl patrný na souřadnicích a jevil systematický charak-
ter. Rezidua jsou zde zobrazena až po určení ofsetu a od-
stranění lineárního trendu v časových změnách souřadnic.
V dlouhodobé kombinaci, z níž jsou rezidua odvozena byla
poloha této stanice určena pro několik úseků odděleně (jsou
označeny 'Jť 'B' a ' , ). V tomto konkrétním případě nemáme
důvod dále odděleně určovat i lineární změny souřadnic
v čase. Opakovatelnost, kterou lze z reziduí po kombinova-
ném řešení určit, vystihuje vnitřní přesnost zpracování. Taje
užitečná např. pro kvalifikaci jednotlivých stanic z hlediska
stabilizace, kvality měření apod. Obrázek 3 uvádí porovnání
opakovatelnosti souřadnic všech stanic sítě EPN zpracová-
vaných v GOP. Jakje patrné, v obou horizontálních složkách
se jedná o hodnoty v rozmezí 1-2 mm, ve výškové složce je
to řádově třikrát více, tj. od 3 do 6 mm, pouze v jediném pří-
padě 8 mm.

Určení časových změn souřadnic (někdy označovaných
jako 'rychlosti') je možné při uplatnění kombinace všech do-
savadních týdenních produktů. Konkrétní výsledky takového
řešení z GOP byly prezentovány např. v [6].

Podpora distribuce dat na GO Pecný byla motivována pře-
devším naší orientací na NRT produkty. Proto datové cent-
rum provozuje v první řadě přenos dat GPS v hodinových
souborech. Veškeré produkty generované v minimálním
zpoždění po provedené observaci, jsou totiž značně závislé
na stabilním datovém toku, a to plně automatickém - není
zde možná časová prodleva k nápravě potíží. S problémem
kvalitního přísunu hodinových dat se potýkají i jiná analy-
tická centra. Situace v našem případě je o to problematič-
tější, že používáme převážně veřejných zdrojů stojících často
až na druhém či třetím místě v distribučním řetězci. Jak se
dozvíme v dalších odstavcích, tato pro nás "anonymní" data
využíváme k NRT analýzám v regionální síti pro určování
troposférických parametrů a v globální síti pro určování drah
družic GPS.

Tyto okolnosti nás motivovaly k oddělení přísunu dat od

vlastního zpracování a k zajištění vyšší redundace toku po-
mocí záložních procesů. Přenosy jsou soustředěny do vy-
braných časových period, které pří přetížení činí nepředví-
datelné problémy v rutinním režimu zpracování. Řešení
problému nás přivedlo k vytvoření interního systému efek-
tivního získávání a dočasného uchovávání používaných dat.
V okamžiku, kdy jsme v GOP analytickém centru začali zpra-
covávat více než jednu síť v NRT, jevilo se sjednocení všech
přenosových činností v nezávislém a obecně prospěšném da-
tovém centru jako jediné východisko.

Veřejný přístup do datového centra GOP, jsme umož-
nili v říjnu 2001 s cílem poskytovat vlastní data a zejmé-
na produkty, o kterých v tomto článku referujeme pře-
devším. Kromě toho jsme chtěli podpořit dostupnost
hodinových dat GPS v Evropě, jelikož hlavní evropské da-
tové centrum v BKG Frankfurt bylo v té době přetěžováno.
Naše datové centrum bylo poté v roce 2002 oficiálně za-
členěno do EPN.

Protože význam datového centra roste s poskytováním pů-
vodních informací, zabudovali jsme do systému modul pro
přímý přísun dat a jejich kontrolu. Celkově jsme posunuli
převládající interní smysl centra na jeho orientaci k vnějším
uživatelům. Z důvodu flexibilnějšího rozšiřování služeb,
k odstranění redundance v zrcadlení dat a snížení diskového
prostoru pro archivaci (cca 1 GB na 5 dní), jsme v roce 2003
připravili zcela novou implementaci tohoto systému [7].
Další rozvoj směřujeme k posílení konkrétních služeb - např.
pečlivé kontroly distribuovaných dat, slučování do denních
souborů, aktualizace a souhrnných přehledů o stanicích, ge-
nerování aktuálních kompletních GPS navigačních zpráv, vi-
zualizace provozu centra a další.

Datové centrum GOP dnes zajišťuje šíření souborů pro
více jak 100 stanic z Evropy i celého světa. Vzhledem k obec-
nějším potřebám zpracování v NRT (i v post-processing re-
žimu) je obsah datového centra mnohem rozmanitější než jen
data GPS ve formátu RlNEX. Distribujeme proto i vybrané
produkty z IGS, EUREF, IERS, CODE a jiné užitečné in-
formace o systému GPS, permanentních stanicích apod. [8].
Obrázek 4 dokumentuje časovou prodlevu při získávání ho-
dinových datových souborů. Ta je stále ve značné miře cha-
rakteristická pro zrcadlení nepůvodních zdrojů, což je hlav-
ním nedostatkem centra. Většina dat je k dispozici v centru
mezi 8 a 25 minutou po ukončení měření. Při efektivitě o 40 %
vyšší, vykazuje nová implementace plynulejší rozvrstvení
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Obr. 4 Distribuční graf prodlevy (download delay)
v získávání hodinových GPS dat. Charakter původní
(šedé sloupce) a nové (černé sloupce) implementace

datového centra dokumentují rozdíly ve způsobu
plynulosti přenosu dat

toku dat nežli původní systém, který pracoval sekvenčně
a značně nárazově. Při aktivním přísunu dat, u kterých pře-
vládá 1--6minut ve zpoždění a jehož podíl chceme postupně
zvyšovat, se kromě národních stanic orientujeme na stanice
střední a východní Evropy, tj. oblasti, kde datová centra chybí
a pro něž zajišťujeme zpracování v režimu NRT pro meteo-
rologii, viz odst. 4. Dále v datovém centru provozujeme i skry-
tou 'větev' pro stanice ze specifických projektů (COST-716
a TOUGH) s přístupem neanonymním - např. původem
z MetOffice UK či z Nizozemí. Datové centrum GOP je do-
stupné na adrese ftp://ftp.pecny.czlLDC.

GOP se účastní dvou ze čtyř speciálních projektů EPN a vy-
tváří tak další (přidružené) aktivity pod hlavičkou EUREF.
První je určování troposférických parametrů z měření GPS
a druhým je šíření zpráv RTCM přes internet.

Tato aktivita začala v září 2001 po vzoru obdobného pro-
duktu IGS. Motivem bylo generování co nejkvalitnějších tro-
posférických parametrů pro všechny stanice sítě EPN, a to
z kombinace nejméně 3 nezávislých řešení. O rok později se
produkt EUREF kombinovaných troposférických parametrů
stal rovněž produktem přispívajícím do globální kombinace
v IGS pro zhuštění v oblasti Evropy. GOP je do projektu za-
pojena od počátku a kromě vlastního příspěvku do troposfé-
rických kombinací jsme začali zpětně monitorovat i dlouho-
dobý trend vlivu troposféry na měření GPS. Zde lze očekávat
korelaci lineárního trendu zrn (troposférického zpoždění
v zenitu) s případnou změnou klimatu na Zemi, o které se
dnes často hovoři. Ačkoliv máme k dispozici pouze 7 let zpra-
covaných měření (a navíc z nekonzistentního zpracování),
vykazuje trend v zrn u všech stanic zpracovávaných více
jak 5 let pozitivní hodnoty, jak naznačuje obr. 5. Kromě toho,
že zde vycházíme z předpokladu dlouhodobé neměnnosti
vlivu suché troposféry, jsou tyto výsledky stále značně cit-
livé na problém nevhodného vzorkování.

Produkt určených troposférických parametrů je generován
v denních souborech formátu TROSlNEX (Tropospheric
SINEX), poskytován je ale v cyklu periody týdenní, která vy-
plývá z řešení standardního produktu normálních rovnic
v GOP, jak bylo popsáno v odst. 2.1. Tvorba denních tropo-
sférických produktů se opírá o fixované souřadnice stanic ur-
čené v týdenním řešení. Produkt GOP, anebo kombinovaný
EUREF produkt troposféry, je používán většinou jako refe-
renční řešení pro vyhodnocení kvality určení troposféry v re-
žimu NRT nebo pro srovnání parametrů troposféry z GPS
s výsledky odvozenými na základě jiných dat či měření
(VLBI, WVR, radiosondy, numerické modely počasí apod.).
Pro možnost aplikace při monitorování dlouhodobých změn
počasí lze tento produkt chápat víceméně jako testovací vý-
sledek, vlastní využitelnost bude spíše otázkou nového zpra-
cování archivovaných surových dat GPS podle aktuálně nej-
lepších možných scénářů v uceleném a plně konzistentním
řešení.

Tato služba, nazvaná EUREF-IP, nevytváří žádný nový pro-
dukt, ale pouze nabízí data GPS pomocí techniky nazvané
NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Pro-
tocol). Přesto zde tuto službu pro její aktuálnost uvádíme.
Spadá totiž do současného trendu distribuce dat i některých
zpracování GPS v reálném čase (s prodlevou jednotlivých
sekund na rozdíl od desítek minut požadovaných u NRT).
V rámci IGS rovněž existuje pracovní skupina intenzivně
se zabývající problematikou přenosu a sdílení dat v reál-
ném čase. Tyto aktivity také velmi úzce souvisí s možnostmi
současných přenosových technologií počínaje internetem,
a především jeho rozšířením pomocí technologií GSM,
GPRS, EDGE, 3GSM, (http://www.gsmworld.comltechno-
logy/).

GPRS (General Package Radio Service) je v současné
době velmi efektivní variantou umožňující, při dostatečné
rychlosti, nízkých nákladech (platí se objem dat či paušální
poplatek) a s permanentním připojením k internetu, přenášet
pozorování z referenční stanice na pohybující se přijímač (zá-
klad tzv. diferenčních aplikací GPS). Touto formou bývají
přenášena data pomocí různých formátů. EUREF-IP vychází
ze standardních zpráv RTCM, které umožňují přenos roz-
manitého obsahu - počínaje plnohodnotným pozorováním ze
stanice GPS, korekcí k pseudovzdálenostem, k fázovým mě-
řením či jiných informací spojených se systémem GPS, re-
ferenční stanicí apod.

Obr. 5 Určení lineárního trendu dlouhodobé změny ZTV
(linear trend in tropospheric param.) znázorněný vzhledem

k délce zpracovávaného období (týdnů)
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GOP se zapojila do projektu EUREF-IP poskytováním
observací ze stanice GOPE, a to jak pro systém GPS, tak
i GLONASS. Zprávy 1 (1),3 (60), 16 (60), 18 (1), 19 (1),
22 (60), 31 (1), 36 (1) šíříme ve formátu RTCM 2.2 při
rychlosti 5600 b/s (v závorce u zpráv jsou uvedeny počty
sekund pro jejich opakování). Hlavní funkce GOP potom
spočívá v jediném, stabilním toku dat do BKG (Frankfurt)
přes přidělený a heslem zajištěný přístupový bod. Síření
zpráv do internetu je dále zabezpečeno a kontrolováno
z BKG, a to pro téměř neomezené množství uživatelů při
různě nastavitelných podmínkách. To zajišťuje software
vytvořený modifikací služby InternetRadio, která byla vy-
vinuta pro podobný charakter datových přenosů při mno-
hem vyšším datovém zatíženÍ. Takto jsou data poskytována
registrovaným uživatelům, kteří použitím vhodného kli-
entského software a mobilního připojení na internet získají
vysokou přesnost navigace v reálném čase, aniž by k tomu
potřebovaly dva přijímače. Podle přístroje a programového
využití na straně uživatele lze s pomocí přijatých dat (ať
již pozorování z referenčních přijímačů nebo některých
z korekcí) dosáhnout přesnosti v určení polohy na úrovni
m, dm či cm. Využitelnost je vysoká vzhledem k tomu, že
uživatel platí relativně nízkou cenu - v současné době
pouze za přenos dat pomocí mobilního připojení k inter-
netu (nejlépe s GPRS). Potřebný software pro NTRIP je
vyvíjen pod licencí GPL (General Public Licence), proto
je volně dostupný včetně zdrojového kódu. Jeho hlavními
částmi jsou 'Server' pro poskytování dat, 'Broadcaster' pro
distribuci dat a 'Clienť pro jejich příjem na straně uživa-
tele. Z důvodu bezproblémové průchodnosti ochrannými
systémy typu firewall je k transportu využíván standardní
protokol HTTP. Klientský software NTRIP v současné
době podporuje verze na platformě Windows, Linux a Win-
dows CE. Další podrobnosti o NTRIP lze nalézt na
http://igs.ifag.de/index_ntrip.htm.

