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ANOTÁCIA 

 Táto diplomová práca sa zaoberá nadviazaním kalibračnej základnice v suteréne 

Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava. Teoretická časť tejto práce je venovaná 

metrológii ako vednej disciplíne, kalibrácii elektrooptických diaľkomerov, priblíženiu princípu 

merania dĺžok v geodézii a popísaniu jednotlivých typov diaľkomerov, ktoré sa v súčasnosti 

používajú. Praktická časť tejto práce je venovaná nadviazaniu kalibračnej základnice na etalón 

dĺžky, vyhotoveniu kalibračného postupu, kalibrácii EDM a vyhotoveniu kalibračného listu.  

 

Kľúčové slová: kalibračná základnica, kalibrácia, kalibračný postup, meranie dĺžok, kalibračný 

list 

ANOTATION 

This diploma thesis deals with the establishment of a calibration base in the 

basement of the University of Mining - Technical University of Ostrava. The theoretical 

part of this work is devoted to metrology as a scientific discipline, calibration of electro-

optical rangefinders, approximation of the principle of measuring lengths in geodesy and 

description of individual types of rangefinders, which are currently used. The practical 

part of this work is devoted to the establishment of the calibration base, the execution of 

the calibration procedure, the calibration of EDM and the execution of the calibration 

sheet. 

Keywords: calibration base, calibration, calibration procedure, length measurement, 

calibration sheet 

  



 
 

 
  

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 METROLÓGIA ............................................................................................................. 2 

2.1 Hlavné úlohy metrológie ......................................................................................... 2 

2.2 Druhy metrológie .................................................................................................... 2 

2.3 Základné predpisy v oblasti metrológie .................................................................. 3 

2.4 Národný metrologický systém Českej republiky .................................................... 4 

2.4.1 Prvky národného metrologického systému Českej republiky, ich postavenie 

a úlohy ........................................................................................................................ 5 

3 MERANIE DĹŽOK ....................................................................................................... 6 

3.1 Základy merania dĺžok elektronickými diaľkomermi ............................................. 6 

3.2 Historický prehľad vývoja elektronických diaľkomerov ........................................ 7 

3.3 Rozdelenie elektronických diaľkomerov ................................................................ 8 

3.3.1 Svetelné diaľkomery ......................................................................................... 8 

3.3.2 Rozdelenie podľa presnosti merania ................................................................. 9 

3.3.3 Rozdelenie  podľa dosahu merania ................................................................. 10 

3.3.4 Rozdelenie podľa stupňa spojenia s uhlovým meraním ................................. 10 

3.4 Modulácia elektromagnetických vĺn ..................................................................... 10 

3.4.1 Metódy merania dĺžok elektromagnetickými vlnami ..................................... 12 

3.5 Technológia Absolute Distance Meters ................................................................ 15 

4 KALIBRÁCIA ELEKTRONICKÝH DIAĽKOMEROV ........................................... 16 

4.1 Organizácie metrologickej služby v odvetví zememeračstva ............................... 16 

4.1.1 Úrad pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo ............. 16 

4.1.2 Český inštitút pre akreditáciu ......................................................................... 17 

4.1.3 Výskumný ústav geodetický, topografický a kartografický ........................... 17 

4.2 ČSN ISO 17123 ..................................................................................................... 17 



 
 

 
  

4.2.1 ČSN ISO 17123-4 ........................................................................................... 18 

4.3  Kalibračný list ...................................................................................................... 20 

4.4 Prístroje vybrané na kalibráciu .............................................................................. 21 

4.4.1 Leica Absolute Tracker AT 403 ..................................................................... 21 

4.4.2 Leica TS 30 ..................................................................................................... 22 

4.4.3 Leica Nova MS 60 .......................................................................................... 22 

4.5 Neistoty merania ................................................................................................... 23 

4.5.1 Typy neistôt merania ...................................................................................... 23 

4.5.2 Zdroje neistôt .................................................................................................. 26 

4.5.3 Postup pri stanovení neistôt ............................................................................ 26 

5 NADVIAZANIE KALIBRAČNEJ ZÁKLADNICE A KALIBRÁCIA 

ELEKTROOPTICKÝCH DIAĽKOMEROV................................................................. 27 

5.1 Stabilizácia kalibračnej základnice ....................................................................... 27 

5.2 Nadviazanie kalibračnej základnice ...................................................................... 30 

5.3 Kalibrácia diaľkomerov......................................................................................... 33 

5.3.1 Kalibrácia Leica MS 60 .................................................................................. 33 

5.3.2 Kalibrácia Leica TS 30 ................................................................................... 34 

5.4 Spracovanie nameraných údajov ........................................................................... 36 

5.5 Kalibračný postup ................................................................................................. 37 

6 ZÁVER ........................................................................................................................ 45 

Zoznam použitej literatúry 

Zoznam použitých skratiek 

Zoznam obrázkov 

Zoznam grafov 

Zoznam tabuliek 

Zoznam príloh 



Bc. Lukáš Martinček: Nadviazanie kalibračnej základnice pre kalibráciu 

elektrooptických diaľkomerov v suteréne VŠB 
 
 

2020  1 
 

1 ÚVOD  

 Cieľom tejto diplomovej práce je nadviazanie kalibračnej základnice v suteréne 

VŠB – TUO a následná kalibrácia vybraných elektrooptických diaľkomerov                  

(ďalej len „EDM“). 

 Diplomová práca je rozdelená do šiestich kapitol, vrátane úvodu a záveru. Prvá 

kapitola je venovaná metrológii ako vednej disciplíne, rozdeleniu metrológie, základným 

predpisom v oblasti metrológie a Národnému metrologickému systému Českej republiky 

(ďalej len „NMSČR“). Druhá kapitola je venovaná meraniu dĺžok. Bližšie je popísaný 

princíp merania dĺžok elektronickými diaľkomermi (ďalej len „ED“), jednotlivým 

metódam merania dĺžok, historickému vývoju ED a ich rozdeleniu. 

 Ďalšia kapitola je venovaná kalibrácii ED. Zameriava sa na princíp kalibrácie, 

zoznámenie sa s organizáciami, ktoré vykonávajú kalibráciu, popísaná je Česká technická 

norma ISO 17123 (ďalej len „ČSN“ ), nazývaná Optika a optické prístroje – Terénne 

postupy pre skúšanie geodetických a meračských prístrojov. V závere tejto kapitoly sú 

priblížené konkrétne meracie prístroje, ktoré sú zároveň súčasťou praktickej časti tejto 

diplomovej práce a neistoty merania. 

Predposledná, piata, kapitola je venovaná praktickému riešeniu tejto diplomovej 

práce. Konkretizovaný je postup navrhnutia a stabilizácie kalibračnej základnice. 

Následné je popísaný postup pripojenia novo vzniknutej základnice na etalón dĺžky, 

navrhnutý kalibračný postup a postup kalibrácie na kalibračnej základnici.                        

Túto záverečnú kapitolu uzatvárajú vyhotovené kalibračné listy kalibrovaných prístrojov, 

ktorými sú Leica Nova MS 60 a Leica TS 30. 

Šiestu, poslednú, kapitolu tejto práce tvorí záver. Sú v ňom zhrnuté neistoty 

merania, číže ich hodnoty, pri oboch vybraných prístrojoch. Tieto zistené hodnoty neistôt 

charakterizujú rozptyl hodnôt, ktoré by meranej veličine mohli byť prisudzované. Taktiež 

výsledné maximálne odchýlky meraných vzdialeností a hodnoty adičnej konštanty           

pri oboch kalibrovaných prístrojoch. 

Záver práce zhodnocuje získané poznatky pri praktickom riešení tejto práce 

a zároveň je navrhnutý vhodnejší postup na dosiahnutie presnejších výsledkov. 
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2 METROLÓGIA  

Metrológia sa na povrchu javí zdanlivo „chladnou tvárou“, ktorá skrýva hlboké 

poznatky. Tieto poznatky sú známe malému množstvu ľudí, ale väčšina                            

z nich ich využíva v istote, že všetci vnímajú rovnako pojmy ako napr. meter, kilogram, 

liter, a iné. Dôvera je potrebná k tomu, aby mohla metrológia prepojovať ľudskú činnosť  

navzájom, naprieč zemepisnými a profesijnými hranicami. Práve dôvera a istota 

prispieva k rozsiahlejšiemu využívaniu sieťovej spolupráce, spoločných jednotiek miery 

a spoločných meracích postupov. Taktiež s uznávaním, akreditáciou a vzájomným 

skúšaním meracích etalónov a laboratórií. Metrológia predstavuje vedu o meraní.            

Jej poslaním je zabezpečovanie jednotnosti a presnosti meradiel. [17]  

Súčasná metrológia sa vyznačuje svojimi charakteristickými znakmi. Čiže 

využíva meraciu techniku, ktorá má v súčasnosti prudký rozvoj, taktiež má blízky vzťah 

s fyzikou. Uplatňuje využitie výpočtovej techniky v oblasti automatizácie v meračskej 

technike. A posledným vybraným znakom je  tvorba etalónov základných jednotiek 

(jednotky SI). [2] 

2.1 Hlavné úlohy metrológie 

 Podľa Úradu pre normalizáciu a meranie, metrológia plní 3 hlavné úlohy,       

medzi ktoré patrí: 

 stanovenie definícií medzinárodných jednotiek merania (napr. meter),  

 realizovanie jednotiek merania prostredníctvom vedeckých metód                           

(napr. realizácia metra s využitím laserových lúčov),  

 vytváranie reťazcov  nadväznosti cestou, ktorou sa stanovia a zdokumentujú 

hodnoty a presnosti merania, ale aj prenos týchto údajov.[17] 

2.2 Druhy metrológie 

 Metrológia sa rozdeľuje na 3 hlavné druhy, podľa stupňa zložitosti a požiadaviek 

na presnosť, a to na:   

 vedeckú metrológiu,  

 priemyselnú metrológiu a 

 legálnu metrológiu. 
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 Prvým spomenutým druhom metrológie je vedecká metrológia. Jej podstatou        

je organizácia a vývoj etanolóv a ich udržovanie na najvyššej úrovni.  

