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Anotace

V předložené práci ověřuji stabilitu pevné sítě a určuji posuny pozorovaných

bodů. V první části jsem popisoval současný stav v okolí tunelu, jeho parametry,

geologické podloží. Následně jsem se zabýval sítí pevných bodů, sítí

pozorovaných bodů a lokalitou měření. V další části jsem popsal použité

přístrojové vybavení, teoreticky jsem popsal metody použité k ověření stability sítě

a metody měření pozorovaných bodů. Popsal jsem postup výpočtu souřadnic

pozorovaných bodů, zhodnotil přesnost měření. V závěru jsem zhodnotil

vypočtené údaje a popsal jsem pohyby na svazích při obou koncích tunelu

Ovčiarsko.

Klíčová slova: stabilita svahu, tunel,

Annotation
In this work I verify the stability of the fixed network and identifies shifts of

observed points. In the first part I described the current situation in the vicinity of

the tunnel, it’s parameters, geology. Then I dealt with the network of fixed points,

network points and the observed location of measurement. In the next section, I

described the equipment used, in theory I have described the methods used to

verify the stability of the network and methods of measurement of the observed

points. I described the procedure to calculate the coordinates of observed points,

evaluate the accuracy of measurements. In conclusion, I have reviewed the data

calculated and described moves on the slopes at both ends of the tunnel

Ovčiarsko.

Key words: slope stability, tunnel
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Bpv Balt po vyrovnaní

MNČ Metoda nejmenších čtverců

m.n.m metrů nad mořem

ppm parts per milion (při délce je 1 ppm je změna 1 mm na km)

PPP              Public private partnership (veřejno-soukromé partnerství)

S-JTSK Systém jednotné trigonomerické sítě katastrální

STU Slovenská technická univerzita
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ÚVOD

Předmětem řešení mé práce bylo posouzení stability svahu u západního a

východního portálu tunelu Ovčiarsko. Tunel je plánovaný pro trasu dálnice D1

Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Na svazích u tunelu se uskutečnily první

měření již v roce 1997. V těch letech nebyly zjištěny pohyby svahů. V práci

teoreticky popisuji použité metody měření a zpracování. Vyhodnocuji 13. a

14. etapové měření při východním portálu a 8. a 9.etapové měření při západním

portálu.  Tyto etapy realizované v rozmezí půl roku porovnávám s předchozími

etapami a se základním měřením a vyhodnocuji rozdíly těchto měření. V závěru

práce vyhodnocuji získané údaje čísleně i graficky a navrhuji protisesuvné

opatření.
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1 CÍL A ÚČEL PRÁCE

Cílem diplomové práce je ověření, zda jsou svahy na koncích tunelu

Ovčiarsko dostatečně stabilní, tj. zda jsou změny v prostorové poloze

pozorovaných bodů minimální. Toto měření, které předchází stavbě tunelu je velmi

důležité, zejména z hlediska bezpečnosti.

Pro zabránění škod, které by mohly vzniknout během výstavby tunelu

vlivem sesuvu svahu potřebujeme znát kromě pohybů horninového masivu i jeho

geologické složení, které se stanoví na základě provedených průzkumných vrtů.

Sesuvy mohou vzniknout různými fyzikálními faktory, působením vody nebo

lidskou činností. Například při portálu tunelu Višňové, který se nachází nedaleko,

byl zaznamenán sesuv svahu, proto musela Národní dálniční společnost portál

sanovat, což znamenalo nemalé finanční náklady. Abychom předešli takovým

nepříznivým vlivům, musíme v dostatečném předstihu před výstavbou a s

dostatečnou přesností sledovat pohyby na svazích. Po analýze pohybů můžeme

navrhnout protisesuvní opatření, například stabilizování svahu opěrnou zdí,

gaboniovými koši, vrtanými kotvami a pod.

Stabilita svahu se z fyzikálního hlediska srovnává podle stupně stability

svahu, který se počítá jako podíl všech pasivních sil k aktivním silám působícím ve

svahu. Pro výpočet stupně stability svahu potřebujeme znát geometrii svahu,

průběh smykové plochy, objemovou hmotnost zeminy, smykové parametry

zeminy, výšku hladiny podzemní vody, vnější statické a dynamické zatížení a

fyzikální a mechanické vlastnosti zemin. V našem případě se snažíme zjistit

stabilitu svahu z geodetického hlediska.
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2 SOUČASNÝ STAV

2.1 PRŮZKUMNÁ ŠTOLA

Tunel je momentálně vyražený jako průzkumná štola, která sloužila na

inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum. Ten byl uskutečněn v letech

1996 až 1998. Vyražená štola ovlivňuje velikosti deformací v okolí štoly. Na dně

štoly se prolomilo betonové dno pravděpodobně vlivem tlaku horniny a

nedostatečné výztuže štoly, jak vidíme na obr. č.1. Otvory průzkumné štoly jsou

kvůli bezpečnosti zasypány.

Obr. 1  Prolomená betonová deska na dně průzkumné štoly

2.2 TRASA DÁLNICE

V současnosti se provádějí přípravné práce pro stavbu dálnice jako jsou

překládky inženýrských sítí a kácení stromů v okolí trasy dálnice. Na úsek jsou

vydány všechny potřebné stavební povolení. Projekt se financuje formou veřejno-

soukromého partnerství (PPP - Public Private Partnership). Koncesionáři by měly

financovat, vybudovat a provozovat příslušné úseky dálnice i s tunely po dobu 30

let.
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Navrhovaný úsek dálnice výrazně zkrátí dopravní vzdálenost mezi

křižovatkami Hričovské Podhradie a Dubná Skala o 8 km, t. j. o 25% délky (z

34,98 na 26,8 km). Zároveň je třeba si uvědomit, že tento úsek bude patřit mezi

nejzatíženější úseky dálnice na Slovensku a již v tomto okamžiku dosahuje

intenzita dopravy 20 000 vozidel denně. Předpokládá se, že v roce uvedení do

provozu to bude až 35 000 vozidel. Vybudováním úseku se zkvalitní podmínky na

mezinárodní a vnitrostátní dopravu. Zvýší se plynulost, rychlost a bezpečnost

silničního provozu a vytvoří se kvalitnější dopravní spojení do oblasti severního

Slovenska. Tranzitní doprava se odkloní od intravilánu města Žiliny a zejména

úžiny Strečno. [11]

Obr. 2  Plánovaná trasa dálnice D1 s tunely

2.3 PLÁNOVANÉ PARAMETRY TUNELA

Délka tunelu je 2367 m, plánované jsou dvě tunelové trouby s

jednosměrným dopravním provozem, vzájemně vzdálené 45 m. Pro zajištění úniku

v případě havárie bylo navrženo 8 příčných propojení, a to 5 propojení pro chodce

a 3 propojení pro vozidla. Tunelové roury se budou razit najednou od západního
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portálu. Směrové vedení obou rour je navrženo ve dvou protisměrných obloucích

bez přímé. Podélný sklon nivelety je +1,68% se stoupáním od západního portálu.

Obr. 3  Vizualizace východního portálu

2.4 CHARAKTERISTIKA LOKALITY MĚŘENÍ

Svah při západním portálu na obr. č. 5 se nachází v katastrálním území

Dolný Hričov, v extravilánu jižně od obce. Pozorovaný svah při portálu má sklon

přibližně 15º, do 150 m od portálu je svah bez porostu, pak je přibližně 250 m

porostlý lesem.

Obr. 4  Zasypána průzkumná štola při západním portálu tunelu
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Obr. 5  Svah při západním portálu tunelu

Svah při východním portálu na obr. č. 6 se nachází mezi obcemi Bitarová a

Ovčiarsko. Svah má ze začátku mírnější sklon přibližně 12º, za pozorovanými

body se ale jeho sklon zvyšuje. Jeho délka od vrcholu masivu po portál je přibližně

600m. Svah je bez většinou bez stromového porostu, mezi body MVO-24 a MVO-

22 je malý lesík.