Již v úvodu jsme jmenovali primární produkty IGS. Tyto pro-
dukty jsou také nazývány produkty finálními, jelikož nej-
vyšším kritériem je kvalita. Jejich časová dostupnost je vět-
šinou do 10 dnů, není-li realizována v cyklech ročních. IGS
proto poskytuje také produkty s charakterem rychlých řešení
(v dostupnosti do 1 dne) a jejich predikce pro využití v reál-
ném čase. Pro zajištění veškerých činností je IGS vybavena
pečlivě propracovanou organizační strukturou, zahrnující
mimo jiné analytická, kombinační, operační a datová centra.
Veškerá data a produkty IGS jsou volně dostupná právě v da-
tových centrech. Podle aktuálních projektů vznikají navíc
v IGS i speciální pracovní skupiny za účelem vývoje rozši-
řujících produktů a služeb. Mezi ně můžeme počítat např. in-
formace o ionosféře, troposféře, šíření časového signálu, di-
stribuce dat v reálném čase, podpora rozvoje produktů
systému GLONASS, projektu LEO a dalšÍ.

Vedle observační činnosti pro IGS ze stanice GOPE - po-
skytující kromě standardních pozorování i specifická data
ve formátu hodinových souborů (pro NRT řešení), 1 s ob-
servací (pro LEO projekty) či observací systému GLONASS
- se Geodetická observatoř Pecný podílela na analytických
službách IGS již jako součást EPN. V prosinci 2003 bylo
analytické centrum GOP oficiálně začleněno přímo do
struktur IGS pro příspěvek k produkci ultra-rychlých drah
družic GPS. V té době již GOP přispívala téměř dva roky
i do neoficiálního IGS produktu NRT troposférických para-
metrů.

Aplikace GPS meteorologie (odst. 4), [9], byla prvořadým
motivem pro NRT zpracování globální sítě v GOP za účelem
určování přesných drah družic GPS. V roce 1999, kdy jsme
s NRT zpracováním pro určení ZTD začínali, byly k dispo-
zici pouze predikce drah na 48 hodin. Jejich kvalita byla sice
výrazně lepší než u vysílaných efemerid, ale vzhledem k pří-
liš dlouhé predikci se objevovaly i nepřesnosti v poloze ně-
kterých družic v řádu desítek či stovek metrů. Zprvu jsme ře-
šení hledali ve společném určování ZTD s korekcemi
vybraných parametrů drah družic z rozšířené regionální sítě
[10]. Tato idea byla sice funkční, ale přinášela s sebou řadu
dalších problémů. Celkově se jevila jako zbytečně kompli-
kovaná a časově náročná vzhledem k poměrně nízké stabi-
litě při méně spolehlivém toku dat. Impuls k nezávislému ur-
čování drah družic vznikl na základě dalších zkušeností
jiných analytických center produkujících ZTD v NRT, která
podobně přistupovala k řešení nízké kvality některých drah
družic. Pro možnost sdílet toto úsilí pro zjednodušené ana-
lýzy ZTD v NRT, společně s cílem podpořit vznikající kom-
binovaný produkt ultra-rychlých drah družic [11, 12], jsme
přistoupili k vývoji zpracování globální sítě v NRT s opti-
malizací na určování drah družic. Na počátku jsme testovali
režim hodinového cyklu [13] a později, vzhledem k času ne-
zbytnému pro robustní zpracování a při využití efektivní pre-
dikce drah družic na několik hodin, jsme stanovili jako opti-
mální obnovovací cyklus produktu 3 hodiny. Od ledna 2002
takový produkt poskytujeme a je dostupný ve standardním
formátu IGS v datovém centru GOP. Na podzim 2003 byly
dráhy družic z GOP testovány v IGS kombinaci ultra-rych-
lých drah družic (pouze výsledky v periodě 12 h). Počátkem
roku 2004 byly přijaty do oficiálního produktu IGS. Krátce
poté byl i v TGS iniciován testovací režim pro snížení ob-
novovacího cyklu produktu z 12 hodin na 6 hodin, kterého
se účastní 4 analytická centra včetně GOP.

Přesnost polohy určení drah družic v GOP činí 12 cm pro
určovanou část produktu a 24 cm pro prvních 12 hodin pre-
dikce drah družic (výsledky 2002-2003). Vedle kvality v ur-
čení polohy je kladen i vysoký důraz na kompletnost pro-
duktu vzhledem k obsažení informací pro všechny aktivní
družice. Tento požadavek má značný význam především při
určování troposféry nebo při zpracování krátkých intervalů
observacÍ. Obrázek 6 demonstruje kvalitu a současně i kom-
pletnost produktu drah družic z GOP a ultra-rychlých drah
z IGS v porovnání s finálním produktem IGS. Více podrob-
ností lze nalézt v [14] či v některém z budoucích čísel tohoto
periodika.

Díky vysoké citlivosti na chyby v dráze družic je určování
troposférických parametrů výborným ukazatelem kvality fi-
xovaných dráhových produktů. Platí to především s rostoucí
délkou základen a celkovým rozsahem sítě. Při zpracování
globální sítě v GOP byla kontrola vlastních produkovaných
drah družic přímo testována i v aplikaci určování troposfé-
rických parametrů. Takto jsme troposféru začali standardně
řešit jako nezávislý stupeň v rámci posledního kroku zpra-
cování globální sítě, přičemž dráhy z GOP a souřadnice po-
zemních GPS stanic jsou fixovány, takže veškeré chyby se
projeví především v troposférických zpožděních, připadně
v ambiguitách. Přispívat do kombinovaného troposférického
produktu s tříhodinovou periodou zpracování jsme do IGS
začali od února 2003. V současnosti je tento globální pro-

http://igs.ifag.de/index_ntrip.htm.
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Obr. 6 Porovnání kvality a kompletnosti produktu GOP a IGS ultra rychlých drah družic GPS.
Horní graf znázorňuje kompletnost produktu vzhledem k úplnosti informací

o všech aktivních družicích, střední graf přesnost predikce drah družic za prvních 12 hodin
a spodní graf přesnost v určené poloze drah družic (orbit median RMS) v centimetrech

dukt stále stranou výrazného zájmu, který je orientován vět-
šinou na regionální produkty ZTD. Proto rychlé řešení tro-
posféry v IGS zatím nepatří mezi oficiální produkty a není
současnou prioritou, přestože připravenost k takovému kroku
je vysoká. Výsledky příspěvků GOP do kombinovaného pro-
duktu IGS jsou demonstrovány v obr. 7 pomocí časové řady
střední systematické chyby a střední standardní odchylky
z reziduí (po kombinaci troposférických parametrů). Naše in-
terní porovnání troposférických parametrů určených z glo-
bálního řešení na stanicích v Evropě je plně v souladu s přes-
ností určování ZTD v regionální kampani, kterou přiblížíme
v následujícím odstavci.

Rozvíjející se součinnost mezi geodety a meteorology na me-
zinárodní úrovni vedla k iniciování Akce 716 pod záštitou
evropského programu COST. Její název "Využití pozemních
dat z GPS pro numerické předpovědi počasí a klimatologii"
vypovídá o hlavním motivu - rozvoji tzv. GPS meteorologie,
[15, 1]. Tato aktivita spočívá v odvození obsahu vodních par
v troposféře z vysoce přesného zpracování signálu GPS s mi-
nimální prodlevou v dostupnosti řešení a konečně v asimi-
laci těchto produktů do numerických modelů počasí s vyu-
žitím pro zpřesnění předpovědí.

Projekt COST-716 probíhal od září 1998 do března 2004,
zúčastnilo se ho 15 evropských států pokrývajících většinu
území severní, západní i střední Evropy. O samotné akci se
lze více dozvědět v [16] nebo na stránkách
http://www.oso.chalmers.se/-kge/cost716.html. Z České re-
publiky se na projektu podílela pouze Geodetická observa-
toř Pecný a jejím příspěvkem byla především produkce GPS

ZTD v režimu NRT. Ta byla součástí realizace COST-716
NRT Demonstrační kampaně, [17], iniciované pro vývoj
a ověření semi-operační fáze GPS meteorologie od února
2001. Podíleli se na ní jak poskytovatelé troposférických pro-
duktů (analytická centra GPS), tak potenciální uživatelé (me-
teorologické instituce) při asimilaci produktů do numeric-
kých modelů předpovědí počasí. Její zprvu plánovaný
půlroční průběh byl díky svému přínosu a zájmu uživatelů
postupně prodlužován až do konce projektu COST Akce 716.
Volně potom na kampaň navazuje projekt organizovaný
v 5. rámcovém programu EU s názvem TOUGH (Targeting
Optimal Use of GPS Humidity Measurements,
http://tough.dmi.dk/), [18], který si v průběhu let 2003-2006
klade za sil rozšířít studium a výsledky efektivního využití
GPS pro meteorologii, soustředit se na vybrané problema-
tické partie jako např. systematické chyby NRT ZTD, studo-
vat jejich časovou a prostorovou korelaci a další. Analytická
centra v kampani rutinně poskytují produkt za podmínek sta-
novených uživatelskou komunitou (meteorologů), [17]. Pro-
dukt ZTD musí být především dostupný do 1 h 45 min. od
prvního nově určeného parametru ZTD (alespoň 2 měsíce po
sobě bylo cílem splnit tento limit pro 75 % výsledků). Poža-
dovaná přesnost je 1 mm pro vodní sloupec kondenzovaných
vodních par (tzv. PWV, Precipitable Water Vapor), což zhruba
odpovídá hodnotě 6,15 mm v ZTD. Analytické centrum GOP
již od počátku kampaně COST - 716 prokázalo plnění těchto
kritérií a udržovalo svůj produkt co se týče dostupnosti vždy
nad 95 % z celkového počtu očekávaného množství. Pro pro-
kázání schopnosti dosáhnout prvního ze zmíněných kritérií,
byla v projektu TOUGH priorita dostupnosti posléze zamě-
něna ve prospěch maximálního počtu stanic obsažených
v produktu. Proto analytické centrum GOP rozšířilo zpraco-

http://www.oso.chalmers.se/-kge/cost716.html.
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Obr. 8 Porovnání NRT ZTV vůči přesnému (post-processing) řešení pro jednotlivé stanice.
Vvě varianty se liší v použitých "fixovaných" drahách družic (GOP a /GS)

vávanou síť o 10 dalších stanic s hodinovým tokem GPS dat
(nyní více jak 50 stanic, což za použitých HW podmínek je
horní limit našeho řešení při společném vyrovnání). Stanice
jsou většinou z oblasti centrální a východní Evropy, pro kte-
rou je GOP v tomto projektu zodpovědná. Síť GOP je
založena na volně dostupných datech původem z EPN.
Kromě toho zpracováváme na žádost i data z MetOffice UK
a z Nizozemí. Výsledky Demonstrační GPS kampaně
jsou průběžně monitorovány na webové stránce
http://www.knmi.nl/samenw/cost716/a v řadě uživatelských
institucí, které produkt v současné době využívají. Jmenujme
např. MetOffice UK, MeteoSwiss, DMI (Dánský meteorolo-
gický ústav), KNMI (Královský holandský meteorologický
ústav) a DWD (Německá meteorologická služba), SMHI
(Švédský hydrometeorologický ústav) a možná další. výz-
namný průlom pro využití a šíření evropských produktů ZTD
pro účely meteorologie nastal na podzim 2003, kdy uvolněné
NRT produkty ZTD jsou poskytovány do celosvětové sítě
GTS pro výměnu meteorologických dat. Produkty jsou za-
tím uvolněny pouze z GOP a LPT (SwissTopo), především
díky tomu, že nejsou kladeny zábrany ze strany poskytova-
telů surových měření GPS a nebrání tomu vlastní analytická
centra. O data projevily zájem další meteorologické instituce:
MeteoFrance, ECMWF, NCEP a UCAR (USA), JMA (Ja-
ponsko) a NIMA (Nový Zéland), [19].

