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Anotace 

 Tato práce se věnuje problematice měření vzdáleností v souvislosti s proměřováním 
parametrů komparační základny. Podrobně se zabývá přímými metodami měření 
vzdáleností i nepřímými metodami určování vzdáleností, a to s ohledem na jejich přesnost 
a praktickou využitelnost. 
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 This thesis treats of an issues about measuring of distances in pilot base measuring 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADM   Absolute distance meter 

BMZ   Báňská měřická základna 

EDM   Electromagnetic distance measurement (elektronické měření délek) 

IGDM  Institut geodézie a důlního měřictví 

ObNV  Obvodní národní výbor 

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

PLJ   Poloviční laboratorní jednotka 

ppm  Parts per milion 

TCH   Teorie chyb a vyrovnávací počet  

VŠB   Vysoká škola báňská 

VÚGTK  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je určení parametrů geodetické délkové základny 

sestávající ze sedmi stabilizovaných bodů. Podružným cílem je podání komplexního 

pohledu na problematiku měření vzdáleností. 

Práce se podrobně věnuje problematice nepřímého určování délek paralaktickou 

metodou. Obdobně se autor bude zabývat problematikou elektronického měření délek. 

Další stať bude věnována interferometrickému měření délek, a to především v souvislosti s 

komparací měřických pomůcek. 

Dílčím výsledkem práce je určení nejvhodnější metody pro proměřování kalibrační 

základny, a to s ohledem na dostupnost měřických pomůcek, časovou náročnost a přesnost 

měření. Takto určená metoda bude dále použita při zjišťování primárního cíle práce, 

kterým je stanovení délkových parametrů základny a sekundárního cíle práce, kterým je  

posouzení stability základny. Obsahem práce je také autorův pohled na aktuální stav a 

možnosti optimalizace základny. 

  



Tomáš Bernat: Stanovení parametrů délkové základny 

 

 

 

2012  10 

2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ZÁKLADNY 

Sledovaná základna je situována v lesních prostorách nedaleko obce Krásné Pole v 

blízkosti areálu Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Základna je vzdálena od rušivých 

vlivů, jakými jsou například stavební činnost, či dopravní činnost. Umístěním základny v 

lesních prostorách bylo díky vegetaci dosaženo zastínění základny a eliminování vlivů 

povětrnostních podmínek. Především v letním období bohatém na vegetaci je tak snížen 

případný vliv refrakce. 

 

Obrázek 1: Mapa Ostravy a dotčené lokality [11] 

Základna je majetkem Hornicko-geologické fakulty, Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava a slouží pro vědecké účely a pro účely výuky. Aktuálně by 

mohla být stabilita základny ovlivněna výstavbou silnice spojující města Opava - Ostrava. 

Stavba je od základny vzdálena přibližně 600 metrů. Další stavební činnost probíhá v těsné 

blízkosti základny, a to v areálu Hvězdárny a Planetária Johanna Palisy, kde dochází k 

celkové rekonstrukci objektu. Stabilita může být ovlivněna především s ohledem na 

zvýšenou dopravní vytíženost v dané oblasti. 
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Báňská měřická základna (dále BMZ), je tvořena soustavou sedmi betonových 

pilířů, ve kterých je stabilizován čep s křížkem. Soustava sedmi pilířů realizuje systém 21 

různých délek. 

 

Obrázek 2: Rozmístění bodů základny a stabilizace bodu [9] 

Každý z pilířů je před povětrnostními vlivy chráněn plechovým krytem. V pilířích 

je zapuštěna ocelová konstrukce s otvorem pro uchycení třínožek. Centrace nad značku 

byla do roku 2013 prováděna optickými dostřeďovači. Roku 2013 proběhla úprava 

systému stabilizace jednotlivých pilířů, stávající konstrukce byla doplněna o ocelové 

podložky nucené centrace s univerzálním závitem. Závity ovšem neodpovídají bodům 

stabilizovaným v pilířích, respektive osy vrutů nejsou totožné s osami měřických značek. 

Body základny již tedy nejsou definovány čepovou značkou s křížkem ale průnikem svislé 

osy závitu nucené centrace s rovinou povrchu podstavy tělesa nucené centrace. BMZ je 

tedy určena souborem bodů realizovaných systémem nucené centrace.  
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Prostorová stálost jednotlivých bodů je za ideálních podmínek v čase neměnná. 

Jakékoli změny v poloze bodů nelze žádnými postupy korigovat. Jedinou možností je 

prevence, tedy ochrana bodů vůči vnějším vlivům. Posun bodů bývá mnohdy způsoben 

především vlivem úrovně spodní vody nebo vlivem změny teplot. V případě BMZ nelze 

vyloučit ani vliv kořenového systému okolních stromů. Periodicita rekalibrace délkových 

etalonů bývá v praxi přibližně co 2 roky, délková údržba pak 1 až 2 měsíce. Analýzou 

dlouhodobého sledování délek lze prokázat drift jednotlivých bodů, který pak může při 

překročení určité hodnoty poukázat na vhodnost nového určení parametrů etalonu. V rámci 

této základny by bylo vhodné případný dlouhodobý projekt měření posunů realizovat až po 

ustálení stavebních prací v areálu hvězdárny.  [17] 

 
Obrázek 3: Stabilizace bodu základny 
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3 HISTORIE BMZ 

Roku 1973 byl vypracován návrh na vybudování Astronomicko-geodetické a 

geofyzikální základny. Výstavbu tehdy financovaly především OKD, v nižší míře pak VŠB 

a tehdejší ObNV Ostrava - Poruba. Zařízení bylo uvedeno do provozu roku 1980, od 

tohoto roku je Vysoká škola Báňská výhradním vlastníkem a provozovatelem celého 

zařízení. Organizačně byla BMZ rozdělena do třech oddělení. Oddělení důlního měřictví, 

oddělení hornické geofyziky a oddělení hvězdárny a planetária. Součástí oddělení důlního 

měřictví byla také triangulační měřická věž, jejíž uplatnitelnost je v dnešní době negativně 

ovlivněna vzrostlými stromy. Oddělení důlního měřictví bylo v rámci strukturálních změn 

Hornicko-geologické fakulty VŠB - Technické univerzity Ostrava roku 1994 oficiálně 

zrušeno. Oddělení Hvězdárny a planetária se stalo součástí Institutu geodézie a důlního 

měřictví. Provoz oddělení geofyziky byl jakožto seismologická stanice plně 

automatizován. [6] 

 
Obrázek 4: Triangulační měřická věž 
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4 VÝZNAM BMZ 

V dřívějších dobách BMZ sloužila především k účelu proměřování těžních jam, 

dnes už tedy jen jako komparační základna resp. pracovní etalon délek. Obecně slouží 

etalon délek k přenosu jednotky délky na etalony nižších řádů a na pracovní měřidla 

využívaná v České republice.  BMZ je terénní etalon sloužící ke kalibraci dálkoměrných 

přístrojů. Základna je nezbytná pro účely seřizování optickomechanických a 

elektronických prvků měřícího přístroje. Z měření je také možné zjistit metrologické 

charakteristiky jakou je např. adiční konstanta měřidla. Přesnost elektronických dálkoměrů 

je deklarována technickými specifikacemi přímo od výrobce. Takto stanovené hodnoty 

přesnosti nemusí být vždy přesné a s časem, resp. s mírou užívání přístroje se mohou 

měnit. Proto je nutné přístroje kalibrovat. Vhodně provedenou kalibrací lze ověřit přesnost 

dálkoměrného zařízení a v případě nesrovnalostí lze zavést korekce. BMZ plně vyhovuje 

účelům IGDM, v celostátním měřítku je však svým rozsahem zastaralá. [17] 

Pro zajištění funkce základny je nutno znát její délkové parametry. Tyto parametry 

je nutno určit s co možná nejvyšší přesností. V září roku 2013 bylo pracovníky VÚGTK 

provedeno ADM měření délek této základny. Měření bylo provedeno pomocí přístroje 

Leica Absolute Tracker AT401. Dle technické specifikace výrobce je přesnost měření 

délek ±10 m, rozlišovací schopnost přístroje pak odpovídá hodnotě 0,1 m. Nucená 

centrace instalovaná na BMZ je nedílnou součástí pro dosažení vysoké přesnosti za kratší 

čas, než by tomu bylo u centrace běžným způsobem. Urychlení procesu kalibrace není 

důležité pouze s ohledem na pohodlnost měření ale eliminuje se jím především vliv 

teplotních změn v rámci časového úseku. Tímto měřením byly délky zjištěny s přesností 

řádově vyšší než je teoreticky dosažitelná přesnost pomůcek a metod dostupných v rámci 

studia. Výsledné hodnoty ADM měření byly tedy po dohodě s vedoucím práce převzaty a 

dále použity pro srovnání s mnou naměřenými hodnotami.  
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5 ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ DÉLEK 

5.1 Druhy elektronických dálkoměrů 

Elektronický dálkoměr je přístroj, díky kterému lze délky měřit s vysokou 

přesností, jednoduše a rychle. Dálkoměry lze rozdělit s ohledem na pásmo generovaného 

elektromagnetického záření, a to na dálkoměry světelné a dálkoměry radiové. Světelné 

dálkoměry využívají elektromagnetického vlnění v rozsahu 400 až 900 nm, což je 

spektrum viditelného a infračerveného světla. Dále lze dálkoměry rozdělit dle typu metody 

zpracování signálu na dálkoměry fázové, impulzové a frekvenční. 

Světelné dálkoměry byly v dobách počátku vývoje užívány především pro vědecké 

účely, a to v souvislosti s určováním rychlosti světla. Radiové dálkoměry byly užívány 

především v oblasti řízení letecké a lodní dopravy. První světelné dálkoměry byly 

konstruovány již ve 30. letech 20. století, převážně šlo o prototypy, které svou přesností 

plně neodpovídaly potenciálu použité metody. Obdobně se rozvíjel vývoj také radiových 

dálkoměrů, a to především v souvislosti s vývojem radiolokátorů. S vypuknutím druhé 

světové války měly radiolokátory a s nimi i radiové dálkoměry před těmi světelnými 

vývojový náskok. Vývoj světelných dálkoměrů pokračoval po druhé světové válce, kdy byl 

zkonstruován relativně přesný přístroj, který byl schopen měřit vzdálenost 10 km s chybou 

několika centimetrů. V rámci geodetických prací se s postupujícím časem přestaly radiové 

dálkoměry používat. U radiových dálkoměrů je nutná observace na obou koncových 

bodech určované vzdálenosti, což je pro geodetické účely nepraktické. Radiové dálkoměry 

navíc vykazují nižší přesnost. 

V dřívějších dobách byly geodetické dálkoměry samostatnými přístroji. Moderní 

univerzální elektronické teodolity již dálkoměry obsahují a zastanou funkci jak klasického 

mechanického teodolitu, tak dálkoměrného přístroje. Do univerzálních elektronických 

teodolitů jsou implementovány výpočetní algoritmy, které ze změřených parametrů v 

reálném čase převádějí hodnotu šikmé délky na její ekvivalent v podobě vodorovné a 

výškové složky. Standardní doba měření délky se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 sekund. 

Automatické ukládání měřených dat je v dnešní době samozřejmostí. 
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Obrázek 5: Schéma měření elektronickým dálkoměrem 

Principiálně se při elektronickém měření délek využívá znalosti definované 

rychlosti příslušného elektromagnetického vlnění a měřeného času, po který 

elektromagnetický impulz putuje z vysílače na odrazný hranol a zpět do přijímače. Šikmá 

délka se pak spočte z obecného vztahu pro výpočet délky tedy 

= ∙ ,																																																														 5.1 			 
délku je ovšem nutno vydělit dvěma, poněvadž měřený čas zahrnuje jak uraženou 

vzdálenost od stanoviska k odraznému hranolu, tak vzdálenost od hranolu zpět na 

stanovisko. K této vzdálenosti je ještě nutno přičíst tzv. adiční konstantu přístroje, 

výsledný vztah má tedy tvar 

= ∙2 + ,																																																									 5.2 			 
kde v je rychlost šíření příslušného elektromagnetického vlnění, t je měřený tranzitní čas a 

ka  je adiční konstanta přístrojového vybavení. Podkapitola 5.1 vychází ze zdroje [12]. 
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5.2 Modulace elektromagnetického vlnění 

V rámci geodetických prací je tím nejvyužívanějším elektromagnetickým zářením 

záření infračervené, emitované arsenid gallitými luminiscenčními diodami, při vysoké a 

konstantní frekvenci. Vzhledem k nevhodným vlastnostem nosných vln o neměnných 

parametrech, jsou tyto vlny modulovány. Modulací se rozumí plynulá změna jednoho, 

nebo více parametrů vlnění v rámci určitého rozmezí hodnot. Modulace může být 

dosaženo buďto modulací amplitudy, frekvence nebo fáze. V případě světelných 

dálkoměrů je používána především modulace amplitudová, u radiových lze použít fázové i 

frekvenční modulování. Výsledné modulované vlnění bude mít vhodné parametry pro 

přesné měření, pro dobré šíření prostředím a nízkou energetickou náročnost. [15] 

Na obrázku níže jsou znázorněny jednotlivá vlnění. První zleva je nosná vlna, která 

má krátkou vlnovou délku a vysokou frekvenci. Druhé je modulační vlnění, 

charakterizované nízkou frekvencí avšak delší vlnovou délkou, přibližně λ = 10 m. Třetím 

vlněním pak bude nosná vlna s amplitudovou modulací. Amplitudovou modulací se mění 

amplituda nosného signálu, přičemž frekvence a fáze zůstává stejná. Ze znázornění 

modulovaného signálu je patrná přítomnost povahy jak nosného vlnění tak i modulačního 

vlnění. Patrná je také modulační obálka, která jakoby obaluje původní nosnou vlnu.  

 
Obrázek 6: Znázornění vlny nosné, měřící a modulované 

Rovnice (5.3) popisuje běžné monotónní vlnění charakterizované třemi parametry, 

kde A je amplituda, f je frekvence a φ0 je fázový posun. Rovnice (5.4) popisuje obecné 

vyjádření amplitudové modulace, kde  je hodnota posunu modulační obálky. 

= ∙ sin 2 + ,																																																		 5.3 			 
= ̅ + ∙ sin 2 ∙ sin 2 + .																																 5.4 			 

Podkapitola 5.2 vychází ze zdrojů [12] a [15]. 
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5.3 Impulzové dálkoměry 

Impulzový dálkoměr využívá principu určení vzdálenosti ze známé rychlosti šíření 

elektromagnetického vlnění a měření tranzitního času. Tranzitní čas je určen buďto pomocí 

oscilátoru nebo pomocí čítače impulzů s přesností na setiny nanosekund. Krátký intenzivní 

pulz záření je vyslán směrem na odrazný hranol, od kterého se odráží a putuje zpět do 

přijímače.  

 

Obrázek 7: Princip impulzového měření délek 

Měřená vzdálenost je určena z rychlosti šíření paprsku a času, po který paprsek 

putuje z vysílače k odraznému hranolu a zpět, dle vztahu 

2 = ∙ Δ + ,																																																											 5.3 			 
= ∙ Δ2 + ,																																																											 5.4 			 

kde D je určovaná vzdálenost, c je známá rychlost elektromagnetického vlnění, t je rozdíl 

mezi časem, kdy byl pulz vypuštěn vysílačem a časem kdy byl přijat přijímačem a ka  je 

adiční konstanta přístrojového vybavení.  

Tímto typem dálkoměru je dnes vybaveno mnoho univerzálních měřicích přístrojů. 

Výhodou tohoto systému je možnost měření bez odrazného systému, a to na vzdálenost  

několika stovek metrů. Podkapitola 5.3 vychází ze zdroje [15]. 
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5.4 Fázové dálkoměry 

Fázový dálkoměr měří hodnotu fázového rozdílu vysílaného a navrátivšího se 

signálu. Fázový posun může být určen analogovou nebo digitální metodou. Dále je nutné 

znát počet celých vlnových délek v rámci určované vzdálenosti. Určení počtu vlnových 

délek je zajištěno měřením ve větším rozsahu modulačních frekvencí. Tímto postupem se v 

podstatě vyhneme nutnosti měřit tranzitní čas.  