Obr. 6  Svah při východním portálu tunelu
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2.5 GEOLOGICKÉ PODMÍNKY V OKOLÍ TUNELU

Trasa dálnice prochází vedle masivu Vieška (535 m.n.m.) v Žilinské

pahorkatině. Na jeho překonání bylo nutné navrhnout tunel. "Tunel Ovčiarsko se

nachází přímo v zóně tektonického styku vnějších a vnitřních Západních

Karpat. Území západního portálu a přilehlá část masivu je v tektonické zóně

vnitřního okraje bradlového pásma" [6].

Průzkumná štola byla ražená převážně v jílovcích dominujících nad

slepencemi a pískovcemi. Jílovce jsou sice nepropustné, ale velmi citlivé na

vodu. Při změně vlhkosti dochází často ke zvýšeným deformacím. Geologický

podélný profil tunelu se zobrazením geologických vrstev je uveden v příloze č. 5.

2.6 VÝZNAM POUŽITÝCH POJMŮ

Při charakteristice uvedených parametrů se vychází z [2].

Posun - pozvolná změna v prostorové poloze objektu. Měřením posunů objektu se

zjišťuje průběh, charakter a velikost obvykle prostorových změn pozorovaných

bodů, oproti základní nebo předchozí poloze.

Sesuv - pohyb pozorovaného bodu terénu vlivem porušení stability svahu lidskou

činností nebo působením vody na nepropustných kluzkých plochách.

Pozorovaný bod - bod na objektu, kterým se sledují posuny nebo přetvoření

konstrukce objektu.

Vztažný bod - polohově nebo výškově určený bod, ke kterému se vztahují

absolutní nebo relativní změny pozorovaných bodů objektu.

Vztažná soustava - soubor vybraných bodů, které jsou ve vzájemném

matematickém vztahu, ke které se vztahuje absolutní prostorová změna v poloze

pozorovaných bodů objektu.

Štola - podzemní dílo s menším průřezem (do 16 m²), které se používá zejména

ve vodním stavitelství při výstavbě vodovodních, kanalizačních nebo hydro-

energetických sítí.

Tunel – podzemní stavba pro dopravní účely (silniční a železniční tunely, městské

podzemní dráhy, plavební tunely).
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3 VZTAŽNÁ SÍŤ

3.1 POPIS VZTAŽNÉ SÍŤE

Jako vztažnou síť pro měření jsme použili již vybudovanou lokální síť

pevných bodů. Tuto síť vytvořila STU Bratislava pro potřeby vytyčení trasy dálnice

a také pro potřebu měření posunů na svazích. Proto tuto síť můžeme pojmenovat i

jako vytyčovací. Pevné body byly vhodně rozmístěné mimo sesuvného území tak,

aby z nich bylo možné pohodlně měřit pozorované body na svahu.

Mimo sesuvného území se nacházejí pevné body ZP-1 až ZP-4 pro

západní portál a body VP-1 až VP-5 pro východní portál. Souřadnice bodů byly

dodány od STU Bratislava. Jsou vypočítány v lokální vytyčovací síti a výšky jsou

udávané ve výškovém systému Bpv. Při popisu sítě vycházíme z [3]. Přehledný

náčrt vztažné síťe je v přílohe č.1.

3.2 KONFIGURACE VZTAŽNÉ SÍTĚ

Pro polohové měření je síť tvořena dvěma plošnými řetězci vybudovanými v

prostoru obou portálů budoucího tunelu. Řetězec v oblasti západního portálu je

tvořen čtveřicí bodů, řetězec v oblasti východního portálu je tvořen pěticí

bodů. Rozdílný počet bodů je determinován jednak rozdílnou konfigurací terénu,

jakož i značně rozdílnými geologickými poměry v oblasti portálů. Informace

získané z geologických studií hovoří o geologicky nestabilním území tvořeném

sesuvy, z nichž mnohé jsou i dnes živé. Lokalizace bodů je proto možná pouze na

hřbetech geologicky stabilnějších morfologických celků lokality. Lokalizace bodů

vytyčovací sítě při západním portálu ZP-1, ZP-3 a ZP-4 na hřbetech zároveň

umožňuje rozšíření vytyčovací sítě ve směru budoucí trasy dálnice D1 a vytyčení

navazujících estakád v lokalitě obce Dolný Hričov.

Body VP-1 až VP-5 lokalizované v oblasti východního portálu tvoří

čtyřúhelník a navazující trojúhelník s možností observace všech délek a směrů v

obrazci. Body VP-1 až VP-3 jsou lokalizovány východně od státní silnice III. třídy

Ovčiarsko-Bitarová cca 500 až 600 m od předpokládané stavební činnosti. Body

VP-4 a VP-5 jsou lokalizovány 250m, resp. 700 m od předpokládané polohy
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východního portálu ve směru budoucí trasy dálnice D1 cca 50 až 100 m od

dálničního tělesa. Jejich ochraně bude třeba věnovat zvýšenou pozornost,

zejména po zahájení výstavby dálnice.

V blízkosti předpokládané polohy portálů tunelu a v blízkosti portálů štoly

budou vybudovány body ZP-5 a VP-6, které budou sloužit k vytyčení portálových

bodů tunelu. Body ZP-5 a VP-6 budou současně body polohové a výškové

vytyčovací sítě. To znamená, že pažnice těchto bodů bude opatřena i výškovou

čepovou značkou.

Na měření jsme použili tři pevné body polohové vytyčovací sítě u každého

portálu, jak je patrné z obrázku č.7. Body výškové vytyčovací sítě V-1 až V-6 jsme

nevyužili, neboť jsme měli k dispozici výšky bodů polohové vytyčovací sítě

v systému Bpv. Výška bodů je měřena od horního okraje pilíře.

Obr. 7  Schéma pozorovacího systému u západního portálu
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3.3 OZNAČENÍ BODŮ

Body pevné sítě byly označeny pro východní portál písmeny VP s

příslušným číslem, pro západní portál písmeny ZP s příslušným

číslem. Pozorované body byly označeny pro východní portál MVO a příslušné

číslo, pro západní portál MZO a příslušné číslo. Názvy pozorovaných bodů jsou

vyznačeny bílou a názvy pevných bodů černou barvou na observačním pilíři.

3.4 STABILIZACE BODŮ VZTAŽNÉ SÍTĚ

Vztažné body sítě jsou stabilizovány způsobem zavrtaných pažnic a jsou

vyplněny betonem. Výška bodů nad povrchem je určena v závislosti na konfiguraci

terénu a stávajícího porostu. Výška nadzemní části bodů ZP-1, ZP-2, VP-2 až VP-

5 je 1,40 m. Body ZP-3, ZP-4 a VP-1 mají výšku 3,0 m nad zemí.

Obr. 8  Zvýšené observační stanovište na bodu ZP-4

Hlava observačních pilířů na obr. č.11 je upravena tak, aby umožnila

dostředění přístrojů, terčů a světlo odrážejících zařízení s přesností 0,2 mm

(nucená centrace). Využívá se přitom způsob centračních šroubů, který umožňuje

libovolnou kombinaci přístrojů a pomůcek.
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3.5 OCHRANA BODŮ VZTAŽNÉ SÍTĚ

Vzhledem k očekávané stavební činnosti v okolí bodů je třeba věnovat

zvýšenou pozornost jejich ochraně. Ochrana bodů je dostatečně zajištěna

osazením betonových skruží o průměru 1,0-1,5 m kolem bodů, resp. dvojicí až

trojicí ochranných tyčí s bílo-červenými pruhy as označením měřicího

zařízení. Ochrana hlavy pilíře a tím i měřicího zařízení je úkolem krytu ve tvaru

hrnce, kterým se vrchní část pilíře zakryje.

