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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá průmyslovou geodézií, měřickými 

přístroji a pomůckami, které se používají při měření a ustavování speciálních 

strojních zařízení v průmyslu. V práci jsou popsány vstupní parametry, které ovlivňují 

výslednou přesnost při použití prostorové polární metody. 

Nejprve jsou představeny základní pojmy a předpisy, které se týkají 

geodetických měření. Jsou zde ve zkratce představeny strojírenské 

přístroje a pomůcky, které se standardně používají. Hlavní část práce je věnována 

geodetickým měřickým systémům, obzvláště pak jedno-teodolitovým 

systémům a rozboru jednotlivých vstupních podmínek. Jedná se o rozbor polární 

metody při měření a vytyčování, volba totální stanice a odrazného hranolu použitého 

pro měření, tvorba mikrosítě, vliv zacílení a natočení nebo sklopení odrazného 

hranolu. Uvedené poslední tři vlivy byly testovány v praktické části disertační práce. 

V závěru jsou shrnuty výsledky dosažené při řešení disertační práce a možnosti 

jejich využití v oblasti průmyslové geodézie.    

Klíčová slova 

Průmyslová geodézie, mikrosíť, cílení, natočení odrazného hranolu, sklopení 
odrazného hranolu, papírenský stroj. 



Lucie Pospíšilová 

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí 

Abstract 

This thesis deals with the industrial surveying, surveying equipments and tools 

used for measuring and setting up in industry. The thesis describes entry parameters 

influencing the resulting precision with the use of 3D polar method. 

At first there are introduced basic surveying terms and rules. There are in short 

introduced industrial equipments and tools that are regularly used. The core part of 

the thesis is dedicated to geodetic measurement systems, especially  single 

theodolite systems, and the analysis of single entry parameters. It is the analysis of 

polar method in measurement and set up, the choice of total station and prism used 

for measurement, the micro-network creation, the influence of aiming and turn 

deviation, and recline deviation of the target from the line of sight. The last three 

mentioned were tested in practical part of the thesis.  The conclusion summarizes the 

results gained while working on this thesis and their possible usage in the area of 

industrial surveying. 

 

Key word 

Industrial surveying, micro-network, aiming, target turn deviation, target recline 
deviation, paper machine.  
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1. Úvod 

S rozvojem průmyslu, technologií a průmyslové výroby se staly výrobní 

stroje složitější a komplikovanější. Díky nim je ve všech výrobních odvětvích 

vyvíjen obrovský tlak na rychlou a pokud možno kvalitní výrobu s minimálním 

počtem kazových výrobků. Produkce je tak vázána na stroje a jejich 

bezporuchový chod. Pokud je ale stroj špatně ustaven, může vyrábět vadné 

výrobky, které jsou finanční zátěží každého podniku. Zvyšuje se tak i riziko 

nečekané havárie v důsledku vyššího namáhání jednotlivých strojních dílů. 

Proto je kladen velký důraz na kontrolu ustavení strojního zařízení během jeho 

provozu, oprav a rekonstrukcí. Samotný pojem ustavení znamená uložení 

strojního dílu do požadované polohy vůči ostatním strojním dílům.  

Obor průmyslové geodézie je relativně mladý, ale s postupným rozvojem 

průmyslové výroby je velmi potřebný a hlavně stále se vyvíjející. Jedná 

se o část inženýrské geodézie, se kterou se mnohý geodet potká jen 

minimálně. Většina prováděných prací se neřídí normami nebo všeobecně 

doporučovanými postupy. Každé měření je jedinečné, protože se musí 

zohlednit velikost a členitost měřeného celku, vhodná měřická metoda a hlavně 

na základě rozborů její přesnost. Práce je tedy odvislá od potřeb strojírenských 

firem, jejich vnitřních předpisů a norem, ve kterých může být dané zařízení 

provozováno.  

Tato disertační práce se zabývá průmyslovou geodézií, měřickými 

přístroji a pomůckami, které se používají při měření v průmyslu a rozborem 

vstupních parametrů zejména v oblasti, které se profesně věnuji. Zabývám se 

kontrolou geometrie a ustavování papírenských strojů, strojů na výrobu 

hliníkových a PVC folií, splétacích strojů, rotačních pecí nebo ustavování hřídelí 

mezi motorem a válcem. 
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2. Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je vytvořit souhrnný materiál o současných 

měřických metodách využívaných při měření v průmyslu. Nejedná 

se pouze o geodetické metody měření, ale také o strojírenské 

přístroje a pomůcky, se kterými se geodet může setkat a které může při 

ustavování využít.  

Dalším cílem disertační práce je vytvořit materiál zaměřený na 

teodolitové systémy, které využívají obecně známé postupy při 

měření v průmyslu.  

Posledním cílem této disertační práce je rozbor vstupních 

podmínek u teodolitových měření a jejich přesnost. Při měření v průmyslu je 

vyžadována vyšší přesnost řádově v desetinách mm a proto je nutné tyto 

podmínky zohledňovat. Tento cíl byl řešen na základě praktických měření ze 

souboru, který obsahoval 4335 měřených bodů, což je 13005 hodnot. 

Práce by neměla být pouze shrnutím dané problematiky, ale hlavně 

praktickým textem, který by pomohl představit možnosti využití geodézie nejen 

pro geodety, ale také pro strojaře, kteří mnohdy nejsou s geodetickými 

metodami seznámeni. 
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3. Přehled současného stavu problematiky 

Základní rozdíly mezi geodetickými pracemi v terénu a v průmyslu jsou 

někdy zřejmé na první pohled a někdy na ně geodet narazí až při samotné 

realizaci. Geodetická měření v průmyslu se obvykle odehrávají ve výrobních 

halách, v dílnách a prostorech, které slouží k provozu daného zařízení nebo 

jeho výrobě. Podlahy hal bývají z litého betonu a proto je vhodné použít 

speciální stativ, který má na nohách místo hrotů plošky. Tím je zajištěno, že se 

stativ „nerozjede“ a měřický přístroj bude stabilní. Další odlišností je 

požadovaná přesnost měřických a vytyčovacích, respektive ustavovacích prací. 

Ve strojírenství je základní jednotkou milimetr a požadované přesnosti jsou tedy 

často menší než milimetr.  

Během měření je nejdůležitější určit rovinnost, svislost, 

kolmost a rovnoběžnost jednotlivých dílů vzhledem k souvisejícím strojním 

částem. Právě tyto parametry jednotlivých částí mají největší vliv na správnou 

funkci výrobního stroje. Jeho konstrukční řešení však obvykle šetří 

manipulačním prostorem tak, aby bylo umožněno jednotlivé díly sestavit nebo 

demontovat, vyměnit pokaženou část či správně zavést/umístit produkt, který je 

vyráběn. Díky tomu je prostor kolem měřených částí jen minimální a geodet má 

ztíženou práci. Strojní měřické pomůcky jsou pro takové případy uzpůsobeny. 

Využívání klasických geodetických pomůcek je téměř nemožné, protože pro ně 

není dostatek místa. Proto bylo potřeba je upravit a přizpůsobit podmínkám, ve 

kterých mají být používány. Díky požadavkům na přesnost bylo tedy nutné 

upravit standardní geodetické postupy a metody měření a vytvořit měřické 

pomůcky, které by byly kompaktnější a lépe tak umožňovaly měření v průmyslu. 

Pomůcky pak můžou být čistě strojnické nebo geodetické nebo jejich 

kombinací. Vždy se ale jedná o měření v rovinném pravoúhlém souřadnicovém 

systému a  určováním prostorových souřadnic měřených objektů, ze kterých se 

následně určují vzájemné vztahy měřených částí.  

Podmínky během měření ve strojírenství jsou v mnohém odlišné oproti 

měření v klasické geodézii a proto budou v následujících odstavcích popsány. 

V průmyslové geodézii jsou měřené délky výrazně kratší, než ve standardní 
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geodézii. Proměřuje se návaznost jednotlivých částí výrobní linky nebo jen 

geometrie určitých strojních segmentů. Protože se geodet pohybuje v hale, 

musí se připravit také na různá úskalí tohoto prostředí. Ostatní práce obvykle 

nejsou pozastaveny a proto zde dochází k velkému pohybu osob a materiálu, 

které mohou znesnadňovat práci geodeta. Jednou ze zásadních podmínek je 

neohrozit při své činnosti jak zdraví a bezpečnost svou, tak ostatních 

pracovníků. Proto musí být všechny práce vykonávány v souladu s obecnými 

bezpečnostními podmínkami práce, ale i specifickými podmínkami pro dané 

prostředí. 

Před zahájením měřických prací bývá většinou každý člověk, který se 

bude v hale pohybovat, proškolen místním bezpečnostním technikem. Ten 

upozorňuje na možná rizika a povinnou bezpečnostní výbavu každého 

pracovníka. Po tomto proškolení má také pravomoc sankcionovat jakékoli 

chování nebo nevybavenost pracovníků, které jsou v rozporu s místními 

předpisy. Během tohoto školení je také možné vyjednat výjimku, která se 

vztahuje na některé činnosti. Jedná se např. o nepřetržité nošení ochranné 

přilby nebo ochranných brýlí. Tyto podmínky jsou pro geodeta nesplnitelné. 

Ochranný štítek brání v přiblížení se k okuláru a tedy zacílení a odečtení 

naměřených hodnot. Otočení ochranné přilby štítkem dozadu je pak v rozporu 

s používáním této ochranné pracovní pomůcky. V případě dopadu upuštěné 

věci nebo nářadí může štítek způsobit poranění krční páteře. 

S jakými dalšími pracovními překážkami se tedy může geodet setkat? 

V každé průmyslové hale jsou instalovány jeřáby. Přenášení různých 

břemen a materiálu nad hlavami dělníků vyžaduje jak výbornou spolupráci 

jeřábníka a vazače a bezpečné uchycení a přenesení břemene, tak 

ohleduplnost ostatních dělníků. Ti jsou povinni nepohybovat se pod zavěšeným 

nákladem. Následuje práce s elektrickým proudem. Zařízení by mělo být 

odpojeno od napájení, aby nedošlo ke zranění pracovníků. S proudem 

souvisí i svářečské práce a práce s vodou. Práce mohou probíhat také 

v prašném a výbušném prostředí, což je velmi specifické. Stejně tak jako 

hygienické provozy, které vyžadují striktní dodržování bezpečnostních, 

respektive hygienických postupů. Pokud je nutné pracovat ve výškách, měl by 
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být pracovník, který se pohybuje výše než 1,5 m nad zemí, vybaven 

zachycovacím postrojem nebo pásem. V mnoha případech je však postaveno 

lešení nebo lávky se zábradlím, které suplují jinak povinné uvázání. Při práci ve 

výškách také není přípustné, aby v různých patrech nad sebou byly zároveň 

prováděny práce. Ať už se jedná ale o jakýkoli provoz, téměř vždy je zakázáno 

v hale kouřit nebo být pod vlivem alkoholu a omamných látek.  

Jaké je tedy nejčastější bezpečnostní vybavení pro ochranu zdraví: již 

zmíněná ochranná přilba, ochranné brýle, sluchátka nebo ochranné zátky do 

uší. Ochranné pomůcky na ochranu sluchu jsou nezbytné pro práci v hale, kde 

souběžně probíhá nejen oprava odstaveného stroje, ale také provoz dalšího 

výrobního zařízení. Vhodný pracovní oděv a rukavice jsou nedílnou součástí 

bezpečnostního vybavení. Pracovní oděv nesmí být volný, aby 

nedošlo k nechtěnému zachycení do rotujících součástí. Nejsou povoleny ani 

zkrácené pracovní kalhoty nebo trička/tílka, která by mohla 

napomoci k poranění nechráněné části kůže lidského těla. Obvykle musí být 

pracovní oděv vybaven reflexními proužky a označením zaměstnavatele. 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že není výjimkou mít na ochranné přilbě 

nálepku o proškolení o bezpečnosti práce se jménem pracovníka. Na nohou 

musí být boty s protiskluzovou podrážkou a obvykle kovovou nebo plastovou 

špičkou. Někdy je ještě potřeba reflexní vesta pro snadnější viditelnost 

pracovníků. Ve specifických provozech pak mohou ještě přibýt respirátory nebo 

dýchací přístroje nebo naopak síťky na vlasy. Podmínky pro pohyb v hale však 

mohou vyžadovat také sundání hodinek, řetízků, náušnic, prstýnků, piercingů 

nebo i odstranění laku z nehtů.   

Všechny tyto pomůcky není nutné nosit vždy najednou, záleží na 

provozu, ve kterém se geodet pohybuje. Ale pro bezpečnost svou a svých 

kolegů je vždy dobré chovat se tak, aby nedošlo k jakémukoli úrazu.    

3.1 Základní pojmy a předpisy 

Podle [2] se každý stroj nebo soustrojí skládá z částí, jejichž geometrický 

tvar vyplývá z jejich funkcí a z jejich vztahu k sousedním částem. Jednotlivé 

strojní díly předepsaných rozměrů však nelze vyrobit s absolutní přesností. Její 
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skutečná velikost (výrobní rozměr) se bude od absolutně správné velikosti 

(základního rozměru) vždy nepatrně lišit. Aby se odchylka základního rozměru 

od výrobního rozměru usměrnila a omezila vzhledem k funkci a použití dané 

součástky, zavádí se pojem tolerance. 

„Tolerance je algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním 

mezním rozměrem. Tolerance je absolutní hodnota  bez znaménka. U objektů 

se ale tolerance běžně udává jako ± mezní odchylka, čímž je tolerance 

implicitně vyjádřena“.[3] 

 

Obrázek 1. Příklad vztahu mezi termíny tolerance a odchylka [3] 

 

Ve všech strojních výrobních výkresech tak narazíme na kóty výrobku 

udané v milimetrech ± hodnota tolerance. 
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„Měření délek a směrů zahrnuje měření odchylek rozměrů, 

tvaru a polohy. U odchylek tvaru se rozlišují odchylky od přímosti, rovinnosti, 

kruhovitosti nebo válcovitosti. U odchylek v poloze se určuje rovnoběžnost, 

pravoúhlost, sklon, souosost, symetrie, jmenovitá poloha nebo různoběžnost 

os. Kontrola geometrických veličin se provádí použitím kalibrů nebo vlastním 

měřením. Použitím kalibru se kontroluje, zda je rozměr nebo tvar zhotovené 

součástky v potřebných tolerancích. Kalibry mívají jednotkové rozměry, jejich 

násobky nebo díly. Nejdůležitějšími kalibry jsou kalibry pro díry (otvory) a kalibry 

pro hřídele. Existují také kalibry na závity, kužely, úhly, poloměry a další.“ [11] 

Dle ČSN EN ISO 286-1 [6] existuje potřeba mezí a uložení obrobku pro 

případ zaměnitelnosti mezi vyrobenými částmi. Tato norma se zabývá pojmy 

díra a hřídel a tolerancemi lineárních rozměrů pro prvky určující uložení za 

předpokladu, že jmenovité rozměry díry a hřídele jsou totožné. Mezinárodní 

normalizační institut ISO vytvořil a postupně zavedl 20 stupňů přesnosti 

normalizovaných tolerancí pro jmenovité rozměry do 3150 mm. Stupně 

normalizovaných tolerancí jsou označovány jako IT01, IT0, IT1 až IT18. Pokud 

je obrobek větší než 3150 mm, pak se tolerance a uložení řídí normou 

ČSN 01 4203 [7]. Tolerance jsou stanoveny pro 19 stupňů přesnosti (01, 0, 1 až 

17). Jmenovité rozměry však končí hodnotou 10000 mm.  

Pro měřené objekty (obrobky) o rozměrech delších než 10000 mm není 

žádná norma. Pokud však jde o svařence, jmenovité rozměry pro délkové 

rozměry jsou dle ČSN EN ISO 13920 [9] do 20000 mm a více. Pro jednotlivé 

rozsahy jmenovitých rozměrů jsou vytvořeny 4 toleranční třídy A-D.  

Všechny uvedené normy se zabývají kvalitou obrobku nebo svařence, 

zda jsou jeho hodnoty v odpovídajících tolerancích a na základě toho je možné 

je zařadit do výrobního procesu. Normy a zákony se však také týkají měřidel. 

Zákon 505/1990 Sb. o metrologii je závazný pro všechny organizace, které se 

zabývají měřením. Většina organizací je certifikována dle české technické 

normy ČSN EN ISO 9000 [10], podle které musí mít organizace zabývající 

se měřením svůj metrologický řád. Měřidla se tedy musí pravidelně kalibrovat, 

čímž je zajištěna jejich návaznost na státní a mezinárodní metrologický systém. 
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Podle požadované přesnosti měření se má použít odpovídající měřidlo. 

Čím vyšší přesnost, tím je měřidlo „náročnější“. Má složitější konstrukci a bývá 

velmi náchylné na změnu podmínek prostředí, tedy teploty, tlaku a vlhkosti 

ovzduší. Proto bývá umístěno ve speciálních laboratořích, ve kterých se udržují 

konstantní podmínky. Měřený objekt musí být dopraven k měřidlu, čímž je 

výrobní proces přerušen. Tyto měřické přístroje však mohou proměřit výrobek 

do velikosti 5000 mm a tedy jakýkoli měřený objekt, který je 

v některém z rozměrů větší, než konstrukce přístroje, nemůže být proměřen. 

Samozřejmě nelze měřit část, na které měřený výrobek v přístroji leží.   

Geodetické metody měření jsou oproti zmíněným měřícím přístrojům 

vhodnou alternativou. Umožňují zachování měřeného objektu na místě, tedy 

transportujeme měřící přístroj k měřenému objektu. Tím se výrazně zkracuje 

čas potřebný na proměření objektu a zároveň není potřeba s ním manipulovat. 

Díky tomu lze proměřit geometrii svařenců, uložení strojních částí nebo nově 

montovaných technologií k původnímu výrobnímu zařízení aniž by opustily 

výrobní nebo konstruktérskou halu.  

„Normy jsou odrazem technických požadavků na funkčnost, 

bezpečnost a hospodárnost konstrukce. Kontrolují se geometrické parametry 

objektu v prostoru, v rovině nebo podél určité čáry, tedy rovnoběžnost, přímost, 

dodržení úhlů, rovinnost, převýšení nebo vzájemná poloha prvků. Měření se 

provádí v charakteristických diskrétních bodech a proto je nejvýhodnější určovat 

polohu v souřadnicích, ze kterých lze analyticky odvodit kterýkoli ze 

sledovaných vztahů“. [5] 

3.2 Strojírenské  metody měření 

3.2.1 Laserové systémy pro ustavování a rovinná měření 

 Jedná se o systémy, které díky umístění měřících jednotek umožňují 

určit vzájemnou polohu měřených míst. Tyto přístroje se používají zejména pro 

měření a ustavování hřídelí hnaných a hnacích objektů (válec – elektromotor) 

nebo při měření rovinnosti, kruhovitosti či přímosti. Dosah měřících jednotek je 

maximálně 10 m a přesnost měření se pohybuje v desítkách μm.   
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 Systém se skládá ze dvou měřících jednotek a zobrazovací jednotky, 

které jsou mezi sebou propojeny kabelem, viz Obrázek 2, nebo bezdrátově přes 

Bluetooth. Měřící jednotky jsou jak vysílačem, tak přijímačem laserového 

paprsku. Zobrazovací jednotka sbírá a vyhodnocuje naměřené hodnoty.  

