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Anotácie 

Diplomová práca sa zaoberá analýzou polohy českých permanentných staníc v Grécku. 

Analýza prebiehala na vytvorených grafických výstupoch jednotlivých staníc.  Práca sa 

skladá s teoretického náhľadu do seizmiky a metódy spracovania PPP a druhej časti, ktorá 

popisuje výsledky CSRS-PPP, postup spracovania získaných údajov z metódy PPP 

a výsledné vyhodnotenie grafického zobrazenia polohy stanice v čase a  možného posunu na 

staniciach vo vybraných zemetraseniach. 

 

Kľúčové slová: metóda PPP (Precise Point Positiong), zemetrasenie, permanentná GNSS 

stanica, posun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary  

The diploma thesis deals with the analysis of the position of Czech permanent stations in 

Greece. The analysis was carried out on the graphical outputs of individual stations. The 

thesis consists of a theoretical overview of seismic and method of PPP processing, and the 

second part, which describes the results of CSRS-PPP, the process of processing the obtained 

data from the PPP method and the final evaluation of the graphical representation of station 

position in time and results of evaluation of possible stations movement in the selected 

earthquakes. 

 

Keywords: PPP (Precise Point Positioning), earthquake, permanent GNSS station,  

movement
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1 ÚVOD 

Technológia GNSS okrem štandardného využitia v geodézií si našla svoje uplatnenie pri 

vyhľadávaní zlomových línií v zemskej kôre. Na základe určovania posunu v priebehu 

zemetrasenia môžu seizmológovia s využitím seizmických pozorovaní presnejšie určiť 

polohu zemskej trhliny. 

S týmto zámerom bola vytvorená sieť šiestich českých permanentných staníc v Grécku, 

keďže je považované za seizmicky najaktívnejšiu krajinu Európy. Úlohou tejto diplomovej 

práce je spracovanie každodenných meraných údajov staníc od začiatku ich vysielania. 

Grafické vytvorenie zmeny polohy stanice v čase. Definovať konkrétne zemetrasenia v 

oblasti a vyhodnotiť ich vplyv na stanice. 
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2 ZEMETRASENIA A SEIZMOSKTÍVNE OBLASTI 

Zemetrasenia sú najhrozivejšie prírodné katastrofy. Podľa počtu obetí, počtu škôd, veľkosti 

zasiahnutého územia aj podľa obťažnosti ochrany proti nemu. Celé polovica ľudstva žije 

v seizmoaktívnych oblastiach, t.j. v oblastiach, kde môže vzniknúť zemetrasenie. Litosféra 

našej planéty je rozdelený seizoaktivnými zónami, ktoré pretínajú všetky kontinenty 

a oceány. [1]  

 

Obr. 2.1 Litosferické platne [4]  

Litosferické platne pri svojom pohybe po zemskom plášti vytvárajú zemetrasenia. Pri tom 

sa uvoľňuje energia, ktorá sa šíri zemským telesom vibráciami známymi ako seizmické vlny. 

Rýchlosť vĺn závisí od vlastností prostredia, v ktorom sa šíri. V horninách s vysokou 

hustotou ich rýchlosť stúpa. Počas zemetrasenia sa vytvárajú dva typy seizmických vĺn. 

• P-vlna – je pozdĺžna vlna, ktorú charakterizuje striedavé rozpínanie a stláčanie 

v horninách. 

• S -vlna – je priečne vlnenie charakterizované zmenou tvaru telesa kolmo sa smer 

šírenia. 

Zemetrasenia vznikajú ako výsledok náhleho uvoľnenia energie pri pohybe zlomu. Hlavné 

zemetrasné zlomy Zeme sa zhodujú zo zlomami medzi tektonickými platňami.[2]   

Zemetrasenia sa môže deliť podľa pôvodu na: 
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• Tektonické –  sú najčastejšie, vznikajú náhlym uvoľnením nahromadenej elastickej 

energie v tektonicky aktívnych oblastiach, kde dochádza k šmykovému pohybu 

dosiek pozdĺž zlomov 

• Sopečné – bývajú sprievodným javom sopečnej činnosti. Majú lokálny význam 

a malú intenzitu. 

• Závalové – vznikajú zrútením stropov podzemných dutín alebo jaskýň v krasových 

a podolovaných oblastiach 

Ďalej sa môže deliť podľa hĺbky: 

• Plytké – vyskytujú sa do 70 km 

• Stredne hlboké – medzi 70 až 300 km 

• Hlboké – hlbšie než 300 km 

2.1 Stupnice zemetrasení 

Pre jednoznačné a objektívne určenie veľkosti zemetrasenia bola presnejšie definovaná 

veličina magnituda (M) kalifornským seizmológom C. Richterom v roku 1935. Na tomto 

základe bola vytvorená stupnica vyjadrujúca veľkosť zemetrasenia. Je uvedená v tabuľke 

Tab.2.1. [1] 

Tab. 2.1 Richterová stupnica [3] 

Magnitúda Účinky 

1 Otrasy sa dajú určiť len prístrojom 

2 – 3 Otrasy pocítia aj ľudia 

4 – 5 Prípadne malé škody na malej ploche 

6 Dosť ničivé zemetrasenie 

7 Veľmi ničivé zemetrasenie 

8 Pustošivé zemetrasenie 
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Na rozdiel od Richterovej stupnice, ktorá ukazuje veľkosť zemetrasenia, je Mercalliho 

stupnica určená na ukázanie intenzity zemetrasenia. Intenzita ukazuje mieru škôd, 

deformácií na povrchu a ľudské fyziologické vnemy. Najpoužívanejšia stupnica bola 

vytvorená talianskym vulkanológom Mercallim v roku 1902. Má dvanásť stupňov a je 

podrobne ukázaná v tabuľke Tab.2.2. [1] 

Tab. 2.2 Mercalliho stupnica [3] 

Magnitúda Účinky 

I Zaznamenané len prístrojmi. 

II Citeľné v budovách na vyšších poschodiach. 

III Citeľné v budovách ako slabé chvenie. 

IV Citeľné väčšinou ľudí v budovách, vonku iba niektorí. 

V Citeľné väčšinou ľudí, aj vonku. Budovy sa chvejú. 

VI Cítia ich všetci. Stromy sa chvejú. Padajú veci. 

VII Všeobecný poplach, okná pukajú. 

VIII Viditeľná škoda na budovách. Komíny padajú. 

IX Objavujú sa trhliny na zemi. Niektoré stavby sa rúcajú. 

X Vylievajú sa rieky. Pukajú potrubia v zemi. 

XI Mosty sa trhajú. Rozsiahle zosuvy pôdy. 

XII Takmer všetky stavby sú zničené. Zem je poprehýbaná. 

 

2.2 Údaje o zemetraseniach 

Údaje o zemetraseniach boli získané z Inštitútu geodynamiky Národného observatória 

v Aténach. Inštitút je jeden z najstarších v Grécku. Operuje od roku 1893. Sídlo má 

v Aténach odkiaľ monitoruje seizmickú aktivitu v krajine. Jeho hlavnými úlohami je zber 

a spracovanie seizmologických a geofyzikálnych parametrov a spracovávanie výskumných 

projektov a príslušných štúdií. IG verejne poskytuje na svojej webovej stránke katalóg 

zemetrasení až od roku 1964 [14]. V katalógu je uvedený deň a presný čas kedy bolo 

zemetrasenie, jeho zemepisnú šírku a dĺžku, hĺbku a magnitúdu. Ukážka katalógu je na 

obrázku Obr.2. 
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Obr. 2.2 Katalóg zemetrasení zo stránky IG 

Pre účely diplomovej práce boli z katalógu vybrané zemetrasenia od roku 2012 po 2017. 

Aby bola zvýšená šanca zaznamenania zemetrasenia stanicou boli použité tie s magnitúdou 

5  a viac. Ďalšie kritérium podľa, ktorého boli vybrané konečné zemetrasenia bola jeho 

vzdialenosť od staníc. Vzdialenosť bola určovaná ako druhú geodetická úloha na guli. 

S výsledkov sa vybrali zemetrasenie, ktoré mali vyhovujúcu vzdialenosť a v deň konania 

pracovala stanica. Výsledné použité zemetrasenia sú uvedené v tabuľke Tab.2.1. 