Obr. 9  Ochranný kryt na bodu VP-2

3.6 KONFIGURACE SÍŤE POZOROVACÍCH BODŮ

Na svahu při západním portálu jsou vhodně rozmístěny pozorovací body,

které jsou stabilizovány zvláštní stabilizací. Rozmístěny jsou tak, aby byly viditelné

z co nejvíce pevných bodů a aby dokázaly zachytit směr posuvu co

nejlépe. Situace umístění pozorovacích bodů je v příloze č. 2.3 a 3.3. Z přílohy je

zřejmé, že body byly umístěny při východním portálu ve směru dvou přímek

vedených od východního portálu kolmo na vrstevnice svahu. Při západním portálu

pozorované body leží na dvou lomených čarách ve směru kolmo na vrstevnice a

vycházejí z přibližného místa kde bude vybudován východní portál tunelu. Body se

nacházejí jen na západní straně od trasy dálnice, neboť východně od trasy dálnice

nepředpokládáme sesuv vzhledem k nízkému sklonu svahu.
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Označené jsou MZO-150 až MZO-153, při východním portálu MVO-20 až

MVO-25. Jsou stabilizované zvláštní stabilizací pomocí zavrtaných pažnic zalitých

v betonovém podstavci, přičemž bod MVO-24 je hřebíková značka na patce

betonového stožáru vysokého napětí a bod MVO-25 je vrchol železné konstrukce

stožáru. Ostatní body jsou v terénu snadno identifikovatelné. Na vrchu pilířů

pozorovaných bodů jsou železné podstavce na nucenou centraci zality v betonu,

jak vidíme na obr.č.10. U sledovaných bodů jsme museli k upevnění terčíku a

zrcátka použít redukční šroub.

Obr. 10  Hlava pilíře pozorovaného bodu MZO-153

Obr. 11  Hlava observačního pilíře na pevném bodu ZP-2
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4 METODY ZAMĚŘENÍ POZOROVANÝCH BODŮ

4.1 POUŽITÉ PŘÍSTROJE

4.1.1 Zeiss Theo 010 B

Pro měření horizontálních směrů a zenitových vzdáleností jsme použili

sekundový teodolit Zeiss Theo 010B.

Technické parametry:

Zvětšení dalekohledu: 30x

Citlivost alidádové libely: 20 "

Druh čtení: optický mikrometr

Nejmenší dílek na kruhu: 20'

Přenos čtení: ± 1 " ( ± 0,3 mgon)

Střední chyba měřeného úhlu: ± 10cc

Hmotnost: 4,8 kg

4.1.2 Sokkia Set 4C

Pro měření délek jsme použili totální stanici Sokkia SET 4C

Obr. 12  Sokkia Set 4C
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Technické parametry:

Výrobce: SOKKIA

Vnitřní paměť: ne

Záznam na paměťovou kartu: ano, 1000-4000 bodů

Kompenzátor: dvouosý

Úhlová přesnost: 5´´ / 15cc

Měření bez hranolu: ne

Dosah bez hranolu: ---

Dosah na 1 hranol: 1500m

Přesnost jednotlivého měření délky: ± ( 5mm + 3ppm )

Zvětšení dalekohledu: 30x

Hmotnost: 7,4 kg [10]

Při měření tímto přístrojem musíme po zcentrovaní a urovnání nastavit

index vertikálního a horizontálního kruhu. Děláme to tak, že nejprve uvolníme

vertikální ustanovku a přeložíme dalekohled o 360 º (vertikální kruh musíme mít

vlevo). Poté zazní zvukový signál a zobrazí se vertikální úhel. Pro nastavení

indexu vodorovného kruhu přetočíme teodolit o 360 º v horizontální poloze. Po

každém zapnutí stroje je třeba znovu nastavit vertikální a horizontální index.

Při měření jsme ještě použili odrazný hranol, cílový terč, redukční šroub, digitální

barometr a digitální teploměr.

4.2 MĚŘENÍ VODOROVNÝCH ÚHLŮ V OSNOVĚ SMĚRŮ

Vlastnímu měření předcházela rekognoskace terénu při které jsme zjistili

stav signalizace a stabilizace bodů. Pro určení vodorovných úhlů jsme použili

metodu měření osnovy směrů ve třech skupinách. Na začátku měření jsme na

stanovišti provedli tzv. nucenou centraci. Ta spočívá v přišroubováním podložky

přístroje na závit, který se nachází ve středu desky přivařený k observačním

pilíři. Na podložku jsme nasadili přístroj a provedli jsme horizontaci. Zvolili jsme

první polohu dalekohledu a zacílili na výchozí vztažný bod, který jsme si určili za

začátek osnovy směrů. Za výchozí bod se určuje dobře zobrazený bod s

příznivým osvětlením během celého měření osnovy směrů. Při západním portálu

tunelu jsme začínali měření na stanovisku v bodě ZP-3, ze kterého jsme si jako
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orientaci (východisko) zvolili bod ZP-2, kde jsme nastavili čtení blízké nule. Pak

jsme ve směru číslování limbu postupně zacílily a měřili vodorovné směry na body

ZP-4, MZO-150, MZO-151, MZO-152, MZO-153 a měření osnovy směrů jsme

ukončili na počátečním bodě ZP-2, kde jsme odčítali tzv. uzávěr. Hodnota uzávěru

má být stejná jako počáteční hodnota čtení na bodě ZP-2.

Rozdíly v obou čteních mohou obsahovat pouze nezbytné náhodné chyby z

měření. Hrubá neshoda poukazuje na nějakou závadu v měření, chybné čtení,

změnu polohy přístroje, atd.. V takovém případě je třeba měření v první poloze

dalekohledu opakovat. [1]

Odchylky které nám vyšly považujeme za nezbytné náhodné

chyby. Proložili jsme dalekohled do druhé polohy a v směru proti číslování limbu

jsme měřili všechny směry na body tak jako v první poloze. Tím jsme změřili první

skupinu. "Měřením ve dvou polohách dalekohledu se odstraňuje kolimační chyba

a chyba z nevodorovnosti vodorovné osy H."[1] Při druhé skupině se nastavuje

počáteční čtení prvního směru na hodnotu ψ0, určenou ze vztahu (4.1).

s
a

s

g

+=
200

0y       (4.1)

kde s je počet skupin

a je rozsah mikrometru.

Počáteční směr v druhé skupině tedy měl hodnotu zhruba

66,0330g. Takové rozdílné počáteční čtení nastavujeme proto, abychom snížili

chybu z nerovnoměrného rozdělení stupnice vodorovného kruhu. Měření jsme

provedli stejným způsobem jako v první skupině. Pro třetí skupinu jsme nastavili

počáteční směr na hodnotu přibližně 133,0660g. Naměřené hodnoty jsme si

zapisovali do poznámek měřených vodorovných směrů. Vypočítali jsme průměr

skupiny z úhlových hodnot v 1.a 2. poloze dalekohledu, který jsme redukovali na

výchozí směr. Tyto redukované průměry ze všech skupin jsme zprůměrovali a

vypočítali jsme vodorovné směry. Na koncovém bodě skupiny tento průměr

nebývá roven nule. Tuto hodnotu rozdílu, kterou můžeme nazvat i jako chybu v

uzávěru, jsme poměrně rozdělili na všechny průměry jednotlivých směrů a to tak,

že hodnotu uzávěru jsme vydělili počtem měřených bodů v osnově, a touto
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hodnotou jsme postupně vyrovnali vypočtené směry. První nulový směr zůstal

nezměněn, druhý směr jsme opravili o vypočtenou hodnotu, třetí směr jsme

opravili o dvojnásobek této hodnoty a tak dále. Na konečném bodě nám musela

vyjít nulová hodnota vodorovného směru. Po měření na stanovisku ZP-3 jsme se

přesunuly na bod ZP-4. Z tohoto stanoviska jsme stejným způsobem měřili a

vyrovnaly směry na ostatní body. Jako orientaci jsme zvolili opět bod ZP-2.

Pozorované body jsme měřili ze dvou pevných bodů ZP-3 a ZP-4, z pevného bodu

ZP-2 nebylo měření možné pro hustou vegetaci.