 

Obrázek 2. Laserový ustavovací systém Fixturlaser Go Pro [13] 

 Tyto přístroje jsou velice rozšířené a oblíbené pro svou jednoduchost 

a snadné zacházení. V průmyslu se nejvíce používají na ustavování hřídelí vůči 

sobě, např. propojení válec - elektromotor, kdy osa rotace jednoho prvku musí 

co nejvíce odpovídat ose rotace druhého, být souosé. Výsledky takového 

měření jsou zobrazeny na Obrázku 3. Pokud by nebyly souosé, oba rotující 

objekty by se vzájemně poškodily. Výjimkou jsou kardanové hřídele, které vůči 

sobě musí být přesazeny, jinými slovy musí být nesouosé. Měření souososti 

hřídelí pak probíhá ve 3 polohách měřících jednotek, aby se určilo 

horizontální a vertikální přesazení hřídelí a následná korekce.  

 

Obrázek 3. Zobrazení výsledků měření a doporučené hodnoty korekcí [14] 
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 Více typů laserových ustalovacích přístrojů, možností jejich 

využití a informací lze nalézt na webových stránkách nejznámějších výrobců, 

kterými jsou Fixturlaser, Easy-Laser nebo Prüftechnik [12], [13], [15]. 

3.2.2 Gyroskopické systémy 

 Jednou z možností, jak měřit rovnoběžnost válců a jiných těles nebo 

rovnoběžnost rovin a vzájemnou kolmost konstrukcí, je gyroskopický měřící 

systém PARALIGN, viz Obrázek 4. Základní součástí tohoto přístroje jsou tři 

velice přesné a vzájemně kolmé laserové gyroskopy. Ty mají vlastní 

setrvačnost a jsou tedy schopny po určitou dobu odolat jakékoli snaze o změnu 

orientace jejich osy rotace. Díky nim je možné určit všech šest stupňů volnosti 

měřeného objektu. Tento systém má základ v systémech používaných 

v letadlech, letadlových lodích nebo také kosmických lodích.  

  

Obrázek 4. Gyroskopický systém PARALIGN [15] 

 Vlastní proměření geometrie válců probíhá tak, že je systém umístěn na 

povrch referenčního válce. Přístroj zjistí a uloží polohu tohoto válce 

v prostoru a každý další měřený válec je porovnán s referenčními hodnotami. 

Výhodou tohoto systému je, že není potřeba, aby byla zajištěna přímá 

viditelnost mezi měřenými prvky nebo jinak zajištěna návaznost měření. Přístroj 

je možné přenést do libovolné vzdálenosti od referenčního válce. Po určitém 

počtu měření je však potřeba opět proměřit referenční válec a znovu nastavit 

počáteční hodnoty.   
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Obrázek 5. Měření rovnoběžnosti rovin a kolmosti [15] 

Způsob měření rovnoběžnosti rovin a kolmosti je vyobrazen na 

Obrázku 5. Referenční povrch 1 je základem pro určení rovnoběžnosti povrchu 

nebo konstrukční části 2 a následné kolmosti konstrukce 3. 

3.2.3 Laserová interferometrie 

Laserové interferometrické systémy jsou systémy, které se 

používají k měření vzdáleností s přesností nanometru. Základním principem je 

použití velmi malého a stabilního zdroje světla o přesné vlnové délce jako 

měřící jednotky. Jedná se o koherentní záření helium-neonového laseru, kdy se 

měřená délka vypočítává z počtu minim a maxim vlnové délky λ vyslaného 

paprsku. Po odrazu od odražeče se paprsek vrací zpět do přijímače. Během 

měření nesmí dojít k přerušení paprsku, protože by přístroj vyhodnotil 

vzdálenost vysílače pouze k místu přerušení. Podle typu odrazného nadstavce 

je možné měřit nejen délku, ale také rovinnost nebo úhlová měření.  

Tyto přístroje jsou velmi náchylné ke změně podmínek okolního 

prostředí, jako je změna teploty, tlaku a relativní vlhkosti. Všechny tyto hodnoty 

se pomocí kompenzační jednotky zadávají do přístroje pro kompenzaci vlivu 

prostředí pro měření v daných podmínkách. Více informací lze nalézt na [8].  

Laserová interferometrie se především používá ve strojírenství pro 

kalibraci a diagnostiku obráběcích strojů, určování délek různých 
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součástek a strojních dílů nebo k určování přímosti a rovinnosti kolejnic 

výrobních robotů, které se používají zejména v automobilovém průmyslu. 

V geodézii se používá laserová interferometrie pro kalibraci nivelačních latí a 

jiných délkových měřidel do vzdálenosti několika desítek metrů. 

3.2.4 Souřadnicové měřící přístroje 

Mezi strojírenská měřidla patří také souřadnicové měřící přístroje. Jedná 

se o speciální nepřenosné přístroje dvou základních konstrukcí 

(mostové a portálové), které měří bod s přesností μm. Tyto přístroje provádí 

měření v osách X, Y a Z, ale mají své limity. Přístroj, který je na Obrázku 6, 

může proměřit objekt o maximálních rozměrech 3000 x 5000 x 2000 mm. Tyto 

přístroje jsou velice přesné, ale díky tomu, že jsou nepřenosné, se jejich 

využitelnost váže vždy jen na konkrétní místo a obvykle i produkt. Z toho 

důvodu se velmi často používají v automobilovém průmyslu pro opakovaná 

měření. 

 

Obrázek 6. Souřadnicový měřící systém Falcio-Apex 2000/3000 [21] 

3.2.5 Strojírenská měřidla 

Přímým měřením lze získat hodnotu měřené veličiny přímo, aniž by bylo 

nutné měřit funkčně závislé veličiny. Podle velikosti měřené části je vybrána 

měřická pomůcka, která je používána pro určení hledané hodnoty. 
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Pro hrubé určení délky se používají měřická pásma nebo svinovací 

metry. Pro přesnější určení délky, vnější vzdálenosti měřených 

objektů a vnějších průměrů válcových těles je možné použít posuvné měřidlo 

nebo mikrometr, viz Obrázek 7. Součástí posuvných měřidel je 

vernier s možností čtení 1/20 nebo 1/50 mm nebo mají digitální displej pro 

znázornění měřené vzdálenosti. Mohou se také využívat jako hloubkoměry, 

jsou-li k tomu vybavena. Pomocí posuvných měřidel je možné zjistit přesný 

rozměr nejen malých součástí, ale také větších součástí, např. metrových 

hřídelí. 

 

Obrázek 7. Posuvné měřidlo [23] 

Pro přesnější určování mezery mezi strojními díly se ve strojírenství 

používají délkové etalony, tzv. základní pravoúhlé měrky, viz Obrázek 8. Někdy 

se používá označení koncové měrky nebo také Johanssonovy měrky. Jedná 

se o pevná měřidla s jmenovitým rozměrem, který je dán vzdáleností 

koncových ploch. Tyto plochy jsou broušené tak, že se dva kusy měrek 

pouhým přitlačením k sobě spojí.  
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Obrázek 8. Základní pravoúhlé měrky 

Spárové měrky, které jsou na Obrázku 9, jsou obdobou koncových 

měrek, používají se ale pro měření velikosti spáry. Jednotlivé ocelové pásky se 

liší pouze svou tloušťkou, jejíž hodnota je na každém samostatném pásku 

vyznačena. Velikost spáry je tedy dána součtem takových kombinací pásků, 

které lze ještě zastrčit do spáry.  

 

 

Obrázek 9. Spárové měrky [23] 

Úhel mezi dvěma smontovanými částmi lze měřit úhloměrem, popř, 

úhelníkem, pokud se jedná o úhel 90°.   

Pro měření vnitřních rozměrů se používají odpichy. Jedná se o tyčové 

měřidlo, na jehož koncích jsou sférické měřické plochy. Odpichy mohou být 
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pevné nebo nastavitelné, bez čtecího zařízení nebo se čtecím zařízením, 

s mikrometrem nebo indikátorem.  

Číselníkový úchylkoměr neboli indikátorové hodinky, Obrázek 10, jsou 

měřidlo, které pomocí převodu ozubených koleček určí hodnotu posunutí, 

házivosti nebo ovality měřeného objektu.  

 

Obrázek 10. Číselníkový úchylkoměr [23] 

Ve strojírenství je také kladen velký důraz na měření výšek. V drtivé 

většině se nejedná o měření absolutních hodnot, ale relativních, kdy se 

porovnává výškové uložení strojního dílu. Klasickými a stále používanými 

pomůckami jsou strojní vodováhy. Existuje více druhů strojních vodovah, které 

se liší konstrukčně nebo svou citlivostí. Toto měřidlo je tvořeno 

tělesem a libelou. Citlivost vodováhy jako celku je dána citlivostí libely a je 

dána výškovou změnou od vodorovné polohy na délce 1 m. Pokud je strojní díl 

delší než 1 m, pak jsou skutečné výškové odchylky obou konců přímo úměrné 

délce měřeného dílu. 

Stolové vodováhy, viz Obrázek 11, slouží k určení vodorovnosti 

měřeného objektu. Jejich spodní plochy mají obvykle prizmatický tvar, který 

zajišťuje správné dosednutí na válcovité objekty. Rámové vodováhy, viz 

Obrázek 12, pak slouží k uložení součástky nebo strojního dílu do svislé 

polohy. Toto měření je umožněno samotnou konstrukcí rámové vodováhy. 
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Obrázek 11. Strojní vodováha stolní [23] 

 

Obrázek 12. Strojní vodováha rámová [23] 

Citlivost vodovah je různá a závisí na citlivosti libely. V šedesátinné 

úhlové míře odpovídá sklon 0,01mm/1m úhlu 2". Strojnické a geodetické 

porovnání citlivosti libel je znázorněno v tabulce 1. 

Tabulka 1. Rozdělení libel podle stupně přesnosti [2] 

Citlivost Stupeň přesnosti 

I. II. III. IV. V. 

mm na 1 m 0,02÷0,05 0,05÷0,10 0,10÷0,20 0,20÷0,30 0,30 a výše 

γ"=dρ"/r 4÷10 10÷21 21÷41 41÷62 62 a výše 

 

Nepřímá metoda měření je taková metoda, kdy je hodnota hledané 

veličiny vypočítána z jiných měřených veličin. Přesnost měření je závislá na 

přesnosti vlastního měřidla a na přesnosti použité metody měření. Tento 

způsob měření se používá u měření součástek větších rozměrů, kdy už není 

možné použít přímá měření. 
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Nejčastějším a nejrychlejším způsobem určení průměru válce je metoda 

opásání, kdy je z délky obvodu válce určen jeho průměr. Touto jednoduchou 

metodou lze snadno a rychle určit i případné rozdíly v opotřebení povrchu 

válce v jednotlivých profilech. Vzorec pro výpočet obvodu je:  



o
rd  2 ,          (1) 

kde o je měřený obvod, tedy délka opásání.  

Další metodou je určení průměru válce z délky tětivy. Tato metoda je 

shodná se čtvrtinovou metodou používanou při vytyčování oblouků kružnic. 

Základem je změření délky tětivy t a výškou úseče h, kdy obě hodnoty je 

možné určit pomocí posuvného měřítka. Pro určení průměru pak platí: 

h
h

t
rd 
4

2
2

.         (2) 

3.3 Geodetické měřící systémy   

Geodetické systémy jsou v průmyslu stále častěji používané přístroje. 

Jedná se o přenosné typy měřických přístrojů, jejichž přesnost se pohybuje 

řádově v 10-5 až 10-3 m v závislosti na velikosti měřeného objektu a délce 

záměry. Tyto přístroje bývají optoelektronické a proto bývají v provozu 

negativně ovlivňovány řadou jevů, jako jsou nestabilita postavení, vibrace, 

elektromagnetické pole nebo stav okolní atmosféry. Jejich využití nabízí 

poměrně širokou škálu využití, aniž by zásadním způsobem narušovaly výrobní 

cyklus. 

 3.3.1 Teodolitové systémy 

Teodolitové systémy vychází z principů prostorového protínání ze 

základny nebo měření polární metodou. Výška měřeného objektu je určena 

trigonometricky, tedy převýšením nad nebo pod horizontem přístroje. Obě 

metody jsou úhloměrné a určují polohu diskrétního bodu. 
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Při protínání ze základny jsou základem dva elektronické teodolity 

vteřinové přesnosti (MTS- Multiple Theodolite System). Výsledná přesnost pak 

závisí na přesnosti určení rozměru základny.  

 

Obrázek 13. Multiple Theodolite System [22] 

„Body základny jsou zpravidla dány průsečíkem svislé točné osy 

alhidády se záměrnou přímkou dalekohledu teodolitu. Do základny se vkládá 

jedna z os „přístrojového“ kartézského souřadnicového systému a počátek se 

ztotožňuje s levým stanoviskem. Délka základny se pak určuje obdobou 

Hansenovy úlohy z etalonu umístěného v blízkosti objektu nebo přímo ze 

známého rozměru objektu. Méně časté je měření základny obdobou 

paralaktického měření délek vysoké přesnosti.“ [5] 

Paralaktické měření délek vysoké přesnosti má více variant, které se od 

sebe liší umístěním vodorovné základnové latě, změnou stanoviska přístroje 

během měření nebo jeho posouváním a následně typem výpočtu. Základnová 

lať může být umístěna nad střed měřeného objektu nebo v jeho tečně. Záměra 

na povrchové přímky válce může probíhat ze dvou stanovisek přístroje, kdy je 

vzdálenost mezi stanovisky přesně měřena a následnou změnou stanoviska 

dojde i ke změně měřeného paralaktického úhlu. Paralaktické měření délek 

vysoké přesnosti, tzv. Adámkova metoda, využívající speciálně upravenou 
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základnovou lať, má směrodatnou odchylku paralaktického úhlu 0,4 mgon, což 

odpovídá úhlu měřenému v poloviční laboratorní jednotce. Na vzdálenost 10 m 

je směrodatná odchylka paralakticky měřené délky prakticky nulová, na 

vzdálenost 100 m je 1 mm. S opakováním měření se přesnost ještě zvyšuje. 

[33] 

Souprava pro polární měření je tvořena totální stanicí nejvyšší přesnosti 

měření úhlů a krátkých délek (STS - Single Theodolite System). Nezbytnou 

součástí je také držák s přesným průmyslovým odrazným hranolem, který je 

možné otáčet kolem svislé osy a současně sklápět kolem horizontální osy. 

Tento systém je flexibilnější pro mnoho aplikací inženýrské geodézie 

a průmyslových měření. Více se touto metodou bude zabývat kapitola 4.  

3.3.2 Laserové trackery 

Tyto systémy jsou další variantou měřící techniky, která umožňuje 

proměření objektu v 3D souřadnicích. Přístroje používají pro měření polární 

metodu a řadí se do skupiny přístrojů pro měření délek. Nezbytnou součástí je 

interferometr, který se dlouhodobě v průmyslu používá. Laserové trackery 

druhé generace Leica LT500, LTD500, viz Obrázek 14, mají integrováno 

absolutně měřící délkové měřidlo, díky kterému není třeba restartovat měření 

při přerušení. Motorizovaná zrcadelná jednotka stále udržuje směr na odrazný 

cílový prvek. Důležitou součástí jsou také úhloměrné senzory, které neustále 

vyhodnocují směr vyslaného paprsku a tedy polohu cíle v prostoru. Tyto 

přístroje jsou schopny měřit pohybující se cíl do vzdálenosti 35 m, díky tomu, že 

frekvence měření je 500 měření za sekundu. Zaznamenáním a vyhodnocením 

naměřených dat do počítače lze téměř okamžitě získat velice přesné 

údaje o měřeném objektu. 
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Obrázek 14. Laserový tracker Leica LT500 [16] 

Novější variantou je Leica Absolute Tracker AT401 nebo laser tracker 

společnosti FARO, viz Obrázek 15, kdy konstruktéři a inženýři spojili vlastnosti 

interferometru a totální stanice. Přístroj je menší, snadněji 

přenositelný a kompatibilní s trojnožkami dnešních totálních stanic. Přístroj 

nemá dalekohled ani jinou klasickou cílící pomůcku. Pro zacílení používá CCD 

kameru nebo automatické vyhledávání hranolu (ATR) s následným sledováním 

jeho pohybu (autolock). Protože je tento přístroj velice citlivý na změnu 

klimatických podmínek, je vybaven vlastní meteostanicí, která sleduje teplotu, 

tlak a vlhkost vzduchu. Uvedená meteostanice je součástí kontroleru, který 

zapíná a vypíná přístroj a zajišťuje jeho komunikaci s řídícím počítačem. 

Výrobce uvádí, že lze měřit do 160 m s přesností měřené délky 10 μm, což 

umožňuje nové a zajímavé využití nejen při měření v průmyslu.  

       

Obrázek 15. Laserový tracker Leica AT-401, FARO [17], [38] 
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3.3.3 Laserové skenování 

Laserové skenování je bezkontaktní variantou měření, kdy lze dostat 

relativně rychle a přesně hodnoty měřeného objektu a jeho umístění v prostoru 

vůči okolním objektům. Skenery využitelné v průmyslu mají obvykle zorného 

pole 360° x 270° a dosah měření až 300 m. Přesnost měřeného bodu je 2 až 

5 mm, ale díky rychlosti až 1mil. bodů/sekundu se jedná o velice rychlou 

metodu. Přesnost skenování závisí na dosahu měření a rychlosti měření  [42].  

Laserový skener, viz Obrázek 16, se obvykle skládá ze dvou částí- 

laserového dálkoměru a skenovacího mechanismu. V dálkoměru je zabudován 

pulsní laser, který emituje velmi krátké záblesky infračerveného světla. Paprsek 

vyslaný dálkoměrem se odrazí od povrchu objektu a vrací se zpět. Senzor pak 

zaznamená dobu letu, z níž lze určit vzdálenost skeneru od objektu. Skenovací 

mechanismus určuje směr vysílaného paprsku. Rotující hranol s několika 

odraznými plochami rozmetá paprsek ve vertikálním směru. Horizontálně je 

paprsek vysílán díky otáčení celého přístroje kolem své svislé osy. Všechny 

naměřené údaje tvoří tzv. mračno bodů, které se ukládá do počítače. 

Zpracování probíhá ve speciálních SW. Díky zabudované kameře je možné 

doplnit vznikající 3D model o reálné fotografie objektu, více lze najít v [19]. 

Laserové skenování se používá pro vytváření 3D modelů složitých 

zařízení a objektů. Nejčastěji je používán pro vytváření 3D modelů potrubních 

systémů, mostů aj. [19]. Tato metoda se také osvědčila při pořizování 

dokumentace památkových objektů (budov, dřevěných konstrukcí, soch), 

zaměření sekundárního ostění tunelů, nebo při mobilním mapování.  

 

Obrázek 16. Leica ScanStation C10 [18] 
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3.3.4 Fotogrammetrie 

Měřickou metodou, kterou je možné také využít při měření v průmyslu, je 

fotogrammetrie. Jedná se o bezkontaktní metodu, kdy lze pomocí snímkování 

získat informace o skutečném stavu a rozměrech měřených objektů. 

Podle způsobu záznamu se fotogrammetrické kamery dělí na 

analogové a digitální. Princip tvorby obrazu analogovou kamerou je následující. 

Světlo dopadající na citlivou vrstvu tvoří latentní obraz. Chemicky je tento 

proces znásoben, urychlen a dokončen tak, aby byl snímek odolný vůči dalšímu 

působení světla. Tyto kamery bývají upraveny o réseau mřížku, která je vložena 

do roviny snímku pro určení prvků vnitřní orientace. S rozvojem digitálních 

kamer se stává analogová tvorba obrazu historií. Digitální kamery používají pro 

záznam CCD senzory (Charge Coupled Device). Jedná se o mikroelektronický 

detektor elektromagnetického záření, zejména pro viditelné světlo. Jinými slovy 

lze říci, že jde o překladač analogové informace na digitální. Mezi digitální 

kamery patří také CCD - videokamery a mikro- nebo makro-skenovací systémy. 

„Jednotlivé fotogrammetrické systémy se také liší formátem snímku. 

