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Anotace 

 Předložená diplomová práce se zabývá určením refrakčního koeficientu a jeho 

působením při terestrických měřeních. V první části jsou uvedeny základní výškové měření 

a jejich chyby, se kterými refrakce bezprostředně souvisí. Seznámení se s refrakcí, její 

rozdělení, metody určení a vliv při měření převýšení jsou obsahem další části. Další část 

obsahuje seznámení a popis experimetnálneho měření v lokalitě Turie, uskutečněného v 

září 2011, výpočet a zpracování naměřených hodnot. Závěrečná část této diplomové práce 

patří vyhodnocení daného měření i celkovému pohledu na řešení této problematiky. 

 

Klíčová slova: výšková měření, chyby měření, refrakce, refrakční koeficient. 

 

 

 

Summary 

 This thesis deals with the determination of refractive index and its exposure to 

terrestrial measurements. The first section provides basic elevation measurements and their 

errors of refraction which is directly related. Familiarity with refraction, its distribution, 

and methods for determining the impact of the elevation measurements are contained in the 

next section. The next section contains a description of familiarity experimetnálneho Turie 

site measurements, carried out in September 2011, the calculation and processing of 

measured values. The final part of this thesis is the evaluation of the measurement as well 

as an overall perspective to address this issue. 
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1. ÚVOD  

 Prostředí, ve kterém se provádějí geodetické měření je většinou nehomogenní. 

Světelný paprsek šířící se takovým prostředím je zeslabován a jeho dráha se postupně 

zakřivuje. Ohyb světelných paprsků v nehomogenní prostředí se označuje jako refrakce 

záměrného paprsku.  

 S rozvojem přístrojového vybavení si své uplatnění při řešení praktických úkolů 

nachází i trigonometrické metoda určování převýšení. Přesné určení délky jako 

zprostředkující veličiny pro výpočet převýšení, bylo v minulosti omezeno dostupnou 

přístrojovou technikou. Dnes je tento problém vyřešen využíváním univerzálních měřicích 

přístrojů, které umožňují současné úhlové a délkové měření. Limitujícím faktorem použití 

této metody však zůstává vliv prostředí, a to v podobě vertikální refrakce.  

 Metoda trigonometrického určování převýšení se uplatňuje především v těch 

případech, kde není možné použít nivelaci nebo tam, kde je třeba určit větší převýšení na 

kratší délku. Problém určování, resp. vyloučení vlivu vertikální refrakce na měřené 

převýšení není nový a zajímá geodety od počátku 19. století. Pro určení, resp. vyloučení 

refrakce existuje celá řada metod, z nichž žádná není dokonalá a obecně platná. V 

minulosti byl vliv refrakce v oblasti inženýrské geodézie běžně zanedbáván, avšak v 

současnosti jsou kladeny vyšší nároky na přesnost. V posledních letech došlo v oblasti 

konstrukčních řešení měřicích přístrojů k nezpochybnitelným pokrokům. Moderní 

elektronické teodolity nejvyšší třídy přesnosti dosahují přesnost měření směrů 0,1 - 0,2 

mgon a elektrooptické délkoměry přesnost vyšší než 0,5 mm pro délky 1 - 2 km. Tím 

vzniká situace, kdy podstatným zdrojem systematických chyb v procesu měření již nejsou 

přístrojové chyby, ale hlavním zdrojem jsou chyby z prostředí, ve kterém je proces měření 

realizován. Při této vysoké přesnosti geodetických přístrojů zůstává vliv refrakce jako je 

výše uvedeno základním limitujícím faktorem zvyšování přesnosti měření.  

 Trigonometrické měřením převýšení, určením vertikální refrakce a efektivním 

určením refrakčního koeficientu pro dané převýšení se zabývá i tato diplomová práce, 

jejímž podkladem jsou výsledky experimentálního měření z lokality Turie. 
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2. VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ 

 Tak jako pro situační zaměřování je podkladem základní bodové pole v určitém 

pravoúhlém  systému (JTSK) musí být i pro výšková měření vybudováno výškové bodové 

pole. Výškové údaje jsou důležitou součástí každé mapy a dávají představu o výškových 

poměrech terénu nebo ložisku (důlní mapy). Výšková pole tvoří hustou síť vhodně 

volených a stabilizovaných bodů, jejichž výšky určujeme v určitém výškovém systému, 

jehož nulovým bodem je střední hladina některého moře.  

 

2.1 Základní pojmy 

 Pro účely nižší geodézie nahrazujeme nepravidelný tvar zemského povrchu 

jednodušším matematicky definovatelným, např. koulí. V každém bodě na povrchu 

zemském můžeme proložit kulovou plochu, kterou nazýváme hladinovou plochou nebo-li 

skutečným horizontem. Nulová hladinová plocha prochází nulovým bodem a bývá 

ztotožňována s uklidněnou hladinou některého moře, které zvolíme. Podle názvu moře je 

označován i výškový systém. Výšky bodů udáváme buď v relativních nebo absolutních 

hodnotách. 

  Absolutní výšky bodů jsou svislé vzdálenosti (po tížnici) bodů na povrchu 

zemském od nulové hladinové plochy. Protože nulová hladinová plocha byla ztotožněna s 

hladinou moře, označujeme absolutní výšky jako výšky nadmořské.  

 Relativní výškou, neboli převýšením jednoho bodu k druhému, je kolmá vzdálenost 

skutečných horizontů procházejících těmito body.  

 Dalším pojmem je ztv. zdánlivý horizont, který je tečnou rovinou ke skutečnému 

horizontu v daném bodě. Zdánlivý horizont vytyčujeme měřickým přístrojem. Je-li 

vzdálenost mezi body AB malá (60-70 m), můžeme hladinové plochy považovat za 

vodorovné roviny a ztotožnit je se zdánlivými horizonty. Na větších vzdálenostech se 

projevuje vliv zakřivení Země. Podle obr. 2.1 je vA nadmořská výška (absolutní) bodu A, 

vB nadmořská výška (absolutní) bodu B [6].  

 Výškový rozdíl   

vAB = vB - vA.      (2.1) 

 



Bc. Martin Vrabko: Efektivní určení refrakčního koeficientu při terestrických měřeních 

 

2012  9 
 

Výškovým měřením určujeme převýšení mezi body. Bude-li známo převýšení vAB a 

absolutní výška bodu A, můžeme určit absolutní výšku bodu B jako  

    vB = vA + vAB.      (2.2) 

 

 

Obr. 2.1 Základní pojmy výškového měření [6] 

 

2.2 Výškové systémy používané na našem území a základy výškopisu 

 Nulová hladina byla už v době Rakousko-Uherska odvozena od střední hladiny 

Jaderského moře z pozorování vodočtu na Molo Sartorio v Terstu. Základní výšková 

značka je na budově finanční stráže v Terstu. Tento jadranský výškový systém platil pro 

určování výšek bodů v Rakousko-Uhersku a později i v ČSR.  

 V roce 1949 se započalo se sjednocováním výškových systémů všech lidově 

demokratických států a nulová hladina byla vztažena na střední hladinu Baltského moře. 

Střední hladina Baltského moře byla dlouhodobě sledována v Kronštadtu u Leningradu. 

 Rozdíl mezi jadranským a baltským systémem byl prozatímně stanoven na 460 

mm. Hladnina Baltského moře je asi o 460 mm výše než hladina Jadranského moře (460 až 

680 mm). Dnes je stanoveno používání baltského systému a označuje se Bpv (Baltský 

systém po vyrovnání), kde definitivní rozdíl mezi hladinou Jaderského a Baltského moře 
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vychází pro určitou oblast z vyrovnání nivelační sitě. Porovnání obou výškových systémů 

na území našeho státu vyplývá z obr. 2.2.  

 

Platí, že    

vB = vj - 460 mm.      (2.3) 

 

 

Obr. 2.2 Srovnání výškového systému jadranského a baltského [6] 

 

Základem současného základního výškového bodového pole je Česká státní 

nivelační síť (ČSNS). Je to soubor trvale po celém území ČR stabilizovaných a vhodně 

rozložených výškových bodů. Body byly určeny s vysokou přesností v mezích 

stanovených celostátními předpisy a jejich výšky jsou vztaženy k jedinému horizontu 

Baltského moře v přístavu Kronštadt. ČSNS obsahuje základní bodové pole a podrobné 

bodové pole.  

Dle [1] je základní bodové pole tvořeno:  

 - základními nivelačními body, 

 - nivelační sití I. řádu, 

 - nivelační sití II. řádu, 

 - nivelační sití III. řádu. 
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Podrobné bodové pole tvoří: 

 - nivelační siť IV. řádu, 

 - plošné nivelační sitě, 

 - stabilizované body technické nivelace. 

  

 Postup při budováni ČSNS byl takový, že se nejdříve vybudovala nivelační síť I. 

řádu, kde délka uzavřených nivelačních pořadů (polygonů), dosahuje délky až 400 km. 