Tab. 2.3 Použité zemetrasenia 

Dátum Čas (GMT) Lat. N Long. E Hĺbka (km) Magnitúda MJD 

16.4.2012 11 23 42.4 36.66 21.54 33 5.2 56033 

26.1.2014 
18 14.2 08.0 38.23 20.41 17.1 5.1 56683 

13 24.2 43.0 38.22 20.53 16.1 5.8 56683 

3.2.2014 3 8 44.6 38.25 20.40 11.1 5.7 56691 

24.10.2014 23 43 15.1 38.92 21.15 12.1 5.2 56954 

8.11.2014 23 15.1 42.2 38.10 20.44 18.1 5.0 56969 

9.6.2015 1 9 03.0 38.62 23.39 13 5.3 57182 

17.11.2015 
8 33 40.8 38.65 20.56 9 5.1 57343 

7 10 7.3 38.67 20.60 11 6.0 57343 

15.2.2016 18 55 00.4 37.59 21.72 24 5.2 57433 

29.3.2016 1 5 28.3 37.34 20.6 13 5.2 57476 

28.9.2016 7 17 34.1 36.73 21.87 56 5.0 57659 

15.10.2016 20 14 49.2 39.79 20.69 17 5.3 57676 

7.2.2017 2 24 4.6 39.49 26.11 16 5.2 57791 

11.10.2017 22 49 44.4 39.11 24.23 12 5.0 58037 

  



Bc. Zuzana Pienčáková: Analýza zmien polohy GNSS staníc v seizmoaktívnych oblastiach 

v Grécku 

 

2018                                                                                                                          6 

 

 

 

Obr. 2.3 Mapa zemetrasení 
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3 PRECISE POINT POSITIONING (PPP) 

PPP je metóda presného určovania polohy, ktorá  zabezpečuje vysokú úroveň presnosti 

polohy jedným prijímačom. Dosahuje presnosť až do troch centimetrov. Technickým 

princípom metódy je odstránenie alebo zmiernenie chyb merania z výpočtu pomocou 

sofistikovaných modelových techník a korekčných produktov, ako sú presné obežné dráhy 

satelitov a korekcia hodín. Korekcie GNSS sa generujú pomocou údajov z globálnej 

referenčnej siete a môžu sa používať kdekoľvek na zemi. PPP je vrcholom zmiernenia chýb 

GNSS. Pre odstránenie účinkov ionosférického oneskorenia metóda využíva kombinácie 

signálov s duálnou frekvenciou. Troposférické chyby z oneskorenia sa znižuje využitím 

troposferického modelu. Poskytovatelia opráv pre metódu PPP dodávajú opravy vplyvu 

satelitných dráh a hodín. Celkové vplyvy na metódu a chyby o ktoré sa opravujú výpočty sú 

uvedené v tabuľke Tab.3.1. [5]     

Tab. 3.1 Typy chýb [7] 

Chyby na satelite 

Presná oprava z hodín satelitu 

Presná oprava s dráhy satelitu 

Posun fázového centra antény satelitu 

Rozdiel oneskorenia 

Podmienky relativity 

Chyba z fázy antény satelitu 

Chyby na prijímači 
Posun fázového centra antény prijímača 

Chyba z fázy antény prijímača 

Chyby geofyzikálnych javov 

Vplyv prílivu 

Vplyv oceánu 

Polárny vplyv 

Vplyv tektoniky 

Chyby atmosférických javov 
Troposférické meškanie 

Ionosférické meškanie 
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Metóda výpočtu je založená na fázovom a kódovom meraní na oboch frekvenciách. [7] 

𝑃1,𝑖
𝑘 = 𝜌𝑖

𝑘 + 𝑐(∆𝑡𝑖 − ∆𝑡𝑘) + 𝛿0𝑘 + 𝛿𝑇𝑖
𝑘 + 𝛿𝐼𝑖

𝑘 + 휀 

Φ1,𝑖
𝑘 = 𝜌𝑖

𝑘 + 𝑐(∆𝑡𝑖 − ∆𝑡𝑘) + 𝛿0𝑘 + 𝛿𝑇𝑖
𝑘 − 𝛿𝐼𝑖

𝑘 + 𝜆𝐿1𝑁𝐿1,𝑖
𝑘 + 휀 

kde 

𝑃1,𝑖
𝑘  – preudo vzdialenosť od satelitu k s prijímaču na frekvencií L1 [m] 

Φ1,𝑖
𝑘  – fázová observacia z prijímača ku k satelitu na frekvencií L1 [m] 

𝜌𝑖
𝑘 – geometrická vzdialenosť medzi prijímačom a satelitom 

∆𝑡𝑖, ∆𝑡
𝑘 – chyby hodín  k satelitu a i prijímača [s] 

𝛿0𝑘 – chyba z dráhy satelitu [m] 

𝛿𝑇𝑖
𝑘 – meškanie signálu spôsobené troposferickou refrakciou [m] 

𝛿𝐼𝑖
𝑘 - meškanie signálu spôsobené ionosférickou refrakciou [m] 

𝑁𝐿1,𝑖
𝑘  – celočíselná hodnota vzdialenosti vlnenia signáli L1, ambiguidy   

𝜆𝐿1 – dĺžka elektromagnetickej vlny L1 frekvencie [m] 

𝑐 – rýchlosť svetla vo vákuu [m/s] 

휀 – náhodné chyby [m] 

 



Bc. Zuzana Pienčáková: Analýza zmien polohy GNSS staníc v seizmoaktívnych oblastiach 

v Grécku 

 

2018                                                                                                                          9 

 

 

4 CZECHGEO/EPOS 

CzechGeo/EPOS je systém pozorovania geofyzikálnych polí, ktoré vykonávajú 

geofyzikálne inštitúcie Českej republiky. Kostru systému tvoria stále pozorovania 

(seizmické, GPS, magnetické, gravimetrické a geodynamické), ktoré sú zapojené do 

globálnych dátových sieti s dostupnosťou dát v reálnom čase. Stále pozorovania sú v 

oblastiach s dlhodobou významnosťou pre základný výskum alebo aplikácie doplnené 

lokálnymi stanicami. Projekt CzechGeo financuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky. Je úzko prepojený s Európskym projektom 7. rámcového 

programu EPOS ( European Plate Observing System), zaradený v roku 2008 do cestovnej 

mapy európskych výskumných infraštruktúr ESFRI ( European Strategic Forum for 

Research Infrastruktures). Česká republika je jedná z 18 zemí zapojených do projektu EPOS. 

Významným členom projektu je tiež Európske seizmologické dátové centrum ORFEUS so 

sídlom v Holandsku. Projekt je zameraný na budovanie a modernizáciu observatórií a ich 

sieti a taktiež na podporu piatich výskumných programov s využitím zmodernizovanej 

výskumnej infraštruktúry. Jedným z oblastí výskumu je rozvoj infraštruktúry v oblasti 

GNSS, gravimetria a zemských slapov. V rámci projektu CzechGeo sú vytvorené 

infraštruktúry (siete) GNSS staníc. Sú to sieti GEONAS, PPGNET, VESOG a CZEPOS. 

GEONAS je geodynamická sieť GNSS staníc v Českej republike, PPGNET je sieť 

permanentných staníc GNSS v Grécku, VESOG je výskumná a experimentálna sieť pre 

pozorovania s GNSS v Českej republike a CZEPOS je sieť permanentných staníc GNSS v 

ČR. [10] 

4.1 PPGNET 

PPGNET výskumná infraštruktúra, tvorená zo sieťe šiestich permanentných GNSS staníc 

v Grécku. Stanice Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina a Rigani sa nachádzajú 

v oblasti západného Grécka, na severnej strane od Korintského zálivu a severo – západne od 

mesta Patras. Umiestnené staníc bolo strategický navrhnuté v spolupráci s gréckymi 

partnermi na pozorovanie pohybov v danej oblasti. Posledná stanica Valyra je umiestnená 

v juho – západnej časti Peloponézskeho polostrova. GNSS stanica doplnila acelerografickú 
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sieť v južnom Peloponéze v blízkosti mesta Kalamata. Bola postavená v reakcií na vysoko 

zvýšenú seizmickú aktivitu v roku 2011. Tento región bol známy pre deštruktívne historické 

zemetrasenia o veľkosti viac ako magnitúda 6. [11] 

 

Obr. 4.1 Ukážka polohy siete PPGNET vrámci Grécka  
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Obr. 4.2 Ukážka siete PPGNET - približenie 

Infraštruktúra poskytuje primárne merania (pseudo vzdialenosť a fázy). Stanice GNSS sú 

vybavené prijímačmi a anténami GNSS Leica, Trimble a Septentrio. Pozorované satelitné 

systémy sú GPS NAVSTAR, GLONASS a Galileo. Trimble a Septentrio prijímače môžu 

detegovať iba GPS NAVSTAR systém. Údaje sú prístupné verejnosti a sú tiež prevedené na 

Národné observatórium v Aténach a na metrické spoločnosti v rámci výmeny údajov. Sieť 

PPGNET je prevádzkovaná Geodetické observatórium Pecný VÚGTK, katedrou Geofyziky 

matematicko – fyzikálnej fakulty na Karlovej univerzite a v spolupráci so seizmologickým 

laboratórium Univerzity v Patrase.    
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5 SPRACOVANIE 

 V tejto kapitola bolo popísane miesto získania údajov permanentných staníc ako ja postup 

ich získania, aplikácia výpočtu metódy PPP a popis jej výsledných formátov. 

5.1 Získanie dát 

Pre analýzu zmien polohy GNSS staníc sme pokračovali podľa návodu, ktorý som dostala 

od prof. Kosteleckého. Prvým krokom bola registrácia a následné prihlásenie sa na stránku 

http://www.pecny.cz/CzechGeo. Po prihlásení na stránku sme zvolili možnosť Data 

download. Z vyskočenej ponuky som si zvolila sieť permanentných staníc PPGNET, 

následne sa zobrazili všetky stanice siete. Zvolila sa prvá stanicu KTCH, nastavil sa rok, pre 

ktorý sa sťahovali dáta. 