Stejný průběh mělo měření při východním portálu, kde jsme ze stanoviska

VP-5 měřili na body VP-1, VP-2, MVO-24, MVO-21, MVO-20, MVO-23 a uzávěr

opět na bod VP-1 . Bod MVO-22 nebylo možné změřit. Přesunuli jsme se na

stanovisko na bod VP-1, kde jsme měřili směry na všechny body ve třech

skupinách. Po měření jsme vystředili zápisník a vypočítali směry.

Abychom upřesnili měření pozorovaných bodů, měřili jsme osnovu směrů i

na bodě MVO-23. Souřadnice tohoto bodu jsme určili pomocí programu GHMER a

podprogramu HMEPO metodou spojeného protínání napřed z úhlů a délek s

vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.

4.2.1 Přesnost měření

Střední chybu vyrovnaného směru měřeného v skupinách vypočítáme ze vztahu:

s
mm 0=        (4.2)

kde m0 je jednotková střední chyba měřeného směru v jedné skupině, kterou

vypočteme podle (4.3).

[ ]
)1)(1(0 --

=
sn

vvm        (4.3)

v - oprava

n - počet měřených směrů v osnově

s - počet skupin

Výpočty středních chyb jsme provedli podle [9] a jsou uvedeny v příloze č. 3.11

a 2.11.
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4.3 MĚŘENÍ SVISLÝCH ÚHLŮ

Při měření svislých úhlů máme možnost měřit zenitové úhly nebo výškové

(hloubkové) úhly. Svislý úhel je úhel měřený ve svislé rovině přeložený místem

měření a cílem.

Výškové úhly b - jsou to úhlové odlehlosti od horizontály vytyčené

indexovou libelou přístroje (automatickým stabilizátorem indexu na svislém kruhu).

Nad horizontem mají znaménko +, pod horizontem znaménko -.

Zenitové úhly (vzdálenosti) z; jsou to úhly od svislice po záměru." [1]

Mezi výškovým a zenitovým úhlem platí vztah:

zg -= 100b        (4.4)

Svislé zenitové úhly jsme měřili současně s měřením vodorovných úhlů

pomocí přístroje Zeiss Theo 010B. Zenitové úhly jsme měřili ve dvou polohách

dalekohledu a ve dvou skupinách na stejné body jako při osnově směrů. Při

měření ve dvou polohách dalekohledu určujeme hodnotu indexové chyby. Ta má

největší vliv na přesnost měření svislých úhlů. Při měření zhorizontovaným a

zcentrovaným přístrojem jsme nitkovým křížem cílili na střed terčíku, který byl

dostředěný na pozorovacím bodě. V čtecím zařízení jsme přepnuli čtení na

vertikální kruh, provedli jsme koincidenci rysek (indexové libely) a odčítali hodnotu

zenitového úhlu z1. Měření v druhé poloze dalekohledu mělo stejný postup,

odčítali jsme zenitový úhel z2. Zenitové úhly jsme zapisovali do poznámek a

kontrolovali správnost měření výpočtem indexové chyby. Indexová chyba se

počítá ze vzorce (4.6).
gzzi 4002 21 -+=        (4.5)

2
40021

gzzi -+
=                   (4.6)

Zenitový úhel následně opravíme o hodnotu indexové chyby. Můžeme použít

vzorec (4.7).

2
)400( 21 zzz

g -+
=                   (4.7)
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Vypočtené úhly dvou skupin zprůměrujeme a dostaneme výsledný zenitový

úhel. Pro názornost jsme vypočítat i výškové úhly b podle vzorce (4.4). Zápisníky

měřených svislých úhlů jsou v příloze 2.10 a 3.10.

4.4 MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ

Vzdálenosti jsme měřili přístrojem Sokkia Set 4C. Měření jsme začali

centrací a horizontací přístroje na stanovišti. Dvakrát jsme měřili jsme výšku

přístroje na stanovisku, potřebnou pro trigonometrické určení výšky pozorovaného

bodu. Do zápisníku jsme zaznamenali její průměr. Na pozorovaný bod jsme

nasadili a nasměrovali odrazový hranol. V přístroji jsme nastavili horizontální a

vertikální index. Pro přesné měření vzdáleností jsme nastavili korekce na zakřivení

zemského povrchu a lomu světla ve vzduchu. V přístroji má funkce název korekce

C + R. Vzorec pro výpočet vodorovné vzdálenosti v přístroji má tvar:

zzs
r

k

zsh cos.sin..2
1

sin. 2
-

-=        (4.8)

k - koeficient refrakce, má hodnotu 0,13

z - zenitový úhel

s - měřená (šikmá) vzdálenost

r - poloměr Země [10]

Délky jsme měřili třikrát dle doporučení v metodickém návodu pro měření

délek světelnými dálkoměry pro vzdálenosti 0,5 až 1 km [7]. Při měření jsme

uvažovali také o korekci na atmosférické podmínky, na každém stanovišti jsme do

přístroje zavedli teplotu a tlak vzduchu, které jsme měřili digitálním teploměrem a

barometrem. Teplotu stačilo odečíst s přesností 1 ºC a tlak s přesností 130 Pa.

Vlhkost vzduchu jsme zanedbali. Tyto údaje jsme zaznamenávali pouze u

přístroje, protože převýšení koncových bodů nepřesáhlo 300m, kdy by bylo nutné

podle [2] měřit údaje i při odrazném systému.

Před každým měřením vzdálenosti jsme si zkontrolovali zcentrování

přístroje nad bodem, urovnání libely, zadanou teplotu a tlak, korekční hodnotu

konstanty hranolu, režim měření. Zkontrolovali jsme také správné zaměření středu

cíle a zda má vracející signál dostatečnou intenzitu.  Odchylky v opakovaně
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měřených délkách nesmí být větší než dvojnásobek střední chyby měřené

vzdálenosti udávané výrobcem. Délkovou přesnost přístroje Sokkia Set 4C

charakterizuje apriorní střední chyba, která má hodnotu 5 mm ± 3 ppm. Naměřené

vzdálenosti sm jsme opravili o opravu z nadmořské výšky podle vzorce (4.9) z [1].

÷
ø
ö

ç
è
æ +

-=
R

HHsO mH 2
. 21        (4.9)

H1 - nadmořská výška stanoviště

H2 - nadmořská výška signálu

R – poloměr Země (6380,7 km)

Hm Oss +=                                      (4.10)

Jelikož jsme souřadnice pozorovaných bodů nevynášeli do mapy, délky

jsme nekorigovali o opravy z kartografického zkreslení.

4.5 ATMOSFÉRICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ

Pro měření obou etapových měření jsme si zvolili dobu s příznivými

atmosférickými podmínkami. Při zvolení data 13. a 9. etapového měření jsme se

snažili dosáhnout stejně vhodné atmosférické podmínky pro měření, to znamená

teplotu, bezvětří a jasnost. Tyto podmínky jsme zaznamenali v zápisníku a také

jsme je zadali do přístroje, který nám opravil měřené vzdálenosti o atmosférické

podmínky a o chybu z refrakce a ze zakřivení Země. Atmosférické podmínky jsou

zaznamenány v zápisnících měřených vodorovných směrů v příloze 2.9 a 3.9.

Chybu 1 mm v délce 1 km způsobí chyba v teplotě 1 ºC, v tlaku 333 Pa.[4]

4.6 SIGNALIZACE BODŮ

Pro přesné měření je třeba body vhodně signalizovat, aby byly snadno a

viditelné a dal se na nich zaměřit úhel co nejpřesněji. Body jsme museli

signalizovat umělými signály, které tvořily cílové terče, které jsme nasadili na

urovnanou trojpodstavcovou soupravu. Tuto soupravu jsme pomocí šroubu

připevnili na pozorovaný bod.
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Obr. 13  Cílový terč

4.7 TRIGONOMETRICKÉ URČOVÁNÍ VÝŠEK

Základní princip trigonometrické metody určování výšek je v řešení

pravoúhlého trojúhelníku, v němž známe zenitový úhel z nebo hloubkový úhel b a

vodorovnou délku s nebo šikmou délku dS. Trigonometrickou metodu nivelace

jsme použili vzhledem k velkým převýšení mezi body. Geometrickou nivelací by

bylo měření velmi obtížné.

