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Anotace 

Diplomová práce se zabývá analýzou časových řad souřadnic na permanentních 

GNSS stanicích AGRI, ATAL, PATO a THIV v Řecku. První část je věnována 

teoretickému úvodu k prohloubení znalostí v problematice seismiky a technologie GNSS. 

Druhá část se zabývá zpracováním analýzy, aplikací na konkrétní situaci zemětřesení 

v oblasti Efpalio v roce 2010 a grafickým zpracováním výsledků. 

klíčová slova: GNSS, analýza časových řad, seismika, metoda PPP (Precise Point 

Positioning) 

Summary 

This thesis deals with the analysis of time series of coordinates on permanent 

GNSS stations AGRI, ATAL, PATO and THIV in Greece. The first part is devoted to 

theoretical introduction to the deepening of knowledge in seismic technology and GNSS. 

The second part deals with the processing analysis, application of a specific situation in 

Efpalio earthquake in 2010 and graphics processing results. 

keywords: GNSS, time series analysis, seismic, the PPP method (Precise Point 

Positioning) 
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1.   Úvod 
 

 Diplomová práce se zabývá analýzou časových řad souřadnic na permanentních 

GNSS stanicích AGRI, ATAL, PATO a THIV nacházející se ve středním Řecku. 

Analyzována byla časová řada souřadnic, která vznikla zpracováním každodenních 

měřených dat na těchto stanicích metodou PPP (Precise Point Positioning). Cílem práce je 

zjistit, zda se dané permanentní GNSS stanice vzhledem k zemětřesení, které nastalo dne 

18. ledna 2010 a následnému zemětřesení ze dne 22. ledna posunuly. Po zhotovení této 

práce a vypracování potřebných dat je možné výsledek použít při další úvaze a budování 

permanentních GNSS stanic v okolí.  
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2.   Teoretický úvod 

2.1.   Historie zemětřesení a přírodních katastrof 
 

 Nejstarší záznamy o přírodních katastrofách jsou součástí mýtů a legend. Legendy 

o zániku bájných civilizací mají svůj původ spjatý s událostmi, jako jsou vulkanická 

činnost a zemětřesení. Lidé si zemětřesení vysvětlovali tak, že Zemi nese nějaké bájné 

zvíře, jehož pohyb na Zemi způsobuje otřesy (v japonské mytologii to byl sumec, 

v Mexiku obrovská žába). Mezi další vysvětlení zemětřesení patří hněv nebo zápas bohů, 

jindy boží trest.  

 Pohled na přírodní katastrofy se změnil až v 18. století, kdy v roce 1755 postihlo 

portugalský Lisabon katastrofální zemětřesení o síle asi 9 stupňů Richterovy škály a lidé si 

tuto událost vysvětlovali jako přirozenou přírodní příhodu.  

 I když byly základy vědeckého výzkumu přírodních katastrof položeny již dříve, 

opravdový výzkum této problematiky začal až od druhé poloviny 20. století.   

2.2. Seismika 

2.2.1. Seismologie 
 

 Seismologie dle [26] je obor geofyziky, který se zabývá studiem zemětřesení a 

reakcí spojených se šířením seismických vln skrze Zemi či jiné objekty. Studuje i další 

procesy, které jsou vyvolány např. nárazem meteoritů nebo umělými otřesy (exploze).  

Existují různé typy seismických vln, které se šíří hmotou, způsobují zemětřesení a 

jiné pohyby Země. Rozlišujeme čtyři typy seismických vln, které se šíří rychlostí  

3 – 15 km/s. Tato rychlost a způsob šíření jsou dány fyzikálními charakteristikami 

prostředí.  

Podpovrchové vlny dle [27] dělíme: 

• P – vlny (primary) – na místo měření dorazí jako první, střídají se pulsy stlačování 

a roztahování horniny a jsou 1,7 krát rychleji než S – vlny, 
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• S – vlny (secondary) – jejich částice kmitají kolmo na směr šíření vlny. 

Povrchové vlny dle [27] dělíme: 

• Rayleighovy vlny – kmitání v horizontální rovině, 

• Loveovy vlny – kmitání ve vertikální rovině. 

Na podkladě vlastností vln dle [27] mohou vědci zkoumat vnitřní stavbu Země. 

Měří se doba, během které bude seismická vlna zaregistrována v různých částech světa. 

V hustším prostředí se vlny šíří rychleji a mění svůj směr na rozhraní mezi dvěma 

vrstvami. Seismologové sestavují mapy napětí, kde se znázorňuje průchod seismických vln 

horninami. Na Zemi jsou tzv. stínové oblasti, do kterých vlny vůbec nedostanou.  

 

Obrázek 1: Sloupcový model Země – šíření seismických vln [27] 

Mezi významné seismology patří Don L. Anderson (americký geofyzik), Adam 

Dziewonski, Beno Gutenberg, Charles Richter (tvůrce Richterovy stupnice) a další. 

2.2.2. Základní pojmy - zemětřesení 
 

 Magnitudo je dle [28] fyzikální veličina určující absolutní velikost zemětřesení. 

Získává se různými způsoby a rozlišujeme několik druhů magnitud, nejčastěji se používá 

tzv. Richterovo magnitudo. Určuje se z maximální výchylky na seismogramu. 

V epicentrální zóně lze pocítit zemětřesení s M ≅ 3, slabší otřesy zaregistruje pouze 

přístrojová technika. Zemětřesení s M > 6 mohou být ničivá až do vzdálenosti 100 km  

od epicentra. Nejsilnější zemětřesení byla zaznamenána kolem M = 9. Richterova stupnice 

je logaritmická a je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení.  
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Tabulka 1: Richterova stupnice [24] 

MAGNITUDO NÁSLEDKY 

1,2 Není cítit, lze pouze měřit přístroji 

3 
Nejmenší hodnota, kterou člověk 

rozpozná; bez poškození 

4 Slabé zemětřesení 

5 
Slabé poškození budov blízko 

epicentra 

6 
Vážné poškození špatně postavených 

budov 

7 Velké poškození budov 

8 Téměř úplné zničení 

 

Jako další stupnice se používá Mercalliho stupnice. Ta byla sestavena na podkladě 

pozorování následků zemětřesení a slouží tedy pro měření makroseismické intenzity. 

Nejvyšší hodnoty nalezneme většinou v epicentru zemětřesení.  

Tabulka 2: Mercalliho modifikovaná stupnice [24] 

MERCALLIHO 

STUPNICE 
POJMENOVÁNÍ POPIS 

I Nepozorovatelné Člověk nerozpozná, pouze přístroje 

II Velmi slabé 
Rozpoznatelné v horních patrech budov 

citlivými lidmi 

III Slabé 

Vibrace, pohybují se lustry; srovnatelné 

s vibracemi způsobenými projíždějícím 

těžkým nákladním automobilem 

IV Mírné 
Drnčení oken, cinkot příborů a nádobí, zdi 

vydávají praskavé zvuky 

V Málo silné 
Lze rozpoznat v krajině, probouzí spící, 

praskání oken, zastavení kyvadlových hodin  
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VI Silné 
Vrávorání při chůzi, padají předměty, rozbíjí 

se nádobí, praskliny v omítce 

VII Velmi silné 
Lze jen obtížně stát, zvony zvoní, trhliny ve 

zdech 

VIII Bořivé 
Padají komíny, poškození budov, pohybující 

se těžký nábytek 

IX Pustošivé 
Panika, vážné poškození domů, větší trhliny 

v půdě 

X Ničivé 
Zničené budovy, porušení přehrad, velké 

trhliny v půdě 

XI Katastrofické 
Roztržení kolejí a potrubí, zničené mosty, 

změny terénu 

XII Globální 
Velké předměty létají vzduchem, úplné 

zničení, rozsáhlé terénní změny 

 

Další stupnice pro měření zemětřesení se používají dvanáctistupňová MCS stupnice 

(Evropa) a dvanáctistupňová MKS stupnice (východní Evropa). 

 Seismometr je dle [28] přístroj, který zaznamenává pohyb půdy (rychlost). 

Rozlišujeme jednosložkový, který zaznamenává pohyb půdy ve vertikálním směru a dále 

třísložkový, který registruje záznam ve vertikálním a dvou horizontálních směrech.  

 Seismogram je dle [28] záznam časového průběhu pohybu půdy zaznamenávaného 

seismometrem.  

 Hypocentrum je dle [28] bod, ve kterém vzniká zemětřesení. Epicentrum je svislý 

průmět hypocentra na zemský povrch. Epicentrální vzdálenost je dle [24] vzdálenost 

epicentra od místa pozorování. Hloubka ohniska je vzdálenost mezi hypocentrem  

a epicentrem. Ohnisko zemětřesení je ohraničený prostor vzniku zemětřesení.  

 Velikost zemětřesení se dle [28] uvádí magnitudem nebo intenzitou. Intenzita 

popisuje účinky zemětřesení na osoby, budovy, krajinu v daném místě. Pro určení intenzity 

existuje mnoho stupnic. Nejpodrobnější je dvanáctistupňová stupnice EMS-98 vyvinutá 
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mezinárodní pracovní skupinou Evropské seismologické komise. V ČR se obvykle používá 

dvanáctistupňová stupnice MSK-64. Největší intenzitu zaznamenáme v blízkosti epicentra.  

2.2.3. Zemětřesení 
 

Zemětřesení je dle [35] náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí 

(např. z pohybů zemských desek) podél zlomů. Nejčastěji se zemětřesení vyskytuje 

v oblastech, kde jsou významné zlomy tj. západní pobřeží Ameriky, východní Asie, 

ostrovy mezi Asii a Austrálii, Kavkaz, Turecko, Írán, Středomoří. Podmořská zemětřesení 

můžou přivodit velmi ničivé vlny tsunami.  

Zemětřesení patří mezi největší přírodní katastrofy. Jeho otřesy přichází většinou 

bez varování a trvají několik málo desítek sekund. Zanechávají však velké pohromy  

a právě proto se snažíme tyto katastrofy výzkumem seismiky a dynamiky zemského tělesa 

předpovídat.  

Zemětřesení lze dle [35] rozdělit podle jeho původu: 

• řítivá – 3%,  

• sopečná – 7%, 

• tektonická. 

Řítivá zemětřesení mají velmi mělké hypocentrum a bývají místního charakteru. 