 

Obr. 5.1 Ukážka z databázy CzechGeo 

Po zvolení potrebných parametrov sme dali možnosť Filter stations. Ukázala sa stránka 

konkrétnej stanice a roku, ktorý bol zadaný. Napríklad stanica KTCH, rok 2014. Ako je 

znázornené na obrázku Obr.5.2. Prístupné dáta v daný deň sú znázornené modrou farbou 

zatiaľ čo šedou farbou sú znázornené dni kedy stanica nevysielala. 

http://www.pecny.cz/CzechGeo
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Obr. 5.2 Ukážka dostupnosti údajov v zadaný rok  

 

 

Obr. 5.3 Zvolené súbory na stiahnutie 

Postupne boli označené všetky dni, ktoré boli znázornené modrou farbou. Dané dni sa 

ukladali do košíka ako je znázornené na obrázku Obr.5.3. Po zvolení všetkých dní sa rozbalil 

košík, obrázok Obr.5.3, a zvolila sa možnosť Prepare files. Keď sa dokončila príprava 

súborov, tak naskočila možnosť s odkazom na stránku kde už boli dáta pripravené na 

stiahnutie. Stiahnuté údaje pozorovacích staníc pre dostupné dni bol zbalený RINEX formát. 

Ukážka údajov zo staníc pre jednotlivé roky sú uložené v Prílohe 1 na DVD.  
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5.2 Grafický prehľad dát 

V prílohe 2 na DVD sú prehľadne znázornené grafy dostupnosti dát staníc pre každý deň od 

7.12.2011 po dátum 31.10.2017. V grafoch sú na osy x znázornene všetky dni príslušného 

mesiaca daného roku a na osy y či mala stanica v daný deň údaje alebo nie. Je to znázornené 

ako bodka. Obrázky Obr.5.4 až Obr.5.15 sú ukážky pre rok 2014. Ostatné grafy sú v prílohe 

2. 

 

Obr. 5.4 Dostupnosť v Januári 2014 

 

Obr. 5.5 Dostupnosť v Februári 2014 
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Obr. 5.6 Dostupnosť v Marci 2014 

 

Obr. 5.7 Dostupnosť v Apríli 2014 

 

Obr. 5.8 Dostupnosť v Máji 2014 
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Obr. 5.9 Dostupnosť v Júni 2014 

 

Obr. 5.10 Dostupnosť v Júli 2014 

 

Obr. 5.11 Dostupnosť v Auguste 2014 
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Obr. 5.12 Dostupnosť v Septembri 2014 

 

Obr. 5.13 Dostupnosť v Októbri 2014 

 

Obr. 5.14 Dostupnosť v Novembri 2014 
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Obr. 5.15 Dostupnosť v Decembri 2014 

5.3 Výpočet PPP 

Zo stiahnutých údajov bolo treba určiť presnú polohu. Tento výpočet bol vykonaný pomocou 

metódy za požitia on-line výpočtovej aplikácie na internetovej stránke 

http://www.nrcan.gc.ca . Natural Resources Canada je internetová stránka, ktorá okrem 

iného, poskytuje aj bezplatnú on-line aplikáciu CSRS – PPP. Pomocou tejto služby je možné 

vypočítať presnú polohu metódou PPP z dát GNSS.  

Pre získanie prístupu k službe je potrebné si vytvoriť užívateľský účet. Po prihlásení  na 

stránke sa zvolila aplikáciu CSRS. V službe sa zadala emailová adresa na ktorú bol poslaný 

výsledok výpočtu. V ponuke Processing mode sa zvolila metódu Statická a referenčný 

systém ITRF. Po dokončení sa pripojil zazipovaný RINEX súbor  a poslalo sa na 

spracovanie. Na obrázku Obr.5.16 sú znázornené červenou farbou časti, ktoré bolo treba 

vyplniť pred poslaním. 

http://www.nrcan.gc.ca/
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Obr. 5.16 Aplikácia CSRS - PPP 

Odoslané dáta sa následne vypracované vrátili spätne na zadanú emailovú adresu. Výsledný 

zazipovaný súbor obsahoval štyri časti vo formátoch xxx.csv, xxx.pdf, xxx.sum a xxx.pos. 

Všetky výsledky z aplikácie CSRS – PPP sú v prílohe 3. V následných podkapitolách boli 

viac vysvetlené výsledky xxx.pdf a xxx.sum.    

 

5.4 Prehľadná správa výsledku CSRS – PPP (.pdf) 

Jedným z výsledkov spracovania aplikáciou CSRS – PPP je krátka priehľadná správa 

spracovaného RINEX súboru poskytnutého užívateľom. Táto správa ja poskytnutá vo 

formáte PDF a obsahuje nasledujúce časti uvedené na príklade pre stanicu Katochi pre deň 

KTCH3530.  

Celková správa pozostáva zo siedmich strán. Prvá strana sa skladá z údajov a má dve časti. 

Prvá obsahuje základné informácie o pozorovaní, vytiahnuté z hlavičky RINEX súboru. To 

je meno stanice, začiatok a koniec pozorovania, dĺžka pozorovania, typ pozorovania, typ 
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antény a iné. Druhá časť uvádza odhadovanú polohu stanice vo zvolenom referenčnom rámci 

a jej chybu. Tieto časti sú ukázané na obrázkoch Obr.5.17 a Obr.5.18. 

 

Obr. 5.17 Technická správa z CSRS – PPP: 1. časť 

 

 

Obr. 5.18 Technická správa z CSRS – PPP: 2. časť 
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Druhá stránka pozostáva z grafického znázornenia presných dráh satelitov v dobe 

pozorovania, ktorý je znázornený na obrázku Obr.5.19. 

 

Obr. 5.19 Presné dráhy satelitov 

Nasledujúce tri strany obsahujú grafické znázornenie hodnôt meniacich sa v čase a to 

napríklad pre spresnenia apriórnej polohy, profil elipsoidickej výšky, rozdiely zemepisnej 

dĺžky a šírky, rozdiely výšky, ambiguidy a pseudo vzdialenosť. 
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Obr. 5.20 Grafické znázornenie spresnenia polohy 

Posledná stránka obsahuje krátku správu, v ktorej Natural Resources Canada uvádza, že 

nezodpovedá za získané výsledky z aplikácie. 

 

Obr. 5.21 Správa o zrieknutí zodpovedností 
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5.5 Podrobný obsah výsledku CSRS – PPP (.sum) 

Súbor .sum, ktorý je jednou častou výsledných súborov z aplikácie CSRS – PPP, pozostáva 

zo štyroch častí. Prvú časť tvorí hlavička záznamu. Nasleduje časť prvá, ktorá sa skladá 

z obsahu záznamu. Ten špecifikuje vstupné, výstupné a vnútorné názvy súborov 

používaných počas spracovania. Ďalšia je druhá časť záznamu, ktorá uvádza parametre 

spracovania získané z interných súboru (používaných na stránke CSRS – PPP). Podáva 

informácie o posune fázového centra antény satelitu a antény užívateľa, o referenčnom 

rámci transformačných parametrov medzi ITRF a NAD83, parametre vplyvu oceánu a údaje 

o počasí. Posledná časť záznamu je zhrnutie spracovania a to obsahuje správu možnosti 

spracovania, zhrnutie pozorovania, odhadované súradnice, súradnicové rozdiely, odhady 

hodín prijímača a rezídua pozorovania. [20] 

Následne bol podrobne spracovaný príklad výsledku pre stanicu Katochi a to deň 

KTCH3530 aj s ukážkami. 

Ako už bolo vyššie povedané prvá časť záznamu pozostáva z hlavičku záznamu. Táto 

hlavička pozostáva z názvu aplikácie, čísla aktuálnej verzie, jej dátumu a kontaktných 

informácií. Ukážka hlavičky záznamu je na obrázku Obr.5.22. 

 

Obr. 5.22 Hlavička záznamu 

Ďalej nasleduje časť záznamu, ktorá sa volá SECTION 1 File Summary. Ukážka je na 

obrázku Obr.5.23. Je to súhrn súborov, ktoré určujú vstupné, výstupné a interné názvy 

súborov, ktoré sa používajú počas spracovania. Vstupné súbory zahrňujú RINEX 

pozorovania predložené užívateľom, možnosti spracovania vybrané on-line, presné GPS 

dráhy satelitov a hodín. Ďalšia časť sú výstupné súbory, ktoré sú pomenované podľa 

predloženého súboru užívateľom len zo zmenenou príponou. V tomto prípade to sú súbory 

KTCH3530.sum, KTCH3530.pos a KTCH3530.ipx. Súbor .sum je zhrnutie spracovania a 

.pos sú odhady parametrov stanice pre každú epochu. Posledné sú interné súbory, ktoré sú 
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uložené na servery CSRS – PPP a aktualizované jeho správcom. Obsahujú prahové hodnoty 

filtra pre detekciu cyklu sklzu, posuny fázového centra antény satelitu a fázového centra 

GPS antény užívateľa, parametre oceánu a transformačné parametre medzi ITRF a NAD83. 

