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SEZNAM KRATIC 

APOS angl. Austrian POsitioning Service (avstrijsko državno omrežje stalno delujočih postaj 

GNSS) 

CDMA angl. code-division multiple access 

CQ angl. Coordinate Quality (kakovost koordinat) 

DCB angl. Differential Code Biases (kodni zamiki) 

DOP angl. Dilution of precision () 

EPN angl. European Permanent Network 

FDMA angl. frequency-division multiple access 

FKP nem. Flächen Korrektur Parameter (ploskovni popravki opazovanj – koncept mrežnih 

popravkov v omrežju stalnih postaj GNSS) 

FTP angl. File Transfer Protocol 

FW angl. firmware (strojna programska oprema) 

GI Geodetski inštitut Slovenije 

GLONASS rus. Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema (GNSS v lasti Rusije) 

GNSS angl. Global Navigation Satellite System (globalni navigacijski satelitski sistem) 

GNSSnet.hu madžarsko državno omrežje stalno delujočih postaj GNSS 

GPS angl. Global Positioning System (GNSS v lasti ZDA) 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

IFB angl. inter-frequency biases 

MAC angl. Master-Auxiliary Concept (Master-Auxiliary koncept mrežnih popravkov v 

omrežju stalnih postaj GNSS) 

NAS angl. Network-Attached Storage (mrežna podatkovna shramba) 

NME angl. Network Motion Engine (modul platforme TPP) 

NMEA angl. National Marine Electronics Association 

NTRIP angl. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol 

NRTK angl. Network Real-Time Kinematic (kinematična metoda izmere GNSS v realnem času 

z uporabo mrežnih popravkov) 

PDOP angl. Position Dilution of Precision 

PRS angl. Pseudo Reference Station 

RAID angl. Redundant Array of Independent Disks (diskovno polje) 

RINEX angl. Receiver INdependent EXchange format (od sprejemnika neodvisen format zapisa 

opazovanj GNSS) 

RMS angl. Root Mean Square 

RTCM angl. Radio Technical Commission for Maritime Services 

RTK angl. Real-Time Kinematic (kinematična metoda izmere GNSS v realnem času) 

SIGNAL Slovenija-Geodezija-Navigacija-Lokacija (slovensko državno omrežje stalno delujočih 

postaj GNSS) 

TTFA angl. Time To Fix Ambiguities (čas, ki ga premični sprejemnik potrebuje za inicializacijo) 

TPP angl. Trimble Pivot Platform (programska platforma za upravljanje in nadzor omrežij 

GNSS) 

TSA angl. Trimble Service Administrator (upravljalec servisov platforme TPP) 
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UL FGG Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 

UPS angl. Uninterruptible Power Supply (sistem brezprekinitvenega napajanja) 

VPN angl. Virtual Private Network (navidezno zasebno omrežje) 

VRS angl. Virtual Reference Station (virtualna referenčna postaja – koncept mrežnih 

popravkov v omrežju stalnih postaj GNSS) 

 

Kratice stalno delujočih postaj omrežja SIGNAL: 

BOVE Bovec 

BODO Bodonci 

BREZ Brežice 

CELJ Celje 

CRNO Črnomelj 

GSR1 Ljubljana 

IDRI Idrija 

ILIB Ilirska Bistrica 

KOPE Koper 

MARI Maribor 

NOVG Nova Gorica 

PTUJ Ptuj 

RADO Radovljica 

SLOG Slovenj Gradec 

TREB Trebnje 

LEND Lendava 

 

Kratice stalno delujočih postaj omrežja APOS: 

LANK Landskron 

KLAG Klagenfurt 

BLEI Bleiburg 

DLBG Deutschlandsberg 

FLDB Feldbach 

 

Kratice stalno delujočih postaj omrežja CROPOS: 

CAKO Čakovec 

DELN Delnice 

KARL Karlovac 

PORE Poreč 

RIJE Rijeka 

ZABO Zabok 

 

Kratice stalno delujočih postaj omrežja GNSSnet.hu: 

ZALA Zalaegerszeg 

 

Kratice stalno delujočih postaj omrežja 0. red: 

ARA1 Areh 1 

ARA2 Areh 2 

KDA1 Korada 1 

KDA2 Korada 2 

KGA1 Kog 

PZA1 Prilozje 1 

PZA2 Prilozje 2 

STA1 Šentvid pri Stični 1 

STA2 Šentvid pri Stični 2 
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SLOVAR TERMINOV 

kontejner – organizacijska struktura programa TPP, v katero združimo posamezne module, ki nato 

tečejo kot samostojni proces 

inicializacija – razrešitev faznih nedoločenosti v območju celih števil 
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POVZETEK 

Kakovostne uradne evidence prostorskih podatkov so pomemben del državne prostorske podatkovne 

infrastrukture. Vsi prostorski podatki uradnih prostorskih evidenc morajo biti umeščeni v uradni 

državni geodetski referenčni oz. koordinatni sistem, v njem pa se izvajajo tudi geodetske meritve. 

Državni geodetski referenčni sistem je sestavljen iz horizontalne in vertikalne komponente.  

Trenutno realizacijo horizontalnega dela državnega terestričnega koordinatnega sistema predstavlja 

tudi državno omrežje SIGNAL (Slovenija-Geodezija-NAvigacija-Lokacija), ki ga sestavlja šestnajst stalno 

delujočih postaj GNSS (angl. Global Navigation Satellite System). Dodatno je v omrežje SIGNAL 

vključenih še dvanajst obmejnih postaj tujih omrežij APOS, CROPOS in GNSSnet.hu. Obenem je omrežje 

SIGNAL tudi uporabniško omrežje, kar pomeni, da je z njegovim delovanjem zagotovljena navezava na 

državni terestrični koordinatni sistem za množične uporabnike, ki z njegovo pomočjo določajo 

natančne položaje objektov in pojavov na površju Zemlje. Izgradnja omrežja SIGNAL se je začela leta 

2000, omrežje pa je operativno od 1. 1. 2007. Uporabniki pridobivajo podatke omrežja SIGNAL tako v 

realnem času kot tudi v postopku naknadne obdelave opazovanj. Navezava v realnem času je 

omogočena s posredovanjem opazovanj posamezne referenčne postaje oziroma z uporabo mrežnih 

produktov VRS (angl. Virtual Reference Station) in MAC (angl. Master-Auxiliary Concept). Za postopek 

naknadne obdelave opazovanj uporabniki naročajo datoteke RINEX, ki so shranjene v arhivu datotek 

RINEX omrežja SIGNAL. V primerjavi z izmero v realnem času zagotavlja naknadna obdelava opazovanj 

praviloma boljšo natančnost koordinat, uporabnikom pa omogoča določitev koordinat tudi v primeru, 

ko na terenu ni bilo možno dostopati do produktov in storitev omrežja SIGNAL v realnem času. 

V okviru posodobitve državne prostorske podatkovne infrastrukture je bila pred kratkim vzpostavljena 

še kombinirana geodetska mreža 0. reda, ki prav tako predstavlja realizacijo državnega geodetskega 

referenčnega sistema in sicer tako za horizontalno, kot vertikalno komponento. V okviru kombinirane 

geodetske mreže 0. reda deluje tudi omrežje 0. reda, ki ga sestavlja deset stalno delujočih postaj GNSS 

s funkcijo spremljanja dinamike deformacij koordinatnega sistema ("geodetski observatorij"), medtem 

ko omrežje SIGNAL ohranja status uporabniškega omrežja. Omrežje 0. reda nam služi tudi za kontrolo 

omrežja SIGNAL. 

Glede na namen obeh omrežij je jasno, da mora biti delovanje omrežij kar se da nemoteno, zagotavljati 

pa morata opazovanja, storitve in produkte najvišje kakovosti. V realnosti se seveda pojavljajo številne 

težave v delovanju obeh omrežij, zato popolnoma nemotenega delovanja omrežij SIGNAL in 0. red ter 

dostopa do storitev omrežja SIGNAL v praksi ni mogoče zagotoviti. 

Razlogi za nedostopnost omrežja SIGNAL oziroma motnje v njegovem delovanju so različni, nekateri so 

predvidljivi (nadgradnja strojne ali programske opreme), drugi ne (odpoved strojne opreme, napake v 

delovanju strojne, telekomunikacijske in programske opreme omrežja). V omrežju SIGNAL se poleg 

težav v delovanju pojavljajo še težave individualnih uporabnikov in težave uporabnikov, ki niso 

neposredno povezane z omrežjem SIGNAL, a vseeno vplivajo na kakovost določitve položaja.  

Izhodišče projekta predstavljajo torej težave omrežja SIGNAL in 0. red: 

− težave v samem delovanju omrežja SIGNAL (npr. težave na področju strojne in programske 

opreme, težave na področju kakovosti različnih storitev in produktov omrežja), 

− težave individualnih uporabnikov omrežja SIGNAL (npr. težave pri povezavi z omrežjem, 

neustrezne nastavitve instrumenta GNSS), 
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− težave, ki niso neposredno povezane z omrežjem SIGNAL (npr. napačno izvajanje izmere GNSS, 

napake v postopku naknadne obdelave opazovanj, nepravilno delovanje instrumenta GNSS), 

vendar uporabniki omrežja najprej pomislijo na napako omrežja 

− težave v samem delovanju omrežja 0. reda (npr. težave na področju strojne in programske 

opreme, težave na področju kakovosti produktov). 

V okviru projekta bo najprej narejen pregled stanja na področju delovanja omrežij SIGNAL in 0. red. 

Zato bosta najprej narejeni: 

− analiza tehničnih problemov pri delovanju omrežij SIGNAL in 0. red ter  

− analiza problemov in izkušenj uporabnikov omrežja SIGNAL.  

Na podlagi lastnih raziskav in s pomočjo primerov dobre prakse iz primerljivih tujih omrežij bo 

oblikovana metodologija za nadgradnjo nadzora kakovosti delovanja omrežij SIGNAL in 0. red, 

odpravljanje znanih tehničnih težav v delovanju omenjenih omrežij, ter odpravljanje težav uporabnikov 

omrežja SIGNAL. V okviru razvite metodologije bodo oblikovani predlogi za posodobitev kontrole 

kakovosti delovanja omrežja, posodobitev postopkov odpravljanja težav, posodobitev navodil za 

skrbnike omrežij, kako ravnati v primeru določenih težav, dodatna navodila za kakovostno izvajanje 

izmere GNSS in predlogi izobraževanj uporabnikov omrežja. Za oceno primernosti metodologije bo 

izvedeno testiranje. Na podlagi rezultatov testiranj bo metodologija popravljena oziroma dopolnjena, 

nato pa bo izdelan predlog za njeno implementacijo v prakso, tj. v samo delovanje omrežij SIGNAL in 

0. red. Vseskozi bomo o aktivnosti projekta obveščali tudi naročnika in zainteresirano strokovno 

javnost preko objav rezultatov projekta v različnih znanstvenih in strokovnih revijah in z udeležbo na 

konferencah. 

Končni cilj projekta je torej podati so-naročniku projekta, tj. Geodetski upravi RS predloge za 

implementacijo metodologije v delovanje omrežji SIGNAL in 0. red. S tem bi zagotovili posodobitev 

sistematične kontrole, ter tako izboljšali zanesljivost in kakovost delovanja teh dveh omrežij in 

kakovost njunih storitev in produktov. Omrežji bi posledično zagotavljali kakovostnejšo določitev 

položaja v državnem koordinatnem sistemu. 

Projekt izvajata partnerja Geodetski inštitut Slovenije (GI) in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

Univerze v Ljubljani (UL FGG), ki že vrsto let sodelujeta pri številnih razvojnih in raziskovalnih projektih 

povezanih z vzpostavitvijo in realizacijo državnega koordinatnega sistema Slovenije, vzpostavitvijo in 

razvojem omrežij postaj GNSS SIGNAL in 0. reda, razvoju metodologije in programskih rešitev za 

transformacijo koordinatnih sistemov v geodeziji, določitvi modela geoida na kopnem in morju in 

številnih konceptualnih, razvojnih in praktičnih nalogah, povezanih z uporabo GNSS-tehnologije na 

praktično vseh področjih geodezije.  

Preko uvedbe obširnejših kontrol delovanja omrežij SIGNAL in 0. red, ki jih bomo predlagali v tem 

projektu, bomo dolgoročno omogočili stabilnejši državni koordinatni sistem, kar je pomembno tudi za 

gospodarstvo. Na ta način bodo meritve objektov v prostoru, ki jih izvajajo bodisi geodeti bodisi druge 

stroke bolj zanesljive in kakovostnejše. 
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1 PREDSTAVITEV OMREŽIJ SIGNAL IN 0. RED 

1.1 Omrežje SIGNAL 

Omrežje SIGNAL je državno omrežje stalno delujočih postaj GNSS in je ena izmed osnovnih komponent 

državne geoinformacijske infrastrukture. Predstavlja najkakovostnejši del trenutne realizacije 

horizontalne komponente državnega terestričnega koordinatnega sistema. Je tudi uporabniško 

omrežje, kar pomeni, da ga lahko množični uporabniki uporabljajo kot navezavo na državni terestrični 

koordinatni sistem. Omrežje SIGNAL je v lasti Geodetske uprave Republike Slovenije, za njegovo 

nemoteno delovanje in upravljanje pa skrbi Služba za GNSS, ki deluje v okviru državen geodetske službe 

na Geodetskem inštitutu Slovenije. 

V okviru omrežja SIGNAL deluje trenutno šestnajst stalno delujočih postaj GNSS. Postaje stalno 

sprejemajo signale satelitov GNSS in jih pošiljajo v center Službe za GNSS, kjer se sprejeti podatki 

obdelajo ter pošiljajo uporabnikom omrežja v realnem času in arhivirajo za namen naknadne obdelave. 

Dodatno se v center Službe za GNSS, na podlagi dogovorov o izmenjavi podatkov, pošiljajo tudi podatki 

obmejnih postaj avstrijskega omrežja APOS (pet postaj), hrvaškega omrežja CROPOS (šest postaj) in 

madžarskega omrežja GNSSnet.hu (ena postaja). Skica omrežja SIGNAL je prikazana na sliki 1.1 

 
Slika 1.1: Lokacije stalno delujočih postaj omrežja SIGNAL 

1.1.1 Oprema GNSS na stalno delujočih postajah omrežja SIGNAL 

Osnovo vsake stalno delujoče postaje GNSS omrežja SIGNAL predstavljata namenska sprejemnik GNSS 

in antena GNSS. Dodatno so postaje opremljene z mrežno opremo (modem in usmerjevalnik), ki 

zagotavlja internetno povezavo posamezne postaje s centrom Službe za GNSS ter z napajalno opremo 

(baterija in napajalnik sprejemnika GNSS, sistem UPS), ki skrbi za čim bolj nemoteno delovanje postaje. 

V preglednicah 1.1–1.29 je za posamezno postajo omrežja SIGNAL (vključno z gostujočimi postajami 

tujih omrežij APOS, CROPOS in GNSSnet.hu) podana zgodovina nameščene opreme GNSS – vsi 
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kadarkoli nameščeni sprejemniki GNSS, skupaj s posodobitvami njihove strojne programske opreme 

(angl. firmware, v nadaljevanju poročila bo uporabljena tudi kratica FW) in vse kadarkoli nameščene 

antene GNSS. 

Preglednica 1.1: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo BODO 

BODO 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 

26. 1. 2006 15. 3. 2006 1.1-3 GPS 

15. 3. 2006 29. 1. 2009 1.1-5 GPS 

3. 6. 2009 2. 6. 2016 1.1-5 GPS 

Leica GPS12001 29. 1. 2009 3. 6. 2009 4.10 GPS 

Trimble NetR9 

2. 6. 2016 19. 1. 2017 5.03 GPS + GLO 

19. 1. 2017 11. 1. 2018 5.20 GPS + GLO 

11. 1. 2018 — 5.30 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 26. 1. 2006 2. 6. 2016 

Trimble TRM57971.00 TZGD 2. 6. 2016 — 

 

Preglednica 1.2: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo BOVE 

BOVE 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica SR30 14. 10. 2003 10. 1. 2008 5.00 GPS 

Trimble NetR5 
10. 1. 2008 30. 3. 2009 3.50 GPS + GLO 

30. 3. 2009 — 3.84 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT504 LEIS 14. 10. 2003 10. 1. 2008 

Trimble TRM55971.00 TZGD 10. 1. 2008 — 

 

 

 

 

                                                           
1 Nadomestni sprejemnik za obdobje, ko je bil sprejemnik Trimble NetRS na servisu. 
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Preglednica 1.3: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo BREZ 

BREZ 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 
2. 6. 2006 19. 1. 2007 1.1-3 GPS 

19. 1. 2007 31. 5. 2016 1.1-5 GPS 

Trimble NetR9 

31. 5. 2016 19. 1. 2017 5.03 GPS + GLO 

19. 1. 2017 11. 1. 2018 5.20 GPS + GLO 

11. 1. 2018 — 5.22 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 2. 6. 2006 31. 5. 2016 

Trimble TRM57971.00 TZGD 31. 5. 2016 — 

 

Preglednica 1.4: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo CELJ 

CELJ 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 
25. 11. 2005 5. 1. 2012 2.14 / 2.121 GPS 

5. 1. 2012 9. 1. 2012 8.50 / 6.110 GPS 

Leica GRX1200+GNSS 
9. 1. 2012 12. 1. 2018 8.50.2335 / 6.110 GPS + GLO 

12. 1. 2018 — 8.71.2534 / 6.112 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 26. 1. 2006 2. 6. 2016 

Trimble TRM57971.00 TZGD 2. 6. 2016 — 
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Preglednica 1.5: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo CRNO 

CRNO 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica SR530 
6. 11. 2002 1. 8. 2005 4.10 GPS 

3. 8. 2005 13. 9. 2007 5.00 GPS 

Trimble NetR5 
13. 9. 2007 30. 3. 2009 3.50 GPS + GLO 

30. 3. 2009 — 3.84 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT504 LEIS 6. 11. 2002 13. 9. 2007 

Trimble TRM55971.00 TZGD 13. 9. 2007 — 

 

Preglednica 1.6: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo IDRI 

IDRI 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

LEICA GRX1200+GNSS 17. 1. 2014 — 8.71.2534 / 6.112 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR10 NONE 17. 1. 2014 — 

 

Preglednica 1.7: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo ILIB 

ILIB 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 19. 12. 2005 21. 3. 2009 1.1-5 GPS 

Trimble NetRS 28. 3. 2009 16. 10. 2013 1.1-5 GPS 

Trimble NetR9 

16. 10. 2013 9. 6. 2015 4.81 GPS + GLO 

9. 6. 2015 19. 1. 2017 5.01 GPS + GLO 

19. 1. 2017 11. 1. 2018 5.20 GPS + GLO 

11. 1. 2018 — 5.22 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 19. 12. 2005 16. 10. 2013 

Trimble TRM57971.00 TZGD 16. 10. 2013 — 
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Preglednica 1.8: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo KOPE 

KOPE 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 
12. 12. 2005 10. 1. 2012 2.14 GPS 

10. 1. 2012 6. 11. 2015 8.50 GPS 

Leica GR25 

6. 11. 2015 12. 1. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO 

12. 1. 2018 26. 4. 2018 4.11.606 / 6.523 GPS + GLO 

26. 4. 2018 4. 5. 2018 4.11.606 / 6.523 GPS + GLO + GAL 

4. 5. 2018 — 4.20.232 / 6.524 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT504 LEIS 12. 12. 2005 6. 11. 2015 

Leica LEIAR20 LEIM 6. 11. 2015 — 

 

Preglednica 1.9: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo GSR1 

GSR1 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica SR9500 1. 2. 2000 22. 12. 2001 5.04 GPS 

Leica RS500 22. 12. 2001 18. 9. 2008 5.00 GPS 

Leica GRX1200GGPRO 

19. 9. 2008 24. 4. 2009 5.62 / 3.014 GPS + GLO 

24. 4. 2009 6. 5. 2010 7.02 / 3.017 GPS + GLO 

6. 5. 2010 9. 1. 2012 7.02 / 3.019 GPS + GLO 

9. 1. 2012 — 8.50.2335 / 3.055 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT303 LEIC 1. 2. 2000 25. 4. 2001 

Leica LEIAT302-GP NONE 25. 4. 2001 22. 12. 2001 

Leica LEIAT504 LEIS 22. 12. 2001 18. 9. 2008 

Leica LEIAT504GG LEIS 19. 9. 2008 — 

 

 

 

 

 



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

18 

Preglednica 1.10: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo LEND 

LEND 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 10. 1. 2013 15. 10. 2015 8.50 GPS 

Leica GRX1200+GNSS 
16. 10. 2015 14. 1. 2018 9.20.3316 / 6.404 GPS + GLO 

14. 1. 2018 — 9.20.3316 / 6.405 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT504 LEIS 10. 1. 2013 — 

 

Preglednica 1.11: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo MARI 

MARI 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica RS500 

4. 11. 2002 11. 11. 2005 4.10 GPS 

11. 11. 2005 19. 9. 2007 5.00 GPS 

29. 11. 2007 7. 10. 2008 5.00 GPS 

Trimble NetR52 13. 9. 2007 3. 10. 2007 3.50 GPS + GLO 

Leica GRX1200GGPRO 

7. 10. 2008 29. 4. 2009 6.02 GPS + GLO 

29. 4. 2009 5. 5. 2010 7.02 / 3.017 GPS + GLO 

5. 5. 2010 10. 11. 2010 7.02 / 3.019 GPS + GLO 

10. 11. 2010 12. 1. 2012 7.59 / 3.019 GPS + GLO 

12. 1. 2012 8. 1. 2015 8.50 GPS + GLO 

26. 1. 2015 — 8.71.2534 / 3.823 GPS + GLO 

Leica GRX1200+GNSS3 8. 1. 2015 26. 1. 2015 8.01.1012 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT504 LEIS 4. 11. 2002 7. 10. 2008 

Trimble TRM55971.00 TZGD4 13. 9. 2007 3. 10. 2007 

Leica LEIAT504GG LEIS 7. 10. 2008 — 

 

 

 

                                                           
2 Nadomestni sprejemnik za obdobje, ko je bil sprejemnik Leica RS500 na servisu. 
3 Nadomestni sprejemnik za obdobje, ko je bil sprejemnik Leica GRX1200GGPRO na servisu. 
4 Nadomestna antena za obdobje, ko je bil sprejemnik Leica RS500 na servisu. 
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Preglednica 1.12: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo NOVG 

NOVG 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 
8. 6. 2005 10. 1. 2012 2.10 / 2.121 GPS 

10. 1. 2012 28. 5. 2013 8.50 / 2.127 GPS 

Leica GRX1200+GNSS 
29. 5. 2013 5. 12. 2014 8.50 GPS + GLO 

5. 12. 2014 — 8.71.2534 / 6.112 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAX1202 NONE 8. 6. 2005 16. 7. 2008 

Leica LEIAT504 LEIS 16. 7. 2008 28. 5. 2013 

Leica LEIAR10 NONE 29. 5. 2013 — 

 

Preglednica 1.13: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo PTUJ 

PTUJ 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 27. 1. 2006 26. 1. 2015 2.14 / 2.121 GPS 

Leica GR10 

26. 1. 2015 13. 7. 2017 3.11.1639 / 6.403 GPS + GLO 

13. 7. 2017 4. 5. 2018 4.11.606 / 6.523 GPS + GLO 

4. 5. 2018 — 4.20.232 / 6.524 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAX1202 NONE 27. 1. 2006 26. 1. 2015 

Leica LEIAR20 LEIM 26. 1. 2015 — 
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Preglednica 1.14: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo RADO 

RADO 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 
17. 6. 2005 20. 3. 2006 1.1-3 GPS 

20. 3. 2006 29. 1. 2015 1.1-5 GPS 

Trimble NetR9 

29. 1. 2015 9. 6. 2015 4.81 GPS + GLO 

9. 6. 2015 19. 1. 2017 5.01 GPS + GLO 

19. 1. 2017 11. 1. 2018 5.20 GPS + GLO 

11. 1. 2018 — 5.22 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 17. 6. 2005 29. 1. 2015 

Trimble TRM57971.00 TZGD 29. 1. 2015 — 

 

Preglednica 1.15: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo SLOG 

SLOG 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 
3. 6. 2005 20. 3. 2006 1.1-3 GPS 

20. 3. 2006 18. 12. 2009 1.1-5 GPS 

Trimble NetR5 

18. 12. 2009 7. 6. 2013 4.03 GPS + GLO 

7. 6. 2013 18. 1. 2018 4.41 GPS + GLO 

18. 1. 2018 — 4.70 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 3. 6. 2005 18. 12. 2009 

Trimble TRM55971.00 TZGD 18. 12. 2009 — 
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Preglednica 1.16: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo TREB 

TREB 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 19. 12. 2005 31. 5. 2013 1.1-5 GPS 

Trimble NetR9 

31. 5. 2013 9. 6. 2015 4.80 GPS + GLO 

9. 6. 2015 19. 1. 2017 5.01 GPS + GLO 

19. 1. 2017 11. 1. 2018 5.20 GPS + GLO 

11. 1. 2018 — 5.22 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 TZGD 19. 12. 2005 28. 5. 2013 

Trimble TRM57971.00 TZGD 28. 5. 2013 — 

 

Preglednica 1.17: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo VELP 

VELP 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 25. 11. 2005 25. 1. 2011 2.14 / 2.121 GPS 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAX1201 NONE 25. 11. 2005 31. 7. 2008 

Leica LEIAT504 LEIS 31. 7. 2008 25. 1. 2011 

 

Preglednica 1.18: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo CAKO 

CAKO 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetR5 

9. 12. 2008 19. 1. 2011 3.60 GPS + GLO 

20. 1. 2011 5. 12. 2014 4.03 GPS + GLO 

5. 12. 2014 19. 1. 2017 4.85 GPS + GLO 

19. 1. 2017 — 48.01 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM55971.00 TZGD 9. 12. 2008 — 
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Preglednica 1.19: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo DELN 

DELN 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetR5 

9. 12. 2008 19. 1. 2011 3.60 GPS + GLO 

20. 1. 2011 5. 12. 2014 4.03 GPS + GLO 

5. 12. 2014 19. 1. 2017 4.85 GPS + GLO 

19. 1. 2017 — 48.01 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM55971.00 TZGD 9. 12. 2008 — 

 

Preglednica 1.20: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo KARL 

KARL 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetR5 

9. 12. 2008 19. 1. 2011 3.60 GPS + GLO 

20. 1. 2011 5. 12. 2014 4.03 GPS + GLO 

5. 12. 2014 15. 1. 2017 4.85 GPS + GLO 

16. 1. 2017 — 48.01 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM55971.00 TZGD 9. 12. 2008 — 

 

Preglednica 1.21: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo PORE 

PORE 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetR5 

9. 12. 2008 19. 1. 2011 3.60 GPS + GLO 

20. 1. 2011 5. 12. 2014 4.03 GPS + GLO 

5. 12. 2014 19. 1. 2017 4.85 GPS + GLO 

19. 1. 2017 — 48.01 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM55971.00 TZGD 9. 12. 2008 — 
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Preglednica 1.22: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo RIJE 

RIJE 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetR5 

9. 12. 2008 19. 1. 2011 3.60 GPS + GLO 

20. 1. 2011 5. 12. 2014 4.03 GPS + GLO 

5. 12. 2014 19. 1. 2017 4.85 GPS + GLO 

19. 1. 2017 — 48.01 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM55971.00 TZGD 9. 12. 2008 — 

 

Preglednica 1.23: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo ZABO 

ZABO 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetR5 

9. 12. 2008 19. 1. 2011 3.60 GPS + GLO 

20. 1. 2011 5. 12. 2014 4.03 GPS + GLO 

5. 12. 2014 19. 1. 2017 4.85 GPS + GLO 

19. 1. 2017 — 48.01 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM55971.00 TZGD 9. 12. 2008 — 

 

Preglednica 1.24: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo BLEI 

BLEI 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Javad JPS LEGACY 

3. 7. 2005 3. 12. 2007 2.3 p4 GPS + GLO 

3. 12. 2007 22. 1. 2008 2.6.0 GPS + GLO 

22. 1. 2008 19. 11. 2012 2.6.1 GPS + GLO 

Leica GR10 19. 11. 2012 — 2.62.782 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Javad JPSREGANT_DD_E1 NONE 3. 7. 2005 19. 11. 2012 

Leica LEIAR10 NONE 19. 11. 2012 — 
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Preglednica 1.25: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo DLBG 

DLBG 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica SR520 

9. 9. 2003 12. 11. 2007 4.01 GPS 

12. 11. 2007 17. 9. 2009 5.06 GPS 

17. 9. 2009 10. 11. 2009 5.10 GPS 

Leica GRX1200+GNSS 

10. 11. 2009 14. 4. 2010 7.53 / 4.003 GPS + GLO + GAL 

14. 4. 2010 6. 9. 2010 7.80 / 4.004 GPS + GLO + GAL 

6. 9. 2012 29. 10. 2010 8.00 / 4.005 GPS + GLO + GAL 

29. 10. 2010 18. 11. 2010 8.00 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

18. 11. 2010 28. 3. 2011 8.01 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

28. 3. 2011 22. 6. 2011 8.10 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

22. 6. 2011 31. 1. 2012 8.20 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

31. 1. 2012 29. 2. 2012 8.50 / 6.110 GPS + GLO + GAL 

29. 2. 2012 27. 3. 2012 8.20 / 6.110 GPS + GLO + GAL 

27. 3. 2012 19. 2. 2013 8.51 / 6.110 GPS + GLO + GAL 

19. 2. 2013 8. 10. 2013 8.51 / 6.111 GPS + GLO + GAL 

8. 10. 2013 20. 1. 2015 8.71 / 6.112 GPS + GLO + GAL 

20. 1. 2015 — 9.20.3316 / 6.404 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT504 BEVA 9. 9. 2003 14. 4. 2010 

Leica LEIAR25.R3 LEIT 14. 4. 2010 — 
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Preglednica 1.26: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo FLBG 

FLBG 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Trimble NetRS 
6. 7. 2005 15. 12. 2005 1.1-1 GPS 

15. 12. 2005 14. 4. 2010 1.1-3 GPS 

Leica GRX1200+GNSS 

14. 4. 2010 6. 9. 2010 7.80 / 4.004 GPS + GLO + GAL 

6. 9. 2012 28. 10. 2010 8.00 / 4.005 GPS + GLO + GAL 

28. 10. 2010 18. 11. 2010 8.00 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

18. 11. 2010 28. 3. 2011 8.01 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

28. 3. 2011 22. 6. 2011 8.10 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

22. 6. 2011 31. 1. 2012 8.20 / 4.007 GPS + GLO + GAL 

31. 1. 2012 29. 2. 2012 8.50 / 6.110 GPS + GLO + GAL 

29. 2. 2012 27. 3. 2012 8.20 / 6.110 GPS + GLO + GAL 

27. 3. 2012 19. 2. 2013 8.51 / 6.110 GPS + GLO + GAL 

19. 2. 2013 8. 10. 2013 8.51 / 6.111 GPS + GLO + GAL 

8. 10. 2013 20. 1. 2015 8.71 / 6.112 GPS + GLO + GAL 

20. 1. 2015 — 9.20.3316 / 6.404 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Trimble TRM41249.00 6. 7. 2005 14. 4. 2010 

Leica LEIAR25.R3 LEIT 14. 4. 2010 — 

 

Preglednica 1.27: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo KLAG 

KLAG 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Javad JPS E_GGD 

3. 7. 2005 3. 12. 2007 2.3 p4 GPS + GLO 

3. 12. 2007 22. 1. 2008 2.6.0 GPS + GLO 

22. 1. 2008 24. 8. 2009 2.6.1 GPS + GLO 

Javad JPS E_GGD 24. 8. 2009 19. 11. 2012 2.6.1 GPS + GLO 

Leica GR10 
19. 11. 2012 7. 6. 2016 2.62.782 GPS + GLO + GAL 

10. 6. 2016 — 2.62.782 GPS + GLO + GAL 

Leica GR10 7. 6. 2016 10. 6. 2016 2.62.782 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Javad JPSREGANT_DD_E1 NONE 3. 7. 2005 19. 11. 2012 

Leica LEIAT504 LEIS 19. 11. 2012 — 
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Preglednica 1.28: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo LANK 

BLEI 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Javad JPS LEGACY 

3. 7. 2005 3. 12. 2007 2.3 p4 GPS + GLO 

3. 12. 2007 22. 1. 2008 2.6.0 GPS + GLO 

22. 1. 2008 19. 11. 2012 2.6.1 GPS + GLO 

Leica GR10 19. 11. 2012 — 2.62.782 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Javad JPSREGANT_DD_E2 NONE 3. 7. 2005 3. 12. 2012 

Leica LEIAR10 NONE 3. 12. 2012 — 

 

Preglednica 1.29: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo ZALA 

ZALA 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica RS500 16. 6. 2004 3. 3. 2009 5 GPS 

Leica GRX1200GGPRO 

3. 3. 2009 9. 7. 2009 7.0 GPS + GLO 

9. 7. 2009 17. 2. 2010 7.53 GPS + GLO 

17. 2. 2010 6. 7. 2010 7.80 / 3.019 GPS + GLO 

6. 7. 2010 29. 3. 2011 8.00 / 3.019 GPS + GLO 

29. 3. 2011 31. 5. 2011 8.10 / 3.019 GPS + GLO 

31. 5. 2011 6. 1. 2012 8.20 / 3.019 GPS + GLO 

6. 1. 2012 18. 4. 2012 8.50 / 3.019 GPS + GLO 

18. 4. 2012 29. 5. 2014 8.51 / 3.019 GPS + GLO 

29. 5. 2014 — 8.71 / 3.822 GPS + GLO 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAT503 LEIC 16. 6. 2004 3. 3. 2009 

Leica LEIAT504GG LEIS 3. 3. 2009 — 
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1.1.2 Strojna in programska oprema centra Službe za GNSS 

Za upravljanje in nadzor omrežja SIGNAL ter distribucijo produktov trenutno uporabljamo celovito 

programsko rešitev Trimble Pivot Platform. TPP predstavlja ogrodje za upravljanje, nadzor in 

distribucijo produktov omrežij GNSS, ki je dodatno razširljivo z različnimi aplikacijami, ki jih uporabnik 

izbira glede na njegove potrebe. TPP je zasnovan modularno, posamezne module pa lahko združujemo 

v t. i. kontejnerje, ki so lahko nameščeni na različnih strežnikih. Programsko opremo redno 

posodabljamo, omeniti pa velja dve večji posodobitvi. TPP uporabljamo od 5. 12. 2014. Med 4. 7. 2011 

in 5. 12. 2014 smo za upravljanje omrežja uporabljali Trimble VRS3Net, ki je predhodnik programske 

platforme TPP. Pred VRS3Net pa je bil v uporabi skupek različnih programov (Trimble GPSNet, Trimble 

Ephemeries Download, Trimble GPServer, Trimble NTRIP Caster), ki so bili med seboj sicer povezani, 

vendar ne preko nekega skupnega ogrodja (kot so npr. posamezne aplikacije povezane znotraj TPP). 

Poleg tega posamezni programi niso delovali kot servisi (kot v primeru VRS3Net in TPP), temveč kot 

običajni programi. 

Od leta 2016 za nadzor kakovosti delovanja omrežja SIGNAL dodatno uporabljamo tudi program 

Alberding-QC. 

V okviru omrežja SIGNAL deluje v centru Službe za GNSS pet strežnikov: 

− produkcijski strežnik: Vse stalno delujoče postaje omrežja SIGNAL so znotraj omrežja VPN 

povezane s produkcijskim strežnikom omrežja SIGNAL, na katerem tečejo tisti moduli 

programske platforme TPP, ki so potrebni za sprejemanje podatkov stalno delujočih postaj in 

njihovo arhiviranje, izdelavo mrežnih produktov VRS in MAC za uporabo omrežja v realnem 

času, pripravo podatkov za naknadno obdelavo ter za nadzor kakovosti delovanja omrežja. 

− distribucijski strežnik: Glavna naloga distribucijskega strežnika je posredovanje produktov 

omrežja SIGNAL končnim uporabnikom. Na njem teče modul NTRIP Caster, preko katerega 

imajo uporabniki dostop do produktov za določitev položaja v realnem času (opazovanja stalno 

delujočih postaj, mrežni produkti). Poleg modula NTRIP Caster je na distribucijski strežnik 

nameščen tudi spletni portal Trimble Pivot Web, preko katerega uporabniki naročajo in 

prenašajo produkte za namen naknadne obdelave opazovanj GNSS. 

− redundantni produkcijski strežnik: Enaka konfiguracija kot osnovni produkcijski strežnik, ki ga 

nadomesti v primeru okvare. 

− redundantni distribucijski strežnik: Enaka konfiguracija kot osnovni distribucijski strežnik, ki ga 

nadomesti v primeru okvare. 

− strežnik CSD: Strežnik CSD zagotavlja uporabnikom dostop do omrežja SIGNAL preko klicnega 

dostopa. 

1.1.3 Telekomunikacijska povezava stalno delujočih postaj omrežja SIGNAL s centrom Službe za 

GNSS 

Opazovanja GNSS stalno delujočih postaj omrežja SIGNAL se v center Službe za GNSS prenašajo v 

realnem času preko internetne povezave. Vsaka postaja je tako opremljena z modemom in 

usmerjevalnikom. Zaradi varnostni so tako postaje kot strežniki omrežja SIGNAL povezani v VPN. 

Do leta 2013: Ponudnik telekomunikacijskih storitev na stalno delujočih postajah je bil Telekom 

Slovenije. Postaje je opremil z modemi, ki so zagotavljali internetno povezavo. GURS je postaje 

dodatno opremil z usmerjevalniki, ki so zagotavljalo vzpostavitev VPN. 



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

28 

2013–2015: Ponudnik telekomunikacijskih storitev na stalno delujočih postajah je bil T-2. V sklopu 

menjave ponudnika telekomunikacijskih storitev so bili zamenjani tudi modemi na postajah. VPN je bil 

še vedno vzpostavljen na usmerjevalnikih, ki jih je zagotovil GURS. 

Od leta 2015: V začetku leta 2015 je bila ponovno opravljena menjava ponudnika telekomunikacijskih 

storitev – ponudnik je ponovno postal Telekom Slovenije. Poleg samega internetnega dostopa od leta 

2015 Telekom Slovenije zagotavlja tudi VPN prek omrežja IP/MPLS. Ponovno je bila opravljena menjava 

mrežne opreme – tokrat sta bila na postajah zamenjana tako modem kot tudi usmerjevalnik. Vsa 

mrežna oprema ja sedaj v lasti Telekoma Slovenije, ki skrbi tudi za njeno vzdrževanje oziroma menjavo 

v primeru okvare. 

1.2 Omrežje 0. reda 

Kombinirana geodetska mreža 0. reda je sestavljena iz šestih geodetskih točk najvišje kakovosti ter 

predstavlja najkakovostnejše ogrodje za realizacijo in nadzor prihodnjih državnih geodetskih 

referenčnih sistemov. Del kombinirane geodetske mreže 0. reda je tudi deset stalno delujočih postaj 

GNSS, ki so nameščene na referenčnih točkah GNSS kombinirane geodetske mreže 0. reda (slika 1.2, 

preglednica 1.30). Na točkah Areh, Korada, Prilozje in Šentvid pri Stični so vzpostavljene dvojne točke 

GNSS, kar pomeni, da sta na stebru posamezne točke 0. reda stabilizirani in z anteno in sprejemnikom 

GNSS opremljeni dve referenčni točki GNSS. Stalno delujoča postaja na točki Koper je postaja KOPE 

omrežja SIGNAL. Na vseh točkah 0. reda, razen v Kopru, je nameščen senzor nagiba, na točkah Areh, 

Korada, Prilozje in Šentvid pri Stični pa je nameščena tudi meteorološka postaja (preglednica 1.30). 

Senzor nagiba in meteorološka postaja posamezne točke sta povezana z eno izmed postaj GNSS, ki 

sprejema in shranjuje njihove podatke. Opazovanja stalno delujočih postaj omrežja 0. reda, 

meteoroloških postaj in senzorjev nagiba se pošiljajo v center Službe za GNSS na Geodetskem inštitutu 

Slovenije, kjer se arhivirajo. Lastnik kombinirane mreže 0. reda je Geodetska uprava Republike 

Slovenije, za nemoteno delovanje in upravljanje omrežja 0. reda pa skrbi Služba za GNSS, ki deluje v 

okviru državne geodetske službe na Geodetskem inštitutu Slovenije. 

Preglednica 1.30: Lokacije in imena referenčnih točk GNSS omrežja 0. reda ter njihova opremljenost s meteorološko postajo 
in senzorjem nagiba 

Lokacija točke 0. reda 
Ime referenčne točke 

GNSS 
Meteorološka postaja Senzor nagiba 

Areh 
ARA1 / / 

ARA2 Vaisala WXT520 Leica Nivel 210 

Korada 
KDA1 / / 

KDA2 Vaisala WXT520 Leica Nivel 210 

Kog KGA1 / Leica Nivel 210 

Koper KOPE / / 

Prilozje 
PZA1 / / 

PZA2 Vaisala WXT520 Leica Nivel 210 

Šentvid pri Stični 
STA1 / / 

STA2 Vaisala WXT520 Leica Nivel 210 
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Slika 1.2: Lokacije stalno delujočih postaj omrežja 0. reda 

1.2.1 Oprema GNSS na stalno delujočih postajah omrežja 0. reda 

Osnovo vsake stalno delujoče postaje GNSS omrežja 0. reda predstavljata namenska sprejemnik GNSS 

in antena GNSS. Dodatno so postaje opremljene z mrežno opremo (modem in usmerjevalnik), ki 

zagotavlja internetno povezavo posamezne postaje s centrom Službe za GNSS ter z napajalno opremo 

(baterija in napajalnik sprejemnika GNSS, sistem UPS), ki skrbi za čim bolj nemoteno delovanje postaje. 

V preglednicah 1.31–1.39 je za posamezno postajo omrežja 0. red podana zgodovina nameščene 

opreme – vsi kadarkoli nameščeni sprejemniki GNSS, skupaj s posodobitvami njihove strojne 

programske opreme (FW) in vse kadarkoli nameščene antene GNSS. Izjema je postaja KOPE, ki je 

primarno stalno delujoča postaja omrežja SIGNAL, tako da so našteti podatki za to postajo podani v 

preglednici 1.8. 