Velikost snímku u analogových kamer je maximálně 230 x 230 mm, u 

digitálních je maximálně 166 x 120 mm. U digitálních snímků se pak jeho 

velikost udává v megapixelech“. [22] 

Podle počtu pořízených snímků nutných k vyhodnocení se dělí 

fotogrammetrie na jednosnímkovou fotogrammetrii a vícesnímkovou 

fotogrammetrii, kam patří stereofotogrammetrie a nověji průseková 

fotogrammetrie. 

Před samotným snímkováním je potřeba všechny práce důkladně 

naplánovat. Ve strojírenství se využívají různé materiály různých vlastností. To 

je potřeba si uvědomit před rozmístěním a hlavně vhodnou volbou typu 

vlícovacích bodů, tedy najít vhodný způsob jejich signalizace. Důležité je také 

znát alespoň jeden jmenovitý rozměr měřeného objektu. Vyhodnocování 

fotogrammetrického měření se poté provádí speciálními počítačovými 

procedurami, které umožňují takřka okamžitě získat výsledné hodnoty. Více se 

lze dočíst v [19] a [22]. 
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Měřická metoda fotogrammetrie se používá zejména 

v automobilovém a leteckém průmyslu, v kosmonautice, při dokumentaci již 

stojících průmyslových zařízení, jako je např. model potrubního systému, nebo 

také při stavbě a opravě lodí.  

3.3.5 Nivelace 

Nivelace je měřická metoda, kdy se určuje převýšení mezi jednotlivými 

body vzhledem k výchozímu bodu. Tato metoda se používá hlavně tehdy, když 

je potřeba monitorovat výškové poměry různých částí měřeného objektu, které 

na sebe navazují a změnou své výšky by mohly negativně ovlivňovat chod 

sledovaného objektu. 

 

Obrázek 17. Nivelační přístroj Leica NA2/NAK2 [20] 

Geometrická nivelace funguje na principu vytvoření vodorovné roviny 

pomocí nivelačního přístroje, viz Obrázek 17, a odečtení laťových úseků na 

svislé nivelační lati. Místo nivelačních latí se většinou používá broušené 

pravítko s vyrytou milimetrovou stupnicí, protože umístit na měřené místo 

nivelační lať by bylo díky jejím rozměrům nemožné. V průmyslu se většinou 

zjišťují výškové poměry mezi jednotlivými strojními díly. Jedná se 

tedy o měření relativní, což je ve většině případů dostačující. Někdy je však 

výkresová dokumentace připravena v absolutních hodnotách, kdy se vychází 

ze základního výškového bodu o známé kótě.        

Díky této metodě je možné sledovat a pravidelně monitorovat poklesy 

objektů vůči vztažnému, tedy pevnému bodu. Pro měření v průmyslu se stále 

využívají jak kompenzátorové, tak libelové nivelační přístroje. Libelové nivelační 

přístroje se osvědčily, protože je s nimi možné měřit i v prostředí 
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s vibracemi a ty se v průmyslových provozech vyskytují velmi často. 

U kompenzátorových nivelačních přístrojů vzniká nežádoucí chvění obrazu, 

které by mohlo způsobit chybu nebo dokonce nemožnost odečtení na nivelační 

lati, respektive na broušeném pravítku. Monitorují se výškové poměry částí 

budov a strojů, které jsou v nich umístěny, sledují se vodohospodářská díla, 

ocelové konstrukce i stavby se značným zatížením, jako např. mostní pilíře. 

Metoda hydrostatické nivelace využívá fyzikálních vlastností kapalin. 

Tento systém výškového měření a monitorování se skládá z nádob umístěných 

na pozorovaném objektu, které jsou vzájemně propojeny hadicí. Speciální čidla 

monitorují výškové změny a zaznamenávají do řídícího počítače naměřené 

hodnoty. Takto jsou nepřetržitě sledovány relativní výškové poměry měřených 

míst. Při sledování absolutních výškových poměrů je jedno z čidel 

referenční a ostatní čidla zaznamenávají změny výšky vůči němu. Přesnost 

takových speciálních systémů je udávána řádově v jednotkách μm. Díky 

automatizaci je možné zaznamenávat data nepřetržitě, což je nezbytné např. u 

jaderných elektráren při monitoringu svislých posunů turbogenerátorů, nebo pro 

monitoring náklonů plynojemů. Nezbytné jsou také pro sledování svislých 

posunů na urychlovačích částic v CERNu a jiných významných technologických 

zařízeních. 
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4. STS Systémy 

Single Theodolite System, tedy jedno-teodolitový systém, se skládá 

z jedné totální stanice nejvyšší přesnosti v měření úhlů a délek. Jedná se 

tedy o soupravu pro 3D polární měření bodů. Oproti metodě 3D protínání má 

tento způsob výhodu v tom, že je nezávislý na přesnosti určení polohy bodu 

vzhledem ke konfiguraci stanovisek. Protože jen málokdy je možné provést celé 

měření z jednoho stanoviska, je nezbytné si vytvořit mikrosíť referenčních bodů 

nutných pro měření totální stanicí z více stanovisek. Více se tvorbou mikrosítě 

bude zabývat kapitola 5.3. 

Pro výpočet souřadnic měřeného bodu se např. u přístroje Leica 

TDA5005 vybavené programem DCP05, využívají hodnoty vodorovného směru, 

zenitového úhlu, šikmé délky a souřadnic ATR a hodnot uživatelsky určených 

korekcí osových chyb. Všechny tyto hodnoty se zprůměrují. Měření délek se 

opraví o atmosférické korekce (tlak a teplota, které se zjišťují při 

měření a zadávají se do přístroje) a adiční konstantu přístroje a opět se počítá 

průměr. Při samotném měření je každý bod měřen několikrát a průměr je tedy 

vypočítán ze všech výše uvedených hodnot. Počet měření jednoho bodu 

lze v případě totální stanice Leica TDA5005 manuálně nastavit v nabídce Menu. 

Kartézské souřadnice se vypočtou z hodnot horizontálního směru, zenitového 

úhlu a šikmé délky pomocí transformace. Souřadnicové vyrovnání pak závisí na 

typu orientace objektových souřadnic, tzn. jestli je přístroj zorientován vůči dané 

přímce nebo vůči bodu. Celý tento výpočetní proces je součástí již zmíněného 

SW DCP05, který je nainstalován v totální stanici a díky němuž může geodet 

vidět téměř okamžitě souřadnice měřeného bodu.  

Teodolitové systémy se využívají nejen k zjištění rozměru měřeného 

objektu, geometrie jednotlivých prvků vůči sobě, ale také k určení odchylek od 

původního/zadaného rozměru.  

Ve strojírenství se všechny hodnoty uvádějí v mm a obvykle se používá 

šedesátinná míra, v inženýrské geodézii setinná a proto v textu souběžně 

pracuji s oběma způsoby dělení kruhu.  
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4.1 Měřické přístroje   

Při měřeních v průmyslu se začaly v druhé polovině 20.století stále 

častěji využívat teodolity a nivelační přístroje. Oproti měření a vytyčování 

v přírodě se při průmyslových měřeních výrazně zkrátily délky měřených nebo 

vytyčovaných objektů. Na druhou stranu se zvýšily nároky na přesnost měření. 

K měřickým přístrojům, které svou přesností odpovídaly požadované přesnosti 

měření, bylo nutné vytvořit měřické pomůcky, které by vyhovovaly účelům 

průmyslových měření.  

Nejpřesnějším geodetickým přístrojem pro taková měření byl vteřinový 

teodolit, jehož dělené kruhy umožňovaly číst úhlové vteřiny. Je možné 

vypočítat velikost odchylky, která vznikne při chybě v zacílení o 1“ setinného 

dělení. Velikost odchylky je tedy přímo úměrná délce strany. 

Vteřinový teodolit se používal pro polohová určení měřeného objektu. 

Pro cílení však nebylo možné používat standardní odrazný hranol, ale 

používala se broušená pravítka. Na broušeném pravítku byla vyryta 

stupnice s půlmilimetrovým dělením, díky které mohl geodet odečítat polohu 

měřeného objektu. Přesnější hodnoty byly jen odhadovány. Broušené pravítko 

bylo uchyceno pomocí magnetického držáku k měřenému objektu a dáno do 

správné polohy pomocí libely. 

V minulosti se v halách budovaly např. pozorovací pilíře s nucenou 

centrací. Délky pak byly měřeny pásmem nebo paralakticky a úhly pomocí 

vteřinových teodolitů (Zeiss Theo 010, Wild T 2m, apod.). Nucená centrace pak 

zajišťovala vysokou přesnost takto vzniklé mikrosítě. Tento způsob měření je 

však zastaralý, časově velmi náročný a v dnešním provozu téměř nemožný. 

V současnosti se pro měření používají těžké stativy a totální stanice, které 

umožňují současné měření úhlů a délek požadované přesnosti.  

Elektronické totální stanice mají přesnost měření úhlu 

0,3 mgon a vyšší a přesnost měření délek nepřesahuje 1mm+1ppm. Jako 

příklad těchto totálních stanic lze uvést přístroje firmy Lecia – TDA 5005 

a TS30, nebo přístroj firmy Trimble S8 či Sokkia NET05. Při použití totálních 

stanic uvedených přesností je nutné použít i vhodné odrazné hranoly, přičemž 
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metoda pasivního odrazu do úvahy vůbec nepřichází. Standardní odrazné 

hranoly mají přesnost ztotožnění svislé optické a mechanické osy 2 mm, což by 

degradovalo přesnost měření délek. Z toho vyplývá, že je nutné použít 

přesnější odrazné hranoly (např. Leica GPH1P Professional s geometrickou 

přesností 0,3 mm, nebo jednopalcové kulové hranoly). Pro zvýšení přesnosti 

centrace je nutné zkrátit na minimum výšku odrazného hranolu nad 

zaměřovanou rovinou. Svislost hranolu je zajištěna jeho uchycením do 

magnetického stojanu, jehož poloha je vymezena stavěcími šrouby. Celková 

poloha je kontrolována dvěma na sebe kolmými libelkami. S rostoucí přesností 

měření ovšem roste cena veškeré měřící techniky. 

S využitím možnosti matematických a fyzikálních redukcí, způsobu 

číslování a jiných funkcí měřících přístrojů se stává měření rychlejším a geodet 

může získat výsledné hodnoty téměř okamžitě. Nová technika nám díky 

zabudovanému softwaru umožňuje využívat metodu přechodných stanovisek, 

transformací a vyrovnání měřených hodnot např. metodou nejmenších čtverců 

(MNČ). Za pomocí těchto výpočetních metod se měření značně 

zjednodušuje a urychluje. Odpadá přepočítávání měřených směrů, 

úhlů a délek na souřadnice, protože tento krok je proveden automaticky 

softwarem přístroje. Tento mezivýpočet značně urychluje přípravné a měřické 

práce. Geodet tedy pracuje jen s výkresovou dokumentací a v ní určených 

kótách. 

4.2 Měřické pomůcky   

Většina geodetických pomůcek používaných ve strojírenství je 

konstruována podle jejich využití a plánovaného umístění. Bývají magnetické 

nebo je možné je umístit na magnetickou podložku, protože drtivá většina 

měřených objektů je kovová.  

Základní pomůckou je odrazný hranol. Ve strojírenství je ale potřeba 

používat přesnější typy. Na Obrázku 18 jsou uvedeny dva typy odrazných 

hranolů s rozdílnou konstrukcí. Vlevo je odrazný hranol, který je možné 

sklápět a otáčet kolem své osy. Díky tomu je možné jej nastavit do jakékoli 

požadované polohy, aniž by vznikla chyba v centraci odrazného hranolu větší 
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než 0,1 mm. Čep, na který se tento typ hranolu umisťuje, je možné upevnit do 

zdi výrobní haly nebo její konstrukce, do konstrukce měřeného stroje nebo do 

magnetického či jiného podstavce. Na Obrázku 18 vpravo je koutový odražeč, 

který se většinou používá pro umístění do kruhových a kulových otvorů. Díky 

tomu nevznikne chyba v umístění odrazného hranolu v ideálním případě větší 

než 0,01 mm a tím je zajištěna možnost identického opakování měření. Oba 

typy odrazných hranolů se většinou používají při záměrách na relativně delší 

vzdálenosti, cca 50 m. 

   

Obrázek 18. Odrazné hranoly Leica [20] 

Pro měření na kratší vzdálenosti je možné použít samolepící odrazné 

štítky nebo magnetické válečky s odraznými fóliemi, viz Obrázek 19. 

Samolepící odrazné štítky se známou tloušťkou lze nalepit přímo na měřený 

objekt a tím zajistit nezaměnitelnost měřeného bodu. Této výhody je možné 

použít, pokud je potřeba objekt zaměřit a poté jej demontovat a sestavit na 

jiném místě. Magnetické válečky s odraznými fóliemi je možné použít 

k přechodnému označení měřeného bodu. Díky přesně známé vzdálenosti 

mezi spodní plochou a středem odrazné plochy válečku lze určit výšku, resp. 

polohu měřeného bodu. Při cílení je nezbytné dát na objektiv speciální 

štěrbinovitou clonu, která eliminuje vliv jiných světelných zdrojů, které by mohly 

negativně ovlivnit výsledek měření. 
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Obrázek 19. Odrazné štítky [20] 

Měřit nepřístupné body umožňuje další pomůcka, viz Obrázek 20. Jedná 

se o speciální tyč (anglicky Hidden Point Bar), na které jsou 

v pravidelných a se strojírenskou přesností známých intervalech rozmístěny 

odrazné štítky. Je známá i vzdálenost každého odrazného štítku a koncového 

hrotu. Koncový hrot tyče je přiložen na měřené nepřístupné místo a celá tyč je 

pak natočena tak, aby bylo možné zacílit alespoň na dva body. Tyto body 

definují směr v prostoru k hledanému bodu a díky známé vzdálenosti k hrotu 

tyče je možné dopočítat souřadnice nedostupného bodu. 

 

Obrázek 20. Hidden Point Bar [20] 

Pro měření válců se používají speciální držáky odrazných hranolů, které 

mají prizmatickou spodní část. Díky tomu držák dobře dosedne na válcovou 

plochu. Na Obrázku 21 jsou součástí vybavení i dvě trojúhelníkové základny se 

stavěcími šrouby. Jedná se o pomůcku na zaměření bodů stabilizovaných 

na podlaze haly.   
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Obrázek 21. Sada pro měření válců [20] 

Důležitou pomůckou při měření je magnetický podstavec, ke kterému lze 

upevnit odrazný hranol nebo odrazný štítek. Aby byla zajištěna správná poloha 

na měřeném zařízení, musí být magnetický podstavec vybaven libelami.   

 

Obrázek 22. Magnetický podstavec [24] 

Nedílnou součástí geodetického vybavení je stativ. Pro 

měření v průmyslu se využívají stativy masivnější konstrukce, které zajistí 

stabilitu měřického přístroje, viz Obrázek 23. Nohy stativu jsou ukončeny 

ploškami, stativ má aretaci nohou ke středové tyči, což brání podklouznutí 

nohy stativu a následně pohnutí měřického přístroje. Klasický stativ s hroty 

je v průmyslových halách nepraktický, protože podlahy bývají vyrobeny z litého 

betonu, který má hladkou povrchovou strukturu. 
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Obrázek 23. Stativ pro průmyslová měření [30] 

Je zřejmé, že geodetovo vybavení pro měření v průmyslu je značně 

odlišné od standardně používaného, protože je nutné pomůcky přizpůsobit 

měřenému objektu a okolním podmínkám. Vývojáři a konstruktéři na to 

pamatují a proto pokud nabízejí měřický přístroj pro měření v průmyslu, 

mají v nabídce také odpovídající pomůcky.  

Na uvedených obrázcích je z velké části znázorněno příslušenství firmy 

Leica. Avšak na stránkách firmy GLM [24] je možné vidět pomůcky, které jsou 

používány pro měření s přístroji Sokkia. Principielně jsou stejné, jen způsob 

provedení je mírně odlišný. 

4.3 Praktické využití STS systému 

Definice průmyslové geodézie říká: „Jde o část inženýrské geodézie, 

která řeší úkoly při montáži, kontrole a rektifikaci technologických 

zařízení a celků“ [1]. STS systémy jsou v průmyslu velice efektivním způsobem 

měření, protože měřený objekt nemusí být demontován, transportován 

k proměření a zpět. Šetří se tak náklady spojené s převozem měřeného 

objektu a čas nutný k odstavení stroje. Průmyslová geodézie je proto nedílnou 

součástí při konečné montáži stroje ve výrobní hale.  
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Hlavními úkoly geodeta jsou výšková měření a polohová měření. 

Nejinak je tomu i v průmyslové geodézii. Při měření výškovém jde ve většině 

případů o měření rovinnosti, kdy se výška základního strojního dílů přenese na 

ostatní stavitelné strojní díly. Takovým příkladem je sítová sekce 

u papírenského stroje, viz Obrázek 24. Základním strojním dílem je prsní 

válec u nátoku. Z nátoku je vypouštěna suspenze vody a papíroviny a síto (bílá 

plocha na Obrázku 24) tuto hmotu přesouvá k dalšímu zpracování. Síto obíhá 

stále dokola na odvodňovacích prvcích (bílé desky pod sítem na Obrázku 24). 

Pokud by odvodňovací prvky byly výškově neustaveny, ničily by strukturu 

síta a došlo by pak k jeho rychlejšímu znehodnocení. Dalším vlivem neustavení 

je nedostatečné nebo nesouměrné odvodnění papírové hmoty. Vyrobený papír 

pak může mít rozdílnou tloušťku na koncích papírového pásu.  Proto se 

jednotlivé odvodňovací prvky sítové sekce výškově ustavují do roviny prsního 

válce. Totální stanice je nejprve umístěna na koncovém místě sítové 

sekce a ustavuje se počátek vzhledem k poloze prsního válce. Poté je totální 

stanice přemístěna na počáteční část a ustavuje se zbývající část sítové sekce. 

Výšková měření také zajišťují nastavení potřebného sklonu jednotlivých 

strojních dílů, zjištění výškových rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi apod. 

 

Obrázek 24. Sítová sekce papírenského stroje 
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Polohová měření v průmyslové geodézii slouží k ustavení strojního dílu 

do požadované polohy vůči ose stroje nebo vůči ostatním strojním dílům. Jako 

příklad můžeme použít opět papírenský stroj, viz Obrázek 25. U papírenského 

stroje se jedná o ustavení válce v horizontální rovině kolmo k ose stroje.  

 

Obrázek 25. Část papírenského stroje [37] 

Kombinací polohových a výškových měření je měření jeřábových drah 

nebo rotačních pecí.  

STS systémy mají i svoje nevýhody. Geodet musí vidět na objekt, který 

je předmětem měření. Na bod, který má být změřen, musí umístit odrazný 

hranol nebo odrazný štítek. V mnoha případech to však nedovoluje konstrukce 

stroje. V takovém případě je potřeba použít k měření kombinaci totální 

stanice a strojních pomůcek. Příkladem může být stroj na výrobu hliníkové 

fólie. Jedná se opět o válcové soustrojí, ale mezi jednotlivé válce nelze umístit 

odrazný hranol nebo odrazný štítek pro polohové měření jednotlivých válců. 

Geodet pak může proměřit jen válec, na který může umístit odrazný 

hranol a ostatní proměřit pomocí spárových měrek nebo opásáním. Pro 

výšková měření pak může použít strojní vodováhu. Najít vhodnou kombinaci 

měřických metod a pomůcek závisí na zkušenosti geodeta a prostorových 

možnostech výrobního stroje. 