 

Obr. 5.23 Súhrn súborov 

Nasleduje časť, ktorá  sa volá SECTION 2. Summary of processing parameters. Celá časť 

pozostáva z parametrov používaných pri spracovaní vstupných súborov. Obsahuje 

konštanty, ktoré boli aplikované vo vybraných interných súboroch a tiež podľa stanovenia 

v žiadosti užívateľom pred začatím spracovania. Na obrázku Obr.5.24 je ukážka obsahu 

úvodnej časti z druhej sekcie záznamu.   

 

Obr. 5.24 Súhrn použitých parametrov 

Na nasledujúcom obrázku Obr.5.25 sú znázornené parametre pre posun fázového centra 

antény satelitu.  
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Obr. 5.25 Posun fázového centra antény satelitu  

a na obrázku Obr.5.26 sú hodnoty posunu fázového centra antény užívateľa. Sú tam uvedené 

komponenty vektora medzi fázovým centrom antény L1 a L2 a referenčným bodom antény 

v mieste referenčného rámca antény (Sever, Východ a Hore) a závislosť výšky antény od 

posunu antény v päť stupňových prírastkoch v horizontu po zenit.   

 

Obr. 5.26 Posun fázového centra antény užívateľa 

Nasledujúca časť ukážky záznamu, na obrázku Obr.5.27, kde sú posuny bodov ôs antény 

satelitu. 

 

Obr. 5.27 Ukážka posunu bodov antény satelitu 
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 Ďalej nasleduje referenčný rámec transformačných parametrov. Transformačné parametre 

sú vybrané tak, aby sa vzťahovali na ITRF v epoche pozorovania k NAD83. Obsahuje tri 

hodnoty transformácie ôs, tri hodnoty rotácie ôs, mierku a spolu s ročným podielom. 

Transformačné parametre sú znázornené na obrázku Obr.5.28. 

 

Obr. 5.28 Ukážka transformačných parametrov 

Nasledujúci obrázok Obr.5.29 pozostáva z tzv. parametrov vplyvu oceána na elastický 

zemský povrch. 

 

Obr. 5.29 Parametra vplyvu oceánu 

Ďalej to sú meteorologické dáta, pozostávajúce z hodnôt teploty prostredia a atmosférického 

tlaku.  

 

Obr. 5.30 Ukážka meteorologických údajov 

A typu využitého topografického modelu pri spracovaní. 
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Obr. 5.31 Ukážka topografického modelu 

Posledná časť záznamu sa volá SECTION 3. Session Processing Summary. Jej prvá časť 

pozostáva z možnosti spracovania. Tieto možnosti boli stanovené on-line protokolom PPP 

pred uvedením možnosti spracovania. Tak tiež sú vybrané používateľom a tiež určené na 

základe hlavičky konkrétneho RINEX súboru pozorovania alebo prednastavené pomocou 

on-line aplikácie.  

Možnosti voľby používateľom sú znázornené v prvom riadku nasledujúceho obrázku 

Obr.5.32. Používateľ si volí z možnosti buď kinematická pre nezávisle odhadovanie 

súradníc pre každú epochu alebo statická pre určenie priemeru v priebehu času. 

Ostatné možnosti uvedené na obrázku boli prednastavené aplikáciou aj s ohľadom na údaje 

uvedené v hlavičke RINEX súboru. Možnosti ako dráha satelitu je vždy nastavené na presné, 

cieľové súradnice sú vždy nastavené na odhadované alebo výstupný súradnicový systém je 

vždy elipsoidický.    

 

Obr. 5.32 Súhrn spracovania 
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Nasledujúca časť poskytuje údaje o pozorovaní. Prvotné časti sú informácie a to meno cieľa, 

začiatok a koniec pozorovania sú vyčítané aplikáciou z RINEX súboru. Interval pozorovania 

je odvodený z intervalu epoch. Interval odhadu sa vzťahuje na časový interval a mal by 

zodpovedať intervalu pozorovania. Nasledujúce body pozostávajú z celkového počtu 

spracovaných satelitov, epoch a pozorovaní ako aj tých zamietnutých. Sekcia je znázornená 

na obrázku Obr.5.33.    

 

Obr. 5.33 Záznam z pozorovania 

Nasledujúca sekcia obsahuje odhadované karteziánske a elipsoidické súradnice pre 

referenčný rámec NAD83 a ITRF , spolu s rozdielom týchto dvor rámcov a strednú chybu 

sigma. Príklad obrázku Obr.5.34 je pre stanicu Katochi. 
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Obr. 5.34 Ukážka odhadovaných súradníc pre stanicu KTCH 

Nasledujúca časť obsahuje rozdiely súradníc cieľu pre referenčný rámec ITRF. Sú uvedené 

karteziánske a elipsoidické súradnice. Časť obsahuje v prvom stĺpci odhadované súradnice, 

ďalej a – priorne s delta a RMS rozdielmi. Rozdiel delta je určený z konečných 

odhadovaných súradníc a a – priornych hodnôt, ktoré sa nachádzajú v hlavičke RINEX 

súboru.      

 

Obr. 5.35 Ukážka rozdielu súradníc pre stanicu KTCH 
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Odhady hodín prijímača  

 

Obr. 5.36 Ukážka odhadu hodín 

Posledná časť záznamu je podrobná správa o množstve a kvalite pozorovania. Každý riadok 

začína PRN číslom satelitu a pozorovanou epochou spracovania.  

 

Obr. 5.37 Ukážka kvality pozorovania 
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6 VYPRACOVANIE 

V tejto kapitole bude popísané konečné spracovanie údajov z CSRS – PPP, postup použitých 

programov, grafické zhodnotenie výsledkov a nakoniec vyhodnotenie pre jednotlivé stanice.  

Spracovanie týchto údajov prebiehalo vo výpočtových programoch, ktoré boli poskytnuté 

Výskumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i ve Zdidech  

(VÚGTK). A sú to tieto programy  

• P1-zpracovani_vysledku_PPP.exe, (ďalej P1), 

•  P3-Analyza_PPP.exe (ďalej P3), 

•  P4-graf1.exe (ďalej P4).    

Najskôr bolo potrebné vybrať s  výsledkov CSRS – PPP aplikácie všetky súbory „.sum“. Zo 

všetkých týchto súborov bolo potrebné vybrať karteziánske súradnice polohy stanice 

v jednotlivý deň a strednú chybu sigma. Na obrázku Obr.6.1 sú znázornené umiestnené 

súradnice a stredná chyba sigma, konkrétne 95% sigma. 

 

Obr. 6.1 Vyberané hodnoty zo súboru .sum 

Ďalej sa ešte zo súboru vybrala hodnoty počtu epoch k jednému dňu, rezíduá fázového 

merania a hodnota vynechaných epoch k jednému dňu, viď obrázok Obr.6.2. 
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Obr. 6.2 Vyberané hodnoty zo súboru „.sum“ - pokračovanie 

Všetky tieto spomenuté hodnoty boli zoradené do jedného textového súboru podľa MJD. 

Použité textové súbory súradníc sú v Prílohe 4. na DVD. Keďže pracujeme s veľkými 

súbormi dát bolo potrebné pre lepší výsledok vylúčiť niektoré dni z konečného spracovania. 

Vykonávalo sa to ďalším poskytnutým programom inštitútom VÚGTK, 

„vylucovani_mereni.exe“. Vylučovalo sa na základe kritických hodnôt pre rezídua fázového 

merania, počte epoch v jeden deň ako aj vylúčených epoch. Na základe parametrov bola 

zostavená tabuľka Tab.6.1, ktorá ukazuje priemerné hodnoty parametrov pre jednotlivé 

stanice. Zložka x je vo smere sever-juh, zložka y vo smere západ-východ a h určuje výškovú 

zložku. 

Tab. 6.1 Priemerné hodnoty parametrov staníc 

Stanica Systém 

Počet epoch 

k jednému dňu 

[tis] 

Priemerné 

2*mx [mm] 

Priemerné 

2*my [mm] 

Priemerné mh 

[mm] 

Fázové 

rezídua 

merania 

KTCH GPS+Glonass 23+19 2,3 5,5 13 7 

LEPE GPS+Glonass 22+18 2,5 5,5 13 7 

PVOG GPS+Glonass 24+19 2,5 5,5 13 7 
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RETS GPS 24 
20-120 

sezónny efekt 

50-170 

sezónny efekt 

50-250 

sezónny efekt 
4 

RGNI GPS 23,5 
15-90 

sezónny efekt 

15-140 

sezónny efekt 

30-200 

sezónny efekt 
5 

VALY GPS 24,5 4 9 15 5 až 40 

Vylúčené súradnice boli rozdelené podľa zložiek x, y a h a pomocou programu P1 

zredukované o redukovanú hodnotu. Rovnako to bolo robené pre všetky permanentné 

stanice. Následne bolo z redukovaných údajov za pomoci programov P3 a P4, vytvorený 

grafický výstup pre celé časové obdobie jednotlivých staníc. Pre vytvorenie čo najlepšieho 

zobrazenia výsledkov sme volili čo najmenší stupeň aproximačnej krivky v programe P4. 