 

Obrázek 8: Princip fázového měření délek 

Měřená vzdálenost je určena z počtu celých vlnových délek a doměrku 

charakterizovaného fázovým posunem, dle vztahu 

2 = ∙ + Δ + ,																																															 5.5 			 
= ∙ 2 + Δ2 + ,																																															 5.6 			 

kde D je určovaná vzdálenost, N je počet celých vlnových délek, λ je vlnová délka, Δλ je 

doměrek a ka  je adiční konstanta přístrojového vybavení. Podkapitola 5.4 vychází ze 

zdroje [12] a [15]. 
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5.5 Přesnost elektronických dálkoměrů 

Dosažitelná přesnost elektronických dálkoměrů bývá uvedena v technické 

specifikaci dodávané výrobcem. Obecně může být dána vztahem 

= + ∙ ∙ 10 	 mm ,																																											 5.7 			 
kde a a b jsou konstanty udávané výrobcem v milimetrech, d je měřená délka v 

milimetrech. Přesnost je tedy dána konstantní složkou a a proměnnou složkou b, která je 

závislá na měřené délce. Vztah lze zavedením výrazu ppm upravit na tvar 

= 	mm + 	ppm,																																																 5.8 			 
kde ppm je zkratka z latinského pars per million, tedy výraz pro jednu miliontinu celku. 

Tato zkratka tedy přebírá funkční podstatu proměnné d ∙ 10  ze vztahu (5.7). Pro 

ilustraci, přesnost definovaná vztahem 1 mm + 2 ppm znamená, že konstantní složka 

přesnosti dálkoměru je 1 mm a každý další kilometr měřené délky, ovlivní výslednou 

přesnost délky o hodnotu dvou milimetrů. Tedy v případě měření vzdálenost o velikosti 2 

kilometry, bude hodnota stanovené přesnosti od výrobce 5 mm. [13] 

Konstanta a uvedená v předešlých odstavcích, zahrnuje nulovou a cyklickou chybu. 

Nulová chyba, neboli chyba aditivní, je chyba způsobená neidentickou polohou 

mechanického a elektronického středu přístroje. Cyklická chyba je způsobena 

elektronickými a optickými vadami přístroje. Cyklická chyba má systematický charakter, 

vykazuje známky periodicity ve smyslu jednotkové délky. [22] 

K zajištění správnosti měření je nutné provádět pravidelnou kontrolu měřicích 

přístrojů. Jde především o kontrolu násobné konstanty, součtové konstanty a 

krátkoperiodické chyby dálkoměru. Tyto kontroly lze provádět na stanovených 

kalibračních základnách. 
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5.6 Fyzikální korekce délek 

V homogenním a izotropním prostředí se elektromagnetické vlnění šíří přímočaře a 

konstantní rychlostí. Šíření elektromagnetického vlnění v reálném prostředí však není 

přímočaré a rychlost šíření není konstantní. Způsobeno je to nehomogenním a 

proměnlivým prostředím atmosféry. Tím jsou způsobeny nejen změny v rychlosti šíření 

vlnění a také změny tvaru dráhy. [12] 

Proto je nutné zavádět atmosférické korekce stanovené z podmínek reálného 

prostředí, ve kterém měření probíhá. Tyto podmínky jsou charakterizovány teplotou 

vzduchu, tlakem vzduchu a vlhkostí vzduchu. Dalšími faktory prostředí jsou koncentrace 

molekulárních prvků ve vzduchu, obsah prachových částic, dále se zjišťuje koncentrace 

látek jako dusík, kyslík, argon a oxid uhličitý. Korekce lze zavádět také z přímého určení 

indexu lomu vzduchu, a to za využití interferenčního refraktometru, což je speciální 

laserový interferometr. [3] 

Moderní univerzální měřící přístroje jsou vybaveny vnitřním algoritmem, který po 

zadání zjištěných atmosférických hodnot automaticky vypočte hodnotu výsledné korekce. 

Ta je definována hodnotou ppm a v rámci výsledků je uplatněna automaticky.  

Krom fyzikálních korekcí se nejen v případě elektronického měření délek zavádějí 

korekce matematické. V problematice kalibračních základen se však neuplatní. 

Matematické korekce se zavádějí u délek již opravených o korekce fyzikální. Pro ilustraci 

zde uvádím vyčet matematických korekcí, tedy převod délky na referenční plochu, převod 

délky na příslušné kartografické zobrazení a topografické korekce.  

5.7 Metoda ADM  

Tato podkapitola pojednává o určování vzdáleností metodou ADM (absolute 

distance meter), jde o termín užívaný výrobcem. Všechny kombinace délek Báňské 

měřické základny byly určeny metodou ADM, za využití měřícího přístroje Leica Absolute 

Tracker AT401. Měřické práce byly provedeny skupinou pracovníků kalibrační laboratoře 

VÚGTK. Výsledkem jejich měření je 21 vyrovnaných hodnot vzdáleností.  
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5.7.1 Princip Fizeaova experimentu měření rychlosti světla  

Roku 1849 učinil francouzský fyzik Hippolyte Fizeau pokus, kdy určil rychlost 

šíření světla za využití speciálního aparátu. Měření probíhalo mezi vrcholem pařížského 

Montmartru a vrcholem Mont Valérien ve městě Suresnes, místa jsou od sebe vzdálena 

8633 metrů. Samotný aparát sestával z polopropustného zrcadla, zdroje světla a ozubeného 

kola se 720 zářezy, tato část aparátu byla umístěna ve městě Surenses. Druhé zrcadlo bylo 

umístěno v Paříži. 

 

Obrázek 9: Schéma pokusu 

 Světelný paprsek vychází ze zdroje, láme se na polopropustném zrcadle a dopadá 

na rotující ozubené kolo. Škvírami v ozubeném kole prochází pouze zlomek světelného 

paprsku. Tyto částice paprsku dopadají na zrcadlo a vracejí se zpět k ozubenému kolu. 

Jedinou možností jak může paprsek projít zpět k pozorovateli, je zasáhnout další mezeru 

rotujícího ozubeného kola. Paprsky které projdou kolem podruhé, dopadají na 

polopropustné zrcadlo, kde je sleduje pozorovatel vhodně umístěným dalekohledem. 

Rychlost rotace byla experimentem stanovena na 12,6 otáček za sekundu a byla změřena 

pomocí měřidla upevněného na pohonu ozubeného kola. Přesnost určení této hodnoty 

významně ovlivnila výslednou hodnotu rychlosti šíření světla.  Vztah pro výpočet rychlosti 

světla c při známé vzdálenosti D a času t je 

= 2 	,																																																												 5.9 			 
kde čas neznáme, ten je nutné určit z frekvence otáčení a počtu štěrbin ozubeného kola. 

Ozubené kolo má 720 štěrbin a stejných 720 výstupků, které tak definují totožné úhlové 

výseče, kterých je tedy 1440. Aby se světlo navrátilo, musí se kolo otočit o jednu výseč, 
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tedy o hodnotu 1/1440 otáčky. Se zavedením periody T, resp. jejího ekvivalentu, 

převrácené hodnoty frekvence f, lze hledaný čas určit ze vztahu   

= 11440 ∙ 1 = 11440 	.																																									 5.10 			 
Dosazením do (5.9) lze rychlost světla určit ze vztahu 

= 2 ′ = 2 ∙ 1440 = 2 ∙ 8633 ∙ 1440 ∙ 12,6		.																			 5.11 			 
Rychlost šíření světla byla tímto experimentem stanovena hodnotou 313 274 km/s. 

Podkapitola 5.7.1 vychází ze zdroje [19]. 

5.7.2 Uplatnění principu v moderních dálkoměrech 

V rámci konstrukčních systémů výrobce Leica Geosystems, bylo mechanické 

ozubené kolo nahrazeno krystalem, který produkuje frekvenci o hodnotě 900 MHz. 

Dosažitelná přesnost měření je 0,01 mm, rozlišovací schopnost pak 1 m. Na princip 

měření lze pohlížet obdobně jako v kapitole 5.7.1 ale s tím rozdílem, že u ADM měření je 

neznámou veličinou vzdálenost a rychlost šíření elektromagnetického vlnění je 

parametrem známým. Schéma měřícího aparátu je pozměněno tak, že mechanické ozubené 

kolo je nahrazeno krystalem, zdroj světla laserovým generátorem a pozorovatel 

elektronickým detektorem záření. Výrobce Leica Geosystems pro systém užívá termín 

Absolute Distance Meter. [10] 

5.8 Interferometrické měření délek 

Laserové interferometry se využívají pro měření geometrických veličin, popřípadě 

slouží jako referenční generátory vzdáleností. Laserové interferometry jsou schopny 

určovat vzdálenosti s velice vysokou přesností. Využívá se zde principu interference 

elektromagnetického vlnění. Určovaná vzdálenost je charakterizována spojitou změnou 

polohy koutového odražeče, proto je nutné aby během měření nebyl laserový svazek 

přerušen. Koutový odražeč je součástí odečítacího zařízení, které umísťujeme do 

zájmových bodů. Generátor záření a soustava hranolů musí být umístěny v přímce. V 

oblasti geodézie je tato podmínka zpravidla zajištěna optickou lavicí, vůči které je stabilně 
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ukotveno i měřené těleso. Vnější přesnost metody je charakterizovaná hodnotou 0,5 až 1,0 

mikrometr. Metoda nalezla uplatnění v oborech, kde je vyžadována maximální přesnost. 

Například v oboru strojírenství při odměřování obráběcích strojů, kontrole geometrické 

přesnosti, při měření posunů a deformací a podobně. V oblasti metrologie pak při 

komparaci měřidel. V oblasti geodézie je takto přesná metoda vhodná pro komparování 

měřických pomůcek, jakými jsou měřická pásma, nivelační latě, paralaktické základnové 

latě, invarové dráty, dálkoměry. [13] 

Interference je superpozice (skládání) dvou a více vlnění. Aby mohla dvě vlnění 

interferovat, musí splňovat podmínky koherence. Koherentní vlnění mají totožný časový i 

prostorový původ (stejný zdroj), stejnou frekvenci (vlnovou délku), stejný směr kmitání 

(stejnou polarizaci). Interferenční jev dvou světelných záření má za následek zesílení nebo 

zeslabení vlnění v souvislosti s dráhovým, resp. fázovým rozdílem obou interferujících 

vlnění. Je-li rozdíl drah násobkem délky světelné vlny, záření je maximálně zesíleno. V 

případě, že je rozdíl drah násobkem poloviny vlnové délky, je záření maximálně zeslabeno 

a světlo zaniká. [4] [5] 

 

Obrázek 10: Interference vlnění 

Toto zesílení či zeslabení lze hodnotit dle velikosti výsledné amplitudy, u světla 

obecně pak intenzitou světla, tedy množstvím energie procházející plochou postavenou 

kolmo na směr šíření. Ideálními zdroji koherentního vlnění jsou především lasery či 

masery. Optická záření lze rozdělit na koherentní, nekoherentní a částečně koherentní. [4] 

[5] 

Nejčastěji používaným laserovým interferenčním komparátorem je Michelsonův 

laserový interferometr.  
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Obrázek 11: Schematické znázornění principu interferometru 

Zdrojem záření je tedy laser. Generovaný laserový paprsek dopadá na 

polopropustné zrcadlo, na kterém se paprsek rozdělí na rameno referenční a rameno měřící. 

Referenční rameno je odraženo na referenční zrcadlo, ze kterého se odráží zpět na zrcadlo 

polopropustné, kde pokračuje dále směrem do výstupu interferometru. Měřící rameno je 

propuštěno na měřící zrcadlo, od kterého se odráží zpět na zrcadlo polopropustné, které jej 

láme do výstupu interferometru. Dle rozdílu délek obou ramen se na výstupu 

interferometru vytváří destruktivní nebo konstruktivní interference. Perioda s jakou se tyto 

dvě limitní hodnoty interference střídají je rovna polovině vlnové délky užitého laserového 

záření. Je to dáno tím, že paprsek prochází měřícím ramenem dvakrát. Vztah pro určení 

relativní vzdálenosti 

 

= ∙ 2 + Δ 	,																																																			 5.12 			 
kde Drel  je měřená délka, n je počet celých spojitých přechodů mezi limitními hodnotami 

interference, λ je vlnová délka příslušného laserového záření a Δφ je doměrek 

charakterizovaný změřeným fázovým rozdílem. [3] [10] 

Při praktickém použití je nejběžnějším průchozím prostředím laserového paprsku 

prostředí vzduchu. Je proto nutné znát index lomu daného prostředí. Pro běžné účely lze 

použít tzv. Edlénovu formuli, která bere v potaz základní atmosférické veličiny (TPS 
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korekce). Pro vysoce přesná měření je nutné zavádět korekce z koncentrace molekulárních 

prvků ve vzduchu. Zjišťuje se koncentrace látek jako dusík, kyslík, argon a především oxid 

uhličitý. Po-té lze výsledky měření získat s přesností vyšší o dva řády, než-li u klasické 

TPS korekce. Index lomu prostředí lze určit také přímou metodou, a to za využití jiného 

typu laserového interferometru tzv. interferenčního refraktometru. S takovým přístrojem 

lze porovnávat rozdíl drah laserových svazků. [3] 

Dosažitelná přesnost měření pomocí této metody je velice vysoká, rozlišovací 

schopnost metody se pohybuje v rámci nanometrů. Takto přesná měření jsou vysoce 

náchylná na sebemenší změny atmosférických podmínek. Měření se většinou provádí v 

uzavřených prostorách jakými jsou laboratoře, průmyslové haly apod. V rozsahu 

prováděného měření je na pracovišti vhodné minimalizovat pohyb osob, obsluhu strojů, 

které by mohly ovlivnit lokální teplotu vzduchu, vhodné je také vypnutí vzdušných 

systému a uzavření oken. Již sebemenší vzdušný vír totiž může výsledky měření negativně 

ovlivnit.  

Už nepatrné změny atmosférických podmínek mohou měření ovlivnit v řádech 

desetin ppm. Přední výrobce interferenčních přístrojů RENISHAW, na svých stránkách 

zveřejnil pro sytém Renishaw ML10 tyto katalogové hodnoty. Rozsah měření délek až    

80 m, přesnost měření ±0,5 ppm, rozlišovací schopnost přístroje 0,001 m. Pro ilustraci 

také vliv změny atmosférických podmínek na výsledek měření. Pro zvýšení teploty 

vzduchu o 0,26 °C, snížení tlaku vzduchu o 0,83 mbar, zvýšení vlhkosti vzduchu o 29% a 

při teplotě 40 °C, uvádí zvýšení výsledné hodnoty měřené vzdálenosti o 0,25 ppm. [14] 
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6 PARALAKTICKÉ URČOVÁNÍ DÉLEK 

Jedná se o metodu určování délek prostřednictvím měření paralaktického úhlu 

definovaného záměrnými terčíky na základnové lati o známé délce. Jedná se o velice 

přesnou metodu určování vzdáleností, při splnění daných podmínek lze vzdálenost určit s 

přesností až na desetiny milimetru. V dnešní době se metoda používá především v oblasti 

inženýrské geodézie, a to výhradně při proměřování mikrosítí a délkových základen.  

Princip metody je založen na znalosti délky invarové latě. Tuto délku lze považovat 

za konstantní a obvykle má hodnotu 2 metry. Na jednom konci určované délky je umístěn 

úhloměrný přístroj, na opačném konci pak základnová lať. Hodnota měřeného úhlu je 

nezávislá na změně převýšení srovnávacích rovin teodolitu a základnové latě, délka určena 

tímto způsobem je tedy vždy vodorovná. 

 

Obrázek 12: Paralaktická metoda 
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Je nezbytné lať nastavit tak, aby zaujímala pozici kolmou vůči určované délce. 

Jakékoli vybočení z kolmého směru zapříčiní zdánlivé zkrácení latě, respektive zmenšení 

měřeného paralaktického úhlu, což má za následek prodloužení výsledné délky.  

 

Obrázek 13: Základnová lať na konci 

Určovaná délka se vypočte ze vztahu 

= 2 ∙ 2	,																																																						 6.1 			 
při zřejmém označení proměnných, viz. obrázek 13. Během měření se může vyskytnou 
situace, kdy je nutno měřit pouze na polovinu latě. V takovém případě přechází vztah na 
tvar 

= 2 ∙ 	 	.																																																							 6.2 			 
Z výše zmíněného důvodu je při komparaci latě vhodné určit jak celou délku latě, 

tak její levou a pravou část.  