Obr. 14  Princip trigonometrické metody výšky bodu na krátkou vzdálenost
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Postup měření je následující. Na bodě A provedeme horizontaci a centraci

přístroje. Odměříme výšku přístroje HP na bodě A a výšku cíle hC na bodě

B. Následně odměříme zenitový úhel z a vodorovnou délku s. Pomocí

naměřených veličin dokážeme vypočítat převýšení h mezi body A a B. Použijeme

vztah:

gzstgsh cot.. == b      (4.11)

Výšku bodu B určíme ze vzorce:

CPAB hhhHH -++=                 (4.12)

Při delších vzdálenostech musíme zavést opravu ze zakřivení Země. Pokud

je vyžadována přesnost měření výšek 10 mm, pak vzdálenost 300 m považujeme

za hranici, od níž je třeba uvažovat o zakřivení Země. Tato oprava představuje

hodnotu výškového rozdílu mezi skutečným a zdánlivým horizontem. Čím je

měřena vzdálenost větší, tím je větší i oprava ze zakřivení Země. Vypočítáme ji

podle vztahu (4.13), který vyplývá z obrázku č.15.

2
sin.1

jd s=      (4.13)

Obr. 15  Oprava ze zakřivení Země
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Úhel φ znamená konvergenci težnic v bodech A a B a vypočte se ze vztahu:

r
s

22
sin =

j      (4.14)

 kde r je poloměr referenční koule.

Úpravou rovnic (4.13) a (4.14) dostaneme vzorec pro opravu ze zakřivení Země:

r
s
2

2

1=d                 (4.15)

s - délka záměry

r - poloměr Země (referenční koule)

Při měření větších vzdáleností je třeba uvažovat také o vlivu refrakce na

měřené délky. Refrakce nám vzniká při průchodu světelného paprsku

nehomogenními vrstvami vzduchu, při kterých se paprsek láme a jeho dráha není

přímka ale plochý oblouk obrácený k povrchu Země. Na obr.č.16 je znázorněn

chod světelného paprsku ovzduším a jeho účinek na výškový úhel b. Namísto

skutečného výškového úhlu bh odměříme úhel b v němž je zahrnut i účinek

refrakce. Refrakční úhel dostaneme ze vztahu:

r
sk

R
r

22
==

jy                 (4.16)

Refrakční koeficient se počítá ze vztahu:

R
rk = ,                           (4.17)

R – poloměr světelného paprsku, který vychází z cílové značky B2 a jde po

přibližně kruhové dráze do bodu A0.

Oprava z účinku refrakce se vypočte ze vzorce:

r
sk
2

2

2 =d                           (4.18)

Tato oprava také roste jako oprava ze zakřivení Země se zvyšující se

vzdáleností, avšak působí opačným směrem. Hodnota refrakčního koeficientu

není stálá, mění se v závislosti na atmosférických podmínkách (teplota, tlak a

vlhkost vzduchu), nadmořské výšce, v níž provedeme měření a prostředí. Hodnota

refrakčního koeficientu pro střední Evropu je k = 0,13 ± 0,05.
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Obr. 16  Oprava z refrakce

Opravu z refrakce a ze zakřivení Země můžeme spojit do jednoho vzorce:

r
ksOr 2

12 -
=                           (4.19)

Námi naměřené vzdálenosti byly o tyto účinky automaticky opravovány v

přístroji, nemuseli jsme je tedy počítat.

4.7.1 Přesnost trigonometrického měření převýšení

Přesnost trigonometrické určování výškových rozdílů ovlivňuje mimo jiné

nestála hodnota refrakčního koeficientu. Vliv refrakce můžeme minimalizovat

měřením výškových rozdílů současně z obou bodů. V našem případě to však

nebylo možné. Přesnost trigonometricky odměřeného převýšení ΔH můžeme

vyjádřit podle zákona hromadění chyb výrazem:

kShChPH m
r

smsms
r

ktgmmm 2
222

2
2

2
222

2cos
1

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-+÷÷

ø

ö
çç
è

æ
+

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø
ö

ç
è
æ -

+++=D rb
b b        (4.20)

m∆H – střední chyba měřeného převýšení

mhP – střední chyba  určení výšky přístroje

mhC – střední chyba  určení výšky cíle

mS - střední chyba  určení vzdálenosti
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mb - střední chyba  měření výškových úhlů

mk - střední chyba určení refrakčního koeficientu

Střední chyby určení výšky cíle a přístroje můžeme zanedbat, protože je

dokážeme určit s přesností 1 mm. Ve většině případů má výškový úhel b malou

hodnotu, proto cos2b = 1. Také člen v hranaté závorce se blíží k nule. Pokud ještě

uvážíme zanedbatelnou hodnotu délky s vzhledem k poloměru Země, rovnice

přejde na zjednodušený tvar:

kH m
r

sm
sm 2

222

2 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+÷÷

ø

ö
çç
è

æ
=D r

b                           (4.21)

Přesnost určení refrakčního koeficientu nedokážeme přesně určit. Protože

současné měření ze dvou bodů nebylo možné, střední chybu mk nezahrnujeme do

výpočtu. V našem měření jsme dosadili za střední chybu měření výškových úhlů

hodnotu 10cc. Přesnosti trigonometricky odměřených převýšení jsme vypočítali

a zaznamenali do zápisníků svislých úhlů, které jsou v příloze 2.10 a 3.10. U

větších výškových úhlech jsme při výpočtu uvažovali také o výškovém úhlu b.
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5 OVĚŘENÍ STABILITY HLAVNÍCH BODŮ MĚŘIČSKÉ
SÍTĚ

Ověření stability sítě je důležité měření, které předchází měření

pozorovaných bodů. Pevné observační body musí vytvářet po celou dobu

sledování posunů neměnnou referenční soustavu. Stabilitu pevné sítě ověřujeme

před každým etapovým měřením. Síť jsme ověřili metodou spojeného protínání z

úhlů a délek s vyrovnáním MNČ. Při západním portálu jsme měřili z pevných bodů

ZP-3 a ZP-4 úhly a délky k bodu ZP-2 jak je zrejmé z obrázku č. 17. Ten jsme

následně vypočítali v programu GHMER, označili jsme ho ZP-2K. Vyrovnané

souřadnice jsme porovnali se zadanými. Jelikož odchylky v souřadnicích byly

menší než střední souřadnicové chyby vypočítaného bodu ZP-2K, považujeme

bod i celou síť za stabilní.

Obr. 17  Schéma pro horizontální ověření stability u západního portálu

Z matematicko-statistického hlediska jde o testování nulové hypotézy H0,

podle níž rozdíly mezi měřenými veličinami jsou produktem pouze náhodných

vlivů. Přijmeme nulovou hypotézu H0, t.j. že pevný bod nevykazuje změnu. [8] O
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pohybu rozhodujeme stejně jako při pozorovaných bodech, postup je popsán v

kapitole 10.3 Rozhodnutí o posunu. Pro kontrolu jsme porovnali měřené délky

mezi pevnými body s délkami vypočtenými ze souřadnic. V rozdílu délek jsme

nezjistili překročení přesnosti měřené délky.

Při východním portálu jsme zvolili stejný způsob ověření stability

sítě. Počítali jsme souřadnice bodu VP-2K z bodů VP-1 a VP-5. Pomocí

souřadnicových rozdílů jsme nezaznamenali pohyb bodu. Porovnání délek také

neprokázalo překročení odchylek. Horizontální ověření stability síťe je v příloze č.

2.1 a 3.1.