Preglednica 1.31: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo ARA1 

ARA1 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR30 

22. 11. 2017 26. 4. 2018 4.11.606 / 7.102 GPS + GLO 

26. 4. 2018 4. 5. 2018 4.11.606 / 7.102 GPS + GLO + GAL 

4. 5. 2018 — 4.20.232 / 7.300 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 22. 11. 2017 — 
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Preglednica 1.32: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo ARA2 

ARA2 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR25 

16. 11. 2015 26. 4. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO 

26. 4. 2018 4. 5. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO + GAL 

4. 5. 2018 — 4.02.386 / 6.522 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 16. 11. 2015 — 

 

Preglednica 1.33: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo KDA1 

KDA1 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR30 

28. 11. 2017 26. 4. 2018 4.11.606 / 7.102 GPS + GLO 

26. 4. 2018 4. 5. 2018 4.11.606 / 7.102 GPS + GLO + GAL 

4. 5. 2018 — 4.20.232 / 7.300 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 28. 11. 2017 — 

 

Preglednica 1.34: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo KDA2 

KDA2 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR25 

2. 1. 2016 26. 4. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO 

26. 4. 2018 4. 5. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO + GAL 

4. 5. 2018 — 4.02.286 / 6.522 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 2. 1. 2016 — 
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Preglednica 1.35: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo KGA1 

KGA1 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR25 

30. 6. 2015 12. 1. 2018 3.11.1639 / 6.403 GPS + GLO 

12. 1. 2018 26. 4. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO 

26. 4. 2018 — 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 30. 6. 2015 — 

 

Preglednica 1.36: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo PZA1 

PZA1 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR25 

5. 6. 2015 12. 1. 2018 3.11.1639 / 6.403 GPS + GLO 

12. 1. 2018 26. 4. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO 

26. 4. 2018 — 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 5. 6. 2015 — 

 

Preglednica 1.37: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo PZA2 

PZA2 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GRX1200PRO 5. 6. 2015 — 8.71.2534 / 2.127 GPS 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 5. 6. 2015 — 
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Preglednica 1.38: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo STA1 

STA1 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica RS500 9. 11. 2015 15. 4. 2016 — GPS 

Leica GRX1200PRO 15. 4. 2016 — 8.71.2534 / 2.127 GPS 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 9. 11. 2015 — 

 

Preglednica 1.39: Zgodovina nameščenih sprejemnikov s pripadajočimi posodobitvami FW in zgodovina nameščenih anten za 
stalno delujočo postajo STA2 

STA2 
 

SPREJEMNIKI 

Tip 
Datum 

namestitve 
Datum 

odstranitve 
FW GNSS 

Leica GR25 

9. 11. 2015 12. 1. 2018 3.22.1818 / 6.521 GPS + GLO 

12. 1. 2018 26. 4. 2018 4.02.386 / 6.522 GPS + GLO 

26. 4. 2018 — 4.02.386 / 6.522 GPS + GLO + GAL 
 

ANTENE 

Tip Datum namestitve Datum odstranitve 

Leica LEIAR20 LEIM 9. 11. 2015 — 

 

1.2.2 Programska oprema za upravljanje in nadzor omrežja 0. reda 

Za upravljanje in nadzor delovanja omrežja 0. reda že od pričetka operativnega delovanja omrežja 

uporabljamo programsko rešitev Alberding GNSS Status Software v kombinaciji s programom Alberding 

PPP Monitoring. 

1.2.3 Telekomunikacijska povezava stalno delujočih postaj omrežja 0. reda s centrom Službe za 

GNSS 

Opazovanja GNSS stalno delujočih postaj omrežja 0. reda in podatki meteoroloških postaj in senzorjev 

nagiba se v center Službe za GNSS prenašajo v realnem času preko internetne povezave. Vsaka postaja 

je tako opremljena z modemom in usmerjevalnikom. Zaradi varnostni so tako postaje kot strežnik 

omrežja 0. reda povezani v VPN. Ponudnik telekomunikacijskih storitev je od začetka delovanja 

omrežja 0. reda Telekom Slovenije, ki je tudi lastnik mrežne opreme in zagotavlja njeno vzdrževanje 

ter odpravljanje napak na njej. Enako kot pri omrežju SIGNAL Telekom Slovenije tudi v omrežju 0. reda 

zagotavlja VPN prek omrežja IP/MPLS. 
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2 ANALIZA DELOVANJA OMREŽIJ SIGNAL IN 0. RED 

2.1 Omrežje SIGNAL – analiza obstoječega nadzora kakovosti delovanja omrežja, analiza 

znanih težav v delovanju omrežja in težav uporabnikov omrežja ter analiza trenutnih 

postopkov njihovega odpravljanja 

Omrežje SIGNAL lahko tako v grobem razdelimo na tri segmente: 

i) stalno delujoče postaje omrežja SIGNAL, 

ii) stalno delujoče postaje omrežij APOS, CROPOS in GNSSnet.hu, ki gostujejo v omrežju SIGNAL, 

iii) center Službe za GNSS. 

Služba za GNSS izvaja nadzor kakovosti delovanja vseh treh segmentov, hkrati pa je odgovorna za 

odpravljanje težav na segmentih (i) in (iii). V primeru težave na segmentu (ii) pa o njej lahko le obvesti 

upravljavca tujega omrežja in po potrebi začasno odstrani postajo iz omrežja SIGNAL. 

Posamezna postaja omrežja SIGNAL je v osnovi sestavljena iz: 

− sprejemnika in antene GNSS; 

− telekomunikacijske opreme (modem in usmerjevalnik), ki zagotavlja povezavo sprejemnika s 

centrom Službe za GNSS; 

− napajalne opreme (napajalnik in baterija sprejemnika GNSS ter brezprekinitveno napajanje 

(UPS)). 

V centru Službe za GNSS je na strežnikih omrežja SIGNAL nameščena programska oprema za nadzor in 

upravljanje z omrežjem, arhiviranje podatkov ter pripravo in posredovanje produktov uporabnikom v 

realnem času in za namen naknadne obdelave. 

2.1.1 Opis obstoječega nadzora kakovosti delovanja omrežja SIGNAL 

Od samega začetka delovanja omrežja SIGNAL smo izvajali dnevne, tedenske in mesečne procese 

nadzora delovanja omrežja SIGNAL. Procese smo z izkušnjami razvijali, spreminjali in po potrebi 

dodajali nove. Glavni razlogi za spremembe so spremembe programske opreme centra Službe za GNSS 

in menjave strojne opreme tako na centru Službe za GNSS kot tudi na posameznih stalnih postajah 

GNSS omrežja SIGNAL. 

Postopke nadzora omrežja SIGNAL smo razdelili na: 

− opravila, ki se izvajajo večkrat dnevno, 

− opravila, ki se izvajajo enkrat dnevno, 

− opravila, ki se izvajajo enkrat tedensko, 

− nadzor omrežja z uporabo programskega paketa Alberding-QC, 

− letni pregled postaj. 

V nadaljevanju poglavja so razloženi postopki iz posamezne skupine. 

2.1.1.1 Opravila, ki se izvajajo večkrat dnevno 

Večkrat dnevno preverimo stanje in delovanje strežnikov in postaj omrežja SIGNAL. Večkrat dnevno 

preverimo ali so aktivirani vsi kontejnerji v programskem paketu Trimble Pivot Platform na vseh 

strežnikih, ali so povezane vse postaje v omrežju ter če katera od aplikacij platforme TPP javlja 

opozorilo ali napako. Prav tako preverimo ali je pri katerem od modulov prisotna napaka ali opozorilo 

in ali kateri od modulov ne deluje, ali pa je celo odstranjen. 
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V modulu NTRIP Caster preverimo, ali so prisotni uporabniki. Vedno so prisotne vsaj povezave tujih 

omrežij APOS, CROPOS in GNSSnet.hu, s katerimi imamo sklenjen sporazum o izmenjavi podatkov. Ti 

uporabniki so prijavljeni 24 ur na dan, vse dni v letu. Ostali uporabniki so prijavljeni krajši čas. Če je 

kateri od drugih uporabnikov prijavljen nenavadno dolgo (več ur ali dni) ga ročno odjavimo, saj gre v 

tem primeru lahko za napako na strani uporabnika. V modulu NTRIP Caster preverimo ali so vse 

dostopne točke do postaj povezane. Preverjamo tudi delovanje strežnika CSD – na strežnik se prijavimo 

preko oddaljenega dostopa in preverimo delovanje vseh petih modulov, na katere se povezujejo 

uporabniki, ki do omrežja SIGNAL dostopajo preko klicnega dostopa. 

Večkrat dnevno preverimo tudi elektronski poštni predal omrežja SIGNAL gps@gis.si in odgovorimo na 

pošto uporabnikov. 

Prav tako preverimo delovanje RINEX portala. Preverimo, če je dosegljiv, če se lahko nanj prijavimo in 

če delujejo meniji ter prenos RINEX datotek. 

 
Slika 2.1: Nadzor omrežja SIGNAL – opravila, ki jih opravimo večkrat na dan 

2.1.1.2 Opravila, ki se izvajajo enkrat dnevno 

Vsako jutro, najkasneje do 7:45 na strežniku omrežja SIGNAL preverimo vse ikone v pogledu aplikacije 

programskega paketa Trimble Pivot Platform. V kolikor katera od ikon izkazuje napako ali opozorilo 

preverimo in po potrebi odpravimo vzroke. 

V Trimble Service Administratorju (TSA) preverimo ali vsi kontejnerji delujejo. Sicer program 

avtomatsko ponovno zažene ugasnjene kontejnerje, vendar se lahko zgodi, da se kateri od njih ne 

zažene ponovno. 

V Trimble Pivot Platform programski opremi preverimo, ali so vzpostavljene vse povezave s stalnimi 

postajami GNSS. Če je katera od povezav s postajo prekinjena (ikona pri modulu postaje v TPP bo 

mailto:gps@gis.si
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spremenjena), poskušamo ugotoviti vzrok okvare in jo poskušamo odpraviti. Bodisi sami, bodisi 

kontaktiramo pristojne službe kot npr. Telekom Slovenije, ki nam zagotavlja varne internetne 

povezave, bodisi katero od kontaktnih oseb, odgovornih za prizadeto postajo. Za odpravo napak na 

postaji imamo prav tako predviden protokol postopkov, katere moramo izvesti. 

V TPP nato preverimo modul Network Motion Engine (NME), ki preverja odstopanja trenutnih 

koordinat postaj od referenčnih koordinat, glede na referenčno postajo GSR1. V kolikor pride do večjih 

odstopanj to vidimo tako na sami ikoni modula postaje, kot tudi po vrednostih v seznamu postaj z 

njihovimi odstopanji. Dovoljena odstopanja so 5 cm za posamezno horizontalno koordinatno 

komponento oziroma 7 cm za 2D položaj, 10 cm za višinsko komponento položaja in 13 cm za 3D 

položaj. 

Naslednji korak je preverba FTP Mirror modula, tj. modula, ki za različne potrebe preko protokola FTP 

prenaša podatke (npr. na strežnik omrežja EPN se prenašajo dnevne datoteke RINEX z opazovanji 

postaje GSR1, ki je vključena v omrežje EPN, na strežnik UL FGG se prenašajo dnevne datoteke RINEX 

z opazovanji vseh postaj omrežja SIGNAL za namen izvajanja dnevnih preračunov koordinat …). Modul 

preverimo za napake in zapise o neuspelih prenosih podatkov. 

Modul Ephemeris Download je namenjen prenosu s satelita oddanih efemerid (angl. broadcast 

ephemeris), najhitrejših preciznih efemerid (angl. ultra-rapid ephemeris) in kodnih zamikov DCB. 

Pomembno je, da so vedno preneseni zadnji možni podatki. Zato je potrebno vsako jutro preveriti, da 

modul pravilno deluje in da so vsi podatki uspešno preneseni. Če katere od efemerid dlje časa niso 

posodobljene, je potrebno preveriti ali so povezave do strežnikov FTP, kamor ustrezne institucije te 

podatke odlagajo, dosegljive. 

V sklopu enega od prejšnjih kontrol smo že preverili ali je modul Reference Data Shop zagnan, vseeno 

pa je pri le-tem potrebno naknadno preveriti podatke, ki jih izpisuje. V posameznih zavihkih preverimo 

zgodovino procesiranja zahtevkov in zgodovino skeniranja RINEX podatkov v bazo. V kolikor je pri 

katerem od teh zavihkov prikazana napaka ali opozorilo, je potrebno ustrezno ukrepati. 

Zelo pomembno je preveriti modul NTRIP Caster, ki posreduje podatke uporabnikom v realnem času. 

Preverimo, ali so povezave na vse potrebne dostopne točke vzpostavljene, ali so uporabniki povezani 

in ali prejemajo ter pošiljajo podatke. Vedno (neodvisno od časa in vremena) so na NTRIP Caster 

povezana vsaj uporabniška imena tujih omrežij (APOS, CROPOS, GNSSnet.hu), s katerimi imamo 

podpisane pogodbe o vzajemni izmenjavi podatkov obmejnih postaj GNSS. Če ti uporabniki niso 

povezani z našim omrežjem, je to znak, da je z modulom, ali njegovimi povezavami najverjetneje nekaj 

narobe in je potrebno ukrepati, da se težavo odkrije in odpravi. Prav tako se na ta modul vsakih 5 minut 

prijavita dve uporabniški imeni našega kontrolnega sistema Alberding-QC in preverita dosegljivost 

petih dostopnih točk (več o tem v poglavju 2.1.1.4). 

Naslednji sklop preverjanj je povezan s spletnimi stranmi in portalom RINEX. Preverimo delovanje 

obojega. Na spletnih straneh omrežja SIGNAL na naslovu www.gu-signal.si preverimo delovanje več 

podstrani, predvsem delovanje spletnega obrazca za registracijo. Na RINEX portalu preverimo 

delovanje menijev ter testno naročimo in prenesemo vsaj eno datoteko RINEX. Preverimo, ali 

prenesena datoteka vsebuje kakršnekoli nepravilnosti, predvsem v glavi datoteke. Preverimo tudi nove 

vnose v spletni obrazec za registracijo. V primeru novih vpisov te ustrezno obdelamo. 

Prav tako najprej zjutraj preverimo vso novo elektronsko pošto, ki pride v elektronski predal gps@gis.si. 

Nanjo odgovorimo oziroma ustrezno ukrepamo glede na vsebino sporočila. 

http://www.gu-signal.si/
mailto:gps@gis.si
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Slika 2.2: Nadzor omrežja SIGNAL – opravila, ki jih opravimo enkrat na dan 

2.1.1.3 Opravila, ki se izvajajo enkrat tedensko 

Tedensko imamo dve nalogi, obe povezani z varnostnim kopiranjem. Enkrat tedensko naredimo kopijo 

registrov programa Trimble Pivot Platform in te kopije shranimo na mrežni disk. 

Prav tako naredimo varnostno kopijo SQL baze programskega paketa Trimble Pivot Platform. 

Varnostno kopijo se dela inkrementalno na obstoječo varnostno kopijo. Tako kopijo nato shranimo na 

mrežni disk. 

 
Slika 2.3: Nadzor omrežja SIGNAL – opravila, ki jih opravimo enkrat na teden 
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2.1.1.4 Nadzor omrežja stalnih postaj GNSS SIGNAL z uporabo programskega paketa Alberding-QC 

Za potrebe nadzora nad delovanjem omrežja stalnih postaj GNSS je GURS kupil programski paket 

Alberding-QC nemškega podjetja Alberding GmbH. Programski paket je namenjen nadzoru mrež GNSS 

in je v osnovi sestavljen iz treh modulov: 

− modul RTK-Check, 

− modul InspectRTCM, 

− modul Checkstream. 

 
Slika 2.4: Nadzor omrežja SIGNAL – programski paket Alberdnig-QC 

Modul RTK-Check je namenjen kontroli kakovosti določitve položaja v realnem času. Trenutno izvajamo 

monitoring enega baznega vektorja, in sicer baznega vektorja med stalno delujočo postajo GSR1 

omrežja SIGNAL in stalno delujočo postajo FGG3, ki je locirana na strehi UL FGG. Postaja FGG3 je v tem 

primeru obravnavana kot premični sprejemnik, njen položaj se preračunava v realnem času (ob uspešni 

inicializaciji) in primerja z referenčnimi koordinatami. V primeru prevelikih odstopanj v realnem času 

določenih koordinat premičnega sprejemnika od referenčnih koordinat (trenutno nastavljene mejne 

vrednosti so 2 cm za posamezno horizontalno komponento položaja in 8 cm za višino) ali ob neuspešni 

inicializaciji modul javi opozorilo in o tem obvesti administratorje po elektronski pošti. 

Modul InspectRTCM je namenjen analizi RTCM podatkovnih tokov. Modul se lahko poveže z 

NTRIP-strežnikom ter shranjuje RTCM podatkovni tok za naknadno analizo ali pa analizira že 

predhodno shranjen tok podatkov iz datoteke. Analizo podatkovnega toka poda v posebnem oknu, kjer 

izpisuje tudi napake in opozorila v primeru napak v podatkih znotraj podatkovnega toka. Orodje je 
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koristno za odkrivanje morebitnih napak v podatkovnem toku oziroma napačnih nastavitev omrežja 

SIGNAL. 

Modul Checkstream nadzoruje dostop do NTRIP Caster-ja posameznega omrežja. Uporabljamo ga za 

nadzor dostopa do storitev omrežja SIGNAL v realnem času. V sklopu osnovnega programskega paketa 

imamo na voljo povezave na pet dostopnih točk. Trenutno preverjamo dosegljivost dveh dostopnih 

točk za dostop do mrežnih produktov VRS in MAC ter treh dostopnih točk za dostop do opazovanj 

stalno delujočih postaj GSR1, MARI in KOPE. Sistem deluje tako, da se periodično povezuje na 

omenjene dostopne točke ter preverja njihovo dosegljivost in vsebino podatkov, ki jih prejme s 

posamezne dostopne točke. Če se pojavi napaka ali neskladje, sistem javi napako administratorjem po 

elektronski pošti. Pogostost preverjanja je odvisna od nastavitev, v našem primeru je trenutno 

nastavljena na tri minute. Modul poleg same dostopnosti NTRIP Caster-ja poda tudi določene druge 

napake, kot npr. napako v povezovanju, napako ob prijavi, napako stavka NMEA ali vrste in vsebine 

sporočila, visoko latenco podatkov ipd. 

Vsi moduli prikazujejo analizirane podatke v tabelarični in grafični obliki. Prav tako je možen pregled 

podatkov za poljubno časovno obdobje, kot tudi njihov izvoz v obliki poročila PDF. 

2.1.1.5 Letni pregled postaj omrežij 

V okviru vzdrževanja postaj omrežja SIGNAL in nadzora njihovega delovanja opravljamo letni pregled 

vseh postaj omrežja. Vsako postajo obiščemo enkrat letno, pri čemer pregledamo delovanje vseh 

komponent postaje, tj. sprejemnika, usmerjevalnika, modema, baterije, sistema UPS in napajalnika. Po 

potrebi opravimo čiščenje omaric z napravami in, če je potrebno, prevežemo kable. Prav tako opravimo 

test delovanja baterij in sistema UPS. V primeru, da kateri od teh ne deluje več oziroma se naprave, 

priklopljene nanj, izklopijo predčasno, naročimo menjavo tako baterije kot tudi sistema UPS. Prav tako 

zabeležimo morebitne zamenjave opreme na postaji, ter posebnosti v zvezi z njo. 

 
Slika 2.5 Nadzor omrežja SIGNAL – letni pregled postaj 

2.1.2 Seznam znanih težav v omrežju SIGNAL in obstoječih postopkov njihovega odkrivanja, 

identifikacije in odpravljanja 

V tem poglavju bo narejen pregled evidentiranih težav v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2018 (tj. od 

začetka operativnega delovanja omrežja SIGNAL do pričetka dela na dotičnem projektu). Glede na 

predhodno analizo evidentiranih težav lahko težave v delovanju omrežja SIGNAL razdelimo v naslednje 

večje skupine: 

− težave z delovanjem sprejemnikov GNSS, 

− težave z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja, 

− težave s strojno opremo centra Službe za GNSS, 

− težave s telekomunikacijsko infrastrukturo (težave z mrežno opremo posamezne postaje in 

centra Službe za GNSS ter napake oziroma dela na samem telekomunikacijskem omrežju) 
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− težave z elektroenergetsko infrastrukturo (težave z napajalno opremo naprav stalno delujočih 

postaj in naprav v centru Službe za GNSS ter napake oziroma dela na samem 

elektroenergetskem omrežju), 

− težave na gostujočih postajah tujih omrežij. 

Na sliki 2.6 je prikazan delež težav posamezne skupine za celotno analizirano obdobje. Vidimo lahko, 

da je bila več kot polovica (53 %) evidentiranih težav povezanih s telekomunikacijsko infrastrukturo. 

Kot je pokazala podrobnejša analiza (poglavje 2.1.2.4), je bilo večino teh težav posledica nepravilnega 

delovanja mrežne opreme stalno delujočih postaj v letih 2007–2011. Z 28 % sledijo težave, povezane z 

delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja. Težave iz ostalih skupin skupaj 

predstavljajo manj kot petino vseh zabeleženih težav (19 %). Podrobnejša analiza posameznih skupin 

je predstavljena v nadaljevanju poglavja. Na sliki 2.7 pa je prikazano skupno število vseh evidentiranih 

težav po posameznih letih analiziranega obdobja. Dobro je razviden trend upadanja števila težav v 

delovanju omrežja, kar je posledica stalnega razvoja in posodabljanja infrastrukture omrežja SIGNAL. 

 
Slika 2.6: Deleži evidentiranih težav v omrežju SIGNAL po posameznih skupinah za celotno obdobje analize 

55
7 %

212
27 %

8
1 %

416
54 %

72
9 %

11
1 %

Deleži evidentiranih težav v omrežju SIGNAL po posameznih skupinah za 
celotno obdobje analize

težave z delovanjem sprejemnikov GNSS

težave z delovanjem programske opreme
za upravljanje in nadzor omrežja

težave s strojno opremo centra Službe za
GNSS

težave s telekomunikacijsko infrastrukturo

težave z elektroenergetsko infrastrukturo

težave na gostujočih postajah tujih omrežij



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

40 

 
Slika 2.7: Število evidentiranih težav v omrežju SIGNAL po posameznih letih za celotno obdobje analize 

2.1.2.1 Težave z delovanjem sprejemnikov GNSS 

Evidentirane težave z delovanjem sprejemnikov GNSS lahko na grobo razdelimo v sledeče skupine: 

− Naključne napake v delovanju sprejemnika: Gre za naključne napake v delovanju 

sprejemnikove strojne programske opreme, ki so vzrok za različne nepravilnosti v delovanju 

sprejemnika (npr. sprejemnik se preneha odzivati, sprejemnik ne sprejema signalov satelitov, 

pojavi se veliko število izpadov signala …). Napako odpravi ponovni zagon sprejemnika. 

− Napaka v strojni programski opremi sprejemnika: Delovanje sprejemnika je stalno nepravilno 

(npr. sledenje nekaterih satelitov ni možno, v datotekah RINEX so vse vrednosti Dopplerjevih 

opazovanj 0, na nekaterih starejših sprejemnikih je možno vklopiti sledenje več signalov, kot 

je strojna omejitev sprejemnika, kar povzroči težave tako v delovanju sprejemnika, kot tudi 

težave v delovanju programske opreme za nadzor omrežja …). Težavo odpravi le nadgradnja 

strojne programske opreme ali izklop določene funkcionalnosti sprejemnika. 

− Napačne nastavitve sprejemnika: Težave so posledica napačnih nastavitev sprejemnika (npr. 

napačno nastavljena vrednost višinskega kota za sprejem signala satelitov, zaradi izklopljenega 

avtomatskega izbrisa starih podatkov se novi podatki ne shranjujejo na sprejemnik …). 

− Okvara sprejemnika: Sprejemnik zaradi okvare določene komponente stroje opreme ne deluje 

oziroma deluje nepravilno. Sprejemnik je potrebno poslati na servis, ali pa ga zamenjati. 

Število evidentiranih težav z delovanjem sprejemnikov GNSS stalno delujočih postaj omrežja SIGNAL je 

prikazano na sliki 2.8. 

Težave, povezane z delovanjem sprejemnikov stalno delujočih postaj so praviloma naključne narave, 

oziroma jih ni moč predvideti vnaprej, kar je razvidno tudi iz grafa na sliki 2.8. Največ težav je posledica 

starejših različic strojne programske opreme oziroma starejših sprejemnikov v kombinaciji z novejšimi 

tehnologijami GNSS. Npr. leta 2009 so imeli sprejemniki Trimble NetRS zaradi stare različice strojne 

programske opreme težave ob vklopljenem sledenju signala GPS L2C. Podobna težava se je v letu 2012 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

št
ev

ilo
 e

vi
d

en
ti

ra
n

ih
 t

ež
av

leto

Število evidentiranih težav v omrežju SIGNAL po posameznih letih za celotno 
obdobje analize

težave z delovanjem sprejemnikov GNSS težave z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja

težave s strojno opremo centra Službe za GNSS težave s telekomunikacijsko infrastrukturo

težave z elektroenergetsko infrastrukturo težave na gostujočih postajah tujih omrežij



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

41 

pojavila pri sprejemnikih Trimble NetR5 ob vklopljenem sledenju signala GPS L5. Istega leta so imeli 

sprejemniki Leica GRX1200PRO težave s sledenjem signala vseh satelitov. Vzrok za težavo je ponovno 

bila neposodobljena strojna programska oprema sprejemnika.  

 
Slika 2.8: Število evidentiranih težav z delovanjem sprejemnikov GNSS omrežja SIGNAL 

Praviloma nepravilno delovanje sprejemnika zazna tudi program za upravljanje in nadzor omrežja. O 

težavi obvesti skrbnike omrežja in, v kolikor ni posledica težave popolna prekinitev povezave s 

sprejemnikom, sprejemnik izločil iz obdelave mrežnih produktov. V primeru nepravilnega delovanja 

sprejemnika so bile najpogostejše rešitve ponovni zagon sprejemnika, posodobitev strojne programske 

opreme sprejemnika, če/ko je bila ta na voljo in če je licenca sprejemnika to še omogočala, ter 

sprememba nastavitev sprejemnika oziroma izklop tiste funkcionalnosti, ki je povzročala težave. 

2.1.2.2 Težave z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja 

Težave z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežij smo razdelili v tri skupine 

(slika 2.9): 

− Napake v delovanju programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja: V to skupino 

spadajo vse napake v delovanju programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja, 

posledica katerih so bile kakršnekoli težave v delovanju omrežja SIGNAL. Najbolj pogoste 

napake bodo opisane v nadaljevanju poglavja. 

− Napačne nastavitve programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja: V to skupino 

spadajo primeri, ko so se pojavile težave v delovanju omrežja SIGNAL zaradi napačnih 

nastavitev programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja. 

− Napake v delovanju operacijskega sistema: Primeri, ki niso neposredno povezani z delovanjem 

programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja, temveč s težavami v delovanju 

operacijskega sistema strežnikov, zaradi katerih je prenehala delovati tudi programska oprema 

za upravljanje in nadzor omrežja. Če se je napaka pojavila na produkcijskem strežniku, je bilo 

omrežje nedosegljivo za uporabnike, prekinjen pa je bil tudi sprejem in shranjevanje opazovanj 

stalno delujočih postaj. Opazovanja so se po odpravi težave ročno prenesla s spominskih kartic 

sprejemnikov. V primeru napake na distribucijskem strežniku pa je bila povezava s postajami 

nemotena, za uporabnike pa omrežje ni bilo dosegljivo. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

št
ev

ilo
 e

vi
d

en
ti

ra
n

ih
 t

ež
av

leto

Težave z delovanjem sprejemnikov GNSS

okvara sprejemnika napaka v strojni programski opremi sprejemnika

napačne nastavitve sprejemnika naključne napake v delovanju sprejemnika



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

42 

 
Slika 2.9: Število evidentiranih težav z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja SIGNAL 

Kot je razvidno iz slike 2.9, je število težav z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor 

omrežja težko predvidljivo. Določene težave se odpravijo le s posodobitvijo programske opreme, pri 

čemer je odvisno od proizvajalca, kako visoko na listi prioritet je izdaja popravka za določeno težavo. 

Poleg popravkov za znane težave pa lahko posodobitve prinesejo tudi nove težave, ki so lahko 

posledica neodkritih hroščev, nekompatibilnosti posodobitve s starejšimi sprejemniki ali s sprejemniki 

drugih proizvajalcev. S tega vidika je ključno, da se posodobitve programske opreme za upravljanje in 

nadzor omrežja najprej temeljito preizkusi npr. na redundantnem sistemu, glavni sistem pa 

posodobimo šele, ko ugotovimo, da je posodobitev stabilna, deluje brez težav in zagotavlja kakovostne 

produkte za določitev položaja z GNSS. 

Najbolj pogoste evidentirane težave: 

− Program se ne odziva: Ena najbolj pogostih težav programov GPSNet in GPServer. Ta težava 

predstavlja večino zabeleženih težav v obdobju od 1. 1. 2007 do 4. 7. 2011, z močnim 

poudarkom v letu 2008. V primeru neodzivnosti programa GPSNet je prenehalo delovati 

celotno omrežje SIGNAL (izjema je bil dostop do arhivskih podatkov za naknadno obdelavo). V 

primeru neodzivnosti programa GPServer pa uporabniki niso mogli prenašati datotek za 

naknadno obdelavo. V obeh primerih je bila rešitev ponovni zagon programa. Težavo je 

odpravila ena izmed posodobitev programov GPSNet in GPServer. 

− Prenos datotek za naknadno obdelavo ni mogoč: Uporabniki preko spletnega portala niso 

mogli prenašati datotek za naknadno obdelavo. Ta težava je bila največkrat evidentirana v letih 

2013 in 2014. V teh dveh letih predstavlja tudi najpogosteje zabeleženo težavo. V primeru 

VRS3Net in TPP je bila rešitev ponovni zagon ustreznega modula, v primeru programa GPServer 

pa ponovni zagon celotnega programa. 

− Težava s prenosom podatkov v tuje računske centre: Zaradi neznanih razlogov se občasno 

dnevne datoteke z opazovanji niso prenesle avtomatsko na strežnike tujih računskih centrov. 

V teh primerih je bilo potrebno datoteke prenesti ročno. Težava se je največkrat pojavila leta 

2016, ko ji pripada tudi večinski delež med vsemi zabeleženimi težavami tega leta.  

− Program ne prejema podatkov stalno delujoče postaje, čeprav je povezava z njo vzpostavljena: 

Zaradi neznanega razloga se je občasno zgodilo, da program za upravljanje in nadzor omrežja 
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ni prejemal opazovanj ene ali več stalno delujočih postaj, kljub vzpostavljeni povezavi. Rešitev 

je bila ponovni zagon programa oziroma ustreznega modula. 

− Težava polnjenja trdega diska produkcijskega strežnika: V nekem obdobju v letu 2015 se je 

pojavila težava, da so datoteke RINEX, ki so se shranjevale neposredno na NAS, vsebovale 

naključne napake. Ko je TPP skeniral te datoteke v podatkovno bazo, je prišlo do napake, 

rezultat katere je bila datoteka na trdem disku produkcijskega strežnika, katere velikost je 

neprestano naraščala, dokler ni v celoti zapolnila trdega diska. Začasna rešitev je bila ročno 

brisanje takšnih datotek, težava pa je popolnoma izginila šele s 1. 1. 2017, ko se je nastavilo, 

da se datoteke RINEX najprej shranjujejo lokalno na trdi disk produkcijskega strežnika, in se 

šele nato avtomatsko prenesejo na NAS. 

Poleg že opisanih težav s programsko opremo, se občasno pojavljajo tudi napake v zapisu datotek 

RINEX. Nekatere naključne datoteke RINEX vsebujejo enega ali več null znakov (angl. null character). 

Vzrok za to težavo ni znan, je pa bila količina takšnih datotek izrazito večja v obdobju, ko so se datoteke 

RINEX shranjevale neposredno na NAS. Omenjena težava se rešuje sproti z ročnim brisanjem 

nepravilne vsebine datotek RINEX. Zaradi znane težave in sprotnega reševanja se te težave eksplicitno 

ne beleži v evidenci težav omrežja SIGNAL. 

2.1.2.3 Težave s strojno opremo centra Službe za GNSS 

V to skupino spadajo okvare strežnikov omrežja SIGNAL oziroma njihovih komponent. Iz slike 2.10 je 

razvidno, da je bilo teh težav malo. V večini primerov je šlo za okvaro enega izmed trdih diskov 

strežnikov oziroma enega izmed trdih diskov NAS-a. Zaradi uporabe polja RAID je bilo v večini teh 

primerov delovanje omrežja SIGNAL nemoteno. Dvakrat je prišlo do okvare strežnika omrežja SIGNAL 

(enkrat produkcijskega in enkrat distribucijskega). V teh primerih omrežje ni delovalo oziroma je bilo 

delovanje moteno do vzpostavitve sistema na nadomestnem strežniku. Od leta 2017 pa ima omrežje 

SIGNAL tudi redundantna strežnika, tako da v primeru okvare produkcijskega ali distribucijskega 

delovanje omrežja ni moteno.  

 
Slika 2.10: Število evidentiranih težav s strojno opremo centra Službe za GNSS 

2.1.2.4 Težave s telekomunikacijsko infrastrukturo 

Težave, povezane s telekomunikacijsko infrastrukturo lahko povzročijo (odvisno od mesta težave) 

izgubo internetne povezave ene ali več postaj s strežnikom omrežja SIGNAL, v redkih primerih pa tudi 

nedosegljivost omrežja za vse uporabnike. V primeru, da je prekinjena internetna povezava med 
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določeno postajo in strežnikom, ta postaja ni vključena v izdelavo produktov za določitev položaja v 

realnem času, opazovanja GNSS pa se še vedno shranjujejo na spominsko kartico sprejemnika in se 

naknadno prenesejo v arhiv omrežja SIGNAL. Do sedaj evidentirane težave lahko razdelimo v naslednje 

skupine (pogostost težav iz posamezne skupine je prikazana na sliki 2.11): 

− Nepravilno delovanje mrežne opreme: Določena stalno delujoča postaja izgubi internetno 

povezavo s strežnikom omrežja SIGNAL zaradi nepravilnega delovanje mrežne opreme. Težavo 

odpravi ponovni zagon mrežne opreme, tj. modema in usmerjevalnika. Na sliki 2.11 vidimo, da 

so tovrstne težave močno prevladovale do leta 2012, ko je njihovo število močno upadlo. Od 

leta 2015, ko je VPN vzpostavljen kot storitev Telekoma Slovenije, so te težave praktično 

izginile. 

− Napake oziroma vzdrževalna dela na telekomunikacijskem omrežju: Zaradi napak (npr. 

pretrgan telekomunikacijski kabel) ali vzdrževalnih del na telekomunikacijskem omrežju je 

prekinjena internetna povezava med eno ali več postajami in strežnikom omrežja SIGNAL. 

Napako mora odpraviti lastnik telekomunikacijskega omrežja. 

− Okvara mrežne opreme: Občasno pride do okvare modema ali usmerjevalnika. Do zamenjave 

okvarjene komponente postaja nima internetne povezave s strežnikom omrežja SIGNAL in 

posledično ni vključena v produkte za določanje položaja v realnem času. 

− Neznane težave na telekomunikacijski infrastrukturi: V to skupino smo uvrstili vse težave, ki so 

povzročile prekinitev internetne povezave med določeno postajo in strežnikom. Vzrok težave 

ni znan (ali je šlo za težavo z mrežno opremo, težavo na telekomunikacijskem omrežju …), 

težavo pa je izginila brez posredovanja, ali pa so jo odpravili tehniki ponudnika 

telekomunikacijskih storitev, vzroka za težavo pa niso sporočili. 

 
Slika 2.11: Število evidentiranih težav s telekomunikacijsko infrastrukturo 

2.1.2.5 Težave z elektroenergetsko infrastrukturo 

Težave, povezane z elektroenergetsko infrastrukturo, smo razdelili v dve skupini. V prvo smo uvrstili 

vse težave, povezane z napajalno opremo posamezne stalno delujoče postaje (napajalnik sprejemnika, 

baterija sprejemnika, sistem UPS) in napajalno opremo centra Službe za GNSS (UPS). V drugo skupino 

pa spadajo vse težave, povezane z elektroenergetskim omrežjem. Število evidentiranih težav v obeh 

skupinah je prikazano na sliki 2.12. 
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Slika 2.12: Število evidentiranih težav z elektroenergetsko infrastrukturo 

Baterije sprejemnikov in sistemi UPS se smatrajo kot potrošni material s predvideno življenjsko dobo 

pet let. Iztrošenost baterij se preverja na letnih pregledih postaj in se jih po potrebi zamenja. Tudi v 

primeru odpovedi baterije sprejemnika postaja deluje nemoteno, razen v primeru izpada električne 

energije. Večji problem predstavljajo sistemi UPS, ki odpovejo nenapovedano in je do njihove 

zamenjave postaja nedosegljiva, saj mrežna oprema takrat ne deluje. Opazovanja GNSS se zaradi 

baterijskega napajanja sprejemnika shranjujejo na spominsko kartico sprejemnika in se naknadno 

prenesejo v arhiv omrežja SIGNAL. Redkeje, kot do odpovedi baterije oziroma sistema UPS, pride do 

odpovedi napajalnika sprejemnika. Tudi v tem primeru je do zamenjave napajalnika postaja 

nedosegljiva, po izpraznitvi baterije pa sprejemnik v celoti preneha delovati. Glede na število odpovedi 

v obdobju med leti 2007 in 2017 lahko ocenimo, da je potrebno v enem letu zamenjati UPS oziroma 

baterijo na treh ali štirih postajah. 

Težave na električnem omrežju so lahko rezultat napake na električnem omrežju ali (vzdrževalnih) del 

na omrežju. Rezultat težav je: 

− Izpad električne energije na posamezni stalno delujoči postaji. Kratkotrajne izpade električne 

energije pokrije sistem UPS, tako da delovanje postaje ni moteno. V primeru daljših izpadov 

preneha delovati mrežna oprema in pride do prekinitve povezave med postajo in centrom 

Službe za GNSS, opazovanja GNSS pa se še vedno shranjujejo na spominsko kartico 

sprejemnika, ki ga napaja baterija. 

− Izpad električne energije na Geodetskem inštitutu Slovenije. Sistem UPS zagotavlja 

kratkotrajno delovanje strežnikov omrežja SIGNAL, vendar kljub temu omrežje ni dosegljivo 

uporabnikom, saj mrežna oprema Geodetskega inštituta Slovenije ni priklopljena na sistem 

UPS. 

2.1.2.6 Težave na gostujočih postajah tujih omrežij 

Obmejne postaje tujih omrežij so v omrežje SIGNAL vključene pasivno – center Službe za GNSS od njih 

prejema le podatkovni tok z opazovanji GNSS, nad samim delovanjem postaj pa nima nadzora. Nadzor 

nad kakovostjo delovanja teh postaj mora izvajati upravljavec omrežja, kateremu postaje pripadajo. 

Težave v delovanju tujih postaj se v omrežju SIGNAL lahko odražajo na sledeče načine: 

− postaja je nedosegljiva (s postajo ni povezave, podatkovni tok je prekinjen), 

− postaja pošilja podatke slabe kakovosti, 

− referenčna točka postaje se je premaknila. 
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Slika 2.13: Število evidentiranih težav z v omrežju SIGNAL gostujočimi obmejnimi postajami tujih omrežij 

Program za upravljanje in nadzor omrežja v vseh primerih na težavo skrbnike omrežja opozori z 

alarmom, v zadnjih dveh primerih pa takšno postajo tudi izključi iz mrežnih produktov. Težave 

obmejnih postaj tujih omrežij vplivajo na kakovost mrežnih produktov omrežja SIGNAL na tistih 

področjih Slovenije, ki ga ne pokrivajo postaje omrežja SIGNAL. Edini možen ukrep Službe za GNSS v 

primeru pojavitve težave je ta, da o njej obvesti upravljavca tujega omrežja. 

V analiziranem obdobju so bile vse evidentirane težave na gostujočih postajah povezane z 

nedosegljivostjo posamezne postaje ali celotnega gostujočega dela tujega omrežja. Evidentiranih težav 

je bilo malo, njihovo število po posameznih letih pa je prikazano na sliki 2.13. Najpogostejša razloga za 

nedosegljivost postaj sta bila težave s telekomunikacijsko infrastrukturo na strani tujega omrežja in 

težave z delovanjem programske opreme za upravljanje omrežja (na strani tujega omrežja).  

2.1.2.7 Statistika klicnega centra 

V obdobju od 1. 5. do 31. 12. 2018 smo v klicnem centru omrežja SIGNAL prejeli 65 klicev: 

− 26 klicev smo prejeli od uporabnikov, ki do omrežja SIGNAL dostopajo preko Telekoma 

Slovenije, zaradi težav podjetja Xenya na njihovi infrastrukturi, 

− 17 klicev je bilo povezanih z nezmožnostjo povezave z omrežjem SIGNAL oziroma 

ne-inicializacijo sprejemnika, pri čemer je omrežje SIGNAL delovalo nemoteno (težave z 

mobilnim omrežjem, napačna nastavitev sprejemnika GNSS …) 

− 14 klicev je bilo povezanih z nedelovanjem dostopne točke mrežnega produkta MAC (dne 

2. 10. 2018) in nedelovanjem dostopnih točk stalnih postaj omrežja SIGNAL (8. 10. 2018), 

− 4 klici so bili povezani s pridobivanjem informacij o registraciji v omrežju SIGNAL, 

− 3 uporabniki so klicali zaradi pozabljenega uporabniškega imena oziroma gesla, 

− 2 klica smo prejeli glede nastavitev za dostop do omrežja SIGNAL, 

− 2 klica smo prejeli zaradi nedosegljivosti omrežja zaradi težav s strežnikom (22. 11. 2018), 

− 2 klica smo prejeli zaradi težav pri meritvah, ki so bile, kot se je izkazalo, posledica okvarjene 

opreme uporabnika, 

− 2 uporabnika sta klicala glede podaljšanja paketa RTK po porabi, 

− 1 klic smo prejeli zaradi nekajminutne nedostopnosti omrežja SIGNAL zaradi izpada internetne 

povezave na GI, 

− 1 klic smo prejeli, ker se uporabniku ni avtomatsko obnovil paket RTK po porabi, 

− 1 uporabnik je klical glede težav z uporabo storitev preko Telekomovega DGPS paketa. 
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2.2 Omrežje 0. reda – analiza obstoječega nadzora kakovosti delovanja omrežja, analiza 

znanih težav v delovanju omrežja in analiza postopkov njihovega odpravljanja 

2.2.1 Opis obstoječega nadzora kakovosti delovanja omrežja 0. reda 

Z vzpostavitvijo kombinirane geodetske mreže 0. reda se je pojavila potreba tudi po nadzoru njenega 

stalno delujočega dela, tj. omrežja stalno delujočih postaj GNSS. Kot osnovo smo uporabili postopke, 

ki smo jih izdelali za potrebe nadzora kakovosti delovanja omrežja SIGNAL ter jih prilagodili na specifiko 

drugačne strojne in programske opreme omrežja 0. reda. 