Lucie Pospíšilová 

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí 

 

2014           34 

5. Rozbor vstupních podmínek pro měření 
v průmyslu 

Při měření v průmyslu je kladen velký důraz na přesnost a proto je 

důležité věnovat pozornost vstupním podmínkám. V následujících kapitolách 

jsou postupně rozebrány vstupní složky měření, jako jsou přesnost polární 

metody- měření a vytyčování, typ totální stanice a výchozí mikrosíť. Této 

problematice jsou věnovány kapitoly 5.1 až 5.3, kde jsou popsány tyto vstupní 

parametry. 

Dalšími vstupními složkami, kterým se obvykle nevěnuje taková 

pozornost, jsou typ odrazného hranolu, stočení odrazného hranolu od záměrné 

přímky nebo jeho sklopení, přesnost zacílení a konfigurace umístění odrazného 

hranolu. Všechny tyto faktory mohou hrát velkou roli při určování polohy 

měřeného bodu. Této skupině vstupních podmínek je věnována praktická část 

práce popsaná v kapitolách 5.4 a 5.5.  

Pro testovací měření byly použity následující totální stanice: Leica 

TDA5005, Leica TCRP 1201+, Leica TS30, a Trimble S8 2 DR Plus (dále jen 

Trimble S8). Pro cílení byly použity odrazné hranoly GPH1P (přesný hranol), 

Mini GMP101 (mini hranol) a GRZ101 (360° mini hranol). Pro testování nebyl 

použit pasivní odraz a to z důvodu nízké přesnosti a nevhodnosti při měření 

v průmyslu. Velmi často se stává, že při cílení na daný bod je prostor pro 

průchod paprsku omezen a z toho důvodu by nebyla jistota, od jakého místa se 

paprsek odrazil. Problematikou pasivního odrazu se zabývá disertační práce 

Ing. P. Franka, Ph.D.- Ověřování parametrů přesnosti měření délek moderními 

geodetickými přístroji s použitím bezhranolových technologií [41] nebo článek 

Testing of accuracy of reflectorless distance measurement of selected Leica 

and Topcon total station autorek Doc. RNDr. J.Mazalové, CSc., 

Ing.K.Valentové a Ing.L Vlčkové [39]. 

Měření probíhalo v měřické chodbě Institutu geodézie a důlního měřictví, 

VŠB-TU v Ostravě, kde byl k podlaze přišroubován masivní kovový stativ, viz 

Obrázek 26. Na podlaze byly pomocí pásma vyznačeny body, nad které byl 

umístěn stativ s trnem pro odrazný hranol. K trojnožce trnu byl 

připevněn i speciálně vyrobený přípravek s horizontální a vertikální stupnicí, 
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díky kterým bylo možné nastavit odrazný hranol do požadované polohy - 

natočení nebo sklopení. Na každém odrazném hranolu byla připevněna šipka, 

díky které bylo možné odrazný hranol nastavit do požadované polohy. Stupnice 

obou úhloměrů jsou po 5°. 

V měřické chodbě byl vždy měřen tlak vzduchu, teplota 

vzduchu a vlhkost prostředí, aby byly provedeny fyzikální korekce měřených 

veličin přímo v totální stanici. Všechny pomůcky a přístroje, které byly použity 

pro testovací měření, musely po nezbytně dlouhou dobu temperovat, aby 

nebyly negativně ovlivněny výsledné hodnoty měření. Vzhledem k organizaci 

práce, výuky v měřické chodbě a času potřebnému na měření byla měření 

prováděna v době od 8.3.2013 do 1.5.2013.  

 

Obrázek 26. Kovový stavit používaný při testovacím měření 
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5.1 Přesnost polární metody 

Pro polohové měření jednotlivých strojních částí je používána prostorová 

polární metoda, díky které je možné určit současně jak polohovou, tak výškovou 

složku měření. V této práci jsou polohová a výšková složka rozebrány 

samostatně dle [33]. 

Výchozí rovnice (3) pro výpočet souřadnic y a x určovaného bodu P 

pomocí polární metody jsou: 

),cos(

),sin(









APAPAP

APAPAP

dxx

dyy
       (3) 

kde jsou:  xA, yA - souřadnice výchozího bodu A, 

  dAP – vodorovná délka strany AP, 

  σAP - směrník strany AP, 

       α - polární úhel. 

Směrodatné odchylky bodu P v souřadnicích x a y jsou poté vyjádřeny pomocí 

vzorců: 
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kde je:  σd - směrodatná odchylka měřené vodorovné délky d, 

  σα - směrodatná odchylka polárního úhlu α, 

              - hodnota radiánu v gonech (63662 mgon). 

Směrodatná souřadnicová odchylka bodu P je popsána vzorcem: 
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Pokud by se do vzorce (5) dosadily hodnoty: σd = 0,3 mm, dAP = 15 m, 

σα = 0,15 mgon, pak by směrodatná souřadnicová odchylka bodu P byla 

0,2 mm. 

Protože jsou výšky určovány trigonometricky, je potřeba zmínit i přesnost 

této metody. Výška bodu P se vypočte ze vzorce: 

,qvhvHH cpřAP            (6) 

kde je:  HA – výška výchozího bodu A, 

    vpř – výška přístroje, 

    h – převýšení mezi točnou osou dalekohledu a cílovou značkou, 

     vc – výška cílové značky, 

     q – vliv zakřivení Země a svislé složky refrakce.  

Převýšení h se vypočte z rovnice:  

,cos sdh           (7) 

kde je:  ds- měřená šikmá vzdálenost, 

    ξ – měřený zenitový úhel. 

Vliv zakřivení Země a vliv svislé složky refrakce se vypočte z rovnice: 

,
2

12

0 






 


R

k
dq          (8) 

kde je:  d0 – vodorovná vzdálenost mezi body A0 , P0, 

             R – poloměr náhradní koule (pro danou zeměpisnou šířku a 

zvolený elipsoid), 

    k – střední hodnota refrakčního koeficientu. 

Pro vzdálenosti do 100 m je možné opravit zenitový úhel o hodnotu oξ (v mgon): 

,
200

0do


 ,          (9) 

čímž je pro měření v průmyslu vyřešena oprava ze zakřivení Země.  
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 Směrodatná odchylka pro trigonometrické určení výšky bodu P se tedy 

počítá podle vzorce (10): 

,sincos 222

2

222

qvvsdHH cpřsAP
d 
















  (10) 

kde je:  
sd

  - směrodatná odchylka měřené šikmé délky ds, 

   
AH

 - směrodatná odchylka určení výšky výchozího bodu A, 

    σξ - směrodatná odchylka měřeného zenitového úhlu ξ, 

    σvpř - směrodatná odchylka měřené výšky přístroje, 

    σvc - směrodatná odchylka komparace výšky cílové značky, 

    σq - směrodatná odchylka refrakce, 

 

Mezi měřením a vytyčováním polární metodou je rozdíl. Při přesném 

vytyčování, kdy je směrodatná souřadnicová odchylka realizovaného bodu 

σxy ≤ 1 mm, se vytyčování převádí na měření. Bod se nejprve vytyčí přibližně, 

poté se vypočte hodnota podélného a příčného posunu, o které je potřeba 

přibližný bod posunout. Hodnoty příčného posunu pq a podélného posunu pd se 

vypočítají dle vzorců: 

 

.

,

md

mq

ddp

d
p







        (11) 

kde jsou: ω, ωm - hodnoty vytyčovaného (projektovaného) a naměřeného 

úhlu, 

   d, dm  - hodnoty vytyčované a naměřené délky. 

 

Při vytyčování bodu polární metodou se musí také zohlednit přesnost 

realizace bodu a také přesnost orientace, přesnost vytyčovaného úhlu a délky. 
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Směrodatná odchylka v realizaci bodu σr lze odhadnout pro jeden směr 

hodnotou cca 1 mm. Rovnice pro poloosy elipsy chyb by poté vypadaly takto: 

.

,

2

2

2
22

222

rAP

rd

db

a








 



        (12) 

kde jsou: a, b – poloosy elipsy chyb, 

    σd - směrodatná odchylka měřené délky d, 

    σα - směrodatná odchylka měřeného úhlu α, 

    σr - směrodatná odchylka v realizaci bodu, 

    dAP – vodorovná délka strany AP. 

Přesnost realizace bodu v příčném směru je podle [33] vždy lepší, než 

v podélném směru.  

Pro směrodatnou odchylku určení polohy bodu XYP polární metodou je 

podle [36] odvozen vztah (13), ve kterém je zohledněna také chyba 

orientace a úhlu a chyba délky: 
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   (13) 

kde je:  XY – směrodatná odchylka polohy bodů (za předpokladu X1  

X2  Y1  Y2   XY), 

             s – vytyčovaná délka, 

             s – směrodatná odchylka vytyčované délky,  

             d – vzdálenost k orientačnímu bodu, 

              - vytyčovaný vodorovný úhel, 

              – směrodatná odchylka vytyčovaného úhlu, 

              - hodnota radiánu v gonech (63662 mgon).  

Vyjádříme-li ze vztahu (13) směrodatnou odchylku polohy měřeného bodu pak: 
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Dosadíme-li do vzorce (14) hodnoty pro přístroj Leica TDA 5005 a měřené 

hodnoty pro nejnepříznivější konfiguraci: s = 0,3 mm,  = 0,3 mgon, s=50 m, 

 = 200 gon, d = 60 m. Pak je směrodatná odchylka v poloze bodu při 

požadované přesnosti XYP = 1,0 mm: 

XY = 0,6mm. 

Přesnost vytyčování úsečky tvořenou body 1 a 2 pomocí polární metody 

z jednoho stanoviska (bodu A) vychází z rovnic (15) pro délku vypočtenou ze 

souřadnic koncových bodů:  

    ,212
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kde je: 
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kde jsou:  ω1,  ω2 – úhel mezi bodem orientace a bodem úsečky 1 a 2.  

 

Za předpokladu, že platí σdA2 ≈ σdA1 = σd , σ2 ≈ σ1 = σ, σrx1 ≈ σrx2 ≈ σry1 ≈ σry2 =σr, 

bude:  

  ,2
sin
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  (17) 

kde je:  σd12 – směrodatná odchylka vytyčované úsečky, 

   σd – směrodatná odchylka měřené délky, 

   σω – směrodatná odchylka měřeného úhlu, 

   σr – směrodatná odchylka v realizaci vytyčovaného bodu, 
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   dA1 – vzdálenost mezi daným a vytyčovaným bodem, 

   α, β – vrcholové úhly při vytyčované úsečce. 

 

Vzorec (17) je zde uveden kvůli vytyčování referenční přímky - osy 

stroje. Této problematice bude věnována kapitola 5.3. Dle vzorového příkladu 

uvedeného v [33] má rozhodující vliv na přesnost vytyčení úsečky délkové 

měření. Nejnepříznivější případ nastává, je-li α = 0 nebo 200 gon. Potom vliv 

délkových chyb je maximální a úhlových nulový. Pokud je úhel α = 100 gon, 

minimalizuje se vliv délkových chyb.  

Všechny uvedené vzorce se týkají měření prováděného z bodů 

mikrosítě. Při měření v průmyslu se ale používají přechodná stanoviska. 

Souřadnice přechodného stanoviska se určí transformací ze souřadnic bodů 

mikrosítě, včetně dosažených odchylek. 

Celé měření mohou ovlivnit i další faktory: 

 Chyby měřícího přístroje jsou u zmiňovaných typů přístrojů pro 

průmyslová měřeni velmi malé a většinu lze odstranit pomocí měřických 

postupů (měření ve dvou polohách), trojosých kompenzátorů nebo 

kalibrací přístroje. 

 Chyby zacílení a odečtení. V dnešní době je již odečítání měřených 

hodnot zcela automatické a k cílení nám slouží funkce automatického 

cílení – ATR (z anglického Automatic Target Recognition). Tato funkce 

provede automatické zacílení na odrazný hranol. Více se této 

problematice věnuje kapitola 5.4. 

 Vliv okolního prostředí zahrnuje vliv refrakce, který je pro záměry do 50 

metrů zanedbatelný. Jeden z vlivů prostředí, který se často vyskytuje 

v průmyslové geodézii, je ovlivnění záměr tepelnými zdroji.  Více se této 

problematice věnuje kapitola 5.6. 

 Chyba z centrace přístroje se eliminuje využitím přechodných 

stanovisek a chyba z centrace cíle se minimalizuje speciálními 

pomůckami pro signalizaci cíle. 
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5.2 Vnitřní přesnost přístrojů 

Totální stanice, které byly použity pro testovací měření, jsou Leica 

TDA5005, v.č. 439345; Leica TCRP1201+, v.č. 27685; Leica TS30, v.č. 361223 

a Trimble S8, v.č. 99010322. Tyto totální stanice byly vybrány na základě jejich 

dostupnosti pro testovací měření a podle předpokládané využitelnosti při 

měření v průmyslu. Technické parametry těchto totálních stanic jsou shrnuty 

níže v tabulce 2. Byly vybrány jen některé z technických údajů, všechny ostatní 

jsou volně dostupné na webových stránkách jejich výrobců [29], [31], [32], [34]. 

Přesností měření směru se zabývá norma ČSN ISO 17123-3 [26], přesností 

měření délek se zabývá norma ČSN ISO 17123-4 [27].Technické parametry pro 

daný typ totální stanice jsou garantovány výrobcem, který se řídí mezinárodní 

normou ISO 17123 a ISO 9001. V České republice je známa pod označením 

ČSN ISO 17123 [25].  

Tabulka 2. Technické parametry totálních stanic použitých pro testovací měření 

 
Leica 

TDA5005 
Leica 

TCRP1201+ 
Leica TS30 Trimble S8 

Přesnost Hz, V 

(směrodatná odchylka dle 
[26]) 

0,5" 

(0,15 mgon) 

1" 

(0,30 mgon) 

0,5" 

(0,15 mgon) 

1" 

(0,30 mgon) 

Přesnost EDM 

(směrodatná odchylka dle 
[27]) 

1mm+2ppm 1mm+1,5ppm 1mm+1ppm 1mm+2ppm 

Rozsah měření 

(koutový odražeč) 
2 - 600 m Do 1500 m Do 3500 m 0,2 - 5500 m 

Rozsah měření (odrazné 
štítky) 

2- 180 m Do 250 m Do 250 m neuvedeno 

 

5.3 Tvorba mikrosítě 

Pro veškerá geodetická měření v průmyslu je potřeba vycházet ze sítě 

měřických bodů. V průmyslové geodézii se nepoužívají body 

polohových a výškových bodových polí, ale je nutné vytvořit separátní mikrosíť 

(lokální síť bodů). Její body pak slouží jako geometrický základ pro měření, 

vytyčování pro montážní práce, kontrolní měření a rektifikace. Délky stran 
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mikrosítě bývají poměrně krátké. Jako celek může mikrosíť pokrývat plochu 

např. 60 x 15 m, protože se vztahuje k měřenému objektu. Rozmístění 

samotných bodů je pak závislé na velikosti a hlavně členitosti strojního zařízení. 

Mikrosíť je nezávislá svou přesností a orientací na vnějších 

polohových a výškových bodových polích připojených na referenční systémy. 

Ve strojírenství je větší důraz kladen na geometrické určení a návaznost 

jednotlivých strojních částí, než na určení polohového umístění v prostoru 

výrobní haly. Mikrosíť je vztažena pouze ke strojnímu zařízení a je zcela 

nezávislá na ostatních objektech.  

Tvar základní mikrosítě bývá obvykle pravoúhlý. Zpravidla bývá určena 

základní (podélná) osa X a příčná osa Y strojního zařízení, viz Obrázek 27. 

Každá osa je realizována minimálně dvěma body a bývá v pravidelných úsecích 

doplněna dalšími body. Hustota a počet bodů mikrosítě není také přesně 

specifikován. Může se pohybovat od dvou bodů, to v případě, že je realizována 

pouze jedna osa stroje, až do počtu v řádu desítek u složitějších strojních celků. 

Při měření v průmyslu není možné z jednoho stanoviska vidět a měřit všechna 

požadovaná místa. Proto se musí přístroj velmi často přestavovat a znovu 

orientovat. Je tedy nezbytné, aby byl zajištěn dostatek viditelných bodů pro 

jakékoli stanovisko kolem výrobního stroje. Z toho důvodu se také 

upřednostňuje použití přechodného stanoviska. Proto je kladen velký důraz na 

přesné vybudování mikrosítě a dostatečnou hustotu bodů.  

 Konkrétní tvar mikrosítě a rozmístění základních bodů závisí na 

konstrukčních požadavcích, členitosti a geometrickém určení jednotlivých dílů 

strojního zařízení. Tyto body nebývají používány pouze geodety, ale také 

konstruktéry výrobní linky, kteří si díky nim mohou snadno ověřit správné 

umístění a návaznost jednotlivých dílů při stavbě nebo rekonstrukci výrobního 

stroje. 
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Obrázek 27. Ukázkové schéma vytyčovaných bodů mikrosítě s kótami 

Pro výšková měření se používá nivelace, pro polohová měření se 

obvykle používá polární metoda. Díky používání totálních stanic se výšková 

složka určuje trigonometricky a polohová složka pomocí polární metody. 

Při vytváření mikrosítě mohou nastat následující případy: 

 Budování mikrosítě podle projektu - body jsou určeny projektem, 

vytyčeny, stabilizovány a následně zhuštěny pro potřeby měření. Více 

v kapitole 5.3.1. 

 Budování mikrosítě ze stávajících bodů - využití stávajících bodů 

a zhuštění bodů mikrosítě pro potřeby měření. Více v kapitole 5.3.2. 

 Nové vybudování mikrosítě - celkové vytvoření mikrosítě pro potřebu 

měření, kdy je jako základ použit konkrétní strojní díl. Více v kapitole 

5.3.3. 
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5.3.1 Budování mikrosítě podle projektu 

Tento případ nastává v okamžiku, kdy je budováno zcela nové strojní 

zařízení, protože při obnovách či úpravách stávajících strojních zařízení se 

v praxi projekt pro vytvoření mikrosítě (vytyčovací sítě stroje) nevypracovává. 

Celý proces budování mikrosítě začíná při stavbě nové haly, popřípadě 

při stavebních úpravách pro instalaci nového strojního zařízení. Při těchto 

pracích jsou podle projektu přibližně vybudovány základní body mikrosítě. Tyto 

základní body, viz Obrázek 27, jsou dány zadavatelem a připravuje je geodet 

stavby. Základní body mikrosítě mají ve výkresové dokumentaci svou kótu - 

polohové souřadnice x, y. Oproti klasické geodézii jsou veškeré rozměry a kóty 

uváděny v milimetrech. Tyto souřadnice jsou obvykle vztaženy k jednomu, tzv. 

hlavnímu bodu, též nulovému bodu, neboli počátku souřadnicové soustavy. 

V tomto bodě je souřadnice x i y rovna nule. Souřadnice z není v projektu pro 

budování mikrosítě uváděna, protože je dána rovinou podlahy nové haly.  

Prvotní stabilizace základních bodů je pouze přibližná. Zpravidla se 

provádí před posledním zalitím betonem, kdy jsou do podlahy umístěny kovové 

desky (cca 10x10 cm) nebo kovové „koláče“, viz Obrázek 28. Přesné vyznačení 

základních bodů mikrosítě provádí geodet, který poté pracuje na celkovém 

měření během montáže stroje. Postupnými podélnými a příčnými posuny je 

v rámci kovové desky stabilizován požadovaný zemní bod. Do zabudované 

kovové desky je přesná poloha vyryta rycí jehlou nebo vyražena důlčíkem. 