Výškové ověření sítě jsme provedli pomocí vypočtených převýšení. Součet

těchto převýšení v trojúhelníku by nám měl dávat nulu. Jelikož je ale měření

ovlivněné chybami, není to možné. Porovnali jsme tedy součet převýšení s

přesností trigonometrického určení výšek a potvrdili jsme neměnnou výšku na

pevných bodech. Výškové ověření stability síťe se nachází v příloze č. 2.2 a 3.2.
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6 VÝPOČET SOUŘADNIC POZOROVACÍCH BODŮ

Pro výpočet souřadnic jsme použili program GHMER, jehož autory jsou

Ing. Staněk a Ing. Kolek. Používali jsme jeho podprogram HMEPO, který počítá

spojené protínání z úhlů a délek s vyrovnáním MNČ pomocí zprostředkujících

měření. Tento program nám okamžitě po zadání potřebných údajů vypočte

souřadnice pozorovaných bodů spolu s jejich charakteristikami přesnosti ve formě

středních souřadnicových chyb my a mx.

Postup výpočtu:

Obr. 18  Úvodní obrazovka programu GHMER

V menu programu zadáme vstup souřadnic, kde si definujeme souřadnice

všech pevných bodů, které budeme potřebovat k výpočtu souřadnic pozorovaných

bodů. Souřadnice pevných bodů jsme získali z lokálních vytyčovacích souřadnic

dodaných Slovenskou technickou univerzitou Bratislava.

Obr. 19  Vstup souřadnic
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Po tomto úkonu následuje výpočet souřadnic pozorovaných bodů metodou

spojeného protínání z úhlů a délek. V menu si zvolíme položku HMEPO, zobrazí

se nám obrazovka, v níž zadáme za body A, B, C, tři pevné body z nichž

vycházíme. Podle pořadí bodů pak přiřadíme délky s1,  s2 a s3. Na obr. č. 21 je

schéma úhlů a délek pro výpočet u západního portálu. Délka s1 bude z bodu A,

délka s2 z bodu B a délka s3 z bodu C po pozorovaný bod. Ak se délka z bodu B

nedala změřit, necháme toto pole prázdné. Vyplníme naměřené úhly, které si

vypočítáme podle měřených směrů ze zápisníka.  Úhel a12 nám vyjadřuje úhel

mezi pozorovaným bodem a bodem B na stanovisku v bodě A, úhlem a13 se

rozumí úhel mezi pozorovaným bodem a bodem C.  Dá se napsat, že první číslo

úhlu označuje stanovisko a druhé číslo bod, od kterého je měřen úhel na

pozorovaný bod. Doplníme chyby měření délky a úhlu pro naše měření. Program

nám vypočte souřadnice a jejich charakteristiky přesnosti ve formě

souřadnicových chyb.

Obr. 20  Výpočet pozorovaného bodu MZO-150

Postupně vypočítáme všechny souřadnice pozorovaných bodů. Výpočtové

protokoly pro jednotlivé  etapy jsou v příloze č. 2.1, 2.5, 3.1 a 3.5.
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Obr. 21  Schéma pro výpočet pozorovaného bodu MZO-150
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7 VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ A VÝPOČET VÝŠEK

7.1 VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ

Při východním portálu jsme pro zpřesnění měření měřily výšky i směry z

bodu MVO-23. Výšku tohoto bodu jsme se snažili určit co nejpřesněji. Jeho výšku

jsme určili podmínkovým vyrovnáním z trojúhelníku VP-5, VP-1 a MVO-23. V

tomto trojúhelníku jsme vypočítali dvě převýšení mezi jednotlivými body, podle

obr. č. 22. Tyto převýšení uvedené v zápisníku jsme zprůměrovali. Výpočty jsou

uvedeny v příloze 3.6.

Podmínkové vyrovnání se často používá při výpočtech, kde se měří

veličiny, které jsou vzájemně vázány přesnými matematickými vztahy. V našem

případě by měl být součet převýšení v uzavřeném obrazci nulový. Vlivem

náhodných chyb tento součet nulový nebyl. Odměřené převýšení jsme označili l1‘

až  l6‘. Vypočítali jsme ich průměr podle přílohy č. 3.6. Tyto vypočítané hodnoty

jsme označili l1 až l3. Vyrovnané převýšení jsme označili L1 až L3. Mezi nimi platí

vztah:

iii vlL +=                  (7.1)

kde v jsou opravy

Rovnice s podmínkou:

L1 + L2 + L3 = 0                  (7.2)

Rovnice uzávěru:

 MVO-23      MVO-23

             l2‘   l3‘          l5‘       l4‘

       VP-5         l1‘      VP-1              VP-5       l6‘       VP-1

Obr. 22  Schéma pro výpočet vyrovnaných převýšení
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l1 + l2 + l3 = u1                 (7.3)

Podle těchto rovnic jsme sestavili matici A, případně její transponovaný tvar:

( )111=TA                 (7.4)

Spočítali jsme absolutní převýšení v trojúhelníku a dostali jsme hodnotu R.

R1 = |l1| + |l2| + |l3|                 (7.5)

Do měření jsme zahrnuli i váhové opravy, matice váhových koeficientů má tvar:
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Matice uzávěru má tvar:            (7.7)

Opravy převýšení vypočítáme podle vztahu:
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Vyrovnáme jednotlivé převýšení:
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Tím jsme vypočítali vyrovnaná převýšení:

L1 = ∆HVP1-VP5

L2 = ∆HVP5-MVO23

L3 = ∆H MVO23-VP1

Pro kontrolu tyto vyrovnané převýšení spočítáme a musíme dostat rovnou

nulu. Bod VP-1 jsme si zvolili za bod, při kterém se výška dodána od STU

Bratislava nezmění. Výšky bodů VP-5 a MVO-23 jsme vypočítali z vyrovnaných

( )1uu =
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převýšení z bodu VP-1. Následně jsme vypočítali výšky pozorovaných bodů z

bodů VP-1, VP-5 a MVO-23. Tím jsme výpočet výšek pro jednu etapu ukončili.

Další etapa měla stejný postup.

7.2 VÝPOČET VÝŠEK POZOROVANÝCH BODŮ

Pozorované body jsme vypočítali jednoduchým způsobem podle

vypočtených převýšení. K výšce pevného bodu jsme připočetly převýšení mezi

pevným a pozorovaným bodem a tím jsme dostali jeho výšku. Jelikož jsme ale

převýšení měřili ze tří resp. ze dvou bodů, výsledná výška je průměr výšek

vypočtených z těchto bodů, jak je vidět z tab. č. 1. Výpočet výšek pozorovaných

bodů je uveden v příloze č. 2.6 a 3.6.

Tab. 1  Výpočet výšek pozorovaných bodů – 13.etapa

Číslo Vypočítaná výška (m)

bodu z VP-1 z VP-5 z MVO-23 průměr

MVO-20 419,129 419,134 419,135 419,132

MVO-21 426,313 426,315 426,322 426,316

MVO-22 443,675 --- 443,684 443,679

MVO-24 440,395 440,399 440,399 440,397

8 PERIODICITA MĚŘENÍ
Základní měření pro východní portál bylo provedeno dne 20.05.1997, pro

západní portál dne 18.06.1997. Následující kontrolní měření byly provedeny

přibližně každý měsíc až do 30.04.1998. Měření, které v práci analyzuji, se

uskutečnilo po více než deseti letech. Naše 13. kontrolní měření pro východní

portál jsme provedli dne 25.11.2009 a 8. kontrolní měření pro západní portál dne

26.11.2009. 14. kontrolní měření jsme provedli pro východní portál dne 18.3.2010

a 9. kontrolní měření pro západní portál dne 19.3.2010.
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9 PŘESNOST MĚŘENÍ

9.1 PŘESNOST HORIZONTÁLNÍCH SMERŮ

Přesnost měření horizontálních směrů jsme posuzovali podle apriorní

střední chyby měřeného úhlu. Tato střední chyba je udávaná výrobcem a má

hodnotu pro přístroj Theo 010B 10cc. Předchozí kontrolní měření byly počítáné

pomocí apriórní střední chyby. Pro pro zjištění skutečné chyby z naměřených

veličin jsme vypočítali aposteriorní chybu vyrovnaného směru na stanovisku,

kterou jsme určili ze vztahu:

)1)(1( --
S

=
nss

vvma                  (9.1)

kde s - počet skupin

n – počet vrcholů v osnově smerů

v - oprava

Podle [5] můžeme uvést, že na sledování horizontální složky posunů plně

vyhovuje teodolit Zeiss Theo 010B, pokud požadavek na přesnost výsledku je ± 4

až 5 mm a vzdálenost bodů od stanoviska přístroje není větší 600 m. Výpočty

středních chyb jsou uvedeny v příloze č. 3.11 a 2.11.