 Priemyselná metrológia predstavuje ďalší druh, ktorý zaisťuje náležité 

fungovanie meradiel. Tieto meradlá sú používané v priemysle, vo výrobkoch, ktoré           

sú v skúšobných procesoch na zaistenie kvality života obyvateľstva, a rovnako                                 

aj pre akademický výskum.  

 Správnosť merania tam, kde tieto merania ovplyvňujú priehľadnosť 

ekonomických transakcií a tam, kde je potrebné predpísané overovanie meradiel,                     

má vo svojej funkcii legálna metrológia.  

 Medzi špičkové odvetvie vedeckej metrológie sa zaraďuje fundamentálna 

metrológia. Momentálne nemá medzinárodnú definíciu. Pod pojmom fundamentálna 

metrológia sa všeobecne označuje činnosť s najvyššou presnosťou merania v danom 

odbore. [17] 

2.3 Základné predpisy v oblasti metrológie 

 Metrológiou sa zaoberá veľa zákonov, vyhlášok, a taktiež veľké množstvo 

noriem, hlavne konkrétnych ČSN, niektoré sú spomenuté v nasledujúcom texte.  

Medzi tieto právne predpisy patria: 

 Zákon o metrológii č. 505/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, 

 Zákon o zememeračstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich 

s jeho zavedením č. 200/1994 Zb., v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška, pomocou ktorej sa zisťuje jednotnosť a správnosť meradiel a meraní      

č. 262/2000 Zb., v znení neskorších predpisov,  

 Vyhláška o základných meračských jednotkách a ostatných jednotkách          

a o ich označovaní č. 264/2000 Zb., 

 Vyhláška, ktorá stanoví meradlá k povinnému overovaniu a meradla podliehajúce 

schváleniu typu č. 345/2002 Zb., v znení neskorších predpisov, 

 ČSN EN ISO 10012 – Systémy manažmentu merania – požiadavky na procesy 

merania a meračské vybavenie, 
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 ČSN EN ISO/IEC 17025 – Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných 

a kalibračných laboratórií, 

 ČSN ISO 7078 – Postupy merania a vytyčovania – Slovník a vysvetlivky, 

 ČSN ISO 17123 – Optika a optické prístroje, 

 ČSN EN ISO 9000 – Systémy managementu kvality – Základné princípy 

a slovník, 

 ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu akosti – Požiadavky, 

 ČSN 01 0115 medzinárodný slovník základných a všeobecných termínov 

v metrológii. [9] 

2.3.1 Zákon o metrológii 

 Zákon o metrológii a jeho vykonávacie vyhlášky sú považované za základný 

kameň českej legislatívy v oblasti metrológie.  Je označovaný ako  Zákon č. 505/1990    

Sb. v znení neskorších predpisov.  

„Účelom zákona je úprava práv a povinností fyzických osôb, ktoré                               

sú podnikateľmi a právnických osôb a orgánov štátnej správy a to v rozsahu potrebnom 

k zaisteniu jednotnosti a správnosti meradiel a meraní.“ [20] 

Z tohto zákona je najdôležitejšie  si uvedomiť, čo je pracovné meradlo 

a nadväznosť. Čepová a Petřkovská (2011, s. 17) definujú pracovné meradlo                     

ako:  „meradlo, ktoré nie je etalónom ani stanoveným meradlom (meradlá, ktoré                 

sú vyhláškou stanovené k overovaniu) a nadväznosť ako: „vlastnosť výsledku alebo 

hodnoty etalónu, ktorou môže byť určený vzťah k uvedeným referenciám, spravidla 

štátnym alebo medzinárodným etalónom, cez neprerušený reťazec pozorovaní, ktorých 

neistoty sú uvedené.“  

2.4 Národný metrologický systém Českej republiky 

 Verejný ale aj súkromný sektor sa určeným spôsobom podieľajú                                    

na metrologických činnostiach. 
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  Podľa Čepovej a Petřkovskej (2011, s. 12) je NMS: „sústava technických 

prostriedkov, zariadení a technického personálu  a právnych a technických predpisov, 

vymedzujúcich postavenie a vzájomné väzby subjektov štátnej správy a právnických osôb, 

poverených rôznymi činnosťami pri zabezpečovaní jednotnosti a presnosti meradiel 

a meraní v štáte.“  

2.4.1 Prvky národného metrologického systému Českej republiky, ich postavenie 

a úlohy 

NMS sa rozvíjal ako sústava subjektov, právnych, technických predpisov 

a technických prostriedkov. Ich usporiadanie je podobné pyramíde. Vrchol tejto 

pyramídy tvoria národné metrologické inštitúty (ďalej len „NMI“). Na tieto NMI 

nadväzujú kalibračné laboratória (ďalej len „KLA“) priemyselnej technológie a výkonné 

orgány legálnej metrológie. Základňa pyramídy je tvorená KLA a širokým okruhom 

používateľov meradiel. Jednotlivé prvky NMS je možné vidieť na obr. 2.1. [2] 

 

Obr. 2.1 Prvky NMS  [2] 
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3 MERANIE DĹŽOK  
 

 Dĺžky patria medzi jedny zo základných geometrických veličín, ktoré sa merajú 

v geodetických prácach. Rozvoj metód merania bol však pomalý. 

 Až v období pred 2. svetovou vojnou, sa začala rozvíjať výroba diagramových 

a dvojobrazových diaľkomerov a paralaktická metóda. Tieto diaľkomerné metódy 

umožňovali presnejšie určovanie dĺžok približne do 150 m až do 300 m. 

 Zvrat nastal po 2. svetovej vojne, keď začal nástup ED. Podstatou bol ich veľkých 

dosah. V súčasnej geodézii je elektronické meranie dĺžok s dosahom do niekoľkých km 

prevažujúcou metódou.  

 Presná znalosť dĺžkových mier je základom správnych metód merania dĺžok.  

Posledná definícia metra bola schválená v roku 1983. Mazálová (2002, s. 3) tvrdí,              

že:  „jeden meter sa rovná dĺžke dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuum za 1/299 792 458 

s.“ Menovateľ predstavuje rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn vo vákuum. [5]  

3.1 Základy merania dĺžok elektronickými diaľkomermi 

 Základ činnosti ED je spočíva v meraní času. Tento čas predstavuje interval,                 

za ktorý prejde elektromagnetický signál určenú dĺžku s. Signál musí danú dĺžku prejsť 

tam aj späť. Podľa nasledujúceho vzťahu sa vypočíta dĺžka, čo je možné vidieť                     

na obr. 3.1.       

𝑠 =
𝑣𝑡

2
+𝑘𝑎                      

Pričom v predstavuje rýchlosť šírenia vĺn pozdĺž jej dráhy, a ka predstavuje adičnú 

konštantu prístroja. 

             (3.1) 
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Obr. 3.1 Princíp merania dĺžok elektronickými dĺžkomermi 

 Na presné práce v súčasnej geodézii sú vhodné svetelné vlny. Tieto vlny                    

sú v rozsahu viditeľného spektra a v oblasti infračerveného žiarenia.  

 Na zjednodušenie výpočtu dĺžok sa používa periodické kmitanie vektoru 

sínusového tvaru, ktoré je vyjadrené rovnicou  

𝑢𝑡 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑0), alebo 𝑢𝑡 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0),                         (3.2) 

kde:   ut  predstavuje výchylku v čase t,  

  A, amplitúdu,  

  f, frekvenciu (kmitočet),  

  ω, uhlovú frekvencia a φ0 je počiatočná fáza. [5] 

3.2 Historický prehľad vývoja elektronických diaľkomerov 

 Určovanie vzájomnej polohy bodov na zemskom povrchu a pod zemským 

povrchom je základom každej meračskej práce v geodézii. Tento vzťah sa dá vyjadriť 

rôznym typom súradníc (polárne, pravouhlé, priestorové). Umožňuje to fakt,                         

že ide prakticky o priestorovú úlohu.   

 Koncom 19. storočia sa začali objavovať teoretické úvahy o možnosti použitia 

elektromagnetických vĺn na určenie polohy bodov. Prvým krokom praktického využitia 

elektromagnetických vĺn nastal v rokoch 1948 – 1949. V týchto rokoch švédsky fyzik 

Bergstand prišiel s návrhom vyrobenia prvého svetelného diaľkomera (ďalej len „SD“)  

na geodetické účely.                                                                                                                                      
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 Tento sa označoval ako „Geodimeter“ (GEodeticDIStance METER). Od tohto 

času až po dnes, bolo vyvinutých, použitých, vyrobených mnoho diaľkomerov                     

na praktické meranie.  

 Tento vývoj je možné rozdeliť na 4 etapy: 

1. Etapa sa sústreďovala na hľadanie konštrukčných celkov pre tieto diaľkomery. 

Presnosť prístroja a jeho dosah boli v popredí.  

2. Etapa  sa zaoberala vývojom, ktorý sa zameral na riešenie prevádzkových otázok. 

Medzi tieto otázky patrili: hmotnosť prístroja, rýchlosť merania a spoľahlivosť merania 

dĺžok a pod.  

3. Etapa sa zamerala na vývoj a optimalizáciu prístrojov z hľadiska merania, 

spracovania nameraných údajov a registrácie.  

