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Anotace diplomové práce 

 

     Úkolem této diplomové práce byla kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M, 

která je ve vlastnictví IGDM. Kalibrace úhlů a délek se provázela v laboratoři IGDM a na 

měřické základně u Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Z naměřených hodnot byla 

určena kolimační chyba, chyba v cílení při přestavované alhidádě, přesnost dálkoměru a 

adiční konstanta přístroje. Výsledky jsou vyjádřený směrodatnými odchylkami a 

porovnávaný s údaji, které uvádí výrobce. 

   Všechny výsledky měření jsem pak aplikoval na nejistot měření. Jde o metodu 

vyhodnocení chyb měření, respektive stanovení určitých hraníc, v kterých se vypočtené 

hodnoty nacházejí. Nejistoty měření jsou definovaný v ČSN 01 0115.  

 

 

Annotation of thesis 

 

The goal of this work was the calibration of total station Topcon GPT 8203M, which is 

in IGDM property. Calibration of angle and distance is accompanied in the laboratory 

IGDM and surveying for base Observatory and Planetarium of Johanna Palisa. The 

measured values were determined by collimation error, error in targeting the conversion of 

one part in station, accuracy and range finder device addition constant. The results are 

expressed as standard deviations and comparison with data supplied by the manufacturer. 

   All the measurement results, I applied to the measurement uncertainties. It is a method 

for evaluating error measurements, or setting some boundaries, in which the values are 

calculated. Uncertainties measurements are defined in ČSN 01 0115. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BMZ – Báňská měřická základna  

CIPM – Mezinárodní výbor pro míry a váhy  

ČSN – Česká státní norma 

IGDM – Institut geodezie a důlního měřictví  

ISO – Mezinárodní normalizační organizace 

MNČ – Metoda nejmenších čtverců 

ppm – past per milion 

VÚGTK – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
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1. Úvod 

Cílem mé diplomové práce je provedení kalibrace uhlů a délek totální stanice Topcon 

GPT 8203M. U kalibrace délek mám okrem měření na odrazní hranol také provést měření 

na povrchy s různou odrazivostí. Všechny tyhle naměřené a pak vypracované údaje mám 

porovnat s přesnostmi uváděnými výrobcem.  

Aby bylo možné dané přesnosti porovnávat je třeba postupovat podle technické normy: 

ČSN ISO 17 123: Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických 

a měřických přístrojů.  

Všechny měření uhlů byly prováděny v laboratorních podmínkách. Měření délek bylo 

prováděno na měřické základně. 

Zpracování naměřených hodnot se vykonávalo podle výzkumné správy č. 189/65 

VÚGTK – Metodiky ověřovaní zkoušek teodolitů. Výsledkem jsou směrodatné odchylky 

pro měření uhlů a délek. Tyto hodnoty pak porovnáváme s údaji, které poskytuje výrobce.  

Součástí vyhodnocení je také výpočet adiční konstanty. Všechny vyhodnocené údaje 

jsou pak použitý pro stanovení nejistot měření. Nejistoty měření, které se využívají hlavně 

v jiných inženýrských oborech, se dostavějí do popředí také v geodézii. Jsou jakousi 

náhradou chyb a spadají pod Mezinárodní výbor pro míry a váhy CIMP. Všechny normy 

se postupně začínají přizpůsobovat normám evropským, proto se budu i já věnovat právě 

nejistotám měření.  

Všechny výpočty jsem zpracovával v programu Excel 2007.  
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2. Terminologie použita v diplomové práci 

Hodnota (veličiny) – velikost blíže určené veličiny obecně vyjádřená jako (měřící) 

jednotka násobená číselnou hodnotou 

Chyba – výsledek měření mínus pravá hodnota měřené veličiny 

Konstanta přístroje – součinitel, kterým se musí násobit čtení měřicího přístroje k získaní 

indikované hodnoty měřené veličiny, která se má použit k výpočtu měřené veličiny. 

Konvečně pravá hodnota – hodnota, která je přisuzována blíže určené veličině a přijata, 

někdy konvencí, jako hodnota, jejíž nejistota je vyhovující pro daný účel. 

Metoda měření – logický sled po sobě následujících genericky posloupně popsaných 

činností, které jsou používány při měřeních. 

Měřená veličina – určená ovlivňující veličina, která je předmětem měření 

Měření – soubor činností, jejímž cílem je stanovit hodnotu veličiny. 

Náhodná chyba – výsledek měření mínus střední hodnota, která by vznikla z nekonečného 

počtu měření téže měřené veličiny uskutečněných za podmínek opakovatelnosti 

Nejistota měření – parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl 

hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. 

Postup měření – soubor specificky popsaných činností, které jsou používány při blíže 

určených měřeních podle metody měření 

Pravá hodnota – hodnota, která je ve shodě s definicí dané blíže určené veličiny 

Přesnost měření – těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené 

veličiny (přesnost je kvalitativní pojem). 

Přesnost měřicího přístroje – schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní signály 

blízké pravé hodnotě. 

Výsledek měření – hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině 
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3. Kalibrace a délkové základnice 

Ověření je souhrn úkolů, kterých cílem je zjistit a potvrdit, že měřidlo zodpovídá 

předepsaným požadavkům. Výsledkem ověření, je konstatovaní, zda dané měřidlo 

požadavky splňuje nebo ne.  

Kalibrace je definovaná jako soubor operací, které při definovaných podmínkách určují 

vztahy mezi hodnotami indikovanými měřidlem nebo měřicím systémem, nebo hodnotami 

reprezentovanými materializovanou mírou, nebo referenčním materiálem a odpovídajícími 

hodnotami, které jsou realizovaný etalony. 

Kalibrace je základnou metrologickou činností, je specifikovaným druhem měření 

s použitím etalonu. Bez použití kalibrovaných měřidel není možné zabezpečit kvalitu ve 

výrobě, ani důvěryhodnost výsledků měření. Při součastném rozvoji integrovaných 

měřicích přístrojů v geodézii se ukazuje potřeba nevyhnutně věnovat zvýšenu a 

pravidelnou pozornost testování a kalibraci integrovaných měřicích přístrojů, jako 

neoddělitelnou součástí měření. 

Etalon je zhmotněná míra, měřicí přístroj, referenční materiál nebo měřící systém určen 

na definování, realizaci, uchovaní a reprodukci jednotky jedné nebo vícerých hodnot 

veličiny. [3] 

Délkové základnice 

Požadavky na přesné délkové měření a jich opakovaní a potřeba ověřování přesnosti a 

kvality elektronických dálkoměrů a jich narůstající počet v geodetické praxi vedlo 

k budování geodetických pozorovacích základnic v terénu. V tab. 1 jsou uvedené 

geodetické stanice vybudované v České republice a v okolních státech. Pro úplnost třeba 

uvést, že délkové základnice v Maďarsku (Gödöllo) a v Polsku (Bemowo) byli 

vybudované, pomoci Väisäläho interferenční metody a další s využitím přesných 

elektronických délkoměrů.  

Rok vybudování Stát - město Délka základnice 

1978 SR – Hlohovec 960 m 

1987 Polsko – Bemowo 768 m 



Matej Byrtus: Kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M 

 

7 
 

1987 Maďarsko – Gödöllo 864 m 

1982 Rakousko – Graz 1080 m 

1985 ČR – Koštice 1450 m 

1977 ČR – Praha (Hvězda) - 

1980 ČR - Ostrava 251 m 

Tab. 3.1 Přehled délkových základnic v ČR a okolních státech 

Väisäläho interferenční metoda je z hlediska přesnosti měřená v terénních podmínkách 

metoda ještě nepřekonána. Vysoká přesnost této metody je však podmíněná mnohými 

technickými předpoklady speciální pilíře len pro Väisäläho interferometr, důkladní 

geologický průskům vybrané lokality, speciální pomůcky a zařízení na stabilizaci zrcadel a 

interferometr. Speciální pomůcky a zařízení na určování atmosférických podmínek. [3] 

Abychom pochopili cely proces kalibrace přístroje, musíme se nejprve obeznámit se 

samotním přístrojem a pojmy týkajícími se samotného měření. Proto se budeme 

v následujících kapitolách věnovat i teorii.  
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4. Totální měřící stanice  

Totální měřicí stanice je geodetický přístroj, který v sobě nosí funkci elektronického 

teodolitu a elektronického dálkoměru. Též společním prvkem všech totálních měřicích 

stanic je zápis na záznamová zařízení a potřeba elektrické energie pro jejich chod.   

Pro úplné chápaní bychom si mněli vysvětlit, co elektronický teodolity a elektronický 

dálkoměry představují. 

 Elektronický teodolity 

Rozdíl mezi teodolity klasickými s kovovými nebo skleněnými kruhy a elektronickými 

je v tom, že zatím co u analogových se užívá čtení začínající hrubou hodnotou, která 

prochází do hodnot jemných a až do hodnot s nejmenším intervalem a s možnosti odhadu. 

U elektronických teodolitů je čtení automatický prostřednictvím elektroniky. Proto 

teodolity, které užívají čtení spočívající na báze digitální s aplikaci elektroniky, značíme za 

elektronické. K výhodám elektronických teodolitů oproti analogovým patří automatické 

zavadění korekce úhlů ze sklonu alhidádové osy, z kolimační chyby i korekce vertikálních 

úhlů ze sklonu indexů u vertikálního kruhu.  

Elektronický dálkoměry  

Jedná se u přístroje schopné měřit délku na základe chápani principu šíření se 

elektromagnetických vln v prostoru. Tyhle znalosti spolu se příslušní elektroniku nám 

dávají výslední hodnoty v podobě délek na konkrétní cíle.         

Popis Totální měřící stanice 

Stanice se skládá ze tří hlavních částí: 

- Podložka 

- Limbus 

- Alhidáda 

 Podložka umožňuje postavení přístroje na stojan nebo jiné centrací zařízení. Skládá ze 

tří stávajících skrutek potřebných na horizontaci přístroje, pouzdra čápu vertikální osy a 

upínací skrutky, sloužící na začtení čapu přístroje a pomůcek při aplikaci závislí centraci.  

Limbus tvoří spodní část, která se při měření nepohybuje. Tvoří ji vodorovný kruh, 

který slouží na měření vodorovných úhlů. Při jednoduchých jednoosých přístrojích je 
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limbus s vodorovným kruhem pevně spojený. U dvojosých se limbus s vodorovným 

kruhem může vůči podložce otáčet. Ke spodní části dvojosých přístrojů patři též 

pohybovka. Pohybovka slouží na vykonávání jemných pohybů při měření. 

Alhidáda tvoří horní část, která se při měření otáčí. Tvoří ji čep zapadající do pouzdra 

válce v podložce. Čep umožňuje otáčení přístroje kolem její svislé osy V. S čepem je 

pevně přepojen nosník dalekohledu ukončen pouzdrem, do kterého je uložená vodorovná 

os dalekohledu. Kolem této osy se otáčí dalekohled ve svisle rovině. Většina přístrojů má 

otočný dalekohled, který umožňuje měření ve dvou polohách dalekohledu. Na alhidádě 

jsou také umístněná elektronický čtečky pro měření vodorovných a svislích úhlů.  

Totální měřící stanice bývají také vybaveny dalšími součástkami jako rourkovou 

alhidádovou libelou nebo elektronickou libelou. Taktéž již bývá standardem dostřeďovač 

s laserovou stopou vertikální osy přístroje.     

4.1 TOPCON GPT 8203M 

Jedná se o bezhranolovou totální stanici ze série 8200. Přístroj byl speciálně navržen 

tak, aby urychlil a usnadnil práci hlavně v stavebním odvětví. Využívá se hlavně při práci 

s bedněním, konstrukčními prvky, kotevními šrouby a jinými stavebními prvky, které 

vyžadují přesné polohy. Cílení je robotizované, velmi jemné a přesné. Přístroj se také 

orientuje při práci na měření délek na různé plochy, tedy bez odrazných hranolů. Tedy 

můžeme konstatovat, že přístroj je určen hlavně pro ty, co pracuji s velkými přesnostmi a 

tedy kalibrace a zkouška přesnosti měření by měla být součást jich činnosti v práci.       