Textové súbory redukovaných súradníc jednotlivých zložiek súradníc sú  uvedené v Prílohe 

5. 

Ďalej bolo treba vytvoriť analýzu častí grafov pre jednotlivé úseky tzv. od zemetrasenia 

k zemetraseniu. Preto bolo treba súbor s údajmi rozdeliť na menšie časti a tie jednotlivo 

spracovať v programoch P3 a P4. Následne sa tieto časti spojili do jedného grafu so 

znázornenými zemetraseniami. Tvorenie týchto častí záviselo na dĺžke medzi 

zemetraseniami, či stanica v deň zemetrasenia vysielala a vzdialenosti od zemetrasenia. Po 

zobratí všetkých faktorov do úvahy bolo pre každú stanicu vytvorené iné úseky pre analýzu. 

Po dokončení grafov sme mohli určovať pomocou testu nameranej polohovej zmeny, či 

došlo v deň zemetrasenia k posunu stanice. Testovanie jednotlivých meraní prebiehalo z 

výsledných hodnôt programov P3 a P4. Z grafov bola použitá hodnota b1 a b2 , ktorá 

predstavuje rozdiel hodnôt na y-ovej osy grafov a hodnoty 𝑚∆𝑏 jednotlivých úsekov, čo je 

základná stredná chyba. Označenie v tomto prípade predstavuje podľa grafu x, y a h zložku 

staníc.  

Bolo potrebné určiť rozdiel hodnôt 

∆𝑏 = 𝑏2 − 𝑏1 

a jednotnú strednú chybu 

𝑚∆𝑏 = √𝑚𝑏2
2 +𝑚𝑏1

2  
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Pri testovaní bolo použití studentovo rozdelenie ∂ pre jednostranný test α=0,05. Pre určenie 

posunu mohli nastať tri situácie: 

• Nie je  možne dokázať posun, keď platí že |∆𝑏| < 𝜕𝑚∆𝑏 

• Je možné že došlo k posunu, keď platí 𝑚∆𝑏 < |∆𝑏| < 𝜕𝑚∆𝑏 

• Pravdepodobne došlo k posunu, keď platí |∆𝑏| > 𝜕𝑚∆𝑏 

Testy pre jednotlivé stanice boli robené v podkapitolách nižšie.  

 

6.1 Katochi (KTCH) 

Katochi sa nachádza v oblasti západného Grécka a je súčastou mesta Oinades. Leží na brehu 

rieky Achelous. Stanica Katochi bola nainštalovaná 20.11.2013 a pracuje dodnes.  

Približná poloha stanice: 

• 38 24’42” N 

• 21 14’49” E 

• 64m 

Technické vybavenie: 

• Prijímač (sériové číslo): Leica GR10 (1701332) 

• Anténa (sériové číslo): Leica AR10 (15169042) 

 

Obr. 6.3 Umiestnenie stanice KTCH 
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V nasledujúcej tabuľke je prehľad dostupných dní za roky od jej spustenie až po október 

2017. Stanica od jej spustenia mála len 104 dní, kedy neposkytovala údaje. Celkový počet 

údajov pre ďalšie spracovania je 1336 dní. 

Tab. 6.2 Dostupné údaje stanice KTCH 

Stanica Obdobie 

2013 2014 2015 2016 2017 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

KTCH 
20/11/13 – 

31/10/17 
30 zo 42 334 zo 365 365 zo 365 365 zo 366 242 zo 303 

 

Tab. 6.3 Zemetrasenia pre stanice KTCH 

Dátum MJD 
KTCH 

Vzdialenosť [km] 

26.1.2014 56683 
76 

66 

24.10.2014 56954 57 

8.11.2014 56969 79 

9.6.2015 57182 188 

17.11.2015 57343 
65 

63 

15.2.2016 57433 100 

29.3.2016 57476 132 

28.9.2016 57659 195 

15.10.2016 57676 161 

7.2.2017 57791 437 

11.10.2017 58037 270 

 

Na obrázkoch Obr.6.4, 6.5 a 6.6 je znázornený grafický priebeh zmeny polohy stanice 

v čase. Táto zmena je vyjadrená červeným označením a k ním pre jednotlivé body je 

uvedená možná chybová úsečka „95% sigma“ pre dni v podobe sivej priamky. Ďalej je 

z grafov zrejmí priebeh aproximačnej krivky. Pri x a y zložke je možné povedať, že 

z narastajúcim časom sa pomalí hodnota menila od pôvodnej. Pri h zložke môžeme 

konštatovať kmitanie aproximačnej krivky okolo redukovanej hodnoty.  V poslednom rade 
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by sa dalo ešte skonštatovať, že najväčšie hodnoty chybovej úsečky sú zrejme z h zložky 

stanice KTCH.  

 

Obr. 6.4 Časový priebeh x (E-W) zložky stanice KTCH  

 

Obr. 6.5 Časový priebeh y (N-S) zložky stanice KTCH  
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Obr. 6.6 Časový priebeh výšky stanice KTCH 

6.1.1 Vyhodnotenie výsledkov stanice KTCH 

Stanica KTCH mála k dispozícií veľké množstvo údajov, preto bolo možné použiť viac 

zemetrasení. Na základe toho sme mohli vyznačiť 11 zemetrasení a tým rozdeliť údaje na 7 

nezávislých častí. Vyznačené zemetrasenia sú vzostupne napísané v tabuľke Tab.6.3. 

Výsledná analýza častí a jej grafické znázornenie je na obrázkoch Obr.6.7, 6.8 a 6.9. 

Z grafoch je zrejme, že medzi niektorými zemetraseniami boli malé časové rozostupy 

a analýza malého množstva údajov by viedla k veľmi rozkmitanej aproximačnej krivke. 

Tieto úseky sú v grafe znázornené ako medzery. S ostatných častí by sa dalo povedať, že 

priebeh aproximačnej krivky závisí na množstve použitých údajov, keďže je zrejme že 

menšie časti grafu sú viac rozkmitané ako dlhšie časti. Ďalší vplyv na výsledok grafov mal 

rozptyl hodnôt. 

Výsledné testovanie možného posunu bolo robené medzi dvoma časťami v grafe. Keďže je 

graf tvorený zo siedmich častí bolo k dispozícií šesť úsekov kde bolo možné testovať možný 

posun. V tabuľkách Tab.6.4, 6.5 a 6.6 sú znázornené dni, v ktorých boli posuny testované, 

vzdialenosť stanice od zemetrasenia a výsledná hypotéza. Pre stanicu KTCH by sme mohli 

povedať že tam pravdepodobne došlo k posunu v dvoch prípadoch a to aj pre x zložku a y 

zložku stanice.   
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Tab. 6.4 Vyhodnotenie posunu pre graf KTCH-x 

Dátum MJD s [km] ∆x [mm] m∆x [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

24.10.2014 56954 57 0,31 2,02 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 188 3,25 1,94 1,66 Pripustiť 

17.11.2015 57343 63 3,50 2,06 1,66 Pripustiť 

15.2.2016 57433 100 -0,01 2,30 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 195 0,77 2,55 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 437 0,60 2,55 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.7 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre KTCH – x  

 

 

Tab. 6.5 Vyhodnotenie posunu pre graf KTCH-y 

Dátum MJD s [km] ∆y [mm] m∆y [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

24.10.2014 56954 57 1,92 3,04 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 188 -1,66 3,34 1,66 Nepripustiť 

17.11.2015 57343 63 -1,80 3,16 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 100 3,99 3,33 1,66 Možne pripustiť 

28.9.2016 57659 195 4,00 3,82 1,66 Možne pripustiť 

7.2.2017 57791 437 -1,80 3,47 1,66 Nepripustiť 
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Obr. 6.8 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre KTCH – y 

Tab. 6.6 Vyhodnotenie posunu pre graf KTCH-h 

Dátum MJD s [km] ∆h [mm] m∆h [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

24.10.2014 56954 57 1,66 5,73 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 188 3,25 6,16 1,66 Nepripustiť 

17.11.2015 57343 63 3,48 5,89 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 100 -1,30 5,37 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 195 -7,33 5,74 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 437 0,57 5,74 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.9 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre KTCH – h 
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6.2 Lepenou (LEPE) 

Lepenou je malá obec v západnom Grécko. Rozprestiera sa na vyvýšenej oblasti medzi 

jazerom Ozeros a vodnou nádržou Stratou. Lepenou je položená 15 km severne od stanice 

Rigani a 23 km severo – západne od stanice Paravola. Stanica Lepenou bola spustená 

18.11.2014 a pracuje dodnes. 

Približná poloha stanice: 

• 38 42’35” N 

• 21 17’24” E 

• 222 m 

Technické vybavenie: 

• Prijímač (sériové číslo): Leica GR10 (1701277) 

• Anténa (sériové číslo): Leica AR10 (15169043) 

 

Obr. 6.10 Umiestnenie stanice LEPE 

V tabuľke sú znázornené dostupné dni kedy stanice vysielala za jednotlivé roky od je 

zapojenia. Zo stanice sme mali k dispozícií 956 dní kedy vysielala a 122 dní kedy 

nefungovala. 
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Tab. 6.7 Dostupné údaje stanice LEPE 

Stanica Obdobie 

2014 2015 2016 2017 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

LEPE 
19/11/14 - 

31/10/17 
42 zo 43 365 zo 365 275 zo 366 274 zo 304 

Z celkového počtu údajov boli vytvorené tri grafické výstupy za obdobie pôsobenia stanice. 