9.2 PŘESNOSŤ VERTIKÁLNÍCH ÚHLŮ

Zenitové vzdálenosti byly měřeny dva krát z každého stanoviska v obou

polohách dalekohledu. Při posuzování přesnosti vertikálních úhlů jsme vycházeli z

předpokladu, že apriorní přesnost horizontálního měřeného úhlu je stejná jako

přesnost vertikálního úhlu. Výpočty aposteriórních středních chyb jsou uvedeny v

příloze č. 3.11 a 2.11.

9.3 PŘESNOST MĚŘENÍ DÉLEK

Přesnost měření délek závisí na použitém dálkoměry. Použitá totální

stanice Sokkia Set 4C obsahuje dálkoměr, který má podle výrobce přesnost

měřených délek ± (5mm +3 mm / km). V našem měření předpokládáme, že

přesnost měřené délky nepřekročí hodnotu ± 8 mm.
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9.4 POLOHOVÁ PŘESNOST POZOROVANÝCH BODŮ

Přesnost polohy pozorovaných bodů jsme zjistili z vyrovnání pomocí

programu GHMER, který nám zobrazil vypočtené střední souřadnicové chyby. Do

výpočtu jsme zadali aprioriorní střední chyby v měření úhlu a délky.

9.5 PŘESNOST URČENÍ VÝŠEK

Přesnost určení výšek závisí na přesnosti určení trigonometrického

převýšení. Tu jsme určili podle vztahu (4.21), vypočtené hodnoty jsou v příloze č.

3.10 a 2.10. Přesnost převýšení je popsaná v kapitole 4.2.1.
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10 ČÍSELNÉ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ

10.1 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Grafickou interpretaci výsledků horizontálních posunů jsme zpracovali v

programu Kokeš. Do výkresu jsme vložili souřadnice všech bodů a všech etap

měření. Jednotlivé etapy pozorovaných bodů jsme pro každy bod spojili linií, aby

byl průběh pohybu bodu viditelnější, jak je vidno na obrázku č. 23. Grafická

interpretace posunů bodů v měřítku 1:1 je v příloze 2.7 a 3.7.

Obr. 23  Grafická interpretace horizontálních posunů bodu MZO-151

Zpracování výškových pohybů pozorovaných bodů jsme uskutečnili v

aplikaci Excel. Vytvořili jsme si graf, do kterého jsme zadali výšky z jednotlivých

etap. Graf v tab. č. 2 popisuje změnu ve výšce bodu za dané časové období.

Výškové interpretace posunů bodů jsou v příloze č. 2.7 a 3.7.

Tab. 2  Výšková interpretace posunů bodu MZO-151

Změna výšky bodu MZO-150

401,284

401,286

401,288

401,290

401,292

401,294

401,296

401,298

401,300

Datum

Vý
šk

a
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10.2 ČÍSELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Na číselné zpracování měření jsme použili program Excel. Tabulka, která

nám číselně vyjadřuje posuny, obsahuje souřadnice pozorovaného bodu ke

jednotlivým etapám, data etap, souřadnicové rozdíly od počátku a od předchozí

etapy. Souřadnicové rozdíly od předchozího měření byly vypočteny podle vzorce:

1--= iiY YYd                (10.1)

1--= iiX XXd                (10.2)

Souradnicové rozdíly od počátku:

ZiY YYd -=                           (10.3)

ZiX XXd -=                           (10.4)

kde YZ a XZ jsou souřadnice bodu vypočteny v základní etapě.

Vypočítali jsme i prostorovou změnu polohy podle vzorce:

22
XYP ddd +=                 (10.5)

Tabulka obsahuje i zhodnocení, zda došlo k pohyb bodu vzhledem k základnímu

měření a vzhledem k předchozímu měření, jak vidíme na tab. č. 3.

10.3 ROZHODNUTÍ O POSUNU

Rozhodnutí o posunu zjišťujeme podle testovacích statistik významnosti.

Sformulujeme nulovou hypotézu H0 a alternativní hypotézu Ha. Pro náš případ

bude

H0: |p| = 0                (10.6)

To znamená, že absolutní hodnota prostorové změny polohy pozorovaného

bodu bude nulová. Alternativní hypotéza bude mít opačný tvar, tedy nebude se

rovnat nule. O přijetí nebo odmítnutí nulové hypotézy rozhodneme na základě

následujících intervalových odhadů, na hladině významnosti α = 0,05 (t = 2):

pokud pmp £      (10.7)

přijímáme nulovou hypotézu (měření neprokázalo posun bodu)

pokud pp mtpm .a££      (10.8)
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předpokládá se, že nastal posun, přičemž riziko tohoto rozhodnutí je 5-30%

pokud pmtp .a>                       (10.9)

zamítáme nulovou hypotézu, posun nastal, přičemž riziko tohoto rozhodnutí je

menší než 5%.

Střední chybu posunu mp jsme určili podle vztahu:.

22
YXp mmm +=    (10.10)

Za mX a mY jsme dosadili největší hodnoty souřadnicových chyb z jedné etapy.

Tab. 3  Číselné zpracování posunů bodu MZO-151

Tunel Ovčiarsko - Svah při západním portálu

od od Pohyb Pohyb

Etapa y x z Od počátku Od předchodzího poč. předch. od od

dy dx dz dy dx dz dp dp počátku předch.

MZO-151
(m) (mm)

 z   18.06.1997 15 726,249 66 716,886 401,296

1.  24.07.1997 15 726,256 66 716,890 401,296 7 4 0 7 4 0 8,1 8,1 ne ne

2.  25.08.1997 15 726,255 66 716,878 401,299 6 -8 3 -1 -12 3 10,0 12,0 ne ne

3.  14.10.1997 15 726,253 66 716,886 401,295 4 0 -1 -2 8 -4 4,0 8,2 ne ne

4.  12.11.1997 15 726,251 66 716,868 401,294 2 -18 -2 -2 -18 -1 18,1 18,1 ne ne

5.  18.12.1997 15 726,253 66 716,868 401,296 4 -18 0 2 0 2 18,4 2,0 ne ne

6.  04.03.1998 15 726,249 66 716,858 401,292 0 -28 -4 -4 -10 -4 28,0 10,8 ano ne

7.  30.04.1998 15 726,251 66 716,861 401,293 2 -25 -3 2 3 1 25,1 3,6 ano ne

8.  26.11.2009 15 726,253 66 716,861 401,287 4 -25 -9 2 0 -6 25,3 2,0 ano ne

9.  19.03.2010 15 726,255 66 716,858 401,285 6 -28 -11 2 -3 -2 28,6 3,6 ano ne
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11 ZÁVĚR

Z vypočtených hodnot souřadnic pozorovaných bodů, které jsme porovnali

s předchozími etapami a se základní etapou můžeme konstatovat, že body u

východního portálu jsou stabilní. Může to být způsobeno i vybudovanou opěrnou

zdí na obr.č. 24 vedle východního portálu.

 Na západním portálu došlo k posunu, neboť body MZO-151, MZO-152 a

MZO-153 prokázaly pohyb vůči základnímu měření. Největší prostorová změna je

při bodu MZO-153, a to 28,6 mm vzhledem k základnímu měření. Body MZO-150,

MZO-152 a MZO-153 pravděpodobně změnily polohu mezi 7. a 8. etapou. Z

grafického zpracování je zřejmé, že body směřují pomalým pohybem severním

směrem, tedy kolmo k vrstevnicím a trase plánované dálnice. Vzhledem k dlouhé

přestávce mezi 7. a 8. etapou, která trvala 11 let, nejsou tyto pohyby

znepokujující. Je však nutné brát na ňe ohled a realizovat výstavbu tunelu se

zvýšenou ochranou. Navrhuji využít vhodných technických opatření, např. opěrné

zdi.