Z nadzor delovanja omrežja 0. reda uporabljamo programski paket Alberding GNSS Status Software. 

Osnovni modul Alberding GNSS Status Software je dopolnjen še z moduloma Alberding Caster Module 

in Alberding PPP Monitoring. 

 
Slika 2.14: Nadzor omrežja 0. reda – postopki nadzora omrežja 0. reda 

V osnovnem modulu Alberding GNSS Status Software vsak dan preverimo, ali so vse postaje povezane 

v omrežje in številne parametre, ki opisujejo kakovost delovanja omrežja (faktorji HDOP, VDOP in 

PDOP, število opazovanih satelitov, število izvedenih opazovanj, latenca podatkov, velikost večpotja, 

število izpadov signala …). Dodatno preverimo tudi, katere datoteke RINEX so bile nazadnje ustvarjene 

in morebitna druga opozorila, ki jih izpisuje sistem. 

Nadzor nad povezavami v modulu Alberding Caster Module ni potreben, saj bi se napaka v povezavi s 

postajami videla že v modulu Alberding GNSS Status Software, kamor modul Alberding Caster Module 

pošilja podatke postaj GNSS. 

Modul Alberding PPP Monitoring je namenjen preverjanju položaja stalnih postaj omrežja 0. reda. Vsak 

dan se za vsako postajo omrežja izračunajo koordinate postaj po metodi PPP z uporabo celotnega niza 
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opazovanj preteklega dne. Dobljeno dnevno rešitev se primerja z referenčnimi koordinatami. V 

primeru, da odstopanja presežejo vnaprej določene mejne vrednosti, se izpiše opozorijo in obvesti 

administratorje sistema. 

Vsi moduli programskega paketa Alberding GNSS Status Software omogočajo javljanje opozoril in 

napak v primeru, da vrednost parametrov (zgoraj opisani parametri modula Alberding GNSS Status 

Software, odstopanja koordinat modula Alberding PPP Monitoring). Opozorila se pošiljajo po 

elektronski pošti na vnaprej nastavljene naslove administratorjem sistema. 

Kljub avtomatiziranem sistemu se delovanje mreže pregleduje večkrat dnevno, obvezno pa se vsako 

jutro preveri delovanje aplikacije, delovanje postaj, prenos datotek RINEX v arhiv in morebitna 

obvestila na GNSS sprejemnikih. 

V okviru vzdrževanja omrežja 0. reda opravljamo letni pregled postaj. Protokol pregleda je identičen 

kot pri omrežju SIGNAL (glej poglavje 2.1.1.5), dodatno pa se uredi še okolica postaje (npr. košnja trave 

znotraj ograde postaje). 

 
Slika 2.15: Nadzor omrežja 0. reda – letni pregled postaj 

2.2.2 Seznam znanih težav, povezanih neposredno z delovanjem omrežja 0. reda ter obstoječih 

postopkov njihovega odkrivanja, identifikacije in odpravljanja 

V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2018 (tj. od začetka operativnega delovanja omrežja 0. reda do 

pričetka dela na dotičnem projektu) je bilo evidentiranih 49 težav v delovanju omrežja 0. reda. Težave 

lahko razdelimo v štiri večje skupine: 

− težave na opremi stalno delujočih postaj GNSS (sprejemniki GNSS, senzorji nagiba, 

meteorološke postaje …), 

− težave s programsko opremo za upravljanje in nadzor delovanja omrežja (Alberding GNSS 

Status Software, Alberding PPP Monitoring), 

− težave na telekomunikacijski infrastrukturi, 

− težave na električni infrastrukturi. 

Število težav v posamezni skupini je prikazano na sliki 2.16, podrobnejši opis posamezne skupine težav 

pa je podan v podpoglavjih 2.2.2.1–2.2.2.4. 
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Slika 2.16: Število evidentiranih napak v omrežju 0. reda v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2018 

2.2.2.1 Težave na opremi stalno delujočih postaj GNSS 

V celotnem obdobju delovanja omrežja 0. reda smo evidentirali le tri težave, povezane z opremo stalno 

delujočih postaj GNSS. V dveh primerih je šlo za težave z zaznavanjem spominske kartice, na katero se 

začasno shranjujejo opazovanja GNSS. Enkrat je težavo rešil ponovni zagon sprejemnika, drugič pa 

formatiranje spominske kartice. V tretjem primeru pa je prišlo do okvare senzorja nagiba, ki ga je bilo 

potrebno zamenjati. 

2.2.2.2 Težave s programsko opremo za upravljanje in nadzor delovanja omrežja 

Težave s programsko opremo za upravljanje in nadzor delovanja omrežja so se pojavile štirikrat. V 

enem primeru je zaradi posodobitve programskega paketa Alberding GNSS Status Software prišlo do 

napak v zapisu datotek RINEX. Težavo je odpravil razvijalec programske opreme. V ostalih treh primerih 

pa je prišlo do težave pri delovanju modula Alberding PPP Monitoring. V vseh primerih je bila napaka 

posledica sprememb spletnih naslovov oziroma formata produktov, ki so potrebni za obdelavo 

opazovanj GNSS in izračun koordinat (precizne efemeride, datoteka s podatki o antenah). Tudi v teh 

primerih je napako odpravil razvijalec programske opreme. 

2.2.2.3 Težave na elektroenergetski infrastrukturi 

Zaradi težav na elektroenergetski infrastrukturi je bilo delovanje omrežja 0. reda moteno trikrat. V 

dveh primerih je prišlo do izpada na električne energije (nadgradnja oziroma napaka na električnem 

omrežju), zaradi česar ni delovala računalniška in telekomunikacijska oprema na Geodetskem inštitutu 

Slovenije. V enem primeru pa je prišlo do odpovedi brezprekinitvenega napajanja na Geodetskem 

inštitutu Slovenije, zaradi česar ni deloval usmerjevalnik in posledično ni bilo povezave s stalno 

delujočimi postajami GNSS omrežja 0. reda. 

2.2.2.4 Težave na telekomunikacijski infrastrukturi 

Kar 80 % težav je posledica težav na telekomunikacijski infrastrukturi, zaradi katerih postaja ni 

povezana s strežnikom v centru Službe za GNSS. V primeru, ko postaja izgubi povezavo s centrom 

Službe za GNSS, težavo javimo ponudniku telekomunikacijskih storitev, ki težavo odpravi ali na daljavo 

ali neposredno na terenu. Analiza tudi pokaže, da najpogosteje (v kar enaindvajsetih od 

osemintridesetih evidentiranih primerov) pride do prekinitve povezave s postajama na Arehu.  

3
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2.3 Primeri nadzora kakovosti delovanja omrežja ter postopkov identifikacije in 

odpravljanja težav v delovanju omrežja in težav uporabnikov omrežja v primerljivih 

tujih omrežjih – primeri dobre prakse 

Za nadzor kakovosti delovanja omrežij ter postopkov identifikacije in odpravljanja težav, s katerimi se 

uporabniki soočajo tekom terenske izmere, je potrebno določiti kriterije, ki določajo:  

a) način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev kakovosti storitev omrežij na terenu,  

b) način ugotavljanja omejitev storitev omrežij in mrežnih konceptov ter  

c) klasifikacijo kakovosti delovanja omrežij glede na različne situacije in zahteve ter zmožnosti 

uporabnikov. 

a) Način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev kakovosti storitev omrežij  

Konceptualni model, ki podrobneje opisuje metodologijo izpolnjevanja zahtev kakovosti delovanja 

nacionalnih, regionalnih ali lokalnih omrežij, je v večini raziskav podoben. Kakovost je določena z 

empiričnimi raziskavami, ki se navezujejo na določitev položajev točk v realnem času ali z naknadno 

obdelavo. Način izpolnjevanja zahtev kakovosti temelji na določitvi: 

− časa, potrebnega za inicializacijo TTFA (angl. Time To Fix Ambiguities), 

− natančnosti (angl. precision), 

− točnosti (angl. accuracy) in  

− ponovljivosti določitve koordinat (angl. repeatability), 

na izbranih kontrolnih točkah, kjer so koordinate določene v različnih ponovitvah zato, da so pogoji 

izmere drugačni. Slednji se nanašajo na spremenljive atmosferske pogoje in različno število oziroma 

razporeditev satelitov na obzorju. Za mrežne koncepte NRTK (angl. Network Real Time Kinematic) velja, 

da čas, ki ga instrument potrebuje za vzpostavitev nove inicializacije, tj. določitev faznih neznank kot 

celih števil, ni odvisen od oddaljenosti od stalnih postaj. Omrežje mora uporabniku zagotoviti določitev 

uspešne inicializacije v času 90 s (Seeber, 2003). Vendar moramo pri kriterijih omejitve določitve 

uspešne inicializacije izpostaviti tudi dejavnike, ki lahko čas do prve inicializacije izrazito podaljšajo, in 

niso odvisni od kakovosti delovanja omrežij. Navezujejo se na situacije terenske izmere, ko:  

− je na točki mogoče sprejemati signale z manjšega števila satelitov oziroma so sateliti na obzorju 

slabo razporejeni, tj. ko je faktor PDOP (angl. Position Dilution of Precision) višji,  

− se pojavi odboj signalov od objektov (angl. multipath),  

− pride do slabše komunikacijske povezave na izbranem območju in  

− se pojavijo nepričakovani atmosferski pogoji, ki se predvsem nanašajo na nenadne spremembe 

v ionosferi v obdobju povečane aktivnosti Sonca. 

Natančnost določitve položaja opišemo s standardno deviacijo (vezane na zaporedno število meritev 

za določitev položaja), medtem ko je točnost opredeljena s stopnjo skladnosti ocenjenega položaja v 

danem trenutku glede na referenčno (pravo) vrednost. Ta je določena povsem neodvisno in z 

metodami izmere GNSS, ki omogočajo doseganje boljše kakovosti določitve koordinat (npr. naknadna 

obdelava opazovanj statične izmere GNSS). Ponovljivost določitve koordinat temelji na analizi 

koordinat, ki jih pridobimo v omrežjih z enako metodo izmere v več serijah.  

b) Način ugotavljanja omejitev delovanja omrežij in mrežnih konceptov 

Kakovost določitve položaja je odvisna tudi od različnih konceptov rešitev, zato je precej študij 

kakovosti delovanja omrežij zasnovanih na primerjavi relativne določitve položaja točk, ki temeljijo na: 

− določitvi položajev z navezavo na najbližjo stalno postajo (angl. single reference station 

Real-Time Kinematic – RTK) in 

− v različnih mrežnih določitvah položaja (angl. Network Real-Time Kinematic – NRTK). 
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Pri mrežnih konceptih v literaturi zasledimo primerjavo konceptov VRS (angl. Virtual Reference Station) 

(Landau in sod. 2002), MAC (angl. Master-Auxiliary Concept) (Euler in sod. 2001), in FKP (nem. 

Flächenkorrekturparameter), pri čemer sta prva dva aktualna za konkretno raziskavo delovanja 

kakovosti omrežja SIGNAL. 

Podrobno študijo razlikovanja mrežnega koncepta VRS in navezave na stalno postajo sta na primeru 

omrežja New South Wales v Avstraliji opisala Janssen in Haasdyk (2011) in nadgradila študijo, narejeno 

v Leicinem omrežju SmartNet5 v Veliki Britaniji (Aponte in sod., 2009). Prednost mrežnih konceptov, 

glede na navezavo na fizično postajo, je v zmožnosti zmanjšanja prostorsko in časovno odvisnih vplivov 

na opazovanja ter hitrejši inicializaciji v primeru večjih oddaljenosti od stalnih postaj. Velja izpostaviti, 

da se načini modeliranja in obravnavanja vplivov pri posameznih mrežnih konceptih precej razlikujejo. 

Poleg tega razlikujemo tudi koncepte, kjer programska oprema omrežja uporablja mednarodno 

standardizirane postopke določitve mrežnih popravkov v obliki znanih algoritmov in modelov, ter 

nestandardizirane postopke, ki temeljijo na modelih in algoritmih, ki podrobneje niso poznani (Bilban, 

2014). Koncept MAC s popravki MAX je mrežni koncept, ki ga je standardizirala organizacija RTCM in 

temelji na sporočilih RTCM 3.1. Koncepte VRS, PRS (angl. Pseudo Reference Station), FKP in MAC z 

individualiziranimi mrežnimi popravki i-MAX uvrščamo med nestandardizirane postopke. 

Najboljša mrežna rešitev je tista, ki programju premičnega sprejemnika omogoča sprejem 

nepopravljenih opazovanj GNSS s stalnih postaj, da lahko le-ta naredi različen izbor števila referenčnih 

postaj in načina zmanjšanja vplivov na opazovanja. Na ta način se lahko vzpostavi več različnih rešitev 

določitve položaja (kratek bazni vektor, več baznih vektorjev, interpolirani vplivi iz omrežja oziroma se 

lahko uporabi tudi opazovanja satelitov, katerih fazne neznanke niso bile uspešno določene v mrežni 

rešitvi). Več rešitev omogoča boljši nadzor (zanesljivost) nad kakovostjo določitve položaja. Na tak 

način deluje koncept MAC. V kolikor določitev položaja temelji na konceptu VRS, uporabnik iz omrežja 

pridobi za vplive popravljena opazovanja, ki so preračuni za posredovani začetni položaj premičnega 

sprejemnika. Slabost koncepta VRS glede na MAC je, da je način določitve popravkov za vse uporabnike 

enak in se ne prilagaja oddaljenosti uporabnika od najbližje stalne postaje, uspešne inicializacije in 

številu satelitov ter kakovosti določitve položaja (Bilban, 2014) oziroma ne omogoča izračuna položaja 

na več načinov, s čimer bi lahko preverili kakovost izračunanega položaja. Ker različni mrežni koncepti 

vodijo do očitnih razlik v kakovosti in zanesljivosti določitve položaja (Bilban, 2014), je metodologijo 

kakovosti delovanja omrežij potrebno zasnovati ločeno za posamezne mrežne koncepte. 

Pričakovati je tudi razlike v kakovosti določitve položaja, predvsem v času za izvedbo inicializacije in 

morda tudi v točnosti določitve koordinat. Podrobne primerjave delovanja konceptov MAC in VRS so 

naredili na jugu Španije, ločeno v dveh aktivnih omrežjih REGAM in MERISTEMUM (Garrido in sod., 

2011), na jugovzhodu Španije, kjer delujeta državno omrežje ERGNSS in lokalno omrežje RAP (Garrido 

in sod., 2017), v Veliki Britaniji (Aponte in sod., 2009), na Irskem (Martin in McGovern, 2012), v 

nacionalnem omrežju Turčije (Inal in sod., 2018), Grčiji (Aslanidis in Kotsakis, 2016), na območju 

Viktorije (Gordini in sod., 2006) in v bližini Sydneya (Janssen in Haasdyk, 2011) v Avstraliji. Pri nas je 

Bilban (2014) tekom magistrske naloge vzpostavil lastno omrežje GNSS in različne mrežne rešitve 

primerjal z rešitvami omrežja SIGNAL. Pri tem je empirično raziskavo zasnoval na štirih deloviščih z 

različnimi oddaljenostmi od referenčnih postaj in preveril, kako dolžina izvedbe meritev vpliva na 

kakovost določitve položaja. Ugotovil je, da so na oddaljenostih več kot 30 km od referenčnih postaj 

mrežne rešitve veliko boljše kot navezava na eno stalno postajo. Kot rezultat naloge so nastala 

priporočila upravljavcem in uporabnikom omrežij postaj GNSS. Pri tem je potrdil omejitev koncepta 

                                                           
5 Danes je omrežje neposredno v lasti Hexagona in se imenuje HxGN SmartNet 
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VRS, ki jo navajajo tudi Brown in sod. (2006), in sicer da programje premičnega sprejemnika ne uporabi 

vseh informacij o omrežju, ampak se bolj zanaša na modele programske opreme omrežja stalnih postaj. 

Zato je za nadaljnje raziskave predlagal izvedbo testov določitve položajev na različnih nadmorskih 

višinah pri uporabi različnih mrežnih konceptov NRTK. 

c) Klasifikacija kakovosti delovanja omrežij glede na različne zahteve in možnosti uporabnikov 

Pri vzpostavitvi nadzora kakovosti delovanja omrežij moramo razlikovati tudi situacije, ko uporabniki 

določajo položaj z instrumentarijem različne kakovosti (starost instrumenta, zmožnost sprejema le 

opazovanj GPS oziroma tudi opazovanj ostalih navigacijskih sistemov, uporaba različnih različic 

standarda RTCM SC-104). Študijo dosegljive natančnosti in točnosti z uporabo različnih instrumentov 

(Javad Triumph-1, Satlab SL-600, Spectra Precision SP80 in Stonex S9 III Plus) so naredili v omrežju 

stalnih postaj v Turčiji (Inal in sod., 2018). Pri tem sta se natančnost in točnost določitve koordinat, ki 

so jih pridobili z različnimi instrumenti, a z istim mrežnim konceptom, precej razlikovali. Nadalje so 

instrumente glede dosegljive kakovosti določitve položaja ob uporabi posameznega mrežnega 

koncepta (MAC, VRS in FKP) uvrstili v skupine, posebej glede kakovosti določitve ravninskih koordinat 

in višine. Njihova raziskava utemeljuje, da je pri ugotavljanju kakovosti storitev omrežja potrebno 

opredeliti pristope kakovosti določitve položaja za različne uporabnike. 

Kakovost določitev koordinat je lahko odvisna od izbire delovišča v omrežju, četudi so na mikro-lokaciji 

izpolnjeni skoraj idealni pogoji za izmero. Pri tem lahko izpostavimo situacije, ko se uporabnik nahaja 

na: 

− skoraj idealni lokaciji v omrežju (oddaljenost od referenčne postaje do 10 km, ni velike višinske 

razlike), 

− večji oddaljenosti od najbližje stalne postaje, 

− območjih izven pokritosti omrežja, 

− na različnih višinskih oddaljenostih od omrežja. 

Na tej osnovi je temeljila raziskava v Veliki Britaniji (Edwards in sod., 2010), ki ima morda glede na 

omrežje SIGNAL nekatere omejitve (višinska razlika med točkami je bila le 250 m), vendar je pokazala, 

da je kakovost določitve položaja v omrežju odvisna od zgoraj naštetih dejavnikov. Glede na to, da je 

območje Slovenije višinsko raznoliko, menimo, da bi bilo smiselno opredeliti kakovost delovanja 

omrežij tudi na različnih višinskih oddaljenostih točk od omrežja. 

2.3.1 Opis organiziranosti in izvajanja nadzora kakovosti delovanja omrežij in načinov oziroma 

postopkov odkrivanja, identificiranja in odpravljanja težav v treh primerljivih tujih omrežjih 

2.3.1.1 Velika Britanija: študija v komercialnem omrežju SmartNet (2009) 

Obsežno študijo delovanja kakovosti komercialnega omrežja SmartNet podjetja Leica so naredili leta 

2009 na Univerzi v Nottinghamu (Aponte in sod., 2009). Raziskavo so omejili na omrežje z devetimi 

stalnimi postajami v oddaljenosti od 50 do največ 80 km okoli testnega delovišča (slika 2.17). Da bi 

ocenili kakovost modeliranja vplivov na opazovanja v omrežjih z različnimi oddaljenostmi med stalnimi 

postajami, so eno izmed kontrolnih (testnih) točk postavili bližje eni od stalnih postaj (10 km). Stalno 

postajo so med testiranji iz omrežja večkrat izključili. Takrat je bila najbližja stalna postaja od delovišča 

oddaljena okoli 50 km.  
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Slika 2.17: Prikaz testnega omrežja SmartNet z rdeče obarvano testno točko IES2. Omrežje levo vključuje 10 km oddaljeno 

stalno postajo KEYW, ki je bila iz konfiguracije desno izključena. (vir: Aponte in sod., 2009) 

Na testni lokaciji sta bila na isto anteno povezana dva sprejemnika: prvi za sprejem opazovanj za 

naknadno obdelavo statičnih opazovanj in drugi za izvedbo RTK-metode izmere v omrežju (slika 2.18). 

Teste so zato lahko naredili na kratkem in dolgem vektorju ter hkrati ugotavljali točnost določitve 

položaja z mrežnimi koncepti. 

 
Slika 2.18: Konfiguracija instrumentarija za istočasno statično in NRTK izmero (vir: Aponte in sod., 2009) 

Večino statičnih opazovanj so izvajali 24 ur, medtem ko so NRTK-metodo preverili tudi v kinematičnem 

načinu (določitev položaja tekom gibanja vozila). Medtem ko so pri statičnih rešitvah ocenjevali 

natančnost, točnost in razpoložljivosti (angl. availiability), so kakovost kinematičnih rešitev opredelili 

tudi z razpoložljivostjo. To so opredelili s številom epoh, ko je bilo v načinu NRTK mogoče uspešno 

določiti. 

Cilj študije je bil opredeliti, kako na določitev položaja vpliva število satelitov in njihova razporeditev 

ter starost popravkov AoC (angl. Age of Corrections) mrežnega koncepta NRTK, ki jih po zemeljski 

komunikacijski zvezi prejme uporabnik. Kakovost določitve koordinat so preverili tudi tekom 

kinematične izmere, ko se zgodijo situacije izgube signala zaradi ovir (nadvozi ali druga vozila). S testi 

so pokazali, da manjše število satelitov vpliva na točnost določitve položaja ali vodi celo v situacijo, ko 

ni mogoče določiti položaja z izmero NRTK. Primerjava kinematičnih in statičnih rešitev je pokazala na 

precej slabšo kakovost določitve koordinat (predvsem določitev faznih neznank), kar so povezali tudi s 

problematiko kratkih prekinitev prenosa podatkov preko mobilnega omrežja in z uporabo starih 

popravkov faznih opazovanj (iz prejšnjih epoh). 



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

54 

2.3.1.2 Velika Britanija: študija v komercialnih omrežjih SmartNet in VRS Now (2010) 

Leta 2010 so Edwards in sod. naredili nadgradnjo prej opisane študije, in sicer z namenom primerjave 

komercialnih omrežij Leica (HxGN) SmartNet in Trimble VRS Now. Medtem ko prvo omrežje temelji na 

uporabi mrežnega koncepta MAC, Trimblovo omrežje uporablja koncept VRS. Študija je temeljila na 

primerljivosti kakovosti storitev omrežij in hkrati na izvedbi meritev v različnih pogojih izmere, ko: 

− je bilo delovišče relativno blizu stalne postaje omrežja (približno 10 km), 

− je bilo delovišče od najbližje stalne postaje zelo oddaljeno, 

− se je delovišče nahajala na znatnih višinskih razlikah glede na stalne postaje omrežja (v danem 

primeru okoli 250 m), 

− so izmero delali izven območij pokritosti z omrežjem in 

− ko se je delovišče nahajalo na območjih, kjer bi bilo pričakovati, da na kakovost določitve 

položaja vpliva plimovanje morja. 

Postavitev treh instrumentov na isto točko v oddaljenosti 250 mm je omogočala, da so lahko istočasno 

izvajali statično in NRTK izmero v obeh komercialnih omrežjih. 

 
Slika 2.19: Postavitev treh instrumentov na isto točko. Oddaljenost med njimi je bila 250 mm, pri čemer so bile antene 

vedno orientirane proti magnetnemu severu. Najbolj severno se je vedno nahajala antena Trimble. (vir: Edwards in sod. 
2010) 

Kontrolne točke so določili s statično izmero (dolžina serije je bila 6 ur) in opazovanja s posamezne 

točke obdelali tako, da so v obdelavo kot dane točke privzeli 4 najbližje točke državnega omrežja OS 

Net reference (tekom predhodnih obdelavo so kot dano privzeli le eno točko, ostale tri so služile za 

kontrolo). Nadaljnje teste so izvajali teste z istočasno postavitvijo treh instrumentov na so kontrolno 

točko, zato so s statično izmero obdelali tudi dva kratka vektorja v dolžini 250 mm (slika 2.19). Pri 

izvedbi meritev NRTK so privzeli kriterije določitve grobih pogreškov: kakovost višinske komponente 

določitve položaja CQ (angl. Coordinate Quality) ni smela presegati 0,1 m (CQ < 0,1 m) medtem ko so 

za horizontalne koordinate privzeli strožji kriterij CQ < 0,05 m; faktor PDOP pa ni smel preseči vrednost 

3 (PDOP < 3).  

Statistične vrednosti so najprej določili na točki s skoraj idealnimi pogoji izmere. Nadalje so naredili 

podobne izmere tudi na drugih točkah (z veliko višinsko razliko, precejšnjo oddaljenostjo od 

referenčnih točk, za delovišča izven območja izmere) in statistične vrednosti primerjali s tistimi, ki so 

jih dobili na točki z idealnimi razmerami. Ugotovili so, da je lokacija delovišča, četudi so na mikro-

lokaciji zagotovljeni skoraj idealni pogoji za izmero GNSS, pomemben faktor v zagotovitvi kakovosti 

koordinat. Medtem ko so na najboljšem delovišču v obeh omrežjih neodvisno uspeli določiti 

koordinate z nekaj milimetrskimi faktorji RMS (angl. Root Mean Square), so bili ti na točki izven omrežja 
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izrazito večji (32 mm, 15 mm in 30 mm za komponente E (Easting), N (Northing), U (Upping)). Enako 

velja tudi za delovišče z izrazito (250 m) višinsko razliko od referenčne točke omrežja. 

2.3.1.3 Irska: primerjava nacionalnega in treh komercialnih omrežij SmartNet, VRS Now Ireland, 

TopNET (2012) 

Martin in McGovern (2012) opisujeta izsledke raziskave primerljivosti treh komercialnih omrežij: 

Leicnega omrežja SmartNet, Trimblovega VRS Now Ireland in Topconovega TopNET. Izmero na 

posamezni točki so naredili istočasno v vseh omrežjih, podobno kot v raziskavi v Veliki Britaniji. 

Instrumente (Leica Viva NetRover, Topcon GRS-1 in Trimble R8) so postavili na točko podobno, kot je 

prikazano na sliki 2.19. Teste so naredili na različnih lokacijah kontrolnih točk, podobno kot so to 

naredili v Veliki Britaniji, vendar se je tokrat ena izmed kontrolnih točk nahajala višje (na višini okoli 

500 m). Pri naknadni obdelavi so ocenjevali tudi, kako na končno kakovost določitve položaja vpliva 

uporaba samo navigacijskega sistema GPS oziroma uporaba navigacijskih sistemov GPS in GLONASS. 

2.3.1.4 Jugovzhodna Španija: raziskava v lokalnih omrežjih REGAM in MERISTEMUM v regiji 

Murcia (2011) 

Tematiko so podrobneje obravnavali tudi v dveh aktivnih lokalnih omrežjih, REGAM in MERISTEMUM, 

na jugu Španije, v regiji Murcia (Garrido in sod., 2011). Tekom raziskave delovanja primerljivosti omrežij 

so opredelili metodologijo kontrole delovanja omrežij kot tudi način izvedbe meritev terenu, vključno 

z izbiro kontrolnih in testnih točk, metodo izmere in uporabljenega instrumentarija. 

 
Slika 2.20: V jugovzhodni Španiji hkrati, a neodvisno, delujeta omrežji REGAM in MERISTEMUM (vir: Garrido in sod., 2011) 

V omrežju REGAM je bilo mogoče uporabljati koncept MAC in v omrežju MERISTEMUM koncept VRS. 

Cilj raziskave je bil ugotovili kakovost delovanja posameznega omrežja in različnih mrežnih konceptov. 

Kakovost določitve koordinat so opredelili s hitrostjo vzpostavitve inicializacije, natančnostjo in 

točnostjo z izmero v posameznih omrežjih, pri čemer so testne meritve izvajali na istih kontrolnih 

točkah (rdeče obarvane točke na sliki 2.20). Postopek kontrole so zasnovali z diagramom poteka, 

prikazanim na sliki 2.21. 
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Slika 2.21: Diagram poteka izvedbe kontrole v omrežjih REGAM in MERISTEMUM (vir: Garrido in sod., 2011) 

S primerjavo določitve koordinat v posameznih omrežjih so ugotovili neskladnost referenčnih sistemov 

posameznih omrežij; po odpravi neskladnosti so bili rezultati statične izmere in RTK-določitve položajev 

v obeh omrežjih primerljivi. 

2.3.1.5 Južna Španija: raziskava v državnem omrežje ERGNSS in lokalnem omrežju RAP (2017) 

V južni Španiji so nadalje nadgradili študijo in ugotavljali, ali bi lahko lokalna omrežja uporabili za oceno 

kakovosti delovanja nacionalnega omrežja (Garrido in sod., 2017). Na jugu Španije je poleg državnega 

omrežja ERGNSS vzpostavljeno tudi lokalno omrežje RAP (angl. Andalusian Positioning Network), ki ga 

upravlja Inštitut za statistiko in kartografijo Andaluzije (angl. Institute od Statistics and Cartography of 

Andalusia) (slika 2.22). Glede na to, da omrežji pokrivata isto območje, so vzpostavili metodologijo 

kontrole izmere RTK v obeh omrežjih, ki je temeljila na oceni časa, potrebnega za inicializacijo (TTFA), 

natančnosti, točnosti in ponovljivosti določitve koordinat z različnimi koncepti izmere RTK (navezava 

na stalno postajo ali mrežne rešitve). 

 
Slika 2.22: Območje južne Španije, kjer hkrati a neodvisno delujeta omrežji ERGNSS in RAP (vir: Garrido in sod., 2017) 

Kontrolo kakovosti so izvedli na točkah pasivne mreže, ki jo upravlja Španski nacionalni geografski 

inštitut (angl. Spanish National Geographic Institute). Točke so bile trajno stabilizirane v obliki 

betonskih valjastih stebrov višine 1,20 m in širine 0,30 m, kjer je bilo mogoče instrument prisilno 

centrirati. V testiranje so vključili šest točk v oddaljenosti 20 km od izbranih stalnih postaj. Tekom 

izmere so na vsako anteno priključili dva sprejemnika, podobno kot so to naredili tudi v prej omenjenih 
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študijah. Prvi instrument je deloval v statičnem načinu (trajanje opazovanj 10 ur s sekundnim 

intervalom registracije) in drugi v načinu RTK. Istim točkam so koordinate določili v obeh omrežjih, v 

ERGNSS in RAP. Pri avtomatskem shranjevanju so upoštevali tudi omejitev časa izvedbe inicializacije 

(TTFA < 90 s) ter kakovost določitve koordinat v ravnini (CQ 2D < 0,03 m) in višini (CQ 1D < 0,05 m). 

Za namen ocene ponovljivosti koordinat so teste v enem dnevu izvedli trikrat: zjutraj, sredi dneva in 

popoldne. Vsaka serija je temeljila na določitvi 30-ih nizov neodvisno določenih koordinat. To pomeni, 

da je bila med dvema zaporednima določitvama koordinat vzpostavljena povsem nova inicializacija. 

Postopek so naredili tako, da so prekinili povezavo z NTRIP-casterjem in jo takoj obnovili. Na ta način 

so odstranili možnost korelacije med določitvijo faznih neznank kot celih števil oziroma med zaporedno 

določitvijo koordinat. Izsledke raziskave so avtorji objavili v letu 2017 (Garrido in sod., 2017). 

 

2.3.1.6 Avstralija, omrežje Victoria GPSnet (2006), CORS New South Wales (2011) 

V Avstraliji so ob vzpostavitvi omrežij stalnih postaj vseskozi empirično določali kakovost njihovega 

delovanja (Gordini in sod., 2006). Najprej je bil cilj ugotoviti, ali omrežje uporabnikom nudi kakovostno 

storitev, če so oddaljenosti med referenčnimi postajami večje od 70 km. Za testiranje kakovosti storitev 

so vzpostavili kontrolne točke, na katerih so ugotavljali: (1) natančnost in točnost določitve koordinat, 

(2) dnevno ponovljivost določitve koordinat, (3) vpliv horizontalne oddaljenosti od referenčnih točk 

omrežja, (4) razlike med koordinatami, določenimi z različnim instrumentarijem in (5) prednosti in 

slabosti uporabe različnih različic formata RTCM.  

V omrežju CORS-NSW v okolici Sydneya za preverjanje kakovosti različnih storitev omrežja vzpostavili 

štiri delovišča (Janssen in Haasdyk, 2011). Kontrolne točke so razporedili zelo blizu referenčne postaje 

(13 m) oziroma zelo daleč (do 70 km). Teste so naredili z več instrumenti Leica Viva GNSS, ki so jih 

postavili eden zraven drugega (ta generacija instrumentov namreč v ohišju združuje anteno in 

sprejemnik, zato ni mogoče, da bi na eno anteno povezal več sprejemnikov). Instrumenti so delovali v 

različnih mrežnih konceptih NRTK, pri čemer so zabeležili 260.000 sekundnih registracij signala (72 ur 

opazovanj). Položaje, določene z RTK, so statistično opredelili glede natančnosti in točnosti ter 

ponovljivosti. Cilj raziskave je bil določiti kakovost izmere z navezavo na eno stalno postajo na manjših 

oziroma večjih oddaljenostih. Z raziskavo so ugotovili, da je dolžina trajanja opazovanj na posamezni 

točki zelo pomembna. Po njihovi oceni je smiselno na točki izvajati opazovanja od 1 do 2 minuti in za 

minuto skrajšali čas, ki so ga v raziskavah navajali Edwards in sod. (2010). Ugotovili so tudi, da je 

kakovost storitev omrežij stalnih postaj odvisna od oddaljenosti postaj (problematične so bili trikotniki, 

kjer so bile razdalje med stalnimi postajami okoli 100 km; v primerjavi z razdaljami okoli 50 km so 

slednje zagotovile do dvakrat boljšo natančnost). 

2.4 Sklep poglavja 

V poglavju 2 smo naredili podrobno analizo kakovosti delovanja omrežij SIGNAL in 0. red v preteklosti 

in opisali obstoječi nadzor kakovosti za obe omrežji. 

Trenutni nadzor delovanja omrežja SIGNAL je podrobno opisan v poglavju 2.1.1. Nadzor delovanja 

omrežja SIGNAL je v veliki večini vezan na preverjanje pravilnosti delovanja programskega paketa TPP, 

ki ga uporabljamo za upravljanje in nadzor omrežja SIGNAL. Opravila razdelimo na opravila, ki se 

izvajajo večkrat dnevno, enkrat dnevno in enkrat tedensko. S programom Alberding-QC se stalno 

spremlja stabilnost postaje GSR1, saj ta predstavlja dano točko za spremljanje stabilnosti ostalih postaj 

omrežja SIGNAL v programu TPP. Enkrat letno opravimo tudi letni pregled postaj. V poglavju 2.1.2 smo 

naredili analizo dosedanjih težav v omrežju SIGNAL. Težave smo razdelili v pet skupin, in sicer na: 
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− težave z delovanjem sprejemnikov GNSS, 

− težave z delovanjem programske opreme za upravljanje in nadzor omrežja, 

− težave s strojno opremo centra Službe za GNSS, 

− težave s telekomunikacijsko infrastrukturo (težave z mrežno opremo posamezne postaje in 

centra Službe za GNSS ter napake oziroma dela na samem telekomunikacijskem omrežju) 

− težave z elektroenergetsko infrastrukturo (težave z napajalno opremo naprav stalno delujočih 

postaj in naprav v centru Službe za GNSS ter napake oziroma dela na samem 

elektroenergetskem omrežju), 

− težave na gostujočih postajah tujih omrežij. 

V celotnem obdobju delovanja omrežja SIGNAL je bilo več kot polovico evidentiranih težav povezanih 

s telekomunikacijsko infrastrukturo. Telekomunikacijska infrastruktura omrežja SIGNAL je bila v času 

delovanja omrežja večkrat posodobljena – od leta 2015 so težave s telekomunikacijsko infrastrukturo 

praktično izginile. 

V poglavju 2.2.1 podrobno opišemo trenutni nadzor delovanja omrežja 0. reda. Ker omrežje 0. reda ni 

uporabniško omrežje, je postopek nadzora delovanja omrežja manj kompleksen kot v primeru omrežja 

SIGNAL. Večino opravil je povezanih s preverjanjem pravilnosti delovanja programa Alberding GNSS 

Status Software, ki ga uporabljamo za nadzor in upravljanje omrežja 0. reda. Stabilnost točk omrežja 

0. reda se dnevno preverja s programom Alberding PPP Monitoring. Enako kot pri omrežju SIGNAL se 

enkrat letno opravi letni pregled postaj. V poglavju 2.2.2 smo naredili analizo dosedanjih težav v 

omrežju 0. reda. Težave smo razdelili v štiri skupin, in sicer na: 

− težave na opremi stalno delujočih postaj GNSS (sprejemniki GNSS, senzorji nagiba, 

meteorološke postaje …), 

− težave s programsko opremo za upravljanje in nadzor delovanja omrežja (Alberding GNSS 

Status Software, Alberding PPP Monitoring), 

− težave na telekomunikacijski infrastrukturi, 

− težave na električni infrastrukturi. 

Tudi pri omrežju 0. reda je bilo največ težav (80 %) povezanih s telekomunikacijsko infrastrukturo. 

V zadnjem delu poglavja 2, tj. v poglavju 2.3, opišemo primere nadzora kakovosti delovanja omrežja v 

primerljivih tujih omrežjih. 
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3 IZDELAVA METODOLOGIJE ZA POSODOBITEV NADZORA KAKOVOSTI 

DELOVANJA OMREŽIJ SIGNAL IN 0. REDA TER POSODOBITEV POSTOPKOV 

ODPRAVLJANJA TEŽAV V OMREŽJIH SIGNAL IN 0. REDA 

Glavni cilj projekta je izboljšati nadzor kakovost in zanesljivost delovanja omrežij SIGNAL in 0. reda. V 

ta namen smo oblikovali metodologijo, s katero bi dosegli zastavljeni cilj. Metodologijo sestavljajo 

različni predlogi za izboljšanje nadzora kakovosti in zanesljivosti delovanja obravnavanih omrežij. Pri 

oblikovanju predlogov smo izhajali predvsem iz večletnih lastnih izkušenj z upravljanjem omrežij GNSS 

in težav, s katerimi smo se v času upravljanja obeh omrežij srečevali (poglavji 2.1.2 in 2.2.2), hkrati pa 

smo se naslonili tudi na primere dobre prakse iz tujih omrežij GNSS (poglavje 2.3). 

3.1 Omrežje SIGNAL – predlogi za posodobitev nadzora kakovosti delovanja omrežja in 

predlogi za nove postopke identifikacije in odpravljanja težav v delovanju omrežja 

3.1.1 Seznam predlogov za nove kontrole kakovosti delovanja omrežja SIGNAL in posodobitev 

obstoječih kontrol kakovosti, s pripadajočimi idejnimi rešitvami 

Predloge za izboljšanje zanesljivosti, kakovosti in nadzora kakovosti delovanja omrežja SIGNAL lahko 

sistematično razdelimo v 3 skupine: 

i) predlogi za izboljšanje dostopnosti in zanesljivosti delovanja omrežja SIGNAL,  

ii) predlogi za izboljšanje kakovosti in nadzora kakovosti arhiva opazovanj omrežja SIGNAL, 

iii) predlogi za izboljšanje nadzora kakovosti produktov za določitev položaja v realnem času. 

3.1.1.1 Predlogi za izboljšanje dostopnosti in zanesljivosti delovanja omrežja SIGNAL 

V posameznem podpoglavju podajamo opis posamezne težave oziroma pomanjkljivosti na področju 

dostopnosti in zanesljivosti delovanja omrežja SIGNAL in predlog za njeno rešitev. 

3.1.1.1.1 Dosegljivost in delovanje omrežja SIGNAL v primeru izpada električne energije na GI 

Težava: Trenutna, dokaj kritična pomanjkljivost omrežja SIGNAL je, da v trenutku izpada električne 

energije na GI storitve omrežja SIGNAL niso več dosegljive uporabnikom, saj mrežna oprema GI ni 

priključena na sistem UPS. Po približno 10 minutah prenehajo delovati tudi vsi strežniki omrežja 

SIGNAL, ki sicer so priključeni na sistem UPS, vendar so na isti sistem priključeni tudi drugi strežniki GI, 

zaradi česar je njegova avtonomija izredno kratka. Nedelovanje strežnikov pomeni, da se opazovanja 

stalno delujočih postaj prenehajo shranjevati v arhiv opazovanj, prav tako pa se ne izvaja procesiranje 

opazovanj celotnega omrežja, katerega rezultat so, poleg mrežnih produktov RTK, tudi podatki za 

generiranje produkta VRS RINEX, ki se uporablja pri naknadni obdelavi opazovanj.  

Rešitev: Rešitev te težave bi bila nakup novega sistema UPS ustrezne moči, na katerega bi bili 

priključeni samo strežniki omrežja SIGNAL, strežnik omrežja 0. reda, shramba podatkov in mrežna 

oprema GI. Zaželen čas delovanja sistema v primeru izpada električne energije je najmanj 2 uri. V 

primeru izpada električne energije bi moral sistem UPS o tem obvestiti skrbnike sistema preko 

elektronske pošte in/ali preko SMS sporočila. V primeru, da je izpad električne energije daljši od 

avtonomije sistema UPS, mora ta ob koncu svojega delovanja izvesti varen izklop strežnikov. 

3.1.1.1.2 Dosegljivost omrežja SIGNAL v primeru izpada internetne povezave 

Težava: Podobno kot v primeru izpada električne energije, tudi v primeru izpada internetne povezave 

omrežje SIGNAL ni dosegljivo za uporabnike, opazovanja stalno delujočih postaj se ne shranjujejo v 

arhiv opazovanj, in ker opazovanja postaj omrežja niso na voljo, se tudi ne izvaja procesiranje 
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opazovanj celotnega omrežja, katerega rezultat so, poleg mrežnih produktov RTK, tudi podatki za 

generiranje produkta VRS RINEX, ki se uporablja pri naknadni obdelavi opazovanj. 