Vznikají kupříkladu zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných 

oblastech. Mohou způsobit rozsáhlé škody. Sopečná (vulkanická) zemětřesení jsou 

vyjádřením sopečné činnosti a hypocentra mají v hloubce cca 10 km. Tato zemětřesení 

mají lokální dosah, malou intenzitu a vyskytují se v rojích. Tektonická (dislokační) 

zemětřesení se vyskytují nejčastěji a patří mezi ty nejhorší. Vytvoří se náhlým uvolněním 

shromážděné energie v tektonicky aktivních oblastech, kde dojde ke smykovému pohybu 

ker podél zlomových spár. Ohnisko může být v horizontálním směru veliké i stovky km. 

Zemětřesení lze dle [35] rozdělit podle hloubky: 

• mělká – 85% zemětřesení, hmax = 70 km, 

• středně hluboká – 12% zemětřesení, h = 70 – 300 km, 



Bc. Lucie Navrátilová: Analýza časových řad souřadnic vybraných permanentních GNSS 
stanic v Řecku 

7 
2013 

• hluboká – 3% zemětřesení, h = 300 – 700 km. 

 

Tabulka 3: Nejsilnější zemětřesení v letech 1900 – 2004 [24] 

POŘADÍ MÍSTO DATUM MAGNITUDO 

1. Chile 22. 5. 1960 9,5 

2. 
Pronce William Sound 

(Aljaška) 
28. 3. 1964 9,2 

3. Andreanof Islands (Aljaška) 9. 3. 1957 9,1 

4. Kamčatka 4. 11. 1952 9,0 

5. 
Západní pobřeží severní 

Sumatry 
26. 12. 2004 9,0 

6. Pobřeží Ekvádoru 31. 1. 1906 8,8 

7. Rat Islands (Aljaška) 4. 2. 1965 8,7 

8. Assam (Tibet) 15. 8. 1950 8,6 

9. Kamčatka 3. 2. 1923 8,5 

10. Bandské moře (Indonésie) 1. 2. 1938 8,5 

 

2.2.4. Popis seismoaktivních oblastí 
  

 Hlavní seismické oblasti jsou dle [22] v místech, kde jsou různé typy rozhranní 

litosférických desek. Velice známou oblastí, kde nastávají neustálé pohyby na deskovém 

rozhranní, je transformní zlom San Andreas na západě USA. Ohniska otřesů se podél krajů 

litosférických desek soustřeďují do úzkých pásů. Nejznámější je cirkumpacifický pás 

probíhající po okraji desky Pacifické a Nasca. V této oblasti je 90% všech světových 

zemětřesení. Patří sem západní pobřeží severní i jižní Ameriky, Aleuty, Kurily, Kamčatka, 

Japonsko, Filipíny, Nový Zéland a severní část Antarktidy. Další velmi významný pás se 

táhne od Azor přes oblast Středomoří (včetně Alp a Karpat) a země Blízkého Východu 

(Turecko, Írán, Irák) do Himaláje přes jižní Čínu do oblasti Indonésie. Ostatní pásma tvoří 

středooceánské hřbety Tichého, Indického a Atlantského oceánu. Když se ohniska 

zemětřesení objevují mimo litosférické desky, jsou vázány na oblasti významných zlomů 
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(Rýnský prolom), na riftové oblasti (Východoafrický rift) nebo mohou být zapříčiněna 

sopečnou činností závislou na výskytu horkých skvrn (Havajské ostrovy). Podle průměrné 

přítomnosti událostí zemětřesení lze na zemském povrchu vyčlenit tři kategorie. První jsou 

seismické oblasti, které jsou typické vysokým počtem otřesů. Další jsou oblasti 

peneseismické, které postihují otřesy jen málo a třetí jsou území aseismická, která jsou 

úplně mimo toto ohrožení.  

 Řecko je 6. nejseimsoaktivnější oblastí světa, ačkoliv vlastní pouze 0,02 zemského 

povrchu. V Řecku proběhlo více jak 157 aktivních seizmických poruch, které doprovázelo 

570 zemětřesení vyšších jak 6 stupňů Richterovy stupnice. Nejvíce zemětřesení bylo 

zaznamenáno v oblasti Zakynthos, Kefalonie, Lefkada. Na podkladě zkoumaných 

zemětřesení bylo vyhrazeno seismické ohrožení ve čtyřech kategoriích. Do zóny D 

(nejnebezpečnější) patří již zmiňované Argostoli (Kefallinias), Sami Kefallinias, 

Zakynthos, Ithaca. 

 

 

Obrázek 2: Poloha ohnisek zemětřesení v letech 1963 - 1998 [22] 

Celé území České republiky ostatně jako další oblasti Evropy jsou dle [25] téměř 

zbaveny rizika velkých zemětřesení. Hlavní geotektonickou strukturu v ČR tvoří blok 

Českého masivu. Nejaktivnější oblastí v ČR je Kraslicko v západních Čechách. Na našem 

území je zřízena síť seismických stanic, které monitorují globální seismicitu planety  

a seismicitu v rámci regionu. Důležitou roli mají při sledování zemětřesné aktivity 

důležitých objektů, jako jsou vodní nádrže a jaderné elektrárny. Základní sesmickou síť 

v ČR vede Geofyzikální ústav AV ČR. 
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2.2.5. Desková tektonika  
 

Dle [3] cituji: „ 

 Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým 

vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu 

zemského pláště. Nejsvrchnější vrstva Země tzv. litosféra je podle této teorie rozlámána  

na několik částí, které se vůči sobě mohou pohybovat díky plastické astenosféře, která je 

pod nimi. Na tzv. středooceánských hřbetech vzniká nová oceánská kůra, která se naopak 

zanořuje do zemského nitra v místech tzv. subdukcí. Kontinentální kůra je zřejmě stabilní, 

ale u ní dochází ke kolizím (např. mezi Indií a Asií díky níž vznikly Himaláje). Pohyb 

tektonických desek je v rozmezí 0 – 100 mm/rok, jednotlivé desky se pohybují různými 

směry a rychlostmi.  

Desková tektonika je velmi účinný proces pro chladnutí planety, což umožňuje 

generování silného geomagnetického pole kolem Země – žádný jiný objekt (s možnou 

výjimkou ledových měsíců) ve Sluneční soustavě známky deskové tektoniky dnes 

nevykazuje. V současnosti se předpokládá, že se na Zemi nachází 7 či 9 velkých 

tektonických desek a mnoho menších desek. V závislosti na jejich vzájemném pohybu se 

rozlišují rozhraní konvergentní (kolizní), divergentní (rozestupující se) a transformní 

(posunující se). Doprovodnými jevy pohybů desek je právě vznik zemětřesení, vulkanické 

činnosti, vznik horstev a hlubokomořských příkopů. 

Tektonické desky se mohou pohybovat proto, že zemská litosféra má vyšší pevnost 

a nižší hustotu než spodnější astenosféra. Jejich pohyb je způsobován výstupem teplejšího 

materiálu v plášti.“ 

Tektonická deska má dle [30] nepravidelný tvar a velikost desek je proměnlivá. 

Mocnost desek je rozdílná, kde mladé oceánské desky mají tloušťku menší než 15 km  

a staré kontinentální desky mají mocnost 200 km a více. Mezi velké desky řadíme 

Pacifickou, Severoamerickou, Jihoamerickou, Euroasijskou, Africkou, Indo – australskou  

a Antarktickou. Mezi malé desky patří Nazca, Kokosová, Filipínská, Arabská, Juan de 

Fuca, Karibská, Scotia, Egejská a další. V našem případě hraje rozhodující roli deska 

Egejská. 
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Obrázek 3: Rozložená tektonických desek (2. polovina 20. století) [30] 

2.3. Technologie GNSS 
 

 Globální družicový polohový systém je dle [9] služba, která s celosvětovým 

pokrytím umožňuje za pomocí družic nezávislé prostorové určení polohy. Uživatele 

využívají malé elektronické rádiové přijímače, které na základě odeslaných signálů 

z družic poskytnou výpočet jejich polohy s přesností na desítky až jednotky metrů.  

 V roce 2008 existuje jen jeden plně funkční systém NAVSTAR GPS, který je 

provozován armádou USA. Dále ruská vláda odhlasovala znovuobnovení GNSS 

GLONASS do plného operačního stavu. Velký rozvoj se odehrává i na evropském GNSS 

Galileo a čínském Compass. Kromě GNSS jsou v provozu i regionální autonomní 

družicové polohové systémy jako např.: Beidou-1 (Čína), IRNSS (Indie), QZSS 

(Japonsko).  

 Můžeme mluvit o dvou generacích GNSS, kde do první zahrnujeme GPS a 

GLONASS s podpůrnými systémy SBAS,  GBAS a LAAS. Tyto systémy byly přednostně 

vyvinuty pro vojenskou oblast. Do druhé generace patří vyvíjené GNSS jako GPS-III, 

Galileo a Compass. Zaručují vysokou přesnost a spolehlivost pro aplikace Safety of Life.  
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 Družicové polohové systémy je možno popsat jako družicový radiový dálkoměrný 

systém. Dálkoměrný je systém, kde se polohy objektu stanoví ze vzdáleností od bodů se 

známou polohou. Radiový systém pro měření dané veličiny používá radiové vlny tak, že 

do bodu se známou polohou umístíme vysílač, který porovnává časové značky se svými 

„hodinami“. Tím je možno změřit jak dlouho trvalo radiové vlně, než došla k přijímači. 

Radiové vlny se pohybují přesně danou rychlostí. Požadovanou vzdálenost lze vypočítat 

tak, že tuto rychlost vynásobíme změřeným zpožděním. Družicový systém nazýváme 

proto, že body se známou polohou jsou družice obíhající Zemi.  

 Jakákoliv družice v systémech GNSS vysílá radiové vlny. Aby se jednotlivé 

systémy vzájemně nerušily, každý systém má svoji vyhrazenou frekvenci popř. smluvený 

způsob vysílání na tentýž frekvenci. V rámci jednoho systému GNSS je několik desítek 

družic. Aby bylo možno, navzájem odlišit družice používají se metody: 

• kódová, 

• frekvenční, 

• časové. 

 U kódové metody vysílá každá družice různé kódy na stejné frekvenci. Svou 

charakteristikou se blíží náhodnému kódu a označujeme je PRN (Pseudo Random Noise). 

Přijímač potom snadněji zesílí vyhledávaný signál a odfiltruje případný šum. Kódovou 

metodu využívá GPS a Galileo. U frekvenční metody vysílá každá družice stejné kódy  

na jiné frekvenci. Nevýhodou jsou vytvářející se interference vlnění při šíření radiových 

vln a těžká interoperabilita (schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně 

spolupracovat) mezi různými systémy GNSS. Tuto metodu využívá GLONASS. U časové 

metody vysílá každá družice stejné kódy na stejné frekvenci, ale v jiném čase. Tento 

postup je velice komplikovaný a nepoužívá se.  