 
Obrázek 14: Parametry základnové latě 
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Výsledné délky určované paralaktickou metodou mohou být zpřesněny měřením se 

základnovou latí umístěnou uprostřed určované délky.  

 
Obrázek 15: základnová lať uprostřed 

Délka určovaná s latí uprostřed se vypočte ze vztahu  

= + 	,																																																											 6.3 			 
kde 

= 2 ∙ 	 2 	,																																																						 6.4 			 
= 2 ∙ 	 2 	,																																																						 6.5 			 

vztah lze upravit 

= 2 ∙ 	 2 + 	 2 	.																																										 6.6 			 
Lať je složena ze dvou částí, které do sebe přesně zapadají a při sestavení je jejich 

vzájemná vazba zajištěna šroubem. Lať je osazena krabicovou libelou a kolimátorem. Na 

obou koncích latě jsou terčíky z opálového skla. Terčíky jsou pro snadné zacílení v 

různých vzdálenostech opatřeny symboly o různých velikostech, či tvarech.  

Obal základnové latě je obvykle vyroben z běžných materiálů, jako je železo nebo 

hliník. Tento obal obklopuje vnitřní mechanismus latě. Existují různé způsoby konstrukce 

zajišťující jistou míru kompenzace teplotní roztažnosti, jako např. pružinový systém latí 

výrobce Wild, nebo využití dvou rozdílných materiálů o známé teplotní roztažnosti u latí 

výrobce Zeiss. Vnitřní část latě je vyrobena z materiálu o velice nízkém koeficientu 
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teplotní roztažnosti, tento materiál, tzv. invar, zajišťuje stálou vzdálenost cílových značek. 

Vnější hliníková schránka plní ochrannou funkci invarovým drátům umístěným uvnitř. Lať 

typu Zeiss BALA 2 m je zkonstruována tak, že její pravý díl je pevný, resp. pravý terč se 

vůči prostřednímu terči pohybuje pouze vlivem teplotních změn. Kdežto levý díl, resp. 

levá značka je pohyblivá. Uvnitř kloubu levého dílu je osazen čep, kterým lze měnit 

polohu levého terčíku. Tento čep lze zašroubovat popřípadě vyšroubovat, čímž se při 

sestavení latě pozmění poloha dorazu mezi levým a pravým ramenem. Dle technické 

specifikace latě nebylo zjištěno jaký typ kompenzátoru mnou použitá lať obsahuje. 

Vzhledem k minimálnímu rozdílu teplot během měření a během komparace latě, kdy 

největší rozdíl odpovídal hodnotě 5°C, nebyl tento problém dále řešen. Pro výpočet délek 

byla uvažována pouze teplotní roztažnost materiálu. 

Měřením směrů ve dvou polohách dalekohledu se obecně vylučuje úklonná a 

kolimačních chyba přístroje. Při paralaktickém určování délek je základnová lať urovnána 

tak, že cílové terčíky jsou v jedné výškové rovině, to znamená, že se zmíněné systematické 

chyby neprojeví ani při měření v jedné poloze dalekohledu. Paralaktický úhel se dále měří 

v polovičních laboratorních jednotkách, dále PLJ. Schematicky lze PLJ popsat takto 

LLPPPPLL, při klasickém smyslu otáčení alhidády, tj. ve směru otáčení hodinových 

ručiček. Je nutné zajistit aby jednotlivá čtení byla nezávislá, toho se docílí opětovným 

zacílením každého jednotlivého čtení. U mechanických teodolitů tak lze učinit porušením 

koincidence úhloměrné stupnice. Při posledním čtení P se alhidáda otáčí dále v kladném 

směru, nikdy ne protisměrně, důvodem je strhávání limbu u mechanických teodolitů. S 

ohledem na určovanou vzdálenost se volí na kterou ze sad dvojích rysek se cílí. Při 

dokončení PLJ je nutné pozměnit počáteční čtení, počáteční čtení lze určovat libovolně, 

avšak je vhodné čtení rozdělit úměrně počtu PLJ, a to tak, aby obsáhly celou škálu 

mikrometrické stupnice. [13] 

Paralaktický úhel je vzhledem k použité goniometrické funkci nutné měřit s 

vysokou přesností. Důvodem je, že měřené úhly jsou velice malé a příslušná goniometrická 

funkce je vysoce náchylná na změnu vstupních proměnných. Úhlové měření by tedy mělo 

být prováděno přístrojem zajišťujícím rozlišení jednotek vteřin, či jejich desetin. Přesnost 

změření úhlu lze zvýšit měřením ve více skupinách. 
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6.1 Přesnost paralaktické metody 

Výsledky získané paralaktickou metodou mohou být ovlivněny systematickými 
chybami způsobenými vadami základnové latě. Hodnota výsledné délky může být 
ovlivněna těmito vadami 

• chyba v délce latě 

• chyba z určení koeficientu teplotní roztažnosti materiálu 

• chyba z podélné excentricity latě 

• chyba z nekolmosti latě 

• chyba z nesprávné centrace latě 

Určení délky základnové latě se provádí kalibrací se střední chybou určení délky  
ml = 5 10-6, přičemž výrobní odchylku lze charakterizovat hodnotou  ml  =  5 10-5. 

Dále je nutné brát v ohledu změnu délky latě vlivem rozdílných teplot materiálu při 
měření a při kalibraci. Koeficient teplotní roztažnosti invaru je velice malý, pohybuje se v 
rozmezí hodnot 0 až 2,5  10-6

. Změna délky latě se určí ze známého koeficientu 
roztažnosti α, délky latě l a rozdílu teplot při měření t a při komparaci t0 dle vztahu 

∆ = ∙ ∙ − .																																																							 6.7 			 
Podélná excentricita latě je způsobena tím, že rovina proložená cílovými terčíky 

latě neprochází vertikální osou otáčení základnové latě. Hodnota podélné excentricity se 
zjistí určením délky d metodou s latí na konci a metodou s latí uprostřed, kdy je délka 
rozdělena na dvě části d1 a d2. Hodnota excentricity se určí ze vztahu 

= − + .																																																				 6.8 			 
Nekolmost latě je způsobena nekolmostí osy kolimátoru vůči základnové lati, 

výrobní tolerance je udávána hodnotou 14 mgon. Základnová lať Zeiss Bala 2 m má 
kolimátor umístěn excentricky vůči ose otáčení o hodnotu 57mm. Opravu délky D o 
excentricitu kolimátoru e lze určit ze vztahu  

= −2 	.																																																									 6.9 			 
Měření může být dále ovlivněno nevodorovností základnové latě, tento nedostatek 

lze snadno kontrolovat pomocí nitkového kříže urovnaného teodolitu. Všechny z těchto 
chyb mají systematický charakter. První a třetí jsou konstantní. Druhá je proměnná co do 
velikosti i znaménka. Zbylé chyby jsou proměnné velikosti a vždy jednostranné, výsledná 
délka je vždy delší než skutečná hodnota, lať se totiž jeví pod menším úhlem. Podkapitola 
6.1 vychází ze zdroje [13] a z přednášek předmětu Inženýrská geodézie I, z roku 2011. 
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6.2 Komparace délky základnové latě 

Konstrukční parametry paralaktické latě Zeiss BALA 2 m charakterizují tuto 

pomůcku jakožto lať o konstantní délce. Z fyzikálního hlediska tomu tak není. Při běžných 

pracích lze reálnou změnu délky latě vlivem změn teplot zanedbat, při přesném měření je 

však vhodné zavést opravu z teplotní roztažnosti materiálu. 

Nejdůležitějším přípravným procesem je komparace délky latě. Nelze spoléhat na 

vzdálenost deklarovanou výrobcem. Mnohé základnové latě byly vyrobeny před více jak 

čtyřiceti lety, lze tedy předpokládat, že lať působením času změnila své konstrukční 

parametry. Je tedy nutné určit vzdálenost obou opálových terčíků latě, jak vzhledem k sobě 

samým, tak vzhledem k terči umístěném uprostřed latě. V terénu totiž může nastat situace, 

kdy nelze cílit na koncové terče zároveň a je nutné měřit pouze na polovinu latě. 

Přesné určení délky latě je velice důležité, protože změna délky latě hraje 

významnou roli ve výsledné určované vzdálenosti. Pro ilustraci, změna délky latě o        

0,5 mm zapříčiní při měření délky 14 metrů, výsledný rozdíl 4 mm, u délky 50 metrů, pak 

rozdíl 11 mm. Z tohoto důvodu je nutné délku latě určit s řadově vyšší přesností. Vhodnou 

metodou je interferometrické měření délek. Komparované pomůcky musí být vzhledem k 

interferometru pevně zakotveny a směrově stabilizovány. Po sestavení měřícího zařízení 

lze přejít k samotné komparaci. 

 

 
Obrázek 16: Schéma interferometrického měření za využití optické lavice 

Postup měření sestával z ustavení odečítacího zařízení nad pravý terč základnové 

latě, v tuto chvíli byla na výstupním zařízení nastavena nulová hodnota, od které budou 

určovány měřené vzdálenosti. Interferometrickou metodou nelze určovat absolutní hodnoty 

délek. Po nastavení nulové hodnoty bylo odečítací zařízení přesunuto nad prostřední terč, 

dále pak na levý terč. Tímto postupem je charakterizováno jedno měření. V rámci 
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provedené komparace bylo provedeno 10 opakovaných měření. Výsledné hodnoty byly 

určeny jako aritmetický průměr a střední chyby vypočteny z oprav. Získané hodnoty jsou 

uvedeny v příloze 1. 

6.3 Komparace kolimátoru základnové latě 

Zajištění kolmosti latě vůči stanovisku se provádí pomůckou zvanou kolimátor. Jde 

o záměrný tubus používaný i u teodolitů. Tento kolimátor je umístěn excentricky, 57 

milimetrů vůči vertikální ose latě. Vzdálenost přibližně odpovídá vzdálenosti svislého 

kruhu od vertikální osy urovnaného teodolitu. Při ustavování latě do kolmého směru je u 

krátkých vzdáleností nutné cílit kolimátorem na levou stranu teodolitu, tedy do prostoru 

definovaného svislými kruhy. U větších vzdáleností se cílí na střed přístroje. Před měřením 

byla provedena kontrola kolmosti kolimátoru.  

 

Obrázek 17: Schéma sestavy pro ověření kolimátoru 

Body 1 a 2 jsou body měřické základny. Stroj byl nejdříve umístěn na bod 1 a z něj 

byl vytyčen pravý úhel, čímž byl definován směr, ve kterém byl umístěn bod B realizován 

dočasnou stabilizací. Poté byl stroj přemístěn na bod 2 a na bod 1 byla umístěna 

základnová lať. Strojem bylo zacíleno z bodu 2 na bod 1, čímž byla záměrnou přímkou 

realizována spojnice bodů 1 - 2. Do této spojnice byla následně v podélném směru 

urovnána základnová lať. Dále byl stroj přemístěn na bod B a vizuální kontrolou bylo 

zjištěno, do kterých míst cílí kolimátor základnové latě. Bylo zjištěno, že je lať nutné cílit 

na levou část konstrukce měřícího přístroje. 
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7  POUŽITÉ POMŮCKY A JEJICH KALIBRACE 

7.1 Leica TCRP 1201+ 

Tato totální stanice byla použita při nepřímém určování vzdáleností a při měření 

délek metodou EDM. Charakteristika přesnosti měření délek je 1,0 mm + 1,5 ppm. 

Přesnost měření úhlů pak 0,3 mgon při užití odrazného hranolu Leica GPH1P Professional.  

Rektifikace totální stanice byla provedena v rámci modulu implementovaného v 

rozhraní přístroje. Pro určení jednotlivých chyb osových podmínek je určen specifický 

postup. Osové chyby mají systematický charakter, krom chyby alhidádové libely lze 

vhodnými měřickými postupy tyto chyby eliminovat. Zjištěné hodnoty jednotlivých chyb 

byly uloženy do rektifikačního protokolu přístroje. Rektifikace byla provedena v 

laboratorních podmínkách, přístroj byl stabilizován nucenou centrací. Výstup protokolu 

zjištěných hodnot 

• l comp:  chyba kompenzátoru v podélném směru +0,0002g  

• t comp:  chyba kompenzátoru v příčném směru  -0,0008g  

• i V-ind:  vertikální indexová chyba   -0,0004g  

• c HZ-col: chyba kolimační, chyba záměrné osy  +0,0018g  

• a T-axis: chyba úklonná, chyba klopné osy  -0,0013g  

• Hz ATR:  chyba ATR (horizontální)   +0,0002g  

• V ATR:  chyba ATR (vertikální)    +0,0010g  

Tyto hodnoty jsou na displeji zobrazeny jakožto chyby, dále jsou však použity jako 

opravy, tedy hodnoty s opačným znaménkem. 

7.2 Zeiss THEO 020B 

Tento mechanický teodolit byl použit při určování polohy mezilehlých bodů na 

přímce definované počátečním a koncovým bodem. Záměrná přímka teodolitu posloužila 

jakožto realizace spojnice bodů 1 a 7, od které byly pomocí ordinátometru určovány příčné 

odchylky jednotlivých mezilehlých bodů. 
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 7.3 Další pomůcky 

Základnová lať Zeiss BALA 2 m, bez výrobního čísla. Lať byla podrobena 

komparaci, která je podrobně popsána v podkapitole 6.2 a 6.3.  

V rámci určování příčných odchylek mezilehlých bodů byl použit přístroj zvaný 

ordinátometr, bez výrobního čísla. Tato pomůcka byla vyrobena pracovníky IGDM.  

Odrazný hranol GPH1P Professional, identifikační číslo 5000 002 5122/0, výrobce 

Leica Geosystems. Jedná se o hranol pro velmi přesná měření a monitoring. Přesnost 

centrace je charakterizovaná hodnotou 0,3 mm, dosah 3500 m a součtová konstanta        

0,0 mm.  

Univerzální přístroj na měření parametrů atmosférických podmínek Comet, i.č. 529 

006 18/0, S.N. 059 002 42. Rozsah měření teplot -10 °C až +60 °C. Rozsah měření 

vlhkosti 0 - 95% RH. Pracovní rozsah měření atmosferického tlaku 800 - 1100 hPa. 

Přístroj byl dle neporušeného štítku ČMI kalibrován k datu 9.5.2011, KL č. 8014-KL-

L0007-11. 

Dalšími měřickými pomůckami byla sada třínožek GDF 112 basic, výrobce Leica. 

 

Obrázek 18: Použité přístrojové vybavení 
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8 PARALAKTICKÉ MĚŘENÍ 

Paralaktické určování délek probíhalo v rámci první etapy měření v říjnu roku 

2013. Úhly byly měřeny přístrojem Leica TCRP 1201+ za využití základnové latě Zeiss 

BALA 2 m. Délky byly určeny jak klasickou tak zpřesněnou paralaktickou metodou. 

Během měření byla sledována a zaznamenávána především teplota vzduchu, která byla při 

výpočtu délek použita pro určení změn v délce latě. Vhodné by bylo proměřovat teplotu 

materiálu, ovšem konstrukce základnové latě tento postup neumožňuje.  

8.1 Rozbory přesnosti  

Pro rámec řešeného úkolu nebyla stanovena žádná předpokládaná přesnost 

výsledných hodnot, resp. mezní odchylka. Proto nebyl proveden ani rozbor přesnosti před 

měřením. Ze stejného důvodu nebyl proveden ani rozbor přesnosti po měření. Zvolen byl 

pouze počet opakovaných měření PLJ. U délek určovaných se základnovou latí na konci, 

byly paralaktické úhly měřeny z obou stanovisek v počtu opakování n = 4. Délky byly tedy 

určeny obousměrně v celkovém počtu opakování n = 8. U délek určovaných se 

základnovou latí uprostřed, byly paralaktické úhly měřeny v počtu opakování n = 4. 

Rozbor přesnosti při měření. Byl použit Mckay - Nairův test oprav opakovaných 

měření od průměru, při známé základní střední chybě mδ = 3cc a hladině statistické 

významnosti α = 0,05. 