Rešitev: Rešitev te težave bi bila vzpostavitev sekundarne internetne povezave. 

3.1.1.1.3 Samodejni preklop na redundantni strežnik 

Težava: V osnovni konfiguraciji omrežja SIGNAL so trenutno štirje strežniki (fizični ali virtualni) – glavni 

produkcijski in glavni distribucijski strežnik ter pripadajoča redundantna strežnika. V primeru izpada 

enega izmed glavnih strežnikov trenutno ni zagotovljen samodejni preklop na pripadajoči redundantni 

strežnik. Prav tako ni vzpostavljeno samodejno posodabljanje uporabniške baze podatkov na 

redundantnem distribucijskem strežniku.  

Rešitev: Za povečanje zanesljivosti delovanja in zmanjšanje možnosti nedostopnosti omrežja SIGNAL 

bi bilo smiselno raziskati možnosti vzpostavitve samodejnega preklopa na redundantni strežnik (v 

primeru nedelovanja glavnega strežnika) in samodejnega posodabljanja uporabniške baze podatkov 

na redundantnem distribucijskem strežniku. 

3.1.1.1.4 Zanesljivost in kakovost delovanja sprejemnikov omrežja SIGNAL 

Težava: V celotnem obdobju delovanja omrežja SIGNAL je večkrat prišlo do nepravilnega delovanja 

sprejemnikov GNSS posameznih postaj omrežja zaradi neposodobljenega FW sprejemnika. Redno 

posodabljanje FW sprejemnikov je zelo priporočljivo, saj se s posodobitvami odpravljajo morebitni 

hrošči v FW, prav tako pa se dodajajo nove funkcionalnosti in izboljšave, ki prinesejo kakovostnejši 

sprejem in obdelavo signalov GNSS in s tem zagotavljanje kakovostnejša opazovanja GNSS. Politika 

proizvajalcev sprejemnikov GNSS je takšna, da je posamezen sprejemnik upravičen do posodobitev 

FW, dokler je znotraj t. i. vzdrževalnega obdobja. Ko se vzdrževalno obdobje sprejemnika izteče, ta ni 

več upravičen do posodobitev FW, pri čemer pa proizvajalci omogočajo nakup podaljšanja 

vzdrževalnega obdobja. V času pisanja tega poročila noben sprejemnik omrežja SIGNAL ni bil več v 

vzdrževalnem obdobju, najstarejša različica FW, ki je bila nameščena na enem izmed sprejemnikov, pa 

je bila stara skoraj 10 let. 

Rešitev: Naše priporočilo je, da se za vse sprejemnike kupi podaljšanje vzdrževalnega obdobja in da se 

v prihodnosti veljavnost vzdrževalnega obdobja tudi redno podaljšuje. Na ta način bo možno redno 

posodabljanje FW sprejemnikov, s čimer bo zagotovljeno zanesljivo in kakovostno delovanje 

sprejemnikov omrežja SIGNAL. 

Na podlagi vmesnih sestankov z naročnikom smo se že tekom izvajanja projekta dogovorili, da se kupi 

podaljšanje vzdrževalnega obdobja za vse sprejemnike. Poleg tega, da je posodabljanje sprejemnikov 

na najnovejšo različico FW dobra praksa, je bil dodaten razlog tudi t. i. GPS week rollover, ki se je zgodil 

med 6. in 7. 4. 2019. Ker proizvajalci niso jamčili za pravilno delovanje starejših različic FW, je bil ta 

korak praktično nujen. GPS week rollover tako ni povzročil nobenih težav v delovanju sprejemnikov in 

ni vplival na kakovost delovanja omrežij SIGNAL in 0. red. 

3.1.1.2 Nadzor kakovosti arhiva opazovanj omrežja SIGNAL 

Državni koordinatni sistem je realiziran tudi z opazovanji GNSS omrežja SIGNAL. Uporabniki določajo 

položaj v državnem koordinatnem sistemu z uporabo opazovanj omrežja SIGNAL v realnem času ali pa 

z naknadno obdelavo opazovanj GNSS. Za primer naknadne obdelave opazovanj morajo biti 

uporabniku omrežja zagotovljena opazovanja postaj omrežja SIGNAL za čas njegove izmere GNSS. 

Posledično morajo biti vsa opazovanja omrežja SIGNAL shranjena in ustrezno arhivirana. Dodatno je 

čim bolj popoln arhiv opazovanj GNSS omrežja SIGNAL potreben za spremljanje dinamike in časovne 
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stabilnosti realizacije državnega koordinatnega sistema. V okviru nedavnih vzdrževalnih del na arhivu 

omrežja SIGNAL smo ugotovili določene pomanjkljivosti v postopkih nadzora kakovosti arhiva in 

samega arhiviranja podatkov: 

i) Opazovanja postaj se v realnem času preko internetne povezave prenašajo v Center službe za 

GNSS, kjer programski paket TPP skrbi za njihovo shranjevanje. Ker poteka prenos opazovanj 

v realnem času, opazovanja za obdobja, ko je določena postaja nedosegljiva, niso shranjena v 

arhivu, so pa na voljo na sprejemniku (vsi sprejemniki so nastavljeni tako, da shranjujejo in 

hranijo opazovanja za zadnjih trideset dni). Do sedaj se v večini primerov (vsaj v primerih 

krajših obdobij nedosegljivosti določene postaje) opazovanj, shranjenih na sprejemnikih, ni 

uporabljalo za zapolnitev lukenj v arhivu, ki so posledice nedosegljivosti stalnih postaj. Razlog 

je predvsem ta, da trenutno nimamo vzpostavljenega samodejnega nadzora nad popolnostjo 

arhiva opazovanj, zato bi bilo smiselno tak sistem vzpostaviti. Predlagamo, da se v prvem 

koraku vzpostavi sistem za samodejni nadzor popolnosti arhiva na dnevni ravni, ki bo o 

morebitnih manjkajočih opazovanjih dnevno obveščal skrbnike omrežja, ki bodo nato ročno 

prenesli opazovanja s sprejemnikov in z njimi dopolnili arhiv. V drugem koraku pa bi 

avtomatizirali tudi prenos manjkajočih opazovanj s sprejemnikov in dopolnjevanje arhiva z 

njimi. Primer takšnega sistema je modul Storage Integrity programskega paketa TPP, vendar 

pa je modul plačljiv, ob enem pa bi bil uporaben le za pet postaj omrežja SIGNAL, saj modul 

deluje le v kombinaciji s sprejemniki Trimble, model NetR9 ali novejši. Omeniti velja še, da bi 

kakršna koli rešitev na tem področju veljala le za slovenske postaje omrežja SIGNAL, ne pa tudi 

za gostujoče postaje tujih omrežij (CROPOS, APOS in GNSSnet.hu), saj do sprejemnikov 

gostujočih tujih postaj nimamo neposrednega dostopa, temveč prejemamo le podatkovni tok 

preko pasivne povezave sprejemnikov v TPP. 

ii) V preteklosti so se v datotekah z opazovanji pojavljale določene vsebinske napake. Če so se 

opazovanja v tem obdobju shranjevala v formatu RINEX, je bilo zaradi teh napak običajno 

izgubljenih le par epoh opazovanj. V obdobjih, ko so se opazovanja shranjevala v formatu 

Hatanaka, pa so bila v datoteki z napako izgubljena vsa opazovanja te datoteke od mesta 

napake naprej. Kljub temu, da se je število odkritih napak v arhivu za leto 2016 izrazito 

zmanjšalo, v arhivu za leto 2017 pa napak ni bilo, predlagamo, da se hkrati z vzpostavitvijo 

nadzora popolnosti arhiva vzpostavi tudi sistem za nadzor nad morebitnimi napakami v 

datotekah z opazovanji. Sistem bi deloval podobno kot sistem za nadzor popolnosti arhiva, 

pregledoval bi datoteke z opazovanji in ob prisotnosti morebitnih napak obvestil skrbnike 

omrežij, ki bi nato ustrezno ukrepali. 

iii) Shranjevanje oziroma arhiviranje opazovanj omrežja SIGNAL je v Centru službe za GNSS 

trenutno, z vidika načel arhiviranja podatkov in zagotavljanja varnostnih kopij, neustrezno. 

Trenutno se vsa opazovanja shranjujejo in hranijo na enem sistemu NAS. Shramba podatkov 

in arhiv podatkov sta torej en in isti sistem, kar je neustrezno. Sistem rednega varnostnega 

kopiranja podatkov pa trenutno sploh ne obstaja. 

Shramba podatkov naj bi bila sistem, ki omogoča hiter dostop do podatkov. V njej naj bi bili 

shranjeni podatki, po katerih je veliko povpraševanje, zahtevki po njih pa morajo biti izpolnjeni 

v (skoraj) realnem času. V primeru omrežja SIGNAL je to trenutni sistem NAS, na katerega se 

shranjujejo opazovanja omrežja SIGNAL. V shrambi podatkov naj bi bila na voljo opazovanja za 

nekaj zadnjih let (npr. za zadnja tri leta). Zagotovljena mora biti tudi redundanca, ki je v primeru 

trenutnega sistema NAS zagotovljena s poljem RAID 5. 

Arhiv podatkov naj bi bil sistem, ki omogoča dolgotrajno in zanesljivo hranjenje podatkov. 

Poudarek ni na hitrosti dostopa do podatkov temveč na zanesljivi hrambi podatkov. Arhiv mora 

biti zato sestavljen iz dveh ločenih enot, ki se morata fizično nahajati na različnih lokacijah, 
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njuna vsebina pa je identična. V današnjem času, ko je v porastu širjenje t. i. izsiljevalskega 

programja (angl. ransomware), je priporočljivo, da vsaj en izmed sistemov ni povezan v 

internetno omrežje oziroma da obstaja še tretja enota arhiva, ki ni povezana v omrežje. 

V primeru vzpostavitve ločenih sistemov za shranjevanje in arhiviranje podatkov bi bilo 

potrebno definirati tudi protokol arhiviranja podatkov, tj. postopek rednega in po možnosti 

avtomatskega prenosa podatkov iz shrambe omrežja SIGNAL v arhiv omrežja SIGNAL. V 

primeru, da ena enota arhiva ne bi bila povezana v internetno omrežje, bi se del protokola 

izvajal ročno. Poleg samih opazovanj GNSS bi se v arhiv redno shranjevale tudi varnostne kopije 

kritičnih komponent omrežja SIGNAL (npr. varnostne kopije baz programskega paketa TPP). 

3.1.1.3 Nadzor kakovosti produktov RTK omrežja SIGNAL 

Metoda RTK je danes najpogosteje uporabljena metoda za natančno določitev položaja z GNSS v 

realnem času. Danes se izmera RTK najpogosteje izvaja v omrežjih GNSS. Kakovost izmere je tako 

močno odvisna od trenutne kakovosti mrežnih produktov, tj. v kolikšni meri je v nekem trenutku v 

omrežju možno modelirati prostorsko korelirane vplive na opazovanja GNSS. Ti vplivi so ionosferska in 

troposferska refrakcija ter pogreški orbit satelitov. Prostorska korelacija prvih dveh vplivov je močno 

odvisna od stanja v atmosferi – npr. povečana Sončeva aktivnost ali vremenske fronte zmanjšajo 

prostorsko koreliranost omenjenih vplivov, kar lahko poslabša kakovost določitve položaja v realnem 

času. Zanemarljiv pa ni niti vpliv višinske razlike med premičnim sprejemnikom in referenčnimi 

postajami omrežja. Če sta referenčni in premični sprejemnik na različnih višinah, je debelina troposfere 

nad posameznim sprejemnikom različna, posledično je različen tudi vpliv troposferske refrakcije. V tem 

primeru je modeliranje oziroma odstranjevanje vpliva troposferske refrakcije na lokaciji premičnega 

sprejemnika slabše, kar se lahko opazno pozna predvsem na kakovosti višinske komponente položaja. 

Ali se modeliranje vplivov na opazovanja izvaja že na strani omrežja, ali pa omrežje le posreduje surova 

opazovanja, modeliranje vplivov pa v celoti poteka na strani premičnega sprejemnika, je odvisno od 

vrste mrežnega produkta. 

Uporabniki omrežja SIGNAL imajo za določitev položaja z metodo RTK tri možnosti: 

i) navezava na bližnjo stalno delujočo postajo omrežja SIGNAL: Pri tej možnosti premični 

sprejemnik v realnem času prejema opazovanja GNSS bližnje referenčne postaje omrežja 

SIGNAL (angl. single base station RTK). Obdelava opazovanj GNSS se v celoti izvede na 

premičnem sprejemniku. Pri navezavi na eno fizično referenčno postajo se predpostavi, da 

vplivi ionosferske in troposferske refrakcije ter pogreškov orbit satelitov niso prostorsko 

odvisni – na lokaciji premičnega sprejemnika naj bi bili enaki, kot na lokaciji referenčne postaje. 

Posledično je omejitev te možnosti ta, da je uporabnik od uporabljene referenčne postaje 

lahko oddaljen največ 15 km. 

ii) uporaba mrežnega produkta MAC: Pri tej možnosti premični sprejemnik omrežju posreduje 

svoj približni položaj, na podlagi katerega se vzpostavi celica, sestavljena iz bližnjih referenčnih 

postaj omrežja. Celico sestavljajo ena glavna postaja (angl. master station) in več pomožnih 

postaj (angl. auxiliary stations). Premični sprejemnik prejme podatke omrežja v takšni obliki, 

da lahko rekonstruira surova opazovanja vseh referenčnih postaj v celici. Tako lahko 

sprejemnik, glede na trenutne razmere, izbere optimalno strategijo za natančno določitev 

svojega položaja. Tudi v tem primeru se obdelava opazovanj v celoti izvede na premičnem 

sprejemniku. Dodatna dobra lastnost koncepta MAC je ta, da je mednarodno standardiziran. 

To pomeni, da so vsi algoritmi in modeli koncepta MAC javno dostopni, kar omogoča 

zagotavljanje popolne medopravilnosti med omrežji in sprejemniki GNSS različnih 

proizvajalcev (Bilban, 2014). 
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iii) uporaba mrežnega produkta VRS: Pri tej možnosti premični sprejemnik omrežju posreduje 

svoj približni položaj, na podlagi katerega se vzpostavi VRS (virtualna referenčna postaja). 

Omrežje za virtualno referenčno postajo generira opazovanja GNSS in jih obremeni z vplivi, ki 

so za lokacijo virtualne referenčne postaje interpolirani na podlagi obdelave opazovanj bližnjih 

referenčnih postaj omrežja. Premični sprejemnik tako prejme opazovanja virtualne referenčne 

postaje, ki so popravljena za interpolirane vplive ionosfere, troposfere in pogreške orbit 

satelitov (Bilban, 2014). Natančna določitev položaja sprejemnika nato na strani uporabnika 

poteka enako, kot pri navezavi na fizično referenčno postajo (točka (i)). Strategija generiranja 

opazovanj VRS je enaka za vse uporabnike in ni prilagojena dejanskim razmeram na območju 

uporabnika. Dodatna slabost koncepta VRS je tudi ta, da ni standardiziran. To pomeni, da 

uporabljeni algoritmi in modeli niso znani, in tako obstaja možnost, da omrežje favorizira 

sprejemnike proizvajalca programske opreme, katero uporablja omrežje. 

Za kakovostno določitev natančnega položaja v realnem času v omrežju GNSS mora omrežje 

zagotavljati kakovostna opazovanja vseh v omrežje vključenih postaj GNSS in kakovostne, iz opazovanj 

izvedene, mrežne produkte. Nadzor kakovosti, tako opazovanj kot mrežnih produktov, se izvaja že v 

okviru programa TPP: 

− Pred posredovanjem surovih opazovanj uporabniku v primeru navezave na eno referenčno 

postajo (točka (i)) oziroma pred nadaljnjo obdelavo opazovanj za namen izdelave mrežnih 

produktov (točki (ii) in (iii)) se izvaja analiza kakovosti surovih opazovanj posamezne 

referenčne postaje omrežja. V postopku analize opazovanj se za posamezno referenčno 

postajo ugotavlja vpliv večpotja, izpadi signala, ionosferska scintilacija, ali so opazovanja 

posamezne epohe "slaba" (angl. bad epoch). Na podlagi analize kakovosti opazovanj se iz 

nadaljnje obdelave oziroma posredovanja uporabnikom izločijo vsa opazovanja slabe 

kakovosti. 

− V postopku procesiranja omrežja se izračunavajo cenilke trenutne kakovosti mrežnih 

produktov. Kot cenilke kakovosti mrežnih produktov TPP izračunava ionosferski indeks I95 

(Wanninger, 1999) ter indeksa IRIM (angl. Ionospheric Residual Integrity Monitoring index) in 

GRIM (angl. Geometric Residual Integrity Monitoring index) (Berk in sod., 2012). Vsi našteti 

indeksi podajajo oceno trenutne kakovosti oziroma zanesljivosti določitve položaja v omrežju. 

Njihova slaba lastnost je ta, da niso neposredno povezani z običajnimi parametri, ki jih 

uporabljamo za oceno kakovosti položaja (točnost, natančnost), zato je njihova interpretacija 

otežena. 

Poleg zgoraj naštetih kontrol kakovosti opazovanj in mrežnih produktov za določitev položaja v 

realnem času se trenutno v Centru službe za GNSS ne izvaja nobena druga kontrola kakovosti 

produktov RTK omrežja SIGNAL. Ker lahko trenutni nadzor kakovosti produktov RTK omrežja SIGNAL 

izboljšamo, predvsem z vidika, da obstoječe kontrole kakovosti ne podajo nobene neposredne 

informacije o dejanski kakovosti (tj. predvsem točnosti in natančnosti) določitve položaja v realnem 

času, predlagamo njegovo razširitev. Predlagano dopolnitev nadzora kakovosti mrežnih produktov RTK 

omrežja SIGNAL lahko razdelimo na dva dela: 

a) stalen nadzor kakovosti mrežnih produktov RTK, 

b) nadzor kakovosti produktov RTK po potrebi. 

a) Stalen nadzor kakovosti mrežnih produktov RTK 

V okviru stalnega nadzora kakovosti mrežnih produktov se je smiselno osredotočiti na mrežni produkt 

VRS, saj se le v njegovem primeru modeliranje vplivov na opazovanja izvaja na nivoju omrežja. V 

primeru mrežnega produkta MAC se uporabniku posredujejo surova opazovanja bližnjih referenčnih 
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postaj omrežja, izbira optimalne strategije obdelave opazovanj in določitve natančnega položaja pa je 

prepuščena premičnemu sprejemniku. Za razliko od produkta MAC pa je pri uporabi produkta VRS 

način določitve natančnega položaja premičnega sprejemnika z vidika algoritmov identičen kot v 

primeru navezave na referenčno postajo. Razlika je le v opazovanjih referenčne postaje, ki je v primeru 

VRS virtualna, njena opazovanja pa so modelirana na strani omrežja. 

Kakovost mrežnega produkta VRS v nekem trenutku je odvisna od skladnosti modeliranih vplivov na 

opazovanja za lokacijo premičnega sprejemnika in dejanskega stanja oziroma velikosti vplivov na 

lokaciji premičnega sprejemnika. Ker pravih vrednosti vplivov na opazovanja ne poznamo, skladnosti 

ne moremo ocenjevati neposredno za celotno območje omrežja. Lahko pa kakovost produkta VRS 

ocenjujemo na podlagi množice diskretnih točk z znanim položajem, na katerih stalno izvajamo izmero 

RTK z navezavo na virtualno referenčno postajo. Za stalen nadzor kakovosti mrežnega produkta VRS 

omrežja SIGNAL v realnem času bi potrebovali stalno delujoče sprejemnike GNSS na fiksnih točkah z 

dobro določenimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, ki pa ne smejo biti vključeni v 

izračun mrežnega produkta VRS (stalno delujoče postaje omrežja SIGNAL posledično ne pridejo v 

poštev). Kakovost produkta VRS bi se spremljala na podlagi primerjave referenčnih koordinat 

posamezne točke in koordinat, določenih v realnem času z uporabo VRS. Kot kontrolne točke bi lahko 

uporabili postaje omrežja 0. reda (brez postaje KOPE, ki je tudi del omrežja SIGNAL) – omrežje je že 

vzpostavljeno, zaradi česar ne bi imeli dodatnih stroškov, poleg tega pa se postaje nahajajo na različnih 

nadmorskih višinah, kar je z vidika nadzora kakovosti produkta VRS eden ključnih faktorjev. Točke 

omrežja 0. reda so tudi vzpostavljene na lokacijah brez ovir, ki bi zakrivale del obzorja, prav tako pa 

zraven ni objektov oziroma površin, ki bi opazovanja močno obremenjevala z vplivom večpotja. 

Kakovost določitve položaja z RTK je tako v največji možni meri odvisna le od mrežnega produkta VRS. 

Za tak način nadzora kakovosti produkta VRS bi lahko uporabili: 

− Aplikacijo Trimble Rover Integrity App, ki deluje v sklopu TPP, vendar je plačljiva in jo v Centru 

službe za GNSS trenutno nimamo na voljo. 

− Druga možnost je razvoj lastne rešitve za nadzor kakovosti produkta VRS. V primeru razvoja 

lastne rešitve, bi ta temeljila na uporabi prosto dostopne odprtokodne programske opreme 

RTKLIB (www.rtklib.com). RTKLIB med drugim omogoča tudi določitev položaja sprejemnika 

GNSS z metodo RTK z navezavo na eno referenčno postajo. Za namen nadzora mrežnega 

produkta VRS bi se tako v bližini posameznih točk omrežja 0. reda vzpostavile virtualne 

referenčne postaje, ki bi se uporabile za določitev koordinat točk omrežja 0. reda z metodo 

RTK. Koordinate posamezne točke, določene z metodo RTK, bi se primerjale z referenčnimi 

koordinatami. Odstopanja med koordinatami RTK in referenčnimi koordinatami bi 

predstavljala cenilko trenutne kakovosti mrežnega produkta VRS. 

V nadaljevanju projekta bomo podrobneje razvili drugo opisano možnost. 

Obdelavo opazovanj na kontrolnih točkah v načinu RTK lahko izvajamo z brezplačnim odprtokodnim 

programom RTKLIB. Kot rezultat obdelave dobimo vsako sekundo koordinate posamezne kontrolne 

točke, način razrešitve faznih nedoločenosti (kot naravna ali kot realna števila), število uporabljenih 

satelitov in latenco mrežnega produkta. Ti podatki predstavljajo vhodni podatek za analizo kakovosti 

mrežnega produkta VRS. Za koordinate posamezne epohe najprej preverimo, ali so bile fazne 

nedoločenosti razrešene v domeni naravnih števil6. Iz nadaljnje analize izločimo vse float epohe. Za 

                                                           
6 Zaradi neobstoja enostavnih slovenskih izrazov, bomo v nadaljevanju uporabljali sledeča izraza: 

− fixed epoha – epoha, za katero so bile fazne nedoločenosti razrešene v domeni naravnih števil, 
− float epoha – epoha, za katero so bile fazne nedoločenosti razrešene v domeni realnih števil. 

http://www.rtklib.com/
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posamezno epoho nato izračunamo povprečne koordinate iz dotične epohe in še devetih predhodnih 

zaporednih7 epoh. Če to ni možno, epoho izločimo iz nadaljnje analize. Posamezna epoha tako 

predstavlja deset-sekundno rešitev, za katero izračunamo 𝑑𝑒, 𝑑𝑛, 𝑑ℎ, tj. odstopanja deset-sekundne 

rešitve RTK od referenčnih koordinat v smereh S–J, V–Z in v smeri višine. Za oceno kakovosti mrežnega 

produkta VRS se v realnem času za obdobja zadnjih 24 h/1 h/10 min izračunava: 

− 𝑑𝑒̅̅ ̅, 𝑑𝑛̅̅̅̅ , 𝑑ℎ̅̅̅̅  – povprečna odstopanja med RTK in referenčnimi koordinatami v obravnavanem 

časovnem intervalu, 

− 𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛, 𝑑𝑛𝑚𝑖𝑛, 𝑑ℎ𝑚𝑖𝑛 – največja negativna odstopanja med RTK in referenčnimi koordinatami 

v obravnavanem časovnem intervalu, 

− 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑥, 𝑑𝑛𝑚𝑎𝑥, 𝑑ℎ𝑚𝑎𝑥 – največja pozitivna odstopanja med RTK in referenčnimi koordinatami 

v obravnavanem časovnem intervalu, 

− 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑑𝑒 , 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑑𝑛, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑑ℎ – srednji kvadratni pogrešek odstopanj med RTK in referenčnimi 

koordinatami v obravnavanem časovnem intervalu, 

− 𝑛Δ2𝐷
 – število epoh, za katere velja Δ2𝐷 < 4 cm, kjer je Δ2𝐷 = √𝑑𝑒2 + 𝑑𝑛2 

− 𝑛Δℎ
 – število epoh, za katere velja Δℎ < 5 cm, kjer je Δ2𝐷 = 𝑑ℎ 

− 𝑛𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑  – število fixed epoh v obravnavanem časovnem intervalu 

− 𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 – število fixed epoh v obravnavanem časovnem intervalu, za katere se je izračunala 

deset-sekundna rešitev. 

Dodatno sta za vsako epoho na voljo še podatka: 

− 𝑛𝑠𝑎𝑡 – povprečno število uporabljenih satelitov v deset-sekundni rešitvi, 

− 𝑙𝑎𝑡 – povprečna starost mrežnih popravkov v deset-sekundni rešitvi.  

Če omrežje SIGNAL deluje nemoteno, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

− točnost določitve horizontalnih koordinat v državnem referenčnem sistemu mora biti boljša 

od 4 cm (Δ2𝐷 = √𝑑𝑒2 + 𝑑𝑛2) pri stopnji zaupanja 39,4 % (standardna elipsa zaupanja), 

− točnost določitve elipsoidne višine v državnem referenčnem sistemu mora biti boljša od 

Δℎ < 5 cm pri stopnji zaupanja 68,3 % (standardni interval zaupanja), 

− starost (latenca) mrežnih popravkov ne sme biti večja od 10 s, 

− v poljubno izbranem neprekinjenem intervalu 3600 epoh (časovni interval 1 h) mora biti vsaj 

90 % fixed epoh. 

Ti pogoji so vezani na pravilno izvajanje izmere RTK s primernim instrumentarijem in geodetskim 

priborom (Navodilo za izvajanje izmere …, 2006) ter v optimalnih pogojih (odprtost celotnega horizonta 

nad višinskim kotom 15°). 

Kot mrežo kontrolnih točk predlagamo točke omrežja 0. reda (brez postaje KOPE, ki je tudi del omrežja 

SIGNAL). Omrežje je že vzpostavljeno, zaradi česar ne bi imeli dodatnih stroškov. Točke so 

vzpostavljene na lokacijah brez ovir, ki bi zakrivale del obzorja, prav tako pa zraven ni objektov oziroma 

površin, ki bi opazovanja močno obremenjevala z vplivom večpotja. Kakovost določitve položaja z RTK 

je tako v največji možni meri odvisna le od mrežnega produkta VRS. Točke omrežja 0. reda so 

razporejene znotraj celotnega omrežja SIGNAL in se nahajajo na različnih višinah. Tako lahko 

nadzorujemo tudi, ali velika višinska razlika med premičnim sprejemnikom in postajami omrežja 

SIGNAL vpliva na kakovost določitev položaja premičnega sprejemnika. Podatki o elipsoidnih višinah 

točk omrežja 0. reda in višinskih razlikah do omrežja SIGNAL so podani v preglednici 3.1, kjer je ℎ 

elipsoidna višina točke omrežja 0. reda, ℎ𝑚𝑖𝑛 in ℎ𝑚𝑎𝑥 sta najmanjša in največja elipsoidna višina petih 

                                                           
7 Za dve zaporedni epohi velja: 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 = 1 s, kjer sta 𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1 časa registracije posamezne epohe. 
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najbližjih točk omrežja SIGNAL ter Δℎ̅̅̅̅  povprečna višinska razlika med točko 0. reda in petimi najbližjimi 

točkami omrežja SIGNAL. 

Preglednica 3.1: Elipsoidne višine točk omrežja 0. reda in višinska razlika do omrežja SIGNAL 

Točka omrežja 
0. reda 

𝒉 𝒉𝒎𝒊𝒏 𝒉𝒎𝒂𝒙 𝚫𝒉̅̅ ̅̅  

ARA1 1292 m 284 m 472 m 927 m 

ARA2 1292 m 284 m 472 m 927 m 

KDA1 858 m 60 m 486 m 615 m 

KDA2 858 m 60 m 486 m 615 m 

KGA1 292 m 220 m 343 m 11 m 

PZA1 213 m 174 m 776 m −135 m 

PZA2 213 m 174 m 776 m −135 m 

 STA1 390 m 222 m 352 m 103 m 

STA2 390 m 222 m 352 m 103 m 

 

b) Nadzor kakovosti produktov RTK po potrebi 

Trenutno v centru Službe za GNSS nimamo podrobno opredeljenega protokola testiranj, ki bi ga izvajali 

ob nadgradnjah programskega paketa TPP ali ob zamenjavah sprejemnika in/ali antene GNSS na 

določeni stalni postaji omrežja SIGNAL. Občasno smo kljub temu izvajali različne kontrolne meritve, s 

pomočjo katerih smo preučevali pravilnost delovanja v danem trenutku nadgrajenih komponent. Kljub 

temu, da je posamezna nadgradnja programske opreme pred izdajo podvržena obsežnemu testiranju 

s strani proizvajalca, se lahko ob namestitvi posodobitve pojavijo težave v delovanju omrežja, kar se je 

v preteklosti že zgodilo tudi v omrežju SIGNAL. Prav tako lahko zamenjava sprejemnika oziroma antena 

GNSS vpliva na kakovost delovanja omrežja. Posledično je zelo pomembno, da se vzpostavi protokol 

testiranj, ki se bo izvedel ob vsaki posodobitvi programske opreme TPP oziroma menjavi opreme GNSS 

na stalni postaji omrežja.  

Predlagamo tri nivoje kontrole kakovosti. Nivo I predstavlja splošno kontrolo kakovosti produktov RTK 

omrežja SIGNAL in bi ga bilo potrebno izvesti ob vsaki nadgradnji programske opreme TPP oziroma 

menjavi opreme GNSS na katerikoli stalni postaji omrežja SIGNAL. Nivo II je primarno namenjen 

kontroli višinske komponente položaja, njegovo izvajanje pa se predvideva ob večjih nadgradnjah 

programske opreme TPP. Nivo III pa je namenjen kontroli kakovosti v izrednih situacija in se ga izvaja 

le po potrebi. 

Nivo I – splošna kontrola kakovosti produktov RTK 

Za namen kontrole kakovosti produktov RTK po nadgradnji programske opreme TPP se v okolici GI 

trajno vzpostavi kontrolno mrežo desetih do dvajsetih kontrolnih točk. Predlagani protokol testiranja 

delovanja omrežja SIGNAL ob posodobitvi programske opreme TPP je sledeč: 

i) Izvede se izmera RTK na točkah kontrolne mreže. Na vsaki točki se izmera izvede z: 

− navezava na najbližjo referenčno postajo, 

− uporabo mrežnega produkta VRS, 

− uporabo mrežnega produkta MAC. 

Izmera se izvede v skladu z Navodilom za izvajanje izmere z uporabo globalnih navigacijskih 

satelitskih sistemov v državnem koordinatnem sistemu (2006): 

− koordinate posamezne kontrolne točke se določijo v treh serijah, 

− časovni razmik med dvema zaporednima serijama je najmanj 1 ura, 

− interval registracije je 1 sekunda, 

− v posamezni seriji se na posamezni točki opazuje vsaj 20 epoh. 
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ii) Posodobitve programske opreme se vedno najprej namesti na redundantni sistem omrežja 

SIGNAL. 

iii) Točka (i) se ponovno izvede z uporabo posodobljenega redundantnega sistema. 

iv) Izvede se analiza skladnosti koordinat, ki je opisana v nadaljevanju poglavja. 

v) Če je kakovost produktov RTK na redundantnem sistemu po posodobitvi ustrezna, se 

posodobitev programske opreme namesti na glavni sistem8 in nadaljuje s točko (vi). V 

nasprotnem primeru se o težavi obvesti proizvajalca programske opreme in prekine postopek 

posodobitve sistema SIGNAL. 

vi) Točki (i) in (iv) se ponovno izvedeta, tokrat z uporabo glavnega sistema omrežja SIGNAL. V 

primeru ustrezne kakovosti produktov RTK je posodobitev sistema SIGNAL uspešno zaključena. 

V nasprotnem primeru se glavni sistem vrne na prejšnjo različico programske opreme TPP, o 

težavah pa se obvesti proizvajalca programske opreme. 

Za namen kontrole kakovosti produktov RTK omrežja SIGNAL po menjavi opreme GNSS na stalni postaji 

omrežja se v okolici stalne postaje začasno vzpostavi kontrolno mrežo desetih do dvajsetih kontrolnih 

točk. Kontrolno mrežo se izmeri pred in po nadgradnji opreme GNSS. Metodologija izmere in analiza 

skladnosti koordinat je enaka, kot pri kontroli v primeru nadgradnje programske opreme. 

Analiza skladnosti koordinat 

Podali bomo metodologijo testiranja skladnosti koordinat za primer nadgradnje programske opreme 

TPP. V primeru zamenjave opreme GNSS stalne postaje omrežja skladnost koordinat analiziramo po 

enakem principu, pri čemer postopek analize smiselno prilagodimo. 

Za posamezno točko 𝑖 = 1 … 𝑛, posamezno serijo 𝑗 = 1, 2, 3, posamezen produkt RTK 

𝑘 = 𝑃𝑃, 𝑉𝑅𝑆, 𝑀𝐴𝐶 in posamezno različico programske opreme TPP 𝑣 = 𝑣1, 𝑣2 imamo na voljo 

koordinate v državnem koordinatnem sistemu 𝑒𝑖,𝑗
𝑘,𝑣 , 𝑛𝑖,𝑗

𝑘,𝑣 , ℎ𝑖,𝑗
𝑘,𝑣. Za posamezne vrednosti 𝑖, 𝑘, 𝑣 

izračunamo povprečne koordinate točk iz vseh treh serij: 

𝑒𝑖
𝑘,𝑣 =

1

3
∑ �̅�𝑖,𝑗

𝑘,𝑣

3

𝑗=1

 𝑛𝑖
𝑘,𝑣 =

1

3
∑ �̅�𝑖,𝑗

𝑘,𝑣

3

𝑗=1

 ℎ𝑖
𝑘,𝑣 =

1

3
∑ �̅�𝑖,𝑗

𝑘,𝑣

3

𝑗=1

 (3.1) 

Skladnost koordinat ocenimo na podlagi horizontalnega in višinskega odstopanja. Horizontalno 

odstopanje Δ2𝐷 in višinsko odstopanje Δℎ med dvema nizoma koordinat (𝑒, 𝑛, ℎ) in (𝑒′, 𝑛′, ℎ′) 

izračunamo kot: 

Δ2𝐷 = √(𝑒 − 𝑒′)2 + (𝑛 − 𝑛′)2 

Δℎ = |ℎ − ℎ′| 

(3.2) 

Za posamezno točko 𝑖 in različico programske opreme 𝑣 mora biti zagotovljena skladnost koordinat pri 

uporabi različnih produktov RTK: 

Δ2𝐷,𝑖
𝑃𝑃−𝑉𝑅𝑆,𝜈 < 4 cm, Δℎ,𝑖

𝑃𝑃−𝑉𝑅𝑆,𝜈 < 5 cm 

Δ2𝐷,𝑖
𝑃𝑃−𝑀𝐴𝐶,𝜈 < 4 cm, Δℎ,𝑖

𝑃𝑃−𝑀𝐴𝐶,𝜈 < 5 cm 

 

(3.3) 

                                                           
8 Če skrbniki omrežja presodijo, da je potrebno izvesti tudi nivo II, se pred posodobitvijo glavnega sistema izvede 
tudi tega. Glavni sistem se posodobi, če se pri izvedbi nivoja II ne odkrije nobenih težav. 
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Δ2𝐷,𝑖
𝑉𝑅𝑆−𝑀𝐴𝐶,𝜈 < 4 cm, Δℎ,𝑖

𝑉𝑅𝑆−𝑀𝐴𝐶,𝜈 < 5 cm  

Za posamezno točko 𝑖 in produkt RTK 𝑘 mora biti zagotovljena skladnost koordinat pred in po 

posodobitvi programske opreme TPP: 

Δ2𝐷,𝑖
𝑘,𝜈2−𝜈1 < 4 cm 

Δℎ,𝑖
𝑘,𝜈2−𝜈1 < 5 cm 

(3.4) 

Numerične vrednosti za skladnost koordinat smo določili tako na podlagi lastnih empiričnih izkušenj 

kot na podlagi vrednosti, danih v Navodilu za izvajanje izmere … (2006), kjer avtorji navajajo, da z 

izbrano metodo izmere lahko dosežemo natančnost horizontalnih koordinat 4 cm in natančnost višine 

5 cm. 

V Navodilu za izvajanje izmere … (2006) se navedene numerične vrednosti nanašajo na standardno 

elipso pogreškov v primeru horizontalne natančnosti koordinat oziroma na standardni odklon v 

primeru višine. Za oceno kakovosti delovanja omrežja pa postavljamo ostrejše kriterije. Da omrežje 

SIGNAL deluje kakovostno tudi po posodobitvi programske opreme lahko ocenimo v primeru, če 

zgornjim kriterijem, danim z enačbami (3.2) in (3.3) zadosti 90 % točk kontrolne mreže. 

Nivo II – kontrola kakovosti višinske komponente položaja 

Predvsem za namen kontrole kakovosti višinske komponente položaja, določenega z uporabo 

produktov RTK po nadgradnji programske opreme TPP se na primernem območju vzpostavi mrežo 

desetih do dvajsetih kontrolnih točk. Višinska razlika med kontrolno mrežo in bližnjimi postajami 

omrežja SIGNAL mora biti vsaj 500 m. Protokol testiranja je enak kot pri nivoju I, spremenimo le to, da 

posebej ne testiramo redundantnega in glavnega strežnika. Pred izvedbo nivoja II nadgradimo 

redundantni strežnik, kontrolno mrežo izmerimo z uporabo redundantnega in glavnega strežnika ter 

analiziramo skladnost koordinat, dobljenih z uporabo posameznega strežnika. 

Nivo III – kontrola kakovosti v izrednih primerih 

Nivo III se izvede le v izrednih primerih, ko se v omrežju pojavijo težave, ki jih prva dva nivoja kontrole 

kakovosti nista zaznala. V tem primeru so posodobitve že nameščene tako na glavnem kot tudi na 

redundantnem sistemu, tako da s primerjavo rezultatov izmere z uporabo dveh različnih različic 

programske opreme ne moremo odkriti, ali gre res za težavo omrežja SIGNAL. V tem primeru 

predlagamo uporabo točk kontrolne mreže, ki jo je že vzpostavil GURS. Točke te mreže imajo dobro 

določene koordinate v državnem koordinatnem sistemu, tako da se lahko kakovost RTK izmere oceni 

z izvedbo izmere na teh točkah. Izmero RTK se izvede po že opisanem postopku, skladnost koordinat 

pa se oceni na podlagi primerjave referenčnih in RTK koordinat izbranih točk kontrolne mreže GURS. 

c) Periodično testiranje kakovosti določitve položaja v omrežju SIGNAL 

Zaradi zagotovitve dolgoročnih enovitih rešitev ob uporabi omrežja SIGNAL s pomočjo statične oziroma 

RTK-metode izmere predlagamo periodično podrobno testiranje kakovosti določitve položaja z 

navezavo na omrežje SIGNAL.  

Testiranje kakovosti določitve položaja v omrežju SIGNAL lahko poteka na več nivojih, in sicer na 

osnovi: 

i) obdelave opazovanj v mreži testnih virtualnih točk, kjer so točke VRS določene na različnih 

oddaljenostih in višinskih razlikah od dane točke, 
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ii) obdelave večurnih opazovanj istočasno izvedenih statičnih in kinematičnih opazovanj 

(naknadna obdelava in RTK-metoda izmere) na različnih deloviščih s stabilizirano mikro-mrežo 

kontrolnih točk. 

Da odstranimo pristranskost programskih rešitev različnih inštrumentov, je smiselno na terenu izvajati 

meritve z različnim instrumentarijem. Priporočljivo je tudi, da naredimo obdelave opazovanj v 

programskih paketih različnih proizvajalcev.  

Testiranje kakovosti določitve položaja v omrežju SIGNAL se izvaja občasno. 

3.2 Omrežje SIGNAL – predlogi za odpravljanje tistih težav uporabnikov, ki niso 

neposredno povezane z omrežjem, in individualnih težav uporabnikov 

V tem poglavju podajamo predloge za evidentiranje in odpravljanje tistih težav uporabnikov, ki niso 

neposredno povezane z omrežjem SIGNAL. V to skupino težav spadajo npr.: 

− nepravilno delovanje instrumenta GNSS,  

− nepravilno izvajanje izmere GNSS,  

− težave z delovanjem mobilnega omrežja.  

Teh težav sodelavci službe za GNSS ne moremo neposredno, lahko jih zgolj poskusimo evidentirati in 

kolikor je mogoče omejiti z izvajanjem preventivnih ukrepov. Z namenom odprave čim večjega nabora 

možnih nepravilnosti pri izvajanju izmere GNSS s strani izvajalcev GNSS-izmere je podan predlog 

opozoril za izvajanje izmere GNSS in predlog vsebine izobraževanj, namenjenih izvajalcem izmere 

GNSS. 

3.2.1 Osnutek dodatnih priporočil za izvajanje izmere GNSS v skladu z najnovejšimi izsledki 

geodetske prakse 

Da bi zmanjšali težave uporabnikov, ki niso neposredno povezane s podatki, storitvami in produkti, ki 

so na razpolago v omrežju SIGNAL, morajo izvajalci ustrezno skrb posvetiti preverjanju pravilnosti 

delovanja njihovih GNSS-instrumentov, pravilnemu načinu izvajanja GNSS-izmere ter izvajanju 

ustreznih kontrol kakovosti izmere med samo izmero. 