Popis a technické parametry totální stanice si rozebereme v následující kapitole: 

4.1.1 Popis a technické parametry totální stanice Topcon GPT 8230M 

Popis: vice obr. 4.1, obr. 4.2 a Obr. 4.3 
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Obr. 4.1 Popis totální stanice Topcon GPT 8203M se zadu 
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 Obr. 4.2 Popis totální stanice Topcon GPT 8203M se předu  
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 Obr. 4.3 Popis displeje přístroje  

Popis hlavního menu: 

Programový mód (Aplikační měření) má následující použití: 

- Nastavení orientačního směrníku 

- Uložení souřadnic 

- Měření vzdálené výšky 

- Měření chybějící přímky 

- Měření přímky 

Mód Standardního měření 

- Úhlové měření 
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- Délkové měření 

- Souřadnicové měření 

Paměťový manažer 

- Zobrazení stavu paměti 

- Ochrana / mazání/ přejmenování/ kopírování souborů 

- Inicializace karty nebo souboru 

Komunikační mód 

- Nastavení komunikace s externím zařízením 

- Vstup / výstup datových souborů 

- Zavádění aplikačního programu 

Mód adjustací  

- Adjustace kompenzace systematických chyb přístroje 

- Zobrazení hodnot kompenzací systematické chyby přístroje 

- Nastavení data a času 

- Nastavení konstanty přístroje 

- Referenční frekvence dálkoměru 

Mód nastavení parametrů 

- Nastavení parametrů v tomto módu zůstane uloženo v paměti i po vypnutí 

přístroje 

         Mód star 

Zmačknutím modu star se nám objeví další menu nastavení přístroje. Pro nás je 

důležité hlavně nastavení atmosférických korekcí. 
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Technické parametry: 

Dalekohled 

Délka                                         166mm 

Průměr objektivu                           50mm (EDM:50mm) 

Zvětšení                                      30× 

Obraz                                         vzpřímený 

Zorné pole                                  1o30' 

Rozlišovací schopnost                  3" 

Minimální zaostření                    1,4m 

Zaostřovací knoflík                     dvourychlostní 

 

Délkové měření 

Délkový dosah v bezhranolovém módu 

Podmínky* Povrch Délka 

1 

Kodak gray card 3 až 120 m 

Kodak gray card 1x1 m 30 až 500 m 

Kodak gray card 2x2 m 30 až 1200 m 

Délkový dosah na hranol 

Typ hranolu 
Atmosférické podmínky 

Podmínky 1** Podmínky 2** 

Minihranol 700 m - 

1 hranol 2000 m 2300 m 

3 hranoly 2600 m 3000 m 

9 hranolů 3400 m 3900 m 

1.Podmínka* : Mírné světelné podmínky bez přímého slunečního nasvícení cíle. 
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1.Podmínka** : Nepatrný opar s viditelností okolo 20 km, slunečno lehkým 

tepelným vlněním.   

2.Podmínka** : Žádný opar s viditelností okolo 40 km, zataženo bez tepelného 

vlnění. 

Přesnost měření 

Hranolový mód Fine měřický mód Coarse měřický mód 

Bezhranolový mód Od 3 - 25 m ±(10 mm)  

Nad 25 m ± (3 mm +2 ppm)  
± (10 mm + 2 ppm) 

Dlouhý bezhranolový mód ± (10 mm + 10 ppm)  ± (20 mm + 10 ppm)  

Hranolový mód ± (2 mm +2 ppm)  ± (10 mm + 2 ppm)  

 

Elektronické měření úhlů 

Metoda                           Absolutní čtení 

Detekce                            Horizontální uhel (2 strany) Vertikální úhel (2 strany) 

Minimální čtení                5̎ / 1 ̎

Přesnost                             3̎ 

 

Korekce náklonu 

Metoda                                     Automatický vertikální a horizontální index 

Rozsah kompenzace                  Kapalinový typ 

Korekční jednotka                       1̎ 
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Další parametry 

Citlivost libel 

 

Krabicová libela   10̍ / 2mm 

Alhidádová libela 30̎ / 2 mm 

Dalekohled optické centrace Zvětšení              3x 

Rozsah                   ostření od 0,5 m do nekonečna 

Obraz                  vzpřímený 

Zorné pole           4° 
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5. Příprava přístroje před měřením 

Před měřením vodorovných nebo svislých bodů na stanovišti je potřebné vykonat 

úpravu přístroje na stanovisku. Úprava je nevyhnutnou součástí k tomu aby naměřené 

hodnoty se co nejvíc přibližovali k hodnotám skutečným. Příprava přístroje před měřením 

spočívá s centrace, horizontace a úpravy dalekohledu.  

5.1 Centrace a horizontce přístroje 

Při měření úhlů se přístroj upevňuje na stojan nebo centrační desku. V našem případě se 

přistroj, stavěl na pilíře. 

 Centrace se vykonávala optickými dostřeďovači. Před samotnou centrací je potřebné 

ověřit, zda záměrná os optického dostřeďovače je totožná se svislou osou přístroje. Po 

zhorizontovaní přístroje se na papíře pod stojanem vyznačí bod, který představuje předmět 

středu záměrného kříže optického dostřeďovače. Alhidádou se otočí o 1/3 a 2/3 kruhu a na 

papíře se vyznačí polohy středou záměrného kříže. Když se všechny body ztotožní, 

záměrná os optického dostřeďovače je totožná s vertikální osou přístroje. V případě, že se 

body neztotožní, vyznačí se jejich těžiště a pomoci rektifikačních skrutek se střed 

záměrného kříže opraví.               

Při horizontaci přístroje se pomoci stavěcích skrutek urovnává alhidádová libela. Když 

je na alhidádě kruhová i rourková libela, horizontce začíná pomocí méně přesné kruhové 

libely. Zatím co u kruhové libely otáčíme všemi stávajícími skrutky u rourkové libely 

musíme postupovat jinak. Při urovnaní pomoci rourkové libely se otáčí alhidádou do také 

polohy, aby os alhidády byla totožná s jednou osou přístroje. Urovnání se vykonává 

protisměrným otáčením stávajících skrutek, přičemž směr pohybu otáčení stávajícími 

šrouby, kam se má přemísťovat bublina libely, značí pohyb ukazováku pravé ruky. Při 

urovnání v daném směru se alhidáda otočí o 100g  a urovnává se třetím stávajícím 

šroubem. Cela akce se opakuje, dokud přístroj není řádně zhorizontován.       

 

Obr. 5.1. Horizontace přístroje 
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5.2 Zkouška osových podmínek přístroje 

Osové podmínky totálních měřicích stanic se trubicovou alhidádou kontrolujeme a 

rektifikujeme jako optické teodolity.  

1. V  L (l, t) podélnou chybu (l ve směru kolimační chyby) a příčnou chybu (t 

ve směru horizontální osy) dvojosého kompenzátora, 

2. (i) indexová chyba vertikálního kruhu, 

3.  Z  H (c) kolimační chybu, 

4. H  V (a) chyba otoční osy dalekohledu, 

5. (ATR) kolimační chyba automatického rozpoznávaní cíle. 

Zkouška osové podmínky V L 

V  L (l, t) představuje určení indexové chyby dvouosého kompenzátora. Po precizním 

urovnaní elektronický libely v libovolném postavení alhidády přístroje začneme test 

podmínek. (l, t). Po vlastním testu kompenzátora přístrojem, se na displeji zobrazí výzva 

na pootočení přístroje o 200g. Po testu kompenzátora v druhé pozici přístroje se na displeji 

zobrazí v uhlové míře předcházející a zjištěné indexové chyby kompenzátoru v podélním a 

příčném směru. Po akceptování zjištěných indexových chyb odměřené vodorovní a 

výškové úhly budou automaticky opravované o chyby s nesplnění osový podmínky V  L. 

Určení podélné a příčné osy kompenzátoru ve vztahu ke svislici zodpovídá středu bubliny 

elektronické bubliny.     

Motorizované totální měřicí stanice vykonávají určení podmínek (l, t) automaticky po 

spuštění prvního měření.  

Indexová chyba vertikálního kruhu 

Při kontrole indexové chyby se měří ve dvou polohách dalekohledu na vzdálený bod. 

Senzor úklonu indikuje odchylku vertikální osy přístroje od svislice, o kterou se 

automaticky opravuje čtení výškového uhlu (Obr. 5.2.). Na displeji se zobrazuje 

předcházející a určená hodnota indexové chyby. Zároveň vystupuje výzva, jestli má být 

určená hodnota chyby akceptována.  
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Obr. 5.2. Indexová chyba cíle 

Zkouška osové podmínky Z H 

Když není splněna tahle podmínka, přístroj má kolimační chybu. Chybu zjistíme tak, že 

svislou ryskou dalekohledu zacílíme na vzdáleny, přibližně v horizontu přístroje ležící bod 

P a čteme na vodorovném kruhu hodnotu 1. Dalekohled protočíme do druhé polohy a na 

vodorovném kruhu nastavíme čtení 1+ 200g . Pokud má přístroj kolimační chybu, bod P 

se nachází mimo svislé rysky záměrného kříže. Velikost odchylky zodpovídá hodnotě 

dvojnásobní kolimační chyby (2c). Chyba se odstraní posunem záměrného kříže o polovici 

odchylky.   

 

Obr. 5.3 Zkouška Z  H pomocí dvojnásobní kolimační chyby 

U elektronických přístrojů můžeme spolu s kolimační chybou také překontrolovat i 

chybu otoční osy. Kontrola spočívá v měření v dvou polohách dalekohledu. Při osové 
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podmínce H  V je podmínka aby měřený bod byl ± 30g nad nebo pod horizontem 

přístroje.  

Motorizované přístroje se po odměření v 1. poloze automaticky přemísťují do 2. polohy.  

Měřič jen překontroluje přesné zacílení. 

Kolimační chyba automatického rozpoznavání cíle 

Kalibrační chyba ATR je odchylkou mezi kolimační osou a středem CCD kamery od 

přímky jdoucí na střed hranolu (Obr. 5.4.). Měření se vykoná ve dvou polohách 

dalekohledu. Proces kontroly podle volby může současně zohlednit i určení indexové 

chyby a kolimační chyby.  

 

Obr. 5.4. Kolimační chyba automatického rozpoznání  
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6. Měření úhlů 

Měření uhlů je jednou ze základních činnosti v geodézii. Měření se nejčastěji vykonává 

prostřednictvím teodolitu s pomůckami. Uhly můžeme měřit ve vodorovné a svislé rovině. 

6.1. Měření vodorovných úhlů 

Při měření vodorovných uhlů se musí používat zrektifikované teodolity, které musí 

splňovat osové podmínky (kapitola 5.2.). Přístroj má být v rámci požadované přesnosti 

zcentrován a zhorizontován. Střed limbu teda musí přecházet stanoviskem přístroje, 

v kterém leží vrchol měřeného uhlů. Kdyby nebil přístroj správně zhorizontován, došlo by 

ke znehodnocení výsledku měření hlavně při strmých záměrách. Když se libela v průběhu 

měření o něco málo vychýlí, nesmí se urovnávat. Při situaci když je odchylka větší, musí 

se libela urovnat a měření zopakovat. Všechny teodolity jsou vybaveny otočným 

dalekohledem, co umožňuje měřit úhly ve dvou polohách dalekohledu a tým vyloučit 

kolimační chybu a chybu z nevodorovné polohy osy H.  

