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Problémy s meraním v reálnom čase 



Nemôžem dosiahnuť fixné riešenie 

Počas doby fixácie treba stáť na jednom mieste 



Nesprávna transformácia do S-JTSK(JTSK) 

 Nesprávna transformácia pri hranici územia SR 



Nesprávna transformácia do S-JTSK(JTSK) 

 Nesprávna prevodová interpolačná tabuľka pri 
transformácií JTSK03-JTSK 



Digitálne modely voľne k stiahnutiu 
Geoportál – www.geoportal.sk 



Transformácia do S-JTSK(JTSK03) 

 Transformačné parametre sú vysielané v RTCM 
správach 1021 a 1027 – mountpoint 
SKPOS_CM_31 a SKPOS_CM_32 

1021 
Helmert / Abridged Molodenski  
Transformation Parameters 

1027 
Projection Parameters,  
Projection Type 



SKPOS – nepresné súradnice 

 Pri fixovanom stave nám prístroj zameria 
súradnice aj s 1,9 m chybovosťou 



SKPOS – nepresné súradnice 

10:10:05 - začaté meranie v danej lokalite 
10:11:55 - dosiahnutý fix – inic. čas 110 sek. 
10:13:10 - RTK quality: FLOAT na 10 sek. 
10:17:40 - RTK quality: FLOAT na 5 sek. 
10:18:50 - RTK quality: FLOAT na 3 min. 
10:22:20 - RTK quality: FLOAT na 5 sek. 
10:23:30 - RTK quality: FLOAT na 2 min 55 sek. 
10:26:50 - RTK quality: FLOAT na 5 sek. 
10:27:55 - RTK quality: FLOAT na 30 sek. 
10:28:35 - RTK quality: FLOAT na 10 sek. 
10:30:10 - RTK quality: FLOAT na 15 sek. 
10:35:55 - RTK quality: FLOAT na 1min 10 sek. 
10:39:45 - RTK quality: FLOAT na 20 sek. 
10:42:30 - ukončené meranie 



SKPOS – nepresné súradnice 

 SKPOS negarantuje kvalitu určovanej súradnice. 
SKPOS je služba, ktorá umožňuje meračovi určiť 
súradnice bodu s využitím GNSS. Kvalita súradnice 
určovaného bodu závisí od metódy, akú merač 
použije. 

 Pri použití metódy RTK je dôležité dodržiavať tieto 
zásady pre kvalitu súradníc: 
• Fixované riešenie 

• Dostatočná dĺžka observácie 

• Vykonať opakované merania 

 Smernica na vykonávanie geodetických meraní 
prostredníctvom SKPOS 

 



Má prevádzkovateľ SKPOS k dispozícií 
merané dáta používateľov? 

 Dáta sú ukladané vo forme NMEA správ 
• Obsahujú spojité údaje o polohe VRS spravidla 

každých 5 sekúnd 

• Nemáme informáciu o tom, či merač stál na 
konkrétnom bode a registroval údaje 



Dokáže prevádzkovateľ SKPOS určiť výmeru 
z meraných dát? 

 Údaje o výmerách neevidujeme 

 Disponujeme iba údajmi o polohe VRS 

 



Predĺženie služby – splatnosť faktúry 14 dní 
Účet je už ale zablokovaný 

Súčasné predplatné 

10 dní pred koncom 

Informácia o blížiacom sa konci predplatného 

30 dní pred koncom 

Koniec predplatného 

Používateľ vytvoril objednávku 

Splatnosť faktúry 14 dní 

Nové predplatné 

Prijatá platba 

Zablokovaný účet 



Ako si overím, či je SKPOS v prevádzke? 

1. Skontrolujem aktuality na www.skpos.gku.sk 



Ako si overím, či je SKPOS v prevádzke? 

2. Skontrolujem svoju e-mailovú schránku 



Ako si overím, či je SKPOS v prevádzke? 

3. Skontrolujem sieť referenčných staníc na 
http://skposOnlineObchod.gku.sk 



Ako si overím, či je SKPOS v prevádzke? 