Za pravilno izvedbo izmere GNSS ter pridobitev realnih informacij o kakovosti pridobljenih rezultatov 

izmere morajo izvajalci upoštevati že obstoječa navodila: 

− Navodilo za izvajanje izmere z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v 

državnem koordinatnem sistemu (2006), 

− Navodilo za določanje višin z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (2010), 

novejše različice navodil, ki bodo v prihodnosti nadomestila obstoječa navodila in novejša priporočila 

iz strokovne prakse, kot so na primer:  

− Nadzor kakovosti izmere GNSS (Stopar, Sterle in Pavlovčič Prešeren, 2018), 

− Razvoj omrežja SIGNAL za potrebe evidentiranja nepremičnin (Sterle in sod., 2017) 

Vsa merska oprema, namenjena za izvedbo geodetske izmere GNSS, ki je dostopna na trgu, je 

visokotehnološka oprema. Kljub temu pa je geodetski strokovnjak, ki s to opremo izvaja geodetsko 

izmero, dolžan redno preverjati pravilnost delovanja merske opreme in pribora. Pravilnost delovanja 

merske opreme in pribora lahko opravi geodetski strokovnjak sam oziroma pooblaščeni servis. Preizkus 
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instrumentov GNSS je podrobneje opredeljen v standardu ISO 17123-8:20079, ki je nastal leta 2007, in 

v prenovljeni izdaji standarda ISO 17123-8:201510 iz leta 2015. 

Praktična izvedba preizkusa instrumenta GNSS po ISO standardu ISO 17123-8 je bila predstavljena že v 

Pavlovčič Prešeren, Mencin in Stopar (2010). 

Bistvena priporočila vseh zgoraj omenjenih navodil in standardov ISO so, da mora izvajalec pri izvedbi 

geodetske izmere GNSS visoke kakovosti poskrbeti za večkratno izvedbo meritev ter izkazovati 

periodično preverjenost instrumentarija in pribora, predvsem dozne libele togega grezila. 

3.2.2 Osnutek predloga vsebine izobraževanj, namenjenih izvajalcem izmere GNSS 

Trenutno izobraževanja za pooblaščene inženirje geodezije izvaja Inženirska zbornica Slovenije (IZS). V 

letu 2018 je bil poudarek na izobraževanjih o novostih s pravnega področja.  

Novosti iz pravnega področja so seveda osnova za izvajanje kakršnihkoli meritev v prostoru, vendar v 

sklopu vseživljenjskega izobraževanja potrebujejo pooblaščeni inženirji tudi izobraževanja s področja 

razvoja stroke, dobrih praks ter razvoja merskih inštrumentov ter konceptov in teorije obdelave in 

analize meritev.  

Glede na to, da izvajalci izmere GNSS s praktičnega terenskega vidika dobro poznajo uporabo 

tehnologije GNSS, bi vsebina izobraževanj morala temeljiti na podrobnejši razčlembi problemov, s 

katerimi se soočajo tekom izmere. Okvirno vsebino izobraževanj bi tako opredelili s teoretično osnovo, 

ki bi vodila v razumevanje nastalih problemov ob tem, da bi predstavili tudi druge rešitve problema. 

Predlagamo, da se v prihodnjih letih med obvezna izobraževanja IZS za geodete vključijo še naslednje 

teme ali izvedenke spodnjih tem: 

− produkti SIGNAL in kako jih uporabljati, 

− natančnost in točnost geodetske izmere za različne potrebe, 

− načrtovanje GNSS-izmere za doseganje rezultatov najvišje kakovosti, 

− preizkus in kalibriranje geodetskih instrumentov in pribora, 

− združevanje podatkov meritev, pridobljenih z različnimi tehnologijami, 

− predstavitev prednosti določenih metod izmere pred drugimi (npr. statična izmera, terestrična 

klasična izmera pred RTK), 

− podrobnejšo predstavitev možnosti arhiviranja opazovanj GNSS (RINEX ali binarne datoteke), 

tudi v primeru, ko delamo kinematično izmero v realnem času. 

3.3 Omrežje 0. reda – predlogi za posodobitev nadzora kakovosti delovanja omrežja in 

predlogi za nove postopke identifikacije in odpravljanje težav v delovanju omrežja 

3.3.1 Seznam predlogov za nove kontrole kakovosti delovanja omrežja 0. reda, s pripadajočimi 

idejnimi rešitvami 

Predloge za izboljšanje zanesljivosti, kakovosti in nadzora kakovosti delovanja omrežja 0. reda lahko 

sistematično razdelimo v 2 skupini: 

i) predlogi za izboljšanje zanesljivosti delovanja omrežja 0. reda,  

ii) predlogi za izboljšanje kakovosti in nadzora kakovosti arhiva opazovanj omrežja 0. reda, 

                                                           
9 https://www.iso.org/standard/42213.html 
10 https://www.iso.org/standard/62961.html 

https://www.iso.org/standard/42213.html
https://www.iso.org/standard/62961.html
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3.3.1.1 Predlogi za izboljšanje zanesljivosti delovanja omrežja 0. reda 

V posameznem podpoglavju podajamo opis posamezne težave oziroma pomanjkljivosti na področju 

zanesljivosti delovanja omrežja 0. reda in predlog za njeno rešitev. 

3.3.1.1.1 Delovanje omrežja 0. red v primeru izpada električne energije na GI 

Težava: Težava je identična kot v primeru omrežja SIGNAL – v trenutku izpada električne energije na 

GI je prekinjen tudi prenos podatkov med postajami in strežnikom omrežja 0. reda, saj mrežna oprema 

GI ni priključena na sistem UPS. Po približno 10 minutah preneha delovati tudi strežniki omrežja 0. 

reda, ki sicer je priključeni na sistem UPS, vendar so na isti sistem priključeni tudi drugi strežniki GI, 

zaradi česar je njegova avtonomija izredno kratka. Nedelovanje strežnika pomeni, da se opazovanja 

stalno delujočih postaj prenehajo shranjevati v arhiv opazovanj.  

Rešitev: Rešitev te težave je že podana kot rešitev težave, opisane v točki 3.1.1.1.1. 

3.3.1.1.2 Prekinitev prenosa podatkov omrežja 0. reda v primeru izpada internetne povezave 

Težava: Podobno kot v primeru izpada električne energije, je tudi v primeru izpada internetne 

povezave prekinjen prenos podatkov med postajami in strežnikom omrežja 0. reda. Opazovanja stalno 

delujočih postaj se v tem času ne shranjujejo v arhiv opazovanj. 

Rešitev: Rešitev te težave bi bila vzpostavitev sekundarne internetne povezave (rešitev skupna z 

rešitvijo 3.1.1.1.2). 

3.3.1.1.3 Zanesljivost in kakovost delovanja sprejemnikov omrežja 0. reda 

Težava: Redno posodabljanje FW sprejemnikov je zelo priporočljivo, saj se s posodobitvami odpravljajo 

morebitni hrošči v FW, prav tako pa se dodajajo nove funkcionalnosti in izboljšave, ki prinesejo 

kakovostnejši sprejem in obdelavo signalov GNSS in s tem zagotavljanje kakovostnejša opazovanja 

GNSS. Politika proizvajalcev sprejemnikov GNSS je takšna, da je posamezen sprejemnik upravičen do 

posodobitev FW, dokler je znotraj t. i. vzdrževalnega obdobja. Ko se vzdrževalno obdobje sprejemnika 

izteče, ta ni več upravičen do posodobitev FW, pri čemer pa proizvajalci omogočajo nakup podaljšanja 

vzdrževalnega obdobja. Omrežje 0. reda je novejše kot omrežje SIGNAL – trenutno je v tretjem letu 

operativnega delovanja. Kljub temu pa v času pisanja tega poročila na nobenem sprejemniku omrežja 

0. reda ni bila nameščena najnovejša različica FW, prav tako pa noben izmed sprejemnikov ni bil več v 

vzdrževalnem obdobju. Posledično posodobitev FW sprejemnikov trenutno ni mogoča.  

Rešitev: Enaka kot v poglavju 3.1.1.1.4. 

3.3.1.2 Nadzor kakovosti arhiva opazovanj omrežja 0. reda 

Glavna naloga omrežja 0. reda je izvajanje najkakovostnejših opazovanj GNSS, ki jih potrebujemo za, 

kolikor je mogoče, neprekinjen nadzor nad kakovostjo realizacije državnega koordinatnega sistema. V 

ta namen je potreben čim bolj popoln arhiv opazovanj GNSS omrežja 0. reda. V okviru nedavnih 

vzdrževalnih del na arhivu omrežja 0. reda smo ugotovili določene pomanjkljivosti v postopkih nadzora 

kakovosti arhiva in samega arhiviranja podatkov: 

i) Trenutno nimamo vzpostavljenega sistema za nadzor in pregled popolnosti arhiva omrežja 0. 

reda, zato predlagamo vzpostavitev takšnega sistema. Vzpostavi se lahko enoten sistem za 

nadzor kakovosti in popolnosti arhiva omrežja SIGNAL in arhiva omrežja 0. reda.  

ii) Identično kot točka (iii) poglavja 3.1.1.2. 
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3.4 Sklep poglavja 

V delovnem paketu 2 »Izdelava metodologije za posodobitev nadzora kakovosti delovanja omrežij 

SIGNAL in 0. red« smo podali vse predloge za posodobitev nadzora kakovosti ter identifikacije in 

odpravljanje težav v delovanju omrežij SIGNAL in 0. red na konceptualni ravni. Tekom izvedbe 

delovnega paketa 3 Testiranje predlaganih metodologij … bomo ugotovili, katere predloge lahko v 

delovnem paketu 4 Predlogi za implementacijo predlagane metodologije razvijemo do logičnega 

modela izvedbe, ki ga bomo po koncu projekta lahko uporabili za implementacijo v vsakodnevno delo 

Službe za GNSS.  
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4 TESTIRANJE PREDLAGANE METODOLOGIJE NADZORA KAKOVOSTI 

DELOVANJA OMREŽIJ SIGNAL IN 0. REDA TER IDENTIFIKACIJE IN 

ODPRAVLJANJA TEŽAV V OMREŽJIH SIGNAL IN 0. REDA 

Metodologijo testiranja in nadzora kakovosti delovanja omrežja SIGNAL in 0. red smo razdelili na več 

delov: 

a) Stalen nadzor mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL 

b) Kontrola RTK produktov ob nadgradnjah omrežja SIGNAL 

c) Periodično testiranje kakovosti določitve položaja v omrežju SIGNAL 

Vsak del je predstavljen v svojem poglavju, v katerem so opisani postopek testiranja in dobljeni 

rezultati ter podani morebitni predlogi za izboljšavo. 

4.1 Stalen nadzor mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL 

4.1.1 Opredelitev postopkov testiranja in kriterijev za vrednotenje rezultatov testiranja 

a) Test 1: Izbira primerne strategije razreševanja faznih nedoločenosti 

RTKLIB ima trenutno implementirane tri različne strategije razreševanja faznih nedoločenosti: 

Continuous, Instantaneous in Fix and Hold. Posamezne strategije so podrobno opisane v Takasu (2013). 

Dodatno je možno nastaviti tudi, za katere sisteme GNSS se fazne nedoločenosti določijo v domeni 

naravnih števil (samo GPS, GPS in GLONASS). Optimalno strategijo razreševanja faznih nedoločenosti 

bomo izbrali na podlagi tridnevne obdelave opazovanj v realnem času na štirih izbranih točkah omrežja 

0. reda z različnimi strategijami razreševanja faznih nedoločenosti. Te točke so ARA2, KGA1, PZA1 in 

STA2. 

Kriterija za ocenjevanje primernosti posamezne strategije bosta število fixed epoh in skladnost 

koordinat RTK z referenčnimi koordinatami. Za strategijo razreševanja faznih nedoločenosti lahko 

rečemo, da je ustrezna, če je v posameznem dnevu vsaj 90 % epoh razrešenih kot fixed epoh, hkrati pa 

za več kot 90 % deset-sekundnih rešitev velja: 

Δ2𝐷 < 4 cm 

Δℎ < 5 cm 

kjer je Δ2𝐷 odstopanje horizontalnih koordinat od referenčnih koordinat in Δℎ odstopanje elipsoidne 

višine od referenčne elipsoidne višine. 

b) Test 2: Stabilnost delovanja programa RTKLIB 

Stabilnost delovanja programa RTKLIB bo ocenjena v okviru izvedbe drugih testov. 

Program mora brez prekinitev stabilno delovati več dni. 

c) Test 3: Kakovost določitve položaja RTK s programom RTKLIB 

Kakovost določitve položaja s programom RTKLIB v realnem času mora biti na nivoju realne terenske 

izmere RTK. Glede na lastne empirične izkušnje in glede na Navodilo za izvajanje izmere z uporabo 

globalnih navigacijskih satelitskih sistemov v državnem koordinatnem sistemu (2006) lahko z izmero 

RTK dosežemo nekajcentimetrski nivo natančnosti, kar pomeni, da je daljša izmed polosi standardne 

elipse zaupanja v ravninske koordinati točke krajša od 4 cm in da je standardni odklon višine manjši od 

5 cm. 
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Za oceno določitve kakovosti položaja s programom RTKLIB bomo uporabili sledeče kriterije, ki so na 

nivoju zgoraj opisanih, ali ostrejši: 

i) fazne nedoločenosti epohe so razrešene v domeni naravnih števil (epoha je fixed epoha) 

ii) položajno odstopanje epohe od referenčnih koordinat bo manjše od 4 cm (Δ2𝐷 < 4 cm), 

iii) višinsko odstopanje epohe od referenčnih koordinat bo manjše od 5 cm (Δℎ < 5 cm). 

RTKLIB bomo ocenili kot primerno orodje za nadzor mrežnega produkta VRS, če bo v posameznem 

dnevu kriteriju (i) zadostilo vsaj 90 % vseh epoh in če bo kriterijema (ii) in (iii) zadostilo vsaj 90 % vseh 

fixed epoh. 

4.1.2 Priprava testnega okolja in vzorčnih nizov testnih podatkov 

4.1.2.1 Testno okolje omrežja SIGNAL 

Za testiranje predlagane metodologije potrebujemo: 

− dostop do podatkovnega toka z opazovanji postaj omrežja 0. reda, 

− dostop do mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL, 

− računalnik, na katerem bo lahko nemoteno teklo več instanc programa RTKLIB. 

Najprimernejše okolje za vzpostavitev tesne konfiguracije predstavlja redundantni produkcijski 

strežnik omrežja SIGNAL: 

− na strežniku je vzpostavljena konfiguracija omrežja SIGNAL, ki je identična konfiguraciji na 

primarnem produkcijskem strežniku, 

− ker je število uporabnikov produktov RTK na posameznem strežniku licenčno omejeno, z 

uporabo redundantnega strežnika ne bomo zasedali licenc na primarnem strežniku, 

− uporaba redundantnega strežnika nam omogoča morebitne manipulacije z omrežjem, brez da 

bi s tem vplivali na ostale uporabnike omrežja SIGNAL, 

− redundantni strežnik je povezan v isto omrežje VPN kot postaje omrežja 0. reda, zato je možen 

enostaven dostop do podatkovnih tokov z opazovanji postaj omrežja 0. reda, 

− ker gre za redundantni strežnik, lahko vso procesorsko moč porabimo za namen testiranj. 

Za vsa testiranja je bil uporabljen RTKLIB različica 2.4.3 b31. 

4.1.2.2 Ustrezni vzorčni nizi testnih podatkov, potrebni za izvedbo vseh predvidenih testov 

a) Test 1: Izbira primerne strategije razreševanja faznih nedoločenosti 

Rezultati tridnevne izmera RTK s programom RTKLIB na štirih izbranih točkah omrežja 0. reda, in sicer 

ARA2, KGA1, PZA1 in STA2. Na vseh točkah bomo testirali vse tri strategije razreševanja faznih 

nedoločenosti (Continuous, Instantaneous in Fix and Hold) v kombinaciji z različno izbiro satelitskih 

sistemov (GPS, GPS + GLONASS). Skupaj imamo torej 72 dnevnih datotek, pet za posamezno kontrolno 

točko. Dnevne datoteke vsebujejo sledeče podatke za posamezno opazovano epoho: 

− koordinate točke, 

− način razrešitve faznih nedoločenosti (fixed, float), 

− število uporabljenih satelitov, 

− latenco oziroma starost mrežnih popravkov. 

Na podlagi podatkov v dnevnih datotekah lahko izračunamo vse potrebne statistike za vrednotenje 

primernosti posamezne strategije razreševanja faznih nedoločenosti. 
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b) Test 2: Stabilnost delovanja programa RTKLIB 

Za testiranje stabilnosti delovanja programa RTKLIB ne potrebujemo specifičnega niza testnih 

podatkov. 

c) Test 3: Kakovost določitve položaja RTK s programom RTKLIB 

Na podlagi rezultatov testa 1 bomo izbrali ustrezno strategijo razreševanja faznih nedoločenosti in 

kombinacijo satelitskih sistemov. Za izbrano kombinacijo bomo izvedli petdnevno izmero RTK s 

programom RTKLIB na vseh izbranih točkah omrežja 0. reda. Dnevne datoteke bodo predstavljale 

vhodni podatek v analizo kakovosti določitve položaja s programom RTKLIB. 

4.1.3 Izvedba testiranja predlagane metodologije 

4.1.3.1 Rezultati izvedenih testov 

a) Test 1: Izbira primerne strategije razreševanja faznih nedoločenosti 

Rezultati petdnevne izmere RTK s programom RTKLIB na točkah ARA2, KGA1, PZA1 in STA2 so podani 

spodaj. V preglednici 4.1 je za posamezno točko in posamezno kombinacijo sistemov GNSS ter 

strategijo razreševanja faznih nedoločenosti podan odstotek fixed epoh za dneve 339, 340 in 341 v letu 

2018. 100 % predstavlja število sekund v enem dnevu oziroma 86 400 epoh. 

Preglednica 4.1: Odstotek fixed epoh na izbranih kontrolnih točkah v odvisnosti od uporabljenih sistemov GNSS in strategije 
razreševanja faznih nedoločenosti 

Točka Uporabljeni GNSS-ji 
Strategija razreševanja 
faznih nedoločenosti 

Fixed epohe za dan v letu 

339/2018 340/2018 341/2018 

ARA2 GPS Continuous 93 % 98 % 94 % 

ARA2 GPS Fix & Hold 98 % 86 % 96 % 

ARA2 GPS Instantaneous 96 % 96 % 96 % 

ARA2 GPS + GLONASS Continuous 86 % 84 % 84 % 

ARA2 GPS + GLONASS Fix & Hold 94 % 85 % 90 % 

ARA2 GPS + GLONASS Instantaneous 97 % 98 % 96 % 

KGA1 GPS Continuous 97 % 98 % 99 % 

KGA1 GPS Fix & Hold 98 % 95 % 99 % 

KGA1 GPS Instantaneous 91 % 95 % 96 % 

KGA1 GPS + GLONASS Continuous 42 % 65 % 56 % 

KGA1 GPS + GLONASS Fix & Hold 52 % 85 % 83 % 

KGA1 GPS + GLONASS Instantaneous 3 % 7 % 3 % 

PZA1 GPS Continuous 97 % 97 % 95 % 

PZA1 GPS Fix & Hold 99 % 99 % 98 % 

PZA1 GPS Instantaneous 98 % 98 % 94 % 

PZA1 GPS + GLONASS Continuous 30 % 50 % 17 % 

PZA1 GPS + GLONASS Fix & Hold 43 % 81 % 83 % 

PZA1 GPS + GLONASS Instantaneous 1 % 1 % 4 % 

STA2 GPS Continuous 99 % 99 % 98 % 

STA2 GPS Fix & Hold 99 % 99 % 99 % 

STA2 GPS Instantaneous 99 % 99 % 97 % 

STA2 GPS + GLONASS Continuous 38 % 52 % 29 % 

STA2 GPS + GLONASS Fix & Hold 61 % 85 % 74 % 

STA2 GPS + GLONASS Instantaneous 0 % 1 % 4 % 
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Opazimo lahko, da je v primeru, ko se fazne nedoločenosti v domeni celih števil razrešujejo le za 

opazovanja GPS, odstotek fixed epoh za vse izbrane točke in dneve primerljiv in višji od 90 %, ne glede 

na izbrano metodo razreševanja faznih nedoločenosti. V primeru, ko se fazne nedoločenosti v domeni 

celih števil razrešujejo za opazovanja GPS in GLONASS, pa je na vseh točkah, razen točki ARA2, odstotek 

fixed epoh izredno nizek. Ugotovili smo, da je to posledica IFB (angl. inter-frequency biases). IFB je 

posledica FDMA (angl. frequency-division multiple access) načina sodostopanja, ki je značilen le za 

sistem GLONASS. Drugi sistemi GNSS, na čelu s sistemom GPS, imajo sodostopanje implementirano 

preko CDMA (angl. code-division multiple access). RTKLIB ima zaradi IFB težave z razreševanjem faznih 

nedoločenosti v domeni naravnih števil za sistem GLONASS, če sta na krajiščih baznega vektorja 

sprejemnika različnih proizvajalcev. Velikost IFB za različne tipe sprejemnikov posameznega 

proizvajalca variira na nivoju nekaj milimetrov, medtem ko se vrednosti IFB med posameznimi 

proizvajalci razlikujejo tudi za več centimetrov (Wanninger, 2012). Če sta na krajiščih baznega vektorja 

sprejemnika istega proizvajalca, se vpliv IFB odstrani z dvojnimi faznimi razlikami, v primeru različnih 

proizvajalcev pa vpliv IFB ostane neodstranjen. Pri generiranju produkta VRS se definira glavna postaja 

(angl. master station), ki je lokaciji VRS-ja najbližja postaja omrežja. VRS opazovanja so generirana tako, 

da se opazovanja glavne postaje geometrijsko prenese na lokacijo VRS-ja, nato pa se jih popravi še za 

mrežne popravke, interpolirane na podlagi bližnjih postaj omrežja (Hu in sod., 2008). VRS opazovanja 

imajo posledično nekatere lastnosti glavne postaje – med drugim tudi vrednosti IFB. V primeru točke 

ARA2 je najbližja postaja omrežja signal postaja MARI, na kateri je nameščen sprejemnik proizvajalca 

Leica, v primeru ostalih točk pa je najbližja postaja omrežja SIGNAL opremljena s sprejemnikom 

proizvajalca Trimble. Na točkah 0. reda so povsod nameščeni sprejemniki Leica. Pri baznem vektorju 

ARA2–VRS imamo tako kombinacijo sprejemnikov Leica-Leica, zato RTKLIB nima težav pri obdelavi 

opazovanj GLONASS. To pa ne velja za ostale bazne vektorje, kjer imamo kombinacijo sprejemnikov 

Leica-Trimble. V predlagani kontrolni mreži točk 0. reda ima pet od devetih točk za najbližjo postajo 

omrežja SIGNAL postajo s sprejemnikom Trimble. Na teh postajah je tako možno uporabiti le 

opazovanja GPS. Za voljo konsistentnosti predlagamo, da se v celotni kontrolni mreži uporabljajo le 

opazovanja GPS. V nadaljevanju testiranja metodologije nadzora produkta VRS s programom RTKLIB 

bodo posledično uporabljena le opazovanja GPS. 

V preglednici 4.2 je za posamezne kontrolne točke in testne dni, v odvisnosti od izbrane strategije 

razreševanja faznih nedoločenosti, podan odstotek fixed epoh, ki ne zadostijo izbranim merilom 

skladnosti z referenčnimi koordinatami, tj. Δ2𝐷 > 4 cm oziroma Δℎ > 5 cm. Uporabljena strategija je 

podana v oklepajih zraven imena točke (C – Continuous, I – Instantaneous, F – Fix and Hold). 

Vidimo lahko, da vse tri strategije razreševanja faznih nedoločenosti zagotavljajo primerljivo zmožnost 

razreševanja faznih nedoločenosti v domeni naravnih števil (preglednica 2) in kakovost koordinat 

(preglednica 4.2). V povprečju zagotavlja metoda Fix and Hold največje število fixed epoh, vendar ob 

enem da tudi največje število fixed epoh, za katere velja Δ2𝐷 > 4 cm oziroma Δℎ > 5 cm. Ravno 

obratno velja za metodo Instantaneous. Ta v povprečju zagotavlja za odtenek manjše število fixed 

epoh, a hkrati tudi najmanjše število fixed epoh, ki ne zadostijo kriterijem skladnosti koordinat. 

Strategija Continuous predstavlja kompromis med obema prej omenjenima metodama, saj je v obeh 

kriterijih v povprečju na drugem mestu. Zato smo strategijo Continuous izbrali kot najprimernejšo 

metodo in jo bomo uporabili v nadaljevanju testiranja predlagane metodologije. 
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Preglednica 4.2: Skladnost koordinat RTK z referenčnimi koordinatami točk ARA1 in PZA1 v odvisnosti od uporabljene 
strategije razreševanja faznih nedoločenosti 

Točka 
Odstotek epoh, za katere velja 𝚫𝟐𝑫 > 𝟒 𝐜𝐦 Odstotek epoh, za katere velja 𝚫𝒉 > 𝟓 𝐜𝐦 

339/2018 340/2018 341/2018 339/2018 340/2018 341/2018 

ARA2 (C) 0,01 % 0,04 % 0,32 % 2,16 % 0,48 % 1,91 % 

ARA2 (F) 0,01 % 0,04 % 0,34 % 2,36 % 0,44 % 2,12 % 

ARA2 (I) 0,01 % 0,02 % 0,29 % 2,12 % 0,39 % 1,22 % 

KGA1 (C) 0,37 % 0,29 % 0,29 % 0,08 % 0,54 % 0,89 % 

KGA1 (F) 0,38 % 0,29 % 0,28 % 0,09 % 0,59 % 0,89 % 

KGA1 (I) 0,25 % 0,16 % 0,22 % 0,07 % 0,12 % 0,49 % 

PZA1 (C) 0,03 % 0,09 % 0,47 % 0,04 % 0,11 % 0,25 % 

PZA1 (F) 0,03 % 0,09 % 0,46 % 0,03 % 0,11 % 0,21 % 

PZA1 (I) 0,02 % 0,01 % 0,26 % 0,02 % 0,03 % 0,14 % 

STA2 (C) 0,01 % 0,06 % 0,17 % 0,27 % 0,23 % 0,30 % 

STA2 (F) 0,01 % 0,06 % 0,16 % 0,25 % 0,24 % 0,29 % 

STA2 (I) 0,00 % 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,12 % 0,26 % 

 

b) Test 2: Stabilnost delovanja programa RTKLIB 

Stabilnost delovanja programa RTKLIB smo ocenili v okviru izvedbe testov 1 in 3. Pri testiranju se je 

RTKLIB izkazal za zanesljivo in stabilno programsko orodje. Ocenjujemo, da je z vidika stabilnosti 

delovanja RTKLIB primerno programsko orodje za nadzor kakovosti produkta VRS omrežja SIGNAL v 

realnem času. 

c) Test 3: Kakovost določitve položaja RTK s programom RTKLIB 

Rezultati obdelave petdnevne izmere RTK s programom RTKLIB na izbranih kontrolnih točkah ARA2, 

KGA1, PZA1 in STA2 so podani v preglednicah od 4.3 do 4.6.  

Preglednica 4.3: Statistične cenilke kakovosti testne izmere RTK na točki ARA2 

ARA2 

Dan 
Odstotek 

fixed epoh 

𝒅𝒆̅̅̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒏𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒉𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝚫𝟐𝑫 > 𝟒 𝐜𝐦 𝚫𝒉 > 𝟓 𝐜𝐦 

339/2018 93 % −0,8 −2,8 

2,1 

0,3 −9,6 

4,0 

1,7 −13,1 

10,4 

0,01 % 2,16 % 

340/2018 98 % −0,7 −6,6 

5,2 

0,4 −5,1 

3,1 

1,4 −6,4 

20,6 

0,04 % 0,48 % 

341/2018 94 % −0,5 −3,7 

2,7 

0,4 −3,0 

8,6 

1,6 −12,6 

8,9 

0,32 % 1,91 % 

342/2018 97 % −0,6 −5,0 

3,3 

0,2 −4,3 

3,7 

2,5 −9,5 

3,7 

0,09 % 0,09 % 

343/2018 96 % −0,5 −5,1 

2,0 

0,3 −6,0 

5,5 

3,3 −12,5 

5,5 

0,06 % 0,06 % 
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Preglednica 4.4: Statistične cenilke kakovosti testne izmere RTK na točki KGA1 

KGA1 

Dan 
Odstotek 

fixed epoh 

𝒅𝒆̅̅̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒏𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒉𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝚫𝟐𝐃 > 𝟒 𝐜𝐦 𝚫𝒉 > 𝟓 𝐜𝐦 

339/2018 97 % −0,1 −2,8 

3,0 

1,1 −5,4 

4,8 

−0,2 −11,5 

5,5 

0,37 % 0,08 % 

340/2018 98 % −0,1 −6,6 

5,8 

1,2 −4,5 

6,6 

−0,4 −7,2 

14,1 

0,29 % 0,54 % 

341/2018 99 % −0,0 −3,5 

3,9 

1,2 −1,8 

6,1 

−0,2 −9,3 

7,8 

0,29 % 0,89 % 

342/2018 98 % −0,0 −3,4 

2,9 

1,2 −3,3 

5,3 

−0,1 −7,0 

13,7 

0,40 % 0,70 % 

343/2018 97 % −0,0 −3,5 

3,8 

1,2 −6,3 

4,4 

 0,0 −12,1 

8,2 

0,23 % 0,49 % 

 
Preglednica 4.5: Statistične cenilke kakovosti testne izmere RTK na točki PZA1 

PZA1 

Dan 
Odstotek 

fixed epoh 

𝒅𝒆̅̅̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒏𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒉𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝚫𝟐𝑫 > 𝟒 𝐜𝐦 𝚫𝒉 > 𝟓 𝐜𝐦 

339/2018 97 % −0,6 −3,4 

1,3 

−1,3 −10,6 

1,4 

−0,5 −15,0 

6,8 

0,03 % 0,04 % 

340/2018 97 % −0,7 −6,8 

4,6 

−1,3 −6,2 

3,1 

−0,4 −7,0 

21,9 

0,09 % 0,11 % 

341/2018 95 % −0,8 −4,8 

3,2 

−1,4 −4,6 

2,3 

−0,5 −14,9 

10,2 

0,47 % 0,25 % 

342/2018 96 % −0,6 −6,0 

3,1 

−1,4 −6,1 

1,8 

−0,2 −7,0 

12,4 

0,26 % 1,63 % 

343/2018 96 % −0,5 −4,6 

2,0 

−1,5 −7,1 

3,1 

0,2 −12,3 

9,9 

0,34 % 0,38 % 

 
Preglednica 4.6: Statistične cenilke kakovosti testne izmere RTK na točki STA2 

STA2 

Dan 
Odstotek 

fixed epoh 

𝒅𝒆̅̅̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒏𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒏𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉̅̅ ̅̅  [𝐜𝐦] 𝒅𝒉𝒎𝒊𝒏 [𝐜𝐦] 

𝒅𝒉𝒎𝒂𝒙 [𝐜𝐦] 

𝚫𝟐𝑫 > 𝟒 𝐜𝐦 𝚫𝒉 > 𝟓 𝐜𝐦 

339/2018 99 % 0,6 −2,1 

3,3 

0,2 −4,2 

3,0 

−1,6 −7,3 

3,9 

0,01 % 0,27 % 

340/2018 99 % 0,6 −4,8 

6,3 

0,2 −4,9 

4,3 

−1,5 −9,5 

12,7 

0,06 % 0,23 % 

341/2018 98 % 0,6 −2,5 

4,3 

0,2 −5,0 

5,0 

−1,7 −8,6 

6,6 

0,17 % 0,30 % 

342/2018 98 % 0,6 −2,4 

3,7 

0,3 −3,9 

5,5 

−1,5 −10,9 

12,3 

0,67 % 0,80 % 

343/2018 99 % 0,5 −2,5 

3,8 

0,2 −5,6 

6,7 

−1,6 −17,6 

7,3 

0,20 % 0,32 % 

 

Na vseh izbranih testnih točkah so bili izpolnjeni vsi trije kriteriji, ki smo jih definirali za oceno 

primernosti programa RTKLIB za nadzor produkta VRS omrežja SIGNAL v realnem času (poglavje 4.1.1, 

točka (c)). Število fixed epoh je bilo na vseh točkah in v vseh dnevih občutno nad postavljeno najmanjšo 

zahtevano vrednostjo 90 %. Prav tako RTKLIB zagotavlja ustrezno kakovost določitve položaja v 

realnem času. Odstotek epoh, za katere je bila presežena mejna vrednost odstopanja horizontalnih 
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koordinat od referenčnih vrednosti Δ2𝐷 > 4 cm, znaša v vseh primerih manj kot 1 %. Odstotek epoh, 

za katere je bila presežena mejna vrednost odstopanja elipsoidne višine od referenčne vrednosti 

Δℎ > 5 cm, v nobenem primeru ni presegla 3 %. V obeh primerih smo postavili mejo, da je lahko v 

enem dnevu največ 10 % takšnih fixed epoh, ki ne izpolnjujejo enega oziroma obeh kriterijev. 

Razpon med največjim negativnim in največjim pozitivnim odstopanjem znaša za posamezno 

horizontalno koordinatno komponento približno 10 cm, medtem ko za višino doseže tudi 20 cm. To je 

s statističnega vidika povsem pričakovano. V Navodilu za izvajanje izmere … (2006) je horizontalna 

natančnost izmere RTK opredeljena s standardno elipso pogreškov, katere daljša polos meri največ 

4 cm. Že znotraj standardne elipse pogreškov se lahko vrednosti posamezne koordinatne komponente 

razlikujejo tudi do 8 cm, pri čemer interval zaupanja standardne elipse pogreškov znaša le približno 

39,35 %. Če interval zaupanja povečamo na 95 %, se daljša polos elipse pogreškov poveča na največ 

10 cm, odstopanja med posameznimi koordinatami znotraj te elipse pogreškov pa so tako lahko tudi 

20 cm. Podobna situacija je pri natančnosti višine, ki je podana z velikostjo standardnega odklona 5 

cm. Standardni odklon predstavlja polovico intervala, na katerem leži približno 68,27 % meritev. 

Polovična dolžina intervala s 95 % zaupanja znaša 10 cm. Dve višini se lahko znotraj 95 % intervala 

zaupanja razlikujeta tudi za 20 cm. Rezultati testiranj tako le potrjujejo dejstvo, da lahko koordinate, 

pridobljene v le eni seriji, odstopajo od pričakovane vrednosti veliko več, kot le nekaj centimetrov. 

Takšni primeri so sicer statistično redki, a obstajajo. Zato je ključno, da izmero RTK izvajamo v več 

serijah, saj lahko le tako odkrijemo večja odstopanja koordinat posamezne serije od pričakovane 

vrednosti. 

4.1.4 Ovrednotenje rezultatov testa in predlogi za popravke metodologije 

4.1.4.1 Ovrednoteni rezultati testiranj s predlogi za popravke testirane metodologije oziroma 

testov samih 

Rezultate posameznih testov smo ovrednotili že v okviru prejšnjega poglavja, tako da bomo tu podali 

le kratek povzetek. Testi so bili v največji meri namenjeni ugotavljanju primernosti programa RTKLIB za 

nadzor produkta VRS omrežja SIGNAL v realnem času. Kot optimalno strategijo razreševanja faznih 

nedoločenosti smo izbrali strategijo Continuous, pri čemer se fazne nedoločenosti razrešijo v domeni 

celih števil je za opazovanja sistema GPS. Kakovost določitve položaja z uporabo programa RTKLIB je 

za definiran namen ustrezna, tako za horizontalno kot višinsko komponento. RTKLIB deluje stabilno in 

je posledično uporaben za neprekinjen nadzor kakovosti produkta RTK v realnem času. 

Če se bo v prihodnosti v omrežje SIGNAL implementirala tudi podpora za sistem Galileo, bo potrebno 

izvedene teste ponoviti s kombinacijo opazovanj GPS in Galileo. Prav tako je smiselno, da se testi 

ponovijo ob prehodu sistema GLONASS iz trenutno uporabljenega načina sodostopanja FDMA na način 

CDMA, ki je načrtovan z izstrelitvijo nove generacije satelitov. 
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4.2 Kontrola RTK produktov ob nadgradnjah omrežja SIGNAL 

4.2.1 Opredelitev postopkov testiranja in kriterijev za vrednotenje rezultatov testiranja za 

posamezno predlagano rešitev 

4.2.1.1 Opredelitve postopkov testiranja, testov, testnih scenarijev in za testiranje potrebnih 

vzorčnih nizov testnih podatkov 

V okviru testiranja predlagane metodologije bomo preverili medsebojno skladnost koordinat RTK, 

dobljenih z uporabo vseh treh produktov RTK omrežja SIGNAL v dveh različnih dneh. Izmera kontrolnih 

točk in analiza skladnosti koordinat bosta izvedeni v skladu s poglavjem 3.1.1.3, točka (b). Ker trenutno 

omrežje SIGNAL deluje brez znanih problemov, neskladnosti med koordinatami kontrolnih točk ne bi 

smelo biti. Glavni namen tega testa je torej oceniti skladnost koordinat, dobljenih z uporabo različnih 

produktov RTK in z izmero v različnih časovnih trenutkih, tj. dnevih. S tem bomo ugotovili, ali smo 

ustrezno opredelili kriterije za ugotavljanje skladnosti koordinat (enačba (3.3)). 

4.2.1.2 Opredelitve kriterijev za vrednotenje rezultatov testiranj 

Metodologijo bomo ocenili kot primerno, če rezultati testne izmere ne bodo pokazali nobene 

neskladnosti koordinat (glede na postavljene kriterije v poglavju 3.1.1.3, točka (b)), dobljenih v različnih 

dneh in z uporabo različnih produktov RTK omrežja SIGNAL. S tem bomo pokazali, da omrežje SIGNAL, 

ob delovanju brez težav, zagotavlja skladne koordinate v okviru opredeljenih vrednosti, neodvisno od 

izbranega produkta RTK in dneva izmere. Ob morebitnih zaznanih neskladjih v prihodnosti bomo tako 

lahko sklepali, da so ta posledica nadgradnje programske opreme oziroma menjave opreme GNSS, in 

ustrezno ukrepali. 

4.2.2 Priprava testnega okolja in vzorčnih nizov testnih podatkov 

4.2.2.1 Testno okolje omrežja SIGNAL 

Za testiranje predlagane metodologije ne potrebujemo posebnega testnega okolja. Potrebujemo le 

dostop do produktov RTK omrežja SIGNAL. 

Dodatno bomo za namen testiranja vzpostavili začasno mrežo desetih kontrolnih točk v okolici GI. 

4.2.2.2 Ustrezni vzorčni nizi testnih podatkov, potrebni za izvedbo vseh predvidenih testov 

Testne podatke predstavljajo rezultati izmere RTK desetih kontrolnih točk. Izmero RTK smo izvedli v 

skladu s predlagano metodologijo. 

Rezultati izmere so podani v: 

− preglednica 4.7 – uporaba mrežnega produkta VRS, 

− preglednica 4.8 – uporaba mrežnega produkta MAC, 

− preglednica 4.9 – uporaba opazovanj najbližje postaje omrežja SIGNAL (GSR1). 