Tabulka 1: Kritické hodnoty uα,n pro McKay - Nairův test 

α/n 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 

0,05 1,39 1,74 1,94 2,08 2,18 2,27 2,33 2,44 2,52 2,62 2,73 2,82 

0,01 1,82 2,22 2,43 2,57 2,68 2,76 2,83 2,93 3,01 3,10 3,21 3,28 

Cílem tohoto testu je zhodnocení jednotlivých podezřelých měření, která se odlišují 

od aritmetického průměru souboru měření. Rozhodnutí, zda je měření vhodné ponechat 

nebo vyloučit je vždy stanoveno s určitou mírou rizika charakterizovanou hodnotou α.  

Ze souboru o n opakovaných měření se spočte aritmetický průměr. Pro podezřelá 

měření se vypočte testovací kritérium 
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= | − |	,																																																						 8.1 			 
kde  je aritmetický průměr,	  je podezřelé měření a  je střední chyba, v našem případě 

střední chyba paralaktického úhlu jednoho měření. Pro zvolenou hladinu statistické 

významnosti a počet opakování měření se vyhledá tabelovaná kritická hodnota . Zda je 

měření vhodné ponechat nebo vyloučit se rozhodne porovnáním testovacího kritéria a 

kritické hodnoty, platí-li T < ,	hodnotu ponecháme. Platí-li T > , hodnotu vyloučíme. 

Po zavedení 

 | − | = 	,																																																						 8.2 			 
kde vi je oprava daného měření, lze vztah upravit 

= ∙ 	,																																																				 8.3 			 
kde  je kritická hodnota opravy jednoho měření. Pokud oprava překročí kritickou 

hodnotu, je vhodné minimálně jedno měření přidat. Pokud ani po dalším testování není 

podmínka splněna, jedno měření se vyloučí, pokud oprava opět nevyhovuje podmínce, 

přidá se další měření, atd. 

Pro počet opakování n = 4 byla kritická hodnota opravy stanovena na 6cc. Z mnou 

měřených paralaktických úhlů byly vyloučeny dvě měření. Kritická hodnota byla 

překročena paradoxně u kratších délek určovaných s latí uprostřed, vzdálenost přibližně    

7 metrů. Důvodem bylo určování příliš krátké vzdálenosti, kdy bylo obtížné, při dvojím 

cílení urovnávat rysky nitkového kříže do totožných poloh na cílovém terčíku základnové 

latě. Vyřazená měření byla opakována. Podkapitola 8.1 vychází z přednášek z předmětu 

Teorie chyb a vyrovnávací počet II, z roku 2013 a přednášek z předmětu Inženýrská 

geodézie I, z roku 2011. 
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8.2 Výsledné hodnoty  

Výsledné délky byly spočteny z aritmetického průměru hodnot naměřených úhlů. 

Délky nebyly redukovány na nulový horizont ani o kartografické zkreslení. Určené délky 

byly použity pro porovnání s délkami určenými elektronickou metodou, které byly taktéž 

redukovány pouze o atmosférické korekce. 

Tabulka 2: Výpočet délek určovaných s latí na konci 

Výpočet délek, lať na konci 

mezi 

body 

(celá lať) 
par. úhel 

[gon]     

(levá část) 
par. úhel 

[gon] 

(pravá část)     
par. úhel 

[gon] 

teplota 

[°C] 

(celá lať) 
délka latě 

[m]  

(levá část) 
délka latě 

[m]  

(pravá část)     
délka latě 

[m]  

(celá lať)    
délka       

[m] 

(část latě)    
délka      

[m] 

výsledná 
délka       

[m] 

1-2 9,0447 - - 16 2,001313 1,001181 1,000132 14,0628 - 14,0628 

2-3 6,7218 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 18,9369 - 18,9369 

3-4 2,9875 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 31,9813 31,9801 31,9807 

4-5 2,8922 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 44,0447 - 44,0447 

5-6 1,8481 - - 16 2,001313 1,001181 1,000132 68,9361 - 68,9361 

6-7 1,7289 - - 16 2,001313 1,001181 1,000132 73,6874 - 73,6874 

1-3 3,8595 - - 18 2,001323 1,001186 1,000137 33,0011 - 33,0011 

1-4 1,9611 0,9809 - 17 2,001318 1,001183 1,000135 64,9628 64,9749 64,9689 

2-4 2,5020 1,2516 - 16 2,001313 1,001181 1,000132 50,9147 50,9177 50,9162 

Tabulka 3: Výpočet délek určovaných s latí na konci 

Výpočet délek, lať uprostřed 

mezi 

body 

(celá lať) 
par. úhel 

[gon]     

(levá část) 
par. úhel 

[gon] 

(pravá část)     
par. úhel 

[gon] 

teplota 

[°C] 

(celá lať) 
délka latě 

[m]  

(levá část) 
délka latě 

[m]  

(pravá část)     
délka latě 

[m]  

(celá lať)    
délka       

[m] 

(část latě)    
délka      

[m] 

výsledná 
délka       

[m] 

1-2 18,5462 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 6,8211 - 
14,0617 

1-2 17,4857 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 7,2406 - 

2-3 13,3715 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 9,4933 - 
18,9372 

2-3 13,4411 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 9,4438 - 

3-4 7,8943 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 16,1186 - 
31,9790 

3-4 8,0225 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 15,8603 - 

4-5 - - 3,5157 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 18,0918 
44,0394 

4-5 - - 2,4526 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 25,9476 

5-6 - - 1,8225 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 34,9272 
68,9235 

5-6 3,7466 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 33,9963 - 

6-7 4,0278 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 31,6219 - 
73,6918 

6-7 - - 1,5132 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 42,0699 

1-3 7,8888 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 16,1299 - 
32,9994 

1-3 7,5438 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 16,8694 - 

1-4 4,0314 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 31,5935 - 
64,9786 

1-4 3,8152 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 33,3851 - 

2-4 5,1582 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 24,6866 - 
50,9161 

2-4 4,8551 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 26,2295 - 
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9 EDM MĚŘENÍ 

EDM měření bylo provedeno za využití univerzálního měřicího přístroje Leica 

TCRP 1201+ a odrazného hranolu Leica GPH1P Professional. Měření bylo provedeno ve 

třech etapách. První etapa proběhla v listopadu roku 2013, druhá etapa v únoru roku 2014 a 

třetí etapa v březnu roku 2014. 

Ve všech případech byl určen nadbytečný počet měření, tedy veškeré možné 

kombinace délek. Každá z délek byla měřena obousměrně v počtu opakování n = 5. Proces 

samotného měření probíhal přibližně 70 minut. Naměřené hodnoty byly vyrovnány 

metodou podmínkových měření. Délky byly redukovány pouze o atmosférické korekce. 
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10  VYROVNÁNÍ DÉLEK MĚŘENÝCH EDM 

Vyrovnání bylo provedeno metodou vyrovnání podmínkových měření. Veškeré 

vstupní hodnoty a výsledky jsou zveřejněny v příloze 5 a 6, a to formou zdrojového kódu 

prostředí MATLAB. Délky BMZ byly měřeny v nadbytečném počtu měření 

= − = 21 − 6 = 15	,																																					 10.1 			 
kde r je nadbytečný počet měření, n je počet provedených měření a k je nutný počet 

měření. Byly spočteny jednotlivé střední hodnoty délek, již opravených o TPS korekce.  

Byla sestavena soustava r podmínkových rovnic, 

  , + , + , + , + , + , − , = 0	,																							 10.2 	 
  , + , + , + , + , − , = 0	,																																																  
  ⋮																																																																																																																								 
  , + , − , = 0	,																																																																																		 

kde ,  je příslušná délka mezi body i a j. Dosazením naměřených hodnot do 

podmínkových rovnic zjistíme, že si levé a pravé strany rovnic nejsou rovny. Příčinou je 

vliv nejistot v určování TPS hodnot a vliv nahodilých chyb. Naměřené hodnoty je tedy 

nutné vyrovnat. Zmíněné nerovnosti tvoří vektor odchylek (uzávěrů).  

Dosazením naměřených hodnot do podmínkových rovnic získáme rovnice 

odchylkové. Hodnoty na pravé straně rovnic jsou odchylky resp. uzávěry. Z nich sestavíme 

vektor uzávěrů u. Sestavíme přetvořené podmínkové rovnice, jejichž koeficienty jsou 

parciální derivace podmínkových rovnic dle jednotlivých měřených veličin a ui jsou 

příslušné uzávěry 

+1 , + 1 , + 1 , + 1 , + 1 , + 1 , − 1 , + 0 , + 0 , ⋯+ 0 , + = 0	, 
+1 , + 1 , + 1 , + 1 , + 1 , + 0 , + 0 , − 1 , + 0 , ⋯+ 0 , + = 0	, 

      ⋮	 
+0 , + 0 , + 0 , + 0 , + 1 , + 0 , + 0 , − 0 , + 0 , ⋯− 1 , + = 0	. 
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V maticové podobě lze přetvořené podmínky zapsat takto 

+ = 0	,																																																									 10.3 			 
kde B je matice plánu sestavená z číselných hodnot přetvořených podmínkových rovnic, v 

je neznámý vektor oprav a u je vektor uzávěrů. Byla zavedena matice vah P, kde hodnoty 

vah byly stanoveny jako obrácený kvadrát standardní nejistoty deklarované výrobcem 

měřícího přístroje pro odpovídající vzdálenost. Dále byl proveden výpočet vektoru korelát 

k, dle vztahu 

= − ∙ 	.																																														 10.4 			 
Nyní lze přejít k výpočtu vektoru oprav v 

		 = 	.																																																								 10.5 			 
Výpočet vektoru vyrovnaných měření L pak bude  

= + 	,																																																											 10.6 			 
kde l je vektor měřených veličin. Dále lze provézt kontrolu výpočtu dosazením 

vyrovnaných hodnot do podmínkových rovnic (10.2), v případě úspěšného vyrovnání si 

budou levé a pravé strany rovnic rovny.  

Následuje výpočet charakteristik přesnosti. Jednotková střední chyba m0 byla 

vypočtena dle vztahu 

= ′− 	.																																																					 10.7 			 
Střední chyby jednotlivých měření mi 

= 	,																																																									 10.8 			 
kde pi je příslušná váha měřené veličiny.  
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Dále lze přejít k výpočtu střední chyby vyrovnaných měření. Nejdříve se vypočte 

matice kofaktorů oprav QVV = − ,																																								 10.9 			 
dále pak matici kofaktorů vyrovnaných měření Qll za využití jednotkové matice I  

= − .																																																					 10.10 			 
Střední chyba jednotlivých vyrovnaných měření se vypočte ze vztahu  

= 	,																																																			 10.11 			 
kde Qlili je prvek na hlavní diagonále matice Qll odpovídající příslušnému měření. 

Kapitola 11 vychází z [18] a z přednášek předmětu Teorie chyb a vyrovnávací počet II, z 

roku 2013. 
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11 MĚŘENÍ PŘÍČNÝCH VYBOČENÍ 

Příčná vybočení bodů 2 až 6 byly určeny pomocí přístroje zvaného ordinátometr. 

Jedná se o pomůcku, která byla vyvinuta pro určování polohy bodů na měřických 

přímkách, kdy je poloha bodů určena vzhledem ke spojnici koncových bodů přímky. V 

našem případě spojnici tvořily body 1 a 7. Měření probíhalo v ranních hodinách z důvodu 

eliminace projevů refrakce. Měření bylo provedeno jak z počátečního tak z koncového 

bodu. Postup prací byl následovný. Na koncovém resp. počátečním bodě BMZ byl 

stabilizován mechanický teodolit, na protějším bodě základny byl stabilizován signalizační 

terč. Teodolit byl zacílen na záměrný terč a pomocí hrubých ustanovek bylo zamezeno 

pohybu alhidády. Takto stabilizovaný přístroj svojí záměrnou přímkou definuje spojnici 

počátečního a koncového bodu, tedy spojnici, vůči které budou vyšetřovány příčné 

odchylky bodů mezilehlých.  

Ordinátometr je přístroj sloužící k odměřování příčných odchylek. Stabilizací 

ordinátometru v kolmém směru na výchozí spojnici, jeho odečítací stupnice zaujímá směr, 

ve kterém budou jednotlivé příčné odchylky vyšetřovány. Po ustavení ordinátometru do 

této pozice je nutné jeho posuvnou část, resp. jeho záměrný terč zařadit do spojnice 

definované záměrnou přímkou teodolitu. Po tomto zařazení lze přejít k odečtení hodnoty 

na měřítku ordinátometru. Toto čtení se provede nezávisle dvakrát, přičemž rozdíl takto 

určených hodnot nesmí překročit povolenou odchylku 

= 0,02 ∙ 	 ,																																												 11.1 			 
kde lm vzdálenost určovaného bodu v metrech. 
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Tabulka 4: Zápisník měřených vybočení a jejich porovnání s povolenou chybou 

Zápisník měření příčných vybočení 

Lokace: Měřická základna Krásné Pole   Teplota: 12 °C 

Datum měření: 1.3.2014 Pomůcka: Ordinátometr IGDM Tlak: - 

Počasí: jasno, bezvětří Měřil: Tomáš Bernat Vlhkost: - 

Přístroj: Zeiss THEO 020B     

číslo 

bodu 

čtení tam 

[mm]     

odchylka 

[mm] 
  

povolená 

odchylka 
[mm] 

čtení zpět 
[mm]     

odchylka 

[mm] 
  

povolená 

odchylka 
[mm] 

čtení tam 

PRŮMĚR 
[mm]     

čtení zpět 
PRŮMĚR 

[mm]     

1 stanovisko - - - 250,0 - - 5,0 - - 

2 244,1 
0,1 < 0,3 

253,4 
0,1 < 4,7 244,2 253,4 

2 244,2 253,3 

3 247,3 
0,2 < 0,7 

253,2 
0,2 < 4,4 247,2 253,3 

3 247,1 253,4 

4 251,5 
0,0 < 1,3 

249,0 
1,1 < 3,7 251,5 249,5 

4 251,5 250,1 

5 253,7 
0,1 < 2,2 

246,8 
0,8 < 2,8 253,7 246,4 

5 253,6 246,0 

6 246,8 
2,4 < 3,5 

249,9 
0,8 < 1,5 248,0 250,3 

6 249,2 250,7 

7 250,0 - - 5,0 stanovisko - - - - - 

Hodnoty byly zprůměrovány a odečteny od hodnoty střední polohy záměrného 

terče ordinátometru, která je rovna 250,0 mm. Z průměrných hodnot vybočení určených v 

obou směrech byly spočteny výsledné průměrné hodnoty vybočení, vztažených ke zvolené 

souřadnicové soustavě. 			 
Tabulka 5: Výpočet příčných vybočení 

 Výpočet příčných vybočení  

číslo 

bodu 

čtení tam 

[mm]     

čtení zpět 
[mm] 

příčné vybočení 
 

 
 

 

 

průměrné 

vybočení 
[mm] 

tam 
l' 

 [mm] 

zpět  
l'' 

[mm] 

 

d 
[mm] 

 
d' 101 

[mm]  

 
d'd' 102 

[mm2] 

 
(d'+1)2 

 

1 stanovisko            
  

2 244,2 253,4 5,8 3,4 2,4 24 576 625 4,6 

3 247,2 253,3 2,8 3,3 -0,5 -5 25 16 3,1 

4 251,5 249,5 -1,5 -0,5 -1,0 -10 100 81 -1,0 

5 253,7 246,4 -3,7 -3,6 -0,1 -1 1 0 -3,7 

6 248,0 250,3 2,0 0,3 1,7 17 289 324 1,2 

7   stanovisko  Σ=5,4  Σ=2,9 Σ=2,5 Σ=25  Σ=991 Σ=1046  

Kontrola výpočtu byla provedena dle vztahů 

= ′ − ′′ 	,																																																 11.2  

= + 1 − 2 − 	.																																	 11.3  
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Z určených rozdílů lze vypočítat empirickou střední chybu jednoho měření 

libovolné dvojice 

= ± 2 = ± 9912 ∙ 5 = ±1,0	 	,																								 11.4  

dále pak empirickou střední chybu aritmetického průměru libovolné dvojice 

= ±12 = ±12 9915 = ±0,7	 	.																								 11.5  
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12 VOLBA NEJVHODNĚJŠÍ METODY 

Hodnoty délek, které byly určeny paralakticky a EDM měřením v rámci první 

etapy, tedy na přelomu října a listopadu roku 2013, byly porovnány s délkami určenými  v 

září metodou ADM. Hodnoty rozdílů posloužily pro stanovení nejvhodnější metody 

určování délek v následujících etapách. V tabulkách níže jsou uvedeny hodnoty rozdílů 

vůči metodě ADM. Všechny hodnoty délek, včetně jejich rozdílů vůči „skutečným“ 

hodnotám, jsou uvedeny v příloze 7, 8 a 9. 