Součastí nivelační sítě I. řádu jsou i základní body. Do nivelační sítě I. řádu se postupně 

vkladá nivelační II., III., IV. řádu (obr. 1.3). Body nivelační sítě I. a II. řádu se zaměřují 

velmi přesnou nivelací (VPN), body III. řádu a podrobné sítě přesnou nivelací (PN).  

 

 

Obr. 2.3 Mapa ČSNS I. až III. řádu [8] 

 

Určování výškových rozdílů a tím i výšek bodů může být provedeno různými 

přímými nebo nepřímými metodami. Volba metody závisí na požadované přesnosti. Dle 

[3] známe tyto metody:  

 - nivelace, 

 - trigonometrické měření výšek, 
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 - hydrostatická nivelace, 

 - barometrická nivelace. 

 

2.3 Nivelace a její chyby 

 Při každém měření, tedy i při nivelačním měření, se mohou vyskytnout hrubé chyby 

a omyly, které vznikají např. nepozorností měřiče (opomenutí urovnání nivelační libely, 

čtení na dálkoměrné rysce a pod.), a projevuje se vliv prostředí, zejména atmosférické 

podmínky. Znalost příčin těchto chyb a způsobů jejich eliminace nebo snížení umožňuje 

vytvořit takovou metodu měření, která za daných podmínek dá potřebnou přesnost 

výsledků při nejmenších nárocích na čas a náklady. Těmto chybám se snažíme zabránit 

hlavně tím, že provádíme kontrolní měření, abychom takové chyby objevili a z výsledků 

měření odstranili. Je nepravděpodobné, že při kontrolním měření uděláme tentýž omyl lebo 

hrubou chybu. Zbudou tedy ve výsledcích měření další dvě kategorie chyb, a to 

systematické a náhodné. 

 Pokud přístroje použité při daném druhu měření byly technicky méně dokonalé, 

převažovaly náhodné měřické chyby (v urovnání nivelační libely, v zaměření a čtení dílků 

na lati). U moderných přístrojů je vliv náhodných měřických chyb podstatně menší v 

důsledku výkonnějších dalekohledů, přesnejších libel a přesnějšího způsobu jejich 

urovnání, a v dokonalejších stupnících na latích. Přesnost výsledků je nyní v prvé řade 

závislá na tom, do jaké míry se podaří eliminovat i nepatrné systematické chyby a omezit 

vliv prostředí.  

 Jak již bylo uvedeno, systematické chyby jsou takové, o kterých víme podle jakých 

zákonů se řídí a dovedeme je buď početně stanovit, nebo měřickým postupem vyloučit. 

Měřené hodnoty ovlivňují systematicky a z výsledků měření je musíme rovněž odstranit.  

 I když odstraníme omyly hrubé a systematické ahyby, výsleky měření se budou od 

sebe lišit malými hodnotami, a to je zapříčiněno náhodnými chybami. Jedině z výskytu 

nahodných chyb můžeme objektivně stanovit přesnost použité metody měření. V dalších 

kapitolách si uvedeme systematických a nahodných chyb. 

 



Bc. Martin Vrabko: Efektivní určení refrakčního koeficientu při terestrických měřeních 

 

2012  13 
 

2.4 Systematické chyby nivelace 

Do této skupiny zařazujeme dle [2] následující chyby:  

 - odklon latě od svislé polohy, 

 - nepřesnost délky laťového metru, 

 - změny výšky přístroje a latí během měření, 

 - vliv Měsíce a Slunce, 

 - vlnění zemské kůry, 

 - změný výšek nivelačních značek, 

 - vliv tíhového pole Země, 

 - vliv refrakce. 

 

 

Odklon latě od svislé polohy 

 Lať je urovnávána do svislé polohy pomocí kruhové libely, Není-li tato libela 

rektifikována, odklání se lať (i při urovnané libele) od svislice; totéž nastane při nedbalém 

urovnání latě podle rektifikované libely. Hodnoty naměřené na nesvisle postavené lati jsou 

vždy větší než ty, které bychom četli při její přesné svislé poloze. Tak vzniká systematická 

chyba, která zejména při měření větších převíšení (při čtení v horní polovině latě) 

nebezpečně ohrožuje přesnost naměřených hodnot.  

 

Nepřesnost délky laťového metru 

 Průměrná délka laťového metru se určuje při komparaci latí s přesností 0,01 mm. 

Tato délka se však mění s časem, teplotou v vlhkostí vzduchu, po otřesech při dopravě atd. 

Délka laťového metru v okamžiku měření je proto poněkud odlišná od délky určené při 

komparaci, se kterou počítáme. Je zřejmé, že tato systematická chyba je zvláště 

nebezpečná v hornatém terénu, kde jsou větší převýšení. Chyba může mít stejnou hodnotu 

i znaménko po několik dní za sebou. Zůstane-li stejná při měření tam i zpět, neprojeví se to 

ani v rozdílech obojí nivelace; svou plnou hodnotou však zatíží vysledek  nivelace.  

 

Změny výšky přístroje a latí během měření 

 Nivelační přístroj, postavený na stanovisku, může s časem měnit svou výšku. Jsou-

li například nohy stativu zatlačeny do měkké půdy, dojde k poklesu stativu a přístroje v 
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důsledku jejich hmotnosti. Naopak, jsou-li nohy stativu zatlačeny do trávníku, vytlačují je 

kořeny trávy nahoru a horizont přístroje se zvyšuje. Pokles nebo zvednutí horizontu 

přístroje mohou nastat také při změnách teploty a vlhkosti vzduchu.  

 Nejen přístroj, ale i latě mohou s časem změnit svou výšku. Vlivem jejich 

hmotnosti nastává obvykle pokles podložky, zvláště má-li ostré hroty a je zatlačeny do 

měkké půdy. Nebezpečný je pokles latě, která stojí na podložce delší dobu (pří přenášení 

přístroje na další stanovisko).  

 K omezení poklesu nebo zdvihání přístroje stavíme hroty stojanu na beton, měkkou 

půdu před postavním stojanu udusáme, krny odkopeme. Hroty stativu nezatlačujeme příliš 

hluboko. K omezení změn výšek latí během měření jsou voleny vhodné podložky 

(hřebové), které jsou zaraženy do vhodně upravené půdy.  

 

Vliv Měsíce a Slunce 

 Přitažlivými účinky Měsíce a Slunce vzniká oscilace tížnice, jejíž směr a velikost 

závisí na vzájemném postavení obou nebeských těles vzhledem k Zemi. Na tyto změny 

reaguje libela i kompenzátor přístroje a také zemská kůra, která není zcela tuhá - vznikají 

slapy, které snízí vliv oscilace tížnice asi o 20 %. Systematicky by chyby působila např. při 

nivelaci dlouhého pořadu ve směru východ-západ, vykonané jen v odpoledních hodinách. 

Je-li tentýž oddíl měřen jenou ráno, podruhé v jiný den odpoledne, sníží se (vyloučí) vliv 

oscilace tížnice.  

 

Vlnění zemské kůry 

 Na základě rozborů nivelačních chyb ve velkých sítích byl vysloven názor, že 

zemská kůra se vlní, přičemž délka vln se odhaduje na několik desítek kilometrů. Příčinou 

jsou pravděpodobně pohyby tepelného původu. Toto vlnění způsobuje systematické chyby, 

které se nahromadí v dlouhých pořadech a značně zatěžují výsledky nivelace. Jsou 

nezávislé na přístroji.  

 

Změný výšek nivelačních značek 

 Pravděpodobnost změny výšky nivelační značky v důsledku působení vnějších 

vlivů snižujeme tím, že je zasazujeme do starších pevných objektů nebo zřizujeme  

speciální stabiliziace. Vlivem vysychání, bobtání a promrzání půdy může dojít k změně 
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výšky zejména u značek, osazených do nivelačních kamenů. Při připojování nivelace na 

danou výškovou značku ČSNS se musí ověřit její identita a nezměněná poloha připojením 

alespoň na tři sousední značky (pokud neplatí jiný předpis).  

 

Vliv tíhového pole Země 

 Vlivem zploštění Země a její rotaace roste tíhové trychlení od rovníku ko pólům. 

Hladinové plochy se proto směrem k pólům sbíhají. V důsledku nepravidelného rozdělení 

hustoty hmot mezi povrchem Země a geoidem nejsou to plochy pravidelné, ale zvlněné.  

 

Vliv refrakce 

 Vliv této systematické chyby je podrobněji rozebrána v kap. 3. 

 

2.5 Náhodné chyby nivelace 

Do této skupiny zařazujeme následující chyby:  

 - chyba v zacílení na rysku latě, 

 - chyba v urovnání nivelační libely, 

 - chyba v urovníní zaměry kompenzátorem, 

 - vliv nestejně dlouhých záměr vzad a vpřed. 

 

Chyba v zacílení na rysku latě 

 Chyba závisí na optických vlastnostech dalekohledu, na velikosti laťového dílku, 

atmosférických podmínkách, osvětlení, zkušenosti měřiče a na délce záměry. Ke zvýšení 

přesnosti v zacílení mají měřické přístroje výkonné dalekohledy (velkou světelnost a velké 

zvětšení); používá se speciálních latí s dobrým dělením; je třeba měřit při vhodných 

atmosférických podmínkách. Chyba v zacílení na rysku roste s délkou záměry (asi do 40 

m, potom rychleji), proto se záměry omezují. Při vibraci obrazu latě je třeba záměry zkrátit 

nebo neměřit.  