V posamezni preglednici vsaki točki pripadajo tri vrstice – vsaka vrstica predstavlja posamezno serijo 

izmere. 
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Preglednica 4.7: Koordinate testnih kontrolnih točk za posamezen dan izmere, določene v treh serijah z izmero RTK in 
navezavo na mrežni produkt VRS 

VRS 

Točka 
Dan v letu 063/2019 Dan v letu 064/2019 

𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

T001 460.892,800 100.741,467 340,061 460.892,784 100.741,446 340,053 

 460.892,779 100.741,461 340,040 460.892,808 100.741,468 340,077 

 460.892,790 100.741,479 340,062 460.892,800 100.741,476 340,033 

T002 460.878,594 100.734,441 339,978 460.878,588 100.734,424 339,985 

 460.878,573 100.734,430 339,993 460.878,585 100.734,416 340,014 

 460.878,584 100.734,427 340,003 460.878,601 100.734,429 339,997 

T003 460.828,920 100.701,292 339,782 460.828,907 100.701,299 339,768 

 460.828,916 100.701,296 339,758 460.828,885 100.701,269 339,791 

 460.828,908 100.701,256 339,762 460.828,918 100.701,261 339,769 

T004 460.774,517 100.675,248 339,281 460.774,527 100.675,218 339,294 

 460.774,530 100.675,231 339,287 460.774,516 100.675,206 339,277 

 460.774,544 100.675,208 339,284 460.774,527 100.675,206 339,284 

T005 460.758,223 100.667,749 339,185 460.758,228 100.667,735 339,192 

 460.758,231 100.667,730 339,157 460.758,230 100.667,754 339,174 

 460.758,234 100.667,740 339,171 460.758,232 100.667,729 339,183 

T006 460.731,347 100.653,181 339,051 460.731,336 100.653,164 339,055 

 460.731,332 100.653,184 339,049 460.731,353 100.653,167 339,039 

 460.731,359 100.653,150 339,052 460.731,346 100.653,180 339,049 

T007 460.711,021 100.644,372 338,991 460.711,021 100.644,337 339,011 

 460.711,017 100.644,354 338,989 460.711,007 100.644,342 338,963 

 460.711,027 100.644,355 338,979 460.711,007 100.644,348 338,969 

T008 460.699,952 100.638,532 339,026 460.699,966 100.638,520 339,035 

 460.699,970 100.638,529 339,011 460.699,954 100.638,566 339,027 

 460.699,963 100.638,527 339,028 460.699,954 100.638,562 339,012 

T009 460.693,503 100.635,428 339,050 460.693,503 100.635,466 339,068 

 460.693,511 100.635,470 339,055 460.693,500 100.635,468 339,047 

 460.693,506 100.635,467 339,058 460.693,509 100.635,449 339,068 

T010 460.755,188 100.677,716 339,200 460.755,167 100.677,724 339,170 

 460.755,179 100.677,684 339,172 460.755,200 100.677,702 339,198 

 460.755,193 100.677,727 339,192 460.755,210 100.677,709 339,168 
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Preglednica 4.8: Koordinate testnih kontrolnih točk za posamezen dan izmere, določene v treh serijah z izmero RTK in 
navezavo na mrežni produkt MAC 

MAC 

Točka 
Dan v letu 063/2019 Dan v letu 064/2019 

𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

T001 460.892,784 100.741,444 340,062 460.892,812 100.741,463 340,077 

 460.892,809 100.741,449 340,057 460.892,786 100.741,438 340,044 

 460.892,843 100.741,443 340,040 460.892,807 100.741,448 340,065 

T002 460.878,602 100.734,396 339,983 460.878,595 100.734,406 339,987 

 460.878,580 100.734,437 339,990 460.878,606 100.734,427 339,975 

 460.878,585 100.734,404 340,005 460.878,576 100.734,437 340,010 

T003 460.828,898 100.701,297 339,762 460.828,900 100.701,283 339,766 

 460.828,906 100.701,294 339,776 460.828,909 100.701,285 339,763 

 460.828,902 100.701,304 339,758 460.828,915 100.701,285 339,778 

T004 460.774,520 100.675,228 339,293 460.774,539 100.675,243 339,280 

 460.774,539 100.675,205 339,293 460.774,516 100.675,241 339,279 

 460.774,522 100.675,197 339,287 460.774,538 100.675,206 339,301 

T005 460.758,229 100.667,750 339,196 460.758,238 100.667,762 339,181 

 460.758,227 100.667,735 339,151 460.758,253 100.667,712 339,171 

 460.758,247 100.667,749 339,184 460.758,253 100.667,749 339,180 

T006 460.731,337 100.653,162 339,047 460.731,352 100.653,161 339,033 

 460.731,314 100.653,177 339,074 460.731,353 100.653,147 339,039 

 460731,330 100.653,155 339,033 460.731,344 100.653,168 339,041 

T007 460.711,014 100.644,371 338,960 460.711,018 100.644,347 339,003 

 460.711,020 100.644,358 339,000 460.711,006 100.644,355 338,988 

 460.711,012 100.644,358 338,996 460.711,012 100.644,357 338,984 

T008 460.699,980 100.638,554 339,026 460.699,949 100.638,542 339,031 

 460.699,964 100.638,558 339,052 460.699,972 100.638,518 339,063 

 460.699,960 100.638,557 339,032 460.699,979 100.638,524 339,045 

T009 460.693,502 100.635,465 339,065 460.693,485 100.635,469 339,058 

 460.693,480 100.635,490 339,047 460.693,490 100.635,471 339,044 

 460.693,502 100.635,457 339,071 460.693,491 100.635,456 339,034 

T010 460.755,194 100.677,725 339,164 460.755,205 100.677,723 339,171 

 460.755,192 100.677,699 339,169 460.755,201 100.677,711 339,197 

 460.755,180 100.677,718 339,185 460.755,188 100.677,744 339,186 
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Preglednica 4.9: Koordinate testnih kontrolnih točk za posamezen dan izmere, določene v treh serijah z izmero RTK in 
navezavo na najbližjo stalno postajo GSR1 

GSR1 

Točka 
Dan v letu 063/2019 Dan v letu 064/2019 

𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

T001 460.892,790 100.741,465 340,049 460.892,827 100.741,498 340,049 

 460.892,802 100.741,459 340,057 460.892,811 100.741,471 340,044 

 460.892,798 100.741,455 340,067 460.892,800 100.741,456 340,059 

T002 460.878,593 100.734,421 339,952 460.878,595 100.734,426 340,002 

 460.878,600 100.734,438 339,993 460.878,594 100.734,423 339,978 

 460.878,597 100.734,419 339,992 460.878,571 100.734,410 339,991 

T003 460.828,915 100.701,286 339,750 460.828,886 100.701,293 339,792 

 460.828,899 100.701,290 339,786 460.828,906 100.701,295 339,758 

 460.828,910 100.701,286 339,752 460.828,904 100.701,296 339,773 

T004 460.774,525 100.675,212 339,309 460.774,519 100.675,217 339,328 

 460.774,544 100.675,200 339,314 460.774,525 100.675,247 339,280 

 460.774,548 100.675,194 339,313 460.774,525 100.675,202 339,298 

T005 460.758,224 100.667,757 339,187 460.758,240 100.667,740 339,187 

 460.758,228 100.667,727 339,183 460.758,248 100.667,743 339,194 

 460.758,227 100.667,776 339,183 460.758,224 100.667,750 339,190 

T006 460.731,314 100.653,181 339,069 460.731,321 100.653,191 339,066 

 460.731,319 100.653,167 339,074 460.731,332 100.653,164 339,053 

 460.731,325 100.653,212 339,050 460.731,312 100.653,182 339,075 

T007 460.711,009 100.644,378 338,987 460.711,002 100.644,336 338,970 

 460.711,013 100.644,364 339,025 460.711,009 100.644,353 338,975 

 460.710,985 100.644,333 339,008 460.711,004 100.644,360 338,998 

T008 460.699,957 100.638,540 339,023 460.699,976 100.638,547 339,031 

 460.699,952 100.638,534 339,024 460.699,979 100.638,538 339,029 

 460.699,949 100.638,530 339,040 460.699,964 100.638,557 339,031 

T009 460.693,495 100.635,476 339,054 460.693,471 100.635,435 339,053 

 460.693,496 100.635,439 339,043 460.693,496 100.635,478 339,059 

 460.693,485 100.635,461 339,046 460.693,496 100.635,459 339,048 

T010 460.755,195 100.677,699 339,168 460.755,198 100.677,718 339,177 

 460.755,215 100.677,706 339,178 460.755,192 100.677,718 339,183 

 460.755,217 100.677,720 339,192 460.755,188 100.677,722 339,194 

 

4.2.3 Izvedba testiranja predlagane metodologije 

4.2.3.1 Rezultati izvedenih testov 

Na testnih podatkih smo izvedli analizo skladnosti koordinat, kot je opisano v poglavju 3.1.1.3, točka 

(b). Najprej smo iz koordinat posamezne serije izmere izračunali povprečne koordinate točk za 

posamezen produkt RTK in posamezno dan izmere. Srednje vrednosti koordinat točk so podane v 

preglednici 4.10 za navezavo na mrežni produkt VRS, v preglednici 4.11 za navezavo na mrežni produkt 

MAC in v preglednici 4.12 za navezavo na najbližjo stalno postajo GSR1. Iz srednjih vrednosti koordinat 

smo nato za posamezno točko izračunali: 

− odstopanja med dnevoma znotraj posameznega produkta RTK (za navezavo na VRS so 

rezultati podani v preglednici 4.13, za navezavo na MAC v preglednici 4.14 in za navezavo na 

stalno postajo GSR1 v preglednici 4.15) 

− odstopanja med posameznimi produkti RTK znotraj enega dneva (za dan 063/2019 so rezultati 

podani v preglednici 4.16, za dan 064/2019 pa v preglednici 4.17). 
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Preglednica 4.10: Srednje vrednosti koordinat testnih kontrolnih točk za posamezen dan izmere – navezava na mrežni produkt 
VRS 

VRS 

Točka 
Dan v letu 063/2019 Dan v letu 064/2019 

�̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] 

T001 460.892,789 100.741,469 340,054 460.892,797 100.741,463 340,054 

T002 460.878,583 100.734,433 339,991 460.878,591 100.734,423 339,999 

T003 460.828,915 100.701,281 339,767 460.828,904 100.701,276 339,776 

T004 460.774,531 100.675,229 339,284 460.774,523 100.675,210 339,285 

T005 460.758,229 100.667,740 339,171 460.758,230 100.667,739 339,183 

T006 460.731,346 100.653,172 339,051 460.731,345 100.653,171 339,048 

T007 460.711,022 100.644,361 338,986 460.711,012 100.644,342 338,981 

T008 460.699,961 100.638,529 339,022 460.699,958 100.638,549 339,025 

T009 460.693,507 100.635,455 339,054 460.693,504 100.635,461 339,061 

T010 460.755,187 100.677,709 339,188 460.755,193 100.677,712 339,179 

 

Preglednica 4.11: Srednje vrednosti koordinat testnih kontrolnih točk za posamezen dan izmere – navezava na mrežni produkt 
MAC 

MAC 

Točka 
Dan v letu 063/2019 Dan v letu 064/2019 

�̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] 

T001 460.892,812 100.741,445 340,053 460.892,802 100.741,450 340,062 

T002 460.878,589 100.734,412 339,992 460.878,592 100.734,424 339,991 

T003 460.828,902 100.701,298 339,766 460.828,908 100.701,284 339,769 

T004 460.774,527 100.675,210 339,291 460.774,531 100.675,230 339,287 

T005 460.758,234 100.667,745 339,177 460.758,248 100.667,741 339,178 

T006 460.731,327 100.653,165 339,051 460.731,349 100.653,158 339,038 

T007 460.711,015 100.644,362 338,986 460.711,012 100.644,353 338,992 

T008 460.699,968 100.638,557 339,037 460.699,967 100.638,528 339,047 

T009 460.693,495 100.635,471 339,061 460.693,489 100.635,466 339,045 

T010 460.755,189 100.677,714 339,173 460.755,198 100.677,726 339,184 

 
Preglednica 4.12: Srednje vrednosti koordinat testnih kontrolnih točk za posamezen dan izmere – navezava na stalno postajo 

GSR1 

GSR1 

Točka 
Dan v letu 063/2019 Dan v letu 064/2019 

�̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] �̅� [𝐦] 

T001 460.892,797 100.741,460 340,057 460.892,813 100.741,475 340,051 

T002 460.878,597 100.734,426 339,979 460.878,587 100.734,420 339,990 

T003 460.828,908 100.701,287 339,763 460.828,899 100.701,295 339,774 

T004 460.774,539 100.675,202 339,312 460.774,523 100.675,222 339,302 

T005 460.758,227 100.667,754 339,185 460.758,238 100.667,744 339,190 

T006 460.731,319 100.653,187 339,064 460.731,322 100.653,179 339,065 

T007 460.711,003 100.644,358 339,006 460.711,005 100.644,350 338,981 

T008 460.699,953 100.638,535 339,029 460.699,973 100.638,547 339,030 

T009 460.693,492 100.635,459 339,048 460.693,488 100.635,457 339,053 

T010 460.755,209 100.677,708 339,179 460.755,192 100.677,720 339,185 
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Preglednica 4.13: Odstopanja srednjih vrednosti koordinat med 
posameznima dnevoma izmere – navezava na 
mrežni produkt VRS 

VRS 

Točka 
064/2019 – 063/2019 

𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 

T001 0,8 −0,6 0,0 

T002 0,8 −1,0 0,7 

T003 −1,1 −0,5 0,9 

T004 −0,7 −1,9 0,1 

T005 0,1 0,0 1,2 

T006 −0,1 −0,1 −0,3 

T007 −1,0 −1,8 −0,5 

T008 −0,3 2,0 0,3 

T009 −0,3 0,6 0,6 

T010 0,6 0,3 −0,9 

 
Preglednica 4.14: Odstopanja srednjih vrednosti koordinat med 

posameznima dnevoma izmere – navezava na 
mrežni produkt VRS 

MAC 

Točka 
064/2019 – 063/2019 

𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 

T001 −1,1 0,4 0,9 

T002 0,3 1,1 −0,2 

T003 0,6 −1,4 0,3 

T004 0,4 1,9 −0,4 

T005 1,4 −0,3 0,1 

T006 2,2 −0,6 −1,4 

T007 −0,3 −0,9 0,6 

T008 −0,1 −2,9 1,0 

T009 −0,6 −0,5 −1,6 

T010 1,0 1,2 1,2 

 
Preglednica 4.15: Odstopanja srednjih vrednosti koordinat med 

posameznima dnevoma izmere – navezava na 
mrežni produkt VRS 

GSR1 

Točka 
064/2019 – 063/2019 

𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 

T001 1,6 1,5 −0,7 

T002 −1,0 −0,6 1,1 

T003 −0,9 0,8 1,1 

T004 −1,6 2,0 −1,0 

T005 1,1 −1,0 0,6 

T006 0,2 −0,7 0,0 

T007 0,2 −0,9 −2,5 

T008 2,0 1,3 0,1 

T009 −0,4 −0,2 0,5 

T010 −1,6 1,1 0,6 
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Preglednica 4.16: Odstopanja srednjih vrednosti koordinat pri uporabi različnih produktov RTK – dan 063/2019 

063/2019 

Točka 
VRS – MAC VRS – PP MAC – PP 

𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 

T001 −2,3 2,3 0,2 −0,7 0,9 −0,3 1,5 −1,5 −0,4 

T002 −0,6 2,1 −0,1 −1,3 0,7 1,2 −0,8 −1,3 1,3 

T003 1,3 −1,7 0,2 0,7 −0,6 0,4 −0,6 1,1 0,3 

T004 0,3 1,9 −0,7 −0,9 2,7 −2,8 −1,2 0,8 −2,1 

T005 −0,5 −0,5 −0,6 0,3 −1,4 −1,4 0,8 −0,9 −0,8 

T006 1,9 0,7 0,0 2,7 −1,5 −1,4 0,8 −2,2 −1,3 

T007 0,6 −0,2 0,1 1,9 0,2 −2,0 1,3 0,4 −2,1 

T008 −0,7 −2,7 −1,5 0,9 −0,5 −0,7 1,5 2,2 0,8 

T009 1,2 −1,6 −0,7 1,5 −0,4 0,6 0,2 1,2 1,3 

T010 −0,2 −0,5 1,5 −2,2 0,0 0,9 −2,0 0,6 −0,6 

 
Preglednica 4.17: Odstopanja srednjih vrednosti koordinat pri uporabi različnih produktov RTK – dan 064/2019 

064/2019 

Točka 
VRS – MAC VRS – PP MAC – PP 

𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐜𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 𝚫�̅� [𝐦] 

T001 −0,4 1,4 −0,8 −1,5 −1,2 0,3 −1,1 −2,5 1,2 

T002 −0,1 −0,1 0,8 0,5 0,3 0,8 0,6 0,4 0,0 

T003 −0,4 −0,8 0,8 0,5 −1,9 0,2 0,9 −1,1 −0,6 

T004 −0,8 −2,0 −0,2 0,1 −1,2 −1,7 0,8 0,8 −1,5 

T005 −1,8 −0,2 0,6 −0,8 −0,5 −0,7 1,0 −0,3 −1,3 

T006 −0,4 1,2 1,0 2,3 −0,9 −1,7 2,8 −2,1 −2,7 

T007 0,0 −1,1 −1,1 0,7 −0,8 0,0 0,7 0,4 1,1 

T008 −0,8 2,1 −2,2 −1,5 0,2 −0,6 −0,6 −1,9 1,6 

T009 1,5 −0,5 1,6 1,6 0,4 0,8 0,1 0,8 −0,8 

T010 −0,6 −1,5 −0,6 0,0 −0,8 −0,6 0,6 0,7 0,0 

 

4.2.4 Ovrednotenje rezultatov testa in predlogi za popravke metodologije 

4.2.4.1 Ovrednoteni rezultati testiranj s predlogi za popravke testirane metodologije oziroma 

testov samih 

Iz dobljenih rezultatov vidimo, da v primeru, ko omrežje SIGNAL deluje nemoteno in brez težav, izbira 

produkta RTK in časovna komponenta ne vplivata na kakovost določitve položaja v okviru postavljenih 

kriterijev (enačba (3.3)). Oziroma, povedano drugače, kriteriji za ugotavljanje skladnosti koordinat so 

ustrezni. Predlagano metodologijo zato ocenjujemo kot primerno za nadzor kakovosti delovanja 

omrežja SIGNAL oziroma kakovosti produktov RTK po nadgradnji programske opreme TPP. 

Menimo, da je potrebno na tem mestu poudariti še dve stvari: 

− Kontrolna mreža je bila od najbližje stalne postaje omrežja SIGNAL, tj. GSR1, oddaljena 

približno 4 km, zato je kakovost določitve položaja z navezavo na stalno postajo primerljiva 

kakovosti določitve položaja z uporabo mrežnih produktov. V primeru navezave na stalno 

postajo kakovost določitve položaja pada z oddaljevanjem od stalne postaje. Če je oddaljenost 

večja od 10–15 km, kakovost določitve položaja ni več primerljiva s kakovostjo določitve 

položaja z uporabo mrežnih produktov (VRS ali MAC). 

− Visoka skladnost koordinat je posledica načina izvedbe izmere RTK. Končne koordinate točk v 

enem dnevu so bile določene na podlagi treh serij, pri čemer je bil razmik med dvema 

zaporednima serijama vsaj ena ura. Na posamezni točki je bilo v eni seriji opazovano tudi 
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dovoljšne število epoh (vsaj dvajset). Z metodo dela smo tako zmanjšali vpliv tako slučajnih 

vplivov na opazovanja kot tudi nekaterih sistematičnih vplivov (npr. vpliv geometrijske 

razporeditve satelitov), kar pa ne bi veljalo, če bi izmero opravili le v eni seriji in z majhnim 

številom opazovanih epoh na posamezni točki (manj od deset).  

4.3 Periodično testiranje kakovosti določitve položaja v omrežju SIGNAL 

4.3.1 Opredelitev postopkov testiranja in kriterijev za vrednotenje rezultatov testiranja 

Testiranje kakovosti delovanja omrežja SIGNAL lahko poteka na več nivojih, in sicer na osnovi: 

a) obdelave opazovanj v mreži, kjer so bile točke VRS določene na različnih oddaljenostih in 

višinskih razlikah od dane točke, 

b) obdelave večurnih opazovanj istočasno izvedenih statičnih in kinematičnih opazovanj 

(naknadna obdelava in RTK-metoda izmere) na različnih deloviščih. 

Pri tem je dobro, da na terenu izvajamo meritve z različnim instrumentarijem. Priporočljivo je tudi, da 

naredimo obdelave opazovanj v programskih paketih različnih proizvajalcev. 

4.3.1.1 Opredelitve postopkov testiranja, testov, testnih scenarijev in za testiranje potrebnih 

vzorčnih nizov testnih podatkov 

Da lahko opredelimo kakovost končnih produktov omrežja, je najprej potrebno vzpostaviti delovišča 

izmere. V danem primeru smo imeli delovišča vzpostavljena v bližini stalnih postaj (oddaljenost 4 km) 

in na večji oddaljenosti ter višinski razliki. Z različnimi postopki obdelave smo pridobili koordinate, ki 

smo jih primerjali z boljšim referenčnim virom (klasična terestrična izmera). Vzorčni nizi testnih 

podatkov so se navezovali na pridobitev večurnih opazovanj, ki smo jih istočasno izvajali na točkah 

posameznega delovišča, pri čemer smo hkrati izvajali:  

a) statično izmero (pridobitev datotek RINEX) in 

b) RTK-določitev položajev točk tekom statične izmere. 

Pri naknadni obdelavi opazovanj (a, b) imamo možnost tekom obdelave spreminjati parametre, npr. 

modele troposferske refrakcije, dolžino trajanja opazovanj in interval registracije signala, minimalni 

višinski kot sprejema signala s satelitov kot tudi položaj virtualnega referenčnega stojišča VRS.  

Za opredelitev kakovosti določitve položajev točk, dobljenih z različnimi instrumenti in programskimi 

paketi obdelave, je izmero vsaj na enem delovišču smiselno ovrednotiti tudi z vidika uporabe 

instrumentov in programskih paketov obdelave opazovanj. Za zagotovitev neodvisno določenih 

položajev točk na delovišču moramo le-te določati neodvisno z navezavo na isto bazno točko, ki je 

lahko stalna postaja omrežja oziroma virtualna točka VRS, ki jo vzpostavi programje omrežja. 

4.3.1.2 Opredelitve kriterijev za vrednotenje rezultatov testiranj 

Z različnimi obdelavami določimo položaje točk v državnem koordinatnem sistemu, ki jih lahko:   

− primerjamo na nivoju posamezne komponente določitve položaja ali  

− uporabimo za izračun dolžin in višinskih razlik med točkami na delovišču ter jih primerjamo z 

rezultati obdelave klasične terestrične izmere.  

Pri tem so kriteriji za vrednotenje testiranj obdelave statične in kinematične izmere nekoliko drugačni. 

Ker s statično izmero pridobimo le končno določitev položaja, je rezultate bolj smiselno ovrednotiti na 

osnovi primerjave dolžin in višinskih razlik med točkami, medtem ko pri kinematični obdelavi lahko 

naredimo statistično oceno vzorca koordinat, pridobljenega tekom večurnih opazovanj. Poleg 

statistične ocene je smiselno pokazati tudi časovno vrsto določitve koordinat dane točke. 
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Kriteriji za vrednotenje rezultatov testiranj se navezujejo na izračun:  

− najmanjše in največje vrednosti posamezne komponente določitve položaja,  

− razlike med največjo in najmanjšo vrednostjo koordinat, 

− sredine določitve koordinat in  

− standardne deviacije vzorca za posamezno koordinatno komponento. 

4.3.2 Priprava testnega okolja in vzorčnih nizov testnih podatkov 

Testno okolje za testiranje vzorčnih nizov podatkov smo osnovali z vzpostavitvijo:  

− testne mreže virtualnih točk v omrežju SIGNAL,  

− vzpostavitvijo mikro-mreže šestih točk na dveh različnih deloviščih (delovišče »Avtosejem« se 

je nahajalo na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, delovišče »Krvavec« pa na Planini Jezerca pod 

Krvavcem). 

4.3.2.1 Testno okolje omrežja SIGNAL 

a) Vzpostavitev testne mreže virtualnih točk  

Osnova za določitev koordinat točk celične mreže virtualnih točk so bile koordinate sprejemnika FGG3 

(stalno delujoči sprejemnik na strehi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana). 

Referenčne koordinate točke FGG3 smo določili v državnem koordinatnem sistemu D96/TM z 

neprekinjenimi opazovanji za obdobje šestih mesecev. V okolici FGG3 smo vzpostavili mrežo točk VRS 

v velikosti 20 km x 20 km in oddaljenostmi med točkami 5 km. Višino točk celične mreže smo 

spreminjali od zahoda proti vzhodu s korakom 200 m. Začetna elipsoidna višina virtualnih točk je bila 

100 m in končna 900 m. Mreži virtualnih točk lahko vidimo na sliki 4.1 in 4.2. 

Za vsako točko celične mreže smo pridobili opazovanja VRS, ki jih je vzpostavilo programje omrežja 

SIGNAL. Koordinate točke FGG3 smo pridobili z relativno obdelavo opazovanj, kjer je prvo krajišče 

predstavljala izbrana točka VRS celične mreže. Na osnovi razlik koordinat, ki smo jih pridobili iz različnih 

obdelav (uporaba različnih krajišč vektorja, ki so jih predstavljale točke VRS iz celične mreže), smo 

določali razlike do točnega položaja sprejemnika na točki FGG3. Na povsem enak način smo naredili 

tudi obdelavo za stalno postajo omrežja SIGNAL v Ljubljani, GSR1. 

Zanimalo nas je, kolikšen vpliv imajo oddaljenost, smer, višina dane točke ter dodatno tudi trajanje 

opazovanj na končno določitev koordinat točk. Vpliv trajanja opazovanj smo ugotavljali za 24-, 12-, 8-, 

6-, 3-, 2-, 1-, 0,5- in 0,25-urna opazovanja. Dolžino serije opazovanj smo krajšali vse do priporočene 

dolžine izvedbe serije hitre statične izmere (𝑡𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑎), ki se splošno uporablja v geodetski praksi: 

𝑡𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑎 = 10 min + 𝑏 ∙ 1 min 

Priporočeno dolžino serije opazovanj desetih minut podaljšamo za toliko minut, kolikor znaša 

oddaljenost nove točke od stalne postaje 𝑏. 

Kot del preizkusa smo izvedli tudi obdelavo nočnih opazovanj. Izbrali smo opazovanja od 20:30 do 2:00 

GMT+2h. Gre za 5,5 urni interval opazovanj, rezultate obdelav pa smo primerjali s šesturnim 

intervalom opazovanj čez dan. Pri opazovanjih, krajših kot dve uri, nas je zanimal vpliv izbire modela 

troposferske refrakcije. 
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Slika 4.1: Razporeditev virtualnih točk (VRS) v okolici točke FGG3, ki se nahaja na strehi Jamove ceste 2 v Ljubljani 

 

 
Slika 4.2: Razporeditev virtualnih točk (VRS) v okolici točke GSR1, ki se nahaja na strehi podjetja Geoservis d. o. o. na Litijski 

cesti v Ljubljani 
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b) Izmera na delovišču »Avtosejem« v Ljubljani 

Za testiranje metod izmere GNSS smo fizično vzpostavili delovišče s trajno stabiliziranimi točkami 

(slika 4.3), katerih relativne odnose smo določili s klasično terestrično izmero. Slednji so bili določeni s 

postopkom trigonometričnega višinomerstva. Celoten postopek je opisan v (Pajnič, 2017). 

Delovišče je bilo od najbližje stalne postaje omrežja SIGNAL, točke GSR1, oddaljeno okoli 4,6 km, 

višinska razlika je znašala 4 m. Tu smo v septembru 2018 na šestih točkah naredili 6,5 ur dolgo statično 

izmero, pri čemer smo istočasno na petih točkah določali položaji v RTK-načinu. 

 
Slika 4.3: Testno delovišče »Avtosejem« na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani 

c) Izmera na delovišču »Krvavec« 

Podobno kot pri delovišču »Avtosejem« smo postopali tudi tekom izmere na drugem delovišču 

»Krvavec« v oktobru 2018, vendar smo tokrat izmero izvajali le s tremi instrumenti GNSS, in sicer na 

točkah A, D in E (slika 4.4). Dolžina trajanja opazovanj je bila štiri ure. Konkretno delovišče je bilo od 

bližnjih stalnih postaj omrežja SIGNAL oddaljeno približno 30 km (26 km od točke GSR1 v Ljubljani 

28 km od ročke RADO v Radovljici). Višinska razlika od točk GSR1 in RADO je znašala 1115 m oziroma 

861 m. 

Terensko pridobljena opazovanja statične izmere GNSS smo obdelali z in brez izravnave mreže 

(radialna izmera). Z RTK-metodo izmere pridobljene koordinate pa smo določili v obliki časovnih vrst 

za posamezno komponento položaja in opredelitvijo statističnih količin posameznega vzorca 

koordinat, ki smo jih pridobili na posamezni točki. 
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Slika 4.4: Testno delovišče »Krvavec« na Planini Jezerca 

4.3.2.2 Ustrezni vzorčni nizi testnih podatkov, potrebni za izvedbo vseh predvidenih testov  

a) Mreža VRS 

Pri testiranju kakovosti določitve položaja v odvisnosti od oddaljenosti točk VRS smo a izhodišče privzeli 

datoteke RINEX:  

− ki jih je za izbrane koordinate točk vzpostavilo programje omrežja SIGNAL, 

− RINEX-datoteke s točke FGG3 in 

− RINEX-datoteke s stalne postaje omrežja SIGNAL GSR1 v Ljubljani. 

Za nadaljnjo obdelavo in različne načine obdelav smo opazovanja krajšali in ustrezno urejali v 

programskem okolju obdelave (uporaba programa Leica Infinity).  

b) Delovišče »Avtosejem« 

Na izbranem območju nam je bil cilj s terensko izmero pridobiti:  

− statična opazovanja več kot šest-urne izmere na vseh točkah (RINEX-datoteke), 

− datoteke RINEX smo preoblikovali za kinematični način obdelave in 

− na vseh točkah smo istočasno z izvedbo statičnih opazovanj pridobili RTK-koordinate točk. 

Izhajali smo iz zahteve, da moramo imeti na voljo opazovanja GNSS v dolžini vsaj polovice obhodnega 

časa satelitov GNSS (to je več kot šest ur). Na ta način se namreč geometrijska razporeditev in število 

satelitov na obzorju v večji meri spremeni, tako da bi lahko tudi sklepali o kakovosti določitve položaja 

pri metodi RTK v odvisnosti od trenutka izvedbe opazovanj. 
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c) Delovišče »Krvavec« 

Tudi v tem primeru nam je bil cilj pridobiti:  

− statična opazovanja več kot šest-urne izmere na vseh točkah (RINEX-datoteke), 

− datoteke RINEX smo preoblikovali za kinematični način obdelave in 

− koordinate točk z načinom RTK, pri čemer pri vseh instrumentih pridobili koordinate z uporabo 

mrežnega koncepta MAC.  

Glede na rezultate, ki smo jih pridobili na delovišče »Avtosejem«, smo se odločili za krajšo izvedbo 

statične izmere GNSS v dolžini štirih ur. 

4.3.3 Izvedba testiranja predlagane metodologije 

a) Mreža točk VRS v okolici FGG3 in GSR1 

Pri obdelavi opazovanj v mreži točk VRS okoli točk FGG3 in GSR1 smo za izhodišče vzeli dano točko VRS 

in določali položaj nove točke, v prvem primeru FGG3 in v drugem primeru GSR1. Obdelovali smo 

vektorje, katerih izhodiščna točka je bila v vsakem primeru druga točka VRS, ki je bila od dane točke 

različno oddaljena. 

Tekom testiranj smo vektorje obdelovali na enak način. To pomeni, da smo pri krajšanju opazovanj pri 

vseh situacijah različnih navezav na VRS krajšali opazovanja na enak način. Enako smo postopali drugi 

v primeru spreminjana drugih parametrov. 

b) Delovišče »Avtosejem«  

Za izmero smo uporabili različen instrumentarij, in sicer (slika 4.5): 

− na točki 1 Javad Triumph-LSA z zunanjo anteno s kovinskimi obroči, 

− na točkah 2, 3 in 4 instrumente Leica Viva GS15 in 

− na točki 4 Trimble R8s ter na točki 6 Trimble R8. 

V določitvi RTK-koordinat smo na točkah 3 in 5 uporabili mrežni koncept VRS, medtem ko na točkah 4 

in 6 mrežni koncept MAC. 

 
Slika 4.5: Statična izmera GNSS na delovišču »Avtosejem« 
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c) Delovišče »Krvavec«  

Preizkus metod izmere GNSS smo izvedli tako, da smo najprej dve uri izvajali RTK-določitve položaja 

sprejemnikov z uporabo mrežnega koncepta MAC (s statično izmero v ozadju), zatem pa smo izvedli 

štiriurno statično izmero GNSS. Izmera je potekala na treh točkah od šestih trajno stabiliziranih (slika 

4.6), predhodno pa so bili med točkami določeni relativni odnosi (dolžine v projekcijski ravnini in 

višinske razlike med točkami, ki so bile določene s trigonometričnim višinomerstvom s terestrično 

klasično metodo izmere. Do najbližje stalne postaje omrežja SIGNAL (to je GSR1) je bilo delovišče 

oddaljeno 26 km, do stalne postaje RADO pa 28 km. VRS smo si izbrali zelo blizu delovišča in tako 

zagotovili tudi karseda kratek bazni vektor in majhno razliko v višini med bazno točko in roverjem. 

Višinska razlika od točk GSR1 in RADO je znašala 1115 m oziroma 861 m. 

 
Slika 4.6: Statična izmera GNSS na delovišču »Krvavec« 

4.3.3.1 Rezultati izvedenih testov  

4.3.3.1.1 Mreža točk VRS v okolici FGG3 in GSR1  

V danem primeru smo na osnovi obsežnih simulacij želeli opredeliti optimalno dolžino trajanja 

opazovanj ter horizontalno in višinsko oddaljenost med krajišči baznega vektorja. Obdelavo smo izvedli 

le v statičnem načinu obdelave opazovanj. 

i) Primerjava različno dolgih časov opazovanj 

Opazovanja s točke FGG3 smo krajšali na različno dolge čase opazovanj, saj nas je zanimalo, kakšen 

vpliv ima čas trajanja opazovanj na natančnost in točnost določitve položaja sprejemnika. 

Izpostavljamo opazovanja dolga štiriindvajset ur, šest ur, eno uro in petnajst minut. Pri tem smo 

obdelali 25 vektorjev, kjer je vsak vektor izhajal iz druge točke VRS. V preglednici 4.1 podajamo 

rezultate obdelav. Na osnovi vzorca 25 koordinat, pridobljenih z enakimi nastavitvami obdelave, le z 

uporabo drugih izhodiščnih točk, smo pridobili oceno kakovosti obdelave ob različnih trajanjih izvedbe 

opazovanj, in sicer za 24-urna (preglednica 4.18), 6-urna (preglednica 4.19), enourna (preglednica 4.20) 

in 15-minutna opazovanja (preglednica 4.21). 
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Preglednica 4.18: Statistične količine, določene za 24-urna opazovanja 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 460.947,5578 100.791,2033 367,4981 

Največja vrednost 460.947,5609 100.791,2079 367,5109 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,0031 0,0046 0,0128 

Sredina vzorca 460.947,5595 100.791,2057 367,5067 

Standardna deviacija vzorca 0,0010 0,0014 0,0031 

 
Preglednica 4.19: Statistične količine, določene za 6-urna opazovanja 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 460.947,5565 100.791,2012 367,4907 

Največja vrednost 460.947,5607 100.791,2065 367,5097 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,0042 0,0053 0,0190 

Sredina vzorca 460.947,5589 100.791,2034 367,5013 

Standardna deviacija vzorca 0,0013 0,0012 0,0050 

 
Preglednica 4.20: Statistične količine, določene za enourna opazovanja 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 460.947,5555 100.791,1972 367,4924 

Največja vrednost 460.947,5644 100.791,2083 367,5140 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,0089 0,0111 0,0216 

Sredina vzorca 460.947,5597 100.791,2034 367,5095 

Standardna deviacija vzorca 0,0025 0,0028 0,0040 

 
Preglednica 4.21: Statistične količine, določene za 15-minutna opazovanja 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 460.947,5571 100.791,1872 367,4869 

Največja vrednost 460.947,5685 100.791,2189 367,5335 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,0114 0,0317 0,0466 

Sredina vzorca 460.947,5630 100.791,2030 367,5146 

Standardna deviacija vzorca 0,0033 0,0099 0,0110 

 

Iz rezultatov v preglednicah od 4.18 do 4.21 vidimo, da se razlika med minimalno vrednostjo vseh treh 

koordinatnih komponent veča s krajšanjem časa opazovanj na točki. Z reda velikosti nekaj milimetrov 

pri štiriindvajset-urnih opazovanjih se pri eno-urnih poveča na malo manj kot 1 cm, pri petnajst 

minutnih opazovanjih pa se poveča na red velikosti centimeter ali več. Standardni odklon se z reda 

velikosti milimetra poveča na red velikosti nekaj milimetrov. 

S slike 4.7 je razvidno, kako se vrednosti koordinat spreminjajo s krajšanjem časa. Opazimo lahko, da 

se koordinate, določene na osnovi opazovanj, dolgih en dan, šest in eno uro, bistveno ne razlikujejo, 

medtem ko za koordinate, določene na osnovi petnajst minutnih opazovanj tega ne moremo reči. Iz 

tega lahko zaključimo, da dolžina trajanja opazovanj, ki je krajša kot eno uro, .vodi v manj kakovostne 

končne koordinate točk. 

Od vseh predstavljenih opazovanj so glede na vse faktorje (relativno kratek čas opazovanj, ki zagotovi 

relativno visoko natančnost in točnost) najboljša enourna opazovanja ali daljša, ki zagotovijo določitev 

centimetrsko ali boljšo določitev koordinat v horizontalni ravnini oziroma po višini. Če želimo večjo 
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natančnost, moramo izvesti ustrezno daljša opazovanja. Iz rezultatov v preglednici 4.21 vidimo, da je 

pri koordinatah iz obdelave opazovanj, ki so trajala petnajst minut, razlika med največjo in najmanjšo 

vrednostjo posameznih koordinatnih komponent velikosti centimeter ali več. 

 

 

 
Slika 4.7: Rezultati določitve koordinat z navezavo na različne točke VRS mreže glede na dolžino trajanja opazovanj 
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ii) Primerjava različne dolžine baznih vektorjev in različnih višinskih razlik med krajiščema 

Dodatno smo poizkušali najti odgovor na vprašanje, ali dolžina baznega vektorja vpliva na natančnost 

in točnost določitve koordinat. Pri tem smo se omejili na obdelavo opazovanj v dolžini ene ure, saj smo 

v prejšnji točki pokazali, da so glede na vse faktorje najboljša izbira (relativno kratek čas trajanja 

opazovanj, relativno visoka točnost in natančnost). 

Preglednica 4.22: Statistične količine, določene za različne dolžine baznih vektorjev in višinske razlike (obdelava enournih 
opazovanj) 

Bazna točka 

Koordinate FGG3 
Razlike do pravih vrednosti 

koordinat 
Lastnosti baznega 

vektorja 

𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝚫𝒆 [𝐦] 𝚫𝒏 [𝐦] 𝚫𝒉 [𝐦] Dolžina [𝐦] 
𝚫𝒉 baza-
rover [𝐦] 

1 V436 460.947,5644 100.791,2083 367,5060 0,0042 0,0045 0,0023 14.581,5037 267,5060 

2 V438 460.947,5624 100.791,2074 367,5085 0,0022 0,0036 0,0002 12.749,4140 67,5085 

3 V439 460.947,5605 100.791,2063 367,5094 0,0003 0,0025 0,0011 12.750,1466 132,4906 

4 V033 460.947,5584 100.791,2061 367,5092 0,0018 0,0023 0,0009 14.583,6093 332,4908 

5 V034 460.947,5580 100.791,2041 367,4924 0,0022 0,0003 0,0159 17.688,9543 532,5076 

6 V036 460.947,5639 100.791,2067 367,5063 0,0037 0,0029 0,0020 10.611,1984 267,5063 

7 V037 460.947,5619 100.791,2060 367,5091 0,0017 0,0022 0,0008 7.907,0322 67,5091 

8 V038 460.947,5599 100.791,2052 367,5094 0,0003 0,0014 0,0011 7.907,9837 132,4906 

9 V039 460.947,5579 100.791,2045 367,5100. 0,0023 0,0007 0,0017 10.613,5795 332,4899 

10 V040 460.947,5555 100.791,2033 367,5093 0,0047 0,0005 0,0010 14.589,7921 532,4906 

11 V041 460.947,5628 100.791,2060 367,5076 0,0026 0,0022 0,0007 7.911,1398 267,5076 

12 V042 460.947,5613 100.791,2049 367,5099 0,0011 0,0011 0,0016 3.536,6570 67,5099 

13 V044 460.947,5596 100.791,2025 367,5118 0,0006 0,0013 0,0035 3.538,5277 132,4882 

14 V045 460.947,5574 100.791,2026 367,5106 0,0028 0,0012 -0,0023 7.913,9912 332,4894 

15 V046 460.947,5561 100.791,2012 367,5101 0,0041 0,0026 0,0018 12.761,0124 532,4899 

16 V052 460.947,5628 100.791,2044 367,5093 0,0026 0,0006 0,0010 7.911,1408 267,5093 

17 V048 460.947,5610 100.791,2027 367,5099 0,0008 0,0011 0,0016 3.536,6567 -67,5099 

18 V049 460.947,5592 100.791,2017 367,5115 0,0010 0,0021 0,0032 3.538,5257 132,4885 

19 V050 460.947,5577 100.791,2009 367,5118 0,0025 0,0029 0,0035 7.913,9897 332,4882 

20 V051 460.947,5560 100.791,1989 367,5110 0,0042 0,0049 0,0027 12.761,0110 532,4890 

21 V053 460.947,5622 100.791,2034 367,5109 0,0020 0,0004 0,0026 10.611,1985 267,5109 

22 V054 460.947,5610 100.791,2025 367,5140 0,0008 0,0013 0,0057 7.907,0327 67,5140 

23 V056 460.947,5595 100.791,2002 367,5132 0,0007 0,0036 0,0049 7.907,9816 132,4868 

24 V057 460.947,5580 100.791,1987 367,5131 0,0022 0,0051 0,0048 10.613,5761 332,4869 

25 V058 460.947,5562 100.791,1972 367,5124 0,0040 0,0066 0,0041 14.589,7875 532,4876 

 

V preglednici 4.22 so s svetlo sivo barvo označeni vektorji, ki so daljši kot 10 km. Če jih primerjamo z 

grafi na sliki 4.8 ter ostalimi podatki, vidimo, da se največje razlike do pravih koordinat pojavijo pri 

daljših vektorjih in večjih višinskih razlikah. To dvoje je v našem primeru večinoma povezano, saj je šlo 

za nagnjeno ploskev postaj VRS. Če podrobneje preučimo daljše vektorje, ki nimajo tako velikih 

višinskih razlik, lahko vidimo, da so razlike do pravih vrednosti koordinat večje kot pri krajših vektorjih 

z enakimi razlikami v elipsoidni višini med bazno točko in roverjem (bazne točke 1, 6 in 11).  
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Slika 4.8: Razlike v določitvi koordinat, če smo od stalne postaje oddaljeni več kot deset kilometrov 
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iii) Primerjava različne dolžine baznih vektorjev in različnih višinskih razlik med krajiščema 

V preglednici 4.22 so s svetlo modro barvo označene višinske razlike med dano (bazo) in novo točko, 

ski so večje od 300 m. V večini primerov se pri večji višinski razliki pojavijo tudi daljši bazni vektorji, saj 

je bila ploskev VRS postaj nagnjena. Če primerjamo razlike koordinat, pri katerih je vektor enako dolg, 

razlike v višini med dano in novo točko pa različne, vidimo, da večja kot je višinska razlika, večje so 

razlike do pravih vrednosti koordinat (bazne točke 7, 11 in 14). 

ZAKLJUČEK 

Vemo, da interval registracije ne vpliva na kakovost določitve položaja sprejemnika, vendar pa na njo 

vpliva čas trajanja opazovanj in višinski kot (Vok, 2015). Zaključimo lahko, da so najbolj smotrna GNSS-

opazovanja, ki so dolga približno eno uro, uporabljeni bazni vektorji so krajši kot 10 km, višinska razlika 

med bazo in roverjem je manjša kot 200 m, višinski kot je 5° ali 10°, horizont je pa brez ovir. 

4.3.3.1.2 Delovišče »Avtosejem«  

Medtem ko smo v prejšnjem podpoglavju predstavili rezultate obdelav za makro-mrežo, smo v danem 

primeru postopali nekoliko drugače. Vzpostavili smo mikro-mrežo šestih točk in tu izvajali istočasno 

statična opazovanja ter RTK-določitev koordinat. 

i) Ocena kakovosti določitve koordinat s statično metodo 

Šesturna opazovanja, ki smo jih pridobili z različnimi instrumenti, smo obdelali v dveh programskih 

paketih neodvisno, pri čemer smo uporabili podobne nastavitve obdelave, in sicer: precizne efemeride, 

kalibracijske protokole antene službe NGS, troposfersko refrakcijo pa smo tekom obdelave ocenjevali. 