Tabulka 6: Rozdíly délek určených ADM a paralakticky s latí na konci 

říjen Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 0,7 0,5 10,7 - - - 
2   1,2 -0,1 - - - 
3     -2,6 - - - 
4       -3,6 - - 
5         -16,7 - 
6           -2,0 

Tabulka 7: Rozdíly délek určených ADM a paralakticky s latí uprostřed 

říjen Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 1,7 2,2 1,0 - - - 
2   0,9 0,1 - - - 
3     -0,9 - - - 
4       1,7 - - 
5         -4,1 - 
6           -6,4 

Tabulka 8: Rozdíly délek určených ADM a EDM 

listopad Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 0,5 1,2 1,1 2,2 2,0 0,8 
2   0,7 0,6 1,6 1,5 0,2 
3     -0,2 0,9 0,8 -0,5 
4       1,1 0,9 -0,3 
5         0,0 -1,4 
6           -1,2 
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Z hlediska teoretické přesnosti lze u krátkých vzdáleností za nejvhodnější metodu 

považovat paralaktické určování délek. Tato metoda je ovšem omezena svým dosahem a je 

náročná s ohledem na čas.  S rostoucí vzdáleností navíc rapidně klesá její přesnost.  

Nosníky nucené centrace jsou umístěny na konstrukcích tvořených třemi ocelovými 

pruty o průměru 7mm. Lze předpokládat, že tyto pruty vykazují jistou míru roztažnosti s 

ohledem na změnu povětrnostních podmínek, z čehož lze usoudit jejich posuv jak v 

horizontální tak vertikální rovině. Během měření bylo zpozorováno, že při sebemenším 

kontaktu s nosnou konstrukcí se záměrná osa urovnaného přístroje odchýlí od původní 

pozice, což může výrazně ovlivnit výsledky měřených směrů. Tento nedostatek byl 

pravděpodobně důvodem, proč se mnou naměřené hodnoty mnohdy nepřiblížily teoretické 

přesnosti paralaktické metody. Jistou míru deformace konstrukce lze také předpokládat již 

při umisťování třínožek na nucenou centraci, resp. při utahování tělesa třínožky vůči závitu 

nucené centrace. 

Výčet možných nedostatků hovoří v neprospěch nepřímého určování délek 

paralaktickou metodou. Pro účely kalibrace dálkoměrných přístrojů na geodetické délkové 

základně je navíc nutné měřit v nadbytečném počtu veličin, tedy ve všech možných 

kombinacích délek. Výhodou takového postupu je možnost následného vyrovnání délek. 

Největší vzdálenost na báňské měřické základně je přibližně 250 metrů, což je pro rámec 

paralaktického měření hodnota dosažitelná, ovšem náročně proveditelná. Především z 

tohoto hlediska je použití paralaktické metody nevhodné. Pro další etapy měření délek byla 

jako nejvhodnější metoda zvolena elektronická metoda určování vzdáleností. 
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13 PARAMETRY BMZ 

13.1 Délkové parametry  

Délkové parametry základny byly zjištěny EDM měřením, za použití univerzálního 

měřícího přístroje Leica TCRP 1201+. Výsledné hodnoty byly vyrovnány metodou 

podmínkových měření.  

Tabulka 9: Vyrovnané hodnoty EDM měření, etapa březen 

EDM březen Vyrovnané vodorovné délky mezi pilíři [m] 
číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,0614 32,9992 64,9774 109,0166 177,9356 251,6242 
2  18,9378 50,9160 94,9551 163,8742 237,5628 
3   31,9782 76,0174 144,9360 218,6250 
4    44,0391 112,9582 186,6468 
5     68,9190 142,6076 
6      73,6886 

13.2 Příčné odchylky mezilehlých bodů  

Krom délkových parametrů byly zjištěny také příčné odchylky polohy bodů na 

přímce definované body 1 a 7 měřické základny. Výsledné hodnoty příčných odchylek qi 

byly určeny jako aritmetické průměry dvojího měření. 

Tabulka 10: Průměrné hodnoty příčných odchylek 

č. b. qi [mm] 

1 0,0 
2 4,6 
3 3,1 
4 -1,0 
5 -3,7 
6 1,2 
7 0,0 

Průběh příčných odchylek qi, vztažených k ose y, je schematicky znázorněn na 

obrázku níže. Pro zjednodušení byla zavedena místní souřadnicová soustava, její počátek 

byl vložen do bodu číslo 1. Kladná větev osy x je definována spojnicí bodů 1 - 7, Osa y 

doplňuje systém na pravotočivý. Hodnoty nejsou vyneseny v měřítku, odpovídají si pouze 
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poměrově v rámci sledovaného parametru. Výškové parametry základny nebyly 

zjišťovány. 

 

Obrázek 19: Znázornění příčných odchylek 
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14 POSOUZENÍ STABILITY ZÁKLADNY  

Stabilita základny byla posouzena ze zjištěných relativních posunů jednotlivých 

bodů určených z rozdílů délek měřených metodami ADM a EDM. Termín relativní je užit 

z toho důvodu, že je posun určen ze vzájemných poloh jednotlivých bodů BMZ. 

Zjišťované posuny budou definovány jednorozměrnou složkou. Posun bude určen v rámci 

jediného směru. Směr, ve kterém bude pohyb vyšetřován je definován osou x. 

 Délky zaměřené metodou ADM (září), byly porovnány s délkami měřenými 

metodou EDM (listopad, únor, březen). V této kapitole je rozdíl určen z časového hlediska, 

resp. vůči později uskutečněnému měření. V kapitole 12 byly rozdíly určeny vůči přesnější 

metodě.  Rozdíly délek mají tedy opačné znaménko. 

 

Graf 1: Znázornění rozdílů délek měřených ADM vůči EDM 

14.1 Výpočet relativních posunů  

Z naměřených hodnot byly spočteny rozdíly délek mezi příslušnými etapami. Z 

těchto rozdílů byl sestaven vektor b o 21 prvcích 
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Dále byla sestavena soustava rovnic, a to z odpovídajících kombinací rozdílů 

posunů příslušných bodů. Pravé strany těchto rovnic odpovídají známým rozdílům délek, 

tedy prvkům matice b  

     ∆ − ∆ = −2,1	,																																									 14.2 				 
     ∆ − ∆ = −2,3	,																																																									  
     ⋮																																																																																													 
     ∆ − ∆ = 			3,3	,																																																									 

kde xΔt1 až xΔt7 jsou neznámé posuny sledovaných bodů. Tyto rovnice charakterizují 

systém relativních posunů jednotlivých bodů. Počet určovaných posunů je 7. Ze soustavy 

rovnic byla sestavena matice plánu  

=

−1−1−1−1−1−1000000000000000

100000−1−1−1−1−10000000000

01000010000−1−1−1−1000000

001000010001000−1−1−1000

000100001000100100−1−10

00001000010001001010−1

000001000010001001011

	.																																	 14.3 			 

Vektor neznámých tedy tvoří hodnoty posunů bodů vůči zvolené ose x. Výpočet 

neznámých byl proveden za využití metody nejmenších čtverců 

= 	,																																																							 14.4 			 
kde  je pseudoinverzní matice, v tomto případě byla použita Moore-Penroseova 

pseudoinverze. Zavedením pseudoinverzní matice se obecně eliminuje problém 

neexistence klasické inverze singulárních čtvercových matic, resp. matic obdélníkových,, 

takový systém normálových rovnic nemá jednoznačné řešení. Systém je nutné řešit v tzv. 
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minimální normě, což znamená, že se ze všech přípustných řešení vybere to, které má 

nejmenší normu. Použitá metoda vyhovuje podmínce  

∙ = min ,																																															 14.5 				 
kde  je výsledný vektor neznámých. Veškeré vstupní hodnoty a výsledky jsou zveřejněny 

v příloze 10, 11 a 12. [20] [21] 

14.2 Hodnoty relativních posunů  

Graf znázorňuje posuny bodů v rámci jednotlivých etap měření. 

 

Graf 2: Znázornění hodnot vypočtených posunů 

Na obrázku 20 jsou znázorněny posuny odpovídající stavu v březnu roku 2014. 

Hodnoty posunů jsou znázorněny červeným písmem v jednotkách milimetrů. 

 

Obrázek 20: Vektorové znázornění posunů 
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14.3 Rozhodnutí o posunu  

Z výsledných hodnot je patrný trend v časové změně polohy především u bodů 

číslo 1, 5, 6 a 7. Aby mohla být zjištěná změna polohy klasifikována jako posun, je nutné 

aby překročila určitou hodnotu. Za účelem posouzení posunů se provádí statistické testy 

významnosti resp. testování statistických hypotéz. Do výpočtu vstupují hodnoty 

charakterizující příslušný intervalový odhad, na jehož základě rozhodneme o přijetí či 

zamítnutí příslušné hypotézy. Takové rozhodnutí je stanoveno vždy s jistou mírou rizika, 

která je charakterizována volbou hodnoty statistické hladiny významnosti. Intervalový 

odhad je tedy charakterizován hladinou statistické významnosti α, odpovídajícím 

součinitelem konfidence tα a přesností použité metody resp. střední chybou určované 

vzdálenosti m. Ta je charakterizována přesností elektronického dálkoměru. Hodnota 

přesnosti určované délky je vlivem proměnné složky přesnosti dálkoměru různá pro 

jednotlivé vzdálenosti. Vyrovnání délek proběhlo v nadbytečném počtu měření veličin ve 

všech možných kombinacích. Z tohoto důvodu byla v testování použita střední chyba pro 

největší měřenou délku.  

Zavedení nulové a alternativní hypotézy  

ℎ : |∆ | = 0	,																																															 14.6 			 
ℎ : |∆ | ≠ 0	,																																															 14.7 			 

kde nulová hypotéza popisuje absolutní hodnotu změny polohy jako nulovou. Alternativní 

hypotéza má opačný charakter, tedy změna není rovna nule. O přijetí nebo zamítnutí 

hypotézy se rozhodne na základě užití intervalového odhadu na hladině významnosti         

α = 0,05, součinitelem konfidence tα = 2 a střední chyby určení délky ms = 1,375 mm.  

Pokud bude platit  

|∆ | ≤ 	,																																																									 14.8 			 
přijímáme nulovou hypotézu, můžeme tedy s jistou mírou rizika říci, že posun bodu nebyl 

prokázán.  

Pokud bude platit 

≤ |∆ | ≤ ∝ ∙ 	,																																																	 14.9 			 
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lze předpokládat, že posun bodu nastal s mírou rizika 5 - 30%. Takový bod je označován 

jako podezřelý z posunu.  

Pokud bude platit 

|∆ | ≥ ∝ ∙ 	,																																																			 14.10 			 
zamítáme nulovou hypotézu, přijímáme hypotézu alternativní a konstatujeme, že posun 

bodu nastal. Míra rizika takového rozhodnutí je dle zvolené hladiny statistické 

významnosti menší než 5%.  

Na základě provedeného testování nebyl u bodů 2, 3, 4 a 7 prokázán posun. Body 1, 

5 a 6 lze označit jako podezřelé z posunu. Žádný z bodů neprokazuje změnu polohy natolik 

významnou aby překročila kritickou hodnotu tα  ms = 2,75 mm, ani jeden z bodů tedy 

nelze prokazatelně označit za nestabilní.  

V případě bodů 5, 6 a 7 může být změna zapříčiněna vlivem působení vyšších 

teplotních rozdílů. Tyto body nejsou chráněny vegetací v takové míře jako body zbylé. 

Především v jižním směru (směr 1 - 7, viz. obr. 2) je vegetace řidší a pilíře jsou tak 

vystaveny větší míře slunečního osvitu. Pilíře jsou však chráněny jak betonovou skruží, 

která vytváří vzduchovou izolaci, tak plechovým krytem. Kritické hodnotě se výrazně 

přiblížil pouze bod číslo 1. Tento bod je stabilizován v blízkosti komunikace. Jde o jedinou 

příjezdovou komunikaci areálu Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. V těsné blízkosti 

tohoto bodu mnohdy parkují vozidla autobusové dopravy. 

Rozsah měření nebyl dostatečný k tomu aby bylo možné identifikovat činitele 

sledovaných posunů. Zmíněný vliv atmosférických podmínek by bylo v jisté míře možné 

eliminovat upravením stabilizace nucených centrací, a to buďto zkrácením ocelových prutů 

konstrukce nebo fyzickým upevněním podložky nucené centrace přímo do tělesa 

betonového pilíře. Tím by ovšem byly znehodnoceny dříve stabilizované čepové značky. 

Například v případě prvního bodu by došlo ke znehodnocení údajů tzv. Laplaceova bodu. 

Na tomto bodě byly roku 1985 určeny souřadnice astronomické, geodetické a souřadnice 

S-JTSK. Podkapitola 14.3 vychází z přednášek předmětu Teorie chyb a vyrovnávací počet 

II, z roku 2013. 
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15 ZÁVĚR 

Z technického a normativního hlediska dané problematiky lze sledovanou základnu, 

respektive její jednotlivé body považovat za stabilní. Během měřických prací se však 

projevovaly drobné nedostatky. Ocelové pruty, které podpírají podložku nucené centrace 

vykazují porušení stability při sebemenším kontaktu, během měření je nutno dbát zvýšené 

pozornosti. Při neobezřetné manipulaci s měřickými pomůckami může dojít k trvalé 

deformaci konstrukce a tím k narušení kontinuity systému. Vychýlení z původní pozice, a 

to jak v horizontální rovině tak ve smyslu rotace celé konstrukce bylo patrné především u 

měření vodorovných úhlů. Již při umísťování třínožek může dojít k mírné deformaci 

ocelové konstrukce, třínožky je nutné vzhledem k vrutům pevně utáhnout, což může mít za 

následek deformaci torzního charakteru.  

Pohyb ve vertikální rovině s ohledem na teplotní roztažnost materiálu ocelových 

konstrukcí lze zanedbat, lze předpokládat, že míra roztažení materiálu je u všech pilířů 

stejná. Pokud se podstavce konstrukcí v tomto směru pohybují, pohyb je velice malý. 

Rozdíl mezi vodorovnou a šikmou délkou je i u nejkratší vzdálenosti minimální a s 

ohledem na přesnost nejmodernějších měřících aparatur zanedbatelný. 