Základním prvkem při měření úhlů je měřený směr. Jde o úhlovou hodnotu po zacílení 

na příslušný směr. Představuje ho uhel mezi nulovým směrem na limbu a průsečíkem 

svisle záměrné roviny s vodorovným kruhem. Vodorovný uhel se pak získá mezi dvěma 

směry s rozdílem čtení na limbu.  

Vodorovní uhly můžeme měřit různými metodami. Nás ale hlavně zajímá měření směrů 

ve skupinách.            

Měření směru ve skupinách 

Princip měření směru ve skupinách spočívá v odměření osnovy vodorovných směru ve 

dvou polohách dalekohledu. Úhly se počítají z rozdílu dvojice příslušných směru. Jestliže 

měříme uhly mezi dvěma směry, měříme tak, že v první poloze dalekohledu nastavíme 

východiskovou hodnotu na bod P1 , zacílíme na bod P2, z kterého přecházíme v opačném 

směru jako v první poloze na bod P1(P1, P2; P2, P1). V případe když máme tři a více 

měřených směrů, měření končíme na východiskovém bodě. 
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Obr. 6.1. Měření směrů v skupinách  

Naši situaci měření se budeme podrobně věnovat při Laboratorní ověřovací zkoušky 

úhlů. 

6.2. Chyby při měření vodorovných úhlů 

Při rozboru přesností měření vodorovných úhlů je potřebné vycházet ze skutečností, že 

konstrukce přístroje není dokonalá a i smyslový orgány člověka mají své limity. Na 

přesnost měření vplývají i atmosférický podmínky. Můžeme teda usuzovat, že při měření 

se vyskytnou určitý chyby. Podle charakteru je dělíme na náhodný a systematický. Při 

každém měření se snažíme chyby eliminovat nebo minimalizovat na základě příčiny jich 

vzniku.    

Chyby, vyskytující se při měření vodorovných úhlů dělíme do troch skupin: 

1. chyby z konstrukční nedokonalosti přístroje, 

2. chyby z nepřesnosti výkonu měření, 

3. chyby z nepřesného postavení přístroje a cílových značek. 

K chybám konstrukční nedokonalosti přístroje patří: osové chyby teodolitu, excentricita 

alhidády a záměrní roviny, chyba z nediametrální polohy indexů, chyba z nerovnoměrného 

dělení kruhu a chyby ze sklonu roviny limbu.  

Do druhé skupiny patří: chyby ze zacílení a chyba ze čtení na vodorovném kruhu. Obě 

chyby mají charakter náhodných chyb a jich vplyv na přesnost měření úhlů se při 

starostlivé práci neprojevuje.     
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Do třetí skupiny patří chyby: z nepřesnosti horizontace přístroje, nepřesnosti centrace 

přístroje a cílové značky, točení stojanu a strhávání limbu.  

Tyhle chyby mají systematický charakter a můžou ovlivnit výsledek měření. 

Chyba z nesprávné horizontace přístroje: 

Za předpokladů, že os alhidády je kolmá k rovině limbu a rektifikovaná alhidádová 

libely je urovnávaná, os alhidády je svislá. Přístroj není zhorizontován tehdy, když 

nesplňuje rektifikační podmínku V  L, nebo když není správně urovnaná alhidádová 

libela.  

 

  Obr. 6.2. Chyba z nesprávné horizontace přístroje  

Při záměre na bod P pod výškovým uhlem β by záměrná rovina správně urovnaného 

teodolitu předcházela body Z a P a přemítala by bod P do bodu A. Záměrná rovina 

nepřesně urovnaného přístroje přecházela body Z´ a P a promítá bodu A´ na limbu. Ve 

zvláštním případe, kdy bol bod P v rovině Z´SZ splývali by obě záměrné roviny a čtení na 

limbu přesně urovnaného a odchýleného přístroje by bylo shodné. Toto čtení udává polohu 

svisle roviny Z´SZ, v které došlo k odchylce osy alhidády od svislice. Jestliže se toto čtení 

bude považovat za počátek stupnice, vplyv chyby z nesprávní horizontace přístroje v na 

směr přecházející bodem P dostaneme jako rozdíl oblouků LA a L´A´ na hlavních 

kružnicích nebo jako rozdíl uhlů ∆v=ω-ω´  .  

K výpočtu v se použije sféricky trojúhelník PZZ´ a tedy chybu z nesprávné 

horizontace na měřený směr vyjadřuje rovnice: 
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                                                     ∆푣 = 푣 푡푔훽 sin 휔                                                (6.1) 

    Z rovnice můžeme zjistit, že velikost chyby závisí 

- od úhlu odklonu osy alhidády od svislice v, 

- od výškového úhlu β,   

- na uhlů ω, který svírá záměrná rovina s rovinou, v které nastal odklon osy od 

svislice.  

Vplyv chyby z nesprávné horizontace přístroje nemůžeme vyloučit měřením ve dvou 

polohách dalekohledu. Proto je nejlepší vždy po určité době nebo i větším transportu 

překontrolovat osovou podmínku V  L.   

Chyba z nesprávné centrace teodolitu 

Teodolit na stanovišti centrujeme v našem případě optickým dostřeďovaním. 

V důsledků ne úplně přesného zcentrování nebo nepříznivých podmínek (silný vítr) je 

teodolit namísto bodu A zcentrovaný nad bodem S. Důsledkem bude to, že namísto úhlů ω 

mezi body B a C odměříme chybný uhel ω´. Chybu z nesprávné centrace vyjádříme jako:  

                                                      ∆휔 = 휔 − 휔´ = Ψ − 휑                                     (6.2)    

Úhly  a  vyjádříme pomoci rovnic: 

                          Ψ = 휌 sin(훾 + 휔´),  휑 = 휌 푠푖푛훾.                    (6.3) a (6.4) 

Pak celková uhlová chyba z necetrickýho postavení přístroje je: 

                                    Δ휔 = 휌 푠푖푛(훾 + 휔´) − 푠푖푛훾 .                                (6.5) 

 

Obr. 6.3. Chyba z nesprávné centrace přístroje 
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Chyba z excentricity cílové značky 

Chyba z nesprávné centrace cílové značky má na měřený uhel podobný vliv jako chyba 

z nesprávné centrace teodolitu. Chybu vyjádříme podle vzorce: 

                                                             훿 = 휌 .                                                 (6.6)                                                                                   

Jestliže je excentricita ve směru záměry, chyba nemá vliv na měřený směr. Maximální 

hodnotu nabývá, když e  s. Chyba z excentricity záměry se může projevit při cílení na 

nesvisle postavěnu vytyčku a to hlavně na její horný konec. Při kratších záměrách se 

doporučuje používat olovnici pověšenou na stojánku.     

 

Obr. 6.4. Chyba z excentricity cílové značky 

 Chyba z kroucení stojanu      

Vzniká tak, že stojan je jednostranně zahříván sluncem. Chybě se vyhýbáme chráněním 

stojanu před přímými slunečnými paprsky a měřením směrů v druhé poloze v obráceném 

pořadí jako v první poloze. Měření by mnělo probíhat plynule bez zbytečných přerušovaní. 

Chyba ze strhávání limbu          

Má podobný charakter jak chyba z kroucení stojanu. Její účinek snižujeme také 

měřením v druhé poloze. 

6.3 Měření svislých úhlů 

Svislé uhly měříme ve svislé rovině přeložením místem měření a cílem. Při svislých uhlech  
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rozeznáváme: 

- výškové úhly β  jsou uhlové odlehlosti od horizontály vytýčené indexovou 

libelou přístroje. Nad horizontem mají znaménko +, pod horizontem znamínko 

-, 

- zenitové uhly z, jsou uhly od vertikály po záměru.  

Mezi výškovým a zenitovým uhlem platí vztahy:  

훽 = 100 − 푧    a 푧 = 100 − 훽                                                                   (6.7) 

 

Obr. 6.5. Zobrazení svislích uhlů  

Základním směrem je vodorovná rovina pro výškový uhel nebo svislice pro zenitový 

uhel. Tedy svislí uhel získáme odměřením jednoho směru na cílovou značku příslušného 

cíle a základním směrem. Svislé uhly měříme v jedné nebo ve dvou polohách dalekohledu.     

Měření ve dvou polohách dalekohledu 

Dalekohledem urovnaného teodolitu zacílíme v první poloze na bod P, kde dostaneme 

hodnotu o1. Dalekohled protočíme do druhé polohy a opět zacílíme na bod P a dostaneme 

hodnotu o2. Zenitový uhel pak vypočteme podle vztahu: 

푧 = 400 − 표 + 푖 , nebo 푧 = 표 − 푖.                                                    (6.8) a (6.9)   

kde i představuje indexovou chybu. 

Odstraněním indexové chyby se budeme věnovat v následující podkapitole.       



Matej Byrtus: Kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M 

 

27 
 

 

Obr. 6.6. Měření zenitového uhlů ve dvou polohách dalekohledu 

6.4 Chyby při měření svislích úhlů 

Podobně jako u měření vodorovných uhlů také i při měření svislích uhlů vznikají 

nevyhnutné náhodné a systematické chyby. Kvůli dodržení stanovené přesnosti je potřebné 

poznat příčinu vzniku těchto chyb a následně jich odstranit nebo aspoň obmezit.  

Excentricita horizontální osy H 

Projevuje se tím, že střed výškového kruhu nesplývá se stopníkem otočné osy 

dalekohledu. Chyba se vylučuje z výsledků měření čtením na dvou diametrálně  

položených čtecích pomůckách. 

Indexová chyba a její rektifikace 

Vyskytuje se tehdy, když při urovnané libele není spojnice čtecích indexů přesně 

horizontována. Zjišťuje se měřením výškového uhlů (zenitového) v dvou polohách 

dalekohledu. Indexovou chybu představuje uhel mezi spojnicí čtecích indexů a 

horizontálou (vertikálou).    

Hodnotu indexové chyby určíme odečtením rovnic (6.7) a (6.8) a dostaneme: 

2푖 = 표 + 표 − 400                                                   (6.10)                                             

푖 =                                                            (6.11)                         



Matej Byrtus: Kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M 

 

28 
 

U přístrojů vybavených zařízením na automatickou stabilizaci výškového indexu, chybu 

odstraníme tak, že na výškovém kruhu nastavíme čtení o1 = z nebo o2 = 400g – z a 

posunem rektifikačních skrutek planparelní deštičky, která nese záměrný kříž, ztotožníme 

vodorovnou rysku s bodem P.  

6.5 Praktické ověřovací zkoušky úhlů v laboratoři   

Ověřovací zkoušky úhlů jsme prováděli v laboratorních podmínkách. To znamená, bez 

přímého kontaktu se slunečným zářením a za stále teploty a tlaku. V laboratorních 

podmínkách jsme zkoušeli chybu v cílení při přestavované alhidádě a kolimační chybu. 

6.5.1 Chyba v cílení při přestavované alhidádě  

Po řádném zcentrovaní a zhorizontovaní totální stanice Topcon GPT 8203M jsme začali 

měřit na kolimátor. Kolimátor je tvořen objektivem, v jehož ohnisku se nachází nitkový 

kříž. Jeho optickou soustavou přecházejí paprsky rovnoběžně s optickou osou, tedy 

pozorovaný předmět je zaostřen na nekonečno. Nitkový křiž je osvětlen umělým světlem.  