Pri tem smo kot izhodišče vseh vektorjev najprej stalno postajo GSR1 in nato na različnih lokacijah 

vzpsotavljeni virtualni postaji. Prva, VRS1, se je nahajala v sredini med točkami mikro-mreže, druga pa 

na oddaljenosti okoli 15 metrov (slika 4.9). Položaje smo točkam določili vedno na enak način, z 

navezavo na dano točko (GSR1 ali VRS1 ali VRS2). 

 
Slika 4.9: Točke na delovišču »Avtosejem« 
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Preglednica 4.23: Izračun koordinat točk mikro-mreže z navezavo na različne izhodiščne točke (GSR1, VRS1, VRS2 in RADO) – 
razlike Δ𝑒, Δ𝑛 in Δh so izračunana glede na privzeto referenčno vrednost koordinat z navezavo na GSR1 

Začetna 
točka 

vektorja 

Končna 
točka 

vektorja 
𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝚫𝒆 [𝐦] 𝚫𝒏 [𝐦] 𝚫𝒉 [𝐦] 

GSR1 1 459.286,1748 98.588,7793 347,9041 / / / 

VRS1 1 459.286,1772 98.588,7813 347,9015 0,0024 0,0020 0,0022 

VRS2 1 459.286,1772 98.588,7812 347,9021 0,0024 0,0019 0,0020 

RADO 1 459.286,1850 98.588,7958 347,9039 0,0102 0,0165 0,0002 

GSR1 2 459.286,5206 98.595,7430 347,9356 / / / 

VRS1 2 459.286,5233 98.595,7460 347,9333 0,0024 0,0020 0,0025 

VRS2 2 459.286,5233 98.595,7460 347,9325 0,0024 0,0020 0,0033 

RADO 2 459.286,5259 98.595,7560 347,9322 0,0050 0,0120 0,0036 

GSR1 3 459.288,1685 98.588,7580 347,8609 / / / 

VRS1 3 459.288,1710 98.588,7599 347,8584 0,0025 0,0019 0,0025 

VRS2 3 459.288,1710 98.588,7599 347,8590 0,0025 0,0019 0,0019 

RADO 3 459.288,1734 98.588,7688 347,8484 0,0049 0,0108 0,0125 

GSR1 4 459.288,5282 98.595,7851 347,8551 / / / 

VRS1 4 459.288,5307 98.595,7871 347,8551 0,0025 0,0020 0,0000 

VRS2 4 459.288,5307 98.595,7871 347,8532 0,0025 0,0020 0,0019 

RADO 4 459.288,5330 98.595,7966 347,8452 0,0048 0,0115 0,0099 

GSR1 5 459.290,1772 98.588,7884 347,8149 / / / 

VRS1 5 459.290,1796 98.588,7904 347,8125 0,0024 0,0020 0,0024 

VRS2 5 459.290,1796 98.588,7904 347,8131 0,0024 0,0020 0,0018 

RADO 5 459.290,1808 98.588,7982 347,7706 0,0036 0,0098 0,0443 

GSR1 6 459.290,5023 98.595,8142 347,8144 / / / 

VRS1 6 459.290,5048 98.595,8163 347,8120 0,0025 0,0021 0,0024 

VRS2 6 459.290,5048 98.595,8163 347,8127 0,0025 0,0021 0,0017 

RADO 6 459.290,5063 98.595,8231 347,7862 0,0040 0,0059 0,0282 

 
Preglednica 4.24: Razlike v dolžinah in višinskih razlikah, določenih klasično terestrično izmero in izračunanih iz GNSS-

koordinat (navezava na GSR1) 

Od točke Do točke 
𝑫 [𝐦] 

(klasična iz.) 
𝑫 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝑫 
[𝐦] 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(klasična iz.) 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝚫𝒉 
[𝐦] 

1 2 6,970 6,975 0,005 0,034 0,032 0,002 

1 3 1,990 1,994 0,004 0,045 0,043 0,002 

1 4 7,390 7,390 0,000 0,049 0,049 0,000 

1 5 4,000 4,002 0,002 0,090 0,089 0,001 

1 6 8,260 8,259 0,001 0,094 0,090 0,004 

2 3 7,180 7,180 0,000 0,078 0,075 0,003 

2 4 2,010 2,007 0,003 0,082 0,081 0,001 

2 5 7,860 7,860 0,000 0,123 0,121 0,002 

2 6 3,990 3,982 0,008 0,128 0,121 0,007 

3 4 7,040 7,036 0,004 0,004 0,006 0,002 

3 5 2,010 2,009 0,001 0,045 0,046 0,001 

3 6 7,430 7,432 0,002 0,049 0,046 0,003 

4 5 7,190 7,159 0,001 0,041 0,040 0,001 

4 6 1,970 1,975 0,005 0,046 0,040 0,006 

5 6 7,040 7,034 0,006 0,005 0,000 0,005 
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Preglednica 4.25: Razlike v dolžinah in višinskih razlikah, določenih klasično terestrično izmero in izračunanih iz GNSS-
koordinat (navezava na VRS1) 

Od točke Do točke 
𝑫 [𝐦] 

(klasična iz.) 
𝑫 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝑫 
[𝐦] 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(klasična iz.) 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝚫𝒉 
[𝐦] 

1 2 6,970 6,973 0,003 0,034 0,032 0,002 

1 3 1,990 1,994 0,004 0,045 0,043 0,002 

1 4 7,390 7,391 0,001 0,049 0,048 0,001 

1 5 4,000 4,002 0,002 0,090 0,089 0,001 

1 6 8,260 8,260 0,000 0,094 0,089 0,005 

2 3 7,180 7,178 0,002 0,078 0,075 0,003 

2 4 2,010 2,008 0,002 0,082 0,080 0,002 

2 5 7,860 7,860 0,000 0,123 0,121 0,002 

2 6 3,990 3,982 0,008 0,128 0,121 0,007 

3 4 7,040 7,036 0,004 0,004 0,005 0,001 

3 5 2,010 2,009 0,001 0,045 0,046 0,001 

3 6 7,430 7,432 0,002 0,049 0,046 0,003 

4 5 7,190 7,190 0,000 0,041 0,041 0,000 

4 6 1,970 1,974 0,004 0,046 0,041 0,005 

5 6 7,040 7,035 0,005 0,005 0,000 0,005 

 
Preglednica 4.26: Razlike v dolžinah in višinskih razlikah, določenih klasično terestrično izmero in izračunanih iz GNSS-

koordinat (navezava na RADO) 

Od točke Do točke 
𝑫 [𝐦] 

(klasična iz.) 
𝑫 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝑫 
[𝐦] 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(klasična iz.) 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝚫𝒉 
[𝐦] 

1 2 6,970 6,969 0,001 0,034 0,028 0,006 

1 3 1,990 1,989 0,001 0,045 0,055 0,010 

1 4 7,390 7,384 0,006 0,049 0,059 0,010 

1 5 4,000 3,996 0,004 0,090 0,133 0,044 

1 6 8,260 8,250 0,010 0,094 0,118 0,024 

2 3 7,180 7,179 0,001 0,078 0,084 0,005 

2 4 2,010 2,008 0,002 0,082 0,087 0,005 

2 5 7,860 7,859 0,001 0,123 0,162 0,039 

2 6 3,990 3,981 0,009 0,128 0,146 0,018 

3 4 7,040 7,037 0,003 0,004 0,003 0,001 

3 5 2,010 2,008 0,002 0,045 0,078 0,033 

3 6 7,430 7,430 0,000 0,049 0,062 0,013 

4 5 7,190 7,190 0,000 0,041 0,075 0,033 

4 6 1,970 1,973 0,003 0,046 0,059 0,013 

5 6 7,040 7,032 0,008 0,005 0,016 0,011 

 

V primeru krajše oddaljenosti in višinske razlike delovišča od stalne postaje so razlike, izračunane z 

navezavo na stalno postajo oziroma na virtualno vzpostavljene točke blizu delovišča, velikosti nekaj 

milimetrov. V kolikor so nove točke oddaljene od stalne postaje več kilometrov (v našem primeru 

42 km), so razlike v izračunanih koordinatah precej večje in vzdolž posamezne komponente določitve 

položaja znašajo nekaj centimetrov (preglednica 4.23).  

Na osnovi koordinat, določenih z obdelavo opazovanj GNSS smo izračunali dolžine in višinske razlike 

med šestimi točkami mikro-mreže. V primeru določitve koordinat z navezavo na bližnjo stalno postajo 

GSR1 oziroma ob uporabi VRS so razlike v horizontalnih dolžinah nekaj milimetrov, enako velja za 
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višinske razlike (preglednici 4.24 in 4.25). Če položaje točk določamo na osnovi obdelave daljših 

vektorjev, kot je bil to primer obdelave z navezavo na 42 km oddaljeno točko v Radovljici (RADO), so 

razlike manj očitne v horizontalnem smislu (razlike znašajo nekaj milimetrov), medtem ko so pri 

določitvi višinske komponente položaja precej večje, lahko tudi nekaj centimetrov (preglednica 4.26). 

ii) Ocena kakovosti določitve koordinat z RTK-metodo izmere 

Tekom izvedbe statične izmere smo vseskozi določali koordinate tudi z RTK-metodo izmere. Na osnovi 

6-urnih opazovanj smo izračunali sredino in standardni odklon vzorca koordinat za posamezne točke. 

Preglednica 4.27: Sredine koordinati, izračunane iz zaporednih RTK-določitev koordinat, in razlike od statične izmere 

Točka 
Sredina koordinat Razlike od statične obdelave

𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝚫𝒆 [𝐦] 𝚫𝒏 [𝐦] 𝚫𝒉 [𝐦] 

1 459.286,177 98.588,779 347,951 0,002 0,000 0,047 

3 459.288,171 98.588,760 347,851 0,003 0,002 0,010 

4 459.288,530 98.595,786 347,841 0,002 0,001 0,014 

5 459.290,177 95.588,759 347,808 0,000 0,029 0,007 

6 459.290,502 98.595,815 347,808 0,000 0,001 0,006 

 

Iz preglednice 4.27 vidimo, da je sredina koordinat, določenih v intervalu šestih ur z RTK-metodo 

izmere (razen za točko 2, kjer nismo izvajali RTK-metode izmere), v horizontalnem smislu blizu 

koordinat, določenih s statično izmero GNSS. Večje razlike so v primeru višinske komponente določitve 

položaja in znašajo do enega centimetra, razen v primeru točke 1, ko je razlika precej večja (4,7 cm). 

Večje razlike v primeru točke 1 morda izhajajo tudi iz dejstva, da so bile nastavitve instrumenta Javad 

Triumph-LS, ki smo ga uporabili v danem primeru, nekoliko drugačne. Zaporedni položaji so se določali 

na vsakih 5 sekund in ne vsako sekundo, kot je bil to primer na ostalih točkah. Iz tega sledi, da je tudi 

vzorec koordinat štirikrat do petkrat manjši kot v primeru ostalih točk. 

Koordinat z RTK-metodo izmere nikoli ne določamo v daljšem časovnem nizu, ampak večkrat 

neodvisno, da so pogoji za izvedbo izmere (predvsem geometrijska razporeditev satelitov na obzorju) 

drugačni. To je bolj razvidno iz časovne vrste koordinat, določenih z RTK-metodo za posamezno točko 

delovišča. 

V preglednicah od 4.28 do 4.32 predstavljamo statistične količine, izračunane iz posameznega vzorca 

koordinat RTK, ki smo jih na posamezni točki določili v nizu šestih ur. Časovno vrsto določitve koordinat 

grafično predstavljamo na slikah od 4.10 do 4.14. 

Preglednica 4.28: Izračun statistike za niz RTK-koordinat na točki 1 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 459.286,193 98,588,799 347,922 

Največja vrednost 459.286,164 98,588,765 348,038 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,029 0,034 0,116 

Sredina vzorca 459.286,177 98.588,779 347,951 

Standardna deviacija vzorca 0,005 0,004 0,013 

RMSE 0,005 0,004 0,046 
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Preglednica 4.29: Izračun statistike za niz RTK-koordinat na točki 3 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 459.288,161 985.88,746 347,807 

Največja vrednost 459.288,183 98.588,775 347,884 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,022 0,029 0,077 

Sredina vzorca 459.288,171 98.588,760 347,851 

Standardna deviacija vzorca 0,003 0,004 0,009 

RMSE 0,004 0,004 0,014 

 

Preglednica 4.30: Izračun statistike za niz RTK-koordinat na točki 4 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 459.288,519 98.595,772 347,811 

Največja vrednost 459.288,543 98.595,802 347,873 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,024 0,030 0,062 

Sredina vzorca 459.288,530 98.595,786 347,841 

Standardna deviacija vzorca 0,003 0,004 0,009 

RMSE 0,004 0,004 0,017 

 

Preglednica 4.31: Izračun statistike za niz RTK-koordinat na točki 5 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 459.290,167 98.588,775 347,772 

Največja vrednost 459.290,163 98.588,804 347,840 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,022 0,029 0,068 

Sredina vzorca 459.290,177 98.588,789 347,807 

Standardna deviacija vzorca 0,003 0,004 0,010 

RMSE 0,003 0,004 0,012 

 

Preglednica 4.32: Izračun statistike za niz RTK-koordinat na točki 6 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 459.290,459 98.595,795 347,762 

Največja vrednost 459.290,516 98.595,831 347,852 

Razlika med največjo in najmanjšo 
vrednostjo 

0,026 0,036 0,079 

Sredina vzorca 459.290,502 98.595,815 347,808 

Standardna deviacija vzorca 0,003 0,005 0,010 

RMSE 0,003 0,005 0,012 
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Točka 1: Javad Triumph LSA (mrežni koncept VRS) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.10: Časovno vrsta koordinat, določenih tekom šestih ur (na vsakih 5 s) z metodo RTK na točki 1  

(instrument Javad Triumph-LS, mrežni koncept VRS) 
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Točka 3: Leica Viva GS15 (mrežni koncept VRS) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.11: Časovno vrsta koordinat, določenih tekom šestih ur (vsako sekundo) z metodo RTK na točki 3  

 (instrument Leica Viva GS15, mrežni koncept VRS) 
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Točka 4: Leica Viva GS15 (mrežni koncept MAC) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.12: Časovno vrsta koordinat, določenih tekom šestih ur z metodo RTK na točki 4  

(instrument Leica Viva GS15, mrežni koncept MAC) 
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Točka 5: Trimble R8s (mrežni koncept VRS) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.13: Časovno vrsta koordinat, določenih tekom šestih ur z metodo RTK na točki 5  

(instrument Trimble R8S, mrežni koncept VRS) 
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Točka 6: Trimble R8 (mrežni koncept MAC) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.14: Časovno vrsta koordinat, določenih tekom šestih ur z metodo RTK na točki 6  

(instrument Trimble R8, mrežni koncept MAC) 
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Komentarji k preglednicam od 4.28 do 4.32 in slikam od 4.10 do 4.14 

Primerjava sredine koordinat iz večurne izmere RTK in statične metode izmere (preglednica 4.27) 

nakazuje sicer visoko stopnjo skladnosti koordinat v horizontalni ravnini. Če pod drobnogled vzamemo 

vsako posamezno RTK-določitev položaja, vidimo precejšen raztros določitve koordinat. Razlike med 

največjo in najmanjšo vrednostjo pri vseh točkah delovišča znašajo več centimetrov, po višini je 

definicijsko območje razlik precej večje, od −8 cm (točka 6) do 12 cm (točka 1). Standardne deviacije, 

izračunane za posamezne vzorce koordinat (en vzorec za posamezno točko), so pri primerih zaradi 

velikosti vzorca le nekaj milimetrov za horizontalno in malo več kot centimeter za višinsko 

komponento. Precej velik RMSE v višinski komponenti je prisoten pri točki 1 (4,6 cm), kjer so bila 

opazovanja pridobljena z instrumentom Javad Triumph-LSA. Razlog, da je vrednost precej večja od 

drugih situacij (na točkah 2 do 6) se morda skriva v dejstvu, da smo tu določali zaporedne RTK-položaje 

vsakih pet sekund in je zaradi tega velikost vzorca koordinat precej manjša (okoli štirikrat) kot v ostalih 

primerih. 

Iz časovnih vrst zaporednih določitev položaja, predstavljenih za vsako posamezno komponento 

določitve položaja (slike od 4.10 do 4.14), lahko vidimo, da je točnost določitve položaja z RTK-metodo 

izmere zelo odvisna od trenutka izvedbe izmere. Z rezultati lahko potrdimo, da je natančnost določitve 

koordinat z RTK-metodo izmere ob kakovostni postavitvi instrumenta na točko nekaj centimetrov v 

horizontalni ravnini in dvakrat ali celo več slabša v višinskem smislu. 

Če primerjamo slike od 4.10 do 4.14, vidimo, da so vzorci razlik v koordinatah na različnih točkah 

podobni. Predvidevamo, da do razlik pride zaradi različnega števila in geometrijske razporeditve na 

obzorju. Predpostavke tekom dane naloge nismo podrobneje preverili in vprašanje puščamo odprto za 

prihodnje raziskave. 

4.3.3.1.3 Delovišče »Krvavec«  

Dano delovišče je od stalnih postaj (GSR1 v Ljubljani in RADO v Radovljici) oddaljeno skoraj 30 km, pri 

čemer višinska razlika znaša 861 m RADO in 1115 m od toke GSR1. 

i) Ocena kakovosti določitve koordinat s statično metodo 

Iz rezultatov v preglednici 4.33 vidimo, da so razlike v izračunanih koordinatah v horizontalni ravnini 

različne za nekaj milimetrov, če opazovanja obdelamo z navezavo na različne dane točke (na VRS v 

neposredni bližini delovišča in na oddaljeni točki GSR1 ter RADO). Večje razlike (velikosti nekaj 

centimetrov) so pri višinski komponenti položaja. 

Preglednica 4.33: Izračun koordinat točk A, D in E mikro-mreže z navezavo na različne izhodiščne točke (VRS, GSR in RADO) – 
razlike Δ𝑒, Δ𝑛 in Δℎ so izračunana glede na privzeto referenčno vrednost koordinat z navezavo na VRS 

Začetna 
točka 

vektorja 

Končna 
točka 

vektorja 
𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 𝚫𝒆 [𝐦] 𝚫𝒏 [𝐦] 𝚫𝒉 [𝐦] 

VRS A 463.960,1978 127.409,1872 1464,0017 / / / 

RADO A 463.960,2006 127.409,1994 1463,9777 0,003 0,012 0,024 

GSR1 A 463.960,1983 127.409,1867 1463,9772 0,000 0,000 0,024 

VRS D 463.962,0105 127.409,1872 1464,0017 / / / 

RADO D 463.962,0129 127.413,3248 1463,9369 0,002 0,016 0,039 

GSR1 D 463.962,0136 127.413,3118 1463,9318 0,003 0,003 0,044 

VRS E 463.956.8980 127.411.4226 1463,6392 / / / 

RADO E 463.962,0105 127.411,4352 1463,6070 0,002 0,013 0,032 

GSR1 E 463.956,9005 127.411,4222 1463,6091 0,003 0,000 0,030 
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Naprej smo iz koordinat, določenih z navezavo na različne dane točke (VRS, GSR1 in RADO) izračunali 

dolžine 𝐷 in višinske razlike Δℎ med točkami in jih primerjali z referenčnimi vrednostmi, ki smo 

jih dobili na osnovi klasičnih terestričnih meritev. Rezultate predstavljamo v preglednicah od 

4.34 do 4.36. 

Preglednica 4.34: Primerjava terestrično določenih dolžin in višinskih razlik z dolžinami in višinskimi razlikami, izračunanimi iz 
koordinat GNSS (navezava na VRS).  

Od točke do točke 
𝑫 [𝐦] 

(klasična iz.) 
𝑫 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝑫 
[𝐦] 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(klasična iz.) 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝚫𝒉 
[𝐦] 

A D 4,5076 4,5029 0,005 0,0407 0,0255 0,015 

A E 3,9868 3,9857 0,001 0,3825 0,3625 0,020 

D A 4,5074 4,5029 0,005 0,0412 0,0255 0,016 

D E 5,4501 5,4495 0,001 0,3415 0,3370 0,005 

D E 5,4502 5,4495 0,001 0,3417 0,3370 0,005 

E A 3,9869 3,9857 0,001 0,3828 0,3625 0,023 

 

Preglednica 4.35: Primerjava terestrično določenih dolžin in višinskih razlik z dolžinami in višinskimi razlikami, izračunanimi iz 
koordinat GNSS (navezava na GSR1).  

Od točke do točke 
𝑫 [𝐦] 

(klasična iz.) 
𝑫 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝑫 
[𝐦] 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(klasična iz.) 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝚫𝒉 
[𝐦] 

A D 4,5076 4,5069 0,001 0,0407 0,0454 0,005 

A E 3,9868 3,9841 0,003 0,3825 0,3681 0,014 

D A 4,5074 4,5069 0,001 0,0412 0,0454 0,042 

D E 5,4501 5,4511 0,001 0,3415 0,3227 0,019 

D E 5,4502 5,4511 0,001 0,3417 0,3227 0,019 

E A 3,9869 3,9841 0,003 0,3828 0,3681 0,015 

 

Preglednica 4.36: Primerjava terestrično določenih dolžin in višinskih razlik z dolžinami in višinskimi razlikami, izračunanimi iz 
koordinat GNSS (navezava na RADO).  

Od točke do točke 
𝑫 [𝐦] 

(klasična iz.) 
𝑫 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝑫 
[𝐦] 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(klasična iz.) 

𝚫𝒉 [𝐦] 
(GNSS) 

razlika 𝚫𝒉 
[𝐦] 

A D 4,5076 4,5059 0,002 0,0407 0,0015 0,039 

A E 3,9868 3,9862 0,001 0,3825 0,3707 0,012 

D A 4,5074 4,5059 0,001 0,0412 0,0015 0,040 

D E 5,4501 5,4505 0,000 0,3415 0,3692 0,028 

D E 5,4502 5,4505 0,000 0,3417 0,3692 0,028 

E A 3,9869 3,9862 0,001 0,3828 0,3707 0,012 

 

Na osnovi primerjave horizontalnih dolžin vidimo (preglednice od 4.34 do 4.36), da so razlike reda 

velikosti nekaj milimetrov. Najmanjše razlike glede na referenčno vrednost dobimo v primeru obdelave 

vektorjev GNSS z navezavo na stalno postajo v Radovljici (RADO) (preglednica 4.36). Iz GNSS-koordinat 

izračunane višinske razlike se od referenčnih vrednosti razlikujejo več centimetrov. Najmanjše razlike 

(do 2 cm v absolutnem smislu) dobimo z navezavo na dano točko VRS (preglednica 4.34). Iz tega lahko 

zaključimo, da je v primeru večje višinske razlike med deloviščem in omrežjem stalnih postaj dobro 

opazovanja obdelati z navezavo na virtualno določeno točko VRS. 
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ii) Ocena kakovosti koordinat RTK 

Na dveh točkah smo približno dve uri položaje točk določali le v RTK-načinu. Pri tem smo uporabili 

mrežni koncept MAC. Na osnovi daljšega niza opazovanj predstavljamo izračunane statistične količine 

(preglednici 4.37 in 4.38). RMSE smo določili na osnovi koordinat, določenih z radialno obdelavo 

statične izmere GNSS, kjer smo kot dano točko uporabili točko VRS. 

Preglednica 4.37: Izračun statističnih količin za RTK-koordinate na točki D (izvedba RTK z mrežnim konceptom MAC).  

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 463.961,987 127.413,300 1.464,035 

Največja vrednost 463.962,027 127.413,337 1.464,160 

Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo 

0,040 0,037 0,125 

Sredina vzorca 463.962,008 127.413,317 1.464,094 

Standardna deviacija vzorca 0,006 0,006 0,018 

RMSE 0,007 0,006 0,161 

 
Preglednica 4.38: Izračun statističnih količin za RTK-koordinate na točki E (izvedba RTK z mrežnim konceptom MAC).  

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 463.956,879 127.411,409 1.463,230 

Največja vrednost 463.956,911 127.411,452 1.463,348 

Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo 

0,032 0,043 0,118 

Sredina vzorca 463.956,896 127.411,427 1.463,294 

Standardna deviacija vzorca 0,005 0,005 0,016 

RMSE 0,006 0,005 0,137 
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Krvavec, točka D: Leica Viva (koncept MAC) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.15: Časovno vrsta koordinat, določenih v dveh urah na delovišču »Krvavec« – točka D 
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Krvavec, točka E: Leica Viva (koncept MAC) 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.16: Časovno vrsta koordinat, določenih v dveh urah na delovišču »Krvavec« – točka E 

Iz rezultatov v preglednici 4.37 oziroma na sliki 4.15 vidimo precejšen raztros koordinat z metodo RTK. 

Razlike med največjo in najmanjšo vrednostjo v komponentah horizontalnega položaja (𝑒 in 𝑛) so okoli 

4 cm, medtem ko so razlike v elipsoidnih višinah ℎ precej večje in se nahajajo v definicijskem območju 

12 cm. Do zelo podobnih ugotovitev pridemo na osnovi meritev na sosednji točki E (preglednica 4.38 

in slika 4.16). 
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iii) Ocena kakovosti koordinat, določenih z naknadno obdelavo kinematične izmere 

RINEX-datoteke statičnih opazovanj, ki smo jih pridobili na točkah A, D in E, smo obdelali na 

kinematičen način z navezavo vektorjev na točko VRS, vzpostavljeno v neposredni bližini delovišča. Na 

osnovi vzorca štiriurnih opazovanj smo za točke A, D in E izračunali statistične količine (preglednice od 

4.39 do 4.41) in koordinate predstavili v obliki časovnih vrst (slike od 4.17 do 4.19). 

Preglednica 4.39: Izračun statističnih količin za niz koordinat kinematične izmere (naknadna obdelava) za točko A (»Krvavec«). 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost  463.960,170 127.409,157 1.463,849 

Največja vrednost  463.960,218 127.409,212 1.464,000 

Razlika med največjo in 
 najmanjšo vrednostjo 

0,049 0,056 0,151 

Sredina vzorca  463.960,196 127.409,187 1.463,936 

Standardna deviacija vzorca  0,007 0,008 0,022 

RMSE 0,007 0,008 0,069 

 
Preglednica 4.40: Izračun statističnih količin za niz koordinat kinematične izmere (naknadna obdelava) za točko D (»Krvavec«). 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost  463.961,990 127.413,279 1.463,839 

Največja vrednost  463.962,029 127.413,329 1.463,992 

Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo 

0,039 0,050 0,153 

Sredina vzorca  463.962,009 127.413,308 1.463,909 

Standardna deviacija vzorca  0,007 0,008 0,025 

RMSE 0,007 0,008 0,071 

 

Preglednica 4.41: Izračun statističnih količin za niz koordinat kinematične izmere (naknadna obdelava) za točko E (»Krvavec«). 

Koordinata 𝒆 [𝐦] 𝒏 [𝐦] 𝒉 [𝐦] 

Najmanjša vrednost 463.956,871 127.411,389 1.463,515 

Največja vrednost 463.956,924 127.411,444 1.463,645 

Razlika med največjo in 
najmanjšo vrednostjo 

0,052 0,055 0,130 

Sredina vzorca 463.956,897 127.411,422 1.463,579 

Standardna deviacija vzorca 0,007 0,008 0,022 

RMSE 0,007 0,009 0,065 
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Krvavec, točka A (kinematika naknadna obdelava): Leica Viva  

 

 
 

 
 

 
Slika 4.17: Časovno vrsta koordinat, določenih z naknadno obdelavo opazovanj v kinematičnem načinu »Krvavec« - točka A 

Opomba: izrisi sprememb koordinat pri točki A so izrisani od 3600. trenutka dalje, saj je ta trenutek 

enak začetku statične izmere na preostalih dveh točkah. 
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Krvavec, točka D (kinematika naknadna obdelava): Leica Viva 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.18: Časovno vrsta koordinat, določenih z naknadno obdelavo opazovanj v kinematičnem načinu »Krvavec« - točka D 
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Krvavec, točka E (kinematika naknadna obdelava): Leica Viva 

 

 
 

 
 

 
Slika 4.19: Časovno vrsta koordinat, določenih z naknadno obdelavo opazovanj v kinematičnem načinu »Krvavec« - točka E 

Iz preglednic od 4.39 do 4.41 vidimo, da so ocenjene statistične količine pri naknadni obdelavi 

kinematične metode izmere zelo podobne kot pri RTK-metodi izmere (preglednici 4.37 in 4.38). Na 

delovišču »Krvavec«, ki je od stalnih postaj precej oddaljeno tako v horizontalnem kot v višinskem 

smislu, so razlike v največji in najmanjši vrednosti koordinat iz vzorca štiriurne kinematične časovne 

vrste precejšnje (v vsaki koordinati v horizontalni ravnini je definicijsko območje določitve koordinat 
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5 cm, medtem ko v višini 15 cm). Faktorji RMSE znašajo okoli 7 cm. V primerjavi z deloviščem 

»Avtosejem« so razlike večje (vrednost RMSE so bile okoli 2 cm, razen za instrument Javad Triumph-LSA 

z drugačnimi nastavitvami, kjer so bile 4 cm). To pomeni, da je na deloviščih z večjimi oddaljenostmi, 

predvsem v višinskem smislu, pričakovati precej slabše rezultate kinematičnih metod izmere, zato je 

morda bolj priporočljivo koordinate točkam določati s statično izmero. 

4.3.4 Ovrednotenje rezultatov testov in predlogi za popravke metodologije 

Na osnovi rezultatov različnih testov za določitev kakovosti določitve položaja v omrežju SIGNAL lahko 

zaključimo, da: 

− je izvedba statične izmere GNSS boljša izbira glede na kinematično (naknadna obdelava ali 

izvedba RTK). Pri tem pri statični izmeri interval registracije signala bistveno ne vpliva na 

končno določitev položaja, medtem ko sta izbira minimalnega višinskega kota (to posredno 

pomeni, da v okolici toč ne sme biti visokih ovir) in predvsem dolžina trajanja opazovanj, ki naj 

bi bila vsaj eno uro, pomembni in zelo vplivata na končno kakovost določitve koordinat. 

Obdelovani bazni vektorji naj bi bili krajši od 10 km, višinska razlika med dano in novo točko 

naj ne bi bila večja kot 200 m; 

− kakovost določitve koordinat točk je odvisna od lokacije delovišča glede na stalne postaje 

omrežja SIGNAL. V horizontalnem položaju razlike niso tako očitne, večje so v višinskem smislu. 

Na delovišču »Krvavec«, ki je bilo v višinskem smislu od omrežja stalnih postaj oddaljeno več 

kot 800 m, smo za točke delovišča v statičnem načinu obdelave ob uporabi točke VRS pridobili 

višinske razlike, ki so se od referenčnih (terestrično določenih) razlikovale do 4 cm, medtem ko 

smo na delovišču »Avtosejem«, ki se je nahajalo blizu stalne postaje v Ljubljani z minimalno 

višinsko razliko (4 m), rako v horizontalnem kot v višinskem smislu določili položaj z nekaj 

milimetrskimi razlikami glede na referenčno določene količine; 

− iz statične izmere določene koordinate točk, ki jih naprej uporabimo za izračun dolžin v 

horizontalni ravnini in višinskih razlik, se za situacijo: 

a) kratkih vektorjev in malih višinskih razlik med krajišči baznih vektorjev tako za 

horizontalne dolžine kot višinske razlike razlikujejo v milimetrih; 

b) v kolikor so vektorji daljši in obstaja večja višinska razlika med krajišči vektorjev, so 

lahko razlike v horizontalni ravnini več milimetrov, v višinskem smislu pa tudi več 

centimetrov; 

− sredina koordinat, izračunana iz večurne zaporedne določitve koordinat z metodo RTK, se od 

statične izmere razlikuje od nekaj mm do nekaj cm, odvisno od velikosti vzorca časovne vrste 

koordinat RTK. To ponovno potrdi hipotezo, da je določitev koordinat s statično metodo izmere 

GNSS bolj kakovostna od kinematičnih metod izmere; 

− iz časovne vrste koordinat, določenih z RTK-metodo izmere, vidimo, da je definicijsko območje 

največje in najmanjše koordinate iz vzorca večurnih opazovanj nekaj cm za horizontalno 

določitev položaja, medtem ko je pri višinski komponenti območje večje, nad 10 cm za 

delovišče z minimalno višinsko razliko od omrežja SIGNAL (»Avtosejem«) in okoli 15 cm za 

delovišče, ki se nahaja višje od omrežja SIGNAL (delovišče »Krvavec«). Tudi tu zato lahko 

zaključimo, da je izbira lokacija delovišča glede na omrežje stalnih postaj, bistvena pri končni 

kakovosti določitve koordinat. Iz tega lahko zapišemo priporočilo izvajalcem, da je priporočljivo 

izvedba statične metode izvedbe opazovanj, če izvajajo opazovanja na večji višinski 

oddaljenosti od omrežja SIGNAL. 
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4.3.4.1 Ovrednoteni rezultati testiranj s predlogi za popravke testirane metodologije oziroma 

testov samih 

Z rezultati testiranj kakovosti določitve koordinat z različnimi metodami izmere in na različnih 

deloviščih smo podali nekatere ugotovitve v zvezi s kakovostjo določitve koordinat v omrežju stalnih 

postaj SIGNAL. Opisano metodologijo kakovosti določitve koordinat bi v prihodnje veljalo na enak način 

preizkusiti tudi v situacijah, ko: 

− so v bližini točk prisotne ovire oziroma so prisotni izvori odboja signalov, 

− imamo na voljo signale le določenega navigacijskega sistema (npr. le GPS, GLONASS, Galileo 

oziroma različne kombinacije) in 

− ob uporabi večjega nabora instrumentov različnih proizvajalcev in 

− ob iskanju povezave števila satelitov ter razporeditve položaja satelitov na obzorju in kakovosti 

določitve koordinat. 

Ker smo z naknadno obdelavo statičnih opazovanj v kinematičnem načinu pridobili zelo primerljive 

rezultate RTK-načinu, bi lahko že arhivirane RINEX-datoteke na različnih lokacijah omrežja SIGNAL 

obdelali v kinematičnem načinu, da bi na podoben način, ko je opisano v danem poglavju, pridobili 

časovne vrste koordinat točk na različnih lokacijah, s katerimi bi lahko naredili nadaljnjo statistično 

oceno kakovosti določitve koordinat. 
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5 PREDLOGI ZA IMPLEMENTACIJO PREDLAGANE METODOLOGIJE 

5.1 Priporočila za uvedbo novih rednih postopkov za stalen nadzor delovanja 

infrastrukture omrežij SIGNAL in 0. red in obveščanje skrbnikov v primeru napak 

Glede na analize in rezultate predhodnih poglavij priporočamo, da se v prihodnosti v delovanje omrežij 

SIGNAL in 0. red implementira sledeče nadgradnje: 

− nadgradnja brezprekinitvenega napajanja strežnikov omrežja SIGNAL in omrežja 0. reda, 

− zagotovitev sekundarne (mobilne) internetne povezave za strežnike omrežja SIGNAL, 

− sprememba trenutne konfiguracije platforme TPP za upravljanje z omrežjem SIGNAL tako, da 

bo v primeru napake na glavnem sistemu zagotovljen samodejni preklop na redundantni 

sistem, 

− redno nadgrajevanje FW vseh sprejemnikov tako omrežja SIGNAL kot tudi omrežja 0. reda na 

najnovejšo različico, 

− vzpostavitev sistema samodejnega nadzora popolnosti arhivov z opazovanji omrežja SIGNAL 

in omrežja 0. red, 

− vzpostavitev ustreznega arhiva podatkov omrežja SIGNAL in omrežja 0. red, 

− vzpostavitev stalnega nadzora mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL, 

− vzpostavitev protokola nadzora RTK produktov omrežja SIGNAL po potrebi, 

− vzpostavitev enotne metapodatkovne baze, ki bi vsebovala vse informacije o omrežju SIGNAL 

in omrežju 0. red (informacije o nameščeni opremi in njeni zgodovini, evidenco vseh težav na 

posameznem omrežju, evidenco vseh vzdrževalnih del na omrežju, evidenco popolnosti 

arhivov opazovanj, vse rezultate stalnega in občasnega nadzora delovanja RTK produktov 

omrežja SIGNAL …) in bo predstavljalo osnovo za samodejno generiranje datotek log z 

informacijami o posamezni stalni postaji, samodejno generiranje vsebin mesečnih in letnih 

poročil o delovanju omrežij, 

− vzpostavitev uporabniškega vmesnika za upravljanje in pregledovanje podatkov v prejšnji 

alineji omenjene enotne podatkovne base omrežij SIGNAL in 0. red, 

− vzpostavitev nadzorno-informacijskega centra (spletne strani), kjer bo skrbnikom in 

uporabnikom na voljo vpogled v kakovost delovanja omrežja SIGNAL (po vzoru madžarskega 

omrežja GNSSnet.hu – www.gnssnet.hu) 

5.2 Načrt implementacije predlagane metodologije v obstoječi sistem omrežja SIGNAL 

oziroma omrežja 0. reda 

5.2.1 Nadgradnja brezprekinitvenega napajanja strežnikov omrežja SIGNAL in omrežja 0. reda 

Iz obstoječih oziroma dodatnih finančnih sredstev za razvoj in vzdrževanje omrežij SIGNAL in 0. red se 

izvede nakup ustreznega sistema UPS. UPS se namesti v strežniški center Službe za GNSS, nanj pa se 

priklopi glavne strežnike omrežja SIGNAL in omrežja 0. reda, podatkovno shrambo omrežja SIGNAL ter 

mrežno opremo, potrebno za nemoteno delovanje omrežij. 

Tehnične specifikacije sistema UPS: 

− njegova kapaciteta mora pokriti vsaj dvourni izpad električne energije (kapaciteta se izračuna 

v času nakupa UPS-a glede na takratno strežniško konfiguracijo Službe za GNSS), 

− sistem UPS mora omogočati obveščanje skrbnikov omrežja preko elektronske pošte oziroma 

sporočil SMS v primeru izpada električne energije, 

− imeti mora funkcijo varnega izklopa strežnikov v primeri, ko je izpad električne energije daljši, 

kot ga lahko pokrije sistem UPS. 

http://www.gnssnet.hu/
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5.2.2 Zagotovitev sekundarne (mobilne) internetne povezave za strežnike omrežja SIGNAL 

Trenutno telekomunikacijsko infrastrukturo omrežja SIGNAL bi se nadgradilo s sekundarno internetno 

povezavo, ki bi dostop do interneta zagotavljala preko mobilnega omrežja. Ker izvajalci tega projekta 

nismo strokovnjaki na področju telekomunikacij, bi se bilo za dejansko realizacijo te ideje predhodno 

potrebno posvetovati s strokovnjakom s področja telekomunikacij. 

5.2.3 Vzpostavitev samodejnega preklopa med glavnimi in redundantnimi strežniki omrežja 

SIGNAL 

Za vzpostavitev samodejnega preklopa med komponentami glavnega strežniškega sistema 

komponentami redundantnega strežniškega sistema bi bilo potrebno izvesti ustrezne spremembe 

nastavitev na programski platformi TPP. Dodatno bi bilo potrebno nekoliko spremeniti obstoječo 

mrežno konfiguracijo, kateri bi bilo potrebno dodati t. i. izravnalnik obremenitve (angl. load balancer), 

ki bi zagotavljal dostopnost kateregakoli distribucijskega strežnika omrežja SIGNAL z enega samega 

zunanjega IP naslova. Na sliki 5.1 je shematsko prikazana predlagana nova komunikacijska 

konfiguracija strežnikov omrežja SIGNAL. Z rdečo barvo so označene nove komponente sistema. 

 

Slika 5.1: Nova komunikacijska konfiguracija strežnikov omrežja SIGNAL 
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5.2.4 Redno nadgrajevanje strojne programske opreme sprejemnikov omrežij SIGNAL in 0. red 

GURS nameni dodatna sredstva za redno letno podaljševanje vzdrževalnega obdobja za posamezni 

sprejemnik. V kolikor finančna sredstva tega ne dopuščajo, priporočamo, da se vzdrževalno obdobje 

podaljša vsako drugo leto. 

5.2.5 Vzpostavitev sistema samodejnega nadzora popolnosti arhivov z opazovanji omrežij SIGNAL 

in 0. red 

V Službi za GNSS bi razvili lastno orodje za samodejni nadzor vsebine arhivov datotek RINEX omrežij 

SIGNAL in 0. red. Osnovna funkcionalnost orodja bi bila ugotavljanje in vodenje evidence popolnosti 

arhivov omrežij SIGNAL in 0. red. Orodje bi v posameznih datotekah RINEX poiskalo morebitne luknje, 

tj. manjkajoče epohe, in podatke o popolnosti oziroma manjkajočih epohah zapisalo v evidenco 

popolnosti arhivov. Preverjanje popolnosti datotek bi se izvajalo na dnevni ravni, tako da bi imeli 

skrbniki omrežja vpogled v popolnost arhiva skoraj v realnem času. Tako bi v primeru manjkajočih epoh 

(npr. zaradi motenj na telekomunikacijskem omrežju) program na to opozoril skrbnike, ki bi lahko 

dopolnili arhive z opazovanji, ki se kratkoročno shranjujejo neposredno na sprejemnikih. Nadzor 

popolnosti bi se izvajal tako za 30-sekundne datoteke omrežij SIGNAL in 0. red kot tudi za sekundne 

datoteke omrežja SIGNAL. Podatki o popolnosti arhivov bi se shranjevali v evidenco o popolnosti 

arhivov. V primeru vzpostavitve enotne metapodatkovne baze (poglavje 5.2.9) bi bila ta evidenca del 

metapodatkovne baze, v nasprotnem primeru pa bi bila to samostojna podatkovna baza. Ta evidenca 

bi predstavljala osnovo za nadgradnjo orodja z grafičnim vmesnikom za pregledovanje popolnosti 

arhivov. Grafična predstavitev popolnosti arhivov bi bila v osnovi namenjena interni uporabi, 

uporabnikom omrežja SIGNAL pa bi bilo smiselno ponuditi vpogled v popolnost arhiva sekundnih 

datotek preko spletnega informacijskega centra (poglavje 5.2.11). 

Orodju bi lahko dodali še druge funkcionalnosti, npr. funkcijo preverjanja pravilnosti metapodatkov, 

zapisanih v glavah datotek RINEX (podatki o antenah, sprejemnikih, koordinatah postaj …), ki bi se 

izvajala hkrati s pregledom popolnosti. 