 GNSS systémy jsou zpravidla navrhnuty k jednoduchému způsobu výpočtu polohy, 

můžeme je přesto použít v různých aplikacích. Rozlišujeme metody kódová, fázová, 

dopplerovská a úhloměrná. 

 Kódová měření jsou dle [9] jednoduchá, spolehlivá a používají se nejvíce.  

Na základě časových značek a známé polohy družic můžeme vypočítat polohu a čas 

v místě přijímače. Po přijmutí rádiového signálu jsou v přijímači dekódovány časové 
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značky při odeslání signálu (t) a polohy každé družice v prostoru tzv. efemeridy (x, y, z). 

Pro výpočet se uplatňují pouze družice, které jsou nad obzorem výše než 5° - 10°. Tento 

postup se nazývá elevační maska. Když přijímáme signál z více než 4 družic, poloha se 

vypočítá jako vážený průměr. Výhodná geometrická poloha družice a kvalitní radiový 

signál pak hrají podstatnější úlohu a výsledek je přesnější. Jestliže se k výpočtu použijí jen 

3 družice, získáme tzv. 2D neplnohodnotnou navigaci.  

 Fázová měření se charakterizují vysokou přesností a nejednoznačností (ambiguity). 

Měření je časově náročné, potřebuje vhodné podmínky, specifické drahé aparatury, 

okamžité korekce z jiného přijímače nebo postprocesní vyhodnocení. Princip měření je 

v možnosti měřit jednotlivě fáze harmonických vln zdroje a jejich změny. Využívají se tyto 

metody: dle [9] cituji: „ 

• statická (Static) – využívá dlouhodobá měření (hodiny až dny) více referenčních 

přijímačů a postprocesní korekce 

• rychlá statická (Fast Static) – pro měření (minuty) je potřeba dvojice referenčních 

dvoufrekvenčních přijímačů, jeden o známých souřadnicích a vyhodnocení 

postprocesních korekcí 

• Stop and go (polokinematická) – měření (sekundy) pracuje na principu jednoho 

frekvenčního a jednoho terénního přijímače, který vyhodnocuje fáze i během 

přesunu mezi měřenými stanovišti 

• Kinematická - vyžaduje jeden terénní přijímač, který na počátku vyřeší 

nejednoznačnost, nebo je schopen ambiguity úspěšně řešit i během přesunu mezi 

měřenými stanovišti 

• RTK (Real Time Kinematik) – jedná se o metodu, kdy jsou jedním přijímačem 

v terénu zpracovány RTCM diferenciální korekce permanentních referenčních 

stanic získané z geostacionárních družic, rádia nebo internetu a to plošné korekce, 

korekce blízké virtuální referenční stanice vypočtené ze síťového řešení a měřená 

data referenční stanice (výpočet korekcí proveden u příjemce).“ 

 Dopplerovská měření dle [9] fungují na principu zjišťování změny frekvence pro 

pohybující se zdroj signálu. Na podkladě údajů z jedné družice můžeme vypočíst relativní 

polohu oproti družici ve dvojrozměrném prostoru a z toho dopočítat polohu na Zemi nebo 

rychlost. Pokud chceme dostat trojrozměrnou pozici, potřebujeme měřit na více družicích. 
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Úhloměrná měření vychází z možnosti zaměřovat družici prostřednictvím směrových antén 

a určit úhly k vodorovné rovině. Tato metoda je složitá a kvůli malé přesnosti se 

nepoužívá.  

2.3.1 GPS NAVSTAR 
 

 GPS NAVSTAR je dle [12] navigační systém na bázi umělých družic Země, který 

poskytuje určování polohy, navigaci a informace o přesném čase uživatelům, kteří jsou 

vybaveni speciálními přijímacími zařízeními. Vyvíjí se v USA od roku 1973. V praxi se 

ujalo používání zkratky GPS. První vývojová družice GPS byla vyslána na oběžnou dráhu 

v únoru 1978. Spolu s dalšími 10 družicemi se využila k testování a pro přípravu činnosti 

systému. V další fázi se vyvinuly a vypustily další družice tak, že vybudování první 

operační fáze kompletního systému stávajících se z 24 družic bylo dokonce v červenci 

1995. Od této doby se v činnosti udržuje nejméně 24 aktivních družic.  Jejich rozložení na 

drahách zabezpečuje takový stav, aby na kterémkoliv místě na Zemi byly nad horizontem 

pozorovatelné minimálně čtyři družice. Počet družic se průběžně mění, některé družice 

jsou rezervní, ale v případě potřeby se uvedou do činnosti.  

 Základní metoda určování okamžité polohy pomocí GPS je založena na současném 

měření vzdáleností mezi přijímačem uživatele a čtyřmi družicemi. Hodnoty okamžitých 

vzdáleností se získají přímo zpracováním kódů vysílaných družicemi. V současnosti 

systém neumožňuje určit skutečnou geometrickou vzdálenost ale pouze tzv. 

pseudovzdálenost. Pseudovzdálenost je geometrická vzdálenost mezi družicí a 

pozorovatelem ovlivněná hodnotou, která vyplývá z nesynchronizace mezi časovým 

systémem na družicích a časovým systémem přijímače. Pokud jde o určení souřadnic 

pozorovaného místa vzhledem k hmotnému středu Země, rovině rovníku a základnímu 

meridiánu mluvíme o určování absolutní polohy. Relativní určování polohy je, pokud 

měříme signály z družic současně na dvou bodech, přičemž polohu jednoho z bodů známe.  

 Celý systém GPS lze dle [8] rozdělit do 3 segmentů: 

• kosmický, 

• řídící,  

• uživatelský. 
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 Základní požadavek kosmického segmentu je, aby v každém místě na Zemi  

ve výšce 15° nad horizontem byly v každém okamžiku pozorovatelné 4 a více družic. 

Tento segment projektován na 24 družic, ale nyní využívá všech 32 družic. Družice se 

pohybují ve výšce 20 200 km nad Zemí na 6 kruhových drahách se sklonem 55°. Dráhy 

jsou vzájemně posunuty o 60° a na každé dráze je asi 5 - 6 nepravidelně rozmístěných 

pozic pro družice. Družice se pohybuje rychlostí 3,8 km/s. Družice jsou mnohokrát do roka 

odstaveny kvůli údržbě atomových hodin a korekcí dráhy. Průměrná životnost jedné 

družice je cca 10 let. Ze základní frekvence 10.23 MHz jsou odvozené dvě nosné 

frekvence L1 a L2, na kterých družice vysílají signály pro uživatele. Jde o  

tzv. pseudonáhodné kódy C/A a P (Y) kód a tzv. navigační zprávu. 

 Řídící a kontrolní segment se skládá z těchto částí: dle [8] cituji: „ 

• velitelství – Navstar Headquarters na letecké základně Los Angeles 

v Californii v USA. 

• řídící středisko na Schrieverově letecké základně USAF v Colorado Springs, 

2nd Space Operations Sq. záložní středisko umístěné v Gaithersburgu 

přebírá cvičně 4x do roka řízení sytému, v nouzi je připravena do 24hodin.  

• 3 povelové stanice, které jsou umístěné na základnách USAF: Kwajalein, 

Diego Garcia, Ascension Island případně i Cape Canaveral. 

• 18 monitorovacích stanic, které jsou umístěny na základnách USAF: Havaj, 

Colorado Springs, Cape Canaveral, Ascension Island, Diego Garcia, 

Kwajalein a dále stanice spravující NGA: Fairbanks (Aljaška), Papeete 

(Tahiti), Washington DC (USA), Quitto (Ekvádor), Buenos Aires 

(Argentina), Hermitage (Anglie), Pretoria (Jižní Afrika), Manama 

(Bahrain), Osan (Jižní Korea), Adelaide (Austrálie) a Wellington (Nový 

Zéland). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Schrieverova_leteck%C3%A1_z%C3%A1kladna�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letectvo_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Colorado�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Geospatial-Intelligence_Agency&action=edit&redlink=1�
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Obrázek 4: Řídící segment [18] 

 Řídící a kontrolní segment monitoruje kosmický segment, zasílá povely družicím, 

provádí jejich manévry a údržbu atomových hodin. Výsledek jejich monitoringu je 

zveřejňován v navigační zprávě každé družice. Pokud by došlo ke zničení pozemních 

vojenských stanic řídícího a kontrolního segmentu, přechází družice do režimu 

AUTONAV, ve kterém jsou schopny dále pracovat až 6 měsíců.“  

 Pod pojmem uživatelský segment rozumíme dle [8] všechny typy speciálních 

přijímacích zařízení, které byly vyvinuté a zkonstruované pro příjem a zpracování signálu 

vysílaných družicemi GPS. Na podkladě přijatých dat a předem definovaných parametrů 

přijímač vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a znázorní přesné datum a čas. 

Spojení se odehrává pouze od družic k uživateli, GPS přijímač je pasivní.  

 Přijímače lze rozdělit  

• podle přijímaných pásem: jednofrekveční, dvoufrekvenční a více frekvenční.  

• podle kanálu: jednokanálové, vícekanálové 

• podle principu výpočtu: kódová, fázová a kódová 

 Pro běžné použití se využívají jednofrekvenční, vícekanálové a kódové přijímače. 

Jednoduchý přijímač GPS se skládá z: antény, předzesilovače, procesoru, časové základny, 
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komunikačního rozhraní. Uživatele používající systém GPS můžeme rozdělit do těchto 

dvou skupin: 

• autorizovaní uživatelé – využívají službu Precise Positioning Service (PPS), která 

má k dispozici dekódovací klíček P (Y) kódu na frekvencích L1 a L2. Získávají zde 

výsledky s vyšší přesností. Prosazují se v těchto aplikacích: podpora velení  

a vojáků v poli, doprava, navádění zbraňových systémů, vojenská geodézie  

a mapování, přesný čas. 

• ostatní uživatelé – jedná se o civilní odvětví – využívají službu Standard 

Positioning Service (SPS) a mají k dispozici C/A kód na frekvencích L1. Patří sem 

takové obory: doprava (pozemní, letecká, námořní, kosmické lety), geologie  

a geofyzika, geodézie a geoinformační systémy, archeologie, lesnictví, zemědělství, 

turistika a zábava. 

 Družice vysílají v pásmech, která jsou dána tak, aby minimálně ovlivněna 

meteorologickými vlivy. Systému GPS je přiřazeno 5 frekvencí a každé frekvenci 

odpovídá jeden vysílací kanál. 