Použité pomůcky: 

 totální měřicí stanice Topcon GPT 8203M 

 kolimátor 

Postup měření: 

Na měřícím pilíři v laboratoři IGDM jsme na jednom konci zcentrovali přístroj 

prostřednictvím centrační podložky. Na druhém konci pilíře byl umístněn kolimátor. Po 

důsledném zaostření na nitkový kříž kolimátoru jsme začali měřit horizontální a vertikální 

úhly. Měření probíhalo ve dvou skupinách a ve dvou řadách. Každá řada byla tvořena 10 

cíleními na nitkový kříž. Před prvním cílením se stanovil směr otáčení přístroje, který se 

musel dodržet při každém měření v dané skupině.  Ve druhé skupině se pak přístroj otáčel 

v opačném směru. Při měření horizontálních uhlů se v první poloze nastavilo čtení blízké 

0g a zápis naměřených hodnot se zapisoval v pořadí  1-10.  V druhé poloze dalekohledu se 

měření provádělo bez změn, ale zápis měřených hodnot byl opačný 10-1.   V druhé 

skupině a v první poloze dalekohledu se čtení nastavilo na hodnoty blízké 100g a zápis se 

prováděl stejně jak v první skupině. Při měření výškových úhlů se okrem otáčení alhidády 

také měnilo cílení. V první měřené skupině v první i v druhé poloze dalekohledu se cílilo 
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na nitkový kříž kolimátoru ze zdola na střed. V celé druhé skupině to bylo ze shora na 

střed.  

 

Počet Vodorovný úhel Vodorovný úhel Výškový úhel Výškový úhel 
měř. Hz [g] Hz [g] V [g] V[g] 

  I(+) II(-) I(+) II(-) I(+) II(-) I(-) II(+) 
1 0,1263 200,1246 100,0438 300,0433 100,0064 300,0010 100,0058 299,9996 
2 0,1268 200,1249 100,0431 300,0436 100,0058 300,0006 100,0064 299,9992 
3 0,1264 200,1249 100,0432 300,0428 100,0056 100,0014 100,0064 299,9988 
4 0,1258 200,1245 100,0432 300,0428 100,0058 300,0008 100,0062 299,9993 
5 0,1252 200,1252 100,0438 300,0430 100,0066 300,0002 100,0060 299,9990 
6 0,1256 200,1246 100,0436 300,0431 100,0068 300,0004 100,0058 299,9988 
7 0,1256 200,1252 100,0430 300,0428 100,0066 300,0002 100,0062 299,9989 
8 0,1256 200,1256 100,0429 300,0435 100,0066 300,0010 100,0060 299,9988 
9 0,1252 200,1245 100,0428 300,0438 100,0068 300,0000 100,0059 299,9992 

10 0,1258 200,1246 100,0434 300,0432 100,0070 300,0006 100,0060 299,9982 

Tab. 6.1.  Zápisník měřených úhlů měřicí totální stanice Topcon GPT 8203M 

  

Obr. 6.7 Kolimátor 

Postup výpočtu: 

1. Vypočteme si jednoduchý aritmetický průměr z první a druhé polohy 

dalekohledu:  

                                                             
.

2
21 llL 


                                                       

(6.12)                                                                          
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2. Následuje výpočet oprav: 

                                       푣 = ∑ 푙 − 푙  ,                                        (6.13)                                                                          

kde l je průměr z první a druhé polohy dalekohledu a n je počet opakování.   

3. Výslední směrodajné odchylky vypočteme podle vztahů: 

                                                                   휎 = ± [ ] ,                                               (6.14) 

                                               휎 = ± [ ] ,                                             (6.15) 

                                               휎 = ± .                                             (6.16) 

Výsledky směrodajné odchylky σ jsou v sekundách. Výpočet chyby v přestavovaní 

alhidády je v příloze č.5. 

6.5.2 Kolimační chyba 

Kolimační chyba, vzniká v případech, kdy záměrná přímka Z není kolmá k ose 

dalekohledu H (viz kapitola 5.2). Téhle chybě se dá přejít určením její velikosti, měřením 

ve dvou polohách dalekohledu.  

Měření jsme vykonávali v laboratoři IGDM.  

Použité pomůcky: 

 totální měřicí stanice Topcon GPT 8203M 

 nivelační lať pro přesnou nivelaci 

Postup měření: 

Po upevnění a zhorizontování přístroje na pilíř jsme zahájili měření na svislé 

postavenou invarovou nivelační lať. Ověřovací zkouška se měřila ve dvou skupinách o 

dvou řadách a řada pozůstávala z 10 cílení. Měřit se začínalo v první poloze dalekohledu. 

Začínající cílení bylo na prvním dílu horního konce latě. Postupovalo se směrem dolu až 

na konec laty. Poslední desáté měření skončilo na 60 díle na lati. Ve druhé poloze 

dalekohledu se postupovalo přesně naopak. To jisté se zopakovalo i v druhé skupině. Při 

každém novém zacílení v první skupině se muselo otočit alhidádou přístroje ve směru 

hodinových ručiček. Měřením v druhé skupině se alhidádou otáčelo proti směru 

hodinových ručiček.          
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Hodnoty naměřené přístrojem: 

    Hz Hz V V 
Číslo 

měření 
Díl na 

lati [g] [g] [g] [g] 

1 1 
0,0678 100,0172 82,0228 82,0204 

200,0674 300,0174 317,9875 317,9878 

2 7 
0,0794 100,0274 84,7915 84,7905 

200,0788 300,0264 315,2192 315,2198 

3 13 
0,08530 100,0332 87,6225 87,6221 
200,0850 300,0334 312,3894 312,3884 

4 19 
0,0939 100,0415 90,5013 90,5013 

200,0928 300,0424 309,5096 309,5098 

5 25 
0,1009 100,0485 93,4189 93,4200 

200,0992 300,048 306,5898 306,5924 

6 31 
0,1050 100,0529 96,3656 96,3652 

200,1038 300,0530 303,6446 303,6450 

7 43 
0,1096 100,0583 102,2926 102,2924 

200,1090 300,0580 297,7168 297,7163 

8 49 
0,1115 100,0606 105,2504 105,2496 

200,1101 300,0611 294,7590 294,7590 

9 55 
0,1142 100,0612 108,1892 108,1866 

200,1134 300,0612 291,8226 291,8210 

10 60 
0,1157 100,0645 110,6112 110,6120 

200,1161 300,0652 289,3988 289,3984 

Tab. 6.2. Zápisník naměřených uhlů pro zjištění kolimační chyby 

              Postup výpočtu: 

1. Výpočet rozdílu mezi první a druhou řadou v obou skupinách: 

                          
II
2

I
22

II
1

I
11 llllll   .                                     (6.17)                                                  

2. Výpočet aritmetického průměru:  

                                                          2
21 lll 


.                                           

(6.18)                                                                      

3. Výpočet opravy pro každý směr: 

                     212211 vvvllvllv  .                     (6.19)                                    
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4. Výpočet směrodatné odchylky aritmetického průměru dvou skupin: 

                                               

 
40

´ vv


.
                                                (6.20)                             

5. Směrodatná odchylka jednou měřeného směru v obou polohách dalekohledu: 

                                          ´.87,0   .                                                   (6.21)                                        

6. Výpočet kolimační chyby: 

                                      

       
     2

´´
bcccbb

clbcblcck s





                                        (6.22)                               

kde  bi, ci jsou redukované koeficienty a l ̍i je redukovaný rozdíl. 

                       

     
101010

´
´

´
´

´ i
ii

i
ii

i
ii

lllcccbbb
i


            

 (6.23)                               

 Redukované koeficienty vypočteme:  

                 2
.2

cos
2 ´

2
´
1´´ llltgcb iii

i
i


 

                       
(6.24)                                    

                εi je zenitový úhel. 

7. Výpočet sklonu klopné osy: 

                                      

       
     2bcccbb

blbcclbbw





.                                         (6.25)                                  

8. Výpočet oprav: 

                                                   
´.. iisii lwckbv  .                                      (6.26) 

Pro kontrolu můžeme sestavit kontrolní rovnici :   

                                                      ́´.´.´ llwclkblvv s  .                             (6.27)      

   

9. Výpočet směrodatné odchylky: 
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7
vv


.                                                (6.28)                                                                  

Výpočet byl proveden ve výpočetním formuláři, který je v příloze č. 6. 

 

Obr. 6.8 Nivelační lať pro přesnou nivelaci 
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7. Měření délek 

Podobně jako u měření úhlů, také měření délek je jednou ze základných činností 

v geodézií. Podstatou měření délek je porovnání určované délky s délkovým normálem – 

metrem a vyjadřuje se v jednotkách tohoto normálu.  

Podle toho, co se měří při určovaní délky, rozeznáváme: 

- přímé měření délek (měří se bezprostředně délka)       

- nepřímé měření délek (měří se uhel, nebo laťové úseky, s kterými je určovaná 

délka v známem matematickém vztahu). 

V současnosti se délky měří převážně nepřímými měřeními, do kterých můžeme zařadit 

i fyzikální způsoby. Fyzikální způsoby měření délek jsou založeny na teorií 

elektromagnetického vlnění.  Dělíme je na interferenční, zvukové a elektronické. Pro 

geodetické účely se nejvíce využívá elektronický měření délek. Podstatou měření délek 

tímto způsobem je v tom, že se známe rychlosti šíření elektromagnetických vln v a 

tranzitního času t, který spotřebuje vlna na projetí měřené délky od vysílače po odrazní  

médium a spět do přijímače. Délku jsme odměřili dva krát a tedy vztah bude vypadat: 

2푠 = 푣 푡 + 푐                                                       (7.1)                                        

 =>푠 =  + 푐                                                     (7.2)                         

kde c je adiční konstanta.                                                        

Jako reflektory se používají optický hranoly se schopnostmi odrazu světla.  Přesnost 

měření délek při známé rychlosti elektromagnetických vln závisí od přesnosti měření času 

t, který se určuje pomoci vysílaných impulzů a jich příjmu, nebo pomoci fázového rozdílu 

amplitudově modulovaných vln. Impulzní dálkoměry mají menší přesnost. Užívají se na 

měření délek větších než 100 kilometrů.  

Nevýhodou je, že elektromagnetické vlnění podléhá vlivu refrakce. To znamená, že 

vlnění vysíláno z přístroje se nešíří přímočaře ale po křivkách. Z toho vyplívá, že skutečná 

délka bude kratší než délka naměřena. Proto se k měření zavádějí fyzikální redukce a 

redukce matematická. Fyzikální redukce odstraňuje vlivy teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. 

Redukce matematická zajišťuje převod délky na povrch referenční plochy a do 

kartografického zobrazení.  



Matej Byrtus: Kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M 

 

35 
 

V minulosti se délky opravovali po měření.   Dnes se délky opravují při samotném 

měření, zavedením aktuálních hodnot teploty, tlaku a vlhkosti do přístroje.  

7.1 Fyzikální a matematicky redukce 

7.1.1 Fyzikální redukce můžeme zadávat: 

- Obecným způsobem výpočtu pomoci Barell – Seaarsova vzorce 

- Pomoci tabulek, nomogramů, fotogramů 

- Firemní rovnice. 

Barell – Seaarsova vzorce 

Jedná se o univerzální a přesné vzorce, kterých podstatou je určení aktuálního stavu 

indexu lomu prostředí od kterého se odvíjí šíření rychlosti světla v daném prostředí. 

Nevýhodou je zdlouhavost výpočtu. 

Výpočet pomocí tabulek, nomogramů a fotogramů 

 Tyto metody je možno použít přímo v terénu. Jejích výhodou je rychlost a 

jednoduchost. Nevýhodou je přesnost a použitelnost, která je vázaná jen pro konkrétní typ 

přístrojů.  

Firemní rovnice    

Jedná se o nejspolehlivější způsob určení fyzikální redukce. Vzorce jsou upraveny tak,     

aby byl výsledný vztah co nejjednodušší. Všechny zmiňované metody mají výstupní 

hodnoty vyjádřené v ppm. 

7.1.2 Matematické redukce   

V matematické redukci se převádí šikmá vzdálenost po fyzikální redukci na délku 

geodetické křivky na povrchu elipsoidu resp. na kartografické ploše. Do matematické 

redukce se zahrnuje i vliv zakřivení trajektorie elektromagnetické vlny refrakcí a 

topografické redukce. [2]  

Schéma matematické redukce 

Prostřednictvím schém si ukážeme matematickou redukci pro vzdálenost do 60 km, což 

je v praxi největší délka měřená fázovými geodetickými elektronickými dálkoměry. 



