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Monitoring vplyvu ionosféry na RTK
Motivácia k analýze:

Podnety od užívateľov ohľadne problémov s fixáciou pri RTK 
meraniach (november 2011)

Testovanie – overenie vplyvu ionosféry:
Vyhodnotenie dĺžok časov inicializácie užívateľov SKPOS počas 
dvoch dni z odlišným charakterom stavu Ionosféry
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Number of values         280
Minimum         10
Maximum         257
Mean         26.74
Standard error         1.333
Standard deviation         22.31

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Inicializačný čas (s)

0

20

40

60

80

P
o
č
e
t 

in
ic

ia
liz

á
c
ii

Number of values         187
Minimum         5
Maximum         2505
Mean         93.813
Standard error         18.673
Standard deviation         255.35



Reziduálne chyby ionosféry
• Reziduálne chyby ionosféry alebo tzv. zvyškové chyby ionosféry je možné 

vysielať užívateľom vo formáte RTCM3.1 pomocou správ 1030 a 1031

• 1030 – obsahuje informácie o zvyškových neistotách pre jednotlivé GPS 
družice v sledovanom signáli práve v dôsledku zvýšenej aktivity ionosféry

• 1031 – obsahuje to isté, len pre družice GLONASS

• Prijímač, ktorý vie uvedené správy využiť a prispôsobí svoje výpočtové 
algoritmy daným podmienkam, zvýši takto svoju výkonnosť

• Služba SKPOS posiela tieto informácie užívateľom, ktorý využívajú 
mountpoint SKPOS_CM_31



Doplnenie RTCM 3.1



Nová aplikácia pre monitoring
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 3 druhy výstupov:
 Mapy rozmiestenia užívateľov SKPOS pre vybraný deň

 Tabuľky s informáciami o týchto užívateľoch

 Grafy s informáciou o časoch inicializácie (užívatelia + štatistiky + 
ionosféra I95) 

 3 druhy vstupov:
 NMEA správy užívateľov SKPOS

 Informácie o užívateľoch z 
jednotlivých mountpointov

 Denné grafy ionosféry – I95



iScope - monitoring
 Služba ktorá umožní užívateľovi na podklade Google Maps

zobraziť posledných 50 meraní v priebehu 30 dní

 Plánuje sa rozšírenie na 1 rok meraní

 V súčasnosti v testovacom režime

 Po testovaní a aktivácii  bude viditeľná v menu na webe SKPOS



Aplikácia pre úradných overovateľov

 Bola vytvorená aplikácia cez ktorú môžu jednotlivé 

katastre overovať používateľov SKPOS

 Funguje na základe databázy NMEA správ odoslaných 
používateľmi

Môže sa stať, že sa v databáze nenachádzate?

Áno, môže. Najmä ak...
1. ste nedosiahli počas merania presnosť pre RTK
2. ste zadali na katastri nesprávny dátum resp. čas merania
3. ste zadali na katastri nesprávne prihlasovacie meno



História vlastných prístupov
 Na webe SKPOS je možné vyhľadať si všetky svoje 

merania v ľavom menu

Napriek tomu používatelia na katastroch bežne 
nahlasujú dátumy, v ktorých nevykonali meranie 
nielen v danom k.ú., ale ani žiadne iné meranie
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