V průběhu kampaně jsme naše výsledky průběžně hodno-
tili ve srovnávacích testech. První z nich byly založeny na
porovnání NRT ZTD vůči řešení přesnému, při kterém jsou
použity rychlé dráhy družic z IGS; zpracování probíhalo

v denních dávkách s dostupností do 24 hodin. Takto určená
vnitřní přesnost GPS byla stanovena v rozmezí 4-7 mm
v ZTD (větší hodnoty platí pro vzdálené stanice na okraji
sítě) a systematická odchylka do 1 mm s výjimkou stanice
Vilnius (3 mm). Podobné výsledky jsme získali i porovná-
ním s finálními produkty ZTD z kombinovaného řešení
v EPN, viz odst. 3.2.1. Obrázek 8 dokumentuje toto interní
GPS porovnání ve dvou NRT variantách: oficiální GOP ře-
šení pro kampaň COST-716 (s IGS ultra-rychlými dráhami)
a alternativní GOP řešení pro test s vlastními dráhami dru-
žic. Z porovnání lze vyčíst rovnocennou kvalitu v určení ZTD
s použitím obou zdrojů ultra-rychlých drah družic.

V posledním hodnocení jsme porovnávali hodnoty PWV
odvozené z GPS a z profilů radiosond. Měli jsme ovšem
k dispozici pouze data z radiosond v tzv. redukovaných pro-
filech (tj. vybraná data z význačných hladin). Tato data vy-
kazovala značně rozdílnou kvalitu u jednotlivých radiosond,
pocházejících navíc z různých vzdáleností od stanice GPS.
Proto lze naše srovnání považovat za velmi hrubý odhad ab-
solutní přesnosti v určení PWV z GPS. Omezením výběru
dat z radiosond na ty, které jsou lokalizovány v těsné blíz-
kosti k umístění stanice GPS, dosahovala tato přesnost prů-
měrných hodnot okolo 1 mm PWv. U vzdálenějších stanic
(v desítkách km) to bylo do 2 mm PWv. Ve většině případů
byla navíc pozorována silná závislost na sezónním cyklu.
Předběžně dílčí výsledky srovnání byly prezentovány např.
v [20], závěrečné vyhodnocení 2,5-leté kampaně COST-716
je připravováno k uveřejnění také do tohoto odborného ča-
sopisu.

http://www.knmi.nl/samenw/cost716/a
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pilotní aktivita oficiální aktivita činnost
květen 1995 (EUREF/lGS GPS data
leden 1997 (EUREF - referenční rámec) analytické centrum
říjen 2000 (IGS - lGLOS-PP, spec. projekt) GLONASS data (GOPE)

listopad 1999 únor 2001 (COST-716 - NRT kampaň) GPS meteorologie (2001-2004)
červen 2001 (lGS - LEO, spec. projekt) LEO data (GOPE)

duben 2001 září 2001 (EUREF - speciální projekt) přesné určování troposféry
listopad 2001 únor 2002 (IGS - NRT troposf. parametry) globální troposféra v NRT
říjen 2001 květen 2002 (EUREF) datové centrum pro NRT

leden 2003 (EUREF-lP - speciální projekt) RTCM přes Internet (GOPE)
únor 2003 (TOUGH - NRT troposf. produkt) GPS meteorologie (2003-2006)

leden 2002 leden 2004 (IGS - ultra-rapid produkt) určování drah družic GPS v NRT

Vědecké služby zahrnují přesně vymezený soubor produktů,
poskytovatele produktů, skupinu uživatelů a nezbytnou infra-
strukturu. Pro vytvoření a fungování služby musí existovat
dlouhodobá potřeba produktů ze strany uživatelů. V případě
vědeckých služeb je hlavním uživatelem produktů vědecká ko-
munita, avšak okruh uživatelů může být podstatně širší. U vě-
deckých služeb je třeba rozlišovat mezi operačními a vý-
zkumnými aspekty a podle toho utvářet poskytované produkty.
Samozřejmými vlastnostmi dobře fungující služby musí být
přesnost, včasnost, spolehlivost, robustnost a integrita.

Článek se pokusil přiblížit souvislosti, motivace i vývoj ši-
roké škály služeb poskytovaných na Geodetické observatoři
Pecný, které vycházejí z aplikací GPS v národním, regionál-
ním i globálním měřítku. Většina aktivit je realizována pod
hlavičkou analytického centra GOP, ale je výsledkem spolu-
práce VÚGTK s katedrou vyšší geodézie ČVUT v Praze. Ta-
bulka I shrnuje vývoj služeb v historickém sledu. Z výčtu je
patrné, že po určitých obdobích vnitřního pilotního režimu
se nám daří většinu služeb uplatnit v konkrétních meziná-
rodních strukturách, mezi něž v první řadě patří EUREF, IGS,
a nebo účastí ve specializovaných projektech (COST-716,
TOUGH). Vzhledem k udržení požadované kvality a stabi-
lity věnujeme nyní zvýšené úsilí i pro vývoj kontinuálního
a vysoce přehledného systému monitorování všech činností.
Podobně vyvíjíme i snahu přiblížit archiv dostupných pro-
duktů širší vědecké komunitě, a to nejlépe v přehledné formě
s možností vizualizace a výběru vhodných výsledků.

Rozvoj služeb GPS při Geodetické observatoři Pecný (GO
Pecný) je podpořen především Grantovou Agenturou CR
(103103IP042) a Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy (MŠMT) v programu národních výzkumných center
(LNOOAOOS).Přímá účast v projektu eOST-716 byla podpo-
řena MŠMT (Oe 716.001).
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Model a algoritmus efektívneho
spracovania meraní vykonaných skupinou
absolútnych a relatívnych gravimetrov

Ing. Matej Klobušiak, PhD.,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

Ing. Ján Pecár, PhD.,
Katastrální úřad Opava

Návrh postupu na simultánny výpočet efektívnych odhadov vektora užitočných parametrov 1. a 2. rádu (hodnot tiaže na bo-
doch gravimetrickej siete, rozmerových koeficientov relatívnych gravimetrov a variančných koeficientov prístrojov), vektora
neužitočných parametrov 1. rádu (koeficientov polynómov aproximujúcich chod prístrojov) a kovariančných matíc oboch vek-
torov.

Model and algorithm 01 effective processing 01gravity measuring realized with a group both 01 absolute
and relative gravimeters

Procedure proposal for simultaneous computanions of effective estimates of useful parameters vector of the first and second
orders (acceleration due to gravity on points of gravity network, scale factors of relative gravimeters and gravimeters vari-
ance coefficients), non-useful parameters vector of the first order (polynoms coefficients approximating the drift of gravime-
ters) and covariance matrices of the both mentioned vectors.

Príspevok p6vodne vznikal v roku 1993 a 1994. Bol pripra-
vovaný na uverejnenie v odbornom periodiku Studia geo-
physica et geodaetica. Mal byť určitým završením prác v ob-
lasti spracovania gravimetrických relatívnych meraní, posta-
vených na čisto matematickoštatistických základoch, už
mnoho rokov predtým exaktne rozvíjaných manželmi Ku-
báčkovcami. Snahou autorov bolo premietnuť relevantné teo-
retické poznatky do metodickej roviny spracovania gravi-
metrických údajov a do autentického softvérového riešenia.
Prvé programové riešenie GRAVI bolo jedným z autorov vy-
víjané už od roku 1985. Vtedy sa ukázalo, že pri spracovaní
musí hrať d61ežitú rolu údajovobázové prostredie, objem
spravovaných údaj ov [2] a akceptácia etapového budovania
geodetických sietí [3]. Riešenie bolo postavené na invarian-
toch (tiažových rozdieloch), ako relevantných informačných
a topologických objektoch, ktoré v systéme spracovania eta-
povo budovanej gravimetrickej siete výrazne zredukovali ob-
jem vstupného vektora realizácií modelu spracovania. Pre-
pracovaním p6vodného systému na platformu personálnych
počítačov vznikol systém GRS [5]. Postupným zvyšovaním
jeho výkonnosti a funkcionality vznikla verzia WGRS [9].
Súčasná verzia 2.2004 umožňuje univerzálne spracovanie na-
meraných údajov absolútnych a relatívnych gravimetrov
v r6znych variantoch efektívnych odhadov parametrov gra-
vimetrickej siete.

Na Slovensku po roku 1989 osud nebol priaznivý pre roz-
voj bádatefských aktivít v oblasti geodetických základov.
Vtedajšie autority rezortu spolu s vedením Výskumného
ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave nena-
chádzali na rozvoj geodetických základov a presných geo-
detických sietí podporu v štátnych finančných kapitolách.
Celá oblasť geodetických základov bola postupne devitali-
zovaná prílišným sa sústredením len na tvorbu automatizo-
vaného informačného systému a na kataster nehnutefností.
Nemohlo to ináč skončiť ako postupným rozpadom vysoko-
kvalifikovaného riešitefského tímu, ktorého členovia na-
chádzali záchranu mimo rezort geodézie a kartografie a mimo

hranice Slovenska. Presne takýto osud stretol aj jedného zo
spoluautorov tohto príspevku.

S J. Pecárom sme sa pri jeho odchode z VÚGK v roku
1994 dohodli, že dovtedy už skoro hotového príspevku stačí
dopracovať iba názorný príklad, ktorým by sme odbornej
verejnosti ilustrovali bezprecedentný spracovatefský postup
lokálne najlepších, minimálnych, nevychýlených, invariant-
ných odhadov variančných koeficientov relatívnych gravi-
metrov, ktorý by bol súčasne odpoveďou na mnohé mate-
matickoštatisticky neod6vodnené postupy spracovania po-
užívané v tých rokoch v mnohých krajinách. Pretože sa
doteraz článok pre "moju lenivost" neuverejnil, využívam vý-
nimočnú príležitosť konania sympózia IAG (Medzinárodnej
geodetickej asociácie) subkomisie pre Európu - EUREF
2004 v Bratislave, na prvé oficiálne prezentovanie ešte aj dnes
výnimočnej metódy spracovania gravimetrickej siete, v kto-
rej boli uskutočnené merania tak absolútnymi, ako aj rela-
tívnymi gravimetrami. Touto prácou, ktorá od rokov 1993 až
1994 bola značne rozšírená o kombinované spracovanie ab-
solútnych a relatívnych gravimetrov so simultánnym odha-
dom rozmerových koeficientov relatívnych gravimetrov,
chcem zároveň pripomenúť nádherné tvorivé časy tých ro-
kov. Chcem spomenúť na fudí, po ktorých práci zostala v slo-
venskej geodézii výrazná stopa, z ktorej ešte dnes čerpáme
inšpiráciu. Metóda spracovania gravimetrickej siete, dnes už
rozšÍfená o spomínané nové vlastnosti, je nástroj, pomocou
ktorého m6žeme s hrdosťou včleňovať našu Štátnu gravime-
trickú sieť do rodiny Jednotnej európskej gravimetrickej sie-
te (Unified European Gravimetric Network - UEGN) a zhus-
ťovaťju.

Takže mi dovofte, pri príležitosti konania sympózia
EUREF 2004, zatiaf najvličšej geodetickej udalosti na Slo-
vensku, spomenúť si a zároveň aj poďakovať manželom Ku-
báčkovcom, tvorcom matematického pozadia celého spraco-
vania nielen gravimetrických sietí, ako aj bývalým kolegom
J. Pecárovi, L. Bartalošovej, Š. Priamovi a J. Vankovi, s kto-
rými sa nám vzájomne fahšie vnikalo do tajomstiev kvalifi-
kovanej geodézie a do tajomstiev spracovania geodetickej in-
formácie.
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Pokusy o vysvetlenie dynamických javov na povrchu alebo
vo vnútri Zeme je nevyhnutné podložiť čo najpresnejšou zna-
losťou charakteristík (veličín) tiažového pofa Zeme a ich
zmien, vrátane charakteristík presnosti. Preto technológiu
získavania základných informácií o tiažovom poli treba chá-
pať ako stochastický problém. Ciefom merania a spracovania
údaj ov získaných skupinou gravimetrov roznej kvality, zo-
hfadňujúc špecifické podmienky v Geodetickom a kartogra-
fickom ústave Bratislava, nie sú len parametre 1. rádu, tia-
žové zrýchlenie a rozmerové koeficienty, ale aj parametre
2. rádu, t. j. charakteristiky presnosti a variančné koeficienty.
Snahou autorov bolo navrhnúť a realizovať metodiku efek-
tívneho spracovania nameraných gravimetrických údaj ov
s minimálnou stratou informácie, tak na odhad užitočných
parametrov, ktorými sú hodnoty tiažového zrýchlenia na bo-
doch gravimetrickej siete, resp. ich rozdiely, ako aj na odhad
neužitočných parametrov - koeficientov polynómov, aproxi-
mujúcich chod gravimetrov a odhad kovariančných matíc
oboch skupín parametrov [6].