4. Etapu charakterizuje nástup plneautomatizovaných a robotických meračských 

staníc. [4] 

3.3 Rozdelenie elektronických diaľkomerov 

Najrozšírenejšími diaľkomernými prístrojmi sú ED. 

Tie môžeme rozdeliť na SD (elektrooptické) a rádiové diaľkomery                       

(ďalej len „RD“). V závislosti na vývoji technológie a skúseností z praxe sa tieto prístroje 

odlišujú najmä:  

 presnosťou merania,  

 dosahom merania, 

 stupňom spojenia s uhlovým meraním. [4] 

3.3.1 Svetelné diaľkomery  

 Existujú rôzne typy SD. Jednotlivé typy sa odlišujú stavbou konštrukcie, zdrojom 

svetelných vĺn, rôznou frekvenciou modulovaných vĺn, druhom modulátoru                                    

a usporiadaním vysielacieho a prijímacieho systému.  

 Činnosť SD je založená na tomto postupe: zdroj, ktorý je umiestnený na jednom 

konci meranej vzdialenosti, vysiela modulovanú svetelnú vlnu. Táto vlna smeruje 
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k druhému koncu meranej vzdialenosti. Na konci vlna dopadne na reflektor, a prejde        

cez neho, a ďalej pokračuje odrazená opačným smerom k prijímaciemu systému.  

 V tomto prijímacom systéme vlna prejde do fotonásobiča a následne sa zmení 

svetelný signál na elektrický. Pomocou detektoru (demodulátora) a blokovača impulzov 

sa prevedie spoločne so signálom do meracieho bloku. V tomto mieste sa prijaté signály 

vzájomne porovnávajú a určí sa fázový rozdiel. Na displeji diaľkomera sa zobrazí 

výsledná meraná vzdialenosť. Na nasledujúcom obr. 3.2 je zobrazená schéma SD. [1] 

    
Obr. 3.2 Schéma SD 

3.3.2 Rozdelenie podľa presnosti merania 

ED je možné podľa presnosti merania rozdeliť na 4 triedy presnosti                     

(ďalej len „TP“), prostredníctvom strednej chyby 1 krát meranej dĺžky: 

𝑚𝑑 = 𝑎𝑚𝑚 + 𝑏𝑚𝑚 𝑘𝑚⁄ , 

 

TP 1 je charakterizovaná md < 0,5 mm + 1 mm/km, TP 2 charakterizuje md < 2 mm + 2 

mm/km, TP 3 md < 6mm + 5 mm/km a TP 4 md < 20 mm. 

 Označenie p. p. m (par per milion) sa používa taktiež miesto označenia mm/km. 

TP 1 - súčasťou tejto triedy je veľmi malá skupina, ktorá je určená na najpresnejšie 

geodetické merania geodetických základníc a posunov stavieb.  

(3.3) 
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TP 2 - zahrňuje ju veľká skupina diaľkomerov, ktorá je určená na meranie sietí, 

meranie vyššej presnosti v rovinnej geodézii, vrátane inžinierskej geodézie.  

TP 3 - táto  trieda je charakterizovaná najpočetnejšou skupinou na bežné meranie 

v geodézii a stavebníctve a taktiež v príbuzných odvetviach.  

TP 4 -  patrí tu skupina veľmi málo osobitných diaľkomerov na hrubé bezodrazové     

alebo ručné meranie. 

3.3.3 Rozdelenie  podľa dosahu merania 

Ďalším členením, ktoré sa zaužívalo z minulosti, je členenie podľa dosahu,          

a to na:  

1) ED s veľkým dosahom (15 - 60 km), 

2) ED so stredným dosahom (do 15 km), 

3) ED s malým dosahom (do 2 - 5 km). 

3.3.4 Rozdelenie podľa stupňa spojenia s uhlovým meraním  

Rozoznávajú sa 3 typové skupiny: 

 samostatné ED, 

 nasadzovacie ED, 

 integrované ED. [4] 

3.4 Modulácia elektromagnetických vĺn 

V geodézii sa na meranie dĺžok nepoužívajú elektromagnetické vlny 

s nemennými parametrami. Hlavným dôvodom je ich malá vlnová dĺžka a to platí najmä 

pre svetelné vlny. Preto sa mení jeden alebo viac parametrov elektromagnetického 

vlnenia. Sú známe tri druhy modulácie podľa toho, ktorý z troch parametrov sa mení. 

Konkrétne amplitúdová, frekvenčná a fázová. 

Medzi tieto tri parametre patria: amplitúda A, frekvencia F a fázový posun ΔΦ. 

Tieto parametre sa môžu meniť podľa určitého zákona, ktorý ma veľmi často  sínusový 

charakter, a ten je zobrazený na obr. 3.3.  
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Obr. 3.3  Sínusový charaker parametrov modulácie [4] 

V oblasti svetelného spektra sa elektromagnetické vlnenie moduluje                         

len amplitúdovo. Frekvenčne alebo fázovo sa môžu modulovať rádiové vlny. 

Charakteristické rovnice sínusového tvaru modulácie: 

𝑦 = (�̅� + 𝐵 sin 2𝜋𝐹𝑡) sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝛥𝛷), amplitúdová modulácia 

     𝑦 = 𝐴 sin(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝛥𝑓0 𝐹 sin 2𝜋𝑡 + 𝛥𝛷),⁄  frekvenčná modulácia              

𝑦 = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝛥𝛷 sin 2𝜋𝐹𝑡), fázová modulácia 

 

 V geodézii sa v poslednom období používajú hlavne SD. Vzhľadom na to,            

má rozhodujúci význam amplitúdová modulácia, ktorá je vyjadrená pomocou prvej 

rovnice.  Priebeh amplitúdovej modulácie je znázornený na obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4 Priebeh aplitúdovej modulácie [4] 

 

 Koeficient 𝑚 = 𝐵 �̅�⁄  je hlavnou charakteristikou. Vyjadruje veľkosť zmeny 

amplitúdy kmitov pri modulácii. Tento koeficient sa nazýva hĺbka modulácie                       

(𝐵 je rozdiel medzi maximálnou a strednou hodnotou modulácie, �̅� je stredná hodnota 

modulácie). Modulačná vlna, ktorá je vyjadrená vzťahom (�̅� + 𝐵 sin 2𝜋𝐹𝑡),                      

(3.4) 
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má rozhodujúci význam pre meranie dĺžok. L predstavuje modulačnú vlnovú dĺžku 

a doba jedného modulačného cyklu (periódy) je 𝑇𝑚(𝐹 = 1 𝑇𝑚⁄ ). 

 Impulzná modulácia je netypickým prípadom amplitúdovej modulácie. Podľa 

zvolenej frekvencie sa pri impulzovej modulácii strieda malý časový interval 𝑇𝑚 𝑣⁄ , 

v ktorom má amplitúda konštantnú hodnotu, obr. 3.5, s časovým intervalom 𝑇𝑚 − 𝑇𝑚/𝑣, 

v tom prípade, kedy je A nulová. Doba vysielania impulzu je 𝑇𝑚 𝑣⁄ . [4] 

 

Obr. 3.5 Impulzná modulácia [4] 

3.4.1 Metódy merania dĺžok elektromagnetickými vlnami 

Podľa druhu meraných veličín je možné meranie dĺžok elektromagnetickými vlnami 

rozdeliť do troch skupín: 

 meranie časového intervalu,  

 meranie fázového rozdielu,  

 meranie frekvenčného rozdielu.  

Meranie časového intervalu: 

 Pri SD a RD sa používa priame meranie časového rozdielu τ. RD sú súčasťou 

družicových systémov a rádiolokátorov. Impulzy, ktoré sú vytvárané pri SD, sú veľmi 

krátke. Pomocou počítadla sa meria čas τ. Z nasledujúcej rovnice sa vypočíta dĺžka: 

𝑠 =
𝑣𝑡

2
+ 𝑘𝐴     

 

(3.5) 
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Obr. 3.6 Zjednodušená schéma impulzných diaľkomerov 

 

Na obr. 3.6 je zobrazená zjednodušená schéma impulzných diaľkomerov. Časť 

svetelného signálu ide v prístroji do prijímača, kde sa spustí sčítanie vysokofrekvenčných 

impulzov pomocou počítadla. Tento svetelný signál je vysielaný k odrazenému systému 

na druhom koncovom bode. Sčítanie impulzov sa ukončí rovnakým impulzom po jeho 

prechode meranou dĺžkou, tam aj späť. Súčet impulzov predstavuje hrubé určenie dĺžok. 

[5] 

Meranie fázového rozdielu  

 Nepriame určenie časového rozdielu τ sa používa pri väčšine typov SD                  

a pri geodetických RD. Odchýlka vyslanej modulačnej obálky v čase 𝑡 = 𝑡1 v počiatku 

dĺžky s, sa vypočíta vzťahom: 

𝑢1 = 𝐴 sin(2𝜋 𝑓𝑡 +  𝜑
0

)                                                            

 

 V okamihu 𝑡2, má jeho modulačná obálka odchýlku: 

𝑢2 = 𝐴 sin(2𝜋 𝑓𝑡 − 4𝜋
𝐹𝑠

𝑣
+ 𝜑0).                                

 

 Fázový rozdiel ΔФ medzi vyslaným a odrazeným signálom v počiatku sa 

stanoví zo vzťahu: 

𝛥Ф = 4𝜋
𝐹𝑠

𝑣
= 2𝜋

2𝑠

𝐿
,                            

  

pričom L predstavuje modulačnú vlnovú dĺžku. 

 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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 Nie je možné prakticky merať fázový rozdiel, ktorý je väčší ako 2π. Pri väčšine 

prístrojov sa používa na meranie dĺžok pomocou fázového rozdielu, vhodná modulačná 

frekvencia F. Vlnová dĺžka L je mnohonásobne menšia ako meraná dĺžka. 