Matej Byrtus: Kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M 

 

36 
 

Dn    L    l    s    s´e    se    sg    sp,                                (7.3)

  

kde Dn je délka naměřená dálkoměrem se zavedenými přístrojovými korekcemi a po 

fyzikální redukci, 

 L je přímá spojnice koncových bodů A, B délky, 

 l  je délka tětivy průmětů bodů A, B na referenční kouli, 

 s je příslušný oblouk na referenční kouli, 

 s´e je průmět této délky do referenčního elipsoidu svislicemi bodů A, B k    

referenční kouli, 

 se je délka normálového řezu daného normálou bodu A a bodem B, 

 sg  je délka geodetické křivky mezi body elipsoidu A0, B0, 

 sp  je délka sg zobrazená do kartografické plochy. 

Dn B
  A L

    HB
  HA        s
    A0                            B0
            l 

        R                R

                  

              C
 

B            ref. koule
           referenční

                  elipsoid
 L        B0
        s

A         s´e              B´0
   se

           A0                Be

  sg

              
     C

 

Obr. 7.1. Délky při matematické redukci [2] 

Při výpočte matematických redukcí je důležitá skutečnost, že mnohé z uvedených 

veličin jsou si velice blízké. Pro krátké délky prakticky splývají, a tedy jejich výpočet lze 

přeskočit. Už při délkách blízkých 10 km se výpočty podstatně zredukují: 

                 Dn  60 km  L   l  s  se  sp 

Dn  20 km   l  s  se  sp 

Dn  10 km    s   sp. 
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V další tabulce je pak podle velikosti měřené vzdálenosti ukázáno, které dále uvedené 

vzorce je třeba užít: 

             Dn  60 km (8)L  (9)  s(12)se  (13)sp 

Dn  20 km    (9)s(12)se  (13)sp 

Dn  10 km    (11)s   (13)sp 

Dn    6 km    (11)s   (14)sp 

Dn    1 km    (11)s   (15)sp 

 Redukce Dn  L (z refrakce): 

                                  
  rn

n
n sD

R
DkkDL  2

3
2

24
2                            (7.4)                                                                

kde R = 6380 km a k je refrakční koeficient, určený pro světelné dálkoměry při znalosti 

výškového rozdílu koncových bodů měřené vzdálenosti z jednostranně měřené vzdálenosti 

anebo z oboustranně měřených zenitových vzdáleností či přibližně odhadnutý z denní doby 

a oblačnosti: 

  den - jasno:   k = 0,13 

  den, noc - zataženo:   k = 0,20 

  noc, jasno:   k = 0,30. 

Pro rádiové dálkoměry lze dosadit k = 0,20.  

             Redukce L  s (z nadmořské výšky na referenční kouli): 

                                      

 
k

BA

BA s

R
H

R
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HHLs 

























11

22

                                         

(7.5)                                                      

kde R je poloměr křivosti normálového řezu elipsoidu o azimutu . R je funkcí 

parametrů elipsoidu, zeměpisné šířky bodu A A a azimutu. Určí se buď přímo z diagramu 

podle B. Delonga, nebo výpočtem například podle vzorců: 
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kde N je vedlejší geodetická funkce, 
2

22
2

a
bae 

 = 0,00667437223 je hlavní excentricita 

elipsoidu, 
2

22
2

b
bae 

 = 0,006719218798 je vedlejší excentricita a a = 6377397,15508m je 

hlavní poloosa. Číselné konstanty platí pro Besselův elipsoid použitý v zobrazení S-JTSK. 

Člen 
2

3

24R
Ds n

k   vyjadřuje vliv zakřivení Země. 

Pro délky kratší než 10 km lze použít zjednodušený vzorec: 

                                   

 






 






R
HH
HHDs

BA

BAn

1

22  ,                                      (7.8)                                      

            Redukce s  se (z referenční koule na elipsoid) 

                                 
eA

n
Be sse

R
DHss   222 coscos

                     
(7.9) 

kde e´2 a další veličiny převezmeme z předchozích výpočtů. A  je zeměpisná šířka bodu 

A. 

Redukce s,se  sp (ze zobrazení) 

Vzorce se liší podle měřené vzdálenosti: 

                                          
 BmAep mmmss  4

6
1  ,                                   (7.10)                                

                                           
 BAp mmss 

2
1

,
                                              (7.11) 

 Aep mss   ,                                                   (7.12)                                                  

kde m jsou měřítka zkreslení S-JTSK pro koncové (A, B) a střední bod (m) měřené délky. 

Měřítko získáme z přibližných souřadnic bodů vypočtením vzdálenosti od počátku 

souřadnicové soustavy ( 22 XYR  ) a následnou interpolací v tabulce nebo vyčíslením z 

řady: 
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(7.13) a (7.14) 
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Souřadnice středního bodu získáme zprůměrováním souřadnic bodů koncových. Nelze 

průměrovat vzdálenost od počátku R. Souřadnice se pro výpočet zaokrouhlují na 

dekametry. [2] 

7.1 Měřická základna 

Kalibraci totální stanice GPT 8023M Topcon jsme prováděli na dálkoměrné základně u 

Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Základna je v provozu od roku 1980. Je 

stabilizovaná podél vrstevnice. Je umístněná v lese, co je výhodou pro snížení teplotních 

výkyvů a přímého slunečního záření. Základnu tvoří sedům betonových pilířů s celkovou 

délkou 251,620 m. Stabilizace betonových pilířů je provedena do hloubky 1,3 m. Průměr 

pilíře v dolní časti je 0,7 m, v horné časti která je nad terénem je průměr 0,4 m. Do středu 

pilíře je uložen čep s křížem. Všechny pilíře leží v jedné přímce. Proti poškození je chrání 

plechové poklopy na zámek.   Jejím provozovatelem je VŠB-TU Ostrava. 

 

Obr. 7.2 Měřická základna u Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 
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Obr. 7.3 Přístroj na základně 

7.3 Postup na měřicí základně 

 Pomůcky: 

- totální stanice Topcon GPT 8203M 

- odrazní hranol Topcon 

- sedm třínožek s optickým dostřeďovačem a sedm šroubů 

- digitální termometr GTH 175/MO-E  

- digitální barometr GPB 1300  

             Postup: 

Před samotným měřením si zhorizontujeme a zcentrujeme všechny třínožky a upevníme 

pomoci šroubů. Totální stanici taky horizontujeme a zcentrujeme. Změříme teplotu a tlak a 

dané hodnoty zapíšeme do přístroje. Přístroj si na základě zadaných hodnot automaticky 

určí atmosférické korekce ppm, o které se budou dané délky opravovat. S přístrojem 

začínáme měřit na pilíři č.1. Postupně cílíme a měříme na body ostatních pilířů (1-2, 1-3, 

1-4, 1-5, 1-6, 1-7). Každou délku měříme 5 krát. Po odměření přestavujeme odrazní terč na 

další pilíř. Po ukončení měření na pilíři č.7 měníme stanovisko přístroje na pilíř č.2 a 

měření opakujeme (2-3, 2-4, …, 2-7). Takto pokračujeme v měření až na pilíř č.6, který je 

posledním stanoviskem (6-7).  Vzdálenosti mezi body byli odměřený ve všech 
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kombinacích. Spolu bylo naměřeno 21 vzdálenosti mezi body, přičemž 15 bylo 

nadbytečných. 

 

Obr. 7.4 Přiblížení měřické základny, a cíleni 

 

Vzdálenost     Měření     Průměr 
bodů [m] 1 2 3 4 5 [m] 

d 1,2 14,056 14,057 14,057 14,057 14,057 14,057 
d 1,3 32,997 32,997 32,997 32,996 32,997 32,997 
d 1,4 64,979 64,979 64,979 64,979 64,979 64,979 
d 1,5 109,018 109,018 109,018 109,018 109,017 109,018 
d 1,6 177,932 177,932 177,932 177,932 177,932 177,932 
d 1,7 251,620 251,621 251,620 251,620 251,620 251,620 
d 2,3 18,940 18,941 18,941 18,941 18,941 18,941 
d 2,4 50,922 50,922 50,922 50,922 50,922 50,922 
d 2,5 94,962 94,962 94,962 94,962 94,961 94,962 
d 2,6 163,876 163,876 163,877 163,876 163,876 163,876 
d 2,7 237,565 237,565 237,565 237,565 237,565 237,565 
d 3,4 31,9830 31,983 31,983 31,983 31,983 31,9830 
d 3,5 76,021 76,021 76,0210 76,0210 76,022 76,0210 
d 3,6 144,936 144,937 144,936 144,935 144,936 144,936 
d 3,7 218,627 218,627 218,627 218,627 218,627 218,627 
d 4,5 44,040 44,040 44,040 44,041 44,040 44,040 
d 4,6 112,954 112,953 112,955 112,954 112,954 112,954 
d 4,7 186,644 186,643 186,643 186,643 186,644 186,643 
d 5,6 68,915 68,915 68,915 68,915 68,915 68,915 
d 5,7 142,605 142,605 142,605 142,605 142,605 142,605 
d 6,7 73,691 73,691 73,691 73,691 73,691 73,691 
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Tab. 7.1. Zápisník měřených délek přístrojem Topcon GPT 8203M na dálkoměrné 

základně 

7.3.1 Měření na barevní terče 

Postup měření probíhal stejně jako na odrazní zrcadlo. Měřili jsme spolu na sedm různě 

barevných terčů (červený, žlutý, zelený, stříbrný, černý, sivý a bílý). Rozměry terčů jsou 

20x20 cm a byli zapůjčeny z IGDM. Naším cílem bylo zjistit vlastnosti přístroje při měření 

na různé odrazní plochy, které by se mněli projevit při vyhodnocováni směrodajných 

odchylek.  

Naměřené hodnoty jsou v příloze č.4.    

 

Obr. 7.5 Barevní terč na měřické základně 

7.4 Vyhodnocení naměřených hodnot  

Z vyhodnocení naměřených hodnot určíme: 

- přesnost elektronického dálkoměru 

- adiční konstantu c 

- směrodajnou odchylku. 
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7.4.1 Určení přesnosti elektronického dálkoměru 

Výrobcové elektronických dálkoměrů nejčastěji charakterizují přesnost jednotlivých 

přístrojů směrodajnou odchylkou měřené délky d v tvaru: 

휎 = ±(푎 + 푏. 푝푝푚),                                      (7.15)                                               

kde a představuje adiční člen a b násobný člen. Tyhle parametry udávaný výrobcem 

jsou získané nejčastěji zpracováním mnohonásobných měření v laboratorních podmínkách. 

Možnost ověřit parametre v terénních podmínkách je na délkové základnici [3]. 

Postup výpočtu: 

- vypočteme si průměr na jedno cílení, tedy průměr z pěti naměřených délek na 

daný cíl. Dostaneme hodnotu 푚 . Daná hodnota je opravená o vliv teploty a 

tlaku, 

- ke zprůměrované hodnotě doplníme skutečné hodnoty 푥̅. Skuteční hodnoty 

byli získaný z měření Geodimetrem ze dne 23. 2. 2002, 

 

- vypočteme si chyby 1  pro každou měřenou vzdálenost: xm  ˆ1 ,     (7.16) 

- vypočteme čtverce všech hodnot 2
1 , 

- výpočet směrodatné odchylky:  

                                                   
 

n

2
1ˆ 

                                             (7.17) 

kde n je počet měření. 

Výpočet byl proveden ve výpočetním formuláři, který je v příloze č. 7. 

7.4.2 Adiční konstanta c 

Přístrojové opravy lze rozdělit do dvou hlavních skupin: na opravy konstantní velikosti 

a na opravy úměrné měřené délce. 

Do opravy konstantní velikosti se zahrnuje výpočet adiční konstanty dálkoměrů c. 