3. Formulovanie problému - popis modelu simultán-
neho odhadu parametrov 1. a 2. rádu

Majme gravimetrickú sieť s k + 1 trvalo stabilizovanými
bodmi to = {Po, P" ... , Pkl, definovaných konfiguračným
vektorom ú' = (Ba, La, Ho, go, Bj, L" Hlo gj, ... , Bb Lb Hb
gb), kde čiarka pri vektore ú znamená transpozíciu, B, L sú
elipsoidické zemepisné súradnice, H je normálna výška bodu
a g je aspoň približne známa hodnota zemskej tiaže. Úlohou
je určiť na týchto bodoch najpravdepodobnejšiu hodnotu
tiažového zrýchlenia.

Dalej majme skupinu s relatívnych gravimetrických prí-
stroj ov, ktorých približná presnosť je charakterizovaná va-
riančnými komponentmi y' ( Jf, )4l, ... , /,), kde homý index
° znamená, že ide o certifikované - aprióme hodnoty va-
riančných koeficientov. Predpokladajme, že merania s gravi-
metrami sa vykonávajú súčasne a sú usporiadané do T den-
ných úsekov (DÚ). Každým takýmto prístrojom bola q-ná-
sobnou ťahovou metódou zmeraná množina Ti DÚ, kde
i = 1, ... , s. Pre i-tý prístroj potom platí Vi = {DV;,!, DVi,2,

... , DVi,rd a celá informácia o tiažovom diskrétnom bodo-
vom poli je obsiahnutá v množine V = u;~,V;. Množina
V tvorí priestor nameraných hodnot.

Keďže čítanie na stupnici prístroja nemá okamžitú kvanti-
tatívnu vypovedaciu schopnosť o vefkosti tiaže, transformuje
sa priestor meraných hodnot V do priestoru sprostredkujú-
cich veličín 5, v tomto prípade na tiažové rozdiely .1, ktoré
sú invariantné na zmenu referenčného systému. Transformá-
cia V BLUE) 5 sa vykonáva postupne, osobitne pre každý DÚ
bez straty informácie. BLUE je najlepší lokálny nevychýlený
odhad (Best Linear Unbiased Estimator), Niekedy pojde
o lokálne najlepšie BLUE odhady (LBLUE». V [12], [3] sú
uvedené dokazy, že postupná transformácia V BLUE) 5 BLUE)

5, kde 5 je parametrický priestor gravimetrickej siete, je
s priamou transformáciou priestoru meraných veličín do pa-
rametrického priestoru V BLUE) 5 ekvivalentná v zmysle mi-
nimálnej straty informácie a združenej efektívnosti. Naviac
použitie prvej transformácie má tú výhodu, že spracovanie
prebieha postupne po krokoch umožňujúcich priebežnú kon-
trolu a umožňuje eliminovať velký počet neužitočných para-
metrov. Po ich eliminácii sa ďalej pracuje len s užitočnými
parametrami, čo výrazne znižuje nároky na výkonnosť po-
užitého výpočtového systému a čas výpočtu.

Súčasťou výpočtu je odhad parametrov 2. rádu - varianč-
ných koeficientov y na principe lQ - LMVQUlE, t. j.lQ -10-
kálne najlepšieho (s minimálnou varianciou) kvadratického,
nevychýleného a invariantného odhadu lineámej funkcie pa-
rametrov 2. rádu [10], o ktorom sa podrobnejšie zmienime
neskor.

Výsledky merania gravimetrom v rámci jedného DÚ sú ob-
sahom jedného zápisníka. Na účely modelu spracovania bu-
deme predpokladať, že namerané údaje sú opravené o všetky
predpísané redukcie (nerovnomemé delenie stupnice, tlak,
teplotu, slapy a pod.). SÚ však zaťažené chodom gravimetra,
ktorý má systematický trend deterministického charakteru
a modeluje sa polynómom p-teho stupňa tvaru

p

P(t - to) = L tJ; (t - toY,
i=O

za predpokladu, že pri meraní nedošlo k skoku. Tu tJi sú ne-
známe koeficienty, ktorých optimálne hodnoty odhadujeme,
t je okamih merania, to je priememá hodnota času merania
DÚ, resp. okamih merania na začiatočnom bode DÚ.

Pre jeden prístroj a j-tý DÚ potom platí stochastický mo-
del

~j - N mj (E[ ~j] = (Aj, S) ([3;, tJ})', Lg = o) I), (l)

kde [3j E 9FJ+', kj + 1 je počet bodov v j-tom DÚ, ~ = ([30, [3"
... , [3k), ~j E9\mj, mjje počet meraní v j-tom DÚ, Aj E Mm ..k+"
Sj E Mm.p+" R (A) = kj +1, R (S) = Pj +1, R (Lg) = mj, R(Aj,
Sj) = kj J+J Pj + 1. Model sa regularizuje volbou a zafixova.-
ním hodnoty užitočného parametra na jednom bode DU
(napr. 130). Dalej E [.] je symbol pre strednú hodnotu, R (.) je
symbol pre hodnosť matice, M.,. je symbol pre .,. rozmemý
maticový priestor a 9\m symbol pre m rozmemý vektorový
priestor. V (1) je ~j náhodný vektor, ktorého realizáciou vzni-
kajú výsledky merania, ktorými sú čítania na jednotlivých
bo~och gravimetrickej siete, (Aj, S) je hypermatica plánu
DU, ktorej komponenty sú parciálnymi deriváciami mera-
ných veličín podfa užitočných a neužitočných parametrov
siete. Pritom užitočnými parametrami [3j sú relatívne hodnoty
tiaže na bodoch siete vztiahnuté na nulu stupnice prístroja
a neužitočnými parametrami ~. sú koeficienty polynómu na
aproximáciu a elimináciu chodu gravimetra.

Z numerických dovodov je výhodnejšie namiesto to počí-
tať s priememou hodnotou

f = mj' f ti
i=1

vypočítanou z časových okamihov čítania v rámci DÚ.
Potom pri použití q-násobnej ťahovej metódy bude pre E[~]
podfa (l) platiť (kvoli zjednodušeniu index j vynechávame)

II,] 01.2 Ou o,.Ol,k+l (tj-t)O (tI-tY (t1-t)2

O2,1 12,2 o;u ".. Ú2,k+1 U2-f)1) (t2-t)1 (t2-i?

f30
(t, - 1 Y' {3,
(I, -fY-

{3,
(thl-tY' tJ,

tJ,
(trn - 1 Y'

tJ,
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0+ 11r1JI - n°+ 111(11- nI + 11,(11 - n' + 000 + 11'<// - TY'

{JI + 110(1, - n°+ 111(1, - f)1 + 11,(/, - 1)' + o o o + 11p(l, - TY'.

Podfa [lI] potom na výpočet odhadu hypervektora užitoč-
ných a neužitočných parametrov platí štatistický model

[~H::)(A'Sr(:J~= (3)

f[A'A - A'S(S'SrIS'A]-1 [A' - A'S(S'S)-IS']]
= L[S'S - S'A(A'ArIA'S]-1 [S' - S'A(A'ArIA'] Tf,

kde Tf = (gh gz, ... , gn)'je vektor meraných hodnot (čítaní na
jednotlivých bodoch). Pre varianciu tohto vektora platí [11]

Var ~J=ď [(::)A.s J~[;:~rfi)~~~)~]. (4)

Bloková štruktÚfa hypermatice (A, S) a hypervektora (f3,~)
umožňuje separátne odhady ako vektora užitočných para-
metrov f3, tak aj vektora neužitočných parametrov ~ a ich va-
riancií. Podfa [11] bude

P(g) = [A'A-A'SCS'S)-IS'A]-I [A'-A'S(S'S)-lS'j 11=
= (A'A}-I!A'+A'S[S'S - S'A(A'A)-IA'S]-I[S'A(A'A)-1 A'- S']]11, (5)

Var (fi) = ď [A'A - A'S(S'Srl S'Aj-1 =
= ď!(A'A)-I+(A'AtIA'S[S'S-

- S'A(A' A)-l A'S ]-l[S'A (A'Arl]) =
= ďvtf,

~,(~) = ls's - S'A(A'Arl A'S]-l [S' - S'A(A'A)-I A']Tf, (7)
Var (6) = ď [S'S - S'A(A'Arl A'sj-l = ď Ví?,. (8)

Keďže jednotková disperzia ď je a priori neznáma, jej ne-
vychýlený odhad určíme zo vzťahu (porovnaj [11])

kde pre vektor opráv platí:

v= (A,S) (~)- Tf.

Potom odhady kovariančných matíc užitočných a neuži-
točných parametrov budú

Transformáciu vektora f3 na tiažové rozdiely ..1 pomocou
transformačnej matice F, za podmienky R(F) = k vyjadríme
vzťahom

kde ..1 E 9\k, F E MU+h pričom štruktúra transformačnej ma-
tice F vzhfadom na (14) je

[

-1 1 O ... O O]
F = ~ ~1 ,I ::.' ? ,O .

O O O... -1 1

J(f3) = F 7J (~),
Var (J(f3)) = ďFVpF',

(16)

(17)

a s použitím odhadu (f2 podfa (9) bude

I :ELi = aZFVpF'. I (18)

5. Spracovanie meraní jedným prístrojom v sieti zlože-
nej z Dú

Vztahy uvedené v predchádzajúcej časti vyjadrujú postup
spracovania meraní v rámcijedného DÚ. V praxi sa meranie
celej gravimetrickej siete spravidla tvorenej k+1 bodmi roz-
delí do r DÚ. Vektor ..1 zo vztahu (14) sa potom generuje
z r subvektorov L1ji=l, ... , r a matica F z r submatíc Fj, i=l,
... , r. Každý subvektor L1j predstavuje súbor nameraných tia-
žových rozdielov vyplývajúcich zo štruktúry siete podfa
plánu merania vyjadreného v matici Fj• Vztah medzi mera-
nými tiažovými rozdelmi ..1 a parametrami 1. rádu e, ktorý
tvoria hfadané hodnoty tiaže na jednotlivých bodoch, teda
bude popísaný stochastickým modelom [3].

..1= (..1;,..1;, ... , L1~)',..1E9\n, L1jE9\nj, eE9\k, F = (F;, F;, ... ,
F;,)' a F(n, k), Fj(nj, k), i=l, ... , r, n = :Ei=l nj. Matematicko-
štatistické charakteristiky presnosti vektora L1jsú definované
odhadom (17). Preto v modeli (19) platí

Odhad matice (20) je charakterizovaný regulárnou kova-
riančnou maticou vektora tiažových rozdielov A(f3J získa-
ného z odhadu vektora relatívnych tiaží ~(~j), ktorý vznikol
z vektora nameraných primárnych údajov ~j efektívnym od-
hadom súčasne s elimináciou neužitočných parametrov.

Vektorový parameter gravimetrickej siete ev (19) je tvo-
rený hfadanými hodnotami tiaže na jednotlivých bodoch ajeho
optimálny odhad sa po regularizácii vypočíta zo vzťahu [3]

kde l1(lár1(3» je least squares g-inverzia matice F s regulár-
nou kovariančnou maticou Var (..1). (Pre regulárnu maticu Var
(..1) platí Fi(lár1(3» = F;;;(lárl(3)), to znamená že least squere
g-inverzia je ekviva1entná minimum Varl (.1) seminorm
g-inverzii matice F. Platí
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Pre kovariančnú maticu odhadu e (;1) platí [3]

Var (8(:1)) = l1(lár1(;f) Varl (a)[I1(lárl(;f)].

V (23) vystupujúca kovariančná matica Var (Li) sa však vy-
jadrí vzťahom (17), v ktorom je & = y neznámy vyriančný
koeficient (jednotková disperzia), charakterizujúci presnosť
použitého gravimetra pri danej metóde merania. Za predpo-
kladu normálneho rozdelenia vektora a ho možno nevychý-
lene odhadnúť podfa vzorca [1]

V geodetickej praxi sa často stáva, že jedným prístrojom
nemeriame tiaž na všetkých bodoch siete. V tejto časti sme
uviedli vzťahy na názomú ilustráciu štrukturovaného pohfadu
na model spracovania. V celej sieti posobí celá skupina gra-
vimetrov. To znamená, že pre jeden stroj vygenerujeme ob-
vykle singulárny systém rovníc (21). Preto v nasledujúcej
časti uvádzame všeobecný prípad spracovania meraní v gra-
vimetrickej sieti vykonaných skupinou prístrojov.