I přes relativně krátkou dobu vyšetřování lze z výsledných hodnot vypozorovat 

trend ve změně polohy bodů základny. Hodnoty prokázaných posunů jsou však relativně 

blízké přesnosti použité metody. Na základě provedeného testování lze jednotlivé body 

základny považovat za stabilní. Další sledování stability základny je však vhodné z více 

hledisek. Například z hlediska prokázání, zda mnou určené posuny nejsou pouze 

sezónního, krátkoperiodického charakteru. Dále by bylo vhodné základnu sledovat také po 

ukončení stavebních prací, čímž by bylo možné stanovit, zda měl tento činitel na zjištěné 

změny vliv. 
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Příloha 1: Zápisník měřených hodnot - komparace základnové latě 

Zápisník měřených délek  

Lokace: metrologická laboratoř VŠB - HGF Předmět komparace: zákl. lať, Zeiss BALA 2m Teplota: 21,1 °C 

Datum měření: 5.11.2013 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 1002,0 hPa 

  
 

  
 

  Vlhkost: 35,4 % 

Přístroj: Renishaw ML-10           

čtení levý [mm] střed [mm] pravý [mm] délka latě levý díl [m] celá lať [m] pravý díl [m] 

1 2001,348064 1000,163250 0,000080 1 1,001185 2,001348 1,000163 

2 2001,342280 1000,137970 0,004350 2 1,001204 2,001338 1,000134 

3 2001,326215 1000,161963 0,009861 3 1,001164 2,001316 1,000152 

4 2001,352680 1000,152440 0,000120 4 1,001200 2,001353 1,000152 

5 2001,339630 1000,126210 0,004348 5 1,001213 2,001335 1,000122 

6 2001,325780 1000,128530 0,005520 6 1,001197 2,001320 1,000123 

7 2001,334850 1000,163540 0,002420 7 1,001171 2,001332 1,000161 

8 2001,337462 1000,152560 0,009122 8 1,001185 2,001328 1,000143 

9 2001,362510 1000,162520 0,008510 9 1,001200 2,001354 1,000154 

10 2001,358228 1000,144408 0,001559 10 1,001214 2,001357 1,000143 

 
poznámka: schéma provedení čtení 
 

  

průměr 1,001193 2,001338 1,000145 

empirická střední chyba 
jednoho měření = = , ∙ = 0,015	   

empirická střední chyba 
výběrového průměru 

= √ = , √ = 0,003	   
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Příloha 2: Ukázka zápisníku měřených hodnot - paralaktické úhly 
Zápisník měřených úhlů 

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Měřil: Tomáš Bernat Teplota: 16 °C 

Datum měření: 23.10.2013 Základnová lať: Zeiss Bala 2 m Tlak: - 

Počasí: jasno, bezvětří Způsob metody: lať na konci Vlhkost: - 

Přístroj: Leica TCRP 1201+ Počet paralaktických článků: 8   

Stanovisko - Cíl Značka Paralaktický úhel [g] Průměr [g] Poznámka 

 
1                             2 

L 4,3981 4,3977 4,3967 4,3965 4,3973 

  

P 13,4423 13,4420 13,4414 13,4421 13,4420 

P-L 9,0442 9,0443 9,0447 9,0456 9,0447 

 
1                             2 

L 224,8845 224,8841 224,8838 224,8840 224,8841 

  

P 233,9290 233,9296 233,9290 233,9291 233,9292 

P-L 9,0445 9,0455 9,0452 9,0451 9,0451 

 
1                             2 

L 218,8012 218,8014 218,8012 218,8010 218,8012 

  

P 227,8454 227,8458 227,8459 227,8459 227,8458 

P-L 9,0442 9,0444 9,0447 9,0449 9,0445 

 
1                             2 

L 298,1098 298,1094 298,1094 298,1093 298,1095 

  

P 307,1537 307,1537 307,1539 307,1545 307,1540 

P-L 9,0439 9,0443 9,0445 9,0452 9,0445 

 
1                            2 

L 0,5511 0,5508 0,5502 0,5501 0,5506 

  

P 9,5953 9,5955 9,5958 9,5952 9,5955 

P-L 9,0442 9,0447 9,0456 9,0451 9,0449 

 
1                            2 

L 78,2930 78,2929 78,2925 78,2927 78,2928 

  

P 87,3374 87,3373 87,3375 87,3378 87,3375 

P-L 9,0444 9,0444 9,0450 9,0451 9,0447 

 
1                            2 

L 213,6209 213,6211 213,6203 213,6208 213,6208 

  

P 222,6652 222,6653 222,6650 222,6651 222,6652 

P-L 9,0443 9,0442 9,0447 9,0443 9,0444 

 
1                            2 

L 305,6485 305,6483 305,6486 305,6479 305,6483 

  

P 314,6929 314,6928 314,6925 314,6937 314,6930 

P-L 9,0444 9,0445 9,0439 9,0458 9,0447 
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Zápisník měřených úhlů 

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Měřil: Tomáš Bernat Teplota: 19 °C 

Datum měření: 23.10.2013 Základnová lať: Zeiss Bala 2 m Tlak: - 

Počasí: jasno, bezvětří Způsob metody: lať uprostřed Vlhkost: - 

Přístroj: Leica TCRP 1201+ Počet paralaktických článků: 4   

Stanovisko - Cíl Značka Paralaktický úhel [g] Průměr [g] Poznámka 

1                           2 

L 1,0356 1,0352 1,0354 1,0356 1,0355 

  

P 19,5812 19,5812 19,5813 19,5816 19,5813 

P-L 18,5456 18,546 18,5459 18,546 18,5460 

1                           2 

L 103,1871 103,1865 103,1862 103,1867 103,1866 

  

P 121,7322 121,7322 121,7332 121,7331 121,7327 

P-L 18,5451 18,5457 18,547 18,5464 18,5461 

1                           2 

L 210,9392 210,9397 210,9384 210,9385 210,9390 

  

P 229,4857 229,4856 229,4853 229,4855 229,4855 

P-L 18,5465 18,5459 18,5469 18,547 18,5466 

1                           2 

L 308,2839 308,2839 308,2839 308,2839 308,2839 

  

P 326,8299 326,8298 326,8304 326,8308 326,8302 

P-L 18,546 18,5459 18,5465 18,5469 18,5463 

1                           2 

L 1,2456 1,2465 1,2454 1,2456 1,2458 

  

P 18,7313 18,7313 18,7311 18,7311 18,7312 

P-L 17,4857 17,4848 17,4857 17,4855 17,4854 

1                           2 

L 100,7189 100,7187 100,719 100,7183 100,7187 

  

P 118,2044 118,2041 118,2041 118,2046 118,2043 

P-L 17,4855 17,4854 17,4851 17,4863 17,4856 

1                           2 

L 203,5807 203,5809 203,58 203,58 203,5804 

  

P 221,0662 221,066 221,066 221,0663 221,0661 

P-L 17,4855 17,4851 17,486 17,4863 17,4857 

1                           2 

L 306,4523 306,4515 306,4519 306,452 306,4519 

  

P 323,9371 323,9378 323,9387 323,9381 323,9379 

P-L 17,4848 17,4863 17,4868 17,4861 17,4860 
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Příloha 3: Výpočet délek určených paralaktickou metodou 
Výpočet délek, lať na konci 

mezi 

body 

(celá lať) 

par. úhel 
[gon]     

(levá část) 

par. úhel 
[gon] 

(pravá část)     

par. úhel 
[gon] 

teplota 

[°C] 

(celá lať) 

délka latě 
[m]  

(levá část) 

délka latě 
[m]  

(pravá část)     

délka latě 
[m]  

(celá lať)    

délka       
[m] 

(část latě)    
délka      
[m] 

výsledná 

délka       
[m] 

1-2 9,0447 - - 16 2,001313 1,001181 1,000132 14,0628 - 14,0628 

2-3 6,7218 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 18,9369 - 18,9369 

3-4 2,9875 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 31,9813 31,9801 31,9807 

4-5 2,8922 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 44,0447 - 44,0447 

5-6 1,8481 - - 16 2,001313 1,001181 1,000132 68,9361 - 68,9361 

6-7 1,7289 - - 16 2,001313 1,001181 1,000132 73,6874 - 73,6874 

1-3 3,8595 - - 18 2,001323 1,001186 1,000137 33,0011 - 33,0011 

1-4 1,9611 0,9809 - 17 2,001318 1,001183 1,000135 64,9628 64,9749 64,9689 

2-4 2,5020 1,2516 - 16 2,001313 1,001181 1,000132 50,9147 50,9177 50,9162 

 
Výpočet délek, lať uprostřed 

mezi 
body 

(celá lať) 

par. úhel 

[gon]     

(levá část) 

par. úhel 

[gon] 

(pravá část)     

par. úhel 

[gon] 

teplota 
[°C] 

(celá lať) 

délka latě 
[m]  

(levá část) 

délka latě 
[m]  

(pravá část)     

délka latě 
[m]  

(celá lať)    

délka       

[m] 

(část latě)    
délka      

[m] 

výsledná 

délka       

[m] 

1-2 18,5462 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 6,8211 - 
14,0617 

1-2 17,4857 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 7,2406 - 

2-3 13,3715 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 9,4933 - 
18,9372 

2-3 13,4411 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 9,4438 - 

3-4 7,8943 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 16,1186 - 
31,9790 

3-4 8,0225 - - 19 2,001328 1,000140 1,001188 15,8603 - 

4-5 - - 3,5157 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 18,0918 
44,0394 

4-5 - - 2,4526 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 25,9476 

5-6 - - 1,8225 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 34,9272 
68,9235 

5-6 3,7466 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 33,9963 - 

6-7 4,0278 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 31,6219 - 
73,6918 

6-7 - - 1,5132 17 2,001318 1,001183 1,000135 - 42,0699 

1-3 7,8888 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 16,1299 - 
32,9994 

1-3 7,5438 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 16,8694 - 

1-4 4,0314 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 31,5935 - 
64,9786 

1-4 3,8152 - - 20 2,001333 1,001191 1,000142 33,3851 - 

2-4 5,1582 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 24,6866 - 
50,9161 

2-4 4,8551 - - 17 2,001318 1,001183 1,000135 26,2295 - 
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Příloha 4: Zápisníky měřených hodnot - EDM měření délek 
Zápisník měřených délek  

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Způsob signalizace: GPH1P,  c=0 mm Teplota: 12,1 °C 
Datum měření: 2.11.2013 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 1008,2 hPa 
Počasí: oblačno, bezvětří 

 
  

 
  Vlhkost: 81,5 % 

Přístroj: Leica TCRP 1201+         ppm: 7,2 

Stanovisko Vodorovná vzdálenost [m] 

1 

2 3 4 5 6 7     
14,0629 33,0003 64,9783 109,0186 177,9379 251,6243     
14,0629 33,0002 64,9784 109,0187 177,9380 251,6242     
14,0629 33,0001 64,9784 109,0186 177,9379 251,6243     
14,0630 33,0002 64,9784 109,0185 177,9377 251,6244     
14,0630 33,0003 64,9783 109,0184 177,9378 251,6243     

průměr 14,0629 33,0002 64,9784 109,0186 177,9379 251,6243     
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000     

2 

3 4 5 6 7   
 

  
18,9369 50,9159 94,9555 163,8750 237,5615   

 
  

18,9370 50,9159 94,9556 163,8751 237,5618   
 

  
18,9371 50,9159 94,9555 163,8752 237,5618   

 
  

18,9371 50,9159 94,9552 163,8751 237,5616   
 

  
18,9372 50,9159 94,9552 163,8751 237,5617   

 
  

průměr 18,9371 50,9159 94,9554 163,8751 237,5617   
 

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001   

 
  

3 

4 5 6 7   
  

  
31,9779 76,0184 144,9376 218,6241   

  
  

31,9778 76,0182 144,9377 218,6243   
  

  
31,9780 76,0183 144,9376 218,6243   

  
  

31,9778 76,0183 144,9377 218,6241   
  

  
31,9781 76,0183 144,9376 218,6241   

  
  

průměr 31,9779 76,0183 144,9376 218,6242 
   

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001   

  
  

4 

5 6 7   
   

  
44,0401 112,9594 186,6461   

   
  

44,0402 112,9594 186,6461   
   

  
44,0401 112,9593 186,6462 

    
  

44,0402 112,9595 186,6461   
   

  
44,0401 112,9593 186,6460   

   
  

průměr 44,0401 112,9594 186,6461 
    

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000   

   
  

5 

6 7 
     

  
68,9195 142,6058   

    
  

68,9198 142,6057   
    

  
68,9196 142,6059   

    
  

68,9195 142,6058   
    

  
68,9197 142,6057   

    
  

průměr 68,9196 142,6058 
     

  
prům. odch. 0,0001 0,0001   

    
  

6 

7 
      

  
73,6865   

     
  

73,6867   
     

  
73,6867   

     
  

73,6868   
     

  
73,6867   

     
  

průměr 73,6867 
      

  
prům. odch. 0,0001               

 

  



Tomáš Bernat: Stanovení parametrů délkové základny 

 

 

 

2012  66 

 
Zápisník měřených délek  

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Způsob signalizace: GPH1P,  c=0 mm Teplota: 12,1 °C 
Datum měření: 2.11.2013 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 1008,2 hPa 
Počasí: oblačno, bezvětří 

 
  

 
  Vlhkost: 81,5 % 

Přístroj: Leica TCRP 1201+         ppm: 7,2 

Stanovisko Vodorovná vzdálenost [m] 

7 

6 5 4 3 2 1     
73,6866 142,6059 186,6462 218,6244 237,5618 251,6249     
73,6866 142,6059 186,6459 218,6242 237,5621 251,6249     
73,6867 142,6059 186,6459 218,6245 237,5620 251,6248     
73,6865 142,6058 186,6464 218,6243 237,5623 251,6248     
73,6867 142,6057 186,6460 218,6243 237,5621 251,6249     

průměr 73,6866 142,6058 186,6461 218,6243 237,5621 251,6249     
prům. odch. 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000     

6 

5 4 3 2 1   
 

  
68,9197 112,9592 144,9378 163,8749 177,9380   

 
  

68,9195 112,9591 144,9377 163,8751 177,9380   
 

  
68,9197 112,9592 144,9378 163,8751 177,9380   

 
  

68,9197 112,9593 144,9376 163,8751 177,9382   
 

  
68,9197 112,9592 144,9377 163,8750 177,9379   

 
  

průměr 18,9371 50,9159 94,9554 163,8751 237,5617   
 

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001   

 
  

5 

4 3 2 1   
  

  
44,0400 76,0182 94,9556 109,0188   

  
  

44,0398 76,0181 94,9556 109,0186   
  

  
44,0400 76,0184 94,9555 109,0184   

  
  

44,0400 76,0184 94,9555 109,0186   
  

  
44,0399 76,0181 94,9554 109,0186   

  
  

průměr 31,9779 76,0183 144,9376 218,6242 
   

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001   

  
  

4 

3 2 1   
   

  
31,9779 50,9162 64,9783   

   
  

31,9780 50,9158 64,9785   
   

  
31,9779 50,9160 64,9785 

    
  

31,9780 50,9158 64,9785   
   

  
31,9778 50,9160 64,9785   

   
  

průměr 44,0401 112,9594 186,6461 
    

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000   

   
  

3 

2 1 
     

  
18,9370 33,0002   

    
  

18,9370 33,0003   
    

  
18,9371 33,0003   

    
  

18,9370 33,0004   
    

  
18,9371 33,0004   

    
  

průměr 68,9196 142,6058 
     

  
prům. odch. 0,0001 0,0001   

    
  

2 

1 
      

  
14,0629   

     
  

14,0629   
     

  
14,0629   

     
  

14,0630   
     

  
14,0630   

     
  

průměr 14,0629 
      

  
prům. odch. 0,0000               
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Zápisník měřených délek  

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Způsob signalizace: GPH1P,  c=0 mm Teplota: 8,2 °C 
Datum měření: 25.2.2014 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 988,7 hPa 
Počasí: zataženo, slabý vítr 

 
  

 
  Vlhkost: 62,4 % 

Přístroj: Leica TCRP 1201+         ppm: 4,3 

Stanovisko Vodorovná vzdálenost [m] 

1 

2 3 4 5 6 7     
14,0613 32,9997 64,9776 109,0173 177,9366 251,6241     
14,0612 32,9997 64,9776 109,0172 177,9366 251,6242     
14,0612 32,9998 64,9775 109,0172 177,9367 251,6242     
14,0612 32,9998 64,9776 109,0173 177,9367 251,6241     
14,0613 32,9997 64,9776 109,0173 177,9366 251,6241     

průměr 14,0612 32,9997 64,9776 109,0173 177,9366 251,6241 
 

  
prům. odch. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
  

2 

3 4 5 6 7   
 

  
18,9381 50,9166 94,9553 163,8744 237,5628   

 
  

18,9381 50,9165 94,9556 163,8746 237,5627   
 

  
18,9379 50,9166 94,9557 163,8746 237,5627   

 
  

18,9381 50,9156 94,9558 163,8742 237,5629   
 

  
18,9381 50,9166 94,9559 163,8745 237,5626   

 
  

průměr 18,9371 50,9159 94,9554 163,8751 237,5617 
  

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 

  
  

3 

4 5 6 7   
  

  
31,9778 76,0172 144,9366 218,6246   

  
  

31,9777 76,0174 144,9365 218,6245   
  

  
31,9776 76,0174 144,9367 218,6246   

  
  

31,9776 76,0174 144,9369 218,6246   
  

  
31,9776 76,0177 144,9367 218,6242   

  
  

průměr 31,9779 76,0183 144,9376 218,6242 
   

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 

   
  

4 

5 6 7   
   

  
44,0397 112,9585 186,6469   

   
  

44,0396 112,9583 186,6468   
   

  
44,0395 112,9583 186,6469 

    
  

44,0395 112,9584 186,6469   
   

  
44,0395 112,9584 186,6469   

   
  

průměr 44,0401 112,9594 186,6461 
    

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000 

    
  

5 

6 7 
     

  
68,9192 142,6069   

    
  