L1: zde je vysílán C/A kód (přístupné pro civilní uživatel) a P (Y) kód, který je šifrovaný  

a dostupné pouze pro autorizované uživatele, chystá se novější M kód 

L2: kde je vysílán P (Y) kód a připravuje se novější vojenský M kód a civilní C kód 

L3: jsou zde vysílány signály, které obsahují data monitorování startů balistických raket,… 

L4: používá se pro měření ionosférické refrakce 

L5: plánuje se zde civilní signál Safety of life 

 Pro potřeby uživatelů se nejčastěji užívá geografický referenční systém WGS 84  

a skládá se z geodetického data a systému zeměpisných souřadnic (zeměpisná šířka  

a délka).  

 Pokud je anténa přijímače poněkud zastíněná nebo jsou u přijímače odrazivé 

materiály, dochází k přijmutí odražené tj. opožděného signálu. Pod pojmem multipath si 

představíme radiový signál, který se může odrážet od různých předmětů. Zdrojem pro tento 

efekt jsou voda, hory, el. vedení, parkoviště, budovy a mraky.  
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Obrázek 5: Multipath [23] 

  Chybu měření (DOP) hodně ovlivňuje rozmístění družic na hemisféře. 

Rozlišujeme: 

HDOP – horizontální 

VDOP – vertikální, mění se zeměpisnou šířkou 

PDOP – prostorový   

TDOP – časový    

GDOP – geometrický        

 V České republice lze předpokládat PDOP = 1,9, kde PDOPmin = 1,35  

a PDOPmax = 3,6 

2.3.2. GLONASS 
 

  GLONASS je dle [10] globální družicový systém vyvinutý v SSSR a teď ho 

provozuje ruská armáda. Vývoj tohoto systému byl zahájen v roce 1970. V letech  

1996 – 2001 kosmická část nefungovala, ale v r. 2001 – 2012 se začalo realizovat 

znovuobnovení do plného operačního stavu. Část služeb systému GLONASS je 
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s omezenou přesností volně k dispozici i civilnímu sektoru. Je podobná americkému 

vojenskému GPS.  

 Systém GLONASS se dle [10] skládá z 3 segmentů:  

• kosmický, 

• řídící, 

• uživatelský. 

 Kosmický segment je projektován na 24 družic, které obíhají ve výšce 19 100 km 

nad Zemí na 3 kruhových drahách se sklonem 65°. Dráhy jsou od sebe posunuty o 120°, na 

každé dráze je 8 pozic pro družice. Tento segment je definován dvěma stavy realizace: 

- plná operační schopnost 

- částečná operační schopnost 

 Řídící a kontrolní segment monitoruje kosmický segment, zasílá příkazy družicím, 

provádí jejich manévry a servis atomových hodin. Výsledek jejich sledování je 

zveřejňován v navigační zprávě. Tento segment se skládá z těchto sektorů: 

• řídící středisko Krasnoznamensk 

• 3 rozšířené stanice – Šelkovo, Jenisejsk, Komsomolsk na Amuru  

• 5 povelových stanic – Petrohrad, Ussurijsk, Jenisejsk, Komsomolsk na Amuru  

• 10 monitorovaných stanic - Murmansk, Vorkuta, Jakutsk, Ulan-Ude, Nurek 

(Tádžikistán), Zelenčuk a výše uvedené Krasnoznamesk, Šelkovo, Jenisejsk, 

Komsomolsk na Amuru 

 Uživatelé pomocí přijímače přijímají signály z družic, které jsou v danou dobu  

nad obzorem. Uživatele využívající systém GLONASS dělíme stejně jako u GPS  

na autorizované a ostatní.  

 Přenos dat z více družic k jednotlivým uživatelům řeší frekvenční modulace, která 

je pro GNSS neobvyklá, protože přináší problémy s interferencemi mezi kanály, potřebuje 

rezervované širší vysílací pásmo a jinou strukturu přijímače. Družice vysílají několik kódů 

v různých frekvencích. Nejčastěji se používá geografický referenční systém PZ 90, je 

podobný referenčnímu ITRF2000 s malými změnami.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1d%C5%BEikist%C3%A1n�
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2.3.3. Galileo 
 

 Navigační systém Galileo je dle [20] chystající se evropský nezávislý globální 

družicový polohový systém (GNSS), který by měl být obdobou amerického systému 

NAVSTAR GPS a ruského GLONASSU. Výstavbu tohoto systému zajišťují státy EU 

v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších institucí. V roce 2004 vzniklo 

administrativní středisko Galileo Supervising Authority (GSA) v Bruselu, technické 

centrum Galileo Control Center (GCC) v Oberpfaffenhofenu u německého Mnichova a pro 

vývoj technologií bylo použito centra European Space Research and Technology Centre 

(ESTEC) ESA v holandském Noordwijk. V roce 2012 bylo sídlo GSA přestěhováno 

z Bruselu do Prahy. Systém Galileo by měl spustit svoje první služby do konce roku 2014, 

provozuschopný by měl být v letech 2019 a 2020. Systém bude úplný, až bude na oběžné 

dráze 30 družic.  

 Systém má být tvořen 30 operačními satelity pohybujícími ve výšce 23 222 km  

nad Zemí po drahách se sklonem 56° k zemskému rovníku ve třech rovinách, které jsou 

navzájem od sebe posunuté o 120°. Každá dráha bude mít 9 postavení pro satelity a  

1 pozici jako rezervu, aby systém mohl fungovat při selhání nějaké z družic.  

 Galileo má vykonávat tyto časové a polohové služby: 

• Open Service – volně dostupné, signály budou používat 2 pásma, přijímače budou 

mít horizontální přesnost méně než 4 m a vertikální lepší než 8 m, přijímače budou 

současně užívat i GPS 

• Commercial Service – zakódovaná služba, zpoplatněná, lepší přesnost 

•  Safety of Life Service – šifrovaná, měly by zaručit bezpečnost a nedotknutelnost, 

např. pro řízení letového provozu 

• Search and Rescue – služba nouzové lokalizace v rámci celosvětové družicové 

záchranné služby COSPAS/SARSAT s možností vzájemné komunikace 

• Public Regulated Service – utajená služba s kontrolovaným přístupem a trvalou 

podporou, stanovena pro armády a bezpečnostní složky státu 
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2.4. Metoda PPP (Precise Point Positioning) 
 

 Určování absolutní polohy dle [7] v geocentrickém referenčním systému 

zpracováním kódových měření pomocí pseudovzdálenosti je základní metodou 

aplikovatelnou na globální družicové navigační systémy GNSS. Metoda nazývaná „Point 

Positioning“ (PP) je kódové měření pseudovzdáleností vstupující do zpracování v původní 

nediferencované podobě, zde se měření fáze nevyužívá. Při zpracování se běžně vychází 

z vysílaných efemerid a chodu hodin družic GNSS, které jsou obsahem navigační zprávy. 

Jde přitom o předpovídané hodnoty, přičemž interval extrapolace může být i 24 hod. 

Chyba v poloze družice může přesáhnout 2 m a nejistota v hodnotě korekcí hodin může 

způsobit chybu ve vzdálenosti mezi družicí a přijímačem taktéž 2 m. Hlavní výhodou 

absolutního určování polohy je, že výsledkem jsou geocentrické souřadnice. Nevýhodou je 

relativně nízká přesnost, při použití C/A kódu je 95% pravděpodobnost, že přesnost 

v horizontální poloze bude v jedné epoše do 13 m. Snížením vlivu systematických chyb 

absolutného určování polohy bodů je možné dosáhnout tzv. diferenciálními metodami – 

aplikací diferenciálních korekcí určovaných na jedné popř. více referenčních stanicích 

(metoda DGNSS). Tato metoda zvyšuje horizontální polohovou přesnost až na 0,1 m. 

Relativní určování polohy je jedna z nejhlavnějších geodetických metod.  

 Nejvýznamnější úlohou při zlepšování modelování systematických chyb mají 

přesné dráhy družic a přesné údaje o hodinách na družicích určované v rámci Mezinárodní 

služby GNSS (IGS). Při zpracování se využívají současně kódová a fázová měření. Tato 

metoda se nazývá „Precise Point Positioning“ (PPP). Této problematice se v posledních 

letech věnuje velká pozornost. Hlavní výhodou metody PPP je, že aktuální geocentrické 

souřadnice můžeme získat z měření jednoho přijímače bez toho, abychom museli použít 

referenční stanici. 

 Výchozí vztahy pro měření GNSS: 
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Kde měřené veličiny jsou:  

 - pseudovzdáleností mezi bodem družice j a stanicí A v čase t (kódová měření) 

 - fáze nosné vlny mezi bodem družice i a stanicí A v čase t  

a 

 - vzdálenost mezi družicí j a bodem A 

 - korekce hodin na družici 

 - korekce hodin na stanici 

c - rychlost šíření záření 

λ - vlnová délka nosné vlny  

 - ambiguita fáze nosné vlny 

- ionosférická korekce, která má u kódových měření opačné znaménko než u 

fázových 

 Společným řešením těchto dvou rovnic pro dvě popř. více nosných frekvencí lze 

určit pseudovzdálenost:   

 

 Vzdálenost  můžeme vyjádřit jako absolutní hodnotu rozdílu geocentrického 

vektoru družice T a geocentrického vektoru bodu A 
T. Když si náhodnou chybu měřené označíme  dostaneme 

z rovnice (2) observační rovnici pro pseudovzdálenost: 
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 V této rovnici jsou neznámé parametry souřadnice XA,YA,ZA a korekce staničních 

hodin . Polohu družice a opravu družicových hodin získáme interpolací z dat, 

poskytovaných IGS. 