6. Spracovanie meraní v sieti vykonanej skupinou gra-
vimetrov

Ak na meranie v gravimetrickej sieti tvorenej k+1bodmi bolů
použitých s relatívnych prístrojov, potom množinu DÚ tvorí
zjednotenie

u = {Ul U Uz U '" U Uj U '" U Us },

kde Uj = {DUj ••DU;" ... , DU; }, i=l, ... , s a rde počet DÚ
zmeraných i-tým gravimetrom'":

Matematickoštatistický model takejto siete potom možno
zapísať v tvare

E[1]] =E[a) =E(~I' ""~r"~,, ,~" ,3:,' , 3:r), (27)

pričom 3j má význam (14) až (16),
~=Diag(1::1i' ,~, ,~, ,~ , ,~, ,~ ),(28)

I lJ I rz rs

Var (3) = Diag (Var (..111), , Var (31) Var (3zJ ...,
Var (L1z ), ... , Var (L1sl), , Var (L1s )). (29)~ ~

Tu symbol 1] značí hypervektor zostavený z vektorov L1j,

i=l, ... , s, pričom L1j, E ~ni. Hypermatica plánu A má štruk-
túru

s
IJ. Nk) =(K1l, ••• , A'I ,K21, ••• , K2 , •.• , A'sl' ... , Ks )',N = Í/I;. (30)
'"'( , rl '2 rs i=1

Úlohou je určiť dva typy odhadov: I:o-lokálne najlepší li-
neárny nevychýlený odhad (I:o-LBLUE) vektorového para-
metra siete e, ktorého komponentmi sú hodnoty tiaže na
jednotlivých bodoch a I:o-lokálne najlepšie kvadratický ne-
vychýlený invariantný odhad (I:o-LMVQUIE) vektora para-
metrov druhého rádu y= (di, di, ..., ~)'.

Ďalej predpokladajme, že matica L.lJ je pozitívne definitná
a Hj, i=l, ... , s sú známe symetrické matice navzájom sto-
chasticky nezávislé. Pre Hj platí

a 07j je aposterióma disperzia j-tého DÚ zmeraného i-tým
gravimetrom, vypočítaná z modelu (1) podfa vzťahu (9).

Nech pre hodnosť matice plánu platí R(~N,k) =
= k < N a R (r.lJ) = N a ďalej nech približné hodnoty prvkov
vektora neznámych parametrov druhého rádu Yo= (}Óh }Óz,
00" }Ós)' si približne známe, pričom}ój = <foi, i = 1, 00" s.

Nestrácajúc zo zretefa blokovú štruktúru použitých vekto-
rov a matíc, zaveďme kvoli zjednodušeniu zápisu nasledujú-
ce označenia:

A = (A/
h A/

Z' 00" A/
S)' kde Ai= (A/;I' 00" A\Y, i=l,oo., s,

I

S týmto označením bude I:o-LBLUE vektora parametrov
prvého rádu [13]

a odhad variancie odhadu ex (Y I I:o) zo vzťahu (34) bude
[13]

Var (eLf(YI Ia»)= (A'Io1A)-1A'IoI~r)~IA(A'IolA)-1, (36)

kde r.(y) je odhad variance r.(n = Var (Y) vektora merania.
Za predpokladu, že matica A má plnú hodnosť (R (A) = k),

sú všetky prvky vektora 0-::1nevychýlene odhadnutefné.
S ohfadom na blokovo diagonálnu a súčasne "riedku" štruk-
túru matice I:o v (34) pre I:o-LBLUE vektora 0xdostaneme
[13]

___ ex_((_Y~_, ._oo,_Y_:l'_1 I:o_) =_D_-I_8, 1 (37)

D = i:. A: r.o/Ai, 8 = ± A: 'EolYi
i=l ;=1

Var (eX(Y'h ... , Y's) I I:o) I I:o) = D-I.
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Var (ě:1((Y'h ... , Y:)'I ~)) = o-II (A'i rotl l;(-ri) I-oi Ai) 0-1• (40)
i=1

Z (36) a (40) vidno, ako parametre druhého rádu prostred-
níctvom matice ~ (f) ovplyvňujú odhad parametrov prvého
rádu, resp. ich presnosť.

Na výpočet Lo-LBLUE odhadu parametrov druhého rádu
sa použije Lo-LMVQUlE kvadratický odhad lineárnej funk-
cieg'yparametrov druhého rádu Y(YE 9\S). Odhad typu cg-n
(V) = YTY je invariantný, to znamená nezávislý od para-
metrov prvého rádu a je Lo-lokálne najlepší, lebo pre l'u-
bovol'ne zvolený vektor približných hodnot neznámych pa-
rametrov druhého rádu y, má v množine všetkých nevychý-
lených a invariantných kvadratických odhadov tejto funkcie
najmenšiu disperziu. V [13] sú uvedené vlastnosti matice
T a podmienky existencie, nevychýlenosti a invariantnosti
odhadu.

Vzorec na výpočet Lo-LMVQUlE lineárnej funkcie g'y
parametrov druhého rádu v modeli V - N (E [y] = Ae,
Var (Y) = I.si=\ y;H;) má tvar [13]

(f}1 (V I Lo)= ± ,1,(1)/ Y~MALoMA)+Hj (MALoMA)+V (42)
;=1

a systém koeficientov A.(:~i=l, .. o,s je riešením systému rov-
níc

kde C(I)I1/je(s x s)-rozmerná I-kriteriálna matic a, ktorej prvky
sa vypočítajú podl'a vzťahu

(c~L= Tr [(MALoMAr-Hi (MALoMA)+HJ i,j=l, .. o,s, (44)

pričom (MALoMA)+= ~l (1- Pfl-l) je symbol pre Mooreovu-
-Penrosovu inverziu matice (MALoMA)a Pfl-1 = A (A' ~lA)-\
A'~l je projektor v norme ~l na lineárny priestor M(A) tvo-
rený stlpcami matice plánu AoMatica C~ sa zostaví z prv-
kov určených podl'a vzorcov [13]

pre mimodiagonálne členyo
Za predpokladu znalosti približných hodnot komponentov

vektora 0%bude pre i-tý blok matice Lo (porovnaj (33)) pla-
tiť Loi= 007Hi a optimálny odhad (o%-LMVQUlE) lineárnej
funkcie g' &- vektora &- = (Di, ~, ooo,~)' jednotkových dis-
perzií sa vypočíta zo vzťahu [13]

(g'ď) ((Y'I, .. o, Y'J I r.a) = ICJ6i A.<pv~(V IIu) Hil v;(yl Iu), (47)
;=1

kde vektor opráv vi( YILo) má význam ako vo vzťahu (41),
respo v krajnom prípade (25)0

Hodnoty Lagrangeových multiplikátorov ,1,(1) sa vypočítajú
zo systému (43)0 Ak kriteriálna matica C~je regulárna!1 sú-
časne vektor 9 je prvkom priestoru generovaného stlpca-
mi tejto kriteriálnej matice, potom MINQUE (Minimum
Quadratic Unbiased Estimator) celého vektora parametrov
druhého rádu vypočítame podl'a vzfahu [14 veta lY. 1. 11
stro 101]

kde podl'a [4] a [14] platí

c:rgi v~{Y I~)Hil vlYI 10) = Y1MA1oMA)+ Hj (MA1oMAf Y, i=l, ..., So (49)

V prípade normality vektoru Y platí, že o%-MINQUE je
o%-LMVQUIE, a to aj v prípade, že matice Hj, i=l, .. o,s, nie
sú pozitívne semidefinitné a parametre y; možu byť vo vše-
obecnom prípade aj záporné o

I (50)Var(y//ú) = 2 [Cq;J-1o

Pre úplnosť zhodnotenia presnosti gravimetrickej siete
zostáva ešte určiť odhad jedntkovej disperzie pre celú úlohuo
K dispozícii sú odhady variančných koeficientov y, čiže
empirické jednotkové disperzie jednotlivých pristrojov 0%,
i=l, .. o, SoAk sa Bartlettovým testom preukáže pravdivosť
hypotézy, že presnosť prístrojov bola rovnaká, možno za jed-
notkovú disperziu celej úlohy považovať aritmetický priemer
empirických jednotkových disperzií jednotlivých prístrojovo
Možno ju však odhadnúť tiež z opráv vypočítaných podl'a
vzorca

Jednotková disperzia z vyrovnania tiažových rozdielov sa
odhadne pomocou vzťahu

kde v = (v'j, v'z, .. o,v',,)' je hypervektor zostavený z vekto-
rov opráv Vi(51), H je blokovo diagonálna hypermatica, kto-
rej i-tý blok sa zostaví podl'a (32) a k je počet určovaných bo-
dovo Ak sa Fisherovým testom preukáže, že jednotkové
disperzie vypočítané podl'a vzorca (52) a podl'a modifikova-
ného vzorca (9)

R R
0'1= I.v' vi I. (m - k- - p - 1)j=l } } j=l '] '] }

sú rovnaké, bude pre odhad jednotkovej disperzie celej úlohy
platiť

0%= (V'H-1V+ fv', v) / [N - k + 1(m. - k- - p -1)], (54)j=l } } j=l '] '] }

pričom R je celkový počet DÚ, mj je počet meraní, kj počet
tiažových rozdielov a Pj stupeň polynómu chodu gravimetra
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v j-tom DÚ. Prvý člen vyjadruje vplyv opráv z vyrovnania
siete a druhý vplyv opráv Vj z jednotlivých DÚ sposobený
tým, že za namerané hodnoty boli do spracovania prevzaté
odhady tiažových rozdielov Ll;. Ak Fisherov test nepotvrdí
zhodu O'2v(52) a 0'2(53), je potrebné analyzovať sposob me-
rania.

7. Spracovanie meraní v sieti vykonaných skupinou ab-
solútnych a relatívnych gravimetrov so simultánnym
odhadom ich variančných a rozmerových koeficien-
tov

Matematickoštatistický model (26) zohfadnením vnútomej
štruktúry vektora merania obsahujúceho merania absolút-
nymi a relatívnymi gravimetrami roznej kvality a zavedením
nových modelových vzťahov popisujúcich mierkové vlast-
nosti relatívnych gravimetrov, potom možno popísať nasle-
dujúcim modelom:

11 = [1100']_ NN E[ 11ab'] = A~yp = [Bn
11••1 11••1 Cn

e )B12 B13
C C ] f3 , Llij.m,] . (55)

12 13 8 ij.,

Vzhfadom na rozdielne vlastnosti absolútnych a relatívnych
gravimetrov možeme predpokladať, že absolútny gravimeter
je nadstavený tak, že výsledky ktoré generuje sú mierkovo
zhodné s medzinárodným štandardom. Preto submatica B13

je nulová. Submatica BlZ vytvára vazbu realizácií na para-
metre 13, 1. j. na gravimetrické body určené relatívnymi gra-
vimetrami, je tiež nulová. Povodný vektor parametrov emo-
delu (26) je v modeli (55) označený symbolom pre
hypervektor ehyp' Subparametre hypervektora ehyp = (e~/3',
8',)' sú postupne: e pre hodnoty tiažového zrýchlenia na ab-
solútnych gravimetrických bodoch, parametre 13 pre hodnoty
tiažového zrýchlenia na gravimetrických bodoch pripojených
relatívnymi gravimetrami a parametre pre rozmerové koefi-
cienty relatívnych gravimetrov D. Vofba rozmerových koefi-
cientov pre gravimetre može byť rozna. Možeme zvoliť je-
den rozmerový koeficient pre jeden typ gravimetra počas
celej jeho expozícii v gravimetrickej sieti, alebo jeden roz-
merový koeficient pre jeden typ gravimetra a jeden rok. Lo-
gika obsahu matematickoštatistického modelu (55) zostáva
nezmenená, preto spomínaný model nebudeme ďalej štruk-
turovať. Je len pochopitefné, že subkovariančná matic a pre
vektor merania absolútnych gravimetrov bude diagonálna
matica. Vychádzame z predpokladu, že namerané hodnoty
absolútneho tiažového zrýchlenia sú na sebe nezávislé. Pri
spracovaní modelu (55) je potrebné zabezpečiť regularitu
I-kriteriálnej matice (analógia rovnice (43».