Z takto stabilizovaných bodů se vytyčuje celé strojní zařízení. Při montáži 

strojního zařízení dochází k postupnému zastavování prostoru dalšími strojními 

díly. Tak dochází k omezení počtu bodů mikrosítě vhodných pro orientaci na 

přechodném stanovisku. Některé body zůstávají trvale nepřístupné pod 

konstrukcí stroje a stávají se nepoužitelnými pro další měření. Z tohoto důvodu 

je někdy potřeba vybudovat pomocné body mikrosítě. Některé tyto body se 

stabilizují pouze dočasně, např. pomocí velmi silných indukčních magnetů, viz 

Obrázek 29. Trvalé stabilizace se provádějí některým z výše uvedených 

způsobů.  
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Obrázek 28. Trvalá stabilizace bodu mikrosítě 

 

Obrázek 29. Dočasná stabilizace bodu mikrosítě 

5.3.2 Budování mikrosítě ze stávajících bodů  

Pokud je již strojní zařízení smontováno a geodet přichází pouze 

kontrolovat uložení a návaznost jednotlivých strojních dílů, může vycházet ze 

stávajících bodů mikrosítě. Jako body pro orientaci totální stanice se většinou 

volí body podélné osy strojního zařízení, tzv. referenční přímky. Tyto body 

popsané v kapitole 5.3.1 se zpravidla nacházejí na podlaze haly, což může 

způsobovat komplikace při záměrách pro určení polohy přechodného 

stanoviska. Pokud je podélná osa stroje základem měření např. válců 

papírenského stroje, pak se určují horizontální odchylky od kolmice k podélné 

ose. Jinými slovy lze říci, že je v horizontální rovině kontrolována kolmost 

měřeného prvku vzhledem k referenční přímce.  

Při odstávce strojního zařízení se provádí servis a kontrola  všech částí 

výrobního stroje. V praxi to znamená, že se v okolí pohybují desítky 

dělníků, s nimiž je spojen i značný přesun materiálu a často dochází ke kolizi ve 

viditelnosti záměr na zemní body s činností ostatních pracovníků. Z důvodů 

snadnější orientace totální stanice se zřídí pomocné body a stabilizují se trvale 

nebo dočasně na stěnách nebo sloupech konstrukce výrobní haly. Stabilizace 
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pomocných bodů je provedena buď pomocí magnetických podstavců (dočasná 

stabilizace), viz Obrázek 29, na kterých je uchycen odrazný hranol nebo pomocí 

čepů, které jsou zavrtány do stěn nebo nosných konstrukcí haly (trvalá 

stabilizace). Následně jsou určeny souřadnice pomocných bodů a poté mohou 

být použity pro další orientaci přístroje během měření. 

5.3.3 Nové vybudování mikrosítě 

Posledním případem tvorby mikrosítě je stav, kdy jsou body mikrosítě 

zničeny nebo jsou nedostupné. Tento případ nastává při rekonstrukci, údržbě 

nebo montáži nové části strojního zařízení do již stojící výrobní linky. 

Základní postup spočívá v tom, že je nutné určit osu, neboli referenční 

přímku stroje, ke které bude vztaženo veškeré další měření. Volba této osy je 

nejdůležitějším krokem v celém měření, které může výrazně napomoct nebo 

naopak zkomplikovat vyhodnocování. Geodet, který nemá zkušenosti 

s průmyslovou geodézií jen velmi obtížně zvolí správnou část stroje, od které 

bude osa určena. V tomto případě je nezbytná konzultace s obsluhou stroje 

nebo strojním inženýrem. Základní orientace přístroje probíhá tak, že je 

zaměřen strojní díl, který supluje hlavní body osy stroje a poté jsou 

stabilizovány pomocné body na stěnách nebo konstrukci haly. Často se 

provede stabilizace odsazené podélné osy z důvodu návaznosti dalších 

geodetických měření. 

 Je nutné si uvědomit, k čemu bude vlastní měření sloužit a jaké jsou 

hlavní části stroje. Geodetická měření slouží převážně k určení geometrie 

strojních částí a jejich následnému seřízení (ustavení). Ustavení znamená, že 

jednotlivé části stroje musí být vůči sobě v požadované geometrii, tedy souosé 

nebo kolmé. Při seřizování se posunují jednotlivé části stroje tak, aby splňovaly 

podmínky souososti a kolmosti. Je nutné podotknout, že některé části jsou i 

desítky tun těžké a pohyb s nimi je tedy velmi obtížný a v některých případech 

těžce proveditelný. S některými částmi pak nelze z provozních důvodů 

pohybovat vůbec. Taková zařízení pak mohou definovat  jednu z měřických os. 

 Jako příklad je uvedena válcovací stolice. Hlavní funkcí válcovací stolice  

je tváření materiálu za pomocí tlaku dvou a více válců tzv. lisu, viz Obrázek  30. 
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Obrázek 30. Princip válcovací stolice 

Celá válcovací stolice se skládá z množství válců, které slouží jak 

k přísunu materiálu k lisu, tak k jeho odvádění. Lis je největší, 

nejhmotnější a nejdůležitější částí stroje. U válcovací stolice je nutné urovnat 

všechny válce tak, aby byly jejich podélné osy rovnoběžné. Proto je zvolen lis 

jako základní část, ze které je nejprve určena příčná a následně podélná osa 

celého stroje, viz Obrázek 31. Postup bude takový, že je nejprve určena osa 

lisu (zelená barva). K této ose je určena podélná osa stroje (červená barva), 

kterou je většinou obtížné zajistit a dále z ní provádět měření. Z toho důvodu je 

zajištěna a alespoň dočasně stabilizována odsazená podélná osa (žlutá barva). 

 

 

Obrázek 31. Určení os válcovací stolice 

V tomto případě se v horizontální rovině určuje polohová odchylka od 

rovnoběžnosti ostatních měřených částí, tedy válců vůči původnímu uložení 

válce lisu. Výškové urovnání válců je samozřejmě také potřeba. Výškovému 

urovnání byla věnována kapitola 4.3. 
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 Na konci této podkapitoly je nutné opět připomenout, že v těchto 

případech je nutná zkušenost a znalost funkce stroje. Velmi často je porušeno 

pravidlo pro tvorbu bodů mikrosítě „z velkého do malého“. Podélná osa 

stroje a následně celá mikrosíť vzniká z příčné osy menšího strojního dílů.  To 

znamená, že malá chyba v určení příčné osy může nepříznivě ovlivnit přesnost 

celé mikrosítě. Jiná možnost však neexistuje a proto by se tyto práce měly 

provádět s maximální pečlivostí. 

Přesnost mikrosítě je tedy dána přesností polární metody, vnitřní 

přesností přístroje a přesností stabilizace a signalizace bodu. 

5.4 Přesnost zacílení 

Přesnost zacílení je jedním ze vstupních parametrů, které ovlivňují 

přesnost měřeného bodu při měření v průmyslu.  

Rozlišovací schopnost oka je dle [40] cca 1 úhlová vteřina v šedesátinné 

soustavě. Přesnost zacílení tedy závisí na vzdálenosti totální 

stanice a odrazného hranolu. U ručního cílení také hraje velkou roli lidský 

faktor, jako jsou únava geodeta nebo subjektivní vnímání odrazného hranolu 

vlivem okolních podmínek. Přesnost cílení pomocí ATR lidský faktor vylučuje, 

protože je zcela automatizované. Při cílení pomocí ATR stačí hrubě zacílit 

kolimátorem na odrazný hranol. Dalekohled poté začne krouživým pohybem 

směrem od středu hledat odrazný hranol a místo na něm s nejsilnějším 

odrazem paprsku. ATR senzor identifikuje odrazný hranol a měří jeho polohu na 

obrazovém senzoru, aby byla následně určena přesná úhlová poloha 

odrazného hranolu. Nové totální stanice mají dle [29] místo CCD ATR senzoru 

ATR CMOS senzor (Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor). CMOS 

senzor má velikost pixelu 6 μm, což umožňuje vyšší přesnost detekce 

paprsku a tím zvyšuje přesnost měření. Podle [28], kdy byla testována také 

časová náročnost je zřejmé, že cílení pomocí ATR je 2,5 až 3 x rychlejší 

a zkracuje se tedy čas potřebný k samotnému měření.   
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5.4.1 Testování zacílení 

Každé testované měření je rozděleno na jednotlivé složky: horizontální 

směr Hz (v oboru zavedený symbol, který odpovídá symbolu φ), zenitový úhel ξ 

a šikmá délka ds. Při testování byly použity totální stanice Leica TDA5005, 

Leica TCRP1201+, Leica TS30 a Trimble S8. Během testování byly totální 

stanice umístěny na robustní kovový stativ, který byl přišroubován k podlaze 

měřické chodby. Odrazný hranol byl umístěn na stativ vzdálený cca 1,4 m, 3 m, 

5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m a 50 m. Odrazný hranol byl opticky 

centrován nad každý bod a zacílený na kolimátor totální stanice. Záměry do 

20 m reprezentují měření podrobných bodů při měření v průmyslu a záměry nad 

20 m reprezentují záměry na orientace. Na testovanou vzdálenost 1,4 m byl 

použit odrazný hranol Mini GMP101, protože na tak krátkou vzdálenost nebylo 

možné zacílit na odrazný hranol GPH1P. Na ostatní testované vzdálenosti byl 

použit odrazný hranol GPH1P.  

Samotné testování probíhalo následujícím způsobem. Na odrazný 

hranol, který byl umístěn na výše uvedených vzdálenostech, bylo cíleno nejprve 

pomocí ATR a bylo provedeno 10 měření v obou polohách dalekohledu. 

Následně bylo provedeno 10 měření v obou polohách dalekohledu s manuálním 

cílením.  

5.4.2 Zpracování testu zacílení 

Z důvodu odstranění případných přístrojových chyb byly nejprve 

spočítány průměry směrů měřených ve dvou poloh dalekohledu, viz vzorec 

(16). Opravená šikmá délka je aritmetickým průměrem měřené šikmé délky 

v obou polohách dalekohledu, viz vzorec (18). Oprava zenitového úhlu je 

počítána jako součet zenitových úhlů v obou polohách dalekohledu, od které 

bylo odečteno 400 gon. Polovina této opravy byla připočtena k hodnotě 

zenitového úhlu měřeného v první poloze dalekohledu, viz vzorec (17).  

Matematicky lze zapsat opravený horizontální směr takto: 

 gonnHzHzHz III 200
2

1
 ,      (16) 
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kde je: Hz  - hodnota opraveného horizontálního směru,  

            HzI  - hodnota horizontálního směru měřená v první poloze dalekohledu, 

            HzII - hodnota horizontálního směru měřená v druhé poloze dalekohledu, 

n  - celé číslo, které udává kvadrant. 

Opravený zenitový úhel lze matematicky zapsat následovně: 

 gonIIII 400
2

1
  ,      

 (17) 

kde je: ξ  - hodnota opraveného zenitového úhlu,  

  ξI  - hodnota zenitového úhlu měřená v první poloze dalekohledu, 

  ξII  - hodnota zenitového úhlu měřená v druhé poloze dalekohledu. 

Vzorec pro opravenou hodnotu šikmé délky lze matematicky vyjádřit takto: 

 sIIIss ddd 
2

1
,        (18) 

kde je: ds   - hodnota opravené šikmé délky,včetně fyzikálních korekcí, 

  dsI  - hodnota šikmé délky měřená v první poloze dalekohledu, 

  dsII  - hodnota šikmé délky měřená v druhé poloze dalekohledu. 

Z takto opravených hodnot byly vypočítány směrodatné odchylky pro 

každou složku měření při cílení pomocí ATR a pro manuální (ruční) cílení. Pro 

každou totální stanici a vzdálenost byla vytvořena tabulka, viz Tabulka 3. 

Vzhledem k velkému počtu tabulek je v textu disertační práce uvedena jen 

jedna tabulka oprav a směrodatných odchylek, ostatní jsou součástí přílohy C 

na přiloženém CD. 
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Tabulka 3. Zpracování naměřených hodnot- Leica TDA5005, 3 m 

Totální stanice: Leica TDA5005 

Vzdálenost: 3m 

Způsob cílení: ATR 

číslo bodu 
Hz ξ ds Opravená Hz oprava ξ Opravená ξ Opravená ds 

[gon] [gon] [m] [gon] [gon] [gon] [m] 

691 51,58586 98,72790 3,0370 
51,58227 -0,00025 98,72778 3,0370 

692 251,57868 301,27185 3,0369 

693 51,58587 98,72813 3,0370 
51,58224 -0,00005 98,72811 3,0370 

694 251,57860 301,27182 3,0369 

695 51,58619 98,72784 3,0369 
51,58238 -0,00033 98,72768 3,0370 

696 251,57856 301,27183 3,0370 

697 51,58624 98,72809 3,0370 
51,58250 -0,00029 98,72795 3,0370 

698 251,57875 301,27162 3,0370 

699 51,58606 98,72774 3,0369 
51,58235 -0,00042 98,72753 3,0369 

700 251,57864 301,27184 3,0368 

701 51,58284 98,72577 3,0369 
51,58173 -0,00012 98,72571 3,0370 

702 251,58062 301,27411 3,0370 

703 51,58304 98,72575 3,0370 
51,58232 -0,00032 98,72559 3,0369 

704 251,58159 301,27393 3,0368 

705 51,58301 98,72593 3,0369 
51,58227 0,00040 98,72613 3,0369 

706 251,58153 301,27447 3,0369 

707 51,58306 98,72539 3,0369 
51,58183 -0,00056 98,72511 3,0369 

708 251,58060 301,27405 3,0369 

709 51,58365 98,72596 3,0370 
51,58225 -0,00002 98,72595 3,0369 

710 251,58084 301,27402 3,0368 

 směrodatná odchylka 0,00024  0,00115 
4,03113E-05 

 

Totální stanice: Leica TDA5005 

Vzdálenost: 3m 

Způsob cílení: ruční 

číslo bodu 
Hz ξ ds Opravená Hz oprava ξ Opravená ξ Opravená ds 

[gon] [gon] [m] [gon] [gon] [gon] [m] 

1051 84,82399 99,28620 3,0487 
84,82251 -0,00044 99,28598 3,0487 

1052 284,82102 300,71336 3,0487 

1053 84,82144 99,28652 3,0487 
84,82163 -0,00019 99,28643 3,0487 

1054 284,82181 300,71329 3,0487 

1055 84,82416 99,28662 3,0487 
84,82231 0,00029 99,28677 3,0487 

1056 284,82046 300,71367 3,0487 

1057 84,82313 99,28681 3,0488 
84,82160 -0,00058 99,28652 3,0489 

1058 284,82006 300,71261 3,049 

1059 84,82084 99,28724 3,0487 
84,82081 -0,00021 99,28714 3,0487 

1060 284,82078 300,71255 3,0486 

1061 84,82292 99,28780 3,0488 
84,82154 0,00000 99,28780 3,0488 

1062 284,82016 300,71220 3,0487 

1063 84,82280 99,28806 3,0488 
84,82190 -0,00068 99,28772 3,0488 

1064 284,82100 300,71126 3,0487 

1065 84,82409 99,28873 3,0487 
84,82189 -0,00058 99,28844 3,0487 

1066 284,81968 300,71069 3,0487 

1067 84,82274 99,28968 3,0487 
84,82109 -0,00045 99,28946 3,0487 

1068 284,81944 300,70987 3,0487 

1069 84,82339 99,28997 3,0486 
84,82188 -0,00014 99,28990 3,0487 

1070 284,82036 300,70989 3,0488 

 směrodatná odchylka 0,00051  0,00132 
6,42262E-05 
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5.4.3 Zhodnocení testování cílení 

Cílem uvedeného testování bylo porovnání přesnosti cílení pomocí 

ATR a cílení ručního v závislosti na měnící se vzdálenosti mezi totální 

stanicí a odrazným hranolem. Pro porovnání byly použity směrodatné odchylky, 

které byly vypočteny při zpracování všech naměřených dat, viz kapitola 5.4.2.  

Směrodatné odchylky pro ATR cílení jsou ve většině případů menší než 

směrodatné odchylky pro ruční cílení u horizontálního směru, zenitového 

úhlu i šikmé délky. Směrodatné odchylky nemají žádné shodné charakteristiky, 

žádný společný trend. Jediným závěrem z tohoto testování je, že při měření ve 

strojírenství je vhodnější cílit pomocí ATR.  

Při testování došlo k několika výjimečným situacím. Totální stanici Leica 

TDA5005 nebylo možné zacílit na vzdálenost 1,4 m, proto byl bod posunut na 

vzdálenost 1,6 m. Na tuto vzdálenost už ATR najde odrazný hranol, ale musí 

být zacíleno manuálně. Takto zaměřený bod se ale neregistruje do paměti 

totální stanice. Proto jsou hodnoty u ATR cílení na vzdálenost 1,6 m nulové. 

Výrobce uvádí, že cílení pomocí ATR je možné až od 2,5 m. Přesto byla tato 

vzdálenost zahrnuta do testovacího měření z důvodu rozsahu měření 

zbývajících totálních stanic.  

Totální stanici Leica TS30 nebylo možné zacílit manuálně na vzdálenost 

1,4 m. Proto jsou tyto hodnoty nulové a s ohledem na situaci u totální stanice 

Leica TDA5005 nebylo cílení na tuto vzdálenost provedeno. 

Testování totální stanicí Trimble S8 bylo nejkritičtější. Směrodatné 

odchylky u ATR cílení byly na vzdálenosti 5 m, 15 m, 30 m a 40 m o řád horší. 

Totální stanice Trimble S8 má zabudovaný vysokootáčkový gyroskop na 

magnetických ložiskách. Magnetická ložiska nezpůsobují tření a chod přístroje 

je hladší, ale vysokootáčkový gyroskop způsobuje vibrace. Pokud je stativ 

z nějakého důvodu volný  nebo pokud je z pevného, ale nepružného materiálu, 

může se chvění skládat a výsledná rezonance způsobí vibrace kovového 

stativu. Při testovacím měření se vibrace stativu vyskytly. Lze předpokládat, že 

důvodem vibrací je materiál stativu. Mohlo to být ale způsobeno příliš úzkým 
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postavením noh stativu nebo jeho umístění na tvrdý podklad. Testovací 

podmínky by měly být  stejné pro všechny totální stanice.   

Všechny výsledné směrodatné odchylky jsou sestaveny do tabulky. Pro 

každou totální stanici a testovanou vzdálenost jsou uvedeny směrodatné 

odchylky horizontálního směru, zenitového úhlu a šikmé délky při ATR 

cílení a ručním cílení, viz Tabulka 4. Směrodatné odchylky jsou 

znázorněny i graficky, viz Graf 1, Graf 2, Graf 3. Takovým způsobem jsou 

vyhodnocena a zpracována všechna naměřená data. Pokud byla směrodatná 

odchylka několikanásobně vyšší než ostatní, je v tabulce barevně označena. 

V grafickém vyobrazení jsou tyto hodnoty nulové, aby vynikly ostatní hodnoty. 

V textu disertační práce je z důvodu značného rozsahu uvedeno pouze 

testování totální stanicí Leica TS30, tabulky a grafy k ostatním totálním stanicím 

jsou součástí přílohy A.  