Obr. 24  Opěrná zeď u východního portálu



Daniel Drábik:  Posouzení prostorové stability svahu u portálu tunelu Ovčiarsko na dálnici D1

2010 45

Seznam použité literatury:

[1] BITTERER, L.: Geodézia, ŽU SvF, Žilina, EDIS, 2003

Dostupné na WWW: <http://svf.utc.sk/kgd/skripta/g1/index.html>

[2] MICHALČÁK, O. a kol.: Geodézia 2, Bratislava, Alfa 1992

[3] STAŇEK, V. – KOPÁČIK, A.: Projekt vytyčovacej siete diaľničného tunela

Ovčiarsko, Katedra geodézie SvF STU, Bratislava 1996.

[4] ABELOVIČ, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, Bratislava, Alfa 1990

[5] IGHP n.p. Žilina : Metodika sledovania zosuvov, Ústredný geologický úrad

Praha, Źilina 1966

[6] ŠÚŇ, M.: – Technologický postup razenia tunela Ovčiarsko – Diplomová práca,

ŽU v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky, 2002

[7] Metodický návod pro měření délek světelnými dálkoměry MN 74.20.73.12.00,

Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava 1987

[8] IGHP n.p. závod Žilina : Skúmanie a rozhodovanie o pohybe, resp. stabilite

bodov, IGHP Žilina 1975

[9] BITTERER, L.: Geodézia III [online] ŽU SvF, Žilina, 2003

Dostupné na WWW: <http://svf.utc.sk/kgd/skripta/g3/index.html>

[10] Sokkia Set 4C – Manuál

[11] FRANKOVSKÝ, M.: Dopravné tunely na území Slovenska [online], 2009

Dostupné na WWW: <http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/dopravne-

stavby/dopravne-tunely-na-uzemi-slovenska-3200.html>

http://svf.utc.sk/kgd/skripta/g1/index.html
http://svf.utc.sk/kgd/skripta/g3/index.html
http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/dopravne-stavby/dopravne-tunely-na-uzemi-slovenska-3200.html
http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/dopravne-stavby/dopravne-tunely-na-uzemi-slovenska-3200.html


Daniel Drábik:  Posouzení prostorové stability svahu u portálu tunelu Ovčiarsko na dálnici D1

2010 46

Seznam obrázků:

Obr. 1 Prolomená betonová deska na dně průzkumné štoly

Obr. 2 Plánovaná trasa dálnice D1 s tunely

Obr. 3 Vizualizace východního portálu

Obr. 4 Zasypána průzkumná štola při západním portálu tunelu

Obr. 5 Svah při západním portálu tunelu

Obr. 6 Svah při východním portálu tunelu

Obr. 7 Schéma pozorovacího systému u západního portálu

Obr. 8 Zvýšené observační stanovište na bodu ZP-4

Obr. 9 Ochranný kryt na bodu VP-2

Obr. 10 Hlava pilíře pozorovaného bodu MZO-153

Obr. 11 Hlava observačního pilíře na pevném bodu ZP-2

Obr. 12 Sokkia Set 4C

Obr. 13 Cílový terč

Obr. 14 Princip trigonometrické metody výšky bodu na krátkou vzdálenost

Obr. 15 Oprava ze zakřivení Země

Obr. 16 Oprava z refrakce

Obr. 17 Schéma pro horizontální ověření stability u západního portálu

Obr. 18 Úvodní obrazovka programu GHMER

Obr. 19 Vstup souřadnic

Obr. 20 Výpočet pozorovaného bodu MZO-150

Obr. 21 Schéma pro výpočet pozorovaného bodu MZO-150

Obr. 22 Schéma pro výpočet vyrovnaných převýšení

Obr. 23 Grafická interpretace horizontálních posunů bodu MZO-151

Obr. 24 Opěrná zeď u východního portálu



Daniel Drábik:  Posouzení prostorové stability svahu u portálu tunelu Ovčiarsko na dálnici D1

2010 47

Seznam tabulek:

Tab. 1 Výpočet výšek pozorovaných bodů – 13.etapa

Tab. 2 Výšková interpretace posunů bodu MZO-151

Tab. 3 Číselné zpracování posunů bodu MZO-151



Daniel Drábik:  Posouzení prostorové stability svahu u portálu tunelu Ovčiarsko na dálnici D1

2010 48

Seznam příloh:
1.  Přehledný náčrt vztažné síťe

2.  Západní portál

2.1   Horizontální ověření stability síťe

2.2   Výškové ověření stability síťe

2.3   Situace umístění pozorovacích bodů

2.4   Přehledný náčrt pozorovacího systému

2.5   Výpočet souřadnic pozorovaných bodů

2.6   Výpočet výšek pozorovaných bodů

2.7   Číselné zpracování posunů a jejich výšková interpretace

2.8   Grafická interpretace horizontálních posunů

2.9   Zápisníky měřených vodorovných smerů

2.10 Zápisníky měřených svislých úhlů

2.11 Výpočty středních chyb měřených směrů a úhlů

2.12 Fotodokumentace

3  Východní portál

3.1   Horizontální ověření stability síťe

3.2   Výškové ověření stability síťe

3.3   Situace umístění pozorovacích bodů

3.4   Přehledný náčrt pozorovacího systému

3.5   Výpočet souřadnic pozorovaných bodů

3.6   Výškové vyrovnání a výpočet výšek pozorovaných bodů

3.7   Číselné zpracování posunů a jejich výšková interpretace

3.8   Grafická interpretace horizontálních posunů

3.9   Zápisníky měřených vodorovných smerů

3.10 Zápisníky měřených svislých úhlů

3.11 Výpočty středních chyb měřených směrů a úhlů

3.12 Fotodokumentace

4 Seznam souřadnic

5 Geologický podélný profil


	ÚVOD
	1 CÍL A ÚČEL PRÁCE
	2 SOUČASNÝ STAV
	2.1 PRŮZKUMNÁ ŠTOLA
	2.3 PLÁNOVANÉ PARAMETRY TUNELA
	2.4 CHARAKTERISTIKA LOKALITY MĚŘENÍ
	2.5 GEOLOGICKÉ PODMÍNKY V OKOLÍ TUNELU
	2.6 VÝZNAM POUŽITÝCH POJMŮ
	3.1 POPIS VZTAŽNÉ SÍŤE
	3.3 OZNAČENÍ BODŮ
	3.4 STABILIZACE BODŮ VZTAŽNÉ SÍTĚ
	3.6 KONFIGURACE SÍŤE POZOROVACÍCH BODŮ
	4.1 POUŽITÉ PŘÍSTROJE
	4.1.1 Zeiss Theo 010 B

	4.5 ATMOSFÉRICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ
	4.6 SIGNALIZACE BODŮ
	4.7 TRIGONOMETRICKÉ URČOVÁNÍ VÝŠEK
	4.7.1 Přesnost trigonometrického měření převýšení


	5 OVĚŘENÍ STABILITY HLAVNÍCH BODŮ MĚŘIČSKÉ SÍTĚ
	6 VÝPOČET SOUŘADNIC POZOROVACÍCH BODŮ
	7.1 VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ
	7.2 VÝPOČET VÝŠEK POZOROVANÝCH BODŮ

	9 PŘESNOST MĚŘENÍ
	9.1 PŘESNOST HORIZONTÁLNÍCH SMERŮ
	9.2 PŘESNOSŤ VERTIKÁLNÍCH ÚHLŮ
	9.3 PŘESNOST MĚŘENÍ DÉLEK
	9.4 POLOHOVÁ PŘESNOST POZOROVANÝCH BODŮ
	9.5 PŘESNOST URČENÍ VÝŠEK

	10 ČÍSELNÉ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ
	10.1 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
	10.2 ČÍSELNÉ ZPRACOVÁNÍ
	10.3 ROZHODNUTÍ O POSUNU

	11 ZÁVĚR