68,9192 142,6071   
    

  
68,9189 142,6073   

    
  

68,9193 142,6072   
    

  
68,9192 142,6072   

    
  

průměr 68,9196 142,6058 
     

  
prům. odch. 0,0001 0,0001 

     
  

6 

7 
      

  
73,6876   

     
  

73,6878   
     

  
73,6879   

     
  

73,6877   
     

  
73,6878   

     
  

průměr 73,6878 
      

  
prům. odch. 0,0001               
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Zápisník měřených délek  

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Způsob signalizace: GPH1P,  c=0 mm Teplota: 8,2 °C 
Datum měření: 25.2.2014 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 988,7 hPa 
Počasí: zataženo, slabý vítr 

 
  

 
  Vlhkost: 62,4 % 

Přístroj: Leica TCRP 1201+         ppm: 4,3 

Stanovisko Vodorovná vzdálenost [m] 

7 

6 5 4 3 2 1     
73,6878 142,6075 186,6471 218,6246 237,5631 251,6243     
73,6879 142,6071 186,6474 218,6248 237,5632 251,6243     
73,6878 142,6073 186,6474 218,6247 237,5629 251,6242     
73,6878 142,6072 186,6475 218,6248 237,5630 251,6243     
73,6879 142,6073 186,6473 218,6248 237,5631 251,6243     

průměr 73,6878 142,6073 186,6473 218,6247 237,5631 251,6243 
 

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 

 
  

6 

5 4 3 2 1   
 

  
68,9190 112,9588 144,9367 163,8748 177,9364   

 
  

68,9192 112,9585 144,9367 163,8749 177,9367   
 

  
68,9193 112,9588 144,9366 163,8749 177,9364   

 
  

68,9191 112,9589 144,9370 163,8746 177,9364   
 

  
68,9192 112,9588 144,9371 163,8749 177,9365   

 
  

průměr 18,9371 50,9159 94,9554 163,8751 237,5617 
  

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001 

  
  

5 

4 3 2 1   
  

  
44,0395 76,0175 94,9555 109,0174   

  
  

44,0392 76,0175 94,9556 109,0174   
  

  
44,0394 76,0176 94,9555 109,0172   

  
  

44,0393 76,0176 94,9556 109,0174   
  

  
44,0392 76,0175 94,9557 109,0174   

  
  

průměr 31,9779 76,0183 144,9376 218,6242 
   

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 

   
  

4 

3 2 1   
   

  
31,9776 50,9166 64,9776   

   
  

31,9778 50,9168 64,9777   
   

  
31,9778 50,9166 64,9775 

    
  

31,9775 50,9168 64,9777   
   

  
31,9775 50,9168 64,9775   

   
  

průměr 44,0401 112,9594 186,6461 
    

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000 

    
  

3 

2 1 
     

  
18,9382 32,9998   

    
  

18,9382 32,9996   
    

  
18,9385 32,9998   

    
  

18,9383 32,9999   
    

  
18,9384 32,9999   

    
  

průměr 68,9196 142,6058 
     

  
prům. odch. 0,0001 0,0001 

     
  

2 

1 
      

  
14,0612   

     
  

14,0613   
     

  
14,0613   

     
  

14,0612   
     

  
14,0612   

     
  

průměr 14,0612 
      

  
prům. odch. 0,0000               
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Zápisník měřených délek  

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Způsob signalizace: GPH1P,  c=0 mm Teplota: 6,5 °C 
Datum měření: 13.3.2014 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 998,1 hPa 
Počasí: jasno, bezvětří 

 
  

 
  Vlhkost: 56,8 % 

Přístroj: Leica TCRP 1201+         ppm: -1,4 

Stanovisko Vodorovná vzdálenost [m] 

1 

2 3 4 5 6 7     
14,0615 32,9995 64,9772 109,0166 177,9356 251,6243     
14,0614 32,9993 64,9773 109,0167 177,9357 251,6243     
14,0614 32,9995 64,9772 109,0168 177,9355 251,6244     
14,0615 32,9993 64,9772 109,0167 177,9358 251,6245     
14,0615 32,9993 64,9772 109,0167 177,9358 251,6244     

průměr 14,0615 32,9994 64,9772 109,0167 177,9357 251,6244     
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001     

2 

3 4 5 6 7   
 

  
18,9377 50,9165 94,9554 163,8746 237,5635   

 
  

18,9377 50,9165 94,9555 163,8743 237,5635   
 

  
18,9377 50,9166 94,9554 163,8743 237,5633   

 
  

18,9378 50,9164 94,9554 163,8745 237,5633   
 

  
18,9378 50,9164 94,9554 163,8743 237,5634   

 
  

průměr 18,9371 50,9159 94,9554 163,8751 237,5617   
 

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001   

 
  

3 

4 5 6 7   
  

  
31,9780 76,0174 144,9365 218,6250   

  
  

31,9782 76,0175 144,9365 218,6250   
  

  
31,9784 76,0176 144,9366 218,6250   

  
  

31,9782 76,0178 144,9366 218,6253   
  

  
31,9781 76,0176 144,9366 218,6252   

  
  

průměr 31,9779 76,0183 144,9376 218,6242 
   

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001   

  
  

4 

5 6 7   
   

  
44,0393 112,9581 186,6467   

   
  

44,0393 112,9582 186,6466   
   

  
44,0393 112,9582 186,6465 

    
  

44,0392 112,9583 186,6464   
   

  
44,0394 112,9582 186,6466   

   
  

průměr 44,0401 112,9594 186,6461 
    

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000   

   
  

5 

6 7 
     

  
68,9191 142,6072   

    
  

68,9190 142,6071   
    

  
68,9191 142,6071   

    
  

68,9193 142,6071   
    

  
68,9192 142,6071   

    
  

průměr 68,9196 142,6058 
     

  
prům. odch. 0,0001 0,0001   

    
  

6 

7 
      

  
73,6885   

     
  

73,6886   
     

  
73,6886   

     
  

73,6887   
     

  
73,6888   

     
  

průměr 73,6886 
      

  
prům. odch. 0,0001               
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Zápisník měřených délek  

Lokace: Měřická základna Krásné Pole Způsob signalizace: GPH1P,  c=0 mm Teplota: 6,5 °C 
Datum měření: 13.3.2014 Měřil: Tomáš Bernat     Tlak: 998,1 hPa 
Počasí: jasno, bezvětří 

 
  

 
  Vlhkost: 56,8 % 

Přístroj: Leica TCRP 1201+         ppm: -1,4 

Stanovisko Vodorovná vzdálenost [m] 

7 

6 5 4 3 2 1     

73,6886 142,6071 186,6466 218,6249 237,5627 251,6241     
73,6887 142,6074 186,6469 218,6248 237,5627 251,6239     
73,6888 142,6074 186,6468 218,6247 237,5629 251,6241     
73,6886 142,6073 186,6470 218,6250 237,5628 251,6241     
73,6887 142,6073 186,6469 218,6248 237,5631 251,6241     

průměr 73,6887 142,6073 186,6468 218,6248 237,5628 251,6241     
prům. odch. 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001     

6 

5 4 3 2 1   
 

  
68,9190 112,9578 144,9365 163,8739 177,9352   

 
  

68,9192 112,9581 144,9366 163,8741 177,9354   
 

  
68,9192 112,9580 144,9365 163,8738 177,9355   

 
  

68,9192 112,9580 144,9363 163,8740 177,9355   
 

  
68,9191 112,9579 144,9363 163,8741 177,9354   

 
  

průměr 18,9371 50,9159 94,9554 163,8751 237,5617   
 

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0002 0,0000 0,0001   

 
  

5 

4 3 2 1   
  

  
44,0392 76,0177 94,9533 109,0165   

  
  

44,0393 76,0176 94,9534 109,0165   
  

  
44,0393 76,0175 94,9532 109,0164   

  
  

44,0395 76,0176 94,9531 109,0164   
  

  
44,0393 76,0174 94,9533 109,0165   

  
  

průměr 31,9779 76,0183 144,9376 218,6242 
   

  
prům. odch. 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001   

  
  

4 

3 2 1   
   

  
31,9777 50,9164 64,9772   

   
  

31,9780 50,9163 64,9771   
   

  
31,9780 50,9164 64,9773 

    
  

31,9780 50,9165 64,9773   
   

  
31,9780 50,9164 64,9773   

   
  

průměr 44,0401 112,9594 186,6461 
    

  
prům. odch. 0,0000 0,0001 0,0000   

   
  

3 

2 1 
     

  
18,9378 32,9992   

    
  

18,9377 32,9990   
    

  
18,9377 32,9992   

    
  

18,9377 32,9993   
    

  
18,9377 32,9993   

    
  

průměr 68,9196 142,6058 
     

  
prům. odch. 0,0001 0,0001   

    
  

2 

1 
      

  
14,0611   

     
  

14,0612   
     

  
14,0614   

     
  

14,0612   
     

  
14,0613   

     
  

průměr 14,0612 
      

  
prům. odch. 0,0001               
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Příloha 5: Vyrovnání EDM měření - zdrojový text pro prostředí MATLAB  
% listopad ___ vyrovnání podmínkových rovnic metodou nejmenších čtverců 

% vektor měřených veličin 

l  = [  14.06291;  18.93705;  31.97792;  44.04004; 68.91964; 73.68665; 

       251.62455; 177.93794; 109.01858;  64.97841; 33.00027; 

       237.56187; 163.87507;  94.95546;  50.91593;  

       218.62426; 144.93768;  76.01827; 

       186.64609; 112.95929; 

       142.60581]; 

 

% výpočet vektoru uzávěrů 

u  = [ l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(7,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(8,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(9,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)- l(10,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)- l(11,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(12,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(13,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(14,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)- l(15,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(16,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(17,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)- l(18,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(19,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)- l(20,1); 

       l(5,1)+ l(6,1)- l(21,1)] 

 

% matice plánu 

B  = [ 1  1  1  1  1  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  1  1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  1  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0; 

       0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0; 

       0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0; 

       0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1] 

 

% matice vah 

P= diag([1, 0.990455775, 0.965581611, 0.943399165, 0.899994143, 0.892020202, 0.656419767, 

0.74111393, 0.836088312, 0.906667795, 0.963671304, 0.671422602, 0.759131592, 0.857702922, 

0.931094682, 0.692452771, 0.784451504, 0.88815856, 0.730276578, 0.830178036, 0.787656644]) 

 

% výpočet vektoru korelát 

k  = -(B*P^(-1)*B')^(-1)*u 

 

% výpočet vektoru oprav 

v  = P^(-1)*B'*k 

 

% výpočet vektoru vyrovnaných měření 

L  = l+v 
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% kontrola splnění podmínky (u=0) 

u  = [ l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(7,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(8,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(9,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)- l(10,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)- l(11,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(12,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(13,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(14,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)- l(15,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(16,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(17,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)- l(18,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(19,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)- l(20,1); 

       l(5,1)+ l(6,1)- l(21,1)] 

 

% jednotková střední chyba 

m0 = ((v'*P*v)/(15))^(1/2) 

 

% matice kofaktorů oprav 

Qvv= -P^(-1)*B'*(B*P^(-1)*B')^(-1)*B 

 

% jednotková matice pro výpočet Qll 

I  = eye(21) 

 

% matice kofaktorů vyrovnaných měření 

Qll= I-Qvv 

 

% všechna vyrovnaná měření mají stejnou přesnost, prvky na diagonále Qll jsou stejné 

mi = m0*(Qll(1,1))^(1/2) 
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% únor ___ vyrovnání podmínkových rovnic metodou nejmenších čtverců 

% vektor měřených veličin 

l  = [  14.06125;  18.93819;  31.97765;  44.03944; 68.91916; 73.68783; 

       251.62421; 177.93656; 109.01731;  64.97759; 32.99977; 

       237.56290; 163.87464;  94.95562;  50.91655;  

       218.62462; 144.93675;  76.01748; 

       186.64709; 112.95857; 

       142.60721]; 

 

% výpočet vektoru uzávěrů 

u  = [ l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(7,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(8,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(9,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)- l(10,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)- l(11,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(12,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(13,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(14,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)- l(15,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(16,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(17,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)- l(18,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(19,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)- l(20,1); 

       l(5,1)+ l(6,1)- l(21,1)] 

 

% matice plánu 

B  = [ 1  1  1  1  1  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  1  1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  1  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0; 

       0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0; 

       0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0; 

       0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1] 

 

% matice vah 

P= diag([1, 0.990455775, 0.965581611, 0.943399165, 0.899994143, 0.892020202, 0.656419767, 

0.74111393, 0.836088312, 0.906667795, 0.963671304, 0.671422602, 0.759131592, 0.857702922, 

0.931094682, 0.692452771, 0.784451504, 0.88815856, 0.730276578, 0.830178036, 0.787656644]) 

 

% výpočet vektoru korelát 

k  = -(B*P^(-1)*B')^(-1)*u 

 

% výpočet vektoru oprav 

v  = P^(-1)*B'*k 

 

% výpočet vektoru vyrovnaných měření 

L  = l+v 
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% kontrola splnění podmínky (u=0) 

u  = [ l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(7,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(8,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(9,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)- l(10,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)- l(11,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(12,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(13,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(14,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)- l(15,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(16,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(17,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)- l(18,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(19,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)- l(20,1); 

       l(5,1)+ l(6,1)- l(21,1)] 

 

% jednotková střední chyba 

m0 = ((v'*P*v)/(15))^(1/2) 

 

% matice kofaktorů oprav 

Qvv= -P^(-1)*B'*(B*P^(-1)*B')^(-1)*B 

 

% jednotková matice pro výpočet Qll 

I  = eye(21) 

 

% matice kofaktorů vyrovnaných měření 

Qll= I-Qvv 

 

% střední chyba vyrovnaného měření 

mi = m0*(Qll(1,1))^(1/2) 
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% březen ___ vyrovnání podmínkových rovnic metodou nejmenších čtverců 

% vektor měřených veličin 

L  = [  14.06135;  18.93772;  31.97806;  44.03931; 68.91914; 73.68866; 

       251.62422; 177.93554; 109.01658;  64.97723; 32.99929; 

       237.56312; 163.87419;  94.95434;  50.91644;  

       218.62497; 144.93650;  76.01757; 

       186.64670; 112.95808; 

       142.60721]; 

 

% výpočet vektoru uzávěrů 

u  = [ l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(7,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(8,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(9,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)- l(10,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)- l(11,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(12,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(13,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(14,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)- l(15,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(16,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(17,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)- l(18,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(19,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)- l(20,1); 

       l(5,1)+ l(6,1)- l(21,1)] 

 

% matice plánu 

B  = [ 1  1  1  1  1  1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  1  1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  1  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  1  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0; 

       0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0; 

       0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0  0; 

       0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0; 

       0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0; 

       0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -1] 

 

% matice vah 

P= diag([1, 0.990455775, 0.965581611, 0.943399165, 0.899994143, 0.892020202, 0.656419767, 

0.74111393, 0.836088312, 0.906667795, 0.963671304, 0.671422602, 0.759131592, 0.857702922, 

0.931094682, 0.692452771, 0.784451504, 0.88815856, 0.730276578, 0.830178036, 0.787656644]) 

 

% výpočet vektoru korelát 

k  = -(B*P^(-1)*B')^(-1)*u 

 

% výpočet vektoru oprav 

v  = P^(-1)*B'*k 

 

% výpočet vektoru vyrovnaných měření 

L  = l+v 
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% kontrola splnění podmínky (u=0) 

u  = [ l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(7,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(8,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(9,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)+ l(3,1)- l(10,1); 

       l(1,1)+ l(2,1)- l(11,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(12,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(13,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)+ l(4,1)- l(14,1); 

       l(2,1)+ l(3,1)- l(15,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(16,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)+ l(5,1)- l(17,1); 

       l(3,1)+ l(4,1)- l(18,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)+ l(6,1)- l(19,1); 

       l(4,1)+ l(5,1)- l(20,1); 

       l(5,1)+ l(6,1)- l(21,1)] 

 

% jednotková střední chyba 

m0 = ((v'*P*v)/(15))^(1/2) 

 

% matice kofaktorů oprav 

Qvv= -P^(-1)*B'*(B*P^(-1)*B')^(-1)*B 

 

% jednotková matice pro výpočet Qll 

I  = eye(21) 

 