8. Postup spracovania meraní v gravimetrickej sieti

Celkový postup je možné rozčleniť do dvanástich základných
krokov a) - 1).
a) Predbežné separátne spracovanie DÚ postupom uvedeným

"--časti 4, 1. j. výpočet odhadov užitočných parametrov
13 (~) s elimináciou chodu gravimetra - vzorec (5), ich ko-
variančnú mat~u - vzorec (11) s použitím (9), (10) a vý-
počet vektora L1 (/3)- vzťahy (14), (16) a jeho kovariančná
matica (18).

b) Zostavenie vektorov,1i == Vi, i=l, ..., s (vypočítaných po-
dIa (16» a matíc Hi, i=l, ..., s, pričom Hi(ni,ni) sa zostavia
podIa (32).

c) Zostavenie matÍC~i' i=l, ...,s, podIa vzorca (33), pričom

za cfol možno prijať hodnoty vypočítané v rámci predbež-
ného spracovania alebo aprióme hodnoty dané výrobcom.

d) Zostavenie matíc plánu Ai a výpočet matice D a vektora
D (vzťah (37).

e) Zostavenie (s x s)-rozmemej matice C~ pomocou vzťa-
hov (45), (46) a preverenie jej regularity vyčíslením jej de-
terminatu, ktorého hodnota musí byť vačšia od nuly.

f) Výpočet vektora užitočných parametrov ex == e, ((Y'j, ... ,
Y',,) I ~) podIa vzorca (37).

g) Výpočet odhadu kovariančnej matice vektora užitočných
parametrov gravimetrickej siete VaT (ex ( Y'j, ... ,
Y',,)' I ~)) podIa vzťahu (40).

h) Zostavenie ni-rozmemých vektorov Vi, i=l, ..., s, podIa
vzorca (41).

i) Výpočet odhadu variančných koeficientov f= <rj, ..., f ,)'
podIa vzorca (48).

j) Výpočet odhadu kovariančnej matice VaT Cf / Yo) podIa
vzťahu (50).

k) Výpočet odhadu lineámej funkcie 19'r) (Y I ~) podfa
vzorca (42), resp. (47).

1)Testovanie homogenity súboru meraní a výpočet jednot-
kovej disperzie celej úlohy 0'1 (vzťah (54».
Postup od bodu c) až po bod k) možno iteračne opakovať

tak, že na zostavenie matÍC~i sa namiesto disperzií 0'1i pou-
žijú odhady variančných koeficientov f; == O'1vypočítané
v bode i) pomocou vzťahu (48). Potom v kroku f) dostaneme
spresnenú hodnotu e (LI(jJ( ~)) (Y I1:(Y» a v kroku ~) nov~
odhad jeho kovariančnej matice VaT je (:1(73< ~) )) (Y 11:(Y)J.
Iteračný postup sa opakuje dovtedy, kým nie je splnená pod-
mienka v'1:(ý) V = 1 + e, kde t: = 0,005. Doterajšie skúse-
nosti ukazujú, že z apriómych hodnot charakteristík presnosti
gravimetrov metóda konverguje k lokálne najlepším odha-
dom už po troch iteračných cykloch.

9. Číselný príklad

V rokoch 1981 až 1995 bola medzi tromi dnešnými kraji-
nami Maďarskom, Českom a Slovenskom riešená Jednotná
gravimetrická sieť (JGS). Bola založená na množine 16
absolútnych gravimetrických bodoch. Prepočet meraných
absolútnych tiažových hodnot vztiahnutých k efektívnej
výške použitého absolútneho gravimetra na referenčnú hod-
notu bol vykonaný jednotným postupom definovaným
vtedajším Geodetickým ústavom Praha. Každá so spomí-
naných krajín potom vykonala vlastné vyrovnanie JGS
podIa svojho modelu spracovania. Slovensko predložilo
realizáciu gravimetrického systému (GrS)-95 a neskor
GrS-98 (pri použití novších meraní) využívajúc vlastnosti
LMVQUlE odhadov. Realizácia GrS-98 bol a založená na
kombinácii meraní absolútnych a relatívnych gravimetric-
kých meraní so simultánnym odhadom variančných koefi-
cientov gravimetrov a rozmerových koeficientov relatív-
nych gravimetrov.

Základné parametre úlohy spracovania sú uvedené ďalej:

Počet interačných krokov i = 3
Počet neznámych parametrov tiaže n = 1060
P~et nezn~ych rozmerových koeficientov . r = 149
Pocet meram m = 12927
Počet nadbytočných meraní m-n-r = 11718
Suma vážených štvorcov opráv v'inv(L)v = 355102,6
Počet bodov MB = 1061
Počet pevných bodov MSB = 1
Hladina významnosti s koeficientom t( a) = 3

Disperzie prístrojov q = neznáme
Rozmerové koeficienty pOČítané = áno
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~II-V-Y-R2-0-0-2---------------------
I
I-V-Y-R-0-2-L-RF---------~I-------~I----I -~;d )1

LMV+RK 50 17 pevnými bodmi LMV+RK s jednym pevnym bodom II v y p o c e t Ikritickal krit. I
12-04-2002 1 12-04-2002 I hodnota I hodnotu I

I i I Bod I G1 I m(G) I pozn. I G2 I m(G) pozn. I
I I I' [llIt\/s21-+-[).lGAL11 II [llIt\/s21-+-[).lGAL11 I
* 141 83 9808808.641 O Ipevny bod 9808808.441 3 1 I

151 401 I 9807951.371 O Ipevny bod I 9807951.261 9 I I
161 402 1 9808156.85 O Ipevny bod 9808156.91 10 I
17+ 3012.40 + 9809010.07+ O +pevny bod + 9809009.81+ 7 + ++
21+ 87 + 9808524.46+ O +pevny bod + 9808524.50+ 5 +
241 406 I 9808504.811 O Ipevny bod I 9808504.841 5 I I
25+ 404 + 9809215.25+ O +pevny bod + 9809215.26+ 4

6
+ +

29+403 +9808905.62+ 0+pevnybod+9808905.62+ + +
301 407 I 9808046.621 O Ipevny bod I 9808046.611 6 I I
31! 409 I 9808413.011 O Ipevny bod I 9808413.001 6 I ,

Hladina vyznamnosti t(a=97.59%) = 2.0

d=G2-G1 I m(d) Ik=t*m(d)labs(d»kl
[).lGALl-+- [).lGAL1t- [).lGAL1+ [).lGAL1-l

-20 I 3 I ± 6 I -14
-10 I 9 I ± 18 I

+6 I 10 ± 20
-26 + 7 + ± 14 + -12

+5 + 5 + ± 10 +
+4 I 5 1 ± 10 I

+1 + 4 + ± 8 +
+0 + 6 + ± 12 +
-1 I 6 I ± 12 I
-1 6 I ± 12 I

I I I

Tab. 2Porovnanie vofných riešení LBLUEa LMVQUIE80 8imultánnym odhadom rozmerových koeficíentov gravimetrov

I I I I (1 )-, ~
VYR02RF I VYR02LRF I I I nad I <:lg-
RK s jednym pevnym bodom I LMV+RK s jednym pevnym bodom I v y p o c e t Ikritickal krit. I '"'.5'12-04-2002 I 12-04-2002 I I hodnota I hodnotu I ,..

I I I I I I I I I ~I I
~i I Bod I G1 I m(G) I pozn. I G2 I m(G) I pozn. I d=G2-G1 I m(d) Ik=t*m(d)labs(d»kl <li

I I [llIt\/s21-+-[).lGAL11 I [llIt\/s21-+-[).lGALl1 1 [).lGALl-+- [).lGALlt- [).lGAL1+ [).lGALl-l ~
I:l.
""'* 141 83 ZILINA ABS. 1 9808808.581 2 I I 9808808.441 3 I I -14 1 4 I ± 7 I -7 ~

151 401 GANOVCE ABS. I 9807951.191 4 I '1 9807951.261 9 1 I +7 I 10 I ± 20 I
~161 402 MODRA ABS. I 9808156.861 4 I I 9808156.911 10 I 1 +5 I 11 I ± 22 I

17+ 3012.40 KOSICE ABS. + 9809009.94+ 3 + + 9809009.81+ 7 + + -13 + 8 + ± 15 + &
21+ 87 BRATISLAVA A 9808524.46+ 3 + + 9808524.50+ 5 + + +4 + 6 + ± 12 + I:l

I:l

241 406 HURBANOVO ABI 9808504.831 2 I 1 9808504.841 5 I I +1 I 5 I ± 11 I OQ
<:l

25+ 404 BARDEJOV ABS+ 9809215.26+ 2 + + 9809215.26+ 4 + + +0 + 4 + ± 9 + ::I.
~29+ 403 PLESIVEC ABS+ 9808905.71+ 3 + + 9808905.62+ ~t + -9 t 7 + ± 13 + l::
'"'301 407 LIESEK ABS I 9808046.571 3 I I 9808046.611 I +4 7 I ± 13 I ~

311 409 BANSKA BYSTRI 9808412.991 3 I I 9808413.001 6 I I +1 I 7 I ± 13 I <li

~
351 405 SNINA ABS I 9809211.111 6 I I 9809211.031 22 I 1 -8 I 23 I ± 46 I ~'

I I I I I I I I I I I <li;:-
<:l

Hladina významnosti t(a=97.590Io) = 2.0
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Tab. 3 LMVQUIE-odhad variančných koeficientov fI a rozmerových koeficientov prístrojov

Pristroj rok "[ "[- "[A a("[A) n("[A) ng kA a(kA) n(kA)J-,pmt"'r-,pmt,.] IJllll!S2ltIJllll!s2l
AXIS 94 +0.08 +0.08 +0.38 0.006 64.94 17 +0.000000 +0.000000 0.00
GABL 94 I +0.03 +0.03 +1. 30 I 0.000 3981. 88 8 +0.000000 +0.000000 0.00
JILAG6 94 +0.09 +0.09 +0.44 0.006 79.07 9 +0.000000 +0.000000 0.00

2 174 35 67 +0.12 +0.12 +0.31 0.005 62.98 55 +0.321464 +0.781324 0.41
2 174 35 69 +0.16 +0.16 +0.49 0.013 36.73 10 -O .127211 +1.206160 0.11
2 174 35 74 +0.05 +0.05 +0.21 0.002 I 102.07 15 -0.241289 +0.226793 1.06
2 174 35 75 +0.04 +0.04 +0.22 0.001 213.44 44 -0.338164 +0.144733 2.34
2 174 35 76 +0.01 +0.01 +0.16 0.000 I 773.42 15 -0.227633 +0.091329 2.49
2 174 35 77 +0.02 +0.02 +0.33 0.000 1513.55 39 +0.282262 +0.108183 2.61
2 174 35 78 +0.02 +0.02 +0.27 0.000 12359.92 113 +0.339945 +0.065181 5.22
2 174 35 79 +0.01 +0.01 +0.22 0.000 3470.76 66 +0.247556 +0.071211 3.48
2 174 35 80 +0.11 +0.11 +0.27 0.005 I 55.45 44 +0.055833 +0.315456 0.18
2 174 35 81 +0.02 +0.02 +0.27 0.000 1038.50 40 +0.277381 +0.094896 2.92
2 174 35 82 +0.06 +0.06 +0.29 0.001 I 342.90 96 +0.002952 +0.102877 0.03
2 174 35 83 +0.07 +0.07 +0.33 0.001 I 500.78 238 +0.146389 +0.110057 1.33
2 174 35 84 +0.10 +0.10 +0.22 0.002 I 126.68 312 -0.588435 +0.133835 4.40
2 174 35 85 +0.02 +0.02 +0.20 0.000 1247.15 234 -0.876837 +0.063672 13.77
2 174 35 86 +0.18 +0.18 +0.26 0.006 45.99 266 -0.707827 +0.206603 3.43
2 174 35 87 +0.10 +0.10 +0.24 0.002 113.50 269 -0.738910 +0.137725 5.37
2 174 35 88 +0.03 +0.03 +0.24 0.000 1319.62 272 -1.060646 +0.072022 14.73
2 174 35 89 +0.18 +0.18 +0.32 0.006 55.69 198 -1.053721 +0.218627 4.82
2 174 35 90 +0.07 +0.07 +0.23 0.001 172.28 247 -1.030848 +0.112031 9.20