 Měřená pseudovzdálenost musí být opravena o korekce, které se při standardním 

zpracování pomocí diferencování eliminují. Patří sem: 

• vliv excentricity fázového centra antény družice 

• vliv systematického rozdílu mezi vysílanými kódy (každý kód je vysílán 

s posunem) 

• korekce vlivu orientace antén na měření nosných vln 

• korekce z vlivu relativistického efektu (vlivem teorie relativity je ovlivněn chod 

družicových hodin v závislosti na proměnné rychlosti družice) 

• korekce z vlivu rotace Země (tzv. družicový aberace) 

• slapové korekce (tzv. loading efekt) 

• korekce z vlivu troposféry 

Postup výpočtu geocentrické polohy metodou PPP: 

1) shromáždění potřebných dat pro zpracování – kódová a fázová měření ze stanice, 

zpravidla ve formátu RINEX, přesné efemeridy družic a korekce družicových 

hodin 

2) stanovení intervalů, po které nedošlo k přerušení měření fáze 

3) interpolace hodin a poloh družic GPS, interpolace hodin družic se dělá pomocí 

Lagrangeovha interpolačního polynomu 5. stupně a interpolace pravoúhlých 

geocentrických souřadnic pomocí polynomu 11. stupně  

4) výpočet konstantních členů  

5) aplikace MNČ 

6) výpočet parametrů v skupinách m epoch měření 

 Přesné určení absolutní polohy využitím produktů IGS není v současnosti 

implementované ve standardních firemních softwarových produktech. Existují online 

služby, které prostřednictvím internetu umožňují na základě daných měření v souboru ve 

formátu RINEX vypočítat geocentrickou polohu pozorovaného místa. Z dostupných 

serverů je to kanadská služba CSRS-PPP (Canadian Spatial Reference Systém – Precise 
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Point Positioning), kterou najdeme na této adrese: http://www.geod.nrcan.gc.ca a službu 

AutoGIPSY, kterou provozuje Jet Propulsion Laboratory, USA (adresa 

http://milhouse.jpl.nasa.gov/ag/). Měření lze zpracovat i v softwaru Astronomického 

institutu v Bernu. Uvedené produkty neumožňují zpracování měření GLONASS.  

 Význam metody PPP je i v oblasti výzkumu systematických vlivů působících při 

měřeních GNSS, protože efekty se v plné míře projeví i při diferencovaných měření, pokud 

tedy požadujeme milimetrovou přesnost a máme základny dlouhé stovky km.  

3. Analýza časových řad 
 

 Časová řada (dynamická, vývojová řada) je dle [4] a [2] posloupnost věcně  

a prostorově srovnatelných dat (pozorování), která jsou jasně uspořádána z hlediska času 

ve směru minulost – přítomnost. Pomocí analýzy časových řad chceme hlavně stanovit 

model, který vyobrazí, jaký vliv má čas na vytváření posloupnosti monitorovaného jevu  

a také využít daného modelu k předpovědi. 

 Časovou řadu lze podle Segera rozdělit do 3 základních skupin: 

• časová řada intervalových ukazatelů – velikost ukazatele přímo úměrně závisí  

na zvolené délce intervalu 

• časový řada okamžikových ukazatelů – ukazatel se týká přesně definovaného 

okamžiku. Zde se používá tzv. chronologický průměr: 

 

 Touto hodnotou se popisuje úroveň ukazatele za celé období (v jednodušším 

případě). U složitějších druhů klouzavých ukazatelů, kde jsme schopni odstranit vliv 

náhodných vlivů na sledovaný ukazatel, se používají klouzavé meridiány a klouzavé 

průměry. 

• časová řada odvozených charakteristik – odvozovány na podkladě absolutních 

okamžikových nebo intervalových údajů 

http://www.geod.nrcan.gc.ca/�
http://milhouse.jpl.nasa.gov/ag/�
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 Při analýze dat se vychází z domněnky, že každá časová řada může obsahovat tyto 

čtyři složky: 

• trend 

• sezónní složku 

• cyklickou složku 

• náhodnou složku 

 Trend rozumíme obecnou tendenci vývoje zkoumaného jevu za dlouho dobu. Je 

výsledkem dlouholetých a trvalých procesů. Trend může být klesající, rostoucí nebo může 

být řada úplně bez trendu. 

 Sezónní složka je rovnoměrně opakující se odchylka od trendové složky. Perioda 

musí být menší než celkový rozměr sledovaného období. 

 Cyklická složka popisuje kolísání okolo trendů v důsledku dlouholetého cyklického 

vývoje. Někdy není tato složka považována za samostatnou a je přiřazována k trendu. 

 Náhodná (stochastická) složka se nedá zobrazit žádnou funkcí času. Zjistíme ji 

vyloučení třech předchozích složek. Tato složka je vytvořena náhodnými pohyby, což je 

např. zaokrouhlování. 

 Existují dva základní typy dekompozice: 

• aditivní dekompozice – uvažujeme, že dané složky jsou ve skutečných absolutních 

hodnotách a jsou změřeny v jednotkách řady 

 

 

kde:  

 - trendová složka 

 – cyklická složka 

 - sezónní složka 

 - náhodná složka 

 

• multiplikativní dekompozice – trendová složka je ve své absolutní hodnotě a ostatní 

složky jsou v hodnotách relativních vzhledem k trendu 
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Obrázek 6: Aditivní a multiplikativní model časových řad 

 Periodogram I (ω) časové řady y 1,…, yn je dle [31] odhad spektrální hustoty 

v signálu. Definujeme ho jako: 

 

kde 

 

 Periodogram se často v praxi vypočítá z konečné délky digitální sekvence pomocí 

rychlé Fourierovy transformace. 

4. Vlastní vyhotovení analýzy časových řad 

4.1. Lokalita Efpalio 
 

 Efpalio je vesnice v obci Dorida nacházející se v regionu Phocis ve středním 

Řecku. Obecní jednotka Efpalio se skládá ze šestnácti obcí a dohromady má tato městská 

jednotka 6507 obyvatel. Tato oblast se nachází 38° 27' N 21° 59' E.  

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Efpalio&params=38_27_N_21_59_E_type:city_region:GR�
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Obrázek 7: Zobrazení oblasti Efpalio na mapě [5] 

4.2. Národní observatoř v Aténách (NOA) 
 

 NOA je dle [14] nejstarší výzkumný ústav v Aténách 

v Řecku, který byl založen v roce 1842 krátce potom, co se 

stalo Řecko nezávislé. V roce 1897 zde byl nainstalován 

první seismograf a v roce 1899 zahájila svou činnost první 

seismická síť. Od této doby začala systematická a podrobná  

seismická měření, kterou provádí Institut I. G.        Obrázek 8: Logo NOA [19] 

 Tento institut provozuje několik sítí: seismickou síť, seismickou mobilní síť, síť 

GPS stanic, síť měřící tsunami a síť měřící silný pohyb. 
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 Seismická síť se skládá ze 45 telemetrických, digitálních seismických stanic, které 

jsou vybaveny širokopásmovým připojením a 3D seismometrickými komponenty. Dvě 

stanice jsou propojeny s mezinárodní sítí, více informací v [14].  

 Monitorování deformace zemské kúry a její vztah k seismicitě je jedním z nových 

oblastí výzkumu NOA. Cílem GPS sítě bylo prozkoumat současné pohyby západního 

Řecka po časovém období 5 let (2006 – 2011) a získat výsledky na časové řady, trajektorie 

a rychlosti pohybu zemské kůry. V současnosti se zabývají operacemi pro účely včasného 

seismického varování a zmírňování jejich škod. 

 

4.3. Výsledky geodetických měření z oblasti Efpalio 
 

 Korintský záliv je místo, kde se často vyskytují zemětřesení. Zjišťují se pomocí sítě 

stálých a dočasných seismických stanic, které jsou v této oblasti rozmístěny. Dne 18. ledna 

2010 (MDJ – 55214) došlo k zemětřesení v oblasti Efpalio, velikost magnituda M = 5.3. 

Dále následovalo druhé středně velké zemětřesení dne 22. ledna 2010. Proto jsme analýzu 

rozdělili na 1. etapu (do 16. ledna) a 2. etapu (od 23. ledna). Tyto dvě největší události byly 

doprovázeny posloupností otřesů, které trvaly téměř šest měsíců.  

 

Tabulka 4: Parametry zemětřesení [17] 

Datum 
(H) hypocentrum 

 (H) hloubka 
[km] 

(C) těžiště (C) hloubka 
[km] °N °E °N °E 

18. ledna 2010 
15:56 38.419 21.915 6.6 38.422 21.941 4.5 

22. ledna 2010 
00:46 38.429 21.962 8.0 38.430 21.964 6.0 
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Obrázek 9: Vyznačené GNSS stanice NOA 

4.3.1. Výpočty souřadnic z denních soborů technologie GNSS 
 

 Vyhotovení analýzy probíhá ze souborů, které jsou ve formátu RINEX. Měření se 

konalo každý den v 30 sekundových intervalech, tyto soubory obsahovali dvoufrekvenční 

GPS kód a fázi pozorování. Ukázka RINEX souboru ze stanice PATO je v příloze č. 1. Pro 

analýzu dat používáme metodu PPP (Precise Point Positioning). Výpočty se realizují 

interaktivně přes internet, na základě denních datových zazipovaných GNSS souborů  

ve formátu RINEX. Nejdříve je nutné se zaregistrovat a získat přístupová práva na této 

adrese: http://www.geod.nrcan.gc.ca. Jedná se o Kanadský prostorový referenční systém. 

Po obdržení účtu je nutné zvolit jméno uživatele (většinou e-mail) a heslo. Po přihlášení do 

aplikace lze zvolit dané parametry a může dojít k výpočtu. V mém případě je potřeba zvolit 

geodetickou úlohu CSRS – Precise Point Positioning, kde se připojí daný RINEX soubor, 

http://www.geod.nrcan.gc.ca/�


Bc. Lucie Navrátilová: Analýza časových řad souřadnic vybraných permanentních GNSS 
stanic v Řecku 

29 
2013 

dále vybereme statický způsob zpracování a referenční systém ITRF in epoch a potvrdí se 

e-mail, na který budou zaslány výsledky. Tento postup musíme opakovat s každým 

jednotlivým datovým souborem. Ukázka vypočteného datového souboru ze stanice AGRI 

je v tabulce 5. Ostatní výpočetní protokoly jsou v příloze č. 2, 3, 4, 5 na CD. 

Tabulka 5: Obsah souboru s názvem CSRS-PPP Results for agri2710.txt 

<http://webapp.csrs.nrcan.gc.ca/field/data/20130309_0639_agri2710/20130309_0639_agri
2710_full_output .zip>  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ agri2710 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

The estimated coordinates / standard deviations (95%) for the agri2710 RINEX file are as 
follow:  

Latitude (ITRF05): 38 37 26.3808 (dms) / 0.004 (m)  

Longitude (ITRF05): 21 24 32.5073 (dms) / 0.010 (m)  

Ellipsoidal Height (ITRF05): 124.098 (m) / 0.020 (m)  

UTM (North) Northing: 4275131.547m Easting: 535605.368m Zone: 34 Scale Factor: 
0.99961561 (point) 0.99959614 (combined)  

Orthometric Height CGVD28 (HTv2.0): _NOT_DEFINED_  

Cartesian coordinates (X Y Z in meters) 4645296.238, 1821316.277, 3959869.626  

URL to PDF summary file: 
<http://webapp.csrs.nrcan.gc.ca/field/data/20130309_0639_agri2710/zip_dir_1/agri2710.p
df>  

URL to file of observations residual and satellites azimuth and elevation: 
<http://webapp.csrs.nrcan.gc.ca/field/data/20130309_0639_agri2710/zip_dir_1/agri2710_r
es.zip>  

Orbits & Clocks Used: IGS Final  

GNSS Data: GPS  

WGS84 ellipsoid used for (x,y,z) to (lat,long,h) transformation 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 Pro další vyhodnocení se budou používat tučně označené hodnoty – elipsoidická 

výška a rovinné souřadnice v systému UTM a příslušné střední chyby (směrodatné 

odchylky). 