Pomocou nasledujúcej rovnice sa určí dĺžka : 

𝑠 =
(𝑛+𝛥𝑛)𝐿

2
+ 𝑘𝑎,                           

 kde:  n predstavuje celý počet modulačných vlnových dĺžok na vzdialenosti 2s 

         Δn je zostávajúci diel modulačnej vlnovej dĺžky.  

Pre tento diel platí nerovnosť 0 ≤ 𝑛 ≤ 1. ka je konštanta diaľkomeru. 

 Výraz n + Δn je závislý na fázovom rozdiele Δn vyslaného signálu a odrazeného 

signálu späť. 

Platí teda rovnosť: 

                                  𝑛 + 𝛥𝑛 =
𝛥Ф

2𝜋
 .                 

Pomocou nasledujúceho vzťahu sa určí fázový rozdiel: 

𝛥Ф = 𝛥𝜑0 + 𝛥𝜑.                  

𝛥𝜑0 je fázový rozdiel a 𝛥𝜑 predstavuje zvyšok fázového rozdielu, ktorý je definovaný 

nerovnosťou 0 ≤ 𝛥𝜑 ≤ 2𝜋. 

Keď sa porovnajú rovnice 3.12 a 3. 13 docieli sa, že: 

𝑛 =
𝛥𝜑0

2𝜋
,                 𝛥𝑛 =

𝛥𝜑

2𝜋
 .                               

dosadením do rovnice 3.11: 

𝐿

2
= 𝑈,                 

𝛥𝑛𝐿

2
= 𝑟,                         

sa dosiahne meraná dĺžka určená vzťahom: 

𝑠 = 𝑛𝑈 + 𝑟 + 𝑘𝑎,        

pričom U je pracovná dĺžka a r domerok.  

 Pri SD sa často určujú vzdialenosti na základe fázového rozdielu obálok 

modulovaných vĺn. Tieto typy diaľkomerov sa nazývajú fázové. 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 
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Obr.3.7  Zjednodušená schéma fázových diaľkomerov 

Na predchádzajúcom obr. 3.7 je možné vidieť zjednodušenú schému fázového 

diaľkomera. Svetelné vlny, ktoré vychádzajú zo zdroja, prechádzajú modulátorom              

a sú pomocou optického vysielacieho systému usmerňované na odrazný systém. Odtiaľto 

sa späť vracajú k diaľkomeru a pomocou optického prijímacieho systému sa sústreďujú 

na demodulátor. Za účelom určenia presného časového intervalu t medzi vyslaným 

a odrazeným signálom, sa svetelné vlny modulujú. Vo fázomere je modulačný signál 

fázovo porovnávaný a  meraná dĺžka s sa určí z fázového rozdielu. [5] 

3.5 Technológia Absolute Distance Meters  

 Absolute Distance Meters (ďalej len „ADM“) meria absolútne vzdialenosti 

(vzdialenosti od známeho bodu v 3D súradnicovom systéme) s extrémnou presnosťou. 

Všetky absolútne vzdialenosti musia merať integračný čas. Tento integračný čas 

predstavuje čas, ktorý je potrebný na vykonanie operácií, ktoré určujú polohu cieľa. 

ADM technológia používa jedinečný patentovaný princíp polarizačnej modulácie. 

Tento princíp je založený na „elektronizovanom“ ozubenom koliesku. Na určovanie 

meranej vzdialenosti používa frekvencie, pred pevnou referenčnou dĺžkou. Vďaka tomu 

je jedným z najstabilnejších spôsobov merania dlhých vzdialeností, a pri meraní pevných 

bodov po dlhé časové úseky často vytvára malé štandardné odchýlky. 

 Prvým výrobcom, ktorý vložil do laserových trackerov technológiu ADM, bola 

Leica Geosystém. [15] 
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4 KALIBRÁCIA ELEKTRONICKÝH DIAĽKOMEROV 
 

Práce v geodézii majú široké uplatnenie. Pri týchto činnostiach je však potrebné 

klásť dôraz na presné dodržiavanie platných noriem, metodiky, zákonov a presností 

merania. [6] 

 Prostredníctvom kalibrácie sa zaisťuje, že meranie sa vykonáva v správnych 

jednotkách. Metrologické vlastnosti pracovného meradla sa pri kalibrácii porovnávajú 

spravidla s etalónom. Ak nie je etalón k dispozícii, môže sa použiť certifikovaný          

alebo ostatný referenčný materiál za predpokladu, že budú dodržané zásady nadväznosti 

meradiel. [20] 

4.1 Organizácie metrologickej služby v odvetví zememeračstva 

Kalibráciu prístrojov a pomôcok môže vykonávať autorizovaná organizácia, 

ktorou je Úrad pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo                  

(ďalej len „ÚNMZ“), akreditovaný Český inštitút pre akreditáciu (ďalej len „ČIA“)            

a Výskumný ústav geodetický, topografický a kartografický (ďalej len „VÚGTK“). 

Akreditované  KLA, zabezpečí dodržovanie potrebnej presnosti a jednotnosti 

výsledkov merania. Pomocou opatrení Českého úradu zememeračského a katastrálneho, 

štatútu a organizačného poriadku, vykonáva VÚGTK kalibráciu, skúšanie, testovanie 

prístrojov a pomôcok. Táto kalibrácia sa môže vykonávať aj pomocou organizácie 

s príslušnou akreditáciou vystavenou ČIA. [9] 

4.1.1 Úrad pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo  

ÚNMZ bol zriadený zákonom Českej národnej rady č. 20/1993 Sb. Tento zákon 

sa týka zabezpečenia výkonu štátnej správy v oblastiach technickej normalizácie, 

metrológie a štátneho skúšobníctva.  

Hlavnou úlohou tohto úradu je zabezpečiť úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov 

Českej republiky (ďalej len „ČR“). ÚNMZ vykonáva pôsobnosť štátu v odvetviach 

technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a harmonizácie technických 

predpisov. [18] 
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4.1.2 Český inštitút pre akreditáciu  

ČIA, je všeobecne prospešná spoločnosť ako národný akreditačný orgán, ktorý je 

založený vládou ČR. Tento inštitút poskytuje svoje služby v oblastiach akreditácie. 

Akreditácia sa môže týkať štátnych ale aj súkromných subjektov. 

Princíp jednotného európskeho akreditačného systému funguje na základe jednotných 

pravidiel a akredituje podľa medzinárodne uznávaných noriem.  

V oblasti metrológie sa táto akreditácia sa týka oblastí skúšobného laboratória a KLA. 

[8] 

4.1.3 Výskumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

Tento ústav bol založený v roku 1954. Zriaďovateľom ústavu je Český úrad 

zememeračský a katastrálny, ktorý sídli v Prahe.  

Základným poslaním je výskum v odbore geodézie, zememeračstva a katastra, 

vývoj a testovanie nových metodík, odborná konzultácia v rôznych oblastiach,                  

ako napr. aktivity metrológie v oblasti zememeračstva a katastru, autorizovaného 

metrologického strediska, akreditovaného KLA, akreditovaných vzdelávacích inštitúcií 

a mnohých ďalších. [19] 

4.2 ČSN ISO 17123 

ČSN ISO 17123 pod všeobecným názvom Optika a optické prístroje - Terénne 

postupy na skúšanie geodetických a meračských prístrojov, sa skladá z nasledujúcich 

častí: 

 časť 1: Teória, 

 časť 2: Nivelačné prístroje, 

 časť 3: Teodolity,  

 časť 4: EDM,   

 časť 5: Elektronické tachymetre,  

 časť 6: Rotačné lasery,  

 časť 7: Optické prevažovacie prístroje. [3] 
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4.2.1 ČSN ISO 17123-4 

Optika a optické prístroje – Terénne postupy na skúšanie geodetických 

a meračských prístrojov – Časť 4: EDM.  

Táto časť normy ISO 17123 upresňuje dva terénne postupy, ktoré by sa mali 

používať na určovanie a vyhodnocovanie presnosti EDM a ich vybavenia. Využívajú       

sa pre zememeračské a stavebné meranie.  

 Prvým postupom je zjednodušený skúšobný postup. Zjednodušený skúšobný 

postup je založený na obmedzenom počte meraní. Preto nie je možné dosiahnuť 

významnú štandardnú odchýlku. Tento testovací postup spočíva v tom, že testovacie pole 

so vzdialenosťami sú brané ako skutočné hodnoty. Ak také skúšobné pole                              

nie je k dispozícii, je potrebné určiť neznáme vzdialenosti pomocou prístroja                   

EDM s vyššou presnosťou, ako je požadované. 

 Testovacie pole pozostáva z jednej prístrojovej stanice a reflektorov, čo je možné 

vidieť na obr. 4.1. Vzdialenosti  sa určia použitím prístroja EDM s dostatočnou 

presnosťou. 

 

 

Obr. 4.1 Testovacie pole pri zjednodušenom postupe testu 

Každá vzdialenosť sa meria trikrát. Na odvodenie atmosférických korekcií             

sa musí zmerať aj teplota vzduchu a tlak vzduchu. Všetky rozdiely �̅�𝑗 − 𝑥𝑗  musia             

byť v súlade so špecifikovanou povolenou odchýlkou ± 𝑝.  
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 Druhým postupom je úplný test. Celý postup je založený na meraní vzdialeností 

vo všetkých kombináciách na testovacej línii. Experimentálna štandardná odchýlka 

merania jednotlivej vzdialenosti sa určuje pomocou metódy najmenších štvorcov                

vo všetkých kombináciách. Určuje sa miera presnosti pri konkrétnom EDM. Táto miera 

sa vyjadruje ako experimentálna smerodajná odchýlka s, jednej meranej vzdialenosti: 

𝑠𝐼𝑆𝑂(𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑎)−𝐸𝐷𝑀(𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛á) 

Testovacie pole tvorí priama čiara, dlhá približne 600 m, so 7 bodmi,                      

ktorá sa stanoví v horizontálnej oblasti alebo v oblasti s konštantným miernym sklonom. 