Bolo vytvorené zvlášť pre x (E – W) zložku stanice, y (N – S) zložku stanice a h zložku 

stanice. 

Na grafoch je znázornené v podobe bodov odchýlka polohy stanice od redukovanej hodnoty 

pre jednotlivé dni. Ďalej sú tam zobrazené chybové úsečky (95% sigma) pre jednotlivé body. 

Je to zobrazené ako sivá zložky v pozadí. Potom je tam zobrazená aproximačná krivka pre 

celé obdobie a k nej obalová krivka. V poslednom rad sú tam zobrazené zemetrasenia v 

podobe fialovej priamky. Z výsledkov je zrejme, na x a y zložka stanice LEPE, obrázkoch 

Obr.6.11 a 6.12,že aproximačná krivka sa z časom pomalí zväčšovala od pôvodnej 

redukovanej hodnoty. Je z nich aj zreteľná malá hodnota chybovej úsečky. Výsledky h 

zložky na obrázku Obr.6.13 je možné povedať, že hodnota sa s časom nemenila ale kmitala 

okolo pôvodnej redukovanej hodnoty. Hodnota chybovej úsečky je aj oveľa väčšia.    

Tab. 6.8 Zemetrasenia pre stanice LEPE 

Dátum MJD 
LEPE 

Vzdialenosť [km] 

9.6.2015 57182 183 

17.11.2015 57343 
64 

60 

15.2.2016 57433 130 

29.3.2016 57476 164 

28.9.2016 57659 226 

7.2.2017 57791 425 
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Obr. 6.11 Časový priebeh x (E-W) zložky stanice LEPE 

 

Obr. 6.12 Časový priebeh y (N-S) zložky stanice LEPE 
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Obr. 6.13 Časový priebeh výšky stanice LEPE 

6.2.1 Vyhodnotenie výsledkov stanice LEPE 

Zo stanice LEPE sme mali rovnako ako pri stanici KTCH dostatočné množstvo dát. Na 

rozdiel od KTCH bola LEPE zapojená len niečo cez tri roky a preto nebolo možné využiť 

rovnaký počet zemetrasení. Pre túto stanicu bolo využitých len šesť zemetrasení, ktoré sú 

vypísane v tabuľke Tab.6.8. Dostupné údaje boli rozdelené do štyroch častí. Rozdelenie na 

jednotlivé zložky je ukázané na obrázkoch Obr.6.14, 6.15 a 6.16. Z grafov je zrejme, že 

v niektorých častiach je aproximačná krivka dosť rozkmitaná z dôvodu väčšieho 

rozkmitania údajov, krátkeho intervalu a veľkých časových medzier v dotyčných častiach. 

S toho dôvodu bolo pri h zložke stanice LEPE na obrázku Obr.6.16 v tretej časti zvolený 

najnižší počet periód s čoho nám vyšla priamka. V tomto obrázku je tiež možné vidieť 

výrazné rozkmitanie údajov. Ďalej je možné pozorovať na h zložke výrazne väčšiu strednú 

chybu čo sa prejavilo hrubšou obalovou krivkou na grafe.  

Testovanie možného posunu s dôvodu menšieho množstva použitých zemetrasení sa dalo 

vykonať len v troch častiach grafu. V tabuľkách Tab.6.9, 6.10 a 6.11 sú vedené dátumy 

testovaných dní. Testovaním vyšiel možný posun v y zložke polohy pre 17.11.2015. 
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Tab. 6.9 Vyhodnotenie posunu pre graf LEPE-x 

Dátum MJD s [km] ∆x [mm] m∆x [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

17.11.2015 57343 60 -2,65 2,94 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 130 1,42 2,86 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 226 0,19 3,18 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.14 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre LEPE – x 

Tab. 6.10 Vyhodnotenie posunu pre graf LEPE-y 

Dátum MJD s [km] ∆y [mm] m∆y [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

17.11.2015 57343 60 -5,07 3,83 1,66 Možné pripustiť 

15.2.2016 57433 130 3,79 4,14 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 226 4,28 4,39 1,66 Nepripustiť 
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Obr. 6.15 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre LEPE – y 

Tab. 6.11 Vyhodnotenie posunu pre graf LEPE-h 

Dátum MJD s [km] ∆h [mm] m∆h [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

17.11.2015 57343 60 0,76 6,65 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 130 0,06 7,29 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 226 -3,52 7,36 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.16 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre LEPE – h 
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6.3 Paravola (PVOG) 

Rozprestiera sa v oblasti západného Grécka pri brehu jazera Trichonida, ktoré leží na 

tektonickej prepadline. Paravola je dedina a bývala mestská samosprávna regiónu Aetolia – 

Acarnonia. Od 2011 sa stála súčasťou mesta Agrinio ako mestská jednotka. Stanica Parovola 

bola inštalovaná a spustená 20.11.2013.  

Približná poloha stanice: 

• 38 36’50” N 

• 21 31’24” E 

• 114 m 

Technické vybavenie: 

• Prijímač (sériové číslo): Leica GR10 (1701164) 

• Anténa (sériové číslo): Leica AR10 (15169038) 

 

Obr. 6.17 Umiestnenie stanice PVOG 

Stanica PVOG od svojho zapojenia má k dispozícií 1422 dní kedy pracovala a len 20 dní 

kedy nie sú k dispozícií žiadne údaje. Podrobne je to znázornené aj v tabuľke Tab.6.12. 
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Tab. 6.12 Dostupné údaje stanice PVOG 

Stanica Obdobie 

2013 2014 2015 2016 2017 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

PVOG 
20/11/13 - 

31/10/17 
42 zo 42 363 zo 365 365 zo 365 348 zo 366 304 zo 304 

 

Tab. 6.13 Zemetrasenia pre stanicu PVOG 

Dátum MJD 
PVOG 

Vzdialenosť [km] 

26.1.2014 56683 
97 

106 

24.10.2014 56954 47 

8.11.2014 56969 110 

9.6.2015 57182 162 

17.11.2015 57343 
80 

84 

15.2.2016 57433 115 

29.3.2016 57476 163 

28.9.2016 57659 212 

15.10.2016 57676 149 

7.2.2017 57791 408 

11.10.2017 58037 241 

Na obrázkoch Obr.6.18 a 6.19 pre x a y zložku stanice PVOG je podobne ako 

u predchádzajúcich staniciach možné vidieť postupne narastanie hodnoty aproximačnej 

krivky a priemerne malú hodnotu chybovej úsečky (95% sigma). H zložka stanice PVOG na 

obrázku Obr.6.20 je podobne rozkmitaná okolo redukovanej hodnoty s veľkou hodnotou 

chybovej úsečky. 



Bc. Zuzana Pienčáková: Analýza zmien polohy GNSS staníc v seizmoaktívnych oblastiach 

v Grécku 

 

2018                                                                                                                          48 

 

 

 

Obr. 6.18 Časový priebeh x (E-W) zložky stanice PVOG 

 

 

 

Obr. 6.19 Časový priebeh y (N-S) zložky stanice PVOG 
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Obr. 6.20 Časový priebeh výšky stanice PVOG 

6.3.1 Vyhodnotenie výsledkov stanice PVOG 

Stanica PVOG mala k dispozícií najväčšie množstvo údajov. S toho dôvodu bolo možné 

použiť aj viac zemetrasení a rozdeliť údaje na viac častí. Zemetrasenia sú uvedené v tabuľke 

Tab.6.13 Údaje boli rozdelené na sedem častí. Grafický je to znázornené na obrázkoch 

Obr.6.21, 6.22 a 6.23. 

Testovanie posunu bolo možné vykonať na šiestich častiach grafu. Jednotlivé testovacie dní 

sú znázornené v tabuľkách Tab.6.14, 6.15 a 6.16. Vo väčšine prípadoch nám vyšlo, že 

k žiadnemu posunu nedošlo. Pre 24.10.2016 vyšlo že je možná pravdepodobnosť posunu v y 

zložke stanice PVOG.  