 

Chyba v urovnání nivelační libely 

 Kdyby nepůsobily žádné další vlivy, měla by tato chyba čistě náhodný charakter a 

vyloučila by se při stejně dlouhých záměrách vzad a vpřed. Vlivem sálavého slunečního 
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tepla se však mění teplota přístroje a jeho různé části reagují s nestejnou rychlostí na 

teplotní změny. Zvláště nebezpečné je náhlé ozáření libely sluncem, kdy se úhel i (úhel 

mezi záměrnou přímkou a osou libely) může změnit až o desítky vteřin.  

 Po vybalení přístroje je třeba počkat 20-30 minut, aby se jeho teplota vyrovnala s 

teplotou okolního vzduchu. Před přímým ozářením sluncem se přístroj trvale chrání 

slunečníkem, nejvhodnější doba pro měření je při zatažené obloze.  

 

Chyba v urovnání záměry kompenzátorem 

 Typickou chybou nivelačních přístrojů s kompenzátorem je tzv. "šikmý horizont", 

který vzniká tím, že kompenzátor automaticky urovná záměrnou přímku jen s omezenou 

přesností (např. dalekohled je skloněn o 60´´, kompenzátor opraví záměru jen o 59´´). 

Šikmý horizont způsobují tyto příčiny: chyba v rektifikaci kruhové libely a její nepřesné 

urovnání, chyba z náklonu, která vzniká při naklánění přístroje, není-li svislá záměrná 

rovina totožná se svislou rovinou, proloženou optickou osou.  

 

Vliv nestejně dlouhých záměr vzad a vpřed 

 Není-li přístroj postaven uprostřed mezi latěmi, mají chyby z neurovnané libely, ze 

zakřivení Země a z refrakce různou hodnotu pro záměry vzad a vpřed, a proto se ve 

výsledku neeliminují. Má-li být dodržená vysoká přesnost měření, je třeba libelu 

pravidelně rektifikovat a rozdíly v délkách záměr nemají překročit 0,5 až 1,0 m. Je však 

třeba dbát, aby záměry vzad nebyly systematicky delší (nebo kratší) než záměry vpřed. 

Výjimku z požadavku stejně dlouhých záměr je možno připustit jen při nivelaci přes široké 

řeky nebo v jiných zvláštních případech. 
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3. REFRAKCE 

 Zemská atmosféra omezuje a zkresluje astronomické pozorování. Působí jako hustý 

filtr, který kromě světla propouští k povrchu Země ještě určitý rozsah  rádiového záření. 

Ostatní složky elektromagnetického záření jsou v atmosféře pohlcovány v různých výškách 

nad zemským povrchem a mohou být zaznamenávány pouze z umělých družic nebo 

kosmických sond. Avšak ani světelné paprsky neproniknou z vesmíru k povrchu Země 

beze změn ztrát [1]. 

 Představme si, že atmosféra země se skládá z mnoha tenkých vrstev, kde hustota 

s výškou ubývá. Hustota vzduchu v různých výškách závisí na jeho teplotě, na změny 

teploty s výškou (na teplotním gradientu), na tlaku a vlhkosti vzduchu a na obsahu 

kysličníku uhličitého. Světelný paprsek, který vstoupí do atmosféry, se při každém 

přechodu mezi jednotlivými různě hustými vrstvami mírně zlomí, což znamená, že mění 

svůj směr. Naše oko pak zaregistruje paprsek z jiného směru, z větší výšky nad obzorem. 

Výsledná odchylka paprsku, nazývá refrakce, je nejmenší v blízkosti zenitu a největší při 

obzoru. Nerovnost povrchu, teplotní rozdíly a pohyby atmosférických vrstev stále 

způsobují rychlé a nepravidelné změny směrů světelných paprsků, což výrazně ovlivňuje 

kvalitu pozorovacích podmínek. Na obrázku. 2.1 je zachycen průběh atmosferické 

refrakce, kde d - dráha světelného paprsku, P-pozorovatel na povrchu, S - skutečný směr 

vertikální složky, S´ – zdánlivý směr vertikální složky, ε - refrakční úhel.  

 Refrakci (z lat. refractio = lom) pak můžeme charakterizovat jako změnu směru 

postupu vlnění při průchodu prostředími, ve kterých rychlost šíření se vlnění je různá. V 

širším slova smyslu znamená totéž, co lom vlnění. Termín refrakce však nejčastěji 

označuje pouze spojitou změnu postupu vlnění (elektromagnetického, zvukového), zatímco 

pro výraznou změnu směru na rozhraní dvou různých homogenních prostředí se používá 

název lom.  

 Refrakce světla v atmosféře se projevuje ve zdánlivém posunutí vzdálených 

objektů, případně i ve  zdánlivé změně jejich tvaru. Atmosféra  je   opticky  nehomogenní  

prostředím, jehož index  lomu  se  od  místa   k místu mění. Světlo se v  ní  šíří  ne   

přímočaře, ale   podél nějaké prostorové křivky. Pozorovatel nevidí objekty ve směru jejich 

skutečné polohy, ale ve  směru tečny  k dráze  světla  v místě  pozorování.  Při  nebeských  
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tělesech  jde  o astronomickou refrakci, při pozorování předmětů nacházejících se  v 

atmosféře  jde  o geodetickou  (terestrický, nivelační)  refrakci . 

Obr. 3.1 Atmosférická refrakce [8] 

 

Jde-li paprsek ve větších výškách nad terénem, zakřivuje se paprsek vydutě k 

zemskému povrchu - jde o terestrickou refrakci. Např. při trigonometrickém měření výšek 

naměříme větší  výškové úhly o hodnotu ρ´´ks/2R, kde s je délka záměry, R poloměr Země 

a k refrakční koeficient [4].  

Pro nivelaci jsou rozhodující poměry v přízemních vrstvách (v mikroklimatu), 

neboť záměry probíhají ve výšce od několika decimetrů do 3 m nad terénem. V přízemních 

vrstvách je teplota a hustota vzduchu velmi proměnlivá s místem, denní a roční dobou a se 

stavem atmosféry (počasím). Nivelační refrakce je proto značně odlišná od refrakce 

terestrické.  

Složité refrakční poměry v přízemních vrstvách a z toho vyplývající místní a časová 

proměnlivost refrakční chyby byla po zdokonalení přístrojů a latí (a je i v současné době) 

hlavní překážkou dalšího zvyšování přesnosti nivelace. Nivelační refrakce závisí v 
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rozhodující míře na vertikálním teplotním gradientu - ostatní faktory (tlak a vlhkost 

vzduchu, obsah kysličníku uhličitého) mohou být zanedbány.  

V situaci znázorněné na obr. 3.2 jde světelný paprsek při záměře vzad ve větší 

výšce nad terénem než při záměře vpřed; chyba z refrakce při záměře vzad (rz) je proto 

menší nez při záměře vpřed (rp). Místo správných čtení z, p čteme vlivem refrakce hodnoty 

z´= z - rz, p´= p - rp. Místo správného výškového rozdílu h = z - p naměříme  

 h´ = z´- p´ = (z - p) + (rp - rz) = h + (rp - rz).     (3.1) 

Chybě ∆r = (rp-rz) se také říká "diferenční refrakce"; má systematický charakter, 

pokudzůstává stejné znaménko sklonu terénu a teplotního gradientu. Zůstává skryta, 

budeme-li nivelovat tam a zpět za přibližně stejných meteorologických podmínek a ve 

stejné denní době. Její velikost se při záměrách 50 m dlouchých odhaduje na 0,05 až 0,10 

mm na 1 metr převýšení [2].  

 

 

Obr. 3.2 Chyba z refrakce [2] 
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Mimořádně složité refrakční poměry se vyskytují zejména při nivelaci po svahu nad 

hlubším údolím (chladný vzduch "steká" po svahu nárazově), křižuje-li záměra při 

slunečním záření asfaltovou silnici nebo zrající obilí, při vchodech a výhodech z tunelů, z 

tovarních hal a jiíných objektů, při nivelaci přes vodní plochy, kde jsou velké rozdíly teplot 

vody a vzduchu apod. Ve všech těchto případech je třeba se zvlášť pečlivě starat o snížení 

refrakčních chyb vhodným uspořádáním měření, zkrácením záměr, případně zavedením 

korekcí.  