Testovacie pole je zobrazené na obr. 4.2. Body musia byť počas skúšobných meraní 

stabilné a rozmiestnené rovnomerne po celej dĺžke testovacieho poľa. 

 

Obr. 4.2 Konfigurácia testovacieho poľa pri úplnom teste 

V ten istý deň sa zmeria všetkých možných 21 vzdialeností medzi 7 bodmi,            

na ktoré je poukázané na obr. 4.3. Na odstránenie chýb centrovania by sa mala použiť 

nútená výmena centrovania.  

 

Obr. 4.3 Merané dĺžky pri úplnom teste 

Meranie �̃�𝑝,𝑞 (údaj na prístroji EDM) sa koriguje na systematické účinky 

(atmosferická korekcia, zníženie sklonu). Tieto korigované hodnoty 𝑥𝑝,𝑞 sa vyhodnocujú 

úpravou pozorovacích rovníc. Všetky váhy sú nastavené na jednotku. Neznáme parametre 
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predstavuje 6 vzdialeností �̅�1,2, �̅�2,3,…  �̅�6,7 a korekcie nulového bodu δ. Experimentálna 

smerodajná odchýlka jednej vzdialenosti s, sa určí rovnako ako pri zjednodušenom teste. 

Súčasťou tejto normy je aj štatistický test, založený na zodpovedaní 3 otázok: 

1. Je vypočítaná experimentálna smerodajná odchýlka 𝑠  menšia ako zodpovedajúca 

hodnota 𝛿 uvedená výrobcom alebo menšia ako iná, vopred určená hodnota 𝜎 ? 

2. Patria dve experimentálne štandardné odchýlky 𝑠 a �̃�, stanovené z dvoch rôznych typov 

meraní do tej istej skupiny, za predpokladu, že obe vzorky majú rovnaký stupeň        

voľnosti 𝑣 ? 

3. Je korekcia nulového bodu 𝛿,  rovná nule, dodávanej výrobcom (𝛿0 = 0)                     

alebo sa hranoly používajú s danou korekciou nulového bodu 𝛿0? [3]  

4.3  Kalibračný list  

         Kalibračný list (ďalej len „KL“) predstavuje konkrétny výsledok alebo výsledky 

kalibrácie, ktoré sa zaznačujú do dokumentu. Tento dokument sa nazýva Kalibračný 

certifikát.  

  Údaje KL, ktoré by mal minimálne obsahovať sú: 

 KLA, jeho názov a adresu, 

 poradové číslo KL, celkový počet strán a očíslovanie jednotlivých strán, 

 zadávateľ alebo zákazník, vypísané jeho meno a adresa, 

 meno výrobcu, názov a identifikačné číslo kalibrovaného meradla, 

  dátum vykonania kalibrácie a vystavenia KL,  

 označenie kalibračného postupu alebo určenie špecifikácie uplatnenej pri kalibrácii 

a podmienky, za ktorých bola vykonaná, 

 obecné vyjadrenie o nadväznosti výsledkov merania,  

 výsledky merania spolu s neistotou merania alebo prehlásenie o zhode s určitou 

metrologickou špecifikáciou a pracovník, ktorý meradlo kalibroval, jeho meno, 

podpis a meno zodpovedného pracovníka, pečiatka KL. [16] 
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4.4 Prístroje vybrané na kalibráciu  

 V tejto časti sú popísané konkrétne meracie prístroje Leica Absolute Tracker       

AT 403, Leica Nova MS 60 a Leica TS 30, ktoré sú vybrané a použité v praktickej časti 

tejto práce.  

4.4.1 Leica Absolute Tracker AT 403 

 Leica Absolute Tracker je veľmi presný prístroj na meranie 3D súradníc. Jeho 

presnosť sa pohybuje v mikrometroch, čo výrazne prevyšuje bežné prístroje,                         

ktoré sa používajú v geodézii. Ide o laserový tracker, ktorý využíva technológiu ADM, 

ktorá je bližšie popísaná v podkapitole 3.6. Medzi vybranými vlastnosťami tohto prístroja 

sú: absolútna dĺžková presnosť ± 6 μm, priestorová presnosť ± 15 μm + 6 μm. Dosah 

merania je do 320 m a operačná teplota je od - 15ºC do + 45ºC. Súčasťou tohto prístroja 

je zabudované čidlo, ktoré slúži na meranie tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu, počas 

merania. Ukážka tohto prístroja je na obr. 4.4. [10] 

 

Obr. 4.4 Leica Absolute Tracker AT 403 [10] 

Poly Works Inspector je softwarovým doplnkom Leica Tracker AT 403                  

a predstavuje univerzálne softwarové riešenie pre 3D dimenzionálnu analýzu a kontrolu 

kvality pre riadenie rozmerov nástrojov alebo súčastí, diagnostikovanie a prevenciu 

výrobných a montážnych problémov, vedenie zostavenia zostáv pomocou merania 

v reálnom čase a dohľad nad kvalitou zostavených produktov pomocou prenosných 

zariadení metrológie. [14]  
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4.4.2 Leica TS 30 

 Druhým prístrojom, ktorý je súčasťou praktickej časti tejto práce, je Leica TS 30. 

Medzi vybrané vlastnosti tohto prístroja patrí: presnosť horizontálnych a vertikálnych 

uhlov je 0,15 mgon, dosah merania dĺžok pri použití odrazného hranola                                

GPR1 je 3 500 m, presnosť pri presnom režime je 0,6 mm + 1 ppm a pri štandardnom 

režime je 1 mm + 1 ppm, operačná teplota je od - 20 do + 50 ºC. Vzhľad tohto prístroja, 

je možné vidieť na obr. 4.5. [13] 

 

Obr. 4.5 Leica TS 30 

4.4.3 Leica Nova MS 60 

 Tretím prístrojom, ktorý je rovnako súčasťou tejto diplomovej práce, je Leica 

Nova MS 60. Tento prístroj je kombináciou totálnej stanice s 3D laserovým skenovaním 

a pripojením globálnych navigačných satelitných systémov. Prístroj dosahuje presnosť 

vodorovných a zvislých uhlov 0,3 mgon, rozsah merania dĺžok pri použití odrazného 

hranola GPR1 je do 10 000 m. Presnosť merania je 1 mm + 1,5 ppm, operačná teplota      

je od - 20 do + 50 ºC. Prístroj je zobrazený na obr. 4.6. [12] 
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Obr. 4.6 Leica Nova MS 60 

4.5 Neistoty merania  

 Súčasťou výsledku merania je neistota merania. Ide o hodnotu, ktorá je pridružená 

k výsledku merania a charakterizuje rozptyl hodnôt, ktorý môže byť pridružený 

k meranej veličine. [2] 

4.5.1 Typy neistôt merania 

 Neistoty merania sa rozdeľujú na neistotu typu A, neistotu typu B, kombinovaná 

neistota a rozšírená neistota. Stanovenie neistoty typu A (ďalej len „Ua“) je možné 

použiť vtedy, ak bolo za rovnakých podmienok vykonaných niekoľko meraní vstupných 

veličín.  

 Keď je vstupná veličina  𝑥𝑖  označená ako veličina 𝐴 , potom odhad �̅�  veličiny         

𝐴  je na základe n pozorovaní, aritmetickou strednou hodnotou alebo priemerom 

pozorovaných hodnôt 𝑎𝑗(𝑗 = 1, 2, … , 𝑛)𝑞  

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

 

(4.1) 
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Neistota merania, ktorá je spojená s odhadom �̅� sa určí jedným z nasledujúcich 

postupov:  

a) Výberový rozptyl 𝑠2(𝑎) hodnôt 𝑎𝑗sa určí z nasledujúceho vzťahu: 

𝑠2(𝑎) =
1

𝑛 − 1
∑(𝑎𝑗 − �̅� )2

𝑛

𝑗=1

. 

 

Odmocnina takto stanoveného rozptylu sa označuje ako výberová smerodajná 

odchýlka. Výberový rozptyl aritmetického priemeru �̅� stanovený nasledujúcim vzťahom 

je najlepší odhad rozptylu aritmetického priemeru.  

𝑠2(�̅�) =
𝑠2(𝐴)

𝑛
.   

Kladná druhá odmocnina z tohto vzťahu sa označuje ako výberová smerodajná 

odchýlka priemeru. Platí vzťah rovnosti štandardnej neistoty 𝑢(�̅�), odhadu vstupu �̅� 

a výberovej smerodajnej odchýlky. 

𝑈�̅� = 𝑠(�̅�).  

Stanovenie hodnoty štandardnej neistoty typu B (ďalej len „Ub“) je založené na 

stanovení neistôt, ktoré sa vzťahujú k odhadu 𝑥𝑖 , vstupnej veličiny 𝑋𝑖, iným spôsobom 

ako je štatistická analýza pozorovaní. Hodnota tejto neistoty je založená na odbornom 

posúdení a na základe všetkých dostupných informácií o variabilite veličiny 𝑋𝑗.  

Neistoty môžu byť odvodené na základe: 

 údajov z predošlých meraní, 

 skúsenosti s vlastnosťami príslušných materiálov, 

 údajov výrobcu, 

 údajov, ktoré sú uvádzané v KL alebo z iných certifikátov, 

 údajov prevzatých z príručiek. 