5.2.6 Vzpostavitev ustreznega arhiva podatkov omrežij SIGNAL in 0. red 

Za vzpostavitev ustreznega arhiva podatkov omrežij SIGNAL in 0. red bi bilo potrebno nadgraditi 

strežniško infrastrukturo Službe za GNSS. Trenutni NAS bi se ohranil kot shramba za hitri dostop do 

datotek z opazovanji in drugih podatkov obeh omrežij. Po načelih pravilnega arhiviranja podatkov pa 

bi bilo obstoječi konfiguraciji potrebno dodati še vsaj dve podatkovni shrambi. Vzpostavili bi sledečo 

konfiguracijo podatkovnega centra Službe za GNSS: 

− shramba podatkov: Na shrambi podatkov bi se shranjevale sekundne in 30-sekundne 

datoteke RINEX. Sekundne datoteke bi se hranile le za omejeno časovno obdobje enega leta. 

30-sekundne datoteke, ki so ključnega pomena za realizacijo državnega koordinatnega 

sistema skozi čas bi se na shrambi hranile za celotno obdobje delovanja omrežja SIGNAL 

oziroma omrežja 0. reda. V sklop sekundnih datotek spadajo tudi interne binarne datoteke 

NPR programa TPP z rezultati mrežne obdelave opazovanj, ki služijo za generiranje datotek 

VRS RINEX. Dodatno bi se na shrambi hranila tudi vsa dokumentacija obeh omrežij ter 

varnostne kopije baz in konfiguracijskih datotek programa TPP. Shramba podatkov bi bila 

locirana na GI. 

− arhivska enota 1: Arhivska enota 1 je namenski NAS, ki služi le arhiviranju podatkov omrežij 

SIGNAL in 0. red. Na njem bi bile arhivirane (kopiranja iz shrambe na arhivsko enoto) 

30-sekundne datoteke RINEX za celotno obdobje delovanja obeh omrežij, sekundne datoteke 

RINEX in NPR za obdobje zadnjih treh let, celotna dokumentacija obeh omrežij ter varnostne 

kopije baz in konfiguracijske datoteke programa TPP. Arhiviranje datotek RINEX in NPR bi se 
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izvajalo samodejno na dnevni ravni. Pred arhiviranjem 30-sekundnih datotek RINEX bi se 

samodejno preverila tudi popolnost in pravilnost njihove vsebine. Da bi bilo to možno, bi bilo 

potrebno predhodno razviti aplikacijo za samodejni nadzor popolnosti arhivov omrežij 

SIGNAL in 0. red (poglavje 5.2.5). Arhivska enota 1 bi bila locirana na GI. 

− arhivska enota 2: Arhivska enota 2 je namenski NAS in bi predstavljala dislocirano varnostno 

kopijo arhivske enote 1. Njena vsebina je identična arhivski enoti 1 in se samodejno 

sinhronizira na dnevni ravni. Arhivska enota 2 bi bila locirana na GURS-u. 

− arhivska enota 3 (opcijsko): Arhivska enota 3 bi predstavljala neobvezno arhivsko enoto, ki bi 

predstavljala dodatno zaščito pred izsiljevalskim programjem (angl. ransomware). Arhivska 

enota 3 bi bila lahko realizirana kot samostojno diskovno polje (locirano na GI) brez internetne 

povezave, druga možnost pa je uporaba izbrane profesionalne oblačne storitve. Vsebina 

arhivske enote 3 bi bila identična vsebini arhivskih enot 1 in 2, prenos podatkov nanjo pa ne 

bi bil samodejen temveč ročen na tedenski oziroma mesečni ravni. 

5.2.7 Vzpostavitev stalnega nadzora mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL 

Sistem nadzora mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL bi vzpostavili na osnovi orodja RTKLIB. Orodje 

RTKLIB je sestavljeno iz več samostojno delujočih programov. Med drugim vsebuje tudi konzolno 

aplikacijo rtkrcv, ki omogoča določitev položaja v realnem času z uporabo mrežnega produkta VRS. Z 

uporabo programa SrvStart11 (ali primerne alternative) bi lahko instance aplikacije rtkrcv tekle kot 

servis. Aplikacija rtkrcv je odprtokodna in prosto dostopna aplikacija, kar pomeni, da je dostopna tudi 

izvorna koda aplikacije. Tako bi jo lahko za naš namen po potrebi tudi prilagodili. 

Aplikacijo bi vzpostavili ali na popolnoma ločenem strežniku ali pa na redundantnem produkcijskem 

strežniku omrežja SIGNAL. Za eno postajo vsake izmed petih lokacij omrežja 0. reda (Areh, Kog, Korada, 

Prilozje in Šentvid pri Stični), ki bi služile kot premični sprejemnik, bi se vzpostavila svoja instanca 

aplikacije rtkrcv. Instance aplikacij bi neprestano tekle v ozadju in vsako sekundo določale položaj 

premičnih sprejemnikov, tj. položaj izbranih postaj omrežja 0. reda. Ti položaji bi se zapisovali ali v 

samostojno podatkovno bazo ali pa v enotno metapodatkovno bazo (poglavje 5.2.9). 

Vsako sekundo določeni in v podatkovno bazo shranjeni položaji bi predstavljali osnovo za aplikacijo, 

ki bi izvajala analizo kakovosti določitve položaja in v primeru padca kakovosti o tem obvestila skrbnike 

omrežja SIGNAL. Aplikacijo za analizo kakovosti bi temeljila na kriterijih, danih v poglavju 3.1.1.3, točka 

(a). Kasneje, ko bi bil sistem nadzora produkta VRS vzpostavljen, stabilen in dobro testiran, bi želeli 

rezultate nadzora kakovosti v realnem času ponuditi tudi uporabnikom v okviru informacijskega centra 

omrežja SIGNAL (poglavje 5.2.11). 

Uporabna vrednost rezultatov pa ne bi bila samo v spremljanju trenutnega delovanja omrežja SIGNAL 

in nadzoru kakovosti mrežnega produkta VRS. Z delovanjem sistema v daljšem časovnem obdobju bi, 

na podlagi velike količine podatkov (tj. sekundnih rešitev), pridobili tudi dodaten vpogled v stabilnost 

posameznih točk geodetske mreže 0. reda oziroma v stabilnost omrežja SIGNAL kot realizacije 

državnega koordinatnega sistema. 

5.2.8 Vzpostavitev protokola nadzora produktov RTK omrežja SIGNAL po potrebi 

V delovanje Službe za GNSS bi se vpeljalo predlagane postopke nadzora produktov RTK ob različnih 

dogodkih (različne nadgradnje, menjava opreme …), ki bi potencialno lahko vplivali na zmanjšanje 

kakovosti določitve položaja z uporabo omrežja SIGNAL oziroma v primeru pojavitve težav na omrežju 

                                                           
11 Izvorna koda in binarne datoteke programa so dostopne na https://github.com/rozanski/srvstart (Pridobljeno 
6. 8. 2019.) 

https://github.com/rozanski/srvstart
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za namen diagnostike in kontrole ob odpravi težave. Postopke testiranj, obdelave meritev in analize 

rezultatov bi se v čim večji meri poenotilo s pripravo podrobnih navodil oziroma opisov postopkov 

posameznih testov in vzpostavitvijo stalnih testnih točk na izbranih lokacijah (okolica Geodetskega 

inštituta Slovenije, Vršič ali Krvavec). Rezultate vseh izvedenih testiranj bi se vključilo v mesečna in 

letna poročila Službe za GNSS. 

V podrobnih navodilih bi opredelili kdaj bomo uporabili katero od v prejšnjem poglavju podrobno 

opisanih metod kontrol: 

 Kontrola RTK produktov ob nadgradnjah omrežja SIGNAL 

 Periodično testiranje večurnih opazovanj istočasno izvedenih statičnih in RTK-meritev na 

različnih lokacijah 

 Periodična obdelava opazovanj v mreži, kjer so VRS določene na različnih oddaljenostih in 

višinskih razlikah od dane točke 

5.2.9 Vzpostavitev enotne metapodatkovne baze omrežij SIGNAL in 0. red 

Za vzpostavitev enotne metapodatkovne baze omrežij SIGNAL in 0. red bi se uporabila odprtokodna in 

prosto dostopna relacijska podatkovna baza PostgreSQL. Baza bi bila sestavljena iz več segmentov 

(slika 5.2). 

 
Slika 5.2: Logični model posameznih segmentov metapodatkovne baze omrežij SIGNAL in 0. red 

 

Segment s podatki o postajah 

Segment s podatki o postajah je osnovni segment in bi predstavljal temelje metapodatkovne baze. 

Dotični segment bi se pri implementaciji vzpostavil prvi in je potreben za vzpostavitev preostalih 

segmentov baze. Osnovo za vzpostavitev tega segmenta predstavljajo log-datoteke omrežij SIGNAL in 
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0. red, ki vsebujejo osnovne informacije o sami lokaciji postaje, načinu stabilizacije, geološki podlagi, 

trenutne koordinate postaje in detajlni podatki (celotno zgodovino) o nameščeni opremi GNSS in 

morebitni pomožni opremi (vremenska postaja, senzor nagiba). Ta vsebina se lahko nato dodatno 

nadgradi še z osnovnimi podatki o omrežju, s podatki o napajalni in mrežni opremi posamezne postaje 

ter podatki o kontaktnih osebah na lokacijah postaj. V bazi se ne bi vodilo le trenutno stanje ampak bi 

bila shranjena celotna zgodovina opreme na posamezni postaji. Osnovna shema segmenta s podatki o 

postajah je prikazana na sliki 5.3. Ta del metapodatkovne baze bi se napolni s podatki iz obstoječih log-

datotek omrežij SIGNAL in 0. red ter z morebitnimi relevantnimi podatki iz ostale obstoječe 

dokumentacije posameznega omrežja, ki jo vodi Služba za GNSS. V prihodnosti bi se lahko ta segment 

nadgradil z aplikacijo za samodejno generiranje log-datotek. 

 
Slika 5.3: Metapodatkovna baza omrežij SIGNAL in 0. red – osnovna shema segmenta s podatki o postajah 

Segment s podatki o popolnosti arhivov RINEX 

Segment vsebuje metapodatke o vseh datotekah RINEX v arhivih posameznega omrežja. Za vsako 

datoteko RINEX bi se vodili podatki o njeni popolnosti oziroma manjkajočih epohah. Smiselnost 

implementacije tega segmenta je le v povezavi z aplikacijo za samodejno preverjanje popolnosti 

arhivov. Dotična aplikacija ne bi preverjala le popolnosti posameznega arhiva temveč tudi pravilnost 

metapodatkov v glavah datotek RINEX (za kar bi se uporabljali podatki iz segmenta s podatki o 

postajah). Ta segment bi predstavljal osnovo za izdelavo letnih statistik o popolnosti arhivov in enega 

izmed glavnih vhodnih podatkov v informacijski center omrežja SIGNAL. Podatki o popolnosti in 

pravilnosti arhivov predstavljajo upravljalcem omrežja pomemben indikator o kakovosti delovanja 

omrežja. Osnovna shema segmenta s podatki o popolnosti arhivov je prikazana na sliki 5.4. 
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Slika 5.4: Metapodatkovna baza omrežij SIGNAL in 0. red – osnovna shema segmenta s podatki o popolnosti arhivov RINEX 

Segment s podatki o vzdrževalnih delih in težavah na omrežju 

Segment bi bil namenjen shranjevanju vseh podatkov, povezanih z vzdrževalnimi deli in napakami na 

omrežju. Vsak zabeležen dogodek bi se pripisal ustrezni lokaciji postaje/postaji/kosu opreme. Za vsak 

dogodek bi se vodile informacije kot so tip dogodka, trajanje dogodka, morebitna izguba opazovanj 

GNSS ter v primeru težave tudi vzrok težave in rešitev. Segment bi se napolnil s podatki preteklih 

mesečnih poročil, ki jih Služba za GNSS pripravlja za GURS. Osnovna shema segmenta s podatki o 

vzdrževalnih delih in težavah na omrežju je prikazana na sliki 5.5. 

 
Slika 5.5: Metapodatkovna baza omrežij SIGNAL in 0. red – osnovna shema segmenta s podatki o vzdrževalnih delih in 

težavah na omrežju 
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Segment s podatki o kakovosti mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL 

Segment bi se vzpostavi vzporedno ali po implementaciji metodologije za stalen nadzor mrežnega 

produkta VRS omrežja SIGNAL. V bazo bi se shranjevala odstopanja med referenčnimi koordinatami in 

koordinatami, določenimi v realnem času. Tako bi imeli kontinuirano časovno vrsto kakovosti 

mrežnega produkta VRS. Na tem segmentu bi bilo kasneje možno zgraditi aplikacijo za statistično 

analizo kakovosti produkta VRS. Osnovna shema segmenta s podatki o kakovosti mrežnega produkta 

VRS omrežja SIGNAL je prikazana na sliki 5.6.5.5. 

 
Slika 5.6: Metapodatkovna baza omrežij SIGNAL in 0. red – osnovna shema segmenta s podatki o kakovosti mrežnega 

produkta VRS omrežja SIGNAL  

5.2.10 Vzpostavitev uporabniškega vmesnika za upravljanje in pregledovanje metapodatkovne 

baze omrežij SIGNAL in 0. red 

Po vzpostavitvi metapodatkovne baze omrežij SIGNAL in 0. red bi bilo smiselno razviti tudi uporabniški 

vmesnik, ki bi v začetni fazi razvoja omogočal enostavno pregledovanje vsebine baze z uporabo 

enostavnih poizvedb. Kasneje se lahko vmesniku po potrebi dodaja kompleksnejše funkcionalnosti, kot 

so zapisovanje podatkov v bazo, različne grafične prikaze statistik, izvajanje kompleksnejših poizvedb 

in samodejno generiranje določenih vsebin (npr. samodejno generiranje log-datotek, samodejno 

generiranje mesečnih poročil, ki jih mora Služba za GNSS oddajati GURS-u …). Za implementacijo bi 

uporabili programski jezik Python v kombinaciji z jezikom SQL. 

5.2.11 Vzpostavitev nadzorno-informacijskega centra (spletne strani) omrežja SIGNAL 

Vzpostavitev nadzorno-informacijskega centra v obliki spletne strani bi bil zadnji korak pri 

implementaciji predlagane metodologije. Za zgled bi vzeli spletno stran madžarskega državnega 

omrežja postaj GNSS GNSSnet.hu12. Nadzorno-informacijski center bi bil povezan tako s podatkovno 

bazo platforme TPP kot tudi z enotno metapodatkovno bazo omrežij SIGNAL in 0. red. Na spletni strani 

bi bili na voljo sledeči podatki: 

− status posameznih postaj omrežja SIGNAL (deluje / ne deluje) (baza TPP), 

− število satelitov, ki jih sprejema posamezna postaja omrežja SIGNAL (baza TPP), 

                                                           
12 https://monitor.gnssnet.hu, https://monitor.gnssnet.hu/ionoszfera/, https://monitor.gnssnet.hu/muholdak/ 

in https://monitor.gnssnet.hu/koordinata/ 

https://monitor.gnssnet.hu/
https://monitor.gnssnet.hu/ionoszfera/
https://monitor.gnssnet.hu/muholdak/
https://monitor.gnssnet.hu/koordinata/
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− številu satelitov, ki so vključeni v mrežno rešitev omrežja SIGNAL (baza TPP), 

− status posameznih dostopnih točk, 

− podatki o aktivnosti ionosfere (baza TPP), 

− podatki o popolnosti arhiva RINEX omrežja SIGNAL (metapodatkovna baza), 

− podatki o kakovost mrežnega produkta VRS v realnem času (metapodatkovna baza), 

− dnevne koordinate postaj omrežja SIGNAL (dnevne rešitve analitičnega centra Službe za GNSS) 

− informacije in obvestila o delovanju omrežja SIGNAL. 

Zgoraj opisani del bi bil na voljo tako skrbnikom omrežij SIGNAL in 0. red kot tudi uporabnikom omrežja 

SIGNAL. Dodatno pa bi bile skrbnikom na voljo še dodatne funkcionalnosti: 

− status posameznih postaj omrežja 0. reda, 

− podatki o popolnosti arhiva omrežja 0. reda (metapodatkovna baza), 

− dnevne rešitve modula Alberding PPP Monitoring (interne datoteke modula), 

− vnos sprememb opreme v enotno metapodatkovno bazo, 

− vnos dogodkov na omrežjih SIGNAL in 0. red v metapodatkovno bazo, 

− generiranje log-datotek. 

5.3 Časovni načrt implementacije metodologije 

Prej opisane aktivnosti lahko pričnemo izvajati vzporedno, odvisno od finančnih zmožnosti tekočih 

projektov oz. možnosti izvedbe novih. 

Prioritetno bi pričeli izvajati: 

− Vzpostavitev protokola nadzora produktov RTK omrežja SIGNAL po potrebi 

− Vzpostavitev enotne metapodatkovne baze omrežij SIGNAL in 0. red 

5.4 Predlogi za izvajanje različnih izobraževanj s področja izmere GNSS 

5.4.1 Predlogi za izvajanje različnih izobraževanj s področja izmere GNSS 

Glede na to, da uporabniki omrežja SIGNAL nimajo podrobnejšega vpogleda v kakovost mrežnih 

storitev za nadaljnjo določitev položaja s posameznimi metodami izmere ob različnih pogojih, in da je 

njihova naloga kakovostna izvedba izmere, bi jim bilo na različnih izobraževanjih smiselno predstaviti 

rezultate testiranj, ki smo jih opravili tekom projekta. Cilj izobraževanj je seznaniti uporabnike z 

delovanjem omrežja SIGNAL, da bi izmero v dani situaciji izvedli kar se da najbolje. 

Izsledke testiranj je potrebno nadgraditi z opozorili in priporočili kakovostne izvedbe izmere za 

določitev položaja z navezavo na državno omrežje stalnih postaj GNSS, SIGNAL. Sestavni del vsebin bo 

vključeval izsledke testiranj z opozorili in priporočili za boljšo izvedbo izmere, in sicer:  

− ob uporabi določene metode izmere GNSS, 

− ob uporabi določene metode izmere GNSS, 

− ob različnih situacijah določitve položaja v omrežju SIGNAL (horizontalno in višinsko 

oddaljevanje od omrežja) in 

− predstavitev priporočil za izvedbo izmere glede na opredelitev zahtevane natančnosti 

določitve položaja v državnem koordinatnem sistemu. 

Ob tem je uporabnike potrebno opozoriti tudi na smiselnost periodičnega testiranja in nadgradnje 

programske opreme GNSS-instrumentov, s katerimi rokujejo. Pomembno je poudariti, da:  

− kakovost določitve koordinat preverijo na točkah z znanimi koordinatami v državnem 

koordinatnem sistemu (mrežo s po dvema točkama na izbrani lokaciji je na različnih lokacijah 

po Sloveniji vzpostavil GURS) in 
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− na izbranih točkah preverijo kakovost delovanja instrumentov GNSS za izvedbo RTK-metode 

izmere po navodilih preizkusa GNSS-RTK instrumentov s standardom ISO 17123-8 (angl. Optics 

and optical instruments – field procedures for testing geodetic and surveying instruments – 

part 8: GNSS field measurement systems in real-time kinematic (RTK)). 

Ker se morajo pooblaščeni inženirji po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati (Splošni akt o stalnem 

poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev) (Uradni list RS, št. 37/18), bi bilo tematiko smiselno 

vključiti v obvezne vsebine letnega programa poklicnega usposabljanja za pooblaščene in nadzorne 

inženirje geodetske stroke pri Inženirski zbornici Slovenije. 

Pri IZS imajo vzpostavljen sistem poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev s točkovanjem tako, 

da inženirji izbirajo med različnimi tematikami. Zato bi bilo izsledke raziskav dobro predstaviti že prej, 

in sicer na formalnih in neformalnih srečanjih geodetskih strokovnjakov. Preko izmenjave mnenj bi 

lahko izvajalci dobili tudi vpogled v vsebino predavanj, ki bi jo želeli spoznati uporabniki storitev 

omrežja SIGNAL. Ta bi lahko temeljila tako na predstavitvah specifičnih situacij ter rešitvah problemov, 

hkrati pa bi izvajalci lahko pripravili del vsebin tudi v predstavitvi rešitev konkretnih problemov. 

Glede na to, da izvajalci izmere GNSS s praktičnega terenskega vidika dobro poznajo uporabo 

tehnologije GNSS, bi morala vsebina izobraževanj temeljiti na podrobnejši razčlembi problemov, s 

katerimi se soočajo tekom izmere. Okvirno vsebino izobraževanj bi tako opredelili:  

a) s teoretično osnovo, ki bi vodila v razumevanje nastalih problemov, 

b) praktičnimi primeri, kjer bi predstavili problematiko situacije in  

c) predstavitvijo rešitev problemov. 

Pred napovedjo in izvedbo izobraževanj bi bilo zato dobro aktivno sodelovati pri formalnih in 

neformalnih pogovorih med geodetskimi strokovnjaki, ki delujejo v okviru Osnovnega geodetskega 

sistema pri GURS, uporabniki, sodelavci GNSS-službe in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. 

 
Slika 5.7: Povezava akterjev, ki so pomembni v izobraževanju uporabnikov 



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

129 

Pri tem velja izpostaviti tudi aktivno udejstvovanje na:  

a) komunikacijski točki GEOblog (info@geovrata.si), ki služi kot spletno orodje za izmenjavo 

strokovnih informacij, novic, gradiv in opozoril odgovornim geodetom in 

b) Geodetskem dnevu, kjer se prav tako lahko izmenjujejo pomembna mnenja in delijo 

informacije z namenom izboljšanja kakovosti geodetskih storitev v praksi. 

Z izsledki raziskav je pomembno seznaniti tudi ponudnike instrumentarija in programske opreme, ki bi 

lahko že na svojih internih izobraževanjih uporabnike seznanili s problematiko in jim nudili predloge 

rešitev.  

Tekom izobraževanj je potrebno izpostaviti največjo prednost omrežja stalnih postaj, ki poleg ostalega 

omogoča direktno navezavo na državni koordinatni sistem. Dodatno ima omrežje stalnih postaj za 

uporabnika velik pomen zato, ker: 

− omogoča možnost navezave mrežo geodetskih točk (omrežje stalno delujočih postaj GNSS, 

katerih delovanje in kakovost je nadgrajena z mrežo 0. reda), 

− izvedba meritev v realnem času s posredovanjem mrežnih produktov visoke kakovosti.  

Med izobraževanji bodo uporabniki dobili vpogled v delovanje Službe GNSS, ki dodatno nadzira 

kakovost delovanja mreže 0. reda in le-to povezuje z omrežjem SIGNAL z namenom, da bi bile storitve 

službe kar najboljše. Uporabniki bodo spoznali: 

− kakovost delovanja omrežja in mrežnih storitev, 

− nadzor delovanja kakovosti omrežja, 

− znane in nove pristope rešitev ob tehnoloških izboljšavah delovanja omrežja stalnih postaj. 

Med izobraževanji bodo uporabniki dobili tudi vpogled v kakovost obdelave opazovanj GNSS z uporabo 

različnih podatkov in informacij, kot so:  

− seznanitev s podatki, ki jih dobimo na omrežju SIGNAL (datoteke *.log), RINEX-datoteke, 

− kratek pregled poznavanja datotek RINEX in različic formata RINEX, 

− seznanitev z možnostjo urejanja (pretvorbe formata v druge različice), 

− prednost uporabe točke VRS pred navezavo na bolj oddaljene stalne postaje GNSS (vezano na 

naknadno obdelavo), 

− uporabo opazovanj v daljšem trajanju izvedbe izmere GNSS, 

− ustrezno izbiro preciznih efemerid, 

−  ustrezno izbiro kalibracijskih protokolov anten,  

− izbiro modelov za odstranitev atmosferskih vplivov ter 

− način obdelave samo z GPS, združena obdelava GPS+GLONASS in ostale. 

Ob tem bo potrebno predstaviti različne načine uporabe datotek RINEX za geodetske točke omrežja 

(stalne postaje in VRS) v povezavi s statično, hitro statično in kinematično naknadno obdelavo 

opazovanj (po možnosti z obdelavo v različnih programskih paketih obdelave opazovanj GNSS).  

Predlagamo, da se v prihodnjih letih med obvezna izobraževanja IZS za geodete vključijo teme ali 

izvedenke spodnjih tem:  

− delovanje omrežja SIGNAL, povezava le-tega z mrežo 0. reda, 

− pregled nadgradnje omrežja SIGNAL in načrtovane spremembe, 

− vpogled v mrežne storitve omrežja SIGNAL, 

− produkti omrežja SIGNAL in kako jih uporabljati, 

− natančnost in točnost geodetske izmere za različne potrebe, 

− načrtovanje GNSS-izmere za doseganje rezultatov najvišje kakovosti, 

mailto:info@geovrata.si
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− preizkus in kalibriranje geodetskih instrumentov in pribora, 

− združevanje podatkov meritev, pridobljenih z različnimi tehnologijami, 

− predstavitev prednosti določenih metod izmere pred drugimi (npr. statična, kinematična, RTK-

metoda izmere GNSS in terestrična klasična izmera) in 

− podrobnejšo predstavitev možnosti arhiviranja opazovanj GNSS (RINEX ali binarne datoteke), 

tudi v primeru, ko delamo kinematično izmero v realnem času. 

5.4.2 Predlogi za izdajo dodatnih navodil za izvajanje izmere GNSS in posodobitev navodil za 

dostop do omrežja SIGNAL in njegovo uporabo 

V 16. členu Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (Uradni list RS, št. 25/2014) 

je geodetska izmera opredeljena s strokovno tehničnimi postopki izvedbe in obdelave meritev ter 

opazovanj z namenom določitve položajev, velikosti, oblike, značilnosti delov zemeljskega površja ali 

objektov in njihovih delov ter lastnosti težnostnega polja Zemlje. Ker tehnološki razvoj vodi tudi do 

novih postopkov določitve položajev in iz teh izpeljanih količin, bi bilo dobro premisliti o nastanku 

novejših navodil za izvedbo kakovostne izmere GNSS z navezavo na državno omrežje SIGNAL. 

Navodila za izvedbo izmere GNSS so v preteklosti (leta 2006) nastala le v povezavi uporabe tehnologije 

GNSS pri izmeri v zemljiškem katastru, v dokumentih Navodila za uporabo GPS v zemljiškem katastru 

in katastru stavb (2006) in Navodilo za nadzor kakovosti podatkov v novem koordinatnem sistemu 

(2008). V dokumentih je sicer podrobno razčlenjena možnost uporabe različnih metod izmere za 

uporabo v nalogah zemljiškega katastra in vsebujeta tako opredelitev dosegljive natančnosti določitve 

položaja kot podajata priporočila za izvedbo meritev v specifičnih pogojih. Vendar pa podrobnejšega 

opisa izvedbe kakovostne izmere in obdelave ter arhiviranja opazovanj dokumenta ne vključujeta. 

Z željo, da bi se v prihodnje v določenih segmentih vzpostavil transparenten načinu obdelave in 

arhiviranja opazovanj GNSS, bi bilo dobro novo izdelati in nadgraditi več kot desetletje stara navodila 

uporabe GNSS v geodeziji. Nova navodila že nastajajo pod koordinacijo GURS-a, zato podrobnih navodil 

v projektu nismo izdelali, temveč na tem mestu podajamo samo poudarke, ki morajo biti v novih 

navodilih opredeljeni. 

Nova priporočila in navodila za kakovostno izvedbo GNSS morajo vključevati napotke za izmero v:  

− zemljiškem katastru,  

− določitvi oslonilnih točk cikličnega aerofotografiranja, 

− vzpostavitvi koordinatne osnove za druge geodetske meritve (terestrične in laserske), 

− opredelitev kakovosti GNSS-višinomerstva, ipd. 

Navodila morajo vključevati opredelitev pomembnih korakov uporabe tehnologije GNSS pri visoko 

natančnem določanju položaja, vse od: 

− priporočil izvedbe izmere za doseganje ustrezne kakovosti določitve položaja (opredelitev 

intervala registracije signala, najmanjšega višinskega kota satelitov, faktorjev DOP (angl. 

Dilution of Precision)), 

− priporočil za izvedbo izmere v problematičnih pogojih (motnje sprejema signala, težave s 

sprejemom GSM-signala, odboj signalov od objektov…), 

− opredelitev dobrih pogojev za izvedbo izmere GNSS, 

− priprave opazovanj in uskladitve podatkov s terenskimi zapisniki,  

− opredelitve kakovosti opazovanj (programi za preverjanje kakovosti (angl. Quality Check), 

− seznanitve s programi za urejanje datotek RINEX ali pretvorbo le-teh v druge različice, 

− izdelave arhiva opazovanj v obliki popolnosti datotek RINEX, 
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− pridobitve preciznih efemerid ustrezne kakovosti za ustrezno metodo določitve položaja, 

− pridobitev datotek z diferencialnimi kodnimi zamiki, 

− pridobitve kalibracijskih protokolov anten GNSS, 

− pridobitve opazovanj z danih točk (stalne postaje, točka VRS), 

− ustrezne uporabe koordinat danih točk v državnem koordinatnem sistemu GNSS, 

− seznanitve s koraki obdelave opazovanj za določitev faznih nedoločenosti za kratke/srednje 

dolge/dolge vektorje (algoritmi, vključeni v posamezne programske pakete obdelave 

opazovanj GNSS, npr. L1+L2, Iono free,…) 

− ustrezne odstranitve vpliva ionosfere na opazovanja GNSS, 

− ustrezne uporabe modelov odstranitve ali ocenjevanja vpliva troposfere na opazovanja GNSS, 

− načinov opredelitve kakovosti izračuna baznega vektorja, 

− postopkov ugotavljanja kakovosti obdelave in skladnosti opazovanj, opravljenih v več serijah, 

− kontrole zapiranja figur v mreži (statična izmera), 

− prednosti izravnave mreže vektorjev GNSS, 

− postopkov ugotavljanja kakovosti opreme GNSS za izvedbo RTK-metode izmere (navodila 

preizkusa instrumenta s standardom ISO17123-8; ugotavljanje kakovosti v instrument 

vgrajenih sistemov za avtomatsko popravljanje ne-vertikalnosti instrumenta GNSS). 
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6 DISEMINACIJA REZULTATOV PROJEKTA 

6.1 Diseminacija na nacionalni ravni 

Cilj te aktivnosti je sprotno obveščanje različnih deležnikov o stanju projekta in vmesnih rezultatih 

projekta. Vmesne rezultate bomo predstavljali naročniku na rednih sestankih. Širši strokovni javnosti 

bomo predstavljali vmesne rezultate v obliki objav kot strokovnih člankov, končni rezultate pa v obliki 

prosto dostopnega končnega poročila, ki ga bomo objavili na spletni strani projekta. 

6.1.1 Predstavitve poteka dela in rezultatov naročniku 

Do drugega vmesnega poročila 15. 3. 2019 smo se partnerji usklajevali o vsebinah projekta na več 

sestankih partnerjev: 7. 6. 2018, 28. 6. 2018, 29. 8. 2018, 11. 10. 2018, 17. 1. 2019 in 21. 2. 2019, 

6. 7. 2019 in 5. 9. 2019. 

Naročniku smo vmesno delo predstavili na več sestankih: 

− na uvodnem sestanku projekta (29. 3. 2018), 

− na sestankih z vsebinskim spremljevalcem GURS (11. 9. 2018 in 4. 4. 2019), 

− na predstavitvenem sestanku namenjen večjemu številu zaposlenih na GURS (29. 11. 2018), 

− na zaključnem sestanku projekta (23. 9. 2019). 

6.1.2 Spletna stran projekta 

Na spletnem mestu Geodetskega inštituta Slovenije smo vzpostavili spletno mesto projekta 

http://www.gis.si/sl/predstavitev-projektov/v2-1729. Na njem so objavljene naslednje vsebine:  

− povzetek projekta, 

− podatki o financiranju projekta in logotipi financerjev, 

− predstavitev projektne skupine s povezavami na SICRIS,  

− predstavitev delovnih paketov in aktivnosti projekta, 

− trajanje projekta in 

− rezultati projekta, med katere sodijo javne objave člankov in prispevkov objavljenih tekom 

projekta ter pdf tega poročila. 

Spletna stran bo aktivna še 5 let po zaključku projekta. 

Vsebina projekta je objavljena na naslovu http://www.gis.si/sl/predstavitev-projektov/v2-1729 v 

slovenskem jeziku (slika 6.1) in na naslovu http://www.gis.si/en/predstavitev-projektov/v2-1729 v 

angleškem jeziku (slika 6.2). 

 

http://www.gis.si/sl/predstavitev-projektov/v2-1729
http://www.gis.si/sl/predstavitev-projektov/v2-1729
http://www.gis.si/en/predstavitev-projektov/v2-1729
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Slika 6.1: Trenutna različica spletne strani projekta v slovenskem jeziku. 

 
Slika 6.2: Trenutna različica spletne strani projekta v angleškem jeziku. 
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6.2 Diseminacija za strokovno javnost 

Do datuma oddaje končnega poročila na GURS smo objavili tri članke in sodelovali kot organizatorji in 

uredniki zbornika Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko: 

1. Oven, K., Ritlop, K., Triglav Čekada, M., Sterle, O., Stopar, B. (2019). Analiza kakovosti operativnega 
delovanja točke kombinirane geodetske mreže Kog. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja 
geodezije in geofizike 2018 : zbornik del, 24. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 
Ljubljana, 31. januar 2019. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, str. 131–140, http://fgg-
web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2019/SZGG_2019-Oven_in_drugi.pdf [COBISS.SI-ID 8692577] 

2. Ritlop, K., Fabiani, N., Oven, K., Triglav Čekada, M. (2018). Izboljšanje delovanja omrežja SIGNAL od leta 
2007 : Performance Improvement of the SIGNAL Network from 2007. Geodetski vestnik : glasilo Zveze 
geodetov Slovenije, 62:4, str. 657–667, http://geodetski-vestnik.com/62/4/gv62-4_ritlop.pdf [COBISS.SI-ID 
8654177] 

3. Kuhar, M. (urednik, recenzent), Vreča, P. (urednik), Zupančič, P. (urednik), Čop, R. (urednik), Šraj, M. 
(urednik, recenzent), Kralj, P. (urednik), Ličer, M. (urednik), Skok, G. (urednik, recenzent), Stopar, B. 
(urednik), Čarman, M. (urednik), Triglav Čekada, M. (urednik), (2019). 24. srečanje Slovenskega združenja 
za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 31. januar 2019. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2018 : 
zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. 155 str., ISBN 978-961-6884-59-4. 
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm [COBISS.SI-ID 298343680] 

4. Berk, S., Fabiani, N., Koler, B., Komadina, Ž., Kuhar, M., Medved, K., Oven, K., Pavlovčič Prešeren, P., Režek, 
J., Ritlop, K., Sterle, O., Stopar, B., Triglav Čekada, M. (2019). National report of Slovenia to the EUREF 2019 
symposium in Tallinn. V: Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in 
Tallinn, Estonia, 20 - 22 May 2019. Tallinn: str. 1–6. http://www.euref.eu/symposia/2019Tallinn/05-24-p-
Slovenia.pdf [COBISS.SI-ID 8831841] 

V tisku sta še naslednja dva članka: 
− Vzpostavitev kombinirane geodetske mreže v Sloveniji in analiza njenega delovanja v 

obdobju 2016–2018 – v tisku znanstveni članek v Geodetskem vestniku in 
− Rezultati projekta Povečanje zanesljivosti javnih omrežij GNSS SIGNAL in 0. red – v tisku 

strokovni članek v Geodetskem vestniku 

 

  

http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2019/SZGG_2019-Oven_in_drugi.pdf
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2019/SZGG_2019-Oven_in_drugi.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8692577?lang=sl
http://geodetski-vestnik.com/62/4/gv62-4_ritlop.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8654177?lang=sl
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati.htm
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298343680?lang=sl
http://www.euref.eu/symposia/2019Tallinn/05-24-p-Slovenia.pdf
http://www.euref.eu/symposia/2019Tallinn/05-24-p-Slovenia.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8831841?lang=sl
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7 ZAKLJUČEK 

Služba za GNSS na Geodetskem inštitutu Slovenije že izvaja nadzor kakovosti delovanja omrežij  SIGNAL 

in 0. red s pomočjo programske opreme Trimble Pivot Platform, Alberding GNSS Status Software in 

Alberding PPP Monitoring ter ob upoštevanju obstoječih internih postopkov nadzora kakovosti 

delovanja omenjenih omrežij. Vendar se je potrebno zavedati, da kljub temu vseh napak in težav ne 

moremo zaznati ter jih takoj odpraviti, saj gre za strojno in programsko zelo kompleksna sistema. Zato 

smo v projektu CRP V2-1729 Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« oblikovali dodatne 

predloge, kako bi lahko še učinkoviteje nadzorovali delovanje obeh omrežij. Možne težave smo razdelili 

na: 

− težave v delovanju omrežja SIGNAL (npr. težave na področju strojne in programske opreme, 

težave na področju kakovosti različnih produktov omrežja), 

− težave individualnih uporabnikov omrežja SIGNAL (npr. težave pri povezavi z omrežjem, 

neustrezne nastavitve instrumenta GNSS), 

− težave, ki niso neposredno povezane z omrežjem SIGNAL (npr. napačno izvajanje izmere GNSS, 

napake v postopku naknadne obdelave opazovanj, nepravilno delovanje instrumenta GNSS), 

vendar uporabniki omrežja najprej pomislijo na napako v delovanju omrežja, in 

− težave v delovanju omrežja 0. reda (npr. težave na področju strojne in programske opreme, 

težave na področju kakovosti produktov). 

Najprej smo s pomočjo tuje literature preučili dobre prakse na tem področju ter izdelali analizo 

evidentiranih težav omrežja SIGNAL od leta 2007 do 2018 in omrežja 0. reda od 2016 do 2018. Ugotovili 

smo, da so bile najpogostejše težave na obeh obravnavanih omrežjih težave, povezane s 

telekomunikacijsko infrastrukturo, ki pa se dolgoročno zmanjšujejo. Od 1. 5. do 31. 12. 2018 smo izvedli 

še anonimizirano evidentiranje klicev v klicni center Službe za GNSS. V povprečju smo prejeli 

8 klicev/mesec. 40 % klicev je bilo povezanih s težavami uporabnikov, ki do omrežja SIGNAL dostopajo 

preko Telekoma Slovenije in katerim Služba za GNSS sploh ni dolžna zagotavljati tehnične podpore. 

Zaradi nezmožnosti povezave z omrežjem SIGNAL oziroma zaradi ne-inicializacije sprejemnika smo 

prejeli 26 % klicev, pri čemer pa je v vseh primerih omrežje SIGNAL delovalo nemoteno. 18 % klicev je 

bilo povezanih z vprašanji glede registracije za uporabo omrežja SIGNAL, nastavitev za dostop do 

omrežja in zaradi pozabljenih gesel. Vidimo lahko, da pomen klicnega centra Službe za GNSS nikakor ni 

zanemarljiv, saj rešuje večinoma administrativne težave uporabnikov. Ostali klici (16 %) pa se nanašajo 

na posamezne izpade v delovanju omrežja, probleme zaradi nedelujoče opreme na strani uporabnikov 

in drugo. 

V poglavjih 3, 4 in 5 smo podali različne predloge za izboljšanje zanesljivosti delovanja obeh državnih 

omrežij GNSS. Predloge smo razdelili na predloge za izboljšanje dosegljivosti omrežij, predloge za 

izboljšanje nadzora popolnosti in kakovosti arhivov opazovanj GNSS ter pri omrežju SIGNAL še na 

predloge za izboljšanje nadzora produktov za določitev položaja v realnem času. Ravno zadnji skupini 

predlogov smo posvetili največ časa, saj so produkti za določitev položaja v realnem času najpogosteje 

uporabljeni produkti omrežja SIGNAL. Oblikovali smo metodologijo za izvajanje stalnega nadzora 

mrežnega produkta VRS omrežja SIGNAL s pomočjo uporabe točk omrežja 0. reda in z uporabo prosto 

dostopnega programa RTKLIB. Poleg tega smo opisali in testirali še metode za kontrolo skladnosti 

določitve položaja v realnem času z uporabo opazovanj fizične stalne postaje, produkta VRS in 

produkta MAC. Te kontrole bi se izvajale periodično ali po potrebi: 

− Kontrola produktov RTK ob nadgradnjah omrežja SIGNAL: I. nivo – kontrola na kontrolnih 

točkah v okolici GI, II. Nivo – kontrola na kontrolnih točkah na večji nadmorski višini in III. nivo – 
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kontrola na točkah z dobro določenimi koordinatami kontrolne mreže GURS, ki so razporejene 

po celotni Sloveniji. 

− Periodično testiranje večurnih opazovanj istočasno izvedenih statičnih in RTK-meritev na 

različnih lokacijah. 

− Periodična obdelava opazovanj v mreži, kjer je VRS vzpostavljen na različnih oddaljenostih in 

višinskih razlikah od dane točke. 

− Podali pa smo še predloge za: 

− vzpostavitev sistema za sprotni samodejni nadzor popolnosti arhivov obeh omrežij, 

− optimizacijo arhiviranja podatkov obeh omrežij, 

− vzpostavitev redundantnega napajanja in podatkovnega dostopa do strežnikov obeh omrežij, 

− sprememba trenutne konfiguracije platforme TPP za upravljanje z omrežjem SIGNAL tako, da 

bo v primeru napake na glavnem sistemu zagotovljen samodejni preklop na redundantni 

sistem. 

Kot smo že v uvodu zapisali, da gre pri omrežjih SIGNAL in 0. red za kompleksna sistema, katerih 

kompleksnost bi se z dodajanjem predlaganih postopkov še povečala. Zato smo v projektu predlagali 

izdelavo metapodatkovne baze, ki bi poenostavila vodenje vseh evidenc in rezultatov, pridobljenih 

skozi različne prej opisane in že obstoječe procese. Izdelali smo konceptualni in logični model take 

metapodatkovne baze. Zasnova baze je modularna in se lahko vzpostavlja postopoma. Končni cilj je 

izgradnja sistema, ki bi bil v pomoč tako skrbnikom omrežij SIGNAL in 0. red v Službi za GNSS kot tudi 

uporabnikom, saj smo načrtovali, da bi bili nekateri deli v končni fazi namenjeni tudi njim. 

Podali pa smo tudi predloge za vseživljenjsko učenje uporabnikov skozi različne kanale, od strokovnih 

člankov v Geodetskem vestniku ter izobraževanj na Geodetskih dnevih in Inženirski zbornici Slovenije 

do neformalnih izmenjav mnenj in dobrih praks preko GEObloga. 
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