Tab. 6.14 Vyhodnotenie posunu pre graf PVOG-x 

Dátum MJD s [km] ∆x [mm] m∆x [mm] Stud. Roz. ∂ Hypotéza 

24.10.2014 56954 47 2,04 2,84 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 162 0,23 2,92 1,66 Nepripustiť 

17.11.2015 57343 80 0,97 2,75 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 115 -1,31 3,00 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 212 2,11 3,22 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 408 -2,03 3,06 1,66 Nepripustiť 
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Obr. 6.21 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre PVOG – x 

Tab. 6.15 Vyhodnotenie posunu pre graf PVOG-y 

Dátum MJD s [km] ∆y [mm] m∆y [mm] Stud. Roz. ∂ Hypotéza 

24.10.2014 56954 47 5,01 3,76 1,66 Možne pripustiť 

9.6.2015 57182 162 0,13 3,84 1,66 Nepripustiť 

17.11.2015 57343 80 -2,74 3,72 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 115 -0,23 3,64 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 212 2,69 3,89 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 408 -1,48 3,54 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.22 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre PVOG – y 
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Tab. 6.16 Vyhodnotenie posunu pre graf PVOG-h 

Dátum MJD s [km] ∆h [mm] m∆h [mm] Stud. Roz. ∂ Hypotéza 

24.10.2014 56954 47 -3,58 7,09 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 162 3,22 7,50 1,66 Nepripustiť 

17.11.2015 57343 80 -0,26 8,32 1,66 Nepripustiť 

15.2.2016 57433 115 -4,16 8,71 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 212 -9,73 7,59 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 408 5,49 7,29 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.23 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre PVOG – h 

 

 

6.4 Kato Retsina (RETS) 

Kato Retsina je malá obec rozprestierajúca sa v oblasti západného Grécka. Leží 22 km juho 

– západne od stanice Parovola a východne od stanice Katochi. Stanica Kato Retsina bola 

nainštalovaná 21.11.2013 a svoju polohu začala určovať od 18.11.2014. 

Približná poloha stanice: 

• 38 25’44” N 

• 21 25’46” E 

• 374 m 

Technické vybavenie: 
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• Prijímač (sériové číslo): Septentrio PolaRx2 (01231) 

• Anténa (sériové číslo): Trimble Zephyr Geodetic (12379170) 

 

Obr. 6.24 Umiestnenie stanice RETS 

Stanica RETS od svojho zapojenia pracovalo celkovo 620 zo 1441 dní. S toho vyplýva, že 

stanica väčšiu polku doby nepracovala. Podrobne to je vyznačené v tabuľke Tab.6.17.    

Tab. 6.17 Dostupné dáta stanice RETS 

Stanica Obdobie 

2013 2014 2015 2016 2017 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

RETS 
21/11/13 – 

31/10/17 
0 zo 41 60 zo 365 276 zo 365 174 zo 366 110 zo 304 

 

Tab. 6.18 Zemetrasenia pre stanicu RETS 

Dátum MJD 
RETS 

Vzdialenosť [km] 

9.6.2015 57182 172 

17.11.2015 57343 
80 

77 

15.2.2016 57433 97 

29.3.2016 57476 141 

7.2.2017 57791 421 

11.10.2017 58037 254 
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Analýza celého intervalu údajov stanice RETS nebolo možné. Medzi jednotlivými časťami 

kedy stanica pracovala a kedy neboli k dispozícií žiadne údaje boli veľké časové rozostupy. 

S toho dôvodu vykreslenie jednotnej aproximačnej krivky nebolo možné. Vykreslená krivka 

pre časť údajov ukazuje pravidelné zmeny v čase. Je to viditeľné na všetkých obrázkoch 

Obr.6.25, 6.26 a 6.27 zložiek stanice RETS. Následne je viditeľná výrazne veľká hodnota 

chybovej úsečky (95% sigma) na všetkých obrázkoch.   

 

Obr. 6.25 Časový priebeh x (E-W) zložky stanice RETS 

 

Obr. 6.26 Časový priebeh y (N-S) zložky stanice RETS 
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Obr. 6.27 Časový priebeh výšky stanice RETS 

Z neobvyklej následnosti údajov pre výšku stanice REST bola urobená zvlášť analýze 2 krát 

väčšej hodnoty. Aj keď nebolo dostatok údajov, na výslednej aproximačnej krivke je napriek 

tomu vidieť sezónne zmeny s amplitúdami na vrchole letných a zimných mesiacoch. 

Podrobnejšie je to ukázané na obrázku Obr.6.28.   

 

Obr. 6.28 Vyhodnotenie chyby stanice REST - h 
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6.4.1 Vyhodnotenie výsledkov stanice RETS 

Aj napriek zdanlivej dĺžke pôsobenia stanice RETS, má k dispozícií menej ako polovicu 

údajov, ktoré sú rozhádzané vo veľkom časovom období. S tohto dôvodu sme zvolili len 

časť údajov k analýze. Údaje, ktoré mali moc veľké časové medzery medzi sebou boli úplne 

vynechané. Dostupné údaje boli rozdelené na dve časti. S grafov je zreteľne veľké 

rozkmitanie aproximačnej krivky a v y zložke veľká hodnoty chyby znázornenej v podobe 

obalovej krivky. A tak isto aj v h zložke sú  veľké hodnoty chyby. Výsledky sú na obrázkoch 

Obr.6.29 a 6.30. 

Testovanie možného posunu bolo robené pre jednu hodnotu uvedenú v tabuľke Tab.6.19. 

V daný deň k posunu nedošlo.    

 

Obr. 6.29 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre RETS – ľavo x a pravo y zložka 
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Tab. 6.19 Vyhodnotenie posunu pre graf RETS-x,y,h 

 Dátum MJD s [km] ∆ [mm] m∆ [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

X 17.11.2015 57343 77 1,63 7,38 1,66 Nepripustiť 

Y 17.11.2015 57343 77 -13,72 11,40 1,66 Nepripustiť 

H 17.11.2015 57343 77 0,78 1,64 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.30 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre RETS – h 
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6.5 Rigani (RGNI) 

Rigani je malá obec v oblasti západného Grécka ležiaca v blízkosti rieky Achelous a južne 

od jazera Ozeros. Rigani leží 25 km západne od stanice Paravola. Stanica určuje svoju 

polohu od 20.11.2014.  

Približná poloha stanice: 

• 38 34’54” N 

• 21 14’19” E 

• 112 m 

Technické vybavenie: 

• Prijímač (sériové číslo): Septentrio PolaRx2 (01102) 

• Anténa (sériové číslo): Trimble Zephyr Geodetic (12379423) 

 

Obr. 6.31 Umiestnenie stanice RGNI 

Stanica RGNI, podobne ako LEPE má kratšie obdobie pôsobenia ale pomerene dostatočne 

veľké množstvo údajov. Pre analýzu bolo k dispozícií 882 dní. Stanica dokopy nepracovala  

188 dní. Podrobnejšie je to uvedené v tabuľke Tab.6.20. 
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Tab. 6.20 Dostupné dáta stanice RGNI 

Stanica Obdobie 

2014 2015 2016 2017 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

RGNI 
20/11/14 - 

31/10/17 
7 zo 35 289 zo 365 297 zo 366 298 zo 304 

 

Tab. 6.21 Zemetrasenia pre stanicu RGNI 

Dátum MJD 
RGNI 

Vzdialenosť [km] 

9.6.2015 57182 187 

29.3.2016 57476 149 

28.9.2016 57659 213 

15.10.2016 57676 142 

7.2.2017 57791 433 

11.10.2017 58037 266 

Vykreslenie aproximačnej krivky s časovou zmenou údajov je znázornené na obrázkoch 

Obr.6.32, 6.33 a 6.34 x, y a h zložky stanice RGNI. Z krivky je zrejmá pravidelné zmena 

úbytku a nárastu v čase. Ďalej je na nich vidno priemerne veľká hodnota chybovej úsečky 

(95% sigma).  

 

Obr. 6.32 Časový priebeh x (E-W) zložky stanice RGNI 



Bc. Zuzana Pienčáková: Analýza zmien polohy GNSS staníc v seizmoaktívnych oblastiach 

v Grécku 

 

2018                                                                                                                          59 

 

 

 

Obr. 6.33 Časový priebeh y (N-S) zložky stanice RGNI 

 

Obr. 6.34 Časový priebeh výšky stanice RGNI 

Pre overenie neobvyklých zmien stredných chýb bola vykonaná zvlášť analýza pre 2 krát 

väčšiu hodnotu strednej chyby. Z výsledku, ktorý je nakreslený na obrázku Obr.6.35 je 

ukázané aproximačnou krivkou pravidelná zmena s najväčšími amplitúdami na vrchole 

zimných a letných mesiacoch v h zložke stanice. Rovnaký priebeh bol ukázaný aj u stanice 
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RETS. Dôvod tejto zmeny môže byť spôsobený problémami použitého softvéru PPP pri 

spracovaní merania z už zastaraným technickým vybavením staníc.      

 

Obr. 6.35 Vyhodnote chyby stanice RGNI - h 

6.5.1 Vyhodnotenie výsledkov stanice RGNI 

Stanica RGNI mala k dispozícií dostatok údajov. Vzhľadom k tom že mala kratšie obdobie 

pôsobenia nebolo možné využiť viac zemetrasení. Pracovalo sa so šiestimi zemetraseniami, 

ktoré sú vymenované v tabuľke Tab.6.21. Údaje bolo možné rozdeliť na štyri časti. Analýza 

niektorých úsekov ukázala veľkú strednú chybu znázornenú obalovou krivkou. Je to zreteľné 

na x a y zložke grafov. Výsledky sú na obrázkoch Obr.6.36, 6.37 a 6.38 . 

Pri testovaní možného posunu boli využité tri úseky. Výsledky sú znázornené v tabuľkách 

Tab.6.22, 6.23 a 6.24. S výsledkov je zrejme, že v dané dni nedošlo k posunu.  