2 181 20 69 +0.10 +0.10 +0.25 0.010 25.65 13 1-11.186801 +0.603034 18.55
2 181 20 73 +0.06 +0.06 +0.41 0.001 329.97 20 +0.440815 +0.322650 1. 37
2 181 20 78 +0.15 +0.15 +0.32 0.006 51. 44 62 -0.622255 +0.508819 1.22
2 181 20 79 +0.07 +0.07 +0.37 0.006 60.64 4 +0.864306 +0.493603 1.75
2 181 20 82 +0.03 +0.03 +0.29 0.001 522.03 33 -1.418482 +0.089966 15.77
2 181 20 83 +0.06 +0.06 +0.41 0.002 208.23 14 -1. 307887 +0.244021 5.36
2 181 20 87 +0.18 +0.18 +0.16 0.025 6.32 38 -1. 251750 +1.149558 1.09
2 181 20 88 +0.08 +0.08 +0.32 0.002 168.01 74 -2.312748 +0.293356 I 7.88
2 181 20 89 +0.05 +0.05 +0.49 0.001 559.81 33 -1.845813 +0.169301 10.90

2 226 35 72 +0.04 +0.04 +0.42 0.001 660.18 17 -2.055041 +0.133412
2 226 35 73 +0.11 +0.11 +0.64 0.002 274.15 39 -1.154159 +0.258223

2 228 21 69 +0.07 +0.07 +0.50 0.003 162.65 14 +0.021962 +0.356331 0.06
2 228 21 73 +0.17 +0.17 +0.35 0.012 29.56 25 -0.658183 +0.290423 2.27
2 228 21 78 +0.09 +0.09 +0.33 0.002 135.11 64 -0.104149 +0.293417 0.35

2 256 20 73 +0.09 +0.09 +0.24 0.006 41. 32 20 +0.795697 +0.567065 1. 40
2 256 20 78 +0.04 +0.04 +0.29 0.000 602.40 64 +0.834264 +0.145297 5.74
2 256 20 79 +0.10 +0.10 +0.65 0.011 61.22 2 +2.342357 +0.718307 3.26
2 256 20 82 +0.04 +0.04 +0.27 0.001 410.77 33 +0.095951 +0.093890 1.02
2 256 20 83 +0.08 +0.08 +0.35 0.003 100.07 16 +0.024715 +0.267795 0.09
2 256 20 85 +0.08 +0.08 +0.34 0.009 37.52 3 -0.641889 +0.619487 1.04
2 256 20 87 +0.10 +0.10 +0.24 0.005 47.48 38 +0.434678 +0.642230 0.68
2 256 20 88 +0.06 +0.06 +0.26 0.001 180.73 62 +0.064599 +0.282671 0.23
2 256 20 89 +0.13 +0.13 +0.40 0.005 80.15 36 +1.247034 +0.336611 3.70

2 280 35 73 +0.06 +0.06 +0.35 0.001 I 286.80 43 -0.522718 +0.198315 2.64
2 280 35 74 +0.13 +0.13 +0.20 0.014 13.70 18 -0.276542 +0.679983 0.41
2 280 35 75 +0.03 +0.03 +0.31 0.000 1070.95 89 -0.761845 +0.092174 8.27
2 280 35 76 +0.12 +0.12 +0.20 0.006 I 35.65 92 -o .172374 +0.311748 0.55
2 280 35 77 +0.07 +0.07 +0.14 0.003 52.94 84 +0.062138 +0.192877 0.32
2 280 35 78 +0.08 +0.08 +0.23 0.002 I 119.01 118 -0.559798 +0.201919 2.77
2 280 35 79 +0.07 +0.07 +0.25 0.002 147.71 75 -0.599586 +0.184488 3.25
2 280 35 80 +0.21 +0.21 +0.22 0.018 I 12.17 70 -0.913948 +0.587088 1.56
2 280 35 82 +0.08 +0.08 +0.23 0.003 87.43 68 -0.424077 +0.149443 2.84
2 280 35 83 +0.06 +0.06 +0.22 0.001 I 226.91 193 -0.346242 +0.108597 3.19
2 280 35 84 +0.14 +0.14 +0.21 0.004 54.96 284 -0.601253 +0.191241 3.14
2 280 35 85 +0.18 +0.18 +0.18 0.008 I 22.17 255 -0.421290 +0.249358 1. 69
2 280 35 86 +0.02 +0.02 +0.18 0.000 833.11 230 -0.513930 +0.067980 7.56
2 280 35 87 +0.09 +0.09 +0.18 0.002 I 74.75 189 -0.564770 +0.180651 3.13
2 280 35 88 +0.07 +0.07 +0.16 0.002 I 94.57 162 -0.455075 +0.140052 3.25
2 280 35 89 +0.16 +0.16 +0.20 0.008 I 23.35 136 -0.420494 +0.277571 1.51
2 280 35 90 +0.05 +0.05 +0.21 0.001 206.78 162 -0.622152 +0.129291 4.81
2 280 35 91 +0.12 +0.12 +0.16 0.005 I 33.49 210 -0.765705 +0.230972 3.32
2 280 35 92 +0.07 +0.07 +0.13 0.005 I 25.93 31 -0.584990 +0.190189 3.08
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I
Pristroj rok I ' o I ,- I ," I a (,") n(,") ng k" a(k") n(k")

2 280 35
1-[pm/s·]t-[Pm/s·]t-[Pm/s.]t-[pm/S']

68.17 13 -0.717500 +0.401015 1.7994 +0.05 +0.05 +0.20 0.003
I 2 280 35 95 +0.41 +0.41 +0.40 0.064 6.30 23 -1.458997 +2.107877 0.69

21 184 23 78 +0.01 +0.01 +0.47 0.000 14229.35 66 -3.116082 +0.056476 55.18 !

I
22 961 32 75

I
+0.06 1 +0.06 I +0.50

I
0.001 1 687.76 52 1 -1.325410 +0.185375 7.15 1

22 961 32 76 +0.03 +0.03 +0.57 0.000 3322.91 35 -1.587346 I +0.118226 13.43
22 961 32 77 +0.13 +0.13 +0.50 0.003 163.44 56 -0.848824 +0.351701 2.41

I 22 961 32 78 I +0.06 +0.06 +0.46 I 0.001 890.43 103 +0.041064 I +0.152134 0.27
22 961 32 79 +0.07 +0.07 +0.61 0.001 788.80 72 -1.186658 +0.158189 7.50

1 22 961 32 80 I +0.05 I +0.05 +0.55 I 0.000 11108.59 44 I -0.887944 I +0.151687 5.85 I1 22 961 32 81 +0.06 +0.06 +0.45 0.001 484.25 40 -1.079621 +0.18847 5.73
22 961 32 82 I +0.09 I +0.09 +0.53 0.001 408.04 76 I +0.027215 I +0.149384 0.18 I
22 961 32 83 +0.09 +0.09 +0.46 0.001 609.48 243 -0.252057 +0.128371 1. 96 1
22 961 32 84 I +0.09 I +0.09 +0.46 0.001 660.71 308 -0.733310 1 +0.119218 6.15 I
22 961 32 85 +0.07 +0.07 +0.47 0.000 1006.18 198 -0.297593 I +0.083479 3.56 1
22 961 32 86 I +0.11 +0.11 +0.41 0.002 I 256.78 185 -0.617168 I +0.146933 4.20 I22 961 32 87 +0.10 +0.10 +0.47 0.002 263.86 93 -0.471248 +0.179423 2.63
22 961 32 88 +0.06 +0.06 +0.35 0.000 I 816.69 I 266 -1.199450 I +0.097606 12.29 I
22 961 32 89 +0.24 +0.24 +0.44 0.007 59.76 201 -1.099882 +0.261168 4.21 I
22 961 32 90
22 961 32 91
22 961 32 92

22 971 30 78
22 971 30 79
22 971 30 82
22 971 30 83
22 971 30 85
22 971 30 87
22 971 30 88
22 971 30 89

22 978 35 75
22 978 35 76
22 978 35 77
22 978 35 78
22 978 35 79
22 978 35 80
22 978 35 82
22 978 35 83
22 978 35 84
22 978 35 85

+0.41
+0.14
+0.19

+0.13
+0.18
+0.12
+0.18
+0.17
+0.09
+0.09
+0.21
+0.19
+0.14

+0.41 +0.39 245 -1. 033825 +0.406625
+0.14 +0.43 198 -1.265957 +0.223026
+0.19 +0.45 106 -0.905207 +0.262557

+0.24 +0.42 34.45 63 -0.203323 +0.886261
+0.14 +0.12 1.49 3 -1. 310299 +1.333775
+0.23 +0.34 16.67 29 -0.721137 +0.573406
+0.31 +0.32 5.99 17 -2.333168 +1.129371
+0.19 +0.10 0.37 2 -5.348471 +1.918952
+0.22 +0.49 41.67 37 -3.295225 +1.482267
+0.30 +0.35 16.38 73 -5.092492 +1.110167
+0.09 +0.30 47.91 12 -6.041986 +0.795920

+0.13 +0.29 0.006 50.60 49 +0.117828 +0.227575
+0.18 +0.24 0.010 24.06 93 -0.691391 +0.458763
+0.12 +0.26 0.005 52.23 78 -1.009744 +0.325500
+0.18 +0.28 0.008 34.69 120 -0.768740 +0.467201
+0.17 +0.28 0.009 31. 81 73 -0.651888 +0.472407
+0.09 +0.18 0.004 46.59 91 -1.004569 +0.279469
+0.09 +0.25 0.003 86.61 67 -1. 809979 +0.171815
+0.21 +0.36 0.007 54.53 187 -1. 624682 +0.337496
+0.19 +0.36 0.004 90.21 283 -1.268158 +0.275042
+0.14 +0.38 0.002 169.82 258 -0.900730 +0.159812

2.54
5.68
3.45

0.23
0.98
1.26
2.07
2.79
2.22
4.59
7.59

1 0.52
111. 51

3.10
1. 65

I 1. 38
3.59

1
10.53

4.81

I 4.61
5.64

I 22 978 35 86 +0.11 +0.11 I +0.31 0.002 I 170.28 230 I -1. 029188 I +0.168213 1 6.12
22 978 35 87 +0.17 +0.17 +0.22 0.007 30.42 187 -1.208183 +0.341977 1 3.53

I 22 978 35 88 I +0.16 +0.16 I +0.29 0.005 I 54.66 158 -1.410562 I +0.321479 I 4.39 I22 978 35 89 +0.10 +0.10 +0.34 0.002 178.71 136 -1.500823 I +0.183666 8.17

I 22 978 35 90 I +0.13 I +0.13 +0.28 I 0.004 76.72 162 -1.933616 I +0.198053 I 9.76 I22 978 35 91 +0.27 +0.27 +0.25 0.015 15.93 210 -2.380665 +0.452063 I 5.27

22 999 28 89 +0.13 +0.13 +0.48 0.007 69.65 14 +2.131519 +0.518534 4.11

22 1225 28 89 +0.13 +0.13 +0.47 0.007 69.10 16 1 +0.535522 +0.452379 1 1.18

I 23 937 30 78 I +0.11 +0.11 +0.72 0.001 499.36 63 I -2.135038 +0.377700 1 5.65 1
23 937 30 79 +0.24 +0.24 +0.48 0.051 9.32 4 -0.597153 +1.738106 ! 0.34 I

+0.325154 I !
24 253 35 86 +0.27 +0.27 +0.24 0.019 12.69 146 -0.104793 0.32 1
24 253 35 87 +0.15 +0.15 +0.22 0.007 31.70 120 -0.165813 +0.279361 0.59 i

I I I I
!