 Pri stanovení tohto typu neistoty musia byť rozlišované prípady: 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 
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a) Ak je pre veličinu 𝑋𝑖 známa iba jedna veličina, napr. jedna nameraná hodnota, výsledná 

hodnota z predchádzajúceho merania, použije sa táto hodnota ako odhad 𝑥𝑖. Z toho istého 

zdroja musí byť prevzaná aj štandardná neistota. 

b) Ak na základe teórie alebo skúseností je možné predpokladať pre veličinu 𝑋𝑖 určité 

pravdepodobnostné rozdelenie, je potrebné použiť za odhad 𝑥𝑖  príslušnú očakávanú 

hodnotu a za príslušnú štandardnú neistotu 𝑢(𝑥𝑖) odmocninu rozptylu tohto rozdelenia. 

c) Ak je možné pre veličiny 𝑋𝑖 odhadnúť iba horný alebo dolný limit 𝑎+ 𝑎 𝑎− je potrebné 

na popis variability pravdepodobnostného rozdelenia s konštantnou pravdepodobnostnou 

hustotou použiť medzi týmito limitmi rovnomerné rozdelenie. Podľa vzťahu b) sa získa 

vzťah pre odhad hodnoty a druhú mocninu štandardnej neistoty: 

𝑥𝑖 =
1

2
(𝑎+ + 𝑎−),    

𝑢2(𝑥𝑖) =
1

12
(𝑎+ − 𝑎−)2   

 Štandardná neistota odhadu hodnoty výstupnej veličiny je druhá mocnina 

štandardnej neistoty odhadu b, hodnoty výstupnej veličiny a je vyjadrená vzťahom: 

𝑈2(𝑏) = ∑ 𝑢𝑖
2(𝑏)

𝑁

𝑖=1

 

 Rozšírená neistota merania (ďalej len „2U“), je stanovená vynásobením 

štandardnej neistoty 𝑢(𝑦) výstupnej veličiny y koeficientom rozšírenia k 

2𝑈 = 𝑘𝑢(𝑦).  

Hodnota štandardného koeficientu 𝑘 = 2 sa použije vtedy, ak je možné usudzovať 

normálne (Gaussovo rozdelenie) meranej veličiny, a keď štandardná neistota odhadu 

výstupnej veličiny je stanovená s dostatočnou spoľahlivosťou. Takto stanovená neistota 

zodpovedá pravdepodobnosti pokrytia asi 95%. [7]   

Veľmi zriedka sa v praxi vystačí s typom A alebo typom B samostatne. Preto           

je potrebné, aby sa stanovil výsledný efekt kombinovaných neistôt meraní typu A, B. 

Podľa zákona šírenia neistôt sa potom stanoví výsledná kombinovaná neistota. 

 Kombinovaná neistota (ďalej len „U“) sa určí z výsledných neistôt typov A, B. 

                                                               𝑈 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2  [2]                  (4.9) 

 (4.7) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.8) 
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4.5.2 Zdroje neistôt 

Medzi zdroje neistôt je možné označiť javy, ktoré môžu nejakým spôsobom 

ovplyvňujú výsledky merania a tým vzďaľujú nameranú hodnotu od skutočnej hodnoty. 

Medzi zdroje neistôt patria: 

  neúplná alebo nedokonalá definícia meranej veličiny alebo jej realizácia, 

  nesprávny výber prístroja,  

  nesprávny postup merania, 

  prevzatie hodnôt a zaokrúhlenie konštánt, 

  aproximácia, linearizácia, interpolácia pri vyhodnotení, 

  nekompenzované alebo neznáme vplyvy prostredia, 

  subjektívne vplyvy merača, 

  nepresnosť referenčných materiálov a etalónov, 

  pri opakovaných meraniach nedodržanie rovnakých podmienok. 

4.5.3 Postup pri stanovení neistôt 

Na nasledujúcom obr. 4.7 je vidieť niekoľko krokov, do ktorých možno zahrnúť 

všeobecný metodický postup pri stanovení neistôt. Podľa potrieb riešenej úlohy sa môže 

tento postup meniť. [2] 

 

Obr. 4.7 Schéma určenia neistôt merania 



Bc. Lukáš Martinček: Nadviazanie kalibračnej základnice pre kalibráciu 

elektrooptických diaľkomerov v suteréne VŠB 
 
 

2020  27 
 

5 NADVIAZANIE KALIBRAČNEJ ZÁKLADNICE A KALIBRÁCIA 

ELEKTROOPTICKÝCH DIAĽKOMEROV  

 Nadviazanie kalibračnej základnice v suteréne VŠB – TUO sa vykonalo pomocou 

súradnicového prístroja Leica Absolute Tracker AT 403, ktorý svojou presnosťou 

prevyšuje prístroje používané v geodézii. 

Kalibrácia sa vykonáva pomocou akreditovaných stredísk alebo je možné 

vykonať kalibráciu v servisných strediskách. Príkladom takéhoto strediska                                   

je napr. TOPGEOSYS so sídlami v Brne a v Prahe alebo GEOOBCHOD so sídlami 

v Pardubiciach, v Plzni a v Prahe. V Slovenskej republike je to napr. GEOTECH,               

so sídlom v Bratislave.  

Kalibráciu prístrojov vykonáva aj VŠB - TUO. Príkladom je porovnávanie 

s prístrojom Leica TS 30, pomocou pilierov s nútenou centráciou na streche školy, 

kalibračná základnica Krásne Pole. Nivelačné prístroje sa kalibrujú na testovacej 

základnici, ktorá je vybudovaná v laboratórium.   

5.1 Stabilizácia kalibračnej základnice 

 Hlavnou úlohou bolo stabilizovanie a nadviazanie kalibračnej základnice               

na kalibráciu diaľkomerov. Kalibračná základnica sa mala stabilizovať v suteréne          

VŠB – TUO. 

 Pri budovaní základnice dochádzalo k viacerým problémom, ktoré ovplyvnili 

celkovú stabilizáciu a následné merania. Hlavným dôvodom bolo zabezpečenie 

bezpečnosti prevádzky celej chodby. Na stenách chodby sa nachádza množstvo 

elektrických káblov, ktoré ovplyvňovali rozmiestnenie jednotlivých bodov základnice.  

 Základnica sa volila tak, aby sa body nachádzali približne rovnomerne po celej 

dĺžke chodby, a aby to vyhovovalo daným podmienkam, a nedošlo tak k ohrozeniu 

bezpečnosti. 

 Vzhľadom na tieto problémy a potreby prispôsobenia sa jednotlivým možnostiam, 

nebolo možné vybudovať túto základnicu tak, aby boli jednotlivé body v jednej línii. 

Takže namerané vzdialenosti nie je možné vyrovnávať matematickým modelom.              

Na nasledujúcom obr. 5.1 je zachytený suterén VŠB - TUO.  
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Obr. 5.1   Suterén VŠB - TUO 

 Kalibračná základnica je tvorená  6 bodmi, ktoré sú rozmiestnené po celej chodbe.  

Celková dĺžka kalibračnej základnice je približne 175 m. Jednotlivé body základnice       

boli stabilizované pomocou bočných stabilizácií od firmy Grid a spol., a.s., ktoré zakúpila 

VŠB - TUO. Ukážku bočnej stabilizácie je možné vidieť na obr. 5.2. 
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Obr. 5.2 Bočná stabilizácia 

 Tieto bočné stabilizácie sa na každom bode základnice zaskrutkovali,                       

do predom pripravených miest. Zastabilizovaný bod kalibračnej základnice, pomocou 

bočnej stabilizácie, je možné vidieť na obr. 5.3. Takto prichystané body základnice boli 

pripravené na nadviazanie na etalón dĺžky. 
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Obr. 5.3 Ukážka bočnej stabilizácie kalibračnej základnice 

5.2 Nadviazanie kalibračnej základnice 

Nadviazanie tejto kalibračnéj základnice sa vykonávalo pomocou prístroja Leica 

Tracker AT 403, ktorý je bližšie popísaných v predchádzajúcich kapitolách. Tento 

prístroj bol v roku 2018 kalibrovaný na VÚGTK, takže k dispozícii                                          

bol KL, VÚGTK/43501/2018, tohto prístroja. Tento KL bol podkladom aj pri tvorbe 

neistoty merania typu B. 

 Pri nadviazaní tejto základnice sa použili upravené bočné stabilizácie, ktoré boli 

doplnené špeciálnym doplnkom. Doplnok umožnil umiestnenie odrazného hranola           

na tieto bočné stabilizácie počas merania. Pre priblíženie vzhľadu tohto doplnku,              

bol vytvorený obr. 5.4. 
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Obr. 5.4 Špeciálny doplnok bočnej stabilizácie 

 

Obr. 5.5 Odrazný hranol Prism ball reflector [10] 

 Keď boli tieto stabilizácie pripravené, bolo potrebné zmerať všetky body 

základnice. Prístroj sa nechal aklimatizovať približne 15 min. Potom sa prešlo na meranie. 

Bol nadstavený typ odrazného hranola, ktorý je možno vidieť na obr. 5.5. Prístroj             

bol pripravený na meranie. Tento prístroj má zabudované čidlo, ktoré meria hodnoty 

teploty, tlaku, vlhkosti vzduchu, v priebehu celého merania. 

 Počiatok súradnicového systému bol vložený do bodu 1 [0,0], ktorý sa nachádzal 

hneď pri vstupe do suterénu. Následne sa každý bod základnice  meral 5 krát. 

Prostredníctvom tohto prístroja sa získali 3D súradnice všetkých bodov základnice. 

Postup merania sa zopakoval ešte jeden krát, z iného stanoviska. Celkovo boli získané 

3D súradnice bodov základnice z dvoch stanovísk merania. 
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Obr. 5.6 Prístroj Leica Absolute Tracker AT 403 počas merania 

 Doplnkom tohto prístroja je software Poly Works Inspector, ktorý už bol popísaný 

v predchádzajúcich texte. Tento software umožňoval spracovanie nameraných dát,           

takže boli viditeľné súradnice bodov, hneď po meraní. 