Odstranění vlivu refrakce při určování převýšení je velmi složitým problémem, 

který dosudnení uspokojivě vyřešen. Pro určení, resp. vyloučení refrakce existuje více 

metod, z nich žádná není dokonalá a obecně platná. Proto jsme nuceni pro zvýšení 

přesnosti určovat refrakci metodou výpočtu z měřených  meteorologických  prvků,  nebo  

určením  refrakce z geodetických údajů. Některé obdorníci opravy z refrakce doporučují, 

neboť to podle jejich názorů zlepší výsledky asi v 70% případů. V 30% případů se tedy  

výsledky  nezlepší a mohou se dokonce zhoršit, neboť ani  důmyselné  vzorce  nemohou  

postihnout  složité teplotní poměry v mikroklimatu. Nejvíce odborníků doporučuje zavádět 

korekce zrefrakce jenve speciálních nivelacích výzkumného charakteru; při běžném měření 

není vliv refrakce tak nebezpečný, aby bylo třeba zdržovat  práce  měřením  teplot  a 

počítáním korekcí. Postačí, když se při měření dodrží určité zásady  tak,  aby  chyby  z 

refrakce neohrozily  přesnost  výseldků víc, než je pro tuto metodu přijatelné [4].  

 

3.1 Dělení refrakce 

Atmosférická refrakce je definována jako souhrn všech refrakčních jevů v 

atmosféře, které způsobují plynulé spojité zakřivení viditelného nebo neviditelného 

paprsku při průchodu nehomogenním prostředím, které je navíc závislé od vlnové délky  

použitelného světla.  Základní dělení atmosférické refrakce dle [7] můžeme udělat podle 

povahy měřených cílů následovně:     

1. Refrakce astronomická je způsobena vlivem celé atmosféry, a to při  měření  na 

nebes- ké cíle, nebo dnes častěji při využívání  metody  GPS  (Globální  polohový  

systém). 
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2. Refrakce terestrická je způsobena vlivem nejnižších přízemních vrstev atmosféry 

při měření na terestrické cíle. Vzhledem k tomu, že v inženýrské geodézii se všechny  

měření a záměry uskutečňují na cíle nacházející se na zemském  povrchu,  v  diplomové 

práci se budu zabývat pouze terestrické refrakcí.  

Při terestrické refrakcí je záměra tečnou k obecně zakřivené prostorové dráze, která 

se odchyluje od přímé spojnice o refrakční úhel ρ, který z hlediska  měřitelných  veličin 

můžeme rozložit na dvě složky, a to složky: 

- ρz - vertikální refrakce, která ovlivňuje měřené zenitové úhly, 

- ρα - horizontální (boční) refrakce, která působí při měření horizontálních směrů.  

 Velikost složek refrakčního úhlu je dána mírou zakřivení paprsku a závisí na 

gradientu indexu lomu v příslušné rovině vertikální nebo horizontální, ale vždy ve směru 

kolmém k elmentu jeho dráhy. Z toho vyplývá, že např. vliv vertikální složky refrakce na 

daném stanovišti je největší u vodorovných záměr a vliv horizontální složky refrakce, který 

je mnohem menší, lze očekávat na stanovisku v blízkosti svislých ploch, u kterých je 

významný gradient  indexu lomu ve vodorovném směru. 

 

3.2 Metody určení vlivu refrakce 

 Problém určování, resp. vyloučení vlivu refrakce na měřené  převýšení  není  nový  

a zajímá geodety od počátku 19. století. Už v minulosti bylo rozpracované značné 

množství metod, z nichž však žádná nemá obecnou platnost. V zásadě je možné metody 

určení,  resp. eliminace  vlivu refrakce rozdělit dle [4] do tří skupin, ve kterých se vliv 

vertikální refrakce eliminuje: 

 1. pomocí refrakčního koeficientu k (matematické metody), 

 2. pomocí přímého určení refrakčního úhlu ρ v reálném čase (disperzní metody), 

 3. pomocí indexu lomu ovzduší n (fyzikální metody založené  na  měření  

meteorolo- gických veličin).  

Při prvních dvou metodách jde o dodatečné opravy měřených veličin a při třetí metodě 

která je v současné době ve stádiu výzkumu, je snaha eliminovat vliv refrakce na měřené 

veličiny  v průběhu měření. 
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3.2.1 Matematická metoda 

 Tato metoda určování koeficientu refrakce je historicky nejstarší. Při této metodě 

ref- rakce určujeme refrakční koeficient na základě geometrických podmínek, které by 

měly spl- ňovat  nadbytečná měření  zenitových (výškových)  úhlů  za  předpokladu  

platnosti určité  hypotézy refrakčního modelu, který má  fyzikální  opodstatnění pro určité 

specifické pod- mínky. 

Refrakční koeficient k můžeme určit ze vztahu: 

     
ij

ij

ij
r

R
k =      (3.2) 

kde      Rij je střední poloměr křivosti referenčního elipsoidu, 

             rij je poloměr křivosti skutečného průběhu záměrného paprsku.  

 Nejznámější a nejpoužívanější průměrnou hodnotou refrakčního koeficientu je 

k=0,13, určená Gaussem v letech 1823 - 1826 z vyrovnání  tzv. Hannoverského  

stupňového  měření (síť sestávala z 28 bodů s délkami stran 5 - 85 km) mezi Gotlingenom 

a Altonem. Tato hodnota se začala používat jako univerzální konstanta řešící problematiku 

refrakce. Třeba zdůraznit, že není to vždy správný postup, protože byla určena v 

podmínkách zcela odlišných v jakých je realizována většina geodetických měření. Např. v 

inženýrské geodézii při  deformačních měřeních jsou záměry kratší a často symetrické s 

malou výškou  nad  terénem a ov- livněny okamžitým stavem atmosféry [7]. 

 Na velikost chyby z refrakce má značný  vliv,  např.  teplotní  inverze,  změna 

vertikálního teplotního gradientu během dne (především při východu a západu slunce) i 

povrch nad kterým prochází záměrný paprsek. Výsledkem jsou značné rozdíly skutečného 

refrakčního  koeficientu od uvedené konstantní hodnoty. Její mechanické zavádění může 

do- konce způsobit větší chyby než úplné zanedbání opravy z vlivu  refrakce  když  

přivedu  k= 0. Refrakční koeficient může dosahovat i záporné hodnoty,  což  je  v 

přízemních  vrstvách velmi časté. 
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3.2.1.1 Určení vertikálního koeficientu refrakce z měřených zenitových 

úhlů 

 V praxi se používaji dva základní postupy:  

 1. Výpočet refrakčního koeficientu pro každé stanovisko na základě opakovaně 

měřených zenitových úhlů při vyrovnání geodetických sítí. První model předpokládá, že v 

celé výškové síti přijímá konstantní hodnotu refrakčního koeficientu k = 0,13 nebo jinou 

hodnotu v dané síti vhodnější pro různá časová období. Uvažuje se stejná vertikální 

refrakce pro všechny záměry nebo část stanovisek sítě mezi body Pi a Pj. V takovém 

případě říkáme, že jde o statický model refrakce pro určitou lokalitu, který se často 

označuje jako sférické - lineární model atmosféry. Hodnota refrakčního koeficientu určená 

při vypořádání, jako neznámá konstanta stejná pro všechny stanoviska, obecně nevyloučí 

systematickou chybu z refrakce na jednotlivých stanoviscích, i když může zlepšit celkové 

vyrovnání. Obvykle po takovém vyrovnání zůstává velmi velká aposteriórna chyba 

vyrovnaných zenitových úhlů způsobena chybou z refrakce. Model je detailně 

rozpracovaný a prakticky ověřen (Hradilek, 1984). 

 2. Určení - vyloučení refrakce z oboustranně měřených zenitových úhlů (pokud 

možno současně). Druhý model je možné velmi dobře využít v plochém terénu, když jsou 

záměry přibližně symetrické nad terénem, a tím jsou podobně i refrakční podmínky na 

stanovisku a v cíli, přičemž je třeba zdůraznit, že záměry nejsou dlouhé (max. 2 km) [7]. 

 V případě oboustranných záměr platí hypotéza, že vliv refrakce (ve stejném čase) 

na obou koncích záměry je přibližně stejný. Vzniká tak refrakční model s konstantním 

refrakční koeficientem pro záměru. Při takovém refrakčním modelu pro vertikální složku 

refrakce můžeme refrakční křivku nahradit kružnicových obloukem. 

 Postupem oboustranného měření zenitových úhlů se použil již v roce 1840 (Bayer) 

(Hradilek, 1984). V současných aplikacích se však často zapomíná na důležité kritérium 

použití tohoto postupu, které hovoří o tom, že nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou 

pro rovnost refrakčních koeficientů na obou koncích záměry je i rovnost změn refrakčních 

koeficientů určených opakovaným měřením zenitových úhlů. 
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3.2.2 Disperzní metoda 

 Současný trend výzkumu terestrické refrakce směřuje k nepřímým metodám řešení 

tohoto problému,  např.  disperzními metodami.  V  současných  digitálních  nivelačních 

přístrojích a robotických teodolitů jsou osazeny CCD senzory, které umožňují  určit  vliv 

terestrické refrakce už během měření. První pokusy řešení tímto postupem byly 

představeny  v roce 1994. Disperzní metody jsou založeny na principu využívání 

elektromagnetických vln s rozdílnými vlnovými délkami a tím i různým lomovým číslem 

určujícím index lomu, který je rozhodující veličinou při opravě rychlosti šíření 

elektromagnetických vln (obr. 3.3) [4]. 