Tabulka 4. Směrodatné odchylky pro Leica TS30- porovnání cílení 

Směrodatné odchylky pro Leica TS30 

Vzdálenost 
ATR cílení ruční cílení 

Hz ξ ds Hz ξ ds 

[m] [mgon] [mgon] [mm] [mgon] [mgon] [mm] 

1,4 0,70 0,29 0,06 0,00 0,00 0,00 

3 0,41 0,34 0,06 1,34 2,16 0,07 

5 0,46 0,28 0,03 0,70 2,01 0,04 

7 0,42 0,21 0,03 0,86 1,32 0,07 

10 0,49 0,29 0,04 1,37 1,14 0,03 

15 0,42 0,27 0,07 0,60 1,34 0,04 

20 0,20 0,39 0,05 0,77 1,88 0,07 

30 0,45 0,65 0,09 1,03 2,28 0,06 

40 0,33 0,33 0,04 0,73 1,32 0,04 

50 0,44 0,54 0,04 0,84 1,65 0,06 
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Směrodatné odchylky- horizontální směr (TS30)
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Graf 1 - Směrodatné odchylky horizontálního směru pro Leica TS30 - porovnání cílení 

Směrodatné odchylky- zenitový úhel (TS30)
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Graf 2 - Směrodatné odchylky zenitového úhlu pro Leica TS30 - porovnání cílení 
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Směrodatné odchylky- šikmá délka (TS30)
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Graf 3 - Směrodatné odchylky šikmé délky pro Leica TS30 - porovnání cílení 

5.5 Přesnost v nastavení odrazného hranolu 

Dalším zkoumaným faktorem je natočení a sklopení odrazného hranolu 

od záměrné přímky. Tyto složky byly testovány samostatně, nebyly 

kombinovány, tzn. že nebylo cíleno na pootočený a zároveň sklopený odrazný 

hranol.  

Pro měření byly použity následující totální stanice: Leica TDA5005, 

Leica TCRP1201+, Leica TS30, a Trimble S8. Pro cílení byly použity odrazné 

hranoly GPH1P (přesný hranol), Mini GMP101 (mini hranol) a GRZ101 (360° 

mini hranol). Totální stanice, kterou bylo prováděno měření, byla umístěna na 

masivní kovový stativ, který byl přišroubován k podlaze v měřické chodbě. 

Stativ s trnem pro odrazný hranol a přípravkem s úhloměry, viz Obrázek 32, byl 

umístěn na vzdálenost 10 a 50 m. Na odrazný hranol byly připevněny šipky, 

které ukazovaly nastavení odrazného hranolu na úhloměrech.  

Cílem tohoto testu bylo zjistit, jakou přesnost má vliv natočení a sklopení 

odrazného hranolu na učení polohy měřeného bodu. 



Lucie Pospíšilová 

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí 

 

2014           57 

 

Obrázek 32. Speciální přípravek s úhloměry 

5.5.1 Testování natočení a sklopení odrazného hranolu 

Samotné testování probíhalo v sadách po pěti měřeních. Odrazný hranol 

byl ustaven na vzdálenost 10 m, nastaven na natočení 0° od záměrné přímky 

a 0° sklopení a změřen v jedné poloze dalekohledu. Poté byl natočen na 5°, 

10°, 15°, 20°, 30° a 45° po směru hodinových ručiček, tedy v kladném směru, 

viz Obrázek 33. To samé probíhalo i pro záporný směr. Pro jednu totální 

stanici a jeden odrazný hranol tak vzniklo 70 měření. Tento způsob provedení 

měření platil pro odrazný hranol GPH1P a Mini GMP101. Odrazný hranol 

GRZ101 byl nastavován pro měření s krokem 30° od natočení 0° do 360° opět 

v sérii po pěti měřeních. Vzniklo tak 65 měření. 

 

Obrázek 33. Natáčení a sklápění odrazného hranolu 
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Po této sérii měření byl odrazný hranol nastaven opět na 0° 

natočení a 0° sklopení. Znovu testování probíhalo v sérii po pěti měřeních, 

ale s tím rozdílem, že byl tentokrát odrazný hranol sklápěn ve svislé rovině. 

Krok úhlového sklopení byl stejný, jako při natočení od záměrné přímky ve 

vodorovné rovině. Kladný směr sklopení znamená, že byl odrazný hranol 

sklápěn dolů, záporný nahoru, viz Obrázek 33. Opět vznikl soubor 70 měření 

pro jednu totální stanici a jeden odrazný hranol. Výjimku tvoří odrazný hranol 

GRZ101, který nelze s ohledem na jeho konstrukci sklápět, pouze natáčet. 

Proto nebylo sklápění testováno. 

Každou z uvedených totálních stanic byly změřeny výše uvedené 

odrazné hranoly, které byly natáčeny a sklápěny v uvedeném kroku na 

vzdálenost 10 m a vše bylo opakováno na vzdálenosti 50 m. 

Pro cílení byla použita funkce  ATR, kterou jsou vybaveny všechny 

uvedené totální stanice.  

5.5.2 Zpracování natočení a sklopení odrazného hranolu 

Pro testování byly použity čtyři totální stanice a tři odrazné hranoly. 

Testování probíhalo na vzdálenost 10 a 50 m. Vznikl tak soubor, který obsahuje 

2760 bodů. 

Každé jedno měření bylo rozloženo na jednotlivé složky, kterými jsou 

horizontální směr Hz, zenitový úhel ξ a šikmá délka ds. Každá složka pak byla 

vyhodnocována samostatně.  

Pro každou sérii pěti měření daného natočení nebo sklopení byl vypočítán 

aritmetický průměr každé série a poté byla vypočítána odchylka každého bodu 

od aritmetického průměru série. 
 

Při tomto testovacím měření byla všechna naměřená data otestována, 

zda se v sérii měření nevyskytuje hodnota s extrémní odchylkou od 

aritmetického průměru. Vzhledem k tomu, že není předem známá hodnota 

směrodatné odchylky, ale pouze měřená data, byl zvolen Pearsonův  test nebo 

také Grubbsův test, dle [35]. Při tomto testu je potřeba nejdříve vypočítat 
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aritmetický průměr daného souboru měření a poté tzv. výběrovou střední 

opravu mv  podle vzorce: 
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Následně je potřeba vypočítat hodnotu testovacího kritéria pro hodnotu xe  

nepatřící do daného souboru testování podle vzorce:  
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Podle tabulky 5 je vyhledána pro zvolenou hladinu významnosti α a pro počet 

měření n kritická hodnota Tα. Odlehlá hodnota je vyloučena, pokud 

T>Tα  a následně celé testování redukovaného souboru musí být provedeno 

znovu. Při tomto testování byla zvolená hladina významnosti  α=5%, počet 

měření každé série je n=5, pak je kritická hodnota Tα.= 1,87. 

Tabulka 5. Kritické hodnoty Tα 

α P=1- α n = 3 4 5 6 7 8 

5% 95% 1,41 1,69 1,87 2,00 2,09 2,17 

1% 99% 1,41 1,72 1,96 2,13 2,27 2,37 

 

Všechna naměřená data spolu s vyhodnocením jsou vždy 

uvedena v tabulce. Pro ilustraci je níže uvedena jedna sada měření. Jedná 

se o měření přístrojem Leica TCRP 1201+, cíleno bylo na odrazný hranol 

Mini GMP101 na vzdálenost 10 m, vyhodnocení horizontálního směru 

v kladném směru natočení, viz Tabulka 6 a Tabulka 7 pro záporný směr 

natočení. Z takto zpracovaných tabulek je vždy vytvořena další 

tabulka s hodnotami průměrů jednotlivých sérií měření. Hodnota s 0° natočením 

odrazného hranolu byla vzata za základní. Od této hodnoty byly vždy odečteny 

ostatní a vznikly tak odchylky průměrů od 0° natočení, viz Tabulka 8, které jsou 

graficky znázorněny v následujícím grafu Graf 4. Hodnoty, které nesplily 

Pearsonův test, jsou vždy v tabulce označeny červeně. Hodnoty, které řádově 

nezapadají do testovacího měření, jsou v tabulce označeny zeleně. 
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Vzhledem k velikosti odchylky se předpokládá výskyt hrubé chyby a není 

s těmito hodnotami nadále počítáno. 

Stejným způsobem jsou zpracována všechna naměřená data pro 

sklápění odrazného hranolu od vodorovné roviny. Všechny tabulky pro 

testování všech uvedených totálních stanic při cílení na všechny zmiňované 

odrazné hranoly na vzdálenost 10 a 50 m jsou vzhledem k jejich 

množství a vzhledem k množství grafů součástí přílohy D na přiloženém CD. 

Tabulka 6.   Horizontální směr, kladný směr natočení, 10 m, Leica TCRP1201+, Mini GMP101 

Totální stanice: Leica TCRP1201+  

Vzdálenost: 10 m  

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101  

Vyhodnocen: horizontální směr natáčení odrazného hranolu          1/2 

 

úhel natočení číslo bodu 
Hz průměr odchylka od průměru mv Pearsonův test 

[gon] [gon] [gon] [gon] T  

0° 

1056 100,19793 

100,19792 

-0,00001 

0,00002 

0,52414 vyhovuje 

1057 100,19843 -0,00051 21,48984 nevyhovuje 

1058 100,19789 0,00003 1,15311 vyhovuje 

1059 100,19795 -0,00003 1,36277 vyhovuje 

1060 100,19790 0,00002 0,73380 vyhovuje 

5° 

1061 100,19766 

100,19771 

0,00005 

0,00019 

0,28530 vyhovuje 

1062 100,19738 0,00033 1,76465 vyhovuje 

1063 100,19776 -0,00005 0,24304 vyhovuje 

1064 100,19784 -0,00013 0,66571 vyhovuje 

1065 100,19793 -0,00022 1,14121 vyhovuje 

10° 

1066 100,19780 

100,19782 

0,00002 

0,00002 

0,91132 vyhovuje 

1067 100,19764 0,00018 9,24341 nevyhovuje 

1068 100,19785 -0,00003 1,69246 vyhovuje 

1069 100,19781 0,00001 0,39057 vyhovuje 

1070 100,19781 0,00001 0,39057 vyhovuje 

15° 

1071 100,19812 

100,19800 

-0,00012 

0,00019 

0,62903 vyhovuje 

1072 100,19764 0,00036 1,84585 vyhovuje 

1073 100,19796 0,00004 0,19593 vyhovuje 

1074 100,19819 -0,00019 0,98995 vyhovuje 

1075 100,19808 -0,00008 0,42279 vyhovuje 

20° 

1076 100,19834 

100,19843 

0,00009 

0,00010 

0,87847 vyhovuje 

1077 100,19853 -0,00010 1,06233 vyhovuje 

1078 100,19850 -0,00007 0,75589 vyhovuje 

1079 100,19848 -0,00005 0,55160 vyhovuje 

1080 100,19828 0,00015 1,49135 vyhovuje 

30° 

1081 100,20049 

100,20059 

0,00010 

0,00011 

0,91687 vyhovuje 

1082 100,20077 -0,00018 1,60004 vyhovuje 

1083 100,20064 -0,00005 0,43147 vyhovuje 

1084 100,20046 0,00013 1,18654 vyhovuje 

1085 100,20060 -0,00001 0,07191 vyhovuje 

45° 

1086 100,20649 

100,20610 

-0,00039 

0,00021 

1,83539 vyhovuje 

1087 100,20612 -0,00002 0,10301 vyhovuje 

1088 100,20604 0,00006 0,27156 vyhovuje 

1089 100,20586 0,00024 1,11434 vyhovuje 

1090 100,20598 0,00012 0,55249 vyhovuje 
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Tabulka 7.   Horizontální směr, záporný směr natočení, 10 m, Leica TCRP1201+, Mini GMP101 

Totální stanice: Leica TCRP 1201+  

Vzdálenost: 10 m  

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101  

Vyhodnocen: horizontální směr natáčení odrazného hranolu      2/2 

 

úhel natočení číslo bodu 
Hz průměr odchylka od průměru mv Pearsonův test 

[gon] [gon] [gon] [gon] T  

0° 

1021 100,19747 

100,19760 

0,00013 

0,00012 

1,07341 vyhovuje 

1022 100,19761 -0,00001 0,04806 vyhovuje 

1023 100,19760 0,00000 0,03204 vyhovuje 

1024 100,19751 0,00009 0,75299 vyhovuje 

1025 100,19783 -0,00023 1,81038 vyhovuje 

-5° 

1026 100,19758 

100,19735 

-0,00023 

0,00028 

0,81792 vyhovuje 

1027 100,19735 0,00000 0,00705 vyhovuje 

1028 100,19693 0,00042 1,47366 vyhovuje 

1029 100,19716 0,00019 0,66279 vyhovuje 

1030 100,19772 -0,00037 1,31149 vyhovuje 

-10° 

1031 100,19732 

100,19743 

0,00011 

0,00020 

0,55275 vyhovuje 

1032 100,19726 0,00017 0,85983 vyhovuje 

1033 100,19778 -0,00035 1,80155 vyhovuje 

1034 100,19728 0,00015 0,75747 vyhovuje 

1035 100,19750 -0,00007 0,36850 vyhovuje 

-15° 

1036 100,19715 

100,19702 

-0,00013 

0,00009 

1,37262 vyhovuje 

1037 100,19692 0,00010 1,09381 vyhovuje 

1038 100,19693 0,00009 0,98657 vyhovuje 

1039 100,19700 0,00002 0,23592 vyhovuje 

1040 100,19711 -0,00009 0,94368 vyhovuje 

-20° 

1041 100,19646 

100,19634 

-0,00012 

0,00013 

0,93357 vyhovuje 

1042 100,19619 0,00015 1,20257 vyhovuje 

1043 100,19640 -0,00006 0,45887 vyhovuje 

1044 100,19647 -0,00013 1,01269 vyhovuje 

1045 100,19619 0,00015 1,20257 vyhovuje 

-30° 

1046 100,19326 

100,19319 

-0,00007 

0,00017 

0,39286 vyhovuje 

1047 100,19322 -0,00003 0,15476 vyhovuje 

1048 100,19299 0,00020 1,21429 vyhovuje 

1049 100,19346 -0,00027 1,58333 vyhovuje 

1050 100,19304 0,00015 0,91667 vyhovuje 

-45° 

1051 100,18388 

100,18695 

0,00307 

0,00183 

1,67869 vyhovuje 

1052 100,18716 -0,00021 0,11366 vyhovuje 

1053 100,18618 0,00077 0,42186 vyhovuje 

1054 100,18860 -0,00165 0,90055 vyhovuje 

1055 100,18894 -0,00199 1,08634 vyhovuje 
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Tabulka 8. – Odchylky od 0° natočení- horizontální směr, 10 m, Leica TCRP1201+, Mini GMP101  

Totální stanice: Leica TCRP1201+   

Vzdálenost: 10 m   

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: horizontální směr- natočení odrazného hranolu 

 

Úhel natočení 

Průměry jednotlivých natočení [gon] Odchylky od 0° natočení [mgon] 

Směr natočení Směr natočení 

+ - + - 

0° 100,19792 100,19760 0,00 0,00 

5° 100,19771 100,19735 0,20 0,26 

10° 100,19782 100,19743 0,10 0,18 

15° 100,19800 100,19702 -0,08 0,58 

20° 100,19843 100,19634 -0,51 1,26 

30° 100,20059 100,19319 -2,67 4,41 

45° 100,20610 100,18695 -8,18 10,65 

 

10 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (Leica TCRP1201+)
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Graf 4 - Odchylky od 0° natočení - horizontální směr, 10 m, Leica TCRP1201+, Mini GMP101  

5.5.3 Zhodnocení testování natočení a sklopení odrazného hranolu  

Testování bylo prováděno na vzdálenost 10 a 50 m. Vzdálenost 10 m 

reprezentuje měření podrobných bodů a vzdálenost 50 m reprezentuje záměru 

na orientaci. V obou případech má natočení nebo sklopení odrazného hranolu 

vliv na přesnost měřeného bodu.  

Při natáčení odrazného hranolu je hlavní zkoumanou složkou 

horizontální směr Hz. Zenitový úhel ξ a šikmá délka ds jsou však také 

ovlivněny a proto jsou součástí vyhodnocení. Na grafickém znázornění pro 
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jednu totální stanici je pro horizontální směr vidět, jak se při postupném 

natočení zvětšuje odchylka od záměrné přímky. Při natočení odrazného hranolu 

do 20° je zjištěná odchylka relativně malá. Při natočení na 30° se odchylka 

výrazně zvětšuje a při natočení na 45° je už zjištěná odchylka značná.  

Při umístění odrazného hranolu na vzdálenost 10 m od totální stanice 

jsou hodnoty pro horizontální směr a odrazný hranol Mini GMP101 ±10 mgon, 

pro odrazný hranol GPH1P ±20 mgon. Tyto hodnoty jsou maximálními 

odchylkami při natočení odrazného hranolu na +45° a -45°. Při natáčení nebyl 

odrazný hranol sklápěn. Teoreticky by se tedy neměl měnit zenitový úhel, což 

ale nebylo testovacím měřením potvrzeno. Maximální odchylky zenitového úhlu 

pro odrazný hranol Mini GMP101 jsou ±15 mgon a pro odrazný hranol GPH1P 

±0,5 mgon. Šikmá délka se také měnila. Pro odrazný hranol Mini GMP101 je 

maximální odchylka měřené délky 4 mm, pro odrazný hranol GPH1P je to jen 

1,5 mm. Lze vidět, že velikost odchylky zenitového úhlu a šikmé délky je závislá 

na použitém odrazném hranolu.  

Pokud bychom z měřených úhlů a délek vypočítali souřadnice 

bodu a jako základ vzali souřadnice bodu s 0° natočením odrazného hranolu, 

pak pro natočení odrazného hranolu na 20° má bod souřadnice y = 0,2 mm, 

x = 0,0 mm, z = 0,0 mm. Při natočení odrazného hranolu na 45° je y = 1,6 mm, 

x = 3,9 mm, z = 0,1 mm. Tyto hodnoty platí pro měření totální stanicí Leica 

TDA5005. Pro totální stanici Leica TS30 jsou souřadnice bodu při natočení 20° 

y = 0,1 mm, x = 0,3 mm, z = 0,1 mm. Při natočení odrazného hranolu na 45° je 

y = 1,2 mm, x = 2,5 mm, z = 4,9 mm. Je zřejmé, že závisí také na typu použité 

totální stanice. 

Při umístění odrazného hranolu na vzdálenost 50 m od totální stanice 

jsou hodnoty pro horizontální směr a odrazný hranol Mini GMP101 maximálně 

11 mgon, pro odrazný hranol GPH1P ±5 mgon. Zenitový úhel  pro cílení na 

odrazný hranol Mini GMP101 se pohybuje v hodnotách ±1 mgon a šikmá délka 

v hodnotách ±0,15 mm. Pro odrazný hranol GPH1P jsou hodnoty zenitového 

úhlu ±5 mgon a šikmá délka ±0,4 mm.  

Odrazný hranol GRZ101 byl testován pouze při natáčení, protože jej 

nelze sklápět. Při tomto testování se ani jedna ze složek měření nechová 
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lineárně, jako u testování předešlých odrazných hranolů. Na vzdálenost 10 m 

se pohybují hodnoty horizontálních směrů od 6 mgon do -9 mgon, zenitový úhel 

se pohybuje v hodnotách od +10 mgon do -20 mgon a šikmá délka se pohybuje 

od +0,8 mm do -1,2 mm. Při umístění odrazného hranolu na vzdálenost 50 m 

se hodnoty horizontálního směru pohybují od +1,5 mgon do -2 mgon, hodnoty 

zenitového úhlu se pohybují od +2,5 mgon do -2 mgon a šikmá délka se 

pohybuje v mezích od +1 mm do -1,7 mm.    

Při testování sklápění odrazného hranolu je hlavní zkoumanou složkou 

měření zenitový úhel. Horizontální směr a šikmá délka jsou opět ovlivněny. 

Výsledné hodnoty a grafické znázornění korespondují s výsledky natáčení 

odrazného hranolu. Při umístění odrazného hranolu Mini GMP101 na 

vzdálenost 10 m se hodnoty zenitového úhlu pohybují v rozmezí od +11 mgon 

do -15 mgon. Tyto hodnoty odpovídají maximálním hodnotám při sklopení 

odrazného hranolu na +45° a -45°. Hodnoty horizontálního směru se převážně 

pohybují v mezích od +0,5 do -0,5 mgon a hodnoty šikmé délky se pohybují 

v mezích ±0,15 mm. Pro odrazný hranol GPH1P se hodnoty zenitového úhlu 

pohybují v mezích od +20 mgon do -24 mgon, přičemž tyto hodnoty opět 

odpovídají maximálním hodnotám při sklopení odrazného hranolu na 

+45° a -45°. Hodnoty horizontálního směru se pohybují v rozmezí od 2,5 mgon 

do -1,8 mgon. Hodnoty šikmé délky se pohybují v rozmezí od +0,2 mm do 

-0,8 mm.  