4.3.2. Test odlehlých měření 
 

 Abychom získali co nejkvalitnější data je potřeba vyhodnotit statistický test, který 

zjistí správnost a úplnost zpracovaných dat a měl by předcházet každé analýze. Pokud se 

v analyzovaných souborech zjistí odlehlé hodnoty, musí se zhodnotit, jak se k těmto 

“špatným“ hodnotám dospělo a musí se vyloučit. 

 V tomto případě se použije Grubbsův test extrémních odchylek, který se využívá 

pro nezaujaté vylučování extremně velkých (malých) hodnot na základě vypočteného 

testovacího kritéria u těch souborů, které odpovídají Gaussovu normálnímu rozdělení. 

Tento test se provádí podle daných etap.  

 Postup testu: 

1) vzestupné seřazení hodnot výběrového souboru do řady 

2) výpočet aritmetického průměru  

n
x

x ∑=−

 

3) výpočet směrodatné odchylky 

1

)( 2
2

−

−
=
∑ ∑

n
n
x

x
s

i
i

 

4) výpočet testovacího kritéria pro první a poslední hodnotu variační řady 

s
xxT 1

1
−

=

−

 
s

xx
T n

n

−

−
=  

5) porovnání vypočteného testovacího kritéria s kritickou hodnotou pro dané n 

výběrového souboru a zvolenou hladinou významnosti (α = 0,05) v tabulce pro 

Grubbsův test 
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4.3.3. Zpracování výsledků PPP 
 

 K následujícímu zpracování výsledků je použit program P1-

Zpracovani_vysledku_PPP.exe (dále P1). Program musí být uložen ve stejném adresáři, 

jako jsou datové soubory, o kterých je zmínka v 4.3.1. V jedné sérii lze zpracovat data 

pouze z jednoho kalendářního roku, vzhledem k tomu, že datové soubory obsahují pouze 

pořadové číslo dne, proto budeme tento krok několikrát opakovat. Mezi vstupní soubory 

patří: data_PPP.inp a redukce_PPP.inp.  

 Soubor data_PPP.inp se vytvoří v souborovém manažeru příkazem 

dir>data_PPP.inp zadaným v daném adresáři a obsahuje seznam vstupních datových 

souborů. Soubor je potřeba editovat, vymazat nepotřebné řádky a dopsat správný název 

souboru. Ukázka souboru data_PPP.inp je v tabulce 7, pokračování datových souborů je 

v příloze č. 6 na CD. Program P1 byl naprogramován tak, že název souboru musí zaujímat 

pozici mezi 37-70 sloupcem. Soubor redukce_PPP se napíše tak, aby v prvním řádku byl 

rok výpočtu, pro který jsou v adresáři data, dále zde je násobný koeficient rms pro kreslení 

úseček chyb neboli měřítko kresby chybových úseček, které volíme v našem případě 1.0 a 

následuje x - redukce, y - redukce a h – redukce. Analýza se domnívá, že výsledné 

redukované rovinné souřadnice budou nejvýše v dm. Určení redukčních veličin se 

uskutečňuje experimentálně.  

Redukované souřadnice pro stanici AGRI:       Redukované souřadnice pro stanici PATO: 

 y = 4275131.5 m      y = 4237580.7 m 

 x = 55605.3 m      x = 568808.1 m 

 h = 124.0 m       h = 121.0 m 

Redukované souřadnice pro stanici ATAL:       Redukované souřadnice pro stanici THIV: 

 y = 4280173.6 m      y = 4243439.7 m 

 x = 673977.7 m      x = 702558.3 m 

 h = 135.3 m       h = 256.2 
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Tabulka 6: Ukázka souboru redukce_PPP.inp pro stanici AGRI 

2010 
1.0 
4275131.5 
535605.3 
124.0 

 

Tabulka 7: Ukázka souboru data_PPP.inp pro stanici AGRI 

09.03.2013  17:14             1˙736 CSRS-PPP Results for agri2710.txt 
09.03.2013  17:16             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2720.txt 
23.03.2013  17:29             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2730.txt 
09.03.2013  18:05             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2740.txt 
09.03.2013  18:07             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2750.txt 
09.03.2013  18:07             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2760.txt 
09.03.2013  18:08             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2770.txt 
09.03.2013  18:08             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2780.txt 
09.03.2013  18:09             1˙740 CSRS-PPP Results for agri2790.txt 
09.03.2013  18:10             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2800.txt 
09.03.2013  18:10             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2810.txt 
09.03.2013  18:11             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2820.txt 
09.03.2013  18:11             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2830.txt 
09.03.2013  18:11             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2840.txt 
09.03.2013  18:12             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2850.txt 
09.03.2013  18:12             1˙738 CSRS-PPP Results for agri2860.txt 
 

 Mezi výstupní soubory patří souradnice_PPP.dat, x.dat, x.bln, y.dat, y.bln, h.dat, 

h.bln. Soubor souradnice_PPP.dat obsahuje: modifikované juliánské datum ve dnech, 

rovinné souřadnice v UTM, elipsoidickou výšku nad elipsoidem WGS84 v metrech, název 

souboru, ze kterého byla data vybrána a směrodatné odchylky x, y, h v metrech. Ukázka 

souboru souradnice_PPP.inp je v tabulce 8, pokračování datových souborů je v příloze č. 7 

na CD 

Tabulka 8: Ukázka souboru souradnice_PPP.inp pro stanici AGRI 

55467.0   4275131.547    535605.368   124.098   CSRS-PPP Results for agri2710.txt   
0.004  0.010  0.020 
55468.0   4275131.550    535605.361   124.105   CSRS-PPP Results for agri2720.txt   
0.003  0.007  0.010 
55469.0   4275131.547    535605.363   124.093   CSRS-PPP Results for agri2730.txt  
0.005  0.016  0.020 
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55470.0   4275131.547    535605.368   124.099   CSRS-PPP Results for agri2740.txt  
0.003  0.007  0.010 
55471.0   4275131.547    535605.366   124.100   CSRS-PPP Results for agri2750.txt  
0.003  0.007  0.010 
55472.0   4275131.547    535605.368   124.099   CSRS-PPP Results for agri2760.txt  
0.003  0.008  0.010 
55473.0   4275131.547    535605.371   124.105   CSRS-PPP Results for agri2770.txt  
0.004  0.009  0.010 
55474.0   4275131.550    535605.371   124.108   CSRS-PPP Results for agri2780.txt  
0.003  0.007  0.010 
55475.0   4275131.547    535605.371   124.105   CSRS-PPP Results for agri2790.txt  
0.003  0.007  0.010 
55476.0   4275131.547    535605.368   124.101   CSRS-PPP Results for agri2800.txt  
0.003  0.007  0.010 
55477.0   4275131.550    535605.368   124.103   CSRS-PPP Results for agri2810.txt  
0.003  0.007  0.010 
55478.0   4275131.553    535605.368   124.095   CSRS-PPP Results for agri2820.txt  
0.003  0.007  0.010 
55479.0   4275131.553    535605.361   124.099   CSRS-PPP Results for agri2830.txt  
0.003  0.007  0.010 
55480.0   4275131.550    535605.371   124.095   CSRS-PPP Results for agri2840.txt  
0.003  0.007  0.010 
55481.0   4275131.550    535605.366   124.098   CSRS-PPP Results for agri2850.txt  
0.003  0.007  0.010 
55482.0   4275131.550    535605.368   124.100   CSRS-PPP Results for agri2860.txt  
0.003  0.007  0.010 
 

 Soubory x.dat, y.dat a h.dat obsahují data ve formátu vhodném pro následnou 

analýzu a kresbu a obsahují: modifikované juliánské datum ve dnech, redukované 

souřadnice a název souboru, ze kterého byla data vybrána. Ukázka datového souboru je 

v tabulce 9, ostatní datové soubory jsou v příloze č. 8, 9, 10, 11 na CD. 

Tabulka 9: Ukázka souboru x.dat pro stanici AGRI 

 55467.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2710.txt  
 55468.0      5.000    CSRS-PPP Results for agri2720.txt  
 55469.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2730.txt  
 55470.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2740.txt  
 55471.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2750.txt  
 55472.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2760.txt  
 55473.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2770.txt  
 55474.0      5.000    CSRS-PPP Results for agri2780.txt  
 55475.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2790.txt  
 55476.0      4.700    CSRS-PPP Results for agri2800.txt  
 55477.0      5.000    CSRS-PPP Results for agri2810.txt  
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 55478.0      5.300    CSRS-PPP Results for agri2820.txt  
 55479.0      5.300    CSRS-PPP Results for agri2830.txt  
 55480.0      5.000    CSRS-PPP Results for agri2840.txt  
 55481.0      5.000    CSRS-PPP Results for agri2850.txt  
 55482.0      5.000    CSRS-PPP Results for agri2860.txt  
 

 Soubory x.bln, y.bln a h.bln obsahují data pro kreslení chybových úseček, který 

požaduje software Surfer. Ukázka souboru je v tabulce 10, ostatní datové soubory jsou 

v příloze č. 12, 13, 14, 15 na CD. 

Tabulka 10: Ukázka souboru x.bln pro stanici AGRI 

2 0 
55467.0    4.30 
55467.0    5.10 
2 0 
55468.0    4.70 
55468.0    5.30 
2 0 
55469.0    4.20 
55469.0    5.20 
2 0 
55470.0    4.40 
55470.0    5.00 
2 0 
55471.0    4.40 
55471.0    5.00 
2 0 
55472.0    4.40 
55472.0    5.00 
2 0 
55473.0    4.30 
55473.0    5.10 
2 0 
55474.0    4.70 
55474.0    5.30 
2 0 
55475.0    4.40 
55475.0    5.00 
2 0 
55476.0    4.40 
55476.0    5.00 
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4.3.4. Vytváření datového souboru pro analýzu 
 

 V našem případě jsou analyzována data z různých let, proto je potřeba zpracování 

výsledků PPP udělat vícekrát (pro každý rok a každou stanici zvlášť). Další krok je vlastní 

pojmenování datových souborů, protože program P1 automaticky výsledným souborům 

zavádí stejné pojmenování. Jedná se o soubory x.dat, y.dat a h.dat. Následně se musí 

všechny datové soubory z jedné stanice spojit do jednoho souboru. Výsledkem jsem datové 

soubory x.dat, y.dat a h.dat.  