 

 

 Obr. 5.7  Ukážka práce Poly Works Inspector 
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 Namerané údaje z oboch stanovísk sa exportovali a získali sa namerané                   

3D súradnice. Takto sa uskutočnilo nadviazanie novo vzniknutej základnice na etalón 

dĺžky. 

5.3 Kalibrácia diaľkomerov 

 Po nadviazaní kalibračnej základnice boli vybrané  na kalibráciu 2 prístroje. 

Prvým prístrojom bol Leica Nova MS 60 a druhým bol Leica TS 30.  

5.3.1 Kalibrácia Leica MS 60 

 Prvým kalibrovaným prístrojom na novo vzniknutej kalibračnej základnici                

bol prístroj Leica Nova MS 60. Prístroj bol pripravený na meranie na bode č. 1.  Nechal 

sa približne 15 min. aklimatizovať na okolité podmienky. Do prístroja sa zadali hodnoty 

teploty vzduchu, tlak vzduchu a vlhkosť vzduchu, a nastavil sa typ odrazného hranolu 

GPH1P, Precision prism Precisely machined reflector. 

 Následne sa na zvyšné body základnice na bočnej stabilizácii urovnal odrazný 

hranol. Pri výmene odrazného hranola a prístroja sa používala nútená centrácia.                  

Na urovnanie podložky na každom bode sa použil optický center. Keď boli jednotlivé 

body pripravené na meranie, merali sa jednotlivé kombinácie všetkých vodorovných 

dĺžok. Na prvom bode základnice sa merali vodorovné vzdialenosti 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,       

1-6. Každá vzdialenosť sa merala 5 krát. 

 Potom sa prístroj premiestnil na bod č. 2. Na tomto bode sa zmerali vzdialenosti 

2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Následne sa prístroj premiestnil na 3. bod základnice. 

 Na treťom bode sa zmerali vzdialenosti 3-4, 3-5, 3-6. Prístroj sa premiestnil            

na 4. bod. Na tomto bode sa zmerali vzdialenosti 4-5, 4-6.  

 Posledná vzdialenosť 5-6 sa pre krátku vzdialenosť (približne 4,7 m) nemerala. 

Celkovo sa zmeralo 14 kombinácií dĺžok. 
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Obr. 5.8 Prístroj Leica Nova MS 60 počas merania 

 

 

Obr. 5.9 Odrazný hranol GPH1P, Precision prism Precisely machined reflector [11] 

5.3.2 Kalibrácia Leica TS 30 

 Druhým kalibrovaným prístrojom bol Leica TS 30. Opakoval sa postup                  

ako pri prechádzajúcom prístroji. Prístroj bol pripravený na meranie na bode č. 1.          
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Opäť sa nechal približne 15 min. aklimatizovať na okolité podmienky. Do prístroja             

sa zadali hodnoty teploty vzduchu, tlak vzduchu a vlhkosť vzduchu a nastavil sa typ 

odrazného hranolu GPH1P, Precision prism Precisely machined reflector, ktorý je možno 

vidieť na obr. 5.10.  

 Následné sa na zvyšné body základnice na bočnej stabilizácii urovnal odrazný 

hranol. Pri výmene odrazného hranola a prístroja bola použitá nútená centrácia,                

aby sa eliminovala chyba z centrovania a horizontovania prístroja. Na urovnanie 

podložky na každom bode sa použil optický center. Keď boli jednotlivé body pripravené 

na meranie, merali sa jednotlivé kombinácie všetkých vodorovných dĺžok. Na prvom 

bode základnice sa merali vzdialenosti 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Každá vzdialenosť                 

sa merala 5 krát. Následne sa prístroj premiestnil na bod č. 2. Na tomto bode sa zmerali 

vzdialenosti 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Potom sa prístroj premiestnil na tretí bod základnice.          

Na treťom bode sa zmerali vzdialenosti 3-4, 3-5, 3-6. Prístroj sa následne premiestnil na 

štvrtý bod. Na tomto bode sa zmerali vzdialenosti 4-5, 4-6. Posledná vzdialenosť 5-6, sa 

pre krátku vzdialenosť (približne 4,7 m) nemerala.  Celkovo sa zmeralo 14 kombinácií 

dĺžok. 

 

Obr. 5.10 Prístroj Leica TS 30 počas merania 
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5.4 Spracovanie nameraných údajov 

 Exportovali sa namerané dáta z prístroja Leica Tracker AT 403, Leica Nova MS 

60 a Leica TS 30. Z prístroja Leica Tracker AT 403 boli získané súradnice všetkých 

bodov základnice. Tým sa dosiahlo nadviazanie kalibračnej základnice na etalón dĺžky.  

 Na spracovanie boli potrebné súradnice X a Y, ktoré boli v mm. Keďže každý bod 

bol meraný 5 krát, bolo potrebné vypočítať priemerné súradnice z 5 observácií. Tieto 

súradnice sa vypočítali pomocou aritmetického priemeru: 

x̅ =
∑xi

n
, 

y̅ =
∑yi

n
. 

 Pomocou priemerných súradníc jednotlivých bodov sa vypočítali jednotlivé 

kombinácie dĺžok medzi bodmi základnice. Celkovo sa vypočítalo 14 dĺžok. Tieto dĺžky 

sa vypočítali pomocou Pytagorovej vety: 

s = √Δxi
2 − Δyi

2.  

 Keďže meranie pomocou prístroja Leica Absolute Tracker AT 403 bolo merané  

2 krát, vypočítali sa zo súradníc jednotlivé kombinácie z prvého a druhého merania.       

Ako výsledná vzdialenosť sa použil aritmetický priemer jednotlivých vzdialeností 

z dvoch meraní.  

 Exportovanými údajmi Leica Nova MS 60 boli priamo merané vodorovné 

vzdialenosti. Každá vzdialenosť bola meraná 5 krát, takže celkovo sa získalo 70 meraní. 

 Z nameraných vodorovných vzdialeností sa vypočítali, aritmetickým priemerom, 

priemerné vodorovné vzdialenosti.  

s̅ =
∑si

n
.  

 Tento postup sa zopakoval rovnako s exportovanými údajmi z prístroja             

Leica TS 30. 

 Zo získaných nameraných vodorovných vzdialeností sa vypočítali priemerné 

vodorovné vzdialenosti. Po vypočítaní priemerných dĺžok, nasledovalo porovnanie dĺžok, 

ktoré sa vypočítali z nameraných súradníc bodov základnice, pomocou prístroja Leica 

Tracker AT 403 a nameraných dĺžok pomocou vybraných prístrojov. 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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 Najskôr sa porovnávali vypočítané dĺžky s nameranými prístrojom Leica Nova 

MS 60, a následne s prístrojom Leica TS 30. Pri každom prístroji sa vypočítali odchýlky 

v mm, pri každej meranej vzdialenosti.  

 Na nasledujúcom grafe 5.1, je zobrazená ukážka grafického spracovania 

nameraných vodorovných vzdialeností a k nim prislúchajúce vypočítané odchýlky 

merania bez číselných hodnôt. Konkrétne grafické spracovanie nameraných vzdialeností 

a ich odchýlok zistených pri spracovaní je zobrazené v prílohe č. 2. 

 

Graf 5.1 Ukážka meraných vodorovných vzdialeností a zistených odchýlok 

 Následne boli vypočítané neistoty merania podľa dokumentu EA 4/02 M:2013 

a adičná konštanta ako priemer dosiahnutých odchýlok, vybraných kalibrovaných 

prístrojov 

ka =
∑v

n
.  

5.5 Kalibračný postup 

 Pre celý postup kalibrácie EDM bol navrhnutý kalibračný postup. Tento 

kalibračný postup je vzorový. Odporúča sa, aby sa jeho organizácia prispôsobila 

požiadavkám. Je potrebné zohľadniť dostupné metrologické vybavenie a konkrétne 

požiadavky. Kalibračný postup je rozobratý v nasledujúcej časti tejto diplomovej práce.  

 

 

 

 

Typ prístroja

Merané vzdialenosti (m) Odchýlky (mm)

(5.4) 
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1 Predmet kalibrácie                                                                                        

 Tento kalibračný postup sa vzťahuje na kalibráciu EDM na kalibračnej základnici 

VŠB - TUO s rozsahom približne 175 m. V postupe sa predpokladá použitie jedného typu 

etalónu, číže prístroja Leica Absolute Tracker AT 403.  

2 Súvisiace normy a smernice 

 ČSN ISO 17123 – 4   Optika a optické prístroje – Terénne postupy pre skúšanie 

geodetických a meračských prístrojov – časť 4: EDM 

 Dokument EA-4/02 M: 2013 – Vyjadrenie neistoty merania pri kalibrácii. 

3 Meradlá a pomôcky potrebné ku kalibrácii: 

 dĺžková základnica VŠB – TUO, 

 teplomer, barometer, vlhkomer , 

 odrazný hranol, 

 trn s bajonetom GRT 144 Basic, 

 optický center, 

 bočné stabilizácie 6 ks, trojuholníkové podložky 6 ks, 

 kalibrované prístroje. 