Zjišťují se laboratorně, nebo na srovnávacích geodetických základnách. Délky základen 

musí být určeny s vysokou přesností a jejich chyba by neměla překročit desetinu 

předpokládané chyby dálkoměru. Porovnáním délky geodetické základny sg s délkou 

naměřenou dálkoměrem sm  se získá adiční konstanta c. 
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Vztah pro adiční konstantu: 

 c = sg - sm                                                                       (7.18) 

Konstanta se skládá ze dvou částí. První část konstanty je geometrického původu a tvoří 

ji vzdálenost geometrického počátku měřené délky od vertikální osy přístroje, která je 

totožná s vertikální osou příchytného šroubu a geometrického konce měřené délky od 

vertikály totožné s olovnicí odrazného systému. Druhá část konstanty je součtem všech 

konstantních systematických chyb, způsobených různými druhy zpoždění signálů 

v elektrických obvodech přístroje a systematickou chybou měřeného časového intervalu 

nebo fázového rozdílu. Protože parametry elektrických obvodů se mohou časem měnit, je 

nutno adiční konstantu ověřovat v určitých časových intervalech [4]. 

Výpočet adiční konstanty: 

Víme, že výpočet adiční konstanty souvisí s naměřenými délkami na základnici, jenže 

naměřené délky, nemusí zodpovídat skutečným hodnotám. Proto se robí nadbyteční počet 

měření délek ve všech kombinacích. Tyhle naměřené hodnoty se pak vyrovnávají.  

Veličiny, které jsou spolu vázané přesnými matematickými vztahy (součet úhlů 

v rovinném trojúhelníku nebo v našem případě délky mezi pilíři na základnici) a jsou 

v nadbytečném počtu, ale vplyvem měřických chyb nesplňují odměřené hodnoty přesně 

dané podmínky, přistupujeme k vyrovnání měření s podmínkami.  

Máme n měření l1,…, ln. Váhy p v tomto případě nezavádíme, protože důraz pro každé 

jedno měření považujeme za stejný. Pak skutečný hodnoty odměřených veličin Li budou 

vypadat: 

 퐿 = 푙 + 푣                                                   (7.19)                                          

 splňují r = (n-k) vztahů, kde r je počet nadbytečných měření a k je počet nutně 

odměřených prvků. Tedy musíme sestavit 15 podmínkových rovnic: 

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  
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휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,  

휑 = (퐿 + 푐) + (퐿 + 푐) − (퐿 + 푐) = 0,                                                                (7.20) 

Splnění těchto podmínek můžeme rozvinout podle vztahu (7.19):  

휑 = (푙 + 푣 + 푐) + (푙 + 푣 + 푐) + (푙 + 푣 + 푐) + ⋯ + (푙 + 푣 + 푐) − (푙 + 푣 + 푐)

= 0, 

휑 = (푙 + 푣 + 푐) + (푙 + 푣 + 푐) + (푙 + 푣 + 푐) + ⋯ + (푙 + 푣 + 푐) − (푙 + 푣 + 푐)

= 0,  

                                   ⋮   

휑 = (푙 + 푣 + 푐) + (푙 + 푣 + 푐) − (푙 + 푣 + 푐) = 0.                                     (7.21)                                                         

Odměřené veličiny li vplyvem chyb podmínku nesplní, proto zavádíme uzávěry: 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 + 푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 +  푙 + 푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 ,                        

휑 = (푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 − 푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 
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휑 = (푙 + 푙 + 푙 + 푙 − 푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 − 푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 + 푙 − 푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 , 

휑 = (푙 + 푙 −  푙 ) = 푢 .                                                                                    (7.22) 

Naší úkolem je teď připojení oprav k odměřeným hodnotám a anulovat odchylky. 

Podmínky mohou mít nelineární tvar, proto je linearizujeme do Taylorovho tvaru, přičemž 

použijeme pouze členy 1. rádu:    

휑 +
휕휑
휕푙 푣 +

휕휑
휕푙 푣 + ⋯ +

휕휑
휕푙 푣 = 0, 

휑 +
휕휑
휕푙 푣 +

휕휑
휕푙 푣 + ⋯ +

휕휑
휕푙 푣 = 0, 

        ⋮ 

 휑 + 푣 + 푣 + ⋯ + 푣 = 0,                                                                  (7.23)  

dané členy si upravíme: 

 푎 = , 푏 =  , … , 푟 =  (i=1,2,3,… n) a 휑 = 휑 ,… 휑 = 휑  

upravené členy dosadíme do rovnic (7.23) a dostaneme přetvořené rovnice s podmínkami, 

které mají ve všeobecnosti tvar:  

                          , 

                          , 
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                              ⋮ 

                          .                                 (7.24)                                                                  

V maticovém zápise budou mat přetvořené rovnice s podmínkami tvar:  
 

                                                            퐴 푣 + 푢 = 0,                                                    (7.25)                                                                                      
kde 

                       





















nnn

rn

rba

rba
rba

A









222

111

, ,   ,2

1

1,





















n

n

v

v
v

v


   .1, vAu T
r   

A je matice koeficientů, v je vektor oprav a u je vektor odchylek. 

Rovnice (7.25) můžeme řešit dvěma způsoby. Buď přejít na vyrovnání 

zprostředkujících měření, nebo na vyrovnání pomoci korelátů.  

 Přechod na vyrovnání zprostředkujících měření: 

V soustavě n neznámých oprav vázaných  r  rovnicemi zvolíme (n – r) opravy jako 

zprostředkující neznámé, kterými pomocí  r podmínkových rovnic vyjádříme r  ostatních 

rovnic oprav. Toto určení se provede např. postupnou eliminací, a způsob je proto vhodný 

jen tehdy, jestli-že podmínkové rovnice mají jednoduchou stavbu (koeficienty jsou nulové 

nebo jedničkové) a počet zprostředkujících oprav  (n – r) je malý (menší než r, tj. n < 2r) 

[5].  

Vyrovnání zprostředkujících měření: 

Způsob vyrovnání zprostředkujících měření používáme v případech, kdy se neznámy 

veličiny neměří přímo, ale se určují prostřednictvím jiných odměřených veličin, které jsou 

s neznámými veličinami v definovaném funkčním vztahu. K vyrovnání dojde, když máme 

nadbytečné měření a můžeme sestavit více rovnic než neznámých. Musí tedy platit n > r > 

k [6]. 

Podmínka 21 > 15 > 7 => je splněna. 

Přetvořena podmínková rovnice 7.20 budou vypadat: 
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.                             (7.26)                                                                                                          

  

 

Teď jsi, zvolíme 6 neznámých podle podmínky n – r = 21 – 15 = 6, za pomoci, kterých si 

vypočteme dalších 15 neznámých oprav: 
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                                                (7.27)                                                                                                          

Kontrola správnosti sestavených rovnic oprav všeobecně : 

[a]  + [b]  + [c]  + [d]   + [e]  + [f]   + [g]   + [-p]  + [s] = 0 

[aa] + [ab] + [ac] + [ad] + [ae] + [af]  + [ag] + [-ap] + [as] = 0 

[ab] + [bb] + [bc] + [bd] + [be] + [bf] + [bg] + [-bp] + [bs] = 0 

[ac] + [bc] + [cc] + [cd] + [ce] + [cf] + [cg] + [-cp] + [cs] = 0 

[ad] + [bd] + [cd] + [dd] + [de] + [df] + [dg] + [-dp] + [ds] =  0 

[ae] + [be] + [ce] + [de] + [ee] + [ef] + [eg] + [-ep] + [es] = 0 

[af] + [bf] + [cf] + [df] + [ef] + [ff] + [fg] + [-fp] + [fs] = 0 

[ag] + [bg] + [cg] + [dg] + [eg] + [fg] + [gg] + [-gp] + [gs] = 0                            

[-ap] + [-bp] + [-cp] + [-dp] + [-ep] + [-fp] + [-gp] + [-pp] + [-ps] = 0 

[as] + [bs] + [cs] + [ds] + [es] + [fs] + [gs] + [-ps] + [ss] = 0.                                      (7.28)                                                                                                          
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Kontrola správnosti sestavených rovnic oprav v číselné formě:  

042670210315161615131
070153559111195
021035105152530302515
031515654321
0519255108642
06111304812963
06111303691284
0519252468105
031515123456
07615356101212106












 (7.29)                                                                                                          

Pro soustavu rovnic (7.29) bola splněna podmínka rovnosti. Pokračujeme v sestavení 

normální rovnice.                                                                                                            

0105152530302515
015654321
0255108642
0304812963
0303691284
0252468105
01523456

7

6

5

4

3

2

1









Ucponmll
Ucponmll
Ucponmll
Ucponmll
Ucponmlk
Ucponmlk
Ucponmlk

                           (7.30)                                                                                             

kde Ui  vypočteme: 

U1 = u1 + u2 + u3 + u4 + u5   

U2 = u1 + u2 + u3 + u4 + u5 + u6 + u7 + u8 + u9  

U3 = u1 + u2 + u3 + u4 + u6 + u7 + u8 + u9 + u10 + u11 + u12 

U4 = u1 + u2 + u3 + u6 + u7 + u8 + u10 + u11 + u12 + u13 + u14                                                        (7.31) 

U5 = u1 + u2 + u6 + u7 + u10 + u11+ u13 + u14 + u15  

U6 = u1 + u6 + u10 + u13 + u15 

U7 = 5u1 + 4u2 + 3u3 + 2u4 + u5 + 4u6 + 3u7 + 2u8 + u9 + 3u1+ 2u11 + u12 + 2u13 + u14 + u15   

 Kolimační chybu spolu s opravami na jednotlivých úsecích vypočteme pomoci matic: 

                                                        A.x + U = 0                                                            (7.32) 
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105152530302515
15654321
255108642
304812963
303691284
252468105
15123456

U
U
U
U
U
U
U

c
p
o
n
m
l
k

UxA  

kde A je maticový zápis normálových rovnic (7.30). Uzávěry U dostaneme se soustavy 

rovnic (7.31) a neznámou matici je x, proto si je vyjádříme pomoci dvou známých matic: 

                                          x = A-1.U                                                                         (7.33) 

kde A-1 je inverzní matice k matici A: 







































2000,01429,01429,01429,01429,01429,01429,0
1429,03878,00408,01020,01020,01020,01020,0
1429,00408,03878,00408,01020,01020,01020,0
1429,01020,00408,03878,00408,01020,01020,0
1429,01020,01020,00408,03878,00408,01020,0
1429,01020,01020,01020,00408,03878,00408,0
1429,01020,01020,01020,01020,00408,03878,0

1A  

Výslední hodnoty z matice x jsou: 

                                                   k = v1 = - 0,208 mm 

                                         l = v2 = 0,106 mm                                                           

                                         m = v3 = -0,065 mm 

                                         n = v4 = 0,192 mm                                                    

                                         o = v5 = -0,237 mm                                                      

                                         p = v6 = 0,306 mm                                                    

                                         c = v7 =1,091 mm   

Obdobně vypočteme i hodnoty pro barevné terče. Výpočet adičních  konstant je v příloze 

č.8. 
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7.4.3 Výpočet směrodatné odchylky z údajů uváděných výrobcem 

     Výpočet probíhal na základě údajů o přesnosti přístroje poskytnutých výrobcem. 

Přesnost přístroje je určována ze vztahu: 

   






  dba 610


                                (7.34) 

kde   d je měřená délka (průměr z 5 délek) v mm, 

            a je konstantní hodnota v mm, 

              b proměnná hodnota, vzrůstající na každý km měřené délky v mm/km (hodnota 

ppm). 

Vypočtené odchylky pro zrcadlo jsou v příloze č. 9. Vypočtené odchylky pro barevné 

terče jsou v příloze č. 10. 