 Změna indexu lomu vyvolaná různou hustotou  ovzduší  způsobuje  zakřivení 

světelného paprsku. Z tohoto důvodu je světelný paprsek rozložen na spektrální  podíly.  

Tento jev můžeme využít k určení refrakčního úhlu při  terestrických  měřeních  úhlů.  

Rozdíl úhlů mezi modrým (index m) a červeným (index č) paprskem je velmi malý, a proto 

je vyvi- nut speciální měřič disperze. 

 Používají se zdroje záření s vlnovými délkami 864 nm a 432 nm. Vzhledem k tomu, 

že barevné paprsky jsou snímány  stejnou  optikou  a stejným  detektorem,  rotační filtr 

postupně potlačuje infračervené nebo modré záření. Na tomto  principu  je  k dispozici 

přístroj pro trigonometrické nivelaci, která odpovídá nárokům kladeným na  přesnou 

geometrickou nivelaci. Vzhledem k vysokým výrobním nákladům, přístroj existuje jen 

jako prototyp. 

Obr. 3.3 Závislost indexu lomu na vlnové délce [4] 
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3.2.3 Fyzikální metoda 

 Snaha obnovit matematické vztahy vertikální refrakce na základě meteorologických 

veličin ovzduší sahá do dávné minulosti. Optická hustota ovzduší a tím i index lomu závisí 

na přímo měřených meteorologických veličinách, tj. teplota, tlak a vlhkost ovzduší. 

Zjednoduše- ně můžeme říci,  že  zmíněné  veličiny  v podstatě  determinují  tvar  a míru 

zakřivení  refrakční křivky (obr. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Přechod záměrného paprsku atmosférou [4] 

 

3.3 Nivelační refrakce 

 Společný účinek chyby ze zakřivení Země (z  rozdílu  mezi  zdánlivým  a 

skutečným horizontem) a z refrakce (obr. 3.5) teoreticky vyloučíme nivelací  ze středu. 

Nivelace je způ- sob měření,  při kterém výškový rozdíl dvou bodů  určíme pomocí 

vodorovné přímky (zámě- ry), od které na svisle postavených latích odměříme výšky k 

měřeným   bodům. Nivelaci s vo- dorovnou  záměrou a přístrojem postaveným uprostřed 

mezi latěmi nazýváme  geometrická nivelace ze středu. Aplikujeme ji pomocí teodolitů, 

které jsou vybaveny nivelační libelou, nebo pro tento účel zvlášť konstruovanými 

nivelačními přístroji a pomocí  nivelačních latí. 
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Obr. 3.5 Účinek chyby ze zakřivení Země a refrakce při nivelaci [3] 

 
 Při pracích náročných na přesnost měření je ještě třeba  doplnit  požadavek,  aby  

záměry neprocházely příliš těsně nad terénem (nemají klesnout pod 0,5 m) a podle 

možnosti procházely toutéž vzduchovou vrstvou. Na záměru stranou ovlivňuje chyba 

hodnotou 2: 

    2 = 1-k/2r s2.     (3.3) 

 Účinek chyby na převýšení odměřené záměrnou stranou při TN považuji za 

zanedbatelný, protože podle tab. 1 při záměru s = 56 m je 2 = 0,2 mm a s = 100 m je 

2=0,8mm [3].  

 

3.3.1 Trajektorie světelného paprsku v atmosféře 

 Obecně v homogenním prostředí všechny body světelného paprsku mají stejný  

index lomu a paprsek se šíří v podobě přímky. V nehomogenní prostředí, kde  index  lomu 

světelné- ho paprsku se neustále mění, cesta paprsku má tvar křivky. Níže uvedený model 
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je nejjedno- dušší a často používán, protože dráha záměrného paprsku v atmosféře je 

většinou aproximo- vána kružnicí [4]. 

     dL = n ds,     (3.4) 

pak celá délka dráha je: 

     ∫=
B

A

ndsL ,     (3.5) 

přičemž integrujeme celou dráhu paprsku od bodu A až po pozorovaný bod B.  

Na základě Fermovho principu platí: 

     ∫ ==
B

A

ndsL 0δδ .    (3.6) 

 Na hranici dvou prostředí s indexem  lomu  n1  a  n2  (obr. 3.6)  světelný  paprsek  

AC projde geometrickou dráhu s, láme se a přechází do bodu B, čímž přejde geometrickou 

dráhu s'. Délka optické dráhy v tom případě bude (obr. 3.6): 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3.6 Goemetrická dráha světelného paprsku [4] 

    L = sn1 + s´n2     (3.7) 

Světelný paprsek AC ', jehož geometrická délka se liší od s o malou hodnotu δs a 

polomu na hranici dvou prostředí přichází do bodu B, projde geometrickou dráhu s' + δs ', 

která se  málo odlišuje od dráhy s'. 
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Pak pro optickou dráhu platí vztah: 

   L´ = (s + δs)n1 + (s´ + δs´)n2.    (3.8) 

Po dosazení výrazu (3.7) a (3.8) do vztahu (3.6) dostaneme: 

δL = L´ - L = (s + δs)n1 + (s´ + δs´)n2 – sn1 – s´n2 = δsn1 + δs´n2 = 0. (3.9) 

Vidíme, že δ je malý odklon světelného paprsku. Z obr. 3.6 můžeme odvodit vztahy: 

  s – CC´ sinφ1 = s + δs,        

   s´ = s´ + δs´ - CC´ sin φ2,      (3.10) 

   δs = -CC´ sinφ1, 

   δs´ = CC´ sin φ2.  

 

Dosazením rovnic (3.10) do vztahu (3.9) dostaneme: 

   δL = -CC´n1 sinφ1 + CC´n2 sin φ2 = 0,    (3.11) 

z kterého můžeme odvodit zákon lomu světelného paprsku: 

   n1 sinφ1 = n2 sin φ2.      (3.12) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3.7 Lom světelného paprsku na paralelních vzdušných vrstvách s povrchem Země [4] 
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 V případě, že vzdušné vrstvy stejnné hustoty jsou paralelní se sférickým povrchem 

(obr. 3.7), což lze předpokládat v našem případě, pak platí: 

   n1 sinφ1 = n2 sin φ1´.      (3.13) 

Z trojúhelníku 012 ze sinusové věty vyplývá: 

   sin φ1´ = (a2 : a1) sin φ2.      (3.14) 

Pokuz vezmu do úvahy index lomu, pak můžeme napsat:  

   a1n1sin φ1 = a2n2sin φ2,     (3.15) 

a obdobně můžeme uvést vztahy pro ostatní vrstvy: 

   a2n2sin φ2 = a3n3sin φ3, 

   ainisin φi = konšt. 

Vztah (3.15) je základním výrazem pro odvození refrakčního koeficientu.  

 

3.3.2 Vliv teplotního gradientu 

 Z hlediska geodetických měření nás zajímá především jako se chovají záměrné 

paprsky, které procházejí vrstvami ovzduší bezprostředně přiléhajícími k zemskému 

povrchu. V první řadě jde o rozložení teploty v těchto vrstvách jako základní faktor, který 

ovlivňuje průběh záměrných paprsků. Rozložení teplot v přízemních vrstvách ovzduší je ve 

velmi složité závislosti na mnoha faktorech, z nichž lze uvést zejména sluneční radiaci, 

vlastnosti půdy, reliéf, vítr, množství prachu a páry, stupeň a charakter oblačnosti. 

 Sluneční energie prochází vrstvami atmosféry a dopadá na zemský povrch. Určitou 

část této energie pohltí atmosféra. Zemský povrch pohltí zbytek energie slunečních 

paprsků a je jimi ohříván. Teplotní energie nahromaděná na povrchu přechází od povrchu 

Země vrstvami atmosférického ovzduší, částečně vlivem tepelné propustnosti, velikost 

které je pro vzduch velmi malá, ale hlavně vlivem konvekce, tj. vzájemného promíchávání 

přehřátých vzdušných mas v dotykové vrstvě. Zahřáté ovzduší má menší specifickou váhu 

jako studené, a proto se zvedá nahoru. V důsledku toho se mění teplota ovzduší během 

měření zdola nahoru a tedy teplotní gradient má zápornou hodnotu. Po přerušování 

pohlcování sluneční energie zemským povrchem, probíhajícím přes den začíná obrácený 

proces, který probíhá viditelně pomaleji, protože v daném případě chybí hlavní hybná síla - 

sluneční energie. 

 V noci při převládání vyzařování nad pohlcením, teplotní gradient je kladný, tj. 

nižší vrstvy jsou studenější než vrchní, v důsledku čehož vzniká dynamická rovnováha a 
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konvexní proudy se přerušují. Během několika hodin po východu Slunce se povrch půdy 

znovu začíná zahřívat a teplotní gradient je roven nule. Při intenzivním pohlcování tepla 

půdou teplotní gradient se stává záporný, dosahuje maximální absolutní hodnotu dvě - tři 

hodiny odpoledne [2]. 