  Při umístění odrazného hranolu na vzdálenost 50 m od totální stanice 

jsou hodnoty zenitového úhlu od +2,5 mgon do -2 mgon pro odrazný hranol  

Mini GMP101. Hodnoty horizontálního směru se pohybují v rozmezí ±0,5 mgon 

a hodnoty šikmé délky se pohybují od +0,1 mm do -0,5 mm. Pro odrazný hranol 

GPH1P se hodnoty zenitového úhlu pohybují od +4,5 mgon do -5,5 mgon, 

hodnoty horizontálního směru se pohybují v mezích od +0,3 mgon do -

5,5 mgon a hodnoty šikmé délky se pohybují od +0,2 mm do -1 mm.  

Celkové vyhodnocení testovacího měření je přehledně shrnuto ve formě 

tabulek, viz Tabulka 9 a graficky znázorněno v grafu, viz Graf 5. V každé 

tabulce jsou uvedeny tyto údaje: vzdálenost mezi totální stanicí a odrazným 

hranolem, typ odrazného hranolu, složka měření, která byla vyhodnocena, úhel 
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natočení nebo sklopení a odpovídající hodnoty pro totální stanici. Vzhledem 

k velkému počtu tabulek a grafů je v textu disertační práce uvedena pouze 

jedna tabulka a k ní odpovídající graf. Ostatní jsou součástí přílohy B. 

Tabulka 9. – Vyhodnocení při natočení odrazného hranolu, horizontální směr, 10 m, Mini GMP101  

Vzdálenost: 10 m  

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

  

Úhel 
natočení 

Leica 
TDA5005 

Leica 
TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 9,48 10,65 8,55 12,55 

-30° 3,02 4,41 3,22 4,38 

-20° 1,30 1,26 0,45 0,69 

-15° 0,89 0,58 0,39 0,15 

-10° -0,03 0,18 0,07 -1,16 

-5° -0,49 0,26 0,12 -0,84 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,43 0,31 -0,24 -0,12 

10° -0,06 0,24 -0,34 0,59 

15° -0,43 0,02 -0,87 1,70 

20° -1,06 -0,41 -2,22 1,67 

30° -3,17 -2,57 -3,90 -0,60 

45° -11,59 -8,08 -15,94 -10,04 
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10 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Graf 5 - Vyhodnocení při natočení odrazného hranolu, horizontální směr, 10 m, Mini GMP101  

Odrazný hranol GRZ101 má jiné konstrukční řešení, než zbývající dva 

použité odrazné hranoly. Vzhledem k tomu, že výsledné hodnoty testování 

nemají lineární charakter, není tento typ odrazného hranolu vhodný pro měření 

ve strojírenství.  

Dalším poznatkem je otázka vhodnosti využití totální stanice Trimble S8. 

Při testovacím měření došlo ke dvěma hrubým chybám. Horizontální směr, 

zenitový úhel a šikmá délka rámcově neodpovídají hodnotám jednotlivých sérií 

měření. Jediným zdůvodněním je, že byl bezodrazově změřen jiný objekt. Tyto 

hodnoty byly v tabulkách označeny zeleně, ale ze zpracování a grafického 

vyjádření byly vyloučeny.  

5.6. Vliv okolních podmínek 

V halách obvykle nebývá dostatek světla a proto si musí geodet připravit 

doplňkové světelné zdroje, díky kterým bude moci zacílit. Obvykle jsou 

dostačující malé bateriové svítilny, kterými se osvětlí cíl - broušené pravítko 

nebo odrazný štítek. V případě, že je k měření použita totální 

stanice s automatickým vyhledáváním cíle (ATR) a odrazné hranoly, není 

potřeba žádného svícení. Stačí přibližně zacílit a totální stanice si sama 

automaticky najde střed odrazného hranolu. 
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Pokud se geodet pohybuje a pracuje ve výrobní hale, nemůže 

počítat s možností odstavení všech strojů a zařízení, proto se musí často 

potýkat s indukovaným chvěním. Další komplikací je umístění stativu a totální 

stanice na nepevný povrch, např. roštovou podlahu nebo plechové kryty. 

Chvění způsobené provozem jiného zařízení může spolu s materiálem stativu 

způsobovat rezonanci, kterou pak kompenzátor už není schopný kompenzovat. 

Při umístění stativu na nepevný povrch nastává tato situace skokově a to vždy, 

když je nějak narušen klidový stav povrchu. Jedná se o průchod dělníků, 

převážení materiálu atd. Tento stav byl zmíněn u nivelačních přístrojů a typu 

jejich kompenzátorů, viz kapitola 3.3.6. Při měření ve strojírenství je tedy 

potřeba zohlednit povrch stanoviska a pokud je to nezbytně nutné, uzavřít daný 

prostor po dobu měření.   

Další komplikací jsou lokální tepelné zdroje, větrání a rozdílná vlhkost 

vytvářející specifické vnitřní mikroklima, kterému musí geodet během svojí 

práce čelit. Proudění vzduchu výrazně mění teplotu vzduchu a tím také mění 

podmínky při měření. To souvisí s vlhkostí. V teplých místech je obvykle 

vzduch sušší, zatímco v chladnějších místech, jakými jsou sklepy, je vlhkost 

vyšší. Tyto podmínky se ještě znásobují v prostředí papíren, kde je díky 

způsobu výrobního procesu vysoká teplota doprovázena vysokou vlhkostí.  

Tyto proměnlivé vnější podmínky mohou mít systematický charakter, který by 

se dal odstranit pomocí opakování měření za různých podmínek. V průmyslové 

geodézii to však není možné a proto je potřeba volit taková stanoviska, která 

výrazně omezí vliv těchto podmínek. Vertikální složka refrakce může být 

minimální, pokud záměrný paprsek neprochází vrstvami vzduchu různých 

teplot. To způsobuje rozdílné hustoty vzduchu a tedy i změnu indexu lomu 

paprsku. Záměrný paprsek se pak zakřivuje do oblouku o velkém poloměru, 

což ovlivňuje zenitový úhel. Boční (horizontální) refrakce vzniká v případě, že 

záměrná přímka prochází v blízkosti objektů, které jsou zdrojem tepla nebo 

které jsou ovlivňovány jinými tepelnými zdroji. Jedná se o parní potrubí, kotle, 

výměníky tepla nebo objekty, které jsou ohřívány např. slunečním zářením. 

Tyto objekty pak mohou ovlivnit dráhu paprsku a tím měřený úhel nebo délku. 

Obecně platí, že by záměrná přímka neměla procházet níže než 0,5 m nad 



Lucie Pospíšilová 

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí 

 

2014           68 

povrchem a více než 0,5 m od překážky. Tyto podmínky však v průmyslové 

geodézii někdy nelze splnit. Refrakce se v klasické geodézii zohledňuje až při 

záměrách delších než 200 m. Na tak dlouhé vzdálenosti se v průmyslové 

geodézii obvykle neměří. Pokud takový stav ale nastane, je vhodné měření 

rozdělit na kratší úseky a opravu z refrakce vypustit.  
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6. Závěr 

Tato práce měla představit málo známou oblast průmyslové geodézie 

a její specifika. Ukázat a představit používané strojírenské a geodetické 

přístroje a pomůcky, které mohou geodetovi velmi pomoci při jeho činnosti. 

Práce je zaměřena na teodolitové STS systémy a rozbor vstupních parametrů, 

které ovlivňují výslednou přesnost souřadnic měřeného bodu. Jedná se 

o přesnost polární metody, způsob budování mikrosítě, volbu totální stanice 

a odrazného hranolu, přesnost cílení přístrojem, natočení nebo sklopení 

odrazného hranolu a vliv prostředí na přesnost měření. 

Vzhledem k tomu, že každé měření v průmyslu je jedinečné, je potřeba 

přemýšlet a vhodně kombinovat měření totální stanicí a měřické pomůcky.  

Každý průmyslový stroj je jiný a u každého stroje jsou jiné podmínky pro 

měření, jiné požadavky na tvorbu mikrosítě a následné geodetické činnosti. 

Proto je nutná alespoň částečná znalost funkce daného stoje a problematiky 

týkající se strojírenství a zkušenost s problematikou měření v průmyslu. Pokud 

geodet tyto zkušenosti nemá, měl by pečlivě zvážit interpretaci naměřených 

hodnot tak, aby nedošlo ke zhoršení něž nápravě funkce strojního zařízení.   

Díky rozboru vstupních podmínek a testovacímu měření bylo zjištěno 

následující. Při měření ve strojírenství je vhodnější pro cílení na odrazný hranol 

používat ATR. Tento způsob cílení je přesnější, než cílení manuální a také 

rychlejší. Podle vzorce (14) a zjištěných směrodatných odchylek při natočení 

nebo sklopení odrazného hranolu lze říci, že natočený nebo sklopený odrazný 

hranol je v průmyslu možné použít pro měření do 15°. Při větším natočení nebo 

sklopení už hodnoty směrodatných odchylek daného bodu ve většině případů 

nevyhovují svou přesností. Pro měření v průmyslu je možné použít všechny 

uvedené totální stanice značky Leica. Totální stanice Trimble S8 by byla 

vhodná, pokud by byl použit dřevěný stativ, který by nepřenášel a vestavěným 

gyroskopem nezvětšoval vibrace z okolního prostředí. Na druhou stranu, 

obrovskou výhodou této totální stanice je, že má rozsah měření už od 0,2 m. Při 

měření v průmyslu se takto krátké záměry mohou objevit.  
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Na přesnost měření má vliv také typ odrazného hranolu. Odrazný hranol 

Mini GMP101 nebo GPH1P jsou pro měření v průmyslu vhodné. Závisí ale na 

jejich naklonění nebo sklopení vůči záměrné přímce dalekohledu, což bylo 

potvrzeno testovacím měřením. Odrazný hranol GRZ101 má díky své 

konstrukci nevýhodu v tom, že nelze sklápět a tedy nastavit do optimální polohy 

vzhledem k záměrné přímce. Další nevýhodou je také to, že se skokově liší 

hodnoty při jeho natáčení. Zhoršuje se tak přesnost určení měřeného bodu. 

Jinými slovy lze říci, že při jeho použití se zvyšují nároky na pečlivost obsluhy.   
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Příloha A1 - Přesnost cílení – totální stanice Leica TDA5005 

 

Směrodatné odchylky pro Leica TDA5005 

Vzdálenost 
ATR cílení ruční cílení 

Hz ξ ds Hz ξ ds 

[m] [mgon] [mgon] [mm] [mgon] [mgon] [mm] 

1,6 0,00 0,00 0,00 0,82 1,94 0,05 

3 0,24 1,15 0,04 0,51 1,32 0,06 

5 0,10 0,37 0,05 0,26 0,67 0,06 

7 0,10 0,42 0,10 0,35 0,56 0,04 

10 0,09 0,38 0,05 0,41 1,27 0,04 

15 0,21 0,36 0,04 0,41 1,24 0,05 

20 0,12 0,36 0,04 0,28 1,48 0,06 

30 0,17 0,59 0,06 0,45 0,46 0,05 

40 0,15 0,35 0,06 0,35 0,93 0,07 

50 0,08 0,65 0,05 0,36 0,42 0,05 
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Směrodatné odchylky- zenitový úhel (TDA5005)
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Příloha A2 -  Přesnost cílení – totální stanice Leica TCRP1201+ 

 

Směrodatné odchylky pro Leica TCRP1201+ 

Vzdálenost 
ATR cílení ruční cílení 

Hz ξ ds Hz ξ ds 

[m] [mgon] [mgon] [mm] [mgon] [mgon] [mm] 

1,4 0,24 0,72 0,07 56,787 452,140 0,65 

3 0,11 0,20 0,06 1,60 3,82 0,04 

5 0,18 0,40 0,09 1,27 2,80 0,07 

7 0,09 0,17 0,10 1,35 2,15 0,08 

10 0,10 0,18 0,05 1,84 2,77 0,07 

15 0,15 0,44 0,07 1,11 4,00 0,05 

20 0,18 0,43 0,09 1,09 2,15 0,05 

30 0,17 0,28 0,05 1,76 4,13 0,09 

40 0,16 0,59 0,07 1,55 2,53 0,06 

50 0,17 0,45 0,08 1,20 2,10 0,07 

 

Směrodatné odchylky- horizontální směr (Leica TCRP1201+)
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Směrodatné odchylky- zenitový úhel (Leica TCRP1201+)
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Příloha A3 -  Přesnost cílení – totální stanice Leica TS30 

 

Směrodatné odchylky pro Leica TS30 

Vzdálenost 
ATR cílení ruční cílení 

Hz ξ ds Hz ξ ds 

[m] [mgon] [mgon] [mm] [mgon] [mgon] [mm] 

1,4 0,70 0,29 0,06 0,00 0,00 0,00 

3 0,41 0,34 0,06 1,34 2,16 0,07 

5 0,46 0,28 0,03 0,70 2,01 0,04 

7 0,42 0,21 0,03 0,86 1,32 0,07 

10 0,49 0,29 0,04 1,37 1,14 0,03 

15 0,42 0,27 0,07 0,60 1,34 0,04 

20 0,20 0,39 0,05 0,77 1,88 0,07 

30 0,45 0,65 0,09 1,03 2,28 0,06 

40 0,33 0,33 0,04 0,73 1,32 0,04 

50 0,44 0,54 0,04 0,84 1,65 0,06 
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Směrodatné odchylky- zenitový úhel (TS30)
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Směrodatné odchylky- šikmá délka (TS30)
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Příloha A4 -  Přesnost cílení – totální stanice Trimble S8 

 

Směrodatné odchylky pro Trimble S8 

Vzdálenost 

ATR cílení ruční cílení 

Hz ξ ds Hz ξ ds 

[m] [mgon] [mgon] [mm] [mgon] [mgon] [mm] 

1,4 0,27 0,96 0,25 0,53 0,63 0,31 

3 0,10 0,49 0,19 1,55 2,59 1,48 

5 0,44 5,58 0,27 0,44 1,61 0,24 

7 0,13 0,33 0,18 0,70 0,25 0,20 

10 0,16 0,37 0,25 1,17 0,09 0,23 

15 0,34 13,48 0,17 1,01 0,80 0,18 

20 0,08 0,41 0,24 2,48 1,79 0,17 

30 10,98 19,10 0,33 1,13 0,11 0,24 

40 0,10 105381,08 0,15 1,01 0,48 0,19 

50 0,10 0,24 0,17 3,10 0,39 0,39 

 

Směrodatné odchylky- horizontální směr (Trimble S8)
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Směrodatné odchylky- zenitový úhel (Trimble S8)
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Směrodatné odchylky- šikmá délka (Trimble S8)
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Příloha B1 -  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, 
Mini GMP101, horizontální směr 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 9,48 10,65 8,55 12,55 

-30° 3,02 4,41 3,22 4,38 

-20° 1,30 1,26 0,45 0,69 

-15° 0,89 0,58 0,39 0,57 

-10° -0,03 0,18 0,07 -1,16 

-5° -0,49 0,26 0,12 -0,84 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,56 0,20 -0,20 -0,21 

10° -0,06 0,10 -0,31 0,59 

15° -0,43 -0,08 -0,83 1,83 

20° -1,06 -0,51 -2,19 1,67 

30° -3,17 -2,67 -3,86 -0,68 

45° -11,71 -8,18 -15,90 -10,04 

 

10 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Příloha B2 -  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, 
Mini GMP101, zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° -0,57 3,93 -15,53 -4,81 

-30° 0,43 3,49 -0,62 -0,63 

-20° 0,14 1,08 -0,03 1,16 

-15° 0,08 0,47 -0,07 1,34 

-10° -0,17 0,48 -0,13 0,79 

-5° -0,30 0,13 0,12 0,95 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,17 0,30 -0,20 0,65 

10° -0,06 0,25 -0,18 -0,20 

15° -0,18 0,29 -0,36 -2,80 

20° -0,40 0,31 -0,53 -4,22 

30° -0,28 1,26 -1,42 -5,12 

45° -0,58 3,75 15,01 -15,85 

 

10 m- zenitový úhel- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Příloha B3 -  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, 
Mini GMP101, šikmá délka 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

-45° 2,08 -0,44 -0,50 0,40 

-30° -0,34 -0,28 -0,16 -0,20 

-20° -0,12 -0,06 -0,02 0,40 

-15° 0,02 -0,08 -0,04 0,80 

-10° -0,16 0,04 -0,06 0,40 

-5° -0,22 0,04 0,00 0,40 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,02 0,04 -0,02 0,40 

10° 0,02 -0,12 0,08 0,40 

15° -0,04 -0,05 0,06 0,40 

20° -0,34 -0,05 0,16 0,40 

30° -0,07 0,04 -0,04 0,40 

45° 4,16 -0,30 -0,04 1,41 

 

10 m - šikmá délka- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Příloha B4 -  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 10 m, 
Mini GMP101, horizontální směr 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° -0,03 0,08 1,09 1,60 

-30° -0,18 -0,23 -0,94 0,98 

-20° -0,14 -0,33 -0,41 -0,18 

-15° -0,09 -0,22 -0,19 -0,43 

-10° -0,25 -0,58 0,04 -0,46 

-5° -0,20 -0,33 0,13 -0,17 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,03 -0,01 -0,02 0,14 

10° -0,13 -0,10 0,12 0,04 

15° -0,07 0,20 -0,02 1,10 

20° 0,00 0,35 -0,15 1,50 

30° 0,02 0,54 -0,74 2,17 

45° -0,07 0,42 0,82 10,41 

 

10 m - horizontální směr- odchylky od 0° sklopení (Mini GMP101)
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Příloha B5 -  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 10 m, 
Mini GMP101, zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° -8,58 -4,47 -11,31 -15,39 

-30° -2,81 0,13 -3,62 -7,86 

-20° -0,39 0,58 -0,90 -5,80 

-15° -0,31 0,66 -0,09 -3,62 

-10° -0,22 0,72 0,04 -1,32 

-5° -0,06 0,40 -0,09 -1,06 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,02 -0,39 -0,15 -1,16 

10° 0,07 -0,47 -0,55 -0,14 

15° 0,33 -0,05 -0,27 -3,16 

20° 0,93 1,05 -0,78 -4,46 

30° 3,00 2,32 0,57 -2,24 

45° 9,98 10,74 7,42 6,60 

 

10 m - zenitový úhel- odchylky od 0° sklopení (Mini GMP101)
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Příloha B6 -  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 10 m, 
Mini GMP101, šikmá délka 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mm] 

-45° -0,27 -0,10 -0,16 0,01 

-30° -0,04 -0,08 -0,04 -0,39 

-20° 0,00 0,04 -0,08 0,40 

-15° -0,08 0,02 -0,02 0,00 

-10° -0,16 -0,08 -0,12 1,00 

-5° -0,12 -0,11 -0,10 0,00 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,05 0,00 -0,02 0,00 

10° -0,10 -0,10 0,04 0,00 

15° -0,15 -0,16 0,04 0,20 

20° -0,06 -0,12 0,06 0,00 

30° -0,08 0,10 0,12 0,00 

45° -0,47 -0,07 -0,08 -0,40 

 

10 m - šikmá délka- odchylky od 0° sklopení (Mini GMP101)
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Příloha B7 -  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, GPH1P, 
horizontální směr 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 28,57 20,64 22,26 24,27 