 Pro analýzu musí být data setříděna vzestupně a při spojování souborů se mohlo 

stát, že soubor data.inp obsahoval směsici vstupních souborů. V tomto případě je potřeba 

použít program P2-sort.bat (dále P2), který data setřídí. Tento soubor je možné dále 

editovat.  

4.3.5. Analýza dat 
 

 Analýza dat se uskutečňuje programem P3-Analyza_PPP.exe (dále P3). Tento 

program, je založen na tzv. anharmonické analýze, která byla na geodetické úlohy poprvé 

použita prof. Petrem Vaníčkem. Podstatou tohoto softwaru, který je dílem Jana Vondráka a 

byl modifikován Janem Kosteleckým, je analýza dat empirickým prokládáním 

nejpřijatelnější aproximační křivky metodou nejmenších čtverců. Výsledkem jsou 

parametry aproximační křivky, utvořené kombinací polynomických a harmonických členů. 

Více o této metodě v [15].  

 Program pracuje v dialogovém režimu a obsahuje vstupní soubory ve formátu 

souboru jmeno.dat (v našem případě např. x-sort.dat), přípona dat je povinná. Ukázka 

dialogu je zobrazena v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Ukázka dialogu programu P3 

PROGRAM ANAL 
ZADEJ STUPEN POLYNOMU, GMIN, PMAX, PMIN' 
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1  0.3  0  0 
 
ZADEJ POCET VNUCENYCH PERIOD, pokud nejsou zadej nulu 
0 
ZADEJ JMENO VSTUPNIHO SOUBORU (MUSI MIT PRIPONU "DAT") 
JMENO SE ZADAVA BEZ PRIPONY ! 
x-sort 
  

 Stupeň polynomu se volí a záleží na dané úloze: 

• 0 – znamená, že se určuje pouze neměnný posun 

• 1 – pokud se určuje konstantní posun a trend 

• 2 – pokud se určuje konstantní posun, trend a parabola 2. stupně 

 GMIN vyjadřuje hodnotu významnosti periodogramu (doporučená hodnota je 0.3). 

PMAX a PMIN jsou maximální a minimální hledané periody, pokud se zadají nuly, bude 

PMAX celý interval dat a PMIN se vypočítá jako maximální interval mezi přilehlými daty. 

V našem případě jsme použili stupeň polynomu 1, GMIN = 0.3 nebo 0.1, PMAX = 0  

a PMIN = 0.  

 Výstupní soubor se skládá z těchto souborů: 

• Jmeno.lst -  obsahuje rozsáhlou sadu komplexních výsledků analýzy: 

- parametry aproximačního polynomu a jejich směrodatné odchylky 

- parametry aproximačních kosinusovek a směrodatné odchylky těchto parametrů 

- grafické znázornění relativního periodogramu 

 Ukázka výstupního souboru je v tabulce 12, ostatní soubory jsou uvedeny v příloze 

č. 16, 17, 18 na CD.  

 

Tabulka 12: Ukázka výstupního souboru x1.LST pro stanici ATAL 

PROGRAM ANAL 
RESULTS OF EVALUATION FOR SERIE :   55105.0000 -    55211.0000 
COEF. OF POLYN. EXPANSION ( AND SDS ) 
 
 A      0.21691E+01  -0.38383E-03   Konstatní člen a lineární člen 
 M A    0.31725E-01   0.96216E-03   Směrodatné odchylky 
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      P   AMP(COS) AMP(SIN)         M A(COS) M A(SIN) 
 
     7.463   0.0059  -0.1675          0.0447   0.0445 

Nalezené amplitudy (cm) Směrodatná odchylka amplitud 
nejvýznamnější periody 

 
 
 MO=0.286808E+00   TO=    53.0  Jednotková střední chyba 
 
Redukovaný čas. údaj    vstupní data       apromi.data oprava 
             T                   X               X'              V 
     1    -53.0000000          2.6000          2.2939    0.306125E+00 
     2    -52.0000000          2.3000          2.1608    0.139178E+00 
     3    -51.0000000         2.2000          2.0467    0.153348E+00 
     4    -50.0000000         2.5000          2.0274     0.472641E+00 
     5    -49.0000000         2.6000          2.1156     0.484427E+00 
     6    -48.0000000         2.2000          2.2521   -0.521207E-01 
     7    -47.0000000         2.5000          2.3456    0.154449E+00 
      
pokračování v příloze č.  
 
Periodogram relativní hodnoty významnosti jednotlivých period G 
   LNF   P    G       0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0 
 -4.68107.77 0.110     I    *                                              
 -4.65104.58 0.107     I    *                                              
 -4.62101.49 0.105     I    *                                              
 -4.59 98.49 0.101     I    *                                              
 -4.56 95.58 0.097     I    *                                              
 -4.53 92.76 0.093     I    *                                              
 -4.50 90.02 0.088     I   *                                               
 -4.47 87.36 0.083     I   *                                               
 -4.44 84.77 0.078     I   *                                               
 -4.41 82.27 0.072     I   *                                               
 -4.38 79.84 0.066     I  *                                                
 -4.35 77.48 0.060     I  *                                                
 -4.32 75.19 0.055     I  *                                                
 -4.29 72.97 0.050     I  *                                                
 -4.26 70.81 0.046     I *                                                 
 -4.23 68.72 0.043     I *                                                 
 -4.20 66.69 0.040     I *                                                 
 -4.17 64.72 0.039     I *                                                 
 -4.14 62.80 0.040     I *                                                 
 -4.11 60.95 0.043     I *                                                 
 -4.08 59.15 0.049     I *                                                 
 -4.05 57.40 0.057     I  *                                                
 -4.02 55.70 0.068     I  *                                                
 -3.99 54.05 0.080     I   *                                               
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 -3.96 52.46 0.095     I    *                                              
 -3.93 50.91 0.111     I     *                                             
 -3.90 49.40 0.129     I     *                                             
 -3.87 47.94 0.148     I      *                                            
 -3.84 46.53 0.169     I       *                                           
 -3.81 45.15 0.191     I         *                                         
 -3.78 43.82 0.213     I          *                                        
 -3.75 42.52 0.236     I           *                                       
 -3.72 41.26 0.256     I            *                                      
 -3.69 40.04 0.274     I             *                                     
 -3.66 38.86 0.286     I             *                                     
 -3.63 37.71 0.293     I              *                                    
 -3.60 36.60 0.295     I              *                                    
 -3.57 35.52 0.295     I              *                                    
 -3.54 34.47 0.297     I              *                                    
 -3.51 33.45 0.301     I              *                                    
 -3.48 32.46 0.307     I              *                                    
 -3.45 31.50 0.313     I               *                                   
 -3.42 30.57 0.314     I               *                                   
 -3.39 29.67 0.310     I               *                                   
 -3.36 28.79 0.303     I              *                                    
 -3.33 27.94 0.292     I              *                                    
 -3.30 27.11 0.275     I             *                                     
 -3.27 26.31 0.251     I            *                                      
 -3.24 25.53 0.219     I          *                                        
 -3.21 24.78 0.194     I         *                                         
 -3.18 24.05 0.196     I         *                                         
 -3.15 23.34 0.228     I          *                                        
 -3.12 22.65 0.275     I             *                                     
 -3.09 21.98 0.322     I               *                                   
 -3.06 21.33 0.361     I                 *                                 
 -3.03 20.70 0.384     I                  *                                
 -3.00 20.09 0.380     I                  *                                
 -2.97 19.49 0.349     I                *                                  
 -2.94 18.92 0.297     I              *                                    
 -2.91 18.36 0.233     I           *                                       
 -2.88 17.81 0.164     I       *                                           
 -2.85 17.29 0.104     I    *                                              
 -2.82 16.78 0.091     I    *                                              
 -2.79 16.28 0.142     I      *                                            
 -2.76 15.80 0.201     I         *                                         
 -2.73 15.33 0.243     I           *                                       
 -2.70 14.88 0.271     I             *                                     
 -2.67 14.44 0.306     I              *                                    
 -2.64 14.01 0.359     I                 *                                 
 -2.61 13.60 0.421     I                    *                              
 -2.58 13.20 0.457     I                      *                            
 -2.55 12.81 0.419     I                    *                              
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 -2.52 12.43 0.301     I              *                                    
 -2.49 12.06 0.165     I       *                                           
 -2.46 11.70 0.178     I        *                                          
 -2.43 11.36 0.273     I             *                     
                 

 

• Jmeno-sur.dat – pro kresbu dat Surferem 

 Ukázka souboru Jmeno-sur.dat je uvedena v tabulce 13, ostatní soubory jsou 

v příloze č. 19, 20, 21 na CD. 

Tabulka 13: Ukázka výstupního souboru x1-sur.dat pro stanici ATAL 

 55105.000     2.600 
 55106.000     2.300 
 55107.000     2.200 
 55108.000     2.500 
 55109.000     2.600 
 55110.000     2.200 
 55111.000     2.500 
 55112.000     2.500 
 55113.000     2.200 
 55116.000     1.900 
 55118.000     2.500 
 55119.000     2.500 
 55120.000     2.200 
 55121.000     2.200 
 55122.000     1.600 
 55123.000     1.600 
 55124.000     2.200 
 55125.000     2.200 

 

• Jmeno-sur.bln – pro kresbu dat Surferem 

 Ukázka výstupního souboru Jmeno-sur.bln je v tabulce 14, ostatní soubory jsou 

v příloze č. 22, 23, 24 na CD.  

Tabulka 14: Ukázka výstupního souboru x1-sur.BLN pro stanici ATAL 

        83 1 
 55105.000     2.298 
 55106.000     2.039 
 55107.000     2.033 
 55108.000     2.309 
 55109.000     2.228 
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 55110.000     2.200 
 55111.000     2.371 
 55112.000     2.450 
 55113.000     2.200 
 55116.000     1.989 
 55118.000     2.424 
 55119.000     2.208 
 55120.000     2.229 
 55121.000     2.453 
 55122.000     1.970 
 55123.000     1.819 
 55124.000     2.119 
 55125.000     2.056 

 

• Jmeno-graf.dat – vstupní soubor pro následující výpočet 

Ukázka souboru Jmeno-graf.dat je v tabulce 15, ostatní soubory jsou v příloze č. 25, 26, 27 

na CD. 

