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Kampaně pro domácí permanentní stanice GNSS na GOPE

Kampaň Okamžik 
výpočtu

Běh Řešení, 
kombinace

Základní výstupy

CZECH –2 až 5 
týdnů

Spouštěný 
čtvrtletně

Denní, týdenní Denní a týdenní souřadnice, 
týdenní SINEX soubory, 
časové řady

Monitoring - 
ultra-rapid

–1 den Rutinní, 
automatizovaný

Denní Denní souřadnice a statuty 
stanic

Monitoring - 
rapid 

–2 dny Rutinní, 
automatizovaný

Denní Denní souřadnice  a statuty 
stanic

Monitoring - 
final

–2 týdny Rutinní, 
automatizovaný

Denní Denní souřadnice a statuty 
stanic

Krátkodobé
kampaně

posprocess
isg

Ruční a) 7-9 týdnů,
b) 1 rok

Kombinované souřadnice, 
časové řady.



Monitoring permanentních stanic GNSS

* Monitoring jako služba
– Výpočet souřadnic

– Denní kontrola polohy stanic

• Ověřeno / neověřeno ( odchylka v poloze > 15 mm, ve výšce > 40 mm)

– Časové řady (ETRS89-CZ)

* Třístupňové zpracování denních řešení
– Ultra rapid: druhý den 8:30-9:30, pro ověření přísnější kritéria (12 mm)

– Rapid: další den

– Final:        14 dnů, (v mezních případech přebírát ověření z Rapid)

* Určování souřadnic a kombinace se realizují v kampani CZECH



Monitoring permanentních stanic GNSS (2) – tabulka stavů
č. Ověřeno Popis stavu

0 ne Nehodnoceno, stanice v tomto období nebyla monitorována.

1 ano Bezproblémový běh. Denní souřadnice se od ověřených souřadnic odlišují méně než o 5 mm v 
poloze a 15 mm ve výšce.

2 ano Plánované výluky (mezery v datech, stav netestován)

3 ano Neplánované výluky (mezery v datech, stav netestován)

4 ano Snížená kvalita dat (stav netestován)

5 ano Nevýznamně odlehlé denní řešení. Denní souřadnice se od ověřených souřadnic odlišují více než o 
5 mm v poloze nebo 15 mm ve výšce, ale méně než o 15 mm v poloze a 40 mm ve výšce.

6 ne Významně odlehlé denní řešení. Denní souřadnice se od ověřených souřadnic odlišují více než o 15 
mm v poloze nebo 40 mm ve výšce.

7 ano Nevýznamný posun souřadnic  (stav netestován)

8 ano Podezření na významný posun souřadnic  (stav netestován)

9 ne Významný posun souřadnic (stav netestován)

10 ne Nejsou data, chybí soubor pro zpracování.

11 ne Měření neprošlo zpracováním (například pro nedostatek dat nebo pro výpadky znemožňující 
zpracovat měření, pro chyby v hlavičce souboru apod.) Tyto stavy se v mezích možností řeší a po 
případné opravě jsou zpětně eliminovány opětovným výpočtem, nedochází k tomu ale vždy.

12 ne  Jiné problémy (stav netestován)

13 ne Stanice nebyla v tomto řešení zpracována (nebyla nalezena). Stav netestován, v praxi se projevuje 
jako stav 10.

14 ne Podezření na významné odlehlé měření (pouze ultra rapid řešení). Denní souřadnice se od 
ověřených souřadnic odlišují více než o 12 mm v poloze nebo 30 mm ve výšce. (odůvodnění viz 
[3] ). 

15 ano Stanice ověřena v předchozím řešení (pouze final řešení).