Tab. 6.22 Vyhodnotenie posunu pre graf RGNI-x 

Dátum MJD s [km] ∆x [mm] m∆x [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

29.3.2016 57476 149 5,71 7,85 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 213 -0,21 7,26 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 433 3,1 5,73 1,66 Nepripustiť 
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Obr. 6.36 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre RGNI – x 

Tab. 6.23 Vyhodnotenie posunu pre graf RGNI-y 

Dátum MJD s [km] ∆y [mm] m∆y [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

29.3.2016 57476 149 -7,5 11,42 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 213 -3,94 9,55 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 433 -3,04 7,85 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.37 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre RGNI – y 
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Tab. 6.24 Vyhodnotenie posunu pre graf RGNI-h 

Dátum MJD s [km] ∆h [mm] m∆h [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

29.3.2016 57476 149 -6,51 1,78 1,66 Nepripustiť 

28.9.2016 57659 213 1,59 9,80 1,66 Nepripustiť 

7.2.2017 57791 433 4,28 9,77 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.38 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre RGNI – h 
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6.6 Valyra (VALY) 

Valyra je malá obec ležiaca v oblasti južného Grécka na Peloponézskom polostrove. Je 

súčasťou mesta Ithomi ako mestská jednotka a nachádza sa 18 km severo – západne od mesta 

Kalamata. Stanica Valyra bola nainštalovaná 7.12.2011 a jej pôsobenie bolo ukončené 

14.2.2016.  

Približná poloha stanice: 

• 37 09’51” N 

• 21 59’01” E 

• 55 m 

Technické vybavenie: 

• Prijímač (sériové číslo): Trimble 4700 (0220220128) 

• Anténa (sériové číslo): Trimble Choke Ring (0220229909) 

 

Obr. 6.39 Umiestnenie stanice VALY 

Stanica od dňa kedy začala pracovať až po jej ukončenia mala k dispozícií 1413 údajov. 

S celého obdobia nepracovala len 118 dní. Podrobnejšie popísanie je v tabuľke Tab.6.25.  
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Tab. 6.25 Dostupné dáta stanice VALY 

Stanica Obdobie 

2011 2012 2013 2014 2015 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

VALY 7/12/11 - 14/2/16 25 zo 25 354 zo 366 288 zo 365 347 zo 365 355 zo 365 

 

 

2016 

 

 

Dostupné 

dáta 

[dni] 

44 zo 45 

 

 

Tab. 6.26 Zemetrasenia pre stanicu VALY 

Dátum MJD 
VALY 

Vzdialenosť [km] 

16.4.2012 56033 69 

26.1.2014 56683 
182 

174 

24.10.2014 56954 208 

8.11.2014 56969 171 

9.6.2015 57182 492 

17.11.2015 57343 207 

Vysledné grafické zobrazenie aproximačnej krivky stanice VALY je na obrázkoch Obr.6.40, 

6.41 a 6.42. Hodnoty polohy majú približne pravidelné klesanie s občasnými odľahlími 

údajny veľkých odchýlok. Podobné vysledky sú aj na ostantých obrázkoch zložiek stanice 

VALY.  Aj napriek veľkým skokom hodnôt stanice sú chybové úsečky (95% sigma) stanice 

priemerne malé pre všetky zložky. Aproximačná krivka bola vytvorená po vylučný 

odľahlých meraní – celkovo išlo o 20% dát (v obrázku sú i odľahlé merania).  
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Obr. 6.40 Časový priebeh x (E-W) zložky stanice VALY 
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Obr. 6.41 Časový priebeh y (N-S) zložky stanice VALY 

 

Obr. 6.42 Časový priebeh výšky stanice VALY 
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6.6.1 Vyhodnotenie výsledkov stanice VALY 

VALY mala k dispozícií veľké množstvo dní kedy pracovala. Na základe vyhovujúcich 

zemetrasení bolo možne údaje zo stanice rozdeliť na štyri časti. Zemetrasenia sú znázornené 

v tabuľke Tab.6.26. Z výsledku y zložky na obrázku Obr.6.44 vyplýva veľká stredná chyba 

na rozdiel od ostatných zložiek na obrázkoch Obr.6.43 a 6.45. Pri h zložke stanice VALY 

bol volený najnižší stupeň zobrazenia aproximačnej krivky s dôvodu veľkých odchýlok 

v hodnotách. Posledné časti grafu boli zobrazené ako priamky. 

Pri testovaní možného posunu boli využité 3 časti z grafu. Jednotlivé výsledky sú uvedené 

v tabuľkách Tab.6.27, 6.28 a 6.29. Z výsledkov je možný posun na h zložke v deň 26.1.2014. 

V ostatných častiach pre x a y zložku grafov nebolo možné preukázať žiaden posun.  

Tab. 6.27 Vyhodnotenie posunu pre graf VALY-x 

Dátum MJD s [km] ∆x [mm] m∆x [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

26.1.2014 56683 174 -1,51 3,47 1,65 Nepripustiť 

24.10.2014 56954 208 1,47 3,28 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 492 0,96 3,44 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.43 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre VALY – x 
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Tab. 6.28 Vyhodnotenie posunu pre graf VALY-y 

Dátum MJD s [km] ∆y [mm] m∆y [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

26.1.2014 56683 174 1,23 9,92 1,65 Nepripustiť 

24.10.2014 56954 208 1,91 9,18 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 492 -1,41 7,93 1,66 Nepripustiť 

 

 

Obr. 6.44 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre VALY – y 

 

 

Tab. 6.29 Vyhodnotenie posunu pre graf VALY-h 

Dátum MJD s [km] ∆h [mm] m∆h [mm] Stud. roz. ∂ Hypotéza 

26.1.2014 56683 174 2,82 1,98 1,65 Možne pripustiť 

24.10.2014 56954 208 -7,69 1,86 1,66 Nepripustiť 

9.6.2015 57182 492 -3 1,63 1,66 Nepripustiť 
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Obr. 6.45 Ukážka grafického vyhodnotenia posunu pre VALY – h 
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7 ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť grafické vyjadrenie zmeny polohy permanentných 

staníc z každodenného merania a vyhodnotenie možného posunu polohy staníc pre vybrané 

zemetrasenia. Grafické vyjadrenie zmeny polohy v čase pre stanice KTCH, LEPE a PVOG 

ukázalo postupné narastanie aproximačnej krivky s časom pri x a y zložke staníc z malými 

strednými chybami. Pri h zložke staníc bolo ukázané, že aproximačná krivka pravidelne 

kmitala okolo redukovanej hodnoty pričom mala veľké stredné chyby. Pre stanicu RETS 

a RGNI sa potvrdili sezónne zmeny aproximačnej krivky s amplitúdami na vrchole letného 

a zimného obdobia čo bolo pravdepodobne spôsobené problémami medzi použitým 

softwarom a zastaraným technickým vybavením. Pri stanici VALY sa ukázalo, že má veľké 

odľahlé hodnoty pri x, y a h zložke polohy a pomerne malé hodnoty stredných chýb pri x a y 

zložke polohy a výrazne veľká stredná chyba pri h zložke stanice. 

Pri testovaní posunu staníc pri zemetraseniach sa ukázalo, že je možný posun u stanice 

KTCH v x a y zložke polohy a to v dni 9.6.2015, 17.11.2015, 15.2. 2016 a 28.9.2016. U 

stanice LEPE v y zložke polohy stanice v deň 17.11.2015. Pri stanici PVOG v y zložke 

polohy bol možný posun v deň 24.10.2014 a stanica VALY pre h zložku polohy v deň 

26.1.2014 bol možný posun.     

Na záver by sa mohlo dodať, že GNSS merania permanentných staníc sú využívané 

seizmológmi pri spresňovaní polohy zemských zlomov a tým majú svoj podiel aj pri 

zvyšovaní bezpečnosti pred zemetraseniami.   
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ZOZNAM POUŽITYCH SKRATIEK 

Značka Význam 

CSRS Canadian Spatial Reference System  

CZEPOS Sieť permanentných staníc Českej republiky 

ČR Česká republika 

E East - východ 

EPOS European Plate Observing System 

ESFRI European Stragic Forum for Research Infrastruktures 

GEONAS Geodynamický GNSS sieť 

GNSS Globálny družicový polohový systém 

GPS Global Positioning System – Globálny polohový systém 

ITRF Medzinárodný terestrický súradnicový systém 

KTCH Permanentná stanica Katochi 

LEPE Permanentná stanica Lepenou 

MJD Modifikovaný juliánsky deň 

N North - sever 

NAD83 The North American Datum 1983 – referenčný systém 

PPP Precise Point Positioning 

PPGNET Sieť permanentných GNSS staníc v Grécku 

PRN Pseudo Random Noise – jedinečný signál každej družice 

PVOG Permanentná stanica Paravola 

RETS Permanentná stanica Kato Retsina 

RGNI Permanentná stanica Rigani 

RINEX Receiver Independent Exchange Format – formát meraných dát  

S South - juh 

s Vzdialenosť [km] 

VALY Permanentná stanica Valyra 

VESOG Sieť permanentných GNSS staníc 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

W West - západ 
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