Tabulka 15: Ukázka výstupního souboru x1-graf.dat pro stanici ATAL 

      0.5515800E+05      -0.5300000E+02       0.5300000E+02 
NPOL 
    2 
    0.21728E+01   -0.42808E-03 
NPER 
    0 
       0.5515800E+05      -0.5300000E+02       0.5300000E+02 
NPOL 
    2 
    0.21691E+01   -0.38383E-03 
NPER 
    1 
    7.463   0.0059  -0.1675           0.0447   0.0445 
       0.5515800E+05      -0.5300000E+02       0.5300000E+02 
NPOL 
    2 
    0.21626E+01    0.10963E-03 
NPER 
    2 
    7.463  -0.0009  -0.1767           0.0425   0.0421 
   13.197   0.0640   0.1304           0.0419   0.0432 
       0.5515800E+05      -0.5300000E+02       0.5300000E+02 
NPOL 
    2 
    0.21641E+01    0.24664E-03 
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NPER 
    3 
    7.463   0.0108  -0.1678           0.0418   0.0414 
   13.197   0.0468   0.1468           0.0419   0.0434 
   20.086   0.0122  -0.1034           0.0425   0.0430 
       0.5515800E+05      -0.5300000E+02       0.5300000E+02 

 

4.3.6. Grafické výstupy 
 

 Grafické výstupy jsou provedeny v softwaru Surfer 7, ale je možno použít i jiné 

programy. Pro vykreslení variací výsledných poloh a jejich středních chyb jsou soubory 

x.dat, y.dat, h.dat a x.bln, y.bln, h.bln. Na x-ové ose je znázorněný čas v MJD 

(modifikované juliánské datum). Pro znázornění aproximační křivky, kterou jsme vytvořili 

v programu P3 použijeme program P4-Graf1.exe (dále P4). Tento program vykreslí 

aproximační křivku na podkladě ručně zadaném počtu period a chyby v mm.  

 

Tabulka 16: Ukázka dialogu programu P4 

PROGRAM GRAF1 
Zadej jmeno vstupniho souboru bez pripony 
(pripona musi byt dat!) 
 x1-graf 
zadej pocet period, chybu v mm' 
 8  3.0 

 

 Vstupní soubor x1-graf.dat byl vytvořen v programu P3, stejné řešení je i pro 

složky y a h. Zadaný počet period byl zvolen na podkladě analýzy výstupního souboru 

jmeno.lst (v našem případě x1.lst). Výstupem z programu P4 je soubor Jmeno-sur1.bln 

(v našem případě x1-graf-sur1.bln), který je potřeba pro vykreslení aproximační křivky 

v programu Surfer a soubor Jmeno-sur2.bln (v našem případě x1-graf-sur2.bln), který 

slouží pro vykreslení obalové křivky o velikosti zadané střední chyby. Ukázky souborů 

Jmeno-graf-sur1.bln a Jmeno-graf-sur2.bln jsou v tabulce 17 a 18, ostatní soubory jsou 

v příloze č. 28, 29, 30 na CD. 
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Tabulka 17: Ukázka souboru Ukázka výstupního souboru x1-graf-sur1.bln pro 

stanici ATAL 

301 1 
     55105.0000000    2.300 
     55105.3533333    2.248 
     55105.7066667    2.137 
     55106.0600000    2.021 
     55106.4133333    1.958 
     55106.7666667    1.978 
     55107.1200000    2.070 
     55107.4733333    2.189 
     55107.8266667    2.284 
     55108.1800000    2.321 
     55108.5333333    2.300 
     55108.8866667    2.246 
     55109.2400000    2.195 
     55109.5933333    2.175 
     55109.9466667    2.193 
     55110.3000000    2.243 
     55110.6533333    2.308 
     55111.0066667    2.373 
     55111.3600000    2.426 
     55111.7133333    2.454 
     55112.0666667    2.444 
     55112.4200000    2.387 
     55112.7733333    2.284 

 

Tabulka 18: Ukázka souboru Ukázka výstupního souboru x1-graf-sur2.bln pro 

stanici ATAL 

604 1 
     55105.0000000    1.600 
     55105.0000000    3.000 
     55105.3533333    2.948 
     55105.7066667    2.837 
     55106.0600000    2.721 
     55106.4133333    2.658 
     55106.7666667    2.678 
     55107.1200000    2.770 
     55107.4733333    2.889 
     55107.8266667    2.984 
     55108.1800000    3.021 
     55108.5333333    3.000 
     55108.8866667    2.946 
     55109.2400000    2.895 
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     55109.5933333    2.875 
     55109.9466667    2.893 
     55110.3000000    2.943 
     55110.6533333    3.008 
     55111.0066667    3.073 
     55111.3600000    3.126 
     55111.7133333    3.154 
 

 Pro vypracování v programu Surfer byl použit přednastavený soubor s příponou set, 

kde se předem zvolilo rozhraní MJD, velikost grafů a rozmezí posunů. Výsledná grafická 

podoba závisí především na zpracovateli. V našem případě udává modře vyznačená část 

stav před zemětřesením a červená je stav po zemětřesení.   

 

4.3.7. Zhodnocení výsledků 
 

 Naším úkolem je vyhodnotit, zda rozdíl a1 – a2 je statisticky významný. K dispozici 

máme a1 a její aposteriorní střední chybu ma1 a hodnotu a2 a její aposteriorní chybu ma2. 

Aposteriorní střední chybu veličiny: 

 

 vypočítáme dále. 

 V našem případě platí, že hodnoty a1 a a2 jsou nezávislé. Proto: 

 

Pro testování statistické významnosti hodnoty da, lze použít Studentovo rozdělení, pro 

které při dostatečně velkém souboru pozorování (n > 20), z nichž bylo určeno a1 a a2 platí: 

• |da | > 2 mda  → ke statisticky významnému posunu došlo s praktickou 

jistotou, 

• 2 mda > |da | > mda  → ke statisticky významnému posunu mohlo dojít, 

• mda > |da |   → ke statisticky významnému posunu pravděpodobně, 

nedošlo 
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to vše s rizikem omylu 5%.  

Tabulka 19: Výsledky posunů jednotlivých stanic 

 |da | [cm] mda [cm] VÝSLEDEK 

ATAL 

y: 0,04 y: 0,75 Nedošlo k posunu 

x: 0,07 x: 0,47 Nedošlo k posunu 

h: 0,98 h: 1,94 Nedošlo k posunu 

PATO 

y: 0,32 y: 0,42 Nedošlo k posunu 

x: 0,11 x: 0,43 Nedošlo k posunu 

h: 0,55 h: 0,86 Nedošlo k posunu 

THIV 

y: 0,10 y: 0,34 Nedošlo k posunu 

x: 0,27 x: 0,33 Nedošlo k posunu 

h: 0,30 h: 0,67 Nedošlo k posunu 

 

 U stanice AGRI nemohlo dojít ke zhodnocení výsledků, protože nebyly k dispozici 

měřená data z daného období. 

 

 

Obrázek 10: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice ATAL – souřadnice y 

 



Bc. Lucie Navrátilová: Analýza časových řad souřadnic vybraných permanentních GNSS 
stanic v Řecku 

45 
2013 

 

Obrázek 11: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice ATAL – souřadnice x 

 

Obrázek 12: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice ATAL – souřadnice h 

MJD:  55100 – 26. 9. 2009   55500 – 31. 10. 2010 

  55200 – 4. 1. 2010   55600 – 8. 2. 2011 

  55300 – 14. 4. 2010   55700 – 19. 5. 201 

  55400 – 23. 7. 2010 
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Obrázek 13: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice PATO – souřadnice y 

 

 

Obrázek 14: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice PATO – souřadnice x 
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Obrázek 15: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice PATO – souřadnice h 

MJD:  55000 – 18. 6. 2009 55300 – 14. 4. 2010 

 55100 – 26. 9. 2009 55400 – 23. 7. 2010 

 55200 – 4. 1. 2010 55500 – 31. 10. 2010 

 

Obrázek 16: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice THIV – souřadnice y 
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Obrázek 17: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice THIV – souřadnice x 

 

Obrázek 18: Ukázka výsledků analýzy posunu GNSS stanice THIV – souřadnice h 

MJD:  54850 – 19. 1. 2009 55100 – 26. 9. 2009 

 54900 – 10. 3. 2009 55150 – 15. 11. 2009 

 54950 – 9. 5. 2009 55200 – 4. 1. 2010 
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 55000 – 18. 6. 2009 55350 – 23. 2. 2010 

 55050 – 7. 8. 2009 55300 – 14. 4. 2010 

5. Použité softwarové vybavení 
 

5.1. Surfer 9 
 

 Surfer podporuje Microsoft Windows a je to program vhodný pro 3D profilování  

a mapování. Snadno a rychle převede data, lze v něm vyhotovit povrchové mapy, drátový 

model, vektorové mapy, stínový reliéf, grafy atd. Podporuje formáty BLN, BMP, BNA, 

CGM, DXF, GIF, JPEG, PDF Raster, TIF a další. 

5.2. Software pack  
 

 Softwarový balíček P1-Zpracovani_vysledku_PPP, P2-sort, P3-Analyza_PPP,  

P4-graf1 poskytl vedoucí diplomové práce prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. Blíže jsou 

programy popsány v předchozích kapitolách. 

5.3. Microsoft Word 2007 
 

Microsoft Word 2007 je textový editor, sloužící k vytváření, poskytování a čtení 

dokumentů. Podporuje formáty PDF,XPS,XML a ZIP. Výchozí příponou soborů v novém 

formátu je .docx. 

5.4. Total Commander 
 

 Total Commander patří mezi nejznámější souborové manažery. Umožňuje rychlou 

a účelnou správu souborů se spoustou podpůrných nástrojů. Rychle a snadno dělí, 

sjednocuje, zpracovává, kopíruje a přesouvá soubory nebo celé adresáře. Mezi základní 

nástroje patří např. zip archivátor nebo hromadné přejmenování souborů. 
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6. Závěr 
 

 Cílem diplomové práce je analýza časových řad souřadnic na vybraných 

permanentních GNSS stanicích. Pro stanici AGRI není možné vytvořit analýzu, protože 

nejsou k dispozici měřená data z tohoto období. Na ostatních GNSS stanicích nedošlo 

k takové změně, abychom mohli mluvit o posunu. GNSS stanice THIV se ve složce h 

v období po zemětřesení chová interesantně. Tato analýza může být prospěšná pro 

následné budování a tvorbu nových GNSS stanic v okolí oblasti Efpalio ve středním 

Řecku.  
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