41 0180 55.8 921 +0.14 I +0.14 +0.19 0.014 13.29 31 +0.956563 +0.383351 2.50 I
141 0180 55.8 93

1

+0.09 +0.09 +0.24 0.003 73.98 75 +0.967385 +0.208881 4.63

1
41 0180 55.8 94 +0.32 +0.32 I +0.15 0.067 I 2.26 51 +1.082478 I +0.878480 I 1.23 I41 D180 56.2 95 +0.31 +0.31 +0.24 0.079 3.09 13 +1.014895 +1.929880 0.53

1
41 0180 56.2 96 +0.17 +0.17 +0.15 0.018 8.69 67 I +1.138922 I +0.321149 I 3.55 I
41 0180 56.2 97 +0.35 +0.35 +0.14 0.064 2.25 94 +0.948859 +0.512053 1. 85
41 0180 56.8 99 +0.33 +0.33 +0.13 0.064 1. 98 99 +0.979292 +0.600652 i 1.63 !
50 G137 51. 5 93 +0.30 +0.30 +0.16 0.093 1.75 18 +0.065421 +2.401501 1 0.03

!
50 G176 52.5 93 +0.20 +0.20 +0.31 0.022 14.02 18 -0.144106 +1.474648 0.10 I
50 G192 48.7 98 +0.13 +0.13 +0.14 0.027 5.39 11 -0.034297 +0.740884 0.05
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Tab. 3 (dokončenie)

Pristroj rok tO t- tA OCtA) n (tA) ng kA o(kA) In(kA)
[~m/s2lt-[~m/s2lt-[~m/s2lt-[~/S2l

50 G220 50.0 95 +0.13 +0.13 +0.24 0.016 14.75 11 -4.036443 +1. 070006 3.77
50 G220 Sl. O 94 +0.15 +0.15 +0.31 0.016 19.02 13 -3.505419 +1.017220 3.45

50 G821 50.0 94 +0.16 +0.16 +0.25 0.020 12.28 13 +0.820736 +1.108693 0.74

150 G963 50.0 +0.19 +0.21 6.03 13 +0.715503 +0.933681
50 G963 50.0 +0.15 +0.27 13.42 11 +1.690839 +1.249809

150G1919 50.0 82
1

+0.18 +0.18 +0.18 0.022 8.58 33 +0.204501 +0.351497 0.58
150G1919 50.0 83 +0.18 +0.18 +0.15 0.040 3.63 18 +0.384633 +0.524049 0.73
150G1919 50.0 85

1
+0.17 +0.17 +0.15 0.055 2.66 7 +0.203407 +0.317161 0.64

50G1919 50.0 87 +0.17 +0.17 +0.26 0.014 18.55 38 +0.400250 +1.090013 0.37
50G1919 50.0 88 +0.24 +0.24 +0.14 0.038 3.72 59 +0.278767 +0.987809 0.28
50G1919 50.0 89 +0.08 +0.08 +0.43 0.002 236.12 36 +0.526002 +0.217442 2.42
50G1919 51.0 94 +0.20 +0.20 +0.06 0.141 0.41 13 +0.380796 +1. 365590 0.28
50G1919 51.0 95 +0.22 +0.22 +0.27 0.039 7.01 11 +0.676474 +1.755367 0.39

151G1011 56.5 931 +0.21 +0.21 +0.28 0.013 +0.793766 +0.434381 1. 83I51G1011 56.5 94/ +0.11 +0.11 +0.20 0.007 +0.614036 +0.322098 1. 91
51G1011 56.5 95 +0.19 +0.19 +0.24 0.021 +0.336693 +0.815003 0.41

151G1011 56.5 96
1

+0.21 +0.21 +0.23 0.017 +0.590726 +0.379494 1. 56
151G1011 56.5 97 +0.21 +0.21 +0.23 0.014 +0.385893 +0.305981 1.26
151G1011 56.5 98

1
+0.18 +0.18 +0.26 0.026 +0.973275 +0.931669 1.04

51G1011 56.5 99 +0.22 +0.22 +0.24 0.015 +0.700584 +0.462101 1. 52

Kde je tO apri6rna stredná chyba ( zdroj FGG2.Sigma),
t- priemerná stredná chyba ( zdroj spracovane Dó),
tA aposteri6rna stredná chyba ( odhad variančného koeficientu procedúrou LMVQUIE),
OCtA) smerodajná odchý1ka variančného koeficientu,
kA rozmerový koeficient pristroja vynásobeny 1000,
o(kA) stredná chyba rozmerového koeficienu vynásobená 1000,
n (tA) normovaná aposteri6rna stredná chyba n(tA)=ltA/o{tA) I,
n(kA) normovaný rozmerový koeficient n(kA)=lkA/o(kA) I.

V obrazových a tabufkových prílohách sú prezentované
a čiastočne porovnané dva varianty spracovania. Prvý spočí-
val v LBLUE odhade hodnot tiažového zrýchlenia na gravi-
metrických bodoch a rozmerových koeficientov použitých
relatívnych gravimetrov. Absolútne hodnoty tiaže boli zafi-
xované hodnoty bez rešpektovania ich nepresnosti. Druhý
variant bol vofné riešenie LMVQUIE odhadu parametrov pr-
vého a druhého rádu, pričom absolútne hodnoty tiaže boli
brané ako merané veličiny charakterizované smerodajnou od-
chýlkou. Na obrázku I sú znázomené rozdiely medzi fixo-
vaným a vofným riešením. Je zrejmé, že medzi LBLUE
a LMVQUIE odhadom existuje systematický rozdiel sposo-
bený parametrami druhého rádu. Skutočná znalosť kvality
použitých relatívnych gravimetrov nám generuje signifi-
kantne iné výsledky. Na druhej strane, ak porovnáme obrá-
zok s reliéfom predmetného územia, vidíme silnú koreláciu
medzi zmenou nadmorskej výšky terénu a rozmerom tiaže,
čo úzko súvisí s odhadom rozmerových koeficientov použi-
tých prístrojov. Na obrázku 2 je graficky znázornena jedna
sigma konfidenčná plocha obafujúca rozdiely riešení. Vzďa-
l'ovaním sa od absolútnych bodov nepresnosť rozdielov vý-
razne narastá. V tabufkách 1 a 2 sú porovnané rozdiely medzi
LBLUE-fixovaným a LMVQUIE-vofným odhadom. Sa-
motná stratégia spracovania vygenerovala na hladine 2 sigma
na dvoch absolútnych gravimetrických bodoch signifikantné
rozdiely. Merania pomocou relatívnych gravimetrov pri
LMVQUIE-vofnom odhade nútia štartovacie hodnoty abso-
lútnych tiaží zmeniť svoju hodnotu. Vzhfadom na nepresnú
znalosť variácie tiažového pofa na absolútnych bodoch je

tažké rozhodnúť, ktorá z hodnot je pravdepodobnejšia. Po-
drobnou analýzou sa v niektorých prípadoch preukázal po-
sun odhadu absolútnej tiaže k skutočnej hodnote overenej
meraním. V tabufke 3 sú uvedené chronologicky všetky
v JGS použité gravimetre s uvedením apriómych a aposteri-
órnych LMVQUIE odhadov variančných koeficientov a roz-
merových koeficientov prístrojov platných pre jeden rok.
Z rozdielov presnosti gravimetrov, ktoré v klasickej teórii
boli zaraďované do jednej kvalitatívnej skupiny pristrojov, je
možné vidieť rozne lokálne najlepšie odhady presnosti. Mno-
hokrát sa rozlišovala kvalita prístrojov SHARPE, WORDEN
a LaCoste&Romberg empiricky na základe vnútornej pres-
nosti prístroja. Pri subjektívnom hodnotení kvality jednotli-
vých typov gravimetrov sa obvykle prístrojom SHARPE pri-
sudzovala váha 2, WORDEN I, LaCoste&Romberg sa
prisudzovala váha 3 a absolútnym gravimetrom váha 4. Z ta-
bufky 3 je zrejmé, že teoretický odhad presnosti tento pred-
poklad nie vždy potvrdzuje. Trošku skresfujúce sú odhady
charakteristík presnosti absolútnych gravimetrov. Ak prepo-
čítame smerodajnú odchýlku jednotky merania (cyklu) na vý-
slednú hodnotu, potom po zohfadnení počtu cyIgov c pre od-
had smerodajných odchýlok podfa vzťahu (jo/ -../c, dostaneme
hodnoty pre gravimeter AXIS 0,08 Lums-2], pre GABL 0,21
Lums-2] a pre JILAG6 0,10 Lums-2].

Poznámka. Variácia tiažového pom, resp. časová zmena hodnoty tia-
žového zrýchlenia nie je predmetom tohto príspevku. Nebola mode-
lovaná, a preto plnou mierou prešla do LMVQUIE odhadov cha-
rakteristik presnosti absolútnych gravimetrov.
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Uvedeným postupom sa podarilo vyriešiť objektivizáciu odha-
du variančných koeficientov gravimetrických prístrojov na zá-
klade matematickoštatistických postupov a využiť ich na spres-
nenie odhadu parametrov prvého rádu, 1. j. tiažového zrýcWe-
nia a rozmerových koeficientov jednotlivých gravimetrov.
Navýše softvérovou prezentáciou tohto postupu v integrova-
nom programovom systéme WGRS [9] verzia 4.2002 sa poda-
rilo posunúť čisto teoretický problém do roviny rutinného vy-
užívania v bežnej geodetickej praxi pri súčasnom dodržaní
podmienky minimálnej straty informácie nameraných veličín.

Druhý závažný poznatok z uplatnenia prezentovanej teó-
rie je ten, že vhodným rozrniestnením absolútnych gravime-
trických bodov sa rninimalizujú systematické vplyvy nezna-
losti rozmerových koeficientov relatívnych gravimetrov.
Na druhej strane je nevyhnutné vykonávať pravidelné opa-
kované merania absolútnej tiaže s ciefom sledovať variácie
tiažového pofa. Len pri jej presnej znalosti je možné vypo-
čítať realizáciu gravimetrického referenčného systému s vy-
sokou rnierou pravdepodobnosti.

Tretí poznatok z dosiahnutých výsledkov je ten, že pridefo-
vať váhy gravimetrom podfa subjektívnych kritérií sposobuje
vychýlený odhad vektorového parametra gravimetrickej siete.
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Obr. I Geodetický bod (GB) permanentnej stanice (PS) globálneho systému určovania polohy (GPS) Gánovce
(okres Poprad) s anténou Trimble - choce ring (v pozadí štíty Vysokých Tatier)
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Snímky: Ing. Dušan Ferianc,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava



http://dataz.cuzk.cz
DATAZ je jako součást Národní geoinformační infrastruktury vedena v odboru triangulace Zeměměřického úřadu,
který zajišťuje i její aktualizaci. V DATAZ jsou uloženy všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé
České republiky s přesahem na území sousedních států. Jedná se o 69000 center trigonometrických a zhušťovacích
bodů a přes 35000 k nim přidružených bodů. Správu trigonometrických bodu zajišťuje Zeměměřický úřad, správu
zhušťovacích bodů zajišťují příslušné katastrální úřady. Výběr bodů z DATAZ je možný přes lokalizační jednotky
(číslo bodu a triangulační list, list Základní mapy 1:50000 nebo SMO 5, katastrální území), okolí bodu zadaného
souřadnicemi a vzdáleností,nebo lokalizací ve výřezech mapy se zákresem trigonometrických a zhušťovacích bodů
(obrázek 1). Poskytované údaje z DATAZ jsou bezplatné.
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Obrázek 1- Ukázka DATAZ: výběr bodů lokalizací ve výřezech mapy

Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)

http://nivelace.cuzk.cz
Databáze ČSNS je jako součást Národní geoinformační infrastruktury vedena v odboru nivelace a gravimetrie
Zeměměřického úřadu. Databáze obsahuje body Základního výškového bodového pole (ZVBP) z území celé České
republiky, to znamená 12 základních nivelačních bodů (ZNB), 16 tisíc bodů 1. řádu ČSNS, 20 tisíc bodu II. řádu
ČSNS a 47 tisíc bodů III. řádu ČSNS. Správu databáze a její průběžnou aktualizaci zajišt'uje Zeměměřický úřad.
Podle zadaných kritérií (katastrální území, souřadnice, mapový list, označení nivelačního pořadu) Vám bude
zobrazena elektronická forma nivelačních údajů o bodech ČSNS, tzn. včetně nadmořské výšky, místopisného náčrtu
a dalších údajů. Poskytované údaje z databáze ČSNS jsou bezplatné.

http://dataz.cuzk.cz
http://nivelace.cuzk.cz


Obr. 6 Anténa GPS s ochranným kry tom na stanici Európskej per-
manentnej siete Modra-Piesok. (V pozadí Astronomicko-geo(vzi-
kálne observatórium Astronomického ústavu Univerzity Komen-
ského.)

Snímka: Ooc. Ing. lán Hejty, PhD.,
Katedra geodetických základov SvF STU, Bratislava