7.5 Vyhodnocení kalibrace úhlů a délek 

Vyhodnocovali jsme výsledky naměřených uhlů a délek. Měření probíhalo v laboratoři 

IGDM a na měřické základně (viz. kapitola 4.5.1, 4.5.2, 5.3). 

7.5.1 Chyba v cílení při přestavované alhidádě 

Z naměřených vertikálních a horizontálních uhlů jsme si vypočítali směrodatné 

odchylky zH   a V  pro obě skupiny. Výslední odchylky jsou aritmetickým průměrem 

obou skupin. 

 Datum kalibrace 1. skupina  2. skupina Výsledná odchylka 

Vertikální uhel V  10.11.2009 ±cc ±1,936cc ±2,009cc 

Horizontální uhel zH   10.11.2009 ±cc ±2,069cc ±2,579cc 

Tab. 7.2 Výslední hodnoty z ověřovací zkoušky uhlů 

Přesnost měření uhlů, udávaná výrobcem je 1,0 mgon. 

Z uvedených hodnot v tabulce 7.2 vyplívá, že přístroj Topcon GPT 8203M zodpovídá 

přesnosti udávané výrobcem. Tyto hodnoty se taktéž použili při sestavovaní kalibračního 

listu.      
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7.5.2 Kolimační chyba 

Výpočet a výsledná hodnota kolimační chyby byla vypočítaná podle vztahu, které 

uvádím v kapitole 6.5.2. Kolimační chyba přístroje je ks = 7,689cc. 

7.5.3 Vyhodnocení měřených délek na základnici 

Výsledními hodnotami jsou směrodajní odchylky a adiční konstanty pro odrazný hranol 

Topcon a barevní terče. Postup výpočtu je uveden v kapitole 7.4.1 a 7.4.2. 

Typ odrazného 
povrchu: 

Směrodatná 
odchylka  Adiční konstanta c 

 [mm] [mm] 
odrazný hranol Topcon 2,217 1,091 

barevný terč - červený 3,958 -0,200 

barevný terč - žlutý 3,362 -0,640 

barevný terč - bílý 3,859 0,211 

barevný terč - černý 3,926 - 

barevný terč -zelený 3,166 -0,491 

barevný terč - sivý 3,418 -2,351 

barevný terč -stříbrný 3,660 -1,769 

Tab. 7.3 Vyhodnocení měřených délek na základnici 

Adiční konstantu také uvádíme v kalibračním listě, který se nachází v příloze č.12. 

Přesnost přístroje v měření je podle výrobce: 

- měření délek s odrazným hranolem je   1 mm + 2 ppm 

- měření délek bez hranolu je   3 mm + 2 ppm. 
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8. Základy teorie chyb měření a stanovení nejistot měření 

Z vlastních zkušeností ale i ze zkušenosti jiných měřičů víme, že při měření stejným 

přístrojem, při použití rovnaných metod za přibližně stejných podmínek dostaneme 

rozdílné výsledky. Rozdíly ve výsledcích způsobují chyby měření. Chyby měření sou zase 

výsledkem součtu elementárních chyb, které vznikají za daných podmínek. Když dané 

podmínky nemůžeme úplně přesně zopakovat, protože to není možné, taky i výsledky 

měření nebudou stejné. Tedy naměřené hodnoty i výsledky měření jsou jen náhodnými 

odhady skutečných hodnot.    

Spolehlivost výsledků hodnotíme podle proměnlivosti všech výsledků měření. 

Proměnlivost nedokážeme určit z jediného měření, proto se měření kontroluje opakováním 

(přímo), nebo odměřením veličin, které jsou ve funkčním vztahu s odměřenými veličinami 

(nepřímo). 

8.1 Rozdělení chyb  

Rozdíly ve výsledcích měření způsobují chyby, které rozdělujeme: 

- systematické chyby, 

- hrubé chyby,  

- omyly, 

- náhodné chyby. 

8.1.1 Systematické chyby        

Jsou to chyby, které ovlivňují výsledky měření systematicky a řídí se podle určitých 

fyzikálních a matematických pravidel. Tedy příčinou může byt měřicí přístroj, pomůcky na 

měření ale i fyzikální podmínky prostředí, v kterém měření vykonáváme. Také sem patří 

fyziologické danosti člověka a postup měření. Systematický chyby nedokážeme úplně 

odstranit, ale dokážeme snížit jejích účinky. K snížení účinků přispívá například 

rektifikace přístroje a pomůcek před měřením nebo k výsledkům měření přidáváme opravy 

(indexová chyba, opravy k odměřeným délkám). Systematický chyby se studují v 

korelačním počte. Podle účinků působení rozdělujeme systematický chyby: 

Systematická chyba konstantní: 

Při každém měření působí se stejným znaménkem a velikostí. Tedy i při 
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 opakovaném měření nepoznáme její velikost (indexová chyba, chyba v násobné konstantě 

dálkoměru, kolimační chyba, adiční konstanta, excentricita cíle, …).  

Systematická chyba proměnlivá: 

Projevuje se nadobudaním různých hodnot a různých znamének, přičemž oscilují okolo 

nenulové hodnoty.  Může byt i jednostranná, nebo sériová (skupinová), která ovlivňuje 

svoji konstantou hodnotu nebo střední hodnotu měřicí měření v celé sérii (chyba z účinků 

refrakce, chyba z náklonu nivelační laty, chyba z registrace času, …).      

Systematická chyba postupní:  

Je nestála, plynule mění svoji hodnotu během měření ( chyba z délky pásma se 

vzrůstající teplotou, chyba z ohybu dalekohledu vzrůstajícím zenitovým uhlem, … ). 

Systematické periodické chyby: 

Dá se vyjádřit pomoci goniometrických funkcí, např. sinusoidou (chyba z excentricity 

alhidády, dělení kruhu).  

8.1.2 Ostatní chyby 

Hrubé chyby 

Vznikají nepříznivým součtem elementárních chyb, nebo za nepříznivých okolností, 

podmínek. Nacházejí se za přípustnou chybou. Dokážeme je vyloučit na základě 

vyhodnocení vhodným testem.  

Omyly    

Jsou způsobeny výběrem nesprávného postupu při měření, nebo chybami způsobenými 

lidskou činnosti. K omylu může také dojít, při používaní nefunkčního přístroje. Můžeme 

tedy konstatovat, že se jedná o chyby, kterých výsledkem jsou hrubé chyby. Chybám 

způsobených omylem se dá vyhnout pečlivým postupem měření. Dokážeme je také odhalit 

kontrolním měřením. 

Náhodní chyby           

Již z jich pojmenování vyplívá, že se jedná o chyby, které při celém úkonu měření 

vznikají náhodně. Chápeme je také jako chyby nevyhnutné. Jsou způsobené činnosti 

měřiče, vplyvem prostředí nebo i metodou měření. Jich vplyv a velikost se mění během 
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celého měření. Jsou vzájemně nezávislé a nedají se předvídat. Vplyv náhodných chyb lze 

snížit opakovaným měřením a vyhodnocováním pomoci teorie pravděpodobnosti a 

matematické statistiky.  

8.2 Nejistoty měření 

Nejistota měření můžeme charakterizovat jako parametr přidružený k výsledkům 

měření, který vyjadřuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzované k měřené 

veličině. Základní charakteristikou nejistoty je tzv. standardní nejistota určována 

směrodatnou odchylkou.    

Rozeznáváme tyhle typy nejistoty měření: 

 

Obr. 8.1. Schéma dělení nejistot 

8.2.1 Standardní nejistoty typu A 

Získávají se z opakovaných měření veličiny statistickou analýzou naměřených hodnot. 

Základem pro její určení je opakované měření a získávání nezávislých výsledků měření za 

stejných podmínek. Standardně by se měření mělo opakovat nejméně 10x. Pro menší počet 

opakování se předpokládá znalost jiného podrobného souboru s větším počtem měření, na 

jehož základě lze přepočítat nejistoty daného souboru. Původně se spojoval pojem nejistoty 
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s náhodnými chybami.  Nejistoty byli tedy totožné s intervalem spolehlivosti na zvolené 

hladině pravděpodobnosti. Charakteristickou vlastností je, že s rostoucím počtem měření se 

nejistota typu A zmenšuje a při měření jedné veličiny je rovno směrodatné odchylce 

aritmetického průměru: 

                                                                  푢 = 푠 ̅                                                        (8.1) 

kde uA  je označení standardní nejistoty typu A. 

 8.2.2 Standardní nejistota typu B 

Nejistoty typu B označujeme uB a liší se od nejistot typu A, tým že se neurčuji 

statistickým způsobem. Nejistoty typu B se vážou na známe zdroje, které nelze vyloučit 

opakovaným měřením, ale jich identifikováním.  

Nejčastějším zdrojem nejistot typu B jsou nepřesnosti: 

- použitých měr a měřicích přístrojů, které jsou způsobené nejistotou kalibrace 

- fyzikálních konstant vystupujících v matematickém modelu měření  a reálním 

procesem 

- určení podmínek měření a určení ovlivňujících veličin. 

8.2.3 Kombinovaná standardní nejistota 

Označujeme ji jako uC a je kombinací nejistoty typu A a nejistoty typu B. Často se 

používá v etalonáži a praxi, kde se upřednostňuje vyjádření výsledků měření jednou 

hodnotou – kombinovanou nejistotou, kterou můžeme vyjádřit: 

                                                       
22
BAC uuu  .                                                 (8.2) 

Kombinovaná standardní nejistota udává interval, ve kterém se s poměrně velkou 

pravděpodobností může vyskytovat skutečná hodnota měřené veličiny [7].  

8.2.4 Rozšířená nejistota  

Označujeme ji U a je definovaná vztahem: 

                                                         CukU                                                           (8.3) 

kde, k je koeficient rozšíření.  
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Rozšířená nejistota se používá v případech, kdy potřebujeme určit intervalové odhady 

s velikou pravděpodobností výskytu (více jak 68 %). Proto se ke kombinovaným 

standardním nejistotám přidává koeficient rozšíření k. Má skoro stejný význam jako 

význam kvantilů u normálního Gaussova rozdělení. Hodnota koeficientu rozšíření se určí 

konvencí, nebo výpočtem z údajů poskytovaných experimetářem pro výpočet výsledku 

měření.  Rozšířená nejistota nepatří přímo k standardním nejistotám. 

8.2.5 Zdroje nejistot 

Za zdroj nejistot považujeme všechny jevy, které určitým způsobem ovlivňují a 

odklánějí naměřenou hodnotu od hodnoty skutečné. Mezi nejčastější zdroje nejistot 

vyskytující se při měření patří: 

- nesprávný postup při měření 

- nesprávný výběr přístroje 

- zaokrouhlení získaných hodnot 

- nesprávné použití vztahů při vyhodnocovaní  

- odlišní podmínky při opakovaném měření 

- další příčiny. 

U nejistoty měření platí všeobecní zásady: 

- nejistoty jsou neoddělitelnou součástí naměřených a vyhodnocovaných hodnot 

- konkrétní typ nejistoty musí být jednoznačně určen, a její hodnoty se 

zaokrouhlují na dvě platné číslice 

- mohou se používat absolutní nebo relativní nejistoty 

- při rozšířené nejistotě musí být uvedený koeficient rozšíření. 

Některé ze zdrojů se projevují výhradně, či výrazněji v nejistotách vyhodnocovaných 

nejistotu typu A, jiné při použití nejistoty typu B. Mnohé zdroje ale mohou být příčinou 

obou skupin nejistot, a zde může být právě největší nebezpečenství [7].  
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9. Výpočet nejistot a jejích vyhodnocení 

V následující kapitole se budeme věnovat způsobu výpočtu nejistot, tedy 

standardní nejistota typu A, standardní nejistota typu B, kombinované 

standardní nejistota a rozšířené nejistoty a jich aplikace a vyhodnocení na: 

- cílení a čtení při přestavované alhidádě 

- měření délek na měřické základně. 