-30° 8,07 5,72 6,40 6,03 

-20° 2,56 1,17 1,99 2,15 

-15° 0,97 0,46 0,65 1,15 

-10° 1,05 -0,03 0,28 0,71 

-5° -0,09 0,14 0,07 0,84 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,07 -0,11 -0,09 0,15 

10° 0,14 -0,38 -0,33 0,45 

15° -0,08 -1,18 -0,80 0,15 

20° -0,79 -2,89 -1,82 -1,23 

30° -4,40 -8,33 -7,00 -6,46 

45° -17,45 -26,24 -24,26 -20,74 

 

10 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (GPH1P)
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Příloha B8 -  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, GPH1P, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 0,11 -0,16 0,27 0,30 

-30° -0,04 -0,08 -0,01 0,42 

-20° -0,08 0,45 0,24 0,28 

-15° -0,10 -0,05 0,29 0,16 

-10° -0,09 0,24 0,27 0,14 

-5° 0,03 0,41 0,14 -0,14 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,05 -0,09 0,13 0,14 

10° -0,05 0,04 0,06 0,05 

15° 0,21 -0,01 0,10 0,27 

20° 0,09 0,11 0,08 0,23 

30° 0,21 0,20 0,08 0,44 

45° 0,12 0,48 -0,33 0,08 

 

10 m - zenitový úhel- odchylky od 0° natočení (GPH1P)
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Příloha B9 -  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, GPH1P, 
šikmá délka 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

-45° -1,38 0,73 -0,50 0,00 

-30° 0,12 0,90 0,02 0,00 

-20° 0,22 0,93 0,16 0,00 

-15° 0,16 0,83 0,06 0,60 

-10° 0,18 0,83 0,02 0,60 

-5° 0,12 0,83 0,00 0,00 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,10 0,12 -0,02 0,00 

10° 0,12 -0,04 -0,10 0,00 

15° 0,12 -0,06 -0,16 0,00 

20° -0,02 -0,26 -0,26 0,00 

30° -0,08 -0,52 -0,38 0,00 

45° -0,52 -1,60 -1,10 -1,00 

 

10 m - šikmá délka - odchylky od 0° natočení (GPH1P)

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

-45° -30° -20° -15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 30° 45°

úhel natočení

o
d

c
h

y
lk

a
 [

m
m

]

Leica TDA5005

Leica TCRP1201+

Leica TS30

Trimble S8

 

 



Lucie Pospíšilová 

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí 

 

2014           97 

Příloha B10 -  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 10 m, GPH1P, 
horizontální směr 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° 0,50 -0,36 -0,23 2,28 

-30° 0,06 -0,34 0,07 0,88 

-20° 0,04 0,20 0,15 0,28 

-15° 0,03 0,26 0,26 0,16 

-10° -0,16 0,11 0,07 -0,21 

-5° -0,07 0,00 0,29 -0,16 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,02 -0,01 -0,06 -0,60 

10° 0,04 -0,07 -0,07 -1,00 

15° 0,03 -0,24 0,02 -1,07 

20° 0,05 0,06 0,07 -1,25 

30° 0,36 -0,59 -0,20 -1,18 

45° 0,59 -0,80 -0,72 -1,83 

 

10 m - horizontální směr- odchylky od 0° sklopení (GPH1P)
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Příloha B11-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 10 m, GPH1P, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° -20,70 -16,75 -22,13 -24,30 

-30° -5,25 -5,11 -4,90 -6,20 

-20° -1,58 -1,71 -1,55 -1,74 

-15° -0,85 -0,73 -0,92 -0,97 

-10° -0,11 -0,05 -0,50 0,13 

-5° 0,12 -0,26 -0,25 0,42 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,57 -0,14 0,18 0,34 

10° -0,04 0,09 0,44 0,49 

15° 0,37 0,54 1,16 1,85 

20° 1,59 1,73 2,25 3,57 

30° 5,80 6,41 7,03 8,82 

45° 18,78 21,30 19,69 20,63 

 

10 m - zenitový úhel- odchylky od 0° sklopení (GPH1P)
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Příloha B12-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 10 m, GPH1P, 
šikmá délka 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mm] 

-45° -0,56 -0,82 -0,50 0,02 

-30° -0,09 -0,14 0,00 0,40 

-20° 0,08 0,06 -0,04 0,40 

-15° 0,01 0,04 0,04 0,40 

-10° 0,08 0,02 0,08 0,40 

-5° 0,04 0,00 -0,02 0,40 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,02 0,10 -0,04 0,00 

10° 0,04 0,16 -0,08 0,00 

15° 0,08 0,03 0,04 0,00 

20° 0,16 0,08 0,02 0,00 

30° -0,03 -0,34 -0,14 0,00 

45° -0,48 -0,76 -0,54 -0,01 

 

10 m - šikmá délka- odchylky od 0° sklopení (GPH1P)
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Příloha B13-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, GRZ101, 
horizontální směr 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GRZ101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

30° -2,35 -1,07 0,62 0,05 

60° -1,31 3,02 1,50 5,75 

90° -2,32 -1,73 0,59 -0,28 

120° -0,85 3,16 3,54 1,88 

150° -1,73 -2,03 0,68 -9,35 

180° -0,99 4,25 2,16 2,53 

210° -2,08 -4,23 -0,18 -0,32 

240° -4,18 3,13 3,86 2,65 

270° -3,06 -1,90 -0,52 0,83 

300° -1,31 0,01 1,11 -0,01 

330° -3,19 -4,17 -0,16 -0,43 

360° 0,73 -0,71 -1,39 -2,34 

 

10 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (GRZ101)
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Příloha B14-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, GRZ101, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GRZ101 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

30° -6,48 -2,65 -7,57 -5,13 

60° -0,80 9,04 1,04 2,04 

90° 3,64 9,48 5,78 6,79 

120° -5,03 -2,08 -3,29 0,21 

150° -12,72 -3,80 -7,50 6,39 

180° -7,90 8,46 -1,05 1,69 

210° -3,62 8,40 5,80 6,88 

240° -11,34 -2,50 -4,81 -0,19 

270° -20,90 -3,21 -6,80 -3,61 

300° -14,91 5,40 -0,85 2,46 

330° -9,35 9,06 6,51 11,79 

360° -17,40 0,12 -1,39 5,59 

 

10 m - zenitový úhel- odchylky od 0° natočení (GRZ101)
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Příloha B15-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 10 m, GRZ101, 
šikmá délka 

 
Vzdálenost: 10 m 

Typ odrazného hranolu: GRZ101 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

0° 0,0 0,0 0,0 0,0 

30° 0,4 0,3 0,5 0,0 

60° 0,1 -0,1 0,0 -1,0 

90° 0,1 0,3 0,5 -1,0 

120° 0,1 0,0 0,1 0,0 

150° 0,5 0,3 0,6 -1,0 

180° 0,3 0,0 0,2 -0,6 

210° 0,8 0,3 0,7 0,0 

240° 0,3 -0,1 0,2 1,0 

270° 0,3 0,2 0,4 0,0 

300° 0,0 -0,3 0,0 -1,0 

330° 0,5 0,2 0,5 -1,0 

360° 0,0 -0,3 0,0 0,0 

 

10 m - šikmá délka- odchylky od 0° natočení (GRZ101)
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Příloha B16-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, 
Mini GMP101, horizontální směr 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 11,70 2,52 3,02 3,33 

-30° 5,24 1,01 0,65 3,53 

-20° 3,51 0,17 0,44 3,41 

-15° 3,11 0,16 0,35 3,41 

-10° 2,19 -0,10 0,15 3,48 

-5° 1,72 0,10 0,19 3,28 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,06 -0,16 -0,14 -0,18 

10° -0,24 -0,29 -0,03 2726,33 

15° -0,49 -0,26 0,42 3,51 

20° -0,46 -0,39 0,36 3,50 

30° -0,77 -0,98 -0,11 3,45 

45° -2,54 -2,24 -2,17 3,47 

 

50 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Příloha B17-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, Mini MP101, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 0,12 0,00 -0,17 1,33 

-30° 0,10 0,00 -0,62 1,26 

-20° 0,07 0,00 -0,21 1,12 

-15° -0,09 0,00 -0,31 1,51 

-10° -0,22 0,00 -0,23 1,17 

-5° -0,25 0,00 -0,06 0,95 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,03 0,17 -0,26 -0,12 

10° -0,12 -0,04 -0,10 486,16 

15° -0,24 -0,20 -0,22 0,68 

20° -0,10 0,12 0,09 0,66 

30° 0,12 -0,30 0,11 0,62 

45° 0,11 0,11 0,54 0,59 

 

50 m - zenitový úhel- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Příloha B18-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, 
Mini GMP101, šikmá délka 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

-45° -0,52 -0,24 -0,56 154,01 

-30° 0,02 -0,16 -0,26 154,01 

-20° -0,06 -0,28 -0,26 154,01 

-15° -0,14 -0,18 -0,18 154,01 

-10° -0,10 -0,10 -0,12 154,01 

-5° -0,09 0,06 -0,10 153,61 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,02 0,06 0,10 0,00 

10° 0,04 -0,10 0,12 132,69 

15° -0,02 0,00 0,02 154,01 

20° -0,02 -0,12 0,06 154,01 

30° 0,06 0,12 0,02 154,41 

45° 0,14 -0,02 -0,28 154,01 

 

50 m - šikmá délka- odchylky od 0° natočení (Mini GMP101)
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Příloha B19-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 50 m, 
Mini GMP101, horizontální směr 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° 0,03 -0,22 0,26 -0,04 

-30° 0,19 -0,28 0,46 0,06 

-20° 0,18 -0,24 0,47 0,06 

-15° 0,03 -0,25 0,12 0,01 

-10° 0,07 -0,25 0,14 0,22 

-5° 0,01 -0,32 0,18 0,05 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,12 -0,23 -0,11 -0,06 

10° -0,34 -0,36 0,54 -0,02 

15° -0,30 -0,46 0,32 0,05 

20° -0,19 -0,73 0,28 0,08 

30° -0,14 -0,45 0,22 0,10 

45° -0,25 -0,61 -0,13 0,04 

 

50 m - horizontální směr- odchylky od 0° sklopení (Mini GMP101)
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Příloha B20-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 50 m, 
Mini GMP101, zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° -1,50 -2,18 -1,76 -0,20 

-30° -0,33 -0,81 -0,82 -0,20 

-20° -0,07 -0,88 -0,19 -0,14 

-15° 0,09 -0,53 -0,15 -0,26 

-10° 0,38 -0,30 -0,08 -0,20 

-5° 0,18 -0,20 -0,07 -0,19 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,01 -0,37 0,10 0,07 

10° -0,13 0,19 -0,02 0,05 

15° 0,19 0,13 0,03 -0,17 

20° 0,35 0,20 -0,07 -0,22 

30° 0,75 0,54 -0,02 -0,13 

45° 2,46 1,51 2,46 -0,12 

 

50 m - zenitový úhel- odchylky od 0° sklopení (Mini GMP101)
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Příloha B21-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu- 50m, 
Mini GMP101, šikmá délka 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: Mini GMP101 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mm] 

-45° -0,08 -0,50 -0,38 -0,40 

-30° 0,02 -0,12 -0,12 -0,40 

-20° 0,06 -0,20 -0,02 -0,40 

-15° 0,04 -0,06 0,00 -0,40 

-10° 0,02 -0,02 -0,04 -0,40 

-5° -0,02 -0,04 -0,08 -0,40 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,06 -0,10 -0,04 0,20 

10° 0,06 0,06 -0,04 -0,40 

15° 0,06 0,00 -0,10 -0,40 

20° 0,02 -0,08 -0,04 -0,40 

30° -0,04 -0,14 -0,10 -0,40 

45° -0,23 -0,44 -0,34 0,00 

 

50 m - šikmá délka- odchylky od 0° sklopení (Mini GMP101)

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

-45° -30° -20° -15° -10° -5° 0° 5° 10° 15° 20° 30° 45°

úhel sklopení

o
d

c
h

y
lk

a
 [

m
m

]

Leica TDA5005

Leica TCRP1201+

Leica TS30

Trimble S8

 

 



Lucie Pospíšilová 

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí 

 

2014           109 

Příloha B22- Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, GPH1P, 
horizontální směr 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° 4,84 4,45 4,84 0,06 

-30° 1,51 1,40 1,54 -0,19 

-20° 0,46 0,87 0,67 -0,05 

-15° -0,05 0,17 0,27 -0,04 

-10° -0,11 0,25 -0,01 -0,06 

-5° -0,01 0,31 0,04 -0,08 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,08 -0,17 -0,19 -0,24 

10° -0,14 -0,17 -0,26 -0,14 

15° -0,22 -0,47 -0,27 -0,16 

20° -0,45 -0,53 -0,28 -0,07 

30° -1,49 -1,92 -1,33 -0,12 

45° -4,43 -4,86 -4,35 -0,21 

 

50 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (GPH1P)
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Příloha B23-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, GPH1P, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

-45° -0,15 0,37 0,55 -0,32 

-30° -0,12 0,02 0,24 -0,16 

-20° -0,19 0,21 0,10 -0,01 

-15° -0,12 -0,07 0,23 -0,13 

-10° 0,03 0,02 0,35 -0,35 

-5° 0,11 -0,06 0,46 -0,18 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,24 0,03 -0,12 -0,48 

10° 0,06 -0,01 -0,06 -0,35 

15° -0,12 0,05 0,06 -0,28 

20° 0,01 -0,29 0,07 -0,53 

30° -0,28 -0,06 -0,15 -0,23 

45° -0,04 0,04 0,04 -0,41 

 

50 m - zenitový úhel- odchylky od 0° natočení (GPH1P)
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Příloha B24-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, GPH1P, 
šikmá délka 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

-45° -0,28 -0,78 -0,54 -0,40 

-30° -0,02 -0,14 0,10 0,00 

-20° 0,12 0,00 0,20 0,00 

-15° 0,12 -0,08 0,16 -0,60 

-10° 0,02 -0,06 0,10 -1,00 

-5° -0,02 -0,10 0,10 -1,00 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,02 -0,04 -0,04 -0,60 

10° 0,00 -0,08 -0,04 -1,00 

15° -0,02 -0,18 -0,14 -1,00 

20° -0,10 -0,12 -0,18 -1,00 

30° -0,24 -0,42 -0,32 0,00 

45° -0,62 -1,22 -1,08 0,00 

 

50 m - šikmá délka- odchylky od 0° natočení (GPH1P)
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Příloha B25-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 50 m, GPH1P, 
horizontální směr 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° -0,29 -0,71 0,01 2722,20 

-30° -0,11 -0,59 0,18 -0,04 

-20° -0,14 -0,43 0,24 0,04 

-15° -0,24 -0,41 0,13 -0,03 

-10° -0,32 -0,65 0,00 0,00 

-5° -0,28 -0,31 -0,02 0,01 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,38 0,04 0,10 0,08 

10° -0,29 0,00 -0,05 -0,02 

15° -0,19 -0,20 0,03 -0,06 

20° -0,29 0,32 -0,31 0,00 

30° -0,17 -0,12 -0,38 0,01 

45° -0,53 0,02 -0,28 -0,02 

 

50 m - horizontální směr- odchylky od 0° sklopení (GPH1P)
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Příloha B26-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 50 m, GPH1P, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového sklopení [mgon] 

-45° -5,22 -3,76 -5,20 479,26 

-30° -1,32 -0,96 -1,04 -0,15 

-20° -0,46 -0,32 0,06 -0,30 

-15° -0,15 -0,07 0,18 -0,41 

-10° 0,00 0,30 0,15 -0,20 

-5° 0,10 0,32 0,30 -0,35 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° -0,07 -0,01 -0,32 -0,27 

10° -0,14 0,04 -0,27 -0,19 

15° 0,09 0,21 -0,20 -0,27 

20° 0,20 0,54 0,14 -0,19 

30° 0,87 1,22 1,22 -0,33 

45° 3,86 4,75 3,85 -0,44 

 

50 m - zenitový úhel- odchylky od 0° sklopení (GPH1P)
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Příloha B27-  Přesnost při sklopení odrazného hranolu, 50 m, GPH1P, 
šikmá délka 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GPH1P 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel sklopení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

-45° -0,67 -1,00 -0,82 -40,31 

-30° 0,08 -0,16 -0,16 0,40 

-20° 0,06 -0,12 -0,10 -0,20 

-15° 0,12 -0,08 -0,22 -0,20 

-10° 0,08 -0,08 -0,20 0,00 

-5° 0,16 -0,04 -0,08 0,00 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

5° 0,10 -0,03 -0,02 -0,20 

10° 0,08 -0,03 0,06 -0,60 

15° 0,12 -0,09 0,02 0,40 

20° 0,08 0,07 -0,02 0,00 

30° 0,08 -0,09 -0,18 -0,60 

45° -0,53 -0,66 -0,98 0,00 

 

50 m - šikmá délka- odchylky od 0° sklopení (GPH1P)
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Příloha B28-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, GRZ101, 
horizontální směr 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GRZ101 

Vyhodnocen: horizontální směr 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

30° 0,22 0,03 0,64 0,27 

60° 0,66 0,73 1,37 1,49 

90° -0,16 0,50 0,23 0,36 

120° 1,33 0,83 1,14 1,38 

150° 0,41 0,26 0,32 0,55 

180° 0,87 1,08 -0,48 1,35 

210° 0,25 -0,03 0,31 0,29 

240° 1,01 0,28 1,52 1,13 

270° 0,19 -0,06 -0,34 0,20 

300° 0,34 -0,18 -0,57 1,00 

330° 0,02 -0,57 -0,14 0,41 

360° -0,09 -0,95 -0,52 0,07 

 

50 m - horizontální směr- odchylky od 0° natočení (GRZ101)
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Příloha B29-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, GRZ101, 
zenitový úhel 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GRZ101 

Vyhodnocen: zenitový úhel 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mgon] 

0° 0,00 0,00 0,00 0,00 

30° -1,46 -0,86 0,56 -0,74 

60° 0,27 -0,57 2,55 0,51 

90° 0,50 1,50 2,14 2,06 

120° -0,38 0,11 0,74 -0,09 

150° -1,79 -0,98 -0,52 -1,25 

180° -0,30 0,65 -0,24 0,31 

210° 0,71 0,85 2,42 1,39 

240° -1,05 -0,57 -0,01 -0,96 

270° -1,81 -1,88 0,07 -1,30 

300° 0,18 -0,16 0,21 0,65 

330° 0,81 0,98 2,31 2,10 

360° -0,25 -0,31 0,55 0,04 

 

50 m - zenitový úhel- odchylky od 0° natočení (GRZ101)
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Příloha B30-  Přesnost při natočení odrazného hranolu, 50 m, GRZ101, 
šikmá délka 

 
Vzdálenost: 50 m 

Typ odrazného hranolu: GRZ101 

Vyhodnocena: šikmá délka 

 

Úhel natočení 
Leica TDA5005 Leica TCRP1201+ Leica TS30 Trimble S8 

Odchylky od nulového natočení [mm] 

0° 0,0 0,0 0,0 0,0 

30° 0,2 0,4 0,4 -0,6 

60° -0,1 0,1 -0,1 0,4 

90° 0,3 0,6 0,5 -0,2 

120° 0,0 0,5 0,2 -0,2 

150° -1,7 0,7 0,5 0,4 

180° 0,1 0,2 0,2 1,0 

210° 0,8 0,7 0,6 0,4 

240° 0,2 0,2 0,2 0,4 

270° 0,5 0,4 0,6 0,4 

300° 0,0 0,0 0,0 -0,2 

330° 0,4 0,4 0,4 0,4 

360° 0,0 -0,1 0,0 -0,6 

 

50 m - šikmá délka- odchylky od 0° natočení (GRZ101)
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