 V hraniční vrstvě vzduchu vzniká stav pohyblivé dynamické nerovnosti, projevující 

se v zvedání nahřátých částí ovzduší výše. Tento jev nazýváme vibrace, čili rychlé a 

neuspořádané proudění ovzduší. Klesáním Slunce různost teplot sousedních části ovzduší 

je menší a vibrace slábne, jednu až dvě hodiny po západu slunce znovu vzniká rovnost 

teplot. Pak začíná noční proces inverze. 

 Závislost teplotního gradientu nad zemským povrchem v rozmezí "hraniční" vrstvy 

se může vyjádřit funkcí: 

    dt/dH = ahb.       (3.16) 

 Koeficient a (záporný v případě klesání teploty) je funkce výšky Slunce nad 

horizontem i charakterem povrchu půdy. Exponent b kolísá v mezích od -0,7 do -1,3, při 

jeho střední hodnotě -1,05 přes den a -0,9 v noci. 

 V konkrétních případech může vertikální teplotní gradient (dt / dH) nabýt i jiné 

hodnoty než -0,01. Z toho vyplývá, že i refrakční koeficient k může nabýt i záporné 

hodnoty. Opravu zenitového úhlu z refrakce vypočítáme podle vztahu: 

    dρ = k s2/2R.       (3.17) 

Refrakční koeficient k vypočítáme podle vztahu: 

 k = 673 (b : t2) [0,034 + (dt° : dHm)] = 5,9 [0,034 + (dt° : dHm)].  (3.18) 

Když adiabatický gradient (dt °: DHM) = -0,01, pak k = 0,14 v konkrétních případech 

může vzniknout i situace, že k = 0, k> 0, k <0, pak záměrný paprsek prochází atmosférou 

podle obr. 3.4. 

 

3.4 Trigonometrické měření převýšení 

 Podstatou trigonometrického měření převýšení je řešení trojúhelníku A0BB0 (obr. 

3.8), ve kterém jsou  odměřené:  zenitový  úhel  z nebo  výškový  úhel  β,  šikmá  délka  ds  

nebo vodorovná délka s. Vlevo je znázorněn chod světelného paprsku ovzduším a jeho 

účinek na  výškový úhel β. Namísto skutečného výškového βh úhlu odměříme úhel β, ve 

kterém je zahrnut i účinek  refrakce.  Opravu  z refrakce  vypočítáme  z trojúhelníků  
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A0B2O2  a A0B0O1. Poměr r/R je refrakční koeficient k, jehož hodnota není stálá, a mění se  

v závislosti na atmosférických podmínkách, nadmořské výšce, ve které  provedeme  

měření, prostředí, kterým prochází záměr. 

Obr. 3.8 Oprava z refrakce [3] 

 

 V tab. č. 1 je vyznačen účinek zakřivení Země, refrakce a společný účinek 

zakřivení Země a refrakce na trigonometrické měření převýšení, když k = 0,13 a r = 6370 

km. 

 

Tab. č. 1 Vliv zakřivení Země a refrakce na trigonometrické měřeno převýšení 

s [m] 50 100 300 500 1000 10000 

δ1 [m] 0,0002 0,0008 0,007 0,010 0,078 7,85 

δ2 [m] 0,0 0,0001 0,001 0,001 0,010 1,02 

Or=δ1-δ2 0,0002 0,0007 0,006 0,009 0,068 6,83 
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Obr. 3.9 Odvození vztahů trigonometrického měření převýšení [4] 

Význam symbolů (podle obr. 3.9): 
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Pi - střed otočné osy dalekohledu, 

Pj - referenční bod cílové značky, 

Pi°, Pj° - průměty bodů Pi, Pj do roviny kartografického zobrazení, 

Pj '- průsečík skutečného horizontu s normálou bodu PJ, 

Pj'' - průsečík zdánlivého horizontu s normálou bodu PJ, 

S - střed sférických ploch - skutečných horizontů, kterými na území menšího rozsahu 

nahrazujeme koncentrické plochy se zemským referenčním elipsoidem, 

v - průsečík tečen k záměru vedené mezi body Pi a PJ, 

K - střed poloměru křivosti dráhy záměrného paprsku, 

s'' - měřená délka opravená o fyzikální redukce, 

s '- šikmá délka, 

s - vodorovná délka v referenční ploše bodu Pi, 

s0 - vodorovná délka v nulové referenční ploše, 

ni, nj - normály k refernčnému elipsoidu v bodech Pi a PJ, 

ti, tj. - těžnice ke hladinovým plochám v bodech Pi a PJ, 

vi, vj - korekce z odchylky siločar tíhového pole. Jejich vliv je třeba zohlednit především v 

horském terénu, 

Hi, Hj - elipsoidické výšky bodů Pi a PJ, 

ri, rj - poloměry křivosti skutečného průběhu záměrného paprsku v bodech Pi a PJ, 

Ri, RJ - střední poloměry křivosti refernčného elipsoidu v bodech Pi a PJ, 

γij - úhel sevřený normálem k elipsoidu v bodech Pi a PJ, 

α - úhel sevřený poloměry křivosti ri a rj v bodech Pi a PJ, 

ρij, ρji - refrakční úhly záměry zenitových úhlů odlou resp. zji, 

ρ - součet refrakčních úhlů ρij + ρji, vyjadřující vliv svislého refrakčního pole ovzduší na 

měřené zenitové úhly z'ij, z'ji, 

zij, zji - zenitové úhly měřeno z bodu Pi na bod Pj a z bodu Pj na bod Pi, 
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h'ij - převýšení bodů PiPj zatížené vlivem refrakčního úhlu ρij a zbavené vlivu zakřivení 

Země, 

hij - převýšení bodů PiPj zbavené vlivu refrakce a zakřivení Země, 

qi - chyba v převýšení h'ij způsobená vlivem refrakčního úhlu ρij, 

qj - chyba v převýšení h'ij způsobená zakřivením Země. 

Podle obr. 3.9 z PiPjPj´ použitím sinusové věty odstaneme: 

    
)sin(

)2/cos(

ijij

ijij

ij
z

z
sh

γ

γ

−

−
= ,    (3.19) 

resp. z PiV´Pj´ 

    
)´sin(

)2/´cos(
´

ijij

ijij

ij
z

z
sh

γ

γ

−

−
= .    (3.20) 

Při oboustranně měřených zenitových úhlů trigonometrický výškový rozdíl dostaneme ze 

vztahu:  

   
)cos(

sin
)(

2

1
*

*

γ+
=+=

z

z
shhh jiijij ,    (3.21) 

přičemž         z*=(zji – zij), 

     γij
cc = s/Rij ρ

cc      (3.22) 

Uvedené vztahy jsou odvozeny na základě následujících předpokladů: 

    Ri = Rj, ti ≡ ni, tj ≡ nj. 

Uvedené předpoklady mají své opodstatnění v případě, že jde o kratší záměry (v našem 

případě méně než 1 km) a mírně svažitý terén.  

Z obr. 3.9 můžeme odvodit refrakční koeficient pro každou  oboustranně  a současně 

měřenou záměru zenitového úhlu zij, resp. zji (opravených jen případně o rozdílnouvýšku 

přístroje a cí-lové značky) dostaneme: 

   ρ = ρij + ρji = 200 + γij – (z´ij + z´ji),     (3.23) 

    zij = z´ij + ρij,      (3.24) 

    zji = z´ji + ρji.       (3.25) 

Vliv refrakce na měřený zenitový úhel můžeme vyjádřit i pomocí koeficientu refrakce, 

a to: 
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    kij = Rij/rij = α/γij,     (3.26) 

resp. pomocí  refrakčního úhlu: 

   ρ = [kijs´ij
2/(2Rij)] = kijγij/2 = kij = 2Rijρ/s´2,    (3.27) 

nebo: 

     kij = 2ρ/γij.  

 Pesnost odvozených vzorců je 0,05 mm pro délky záměr do 10 km. Je zřejmé, že 

vliv vertikální složky refrakce na měřený  zenitový  úhel  je  eliminován  oboustrannou 

metodou měření zenitových úhlů, které se současně  měří  s elektronickým  měřením  délek  

při trigonometrické metodě. Jedinou podmínkou je alespoň přibližná  platnost  uvedeného 

refrakčního modelu. Je třeba zdůraznit, že v inženýrské geodézii tuto metodu  většinou 

nemůžeme použít při deformačních měřeních [4]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÉ MĚŘENÍ V LOKALITE TURIE 

 Měření na zjištění  vlivu  vertikální  refrakce  při  terestrické  měření,  konkrétně  

při trigonometrické nivelaci, bylo realizováno v září  2011  v lokalitě  Turie (okres  Žilina, 

Slovensko) na bodech vytyčovací sítě dálnice. Experimentální bodové pole tvoří tři 

vztažné body č. 5001, 5002, 5003, a bylo určovaných šest bodů č. 6001,  6002,  6003, 

6004,  6005,  6006. Vztažné body byly  stabilizovány  pilíři  s čepovou nivelační značkou, 

pozorované body byly stabilizovány hřebíkový nivelačními značkami osazenými v asfaltu 

(obr. 4.2).  Schéma-tické uspořádání vztažných a pozorovaných bodů bodového pole je 

znázorněno na obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Experimetnální bodové pole 

 Největší délka mezi body v síti byla 90 m a největší převýšení 6,78 m. Na každém 

bodě byl odměřený oboustranný zenitový úhel ve třech skupinách  přístrojem Leica TC 

1700 (obr. 4.3 vlevo), délky byly měřeny  oboustranně  třikrát. Teplota byla  

zaznamenávána teploměry (obr. 4.4 vlevo) chráněnými před přímým slunečním zářením, 

tlak byl zaznamenávan tlakoměry (obr. 4.4 vpravo). Jako cílový terč byla použita speciálně 

upravená výtyčce s hranolem a dvěma podpěrami na rychlé  urovnání  libely (obr. 4.3 
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vpravo).  Měření  bylo realizováno metodou tam a zpět,  v poledních hodinách. Zápisníky z 

měření jsou uvedeny v příloze č. 1, výšky určovaných bodů a převýšení  mezi  

referenčními a vnucenými body  v  tab. č. 2 a 3. 

