
100 % spolehlivost RTK korekcí  
se blíží – využijte nejpokročilejší 
funkce RTK přijímačů Trimble:  

- příjem signálu GLONASS 
- záložní systém RTK korekcí xFill 

 
legenda pro obrázky v této prezentaci: 

                       RTK fix 

                       RTK float 

                       DGPS (EGNOS) 

       GPS (bez korekcí) 



Kde pomáhá záložní RTK systém xFill 

výpadek datového 
přenosu GSM pod u obou 
providerů (duální modem) 

Záložní signál xFill řeší tyto 
situace – nahražuje výpadky       
v přenosu RTK korekcí po dobu 
až 20 minut. 

funguje pouze jeden modem 

fungují oba modemy 

Fungují oba modemy, ale pouze ve směru z traktoru na server, 
RTK korekce se ze serveru do traktoru nepřenášejí. 



Kde pomáhá záložní RTK systém xFill 

výpadek datového 
přenosu GSM u obou 
providerů (duální modem) funguje pouze jeden modem 

fungují oba modemy 

nefunguje ani 
jeden modem 

Záložní signál xFill řeší tyto 
situace – nahražuje výpadky       
v přenosu RTK korekcí po dobu 
až 20 minut. 



Kde pomáhá záložní RTK systém xFill 

výpadek datového 
přenosu GSM pod 
vedením vysokého 
napětí  

Záložní signál xFill řeší tyto 
situace – nahražuje výpadky     
v přenosu RTK korekcí po dobu 
až 20 minut. 



Kde pomáhá záložní RTK systém xFill 

výpadek datového 
přenosu GSM pod 
vedením vysokého 
napětí – je tu vidět  
i rozvodna 

Záložní signál xFill řeší tyto 
situace – nahražuje výpadky      
v přenosu RTK korekcí po dobu 
až 20 minut. 



Kde pomáhá příjem signálu satelitů GLONASS 

pozemek ohraničený ze 
dvou nebo tří stran 
vysokým lesem 

RTK float – zde by 
GLONASS pomohl. 



Kde pomáhá příjem signálu satelitů GLONASS 

pozemek ohraničený z 
jihu vysokým lesem 

4 satelity, RTK float – zde 
by GLONASS pomohl. 



Kde pomáhá příjem signálu satelitů GLONASS 

pozemek ohraničený  
z jihozápadu vysokými 
listnatými stromy 

4 satelity, RTK float 
– zde by GLONASS 
pomohl. 

záznam jízdy při vzorkování systémem Veris – ruční řízení 



Kde pomáhá příjem signálu satelitů GLONASS 

pozemek ohraničený  
z jihu vysokým lesem 

10 satelitů, RTK fix – tento 
farmář nemá problém, 
používá i satelity GLONASS. 



Kde pomáhá příjem signálu satelitů GLONASS 

roh pozemku ohraničený  
z jihu, západu a východu 
vysokými stromy 

10 satelitů, RTK fix – tento 
farmář nemá problém, 
používá i satelity GLONASS. 