Monitoring permanentních stanic GNSS (3) – sítě a stanice

* CZEPOS
– Od 2011, + VESOG, 28 stanic

* Trimble VRS NOW
– Od 2011, akt. 29 stanic

* TopNet
– Od 2016, akt. 30 stanic 

* GeoOrbit
– Od 2017, akt. 30 stanic 

* MOKR
– Od 2016

* opěrné stanice
– Vybrané stanice IGS a EPN v ČR a okolí (cca 15) 



  

Vývoj monitoringu v posledních letech (1)

* Přidávání sítí

– CZEPOS (2009), TRIMBLE VRS Now (6/2010), MOKR (1/2016 ,1 stanice), 

TopNet (12/2016), GEOORBIT (4/2017)

* Doplňování nebo obměna stanic v sítích

– Určovací kampaň (7-9 týdnů), prvotní ověřené souřadnice.

– Zpřesnění ověřených souřadnic v roční kombinaci CZECH.

* Změny ověřených souřadnic

– Uvažuje se, překročí-li v roční kombinaci horizontální odchylku 5mm.

– Zavádí se po schválení, není žádoucí příliš často

– Příčiny:

• Lineární pohyb (nestabilita), někdy v kombinaci s periodickými změnami.

• Skokové změny polohy (úpravy instalace, výměny antény)

– Jednotky stanic za rok.



Časové řady
na webu monitoringu



Časové řady
- ukázky skoku
  a periodicity
(grafy z časových řad týdenních 
souřadnic kampaně CZECH)



  

Vývoj monitoringu v posledních letech (2)

* Upgrade Bernese SW 5.0 → 5.2 (2017)

– Umožňuje zpracovat RINEX 3.0

– Nutné pro přidání sítě GeoOrbit

* Drobná zlepšení webového rozhraní

– Technický výstup s výpočtem četnosti stavů

– Filtrování výstupu podle sítí











  

Kampaň CZECH

* Jednotně zpracovává dostupné stanice v ČR

– Sítě VESOG, CZEPOS, TRIMBLE VRS Now (také „Geotronics“), GeoNAS 

(část.), TopNet, GEOORBIT, stanice MOKR, kampaňové stanice.

– 2018: V ČR 131 stanic (včetně opěrných mimo ČR 150)

– Názvy stanic podle provozovatele stanice

• TopNet má v monitoringu nulové výškové offsety ( => jiné souřadnice)

• CHOT→TCHO, LUBY→TLUB, LYSH→TLYS, PRAG→TPRA, 

SECZ→TSEC, SLUK→TSLU, STAM→TSTA, TREB→TTRE, 

UPIC→TUPI, VIDN→TVID, VSBO→TOST.

– Pro CZEPOS, VESOG a GeoNAS zavedeny dx kódy (115xxM00x)



  

Kampaň CZECH (2)

* Zpracovávané kombinace

– Krátkodobé pro určení souřadnic stanic v monitoringu (7-9 týdnů)

– Krátkodobé pro jiné účely (jednotlivé body)

– Roční kombinace (2013 – 2018)

– Opakovatelnosti denních řešení:

* Automatizace a nadstavby

– konktrola úplnosti řešení, odhad skoků, trendů a periodicity

Kombinace Řešení sever [mm] východ [mm] vertikální [mm]

2013 BSW 5.0 / ITRF 2005 1,32 1,26 4,55

2014 1,29 1,53 4,07

2015 1,27 1,55 4,24

2016 1,21 1,28 4,49

2017 BSW 5.2 / IGB 08 1,47 1,44 4,27



  

Kampaň CZECH (3) – vývoj SW a výstupy

* Vývoj řešení

– Upgrade na Bernese SW 5.2 (1/2017, RINEX3)

– Update ITRF2005 → ITRF 2014 (probíhá od 11/2018)

* Výstupy

– Denní a týdenní souřadnice (ITRF2005, ETRS89 národní)

• + časové řady

– Denní a týdenní SINEX 

• všechny zpracovávané stanice

• Výběr stanic poskytovaných v projektu CzechGEO

– Souřadnice z ročních kombinací (2013 – 2018)

– Souřadnice z krátkodobých kombinací

– Odhady periodického nebo sekulárního pohybu z časových řad



  

CZECH – vybrané parametry řešení



  

Periodický pohyb,
Zhoršená kvalita řešení



  

Sekulární změny



  

Děkuji za pozornost
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