% matice kofaktorů vyrovnaných měření 

Qll= I-Qvv 

 

% střední chyba vyrovnaného měření 

mi = m0*(Qll(1,1))^(1/2) 
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Příloha 6: Výsledky vyrovnání formou výstupu prostředí MATLAB 
% listopad 

% vektor oprav, hodnoty v milimetrech 

v = 

  -0.015707711066686 

   0.317500250851977 

   0.315149562653262 

  -0.032414485819231 

  -0.195752182315207 

  -0.046661875715037 

   0.002113558594843 

   0.008775434325605 

  -0.075472383377009 

   0.086942102440853 

  -0.008207460213632 

  -0.212178730383054 

  -0.015516854648827 

   0.150235327671069 

  -0.327350186501050 

   0.030321018829034 

   0.006982894521852 

  -0.027264923164891 

  -0.034828543858561 

   0.161833331861455 

   0.237585941980006 

 

 

% vektor vyrovnaných délek, hodnoty v metrech 

L = 

   14.0628942922889 

   18.9373675002509 

   31.9782351495627 

   44.0400075855142 

   68.9194442478177 

   73.6866033381243 

   251.624552113559 

   177.937948775434 

   109.018504527617 

   64.9784969421024 

   33.0002617925398 

   237.561657821270 

   163.875054483145 

   94.9556102353277 

   50.9156026498135 

   218.624290321019 

   144.937686982895 

   76.0182427350768 

   186.646055171456 

   112.959451833332 

   142.606047585942 

 

 

% jednotková střední chyba, hodnota v metrech 

m0 = 

     0.0001757119878781459  
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% únor 

% vektor oprav, hodnoty v milimetrech 

v = 

   0.169593065293144 

   0.126338999038439 

   0.244308581392722 

   0.092587131100366 

   0.037835993495969 

   0.167918228929461 

   0.148581999286880 

  -0.199336229642872 

  -0.147172223167118 

   0.040240645721917 

  -0.034067935666583 

   0.038988933955938 

   0.301070705020856 

   0.123234711537292 

  -0.339352419566829 

   0.002649934917644 

  -0.125268293999120 

  -0.053104287517017 

  -0.361658646456324 

   0.160423124605857 

  -0.014245777587558 

 

% vektor vyrovnaných délek, hodnoty v metrech 

L = 

   14.0614195930653 

   18.9383163389990 

   31.9778943085814 

   44.0395325871311 

   68.9191978359935 

   73.6879979182289 

   251.624358581999 

   177.936360663770 

   109.017162827777 

   64.9776302406457 

   32.9997359320643 

   237.562938988934 

   163.874941070705 

   94.9557432347115 

   50.9162106475804 

   218.624622649935 

   144.936624731706 

   76.0174268957125 

   186.646728341354 

   112.958730423125 

   142.607195754222 

 

% jednotková střední chyba, hodnota v metrech 

m0 = 

     0.0001867815837426576 
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% březen 

% vektor oprav, hodnoty v milimetrech 

v = 

   0.046832119004383 

   0.044938158147769 

   0.179583898736775 

  -0.192775795480258 

  -0.089851111448307 

  -0.082701897584181 

  -0.073974628645892 

   0.028727268944638 

  -0.061421619607346 

   0.171354175871398 

  -0.128229722853730 

  -0.370806747615940 

  -0.018104850031323 

   0.781746261400763 

  -0.435477943118890 

   0.014255094230669 

  -0.093043008188615 

  -0.213191896750122 

   0.044671195475285 

   0.087373093075191 

   0.417446990955834 

 

% vektor vyrovnaných délek, hodnoty v metrech 

L = 

   14.0613968321190 

   18.9377649381581 

   31.9782395838987 

   44.0391172242045 

   68.9190501488886 

   73.6885772981024 

   251.624146025371 

   177.935568727269 

   109.016518578380 

   64.9774013541759 

   32.9991617702771 

   237.562749193252 

   163.874171895150 

   94.9551217462614 

   50.9160045220569 

   218.624984255094 

   144.936406956992 

   76.0173568081033 

   186.646744671196 

   112.958167373093 

   142.607627446991 

 

% jednotková střední chyba, hodnota v metrech 

m0 = 

     0.0002731599036232388 
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Příloha 7: Vyrovnané hodnoty délek - ADM a EDM měření 
ADM září Vyrovnané vodorovné délky mezi pilíři [m] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,06345 33,00155 64,97959 109,02065 177,94001 251,62537 

2  18,93810 50,91615 94,95720 163,87656 237,56192 

3   31,97805 76,01910 144,93846 218,62382 

4    44,04106 112,96041 186,64577 

5     68,91936 142,60472 

6      73,68536 
 

EDM listopad Vyrovnané vodorovné délky mezi pilíři [m] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,0629 33,0003 64,9785 109,0185 177,9380 251,6246 

2  18,9374 50,9156 94,9556 163,8751 237,5617 

3   31,9782 76,0182 144,9377 218,6243 

4    44,0400 112,9595 186,6461 

5     68,9194 142,6061 

6      73,6866 
 

EDM únor Vyrovnané vodorovné délky mezi pilíři [m] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,0614 32,9997 64,9776 109,0172 177,9364 251,6244 

2  18,9383 50,9162 94,9557 163,8750 237,5629 

3   31,9779 76,0174 144,9366 218,6246 

4    44,0395 112,9587 186,6467 

5     68,9192 142,6072 

6      73,6880 
 

EDM březen Vyrovnané vodorovné délky mezi pilíři [m] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,0614 32,9992 64,9774 109,0166 177,9356 251,6242 

2  18,9378 50,9160 94,9551 163,8742 237,5628 

3   31,9782 76,0174 144,9360 218,6250 

4    44,0391 112,9582 186,6468 

5     68,9190 142,6076 

6      73,6886 
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Příloha 8: Výsledné hodnoty délek - paralaktické určování délek 
PARA říjen Vodorovné délky mezi pilíři - lať na konci [m] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,0628 33,0011 64,9689 - - - 

2  18,9369 50,9162 - - - 

3   31,9807 - - - 

4    44,0447 - - 

5     68,9361 - 

6      73,6874 
 

PARA říjen Vodorovné délky mezi pilíři - lať uprostřed [m] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 14,0617 32,9994 64,9786 - - - 

2  18,9372 50,9161 - - - 

3   31,9790 - - - 

4    44,0394 - - 

5     68,9235 - 

6      73,6918 
 

 

  



Tomáš Bernat: Stanovení parametrů délkové základny 

 

 

 

2012  82 

Příloha 9: Rozdíly délek určených EDM a paralakticky, vůči ADM 
říjen Paralaktická metoda lať na konci - Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 0,7 0,5 10,7 - - - 

2 
 

1,2 -0,1 - - - 

3   
-2,6 - - - 

4 
   

-3,6 - - 

5 
    

-16,7 - 

6 
     

-2,0 
 

říjen Paralaktická metoda lať uprostřed - Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 1,7 2,2 1,0 - - - 

2 0,9 0,1 - - - 

3 -0,9 - - - 
4 1,7 - - 

5 -4,1 - 

6 -6,4 
 

listopad EDM metoda - Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 0,5 1,2 1,1 2,2 2,0 0,8 

2 0,7 0,6 1,6 1,5 0,2 

3 -0,2 0,9 0,8 -0,5 

4 1,1 0,9 -0,3 

5 0,0 -1,4 
6 -1,2 

 

listopad EDM metoda - Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 2,1 1,9 2,0 3,5 3,6 1,0 

2 -0,2 -0,1 1,5 1,6 -1,0 

3 0,1 1,7 1,9 -0,8 

4 1,6 1,7 -0,9 

5 0,2 -2,5 

6 -2,6 
 

listopad EDM metoda - Rozdíly délek [mm] 

číslo pilíře 2 3 4 5 6 7 

1 2,1 2,3 2,2 4,1 4,4 1,2 

2 0,3 0,2 2,1 2,4 -0,9 
3 -0,2 1,7 2,5 -1,2 

4 2,0 2,2 -1,0 

5 0,4 -2,9 

6 -3,3 
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Příloha 10: Výpočet posunů bodů  
% listopad ___ výpočet posunu bodů ___ etapa listopad 

% vektor rozdílů délek EDM-ADM 

b  = [-0.6; -1.3; -1.1; -2.2; -2.1; -0.8; -0.7; -0.2; -1.6; -1.5; -0.3; 0.2; -0.9; -0.8;     

       0.5; -1.0; -1.0; 0.3; 0.1; 1.3; 1.2;]; 

 

% matice plánu 

A = [-1  1  0  0  0  0  0; 

     -1  0  1  0  0  0  0; 

     -1  0  0  1  0  0  0; 

     -1  0  0  0  1  0  0; 

     -1  0  0  0  0  1  0; 

     -1  0  0  0  0  0  1; 

      0 -1  1  0  0  0  0; 

      0 -1  0  1  0  0  0; 

      0 -1  0  0  1  0  0; 

      0 -1  0  0  0  1  0; 

      0 -1  0  0  0  0  1; 

      0  0 -1  1  0  0  0; 

      0  0 -1  0  1  0  0; 

      0  0 -1  0  0  1  0; 

      0  0 -1  0  0  0  1; 

      0  0  0 -1  1  0  0; 

      0  0  0 -1  0  1  0; 

      0  0  0 -1  0  0  1; 

      0  0  0  0 -1  1  0; 

      0  0  0  0 -1  0  1; 

      0  0  0  0  0 -1  1]; 

 

% výpočet pseudoinverzní matice 

Aps = pinv(A)  

 

% výpočet posunů bodů 

x = Aps*b 
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% únor ___ výpočet posunu bodů ___ etapa únor 

% vektor rozdílů délek EDM-ADM 

b = [-2.1; -1.8; -2.0; -3.5; -3.6; -1.0; 0.2; 0.1; -1.6; -1.6; 1.0; -0.2; -1.7; -1.8; 0.8;  

     -1.5; -1.7; 1.0; -0.2; 2.5; 2.6]; 

 

% matice plánu 

A = [-1  1  0  0  0  0  0; 

     -1  0  1  0  0  0  0; 

     -1  0  0  1  0  0  0; 

     -1  0  0  0  1  0  0; 

     -1  0  0  0  0  1  0; 

     -1  0  0  0  0  0  1; 

      0 -1  1  0  0  0  0; 

      0 -1  0  1  0  0  0; 

      0 -1  0  0  1  0  0; 

      0 -1  0  0  0  1  0; 

      0 -1  0  0  0  0  1; 

      0  0 -1  1  0  0  0; 

      0  0 -1  0  1  0  0; 

      0  0 -1  0  0  1  0; 

      0  0 -1  0  0  0  1; 

      0  0  0 -1  1  0  0; 

      0  0  0 -1  0  1  0; 

      0  0  0 -1  0  0  1; 

      0  0  0  0 -1  1  0; 

      0  0  0  0 -1  0  1; 

      0  0  0  0  0 -1  1]; 

 

% výpočet pseudoinverzní matice 

Aps = pinv(A)  

 

% výpočet posunů bodů 

x = Aps*b 
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% březen ___ výpočet posunu bodů ___ etapa listopad 

% vektor rozdílů délek EDM-ADM 

b = [-2.1; -2.3; -2.2; -4.1; -4.4; -1.2; -0.3; 0.2; -2.1; -2.4; 0.8; 0.2; -1.7; -2.1; 1.2;  

     -1.9; -2.2; 1.0; -0.3; 2.9; 3.3]; 

 

% matice plánu 

A = [-1  1  0  0  0  0  0; 

     -1  0  1  0  0  0  0; 

     -1  0  0  1  0  0  0; 

     -1  0  0  0  1  0  0; 

     -1  0  0  0  0  1  0; 

     -1  0  0  0  0  0  1; 

      0 -1  1  0  0  0  0; 

      0 -1  0  1  0  0  0; 

      0 -1  0  0  1  0  0; 

      0 -1  0  0  0  1  0; 

      0 -1  0  0  0  0  1; 

      0  0 -1  1  0  0  0; 

      0  0 -1  0  1  0  0; 

      0  0 -1  0  0  1  0; 

      0  0 -1  0  0  0  1; 

      0  0  0 -1  1  0  0; 

      0  0  0 -1  0  1  0; 

      0  0  0 -1  0  0  1; 

      0  0  0  0 -1  1  0; 

      0  0  0  0 -1  0  1; 

      0  0  0  0  0 -1  1]; 

 

% výpočet pseudoinverzní matice 

Aps = pinv(A)  

 

% výpočet posunů bodů 

x = Aps*b 
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Příloha 11: Výsledky výpočtu posunů formou výstupu prostředí MATLAB 
% listopad 

% vypočtené posuny v milimetrech 

x = 

 

   1.157142857142858 

   0.528571428571429 

  -0.142857142857143 

   0.085714285714286 

  -1.014285714285714 

  -0.928571428571428 

   0.314285714285714 

 

% únor 

% vypočtené posuny v milimetrech 

x = 

 

   1.985714285714287 

  -0.014285714285714 

   0.185714285714285 

   0.014285714285714 

  -1.514285714285714 

  -1.642857142857143 

   0.985714285714286 

 

% březen 

% vypočtené posuny v milimetrech 

x = 

 

   2.328571428571429 

   0.257142857142857 

  -0.042857142857143 

   0.185714285714286 

  -1.771428571428571 

  -2.085714285714286 

   1.128571428571429 
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Příloha 12: Výsledné hodnoty posunů 
listopad 2013 

č. b. ΔXz,l[mm] 

1 1,16 

2 0,53 

3 -0,14 

4 0,09 

5 -1,01 

6 -0,93 

7 0,31 

 

únor 2014 

č. b. ΔXz,ú[mm] 

1 1,99 

2 -0,01 

3 0,19 

4 0,01 

5 -1,51 

6 -1,64 

7 0,99 

 

březen 2014 

č. b. ΔXz,b[mm] 

1 2,33 

2 0,26 

3 -0,04 

4 0,19 

5 -1,77 

6 -2,09 

7 1,13 

 

 

Příloha 13: Zápisník měření a výpočet příčných vybočení 
Zápisník měření příčných vybočení 

Lokace: Měřická základna Krásné Pole   Teplota: 12 °C 

Datum měření: 1.3.2014 Pomůcka: Ordinátometr IGDM Tlak: - 

Počasí: jasno, bezvětří Měřil: Tomáš Bernat Vlhkost: - 

Přístroj: Zeiss THEO 020B     

číslo 
bodu 

čtení tam 
[mm]     

odchylka 
[mm] 

  

povolená 

odchylka 

[mm] 

čtení zpět 
[mm]     

odchylka 
[mm] 

  

povolená 

odchylka 

[mm] 

čtení tam 

PRŮMĚR 

[mm]     

čtení zpět 
PRŮMĚR 

[mm]     

1 stanovisko - - - 250,0 - - 5,0 - - 

2 244,1 
0,1 < 0,3 

253,4 
0,1 < 4,7 244,2 253,4 

2 244,2 253,3 

3 247,3 
0,2 < 0,7 

253,2 
0,2 < 4,4 247,2 253,3 

3 247,1 253,4 

4 251,5 
0,0 < 1,3 

249,0 
1,1 < 3,7 251,5 249,5 

4 251,5 250,1 

5 253,7 
0,1 < 2,2 

246,8 
0,8 < 2,8 253,7 246,4 

5 253,6 246,0 

6 246,8 
2,4 < 3,5 

249,9 
0,8 < 1,5 248,0 250,3 

6 249,2 250,7 

7 250,0 - - 5,0 stanovisko - - - - - 

 
Výpočet příčných vybočení 

číslo 

bodu 

čtení tam 

[mm]     

čtení zpět 
[mm] 

příčné vybočení průměrné 

vybočení 
[mm] 

tam 

[mm] 

zpět 
[mm] 

rozdíl 

[mm] 
d d 

1 stanovisko           0,0 

2 244,2 253,4 5,8 -3,4 2,4 5,8 4,6 

3 247,2 253,3 2,8 -3,3 -0,5 0,3 3,1 

4 251,5 249,5 -1,5 0,5 -1,0 1,0 -1,0 

5 253,7 246,4 -3,7 3,6 -0,1 0,0 -3,7 

6 248,0 250,3 2,0 -0,3 1,7 2,9 1,2 

7   stanovisko       Σ=9,91 0,0 
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Příloha 14: Kalibrační list pracovního etalonu 
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