9.1 Stanovení nejistoty v cílení při přestavované alhidádě 

V laboratoři IGDM jsem testoval totální stanic Topcon GPT 8203M a její měření 

horizontálních a vertikálních uhlů při přestavované alhidádě (viz. Kapitola 6.5.1). 

Podstatní je to, že byl počet opakovaní měření n ≥ 10, tedy při výpočtech se nás budou 

týkat jen výpočty standardních nejistot  pro přímé měření (kdyby byl počet menší tedy n < 

10, museli by jsme určit kvantifikovaný odhad nebo zavést korekční koeficient). 

9.1.1 Postup výpočtu standardní nejistoty typu A - uA 

Vypočteme si odhad údaje x měřené veličiny, který je dán výběrovým průměrem x z n-

naměřených hodnot xi podle vztahu: 

                                                          



n

i
ix

n
x

1

1                                                    (9.1) 

kde, xi představuje rozdíl čtení první a druhé polohy dalekohledu a to zvlášť pro 

vertikální uhly a zvlášť pro horizontální uhly.   

Pak byl proveden výpočet výběrové směrodatné odchylky pro každou skupinu podle 

vzorce: 
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a výslední směrodatní odchylku dostaneme aritmetickým průměrem obou skupin: 
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                                           (9.4)                                                

Ten jistý postup platí pro vertikální i horizontální uhly. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce: 

Přístroj   HzAu  [cc] 
VAu    [cc] 

Topcon GPT-8203M  2,01   1,30 

Tab. 9.1 Standardní nejistota typu A úhlů 

9.1.2 Postup výpočtu standardní nejistoty typu B – uB 

Vytipují se možné zdroje nejistot Zj, které můžou představovat nedokonalé měřické 

přístroje, použité měřické přístroje, nepřesné hodnoty konstant, způsob vyhodnocení ale i 

zkušeností pracovníků v laboratoři. Odhadne se rozsah odchylek ±ΔZmax od jmenovité 

hodnoty tak, aby jeho překročení bylo málo pravděpodobné. Dále se odhadne, jakému 

rozdělení pravděpodobnosti odpovídají odchylky ΔZ v intervalu  ± ΔZmax a určí nejistoty uz 

ze vztahu uz = ΔZmax/m. Hodnota m závisí na druhu rozdělení: m = 2 pro normální, m = 

1,73 pro rovnoměrné a m = 2,45 pro trojúhelníkové rozdělení. Určí se standardní nejistoty 

uz těchto zdrojů (např. převzetím hodnot nejistot z technické dokumentace jako jsou 

certifikáty, kalibrační listy, technické normy, údaje výrobců, technické tabulky apod.) a 

přepočítají na složky nejistoty měřené veličiny - uzj,.Výslední standardní nejistota typu B 

se vypočítá ze vztahu: 

                                         



m

j
jzB uu

1

2
                                                      (9.5)     

 

 

 

 

 

 

Zdroj nejistot max,jz  

[mgon] 


izu ,  Bu  

[cc] 

Přesnost měření úhlů 
přístrojem Topcon 

GPT-8203M dle výrobce 
1,0 3  5,77 6,45 

Přesnost kolimátoru 0,5 3  2,89 - 
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Tab. 9.2 Standardní nejistota typu B úhlů 

Nejistota typu B je shodná pro horizontální i vertikální úhly. 

9.1.3 Kombinovaná standardní nejistota 

     Tato nejistota se určí podle vztahu (6.3) pro horizontální úhly 
HzCu a pro vertikální 

úhly 
VCu . 

Přístroj\Uhly HzCu   [cc] 
VCu  [cc] 

Topcon GPT-8203M 6,75 6,58 

              Tab. 9.3 Kombinovaná standardní nejistota úhlů 

9.1.4 Rozšířená nejistota 

K výpočtu, jsme použili vztah (8.3). Pro koeficient rozšíření jsme použili hodnotu k = 2, 

která se standardně používá. Výpočet byl proveden pro horizontální úhly HzU , i pro 

vertikální úhly VU . 

Přístroj\Uhly HzU   [cc] VU  [cc] 

Topcon GPT-8203M 13,50 13,16 

                                                   Tab. 9.4 Rozšířená nejistota úhlů 

9.2 Stanovení nejistoty měření délek na měřické základně 

Pří určovaní nejistot měřených délek vycházíme z metody nepřímého měření jedné 

veličiny s nadbytečnými měřeními. Základem je model měření daný rovnicí matice: 

                                        YAX                                                              (9.6)     

kde X je vektor přímo měřených veličin typu n/l, 

 Y je vektor neznámých parametrů typu k/l, 

      A je matice měření typu n/k, která má n řádků a k sloupců. 

Naším úkolem je tedy určit pomoci známých hodnot z matic X a A neznáme parametry 

y1 až yk z matice Y a musí být při tom splněná podmínka, že počet známých hodnot musí 

být větší jako počet hodnot neznámých. Když si počet měření označíme jako n, a počet 



Matej Byrtus: Kalibrace totální stanice Topcon GPT 8203M 

 

62 
 

neznámých jako k, pak musí platit n > k. Počet nadbytečných měření si označíme r. Musí 

platit: 

                                                 knr                                                                   (9.7)     

Po splnění podmínky si pomoci metody nejmenších čtverců sestavíme normální rovnice: 

                                                 YAAXA TT                                              (9.8)     

Z rovnice (9.7) si vyjádříme neznámu Y: 

                                                       XAAAY TT 
1

                                               (9.9)            

Směrodatní odchylku, která představuje nejistotu typu A se pak vypočteme ze 

vztahu: 

                                          
r

YAXYAX T 
0                                    (9.10)     

Hledané parametry yi dostaneme z matice rozptylu: 

                                                1
0


 AAT                                                       (9.11)     

kde parametry yi se nacházejí na hlavní diagonále umocněné na druhou.  

Tenhle postup se využívá při výpočtu standardních nejistot typu A.  

Výpočet neznámých yi prostřednictvím standardních nejistot typu B se vykonává na 

základě zákona šíření nejistot, který aplikujeme na vztah (9.8). Při určování neznámých je 

taky potřebné znát dalších parametrů a měřidel, protože jsou také zdrojem nejistoty typu B. 

9.2.1 Vyhodnocení nejistoty typu A      

Při výpočtech jsme vycházeli z naměřených délek na základnici. Stanovena podmínka n 

> k byla splněna: 

                   n – počet měření   n = 21 

     k – počet neznámých  k = 6 

pak jsme si určili počet nadbytečných měření r = 15. Po splnění všech podmínek jsme si 

sestavili matici A, která představuje soubor podmínkových rovnic, a vektor X, který je 
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tvořen přímo měřenými veličinami. Vektor neznámých parametrů Y jsme dostali podle 

vztahu (9.8). Směrodatnou odchylku jsme si určili podle vztahu (9.9): 

                         
r

YAXYAXu
T

A


 0  

                       uAo=  ±1,1 mm a uAT=  ±1,6 mm 

 kde uAo je nejistota typu A pro odrazní hranol a uAT je nejistota pro barevné terče. 

9.2.2 Vyhodnocení nejistoty typu B      

Hodnoty nejistoty typu B, byly vypočteny podle vztahu (9.5) a zapsané do tabulky:  

Zdroj nejistot max,jz   izu ,  Bu   [mm] 

Přesnost měření délek přístrojem 

Topcon GPT-8203M na odrazní 

hranol 

  2mm+2ppm 3  1,44 1,5 

Přesnost měření délek přístrojem 

Topcon GPT-8203M bez odrazného 

hranolu 

  3mm+2ppm 3  2,05 2,6 

Přesnost optického dostřeďovače   0,3mm 3  0,17 - 

Tab. 9.5 Standardní nejistoty typu B měřených délek 

 9.2.3 Kombinovaná standardní nejistota 

Standardní nejistotu jsme si vypočítali ze vztahu (8.2) : 

                                           uco=  ±1,9 mm a ucT=  ±3,1 mm                                  

kde uco  je kombinovaná nejistota pro odrazní hranol a ucT je nejistota pro barevné terče. 

9.2.4 Rozšířená nejistota 

K výpočtu rozšířené nejistoty byl použit vzorec (8.3) a k = 2 : 

                                          Uo= ±3,6 mm a UT= ±6,2 mm 

kde Uo  je rozšířená nejistota pro odrazní hranol a UT je rozšířená nejistota pro barevné 

terče. 
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10. Závěr 

Cílem mé diplomové práce byla kalibrace totální měřicí stanice Topcon GPT 8203M. 

Před tým jak jsem se začal věnovat samotné kalibraci, jsem si musel nastudovat ale i 

zopakovat mnoho informace bez kterých by diplomová práce nemohla být řádně dotáhnutá 

do konce. 

Kalibrace měřicího přístroje spočívá ve zpracování naměřených údajů a následně její 

porovnávaní s parametry, které poskytuje výrobce přístroje. 

V první části práce jsem se zaměřil na měření a vyhodnocování vertikálních a 

horizontálních uhlů v laboratorních podmínkách. Výsledkem bylo vyhodnocení 

přestavující chyby vzniknuté při cílení na kolimátor s přestavováním alhidády. Při cílení na 

invarovou lať jsem zase zjistil kolimační chybu a směrodajnou odchylku přístroje. Při 

porovnaní údajů poskytujících výrobcem a zjištěných údajů při měření můžu říct, že za 

daných podmínek byli výsledky vyhovující.  

V další části jsem testoval vlastnosti přístroje při měření délek. Abychom dokázali 

vyhodnocovat naměřené údaje za určitých stanovených podmínek, měření se uskutečnilo 

na měřické základně. Délky se měřili na zrcadlo Topcon a pak na terče různých barev. 

Vyhodnocování spočívalo v určení adičních konstant a směrodatných odchylek. Víme, že 

adiční konstanta je součtem všech systematických chyb a tedy i chyby spočívající mezi 

signálem vyslaným a signálem odrazeným od předmětu. Má myšlenka vede k tomu, že 

vlastnosti a tedy i přesnost přístroje závisí od schopnosti snižovat rozdíly mezi povrchem 

odrazu. Právě adiční konstanta a její rozdílné hodnoty můžou být odpovědí právě na tento 

fakt. Další skutečností ale je, že by bylo potřebné opakovat měření více krát za různých 

podmínek. Při hodnocení adičních konstant jsem nenašel dostačující kritéria, které bych 

mohl použít. Jedinou zmínkou týkající se konstanty je, že by rozdíl mezi skutečnou délkou 

a délkou změřenou přístrojem neměla překročit 5mm. Táto pro mně neuspokojivá 

podmínka byla splněna.  

V poslední části mé diplomové práce jsem se věnoval nejistotám měření. S tímto 

aspektem sem se prví krát setkal až při řešení mé práce. Hlavní myšlénkou je stanovení 

určitých hranic, ve kterých by se měli výslední hodnoty pohybovat. Tedy mou úlohou bylo 

aplikovaní zmíněných nejistot na výsledky všech měření uskutečněných v mé práci. 
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Zjištěné výsledky nevím stoprocentně potvrdit, zvlášť při nejistotách typu B, které zabírají 

mnohem víc prvků, které mohou ovlivnit respektive zkvalitnit stanovenou hranici. Při 

porovnávaní s dalšími diplomovými prácemi byli ale výsledky velmi podobné.  

Kdybych mněl ohodnotit svou diplomovou práci s pohledu přínosu v geodézii, těžko 

bych hledal nějaký silný argument. Můžu ale říct, že při tvorbě své práce jsem získal nový 

pohled na měření ale i okolnosti, které mu předcházejí. Dovolil bych si říct, že provádění 

kalibrace je jednou ze základní části kvalitního měření a tedy i výsledků. A právě na ní se 

neklade až taký důraz. V praxi bych se možná už s touto problematikou nesetkal, a proto 

jsem rád, že jsem tuhle možnost využil právě teď.                       
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