 
Obr. 4.2 Vztažné a pozorované body 

 

Tab. č. 2 Výšky určovaných bodů 

 

Určován bod 

 

Výška bodu 

[m] 

6001 358,0834 

6002 362,0314 

6003 368,8197 

6004 373,3349 

6005 375,9291 

6006 379,5212 
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Tab. č. 3 Převýšení mezi referenčními a vnucenými body 

Body 
Převýšení  

[m] 
Body 

Převýšení  

[m] 

5001-6001 6,6366 5002-6004 0,9926 

6001-5001 6,6384 6004-5002 0,9923 

6001-6002 3,9765 6004-6005 2,6872 

6002-6001 3,9766 6005-6004 2,6895 

6002-6003 6,7750 6005-6006 3,7764 

6003-6002 6,7761 6006-6005 3,7790 

6003-5002 3,3168 6006-5003 5,4379 

5002-6003 3,3157 5003-6006 5,4388 
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4.1 Přesnost trigonometrické určeného převýšení 

 Pomocí vzorce (3.19) a zákona o hromadění středních chyb vyjádříme přesnost 

převýšení h, které je funkcí měřené délky s a zenitového úhlu z.  

   mh
2 = ƒs

2ms
2 + ƒz

2mz
2 + ƒγ

2mγ
2,   (4.1) 

kde: 

ms je střední chyba měřené déky,  

mz je střední chyba zenitového úhlu, 

mγ je střední chyba v určení středového úhlu.  

Jelikož mγ je nepatrné hodnoty, můžeme vztah (4.1) po vypuštění člena ƒγ
2mγ

2 napsat: 
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Střední chyba v určení délky ms pro elektrooptickí dákoměry je dána vztahem: 

   ms = ± (a + bs), (mm)     (4.3) 

kde a, b jsou parametry jednotlivých typů dálkoměrů. Při vzdálenostech do 1 km se 

uplatňuje především stála složka a. Výrobce přístroji Leica TC 1700 udává přesnost 

měřené délky 2 mm + 2 ppm.  

Vliv chyby v měřené délce na určované převýšení je uvedena v tab. č. 4.  

 

Tab. č. 4 Chyby v měřené délce 

 

 

 

 
Přesnost zenitového úhlu při měření ve třech skupinách je dána vztahem: 

    )(3/1 22
0

2
ucz mmmm ++=     (4.4) 

kde: 

mc je střední chyba ze cílení,  

m0 je střední chyba odečítacího zařízení elektronického teodolity,  

mu je střední chyba z urovnání automatického indexu.   

Jejich hodnoty jsou:  

ms/z 102 (
g
) 105 (

g
) 109 (

g
) 

2 mm 0,06 mm 0,16 mm 0,28 mm 

3 mm 0,09 mm 0,24 mm 0,43 mm 
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mc = 2cc (udáva výrobce),  

m0 = 4,5cc (udáva výrobce), 

mu = 1cc (udáva výrobce).  

Po dosazení do vztahu (4.4) dostaneme empirickou střední chybu mz = 2,9cc.  

 

Vliv chyby měřeného zenitového úhlu na určované převýšení pro z = 100 g je uvedena  v 

tab. č. 5. 

Tab. č. 5 Chyby v zenitovém úhle 

d/mz 2 (cc) 3 (cc) 4 (cc) 
50 m 0,16 mm 0,24 mm 0,31 mm 

100 m 0,31 mm 0,47 mm 0,63 mm 
 

 Při  výpočtu  převýšení  z oboustranně  měřených  zenitových  úhlů  za 

 předpokladů nulové hypotézy  - jeden refrakční koeficient pro jedno stanovisko, můžeme 

určit  i  střední  chybu refrakčního koeficientu mk. Podle vztahu (3.23) platí: 

 mρ2 = mρ12
2 + mρ21

2 = mz12
2 + mz21

2,      

 (4.5) 

ak      mz12
2 = mz21

2 = mz
2, potom 

mρ = mz √2 = 2,9cc √2 = 4,1cc. 

 

4.2 Zpracování naměřených hodnot 

 Refrakční úhly určíme metodou Pelikána [5], u které  předpokládáme,  že  dráha  

světelného paprsku je hyperbola a index lomu vzduchu vyjádříme Sears-Barrellovým 

vzorcem ve tvaru: 

    
t

eB
n

27,1122,79
10)1( 6 −

=⋅− ,   (4.6) 

kde B je atmosférický tlak v milibarech, e je tlak vodních par ve vzduchu vyjádřený v 

miliba- rech a t je teplota v kelvinech. Za předpokladu, že vyjádříme index lomu n jako 

funkci  nad- mořské výšky h v tvaru: 

     n - 1 = b / (a + h)    (4.7) 
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kde a, b jsou konstanty (určíme z indexů lomu ve dvou bodech, jejichž výšky jsou také 

známy), můžeme vyjádřit refrakční úhly ρ12, ρ21, strany P1P2 ve tvaru:   

                    
1

1
)(

2 2

1
21

12

12
12

−

−
−=

n

n
nn

h

s
ρ ,  

     
3/2

1

2
1221 1

1









−

−
=

n

n
ρρ .     (4.8) 

kde n1, n2 jsou indexy lomu vzduchu vypočtené podle  (4.6)  z meteorologických  údajů 

měřených v bodě P1, resp. P2 a h12 je výškový rozdíl bodů P1, P2. Vzorce (4.8) nelze použít, 

když je výškový rozdíl h12 malý (klesá k nule). Pomocí vztahů (4.8) jsou vypočítány 

hodnoty refrakčních úhlů pro všechna měření a podle (3.27)  refrakční  koeficienty  

(příloha č. 2).  Součástí jsou i  střední  chyby  takto  určených  refrakčních  koeficientů  a 

opravy  z refrakce,  vypočtené podle vztahu: 

     or = k  s2/2R.     (4.9) 

Hodnoty převýšení a jejich střední chyby jsou počítány podle vztahu (3.19). Jejich hodnoty 

a porovnání s hodnotami převýšení získanými z dokumentace o bodech jsou v tab. č. 6. 

 

Tab. č. 6 Převýšení a jejich střední chyby 

    Převýšení     

  Převýšení 
mezi 
body   Střední 

Body mezi body trigonom. Rozdíl  chyba 

  výškopisu měření   převýšení 

  (m) (m)  (mm) (mm) 

tam      

5001-5002 20,9534 20,9538 -0,36 0,69 

5002-5003 12,9055 12,9023 3,22 0,72 

zpět      

5003-5002 -12,9055 -12,9078 2,26 0,72 

5002-5001 -20,9534 -20,9557 2,27 0,69 

 

Dalším vztahom pro výpočet refrakčního koeficientu je Jordanov vztah: 

    







−⋅









−
⋅=

h

dTp
k 25,01

1

1

760
023,0

α
  (4.10) 

kde:  
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p je tlak změřen na stanovisku,  

α je koeficient roztažnosti vzduchu (0,0036),  

dT je rozdíl teplot na stanovisku a v cíli,  

h je převýšení.  