4. Overím aktivitu ionosféry na 
http://skposOnlineObchod.gku.sk 

Normálna aktivita 

Stredná aktivita 

Vysoká aktivita 



Ako si overím, či je SKPOS v prevádzke? 

5. Overím kvalitu sieťového riešenia na 
http://monitoringSKPOS.gku.sk 



Ako si overím, či je SKPOS v prevádzke? 

6. Zavolám alebo napíšem na prevádzku SKPOS 

+421 902 906 620 
+421 902 906 616 
+421 2 2081 6222 

skpos@skgeodesy.sk 



Problémy s dodatočným spracovaním meraní 



Merač: Nemôžem použiť RTK! 

 nie je dostupný signál mobilného operátora 

 nie je dostupná permanentná služba SKPOS 

 nefunkčný modem 

 veľký zákryt 

 ... 

 



Postprocessing 

Postprocessing = dodatočné spracovanie údajov 

 

 Statické meranie 
• Statická  

• Rýchla statická 

 Kinematické meranie - PPK 
• Stop and Go 

 Iné formy využitia PP softvéru 

 



Statická metóda 

Odporúčania pre merania: 

Smernica ÚGKK na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom 

SKPOS 
 

 Dĺžka observácie na bode 10 – 60 min 

 PDOP  ≤ 4     

 Interval záznamu 5 – 15 sek 

 

 Nutnosť dvojice prijímačov 

• Referenčná stanica & Prijímač na určovanom bode 

• VRS (Referenčná stanica) - Prijímač na určovanom bode 

 



Ako pracovať s VRS 

 Naše odporúčania 
• Vygenerovanie 2 VRS v tvare RINEX z portálu SKPOS 

• Vhodná konfigurácia VRS s meraným bodom 

• Vzdialenosť VRS od určovaného bodu min. 100 m, ale nie viac ako 1 – 5 km 

• Výška VRS približne rovnaká ako výška meraného bodu 

• Interval záznamu rovnaký ako na meraných bodoch 



Statické meranie 
Postup spracovania 

 Import všetkých dát do projektu  

 Fixovanie minimálne jednej VRS z SKPOS záruka výsledku v  ETRS89 

 Výpočet základníc 

 Odstránenie problémov 

 Vyrovnanie siete a výpočet priestorových súradníc ETRS89 

 Transformácia do S-JTSK (rezortná transformačná služba)  

https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform 

 



Kinematické meranie 
postprocesing kinematic - PPK 

 „RTK s dodatočným spracovaním“ 

 



Kinematické meranie PPK 
Ako merať a spracovať údaje 

 Kontinuálne meranie bez prerušenia signálu z družíc min. 20 
minút 

 Dĺžka observácie na podrobných bodoch ako pri RTK 

 Interval záznamu 1 sek 

 Začínať na známom bode a počas merania kontrolovať 
opakovaným meraním 

 Pri meraní viac ako 30 min. začať nové meranie 

 

 Spracovanie 

• Postprocesingový softvér – postup ako pri statickej metóde 

• VRS z SKPOS 



Najčastejšie chyby v postprocesingu 

 Nevie načítať typ antény z SKPOS v softvéri klienta – aktualizovať 
„antenna.ini“ 

 Nesprávne zadaná výška antény v RINEXe 

 



Najčastejšie chyby v postprocesingu 

Point ID 
ISGZ GKÚ  Klient   Rozdiel  TBC VRS2  Rozdiel  

H (Bpv) H (Bpv)  [m] H (Bpv)  [m] 

J4-523 222.39 222.35 0.04 222.41 -0.02 

J4-525 227.34 227.28 0.06 227.35 -0.01 

GKÚ štatistika 

4000 bodov 2 x RTK 

17.5% < σHZ= 0.03m 

2 %  < σHZ= 0.10m 



Meridiánová konvergencia v Křovákovom zobrazení 
Vytyčovanie „severu“ pomocou SKPOS 

 

 
 Vytyčovať sever cez SKPOS (slnečné kolektory, slnečné hodiny, ...) 

• Áno v pomocou ETRS89 

• Nie pomocou S-JTSK resp. nutnosť uvážiť meridiánovú konvergenciu 
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