 Tento vzorec je prakticky necitlivý na změnu tlaku, teploty a převýšení a naopak, je 

závislý na prvním členu, na konstantě 0,023, která maximálně  ovlivní  hodnotu  

refrakčního koeficientu. Také jsou zde vypočítány střední chyby refrakčních koeficientů a 

hodnota  or -opravy z refrakce (4.9). Vypočtené refrakční koeficienty podle výše 

uvedeného  vztahu (4.10) a (3.27), který vychází  z (4.8),  jejich střední chyby a opravy 

jsou uvedeny v příloze č. 2, názorně jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tab. č. 7 Hodnoty refrakčních koeficientů a jejich střední chyby 

      or - chyba     or - chyba 

  Refrakční Střední  převýšení Refrakční  Střední  převýšení 

Body 

koeficient 

k 

chyba 

refrakčního 

způsobena 

refrakčním  koeficient k 

chyba 

refrakčního 

způsobena 

refrakčním 

  (Pelikán) koeficientu mk úhlem  (Jordan)  koeficientu mk úhlem 

      (Pelikán) (mm)     (Jordan) (mm) 

5001-6001 -0,068 0,0103 -0,0418 0,023 1,18 0,0139 

6001-5001 -0,412 0,0103 -0,2523 0,023 1,18 0,0142 

6001-6002 0,119 0,0104 0,0244 0,022 2,03 0,0046 

6002-6001 -0,596 0,0104 -0,1230 0,023 2,03 0,0048 

6002-6003 -0,071 0,0105 -0,0211 0,023 1,2 0,0068 

6003-6002 -0,071 0,0105 -0,0211 0,023 1,2 0,0068 

6003-5002 -0,268 0,0105 -0,0144 0,023 2,27 0,0012 

5002-6003 -0,537 0,0105 -0,0289 0,023 2,28 0,0013 

5002-6004 3,449 0,0104 0,7153 0,019 7,4 0,0039 

6004-5002 -0,861 0,0104 -0,1786 0,024 7,41 0,0049 

6004-6005 -1,076 0,0104 -0,6884 0,024 3,1 0,0154 

6005-6004 -1,432 0,0103 -0,9164 0,025 3,1 0,0157 

6005-6006 -0,384 0,0102 -0,2090 0,023 2,24 0,0127 

6006-6005 1,650 0,0102 0,8987 0,021 2,24 0,0113 

6006-5003 0,081 0,0101 0,0346 0,023 4,42 0,0096 

5003-6006 0,324 0,0101 0,1380 0,022 1,42 0,0095 
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4.3 Sestavení modelu na vyrovnání odhadovaných veličin 

 Realizované měření bylo dáno pomocí vyrovnání zprostředkujícími veličinami. 

Zpros-tředkujícími veličinami byly v tomto případu vodorovná délka a zenitový úhel. 

Odhadovaný- mi (neznámými) veličinami byly nadmořské výšky bodů 6001 až 6004 a 

refrakční koeficienty pro 8 záměr.  

Teoretický model má následující tvar: 

ξ = xΘ + Aβ + Sρ,          (4.10) 

kde: 

ξ je vektor měřených převýšení od bodu 5001 po bodu 5003, 

Θ je etalon, vektor nadmořských výšek bodů 5001 až 5003, které jsme pokládali za 

správné a nevyrovnávali jejich, 

x je matice plánu pro Θ, 

β je vektor odhadovaných parametrů, výšek bodů 6001 až 6006, 

A je matice plánu pro β, 

ρ je vektor odhadovaných parametrů refrakčních koeficientů (pro každou záměru jeden), 

S je matice plánu pro ρ, 

ε jsou náhodné chyby. 

 V matici plánu S jsou parciální derivace funkčního vztahu (4.9), kde je počítán 

refrakční koeficient i podle (4.10), podle (3.27) z (4.8) podle jednotlivých proměnných. 

Stochastický model je: 

ξ + v = xΘ + Aβ + Sρ + ε         (4.11) 

L = ξ - xΘ - Aβ - Sρ          (4.12) 

L je vektor absolutních členů, 

Ap = [AS]           (4.13) 

Ap je kompletní matice plánu,       (4.14) 

Xp je kompletní vektor odhadovaných parametrů, 
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dX = (Ap
TPA)-1ATPL         (4.15) 

dX je vektor přírůstků, 

v = ApdX – L          (4.16) 

v je vektor oprav 

 
kn

Pvv
m

T

−
=0          (4.17) 

m0 je jednotková střední chyba měření, 

X = dX + Xp           (4.18) 

X je vektor odhadovaných parametrů, 

ΣX = (Ap
TPA)-1m0

2         (4.19) 

ΣX je kovariančná matice, 

∑= XXm           (4.20) 

mx je střední chyba odhadovaných veličin. 

 Pomocí tohto vyrovnání jsem vypočítal hodnoty výšek bodů 6001 až 6006 a 

refrakční koeficienty zvlášť pro každou záměru měřenou tam a zpět, a zvlášť pro vztah 

(4.8) a (4.9). Výpočty realizované programem Mathcad 14 jsou umístěny na přiloženém 

CD, ukázky výpočtu jsou v příloze č. 3, hodnoty  výšek, refrakčních koeficientů a 

středních chyb jsou sestaveny v tab. č. 8.  

 

Tab. č. 8 Hodnoty výšek, refrakčních koeficientů a jejich středních chyb 

Bod č.  xi mi 

6001 358,0834 0,00047 

6002 362,0314 0,00044 

6003 368,8197 0,0002 

6004 373,3349 0,00038 

6005 375,9291 0,00059 

6006 379,5212 0,0005 

5001-6001 -1,4895 1,1223 

6001-6002 -0,2352 1,934 

6002-6003 -1,8339 1,6058 

6003-5002 10,3095 3,7867 

5002-6004 0,7667 1,9285 
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Tab. č. 8 Hodnoty výšek, refrakčních koeficientů a jejich středních chyb 

 
Bod č. xi mi 

6004-6005 -1,7754 1,0979 

6005-6006 -2,4493 1,1898 

6006-5003 -1,0035 1,3448 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Martin Vrabko: Efektivní určení refrakčního koeficientu při terestrických měřeních 

 

2012  46 
 

5. ZÁVĚR 

 Na přesnost geodetických měření, podobně jako u jiných fyzikálních měřeních, 

působí náhodně a systematické chyby. V geodézii se donedávna při otázce zvyšování 

přesnosti věnovala pozornost převážně náhodných chybám, kterým se připisoval větší 

význam než chybám systematicky. Zdokonalení geodetických přístrojů přispělo ke snížení 

vlivů náhodných chyb. Vážnou překážkou zvyšování přesnosti výsledků geodetických 

měření jsou systematické chyby, především proměnlivé systematické chyby, kterých 

pramenem je prostředí měření.  

 Obecně se uznává, že prostředí měření ovlivňuje výsledky geodetických měření a 

eliminace jeho dopadů v současnosti jeví jako jedna z cest k dalšímu zvyšování přesnosti 

výsledků měření. Prostředí nepůsobí jen na měřící proces, ale i na samotné objekty. Vliv 

prostředí, zejména změn atmosférických podmínek na měřící proces a sledované objekty se 

snažíme zachytat různými pozorováními a měřeními jednak na modelech, ale především 

přímo na stavebních objektech v terénu. Dobře organizované a uspořádané měření umožní 

posoudit změny v chování se objektů v daném prostředí a předvídat jejich budoucí stavy, 

což má značný teoretický a praktický význam.  

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovení refrakčního koeficientu při 

trigonometrické měření převýšení. Měřením jsem zjistil, že refrakční koeficient vypočtený 

pomocí empirického vztahu podle Pelikána (2.35) výrazně závisí na změny teploty, 

přičemž hodnota koeficientu se výrazně mění už při změně teploty o 0,1 ° C. Na změnu 

tlaku a vlhkosti vzduchu reaguje už méně citlivě. Hodnotou refrakční koeficientů stejně 

závisí na vlivu slunečního záření na teploměry, díky kterým jsou teploty znehodnoceny, a 

od délky a převýšení. Refrakční koeficienty se pohybovaly v rozmezí hodnot od -3,4 po 

3,5, jejich střední chyby kolem 0,01. Vliv refrakčního koeficientu nevykazuje žádný 

systematický vliv a má čistě náhodný charakter. Hodnoty refrakčních koeficientů 

vypočítaných na základě empirického vztahu podle Jordana (2.37) se pohybovaly v 

rozmezí hodnot 0,019 po 0,027, jejich střední chyby kolem 3,5.10-4. Hodnota takto 

vypočtených refrakčních koeficientů výrazně závisí na konstantě 0,023, která jeho hodnotu 

ovlivní v maximální míře. Na změnu tlaku, teploty a převýšení je prakticky 

necitlivý.Vzhledem k tomu, že při měření došlo k nadbytečnému počtu měřených veličin, 

měření jsem vyrovnal pomocí zprostředkujících veličin, díky čemuž jsem dostal výšky 

bodů 6001 až 6006, refrakční koeficienty, a jejich střední chyby. Hodnoty takto 
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vypočtených koeficientů jsou v porovnání s empiricky vypočtenými koeficienty podobné, 

jejich hodnota se pohybuje v rozmezí -2,5 po 10,3, jejich střední chyby kolem 2.  

 Mohu konstatovat, že výsledky vyhodnocených experimentů potvrdily, že změny 

atmosférických podmínek ovlivňují přesnost výsledků geodetických měření. Z toho 

vyplývá, že při vyhodnocení souboru měření, realizovaných zv různých atmosférických 

podmínkách, třeba vlivy změn meteorologických prvků uvažovat a to nejen při hodnocení 

přesnosti výsledků měření, ale i při posuzování charakteru, průběhu a velikosti zjištěných 

změn v chování se zkoumaného jevu, nebo objektu . Při volbě řešení vlivu refrakce při 

trigonometrické měření převýšení musíme být velmi opatrní, pro maximální možnou 

eliminaci refrakčního vlivu je třeba věnovat pozornost už při konfiguraci dané sítě. 
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