4 Všeobecné podmienky kalibrácie:  

 aklimatizovanie daného meradla na okolité podmienky pred samotnou 

kalibráciou,  

 vykonanie kontroly stavu a správnosti funkčnosti prístroja pred kalibráciou, 

 vykonanie nastavenia aktuálnych podmienok v prístroji, aby sa zaviedli 

atmosférické korekcie meraných vzdialeností, 

 nastavenie merania na maximálny počet desatinných miest pre meranú dĺžku, 

 nastavene typu hranolu alebo konštanty. 
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5 Meranie metrologických parametrov 

Pracovný postup pri samotnej kalibrácii: 

1. umiestnenie bočnej stabilizácie na každý bod dĺžkovej základnice, 

2. umiestnenie trojuholníkových podložiek na každý bod dĺžkovej základnice, 

3. upevnenie prístroja na prvú bočnú stabilizáciu a aklimatizovanie prístroja (minimálne        

    15 min. podľa atmosférických podmienok), 

4. zmeranie hodnôt (teplota, tlak, vlhkosť) a následne zadanie získaných hodnôt                    

    do prístroja, 

5. zmeranie vodorovných vzdialeností 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2 z prvého bodu dĺžkovej  

    základnice, 

6. zmeranie vodorovných vzdialeností 2-6, 2-5, 2-4, 2-3 z druhého bodu dĺžkovej  

    základnice, 

7. zmeranie vodorovných vzdialeností 3-6, 3-5, 3-4 z tretieho bodu dĺžkovej základnice, 

8. zmeranie vodorovných vzdialeností 4-6, 4-5 zo štvrtého bodu dĺžkovej základnice, 

9. posledná kombinácia vzdialenosť 5-6 z piateho bodu dĺžkovej základnice sa pre krátku  

    vzdialenosť nemeria, 

10. každá vzdialenosť bude meraná minimálne 5 krát, 

11. merané vodorovné vzdialenosti, hodnoty atmosférických podmienok, meno  

      a priezvisko osôb, ktoré vykonávajú kalibráciu, dátum merania, typ a výrobné číslo            

      sa zapíše do zápisníka. 
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Na obr. 5.12 je možné vidieť kombinácie nameraných vodorovných vzdialeností. 

 

 

 
 

Obr. 5.11 Kombinácie meraných vodorovných vzdialeností na kalibračnej základnici VŠB – TUO 
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6 Vyhodnotenie výsledkov merania  

 Vyhodnotenie výsledkov merania vrátane neistôt merania sa vykoná nasledovne: 

 Namerané hodnoty a ich spracovanie sa vykoná v programe Microsoft Excel 

2016, ktorá je prílohou postupu v elektronickej podobe. Stanovia sa hodnoty neistôt 

merania – neistota typu A, neistota typu B, kombinovaná neistota a rozšírená neistota. 

Neistota typu A sa určí podľa dokumentu EA-4/02 M: 2013 – Vyjadrenie neistoty 

merania pri kalibrácii. Neistota typu B sa určí podľa dokumentu EA-4/02 M: 2013                

– Vyjadrenie neistoty merania pri kalibrácii. Rozšírená neistota sa určí podľa dokumentu 

EA-4/02 M: 2013 – Vyjadrenie neistoty merania pri kalibrácii. Kombinovaná neistota      

sa určí kombináciou neistôt typu A a B. Výsledné hodnoty spolu s informáciami 

o objednávateľovi, podmienkach a identifikácií meradla sa uvádzajú v KL. 
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Tab. 5.1 Hodnoty na určenie neistoty typu B 

Zdroj neistoty   

Š
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n

ei
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o
ty

 (
m

m
/m

) 

Súčtová časť 

neistoty etalónu 
0,06 mm Normálne 1 0,06  

Násobná časť 

neistoty etalónu 
0,006 mm/m Normálne 1  0,006 

Neistota centrácie 

a horizontácie 

prístroja 

0,2 mm Normálne 1 0,2  

Neistota centrácie  

a horizontácie 

odraz. hranola 

0,2 mm Normálne 1 0,2  

Neistota meradla 

teploty vzduchu 
0,5 ºC Normálne 0,924  0,0003 

Variácia teploty 

vzduchu v dráhe 

meracieho lúča 

0,5 ºC Normálne 0,924  0,0003 

1/2 najmenšej 

hodnoty odčítania 
0,1 Mm Normálne 1 0,1  

Neistota typu B 0,31 0,01 
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 Tab. 5.2 Navrhnutý spôsob výpočtu odchýlok merania od etalónu 

Namerané hodnoty [m] Odchýlka 

[mm] 
  1 2 3 4 5 priemer 

1-2        

1-3        

1-4        

1-5        

1-6        

 

2-3        

2-4        

2-5        

2-6        

 

3-4        

3-5        

3-6        

 

4-5        

4-6        

 

Tab. 5.3 Navrhnutý spôsob výpočtu neistôt merania 

Neistoty merania mm 

Ua  

Ub  

 U  

2U  
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6 ZÁVER 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo nadviazanie kalibračnej základnice                    

na kalibráciu EDM v suteréne VŠB - TUO. 

 Úvod práce bol zameraný na oboznámenie sa s metrológiou ako vednou 

disciplínou, jej rozdelením, úlohami, predpismi v oblasti metrológie. Ďalej boli bližšie 

popísané princípy merania dĺžok ED, história vývoja diaľkomerov, rozdelenie 

diaľkomerov, organizácie metrologickej služby v oblasti zememeračstva.   

 Začiatok praktickej časti, ktorou je piata kapitola, je venovaný kalibračnej 

základnici. Priblížená bola stabilizácia bodov kalibračnej základnice a problémy                

pri jej realizácii. Celkovo bola základnica tvorená 6 bodmi a dĺžka základnice                   

bola približne 175 m. Z bezpečnostných a technických dôvodov nebolo možné kalibračnú 

základnicu navrhnúť tak, aby jej body boli v jednej línii, čo ma za následok, že namerané 

vzdialenosti nie je možné vyrovnávať matematickým modelom.  

 Ďalšia časť praktickej časti bola venovaná nadviazaniu kalibračnej základnice      

na etalón dĺžky. Na túto úlohu bol vybraný súradnicový prístroj Leica Absolute Tracker 

AT 403, ktorý svojou presnosťou výrazne prevyšuje prístroje používané v súčasnej 

geodézii. Hodnoty dosiahnuté pri nadviazaní kalibračnej základnice sú zobrazené 

v prílohe č.1. 

 Po nadviazaní kalibračnej základnice boli vybrané 2 prístroje na kalibráciu. Prvým 

prístrojom bol Leica Nova MS 60 a druhým kalibrovaným prístrojom bol Leica TS 30. 

Zo subjektívneho hľadiska sa posledná kombinácia, vzhľadom ku krátkej vzdialenosti 

(približne 4,7 m) pri kalibrácií oboch prístrojov nemerala. 

 Následne sa spracovali namerané dáta v programe Microsoft Excel 2016.                 

Zo získaných súradníc prístrojom Leica Absolute Tracker AT 403 sa vypočítali 

vodorovné vzdialeností jednotlivých kombinácií. Tieto vzdialenosti sa porovnávali 

s nameranými hodnotami Leica Nova MS 60 a Leica TS 30. Maximálna odchýlka 

nameraných vzdialeností pri prístroji Leica Nova MS 60 bola 2,7 mm a pri prístroji Leica 

TS 30 bola 2,8 mm.  

 Počas spracovania práce sa prišlo k odhaleniu, že zistené namerané odchýlky         

sú väčšie ako hodnoty, ktoré uvádza výrobca kalibrovaných prístrojov. Tento fakt môže 
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byť spôsobený nedokonalou centráciou, a tým spôsobené natočenie bočnej stabilizácie 

a vychýlenie hranolu na trne. V súčasnosti sa na odstránení tohto nedostatku pracuje. 

V prílohe č. 2 je možné vidieť všetky odchýlky znázornené v grafoch, konkrétne grafy 

2.1 a 2.2. 

 V závere praktickej časti bol navrhnutý kalibračný postup pre EDM a boli 

vyhotovené KL oboch kalibrovaných prístrojov. Tieto KL sú zobrazené v prílohe                

č. 3 a v prílohe č. 4. Prístroj Leica MS 60 bol kalibrovaný s rozšírenou neistotou merania 

U = 0,61 mm + 0,02 mm/m a prístroj Leica TS 30 bol kalibrovaný s rozšírenou neistotou 

merania U = 0,62 mm + 0,02 mm/m, kde druhé číslo predstavuje dvojnásobok príspevku 

k násobnej časti neistoty merania. Všetky typy neistôt merania sú zobrazené v prílohe       

č. 5. 

 Zistené hodnoty neistôt jednotlivých prístrojov charakterizujú rozptyl hodnôt, 

ktoré by meranej veličine mohli byť prisudzované.  

 Veľkosť adičnej konštanty zistenej pri prístroji Leica Nova MS 60 bola 0,3 mm 

a pri prístroji Leica TS to  bolo 0,5 mm. 

 Zo subjektívneho hľadiska by bolo výhodnejšie, keby bolo možné základnicu 

nadviazať v jednej línii. Pripojenie kalibračnej základnice by sa overilo Grubbsovým 

testom odľahlých meraní. Tento test by mohol byť vykonaný v podstate aj v tomto 

prípade, ale zo subjektívneho pohľadu nie je potrebný, pretože vyhovujúce hodnoty 

testovania, by sa použili na vyrovnanie dĺžok pomocou metódy najmenších štvorcov, čo 

však v tomto prípade nebolo možné.    
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Príloha č.1: Nadviazanie kalibračnej základnice  Leica Absolute Tracker AT 403 

Tab. 1.1 Namerané súradnice 1. meranie 

Leica Absolute Tracker AT 403 

1. meranie - namerané súradnice v [mm] 

Číslo X Y Z 

3 

69239,602 -339,751 -134,166 

69239,603 -339,763 -134,158 

69239,602 -339,780 -134,137 

69239,603 -339,770 -134,134 

69239,603 -339,776 -134,141 

        

4 

115500,482 208,488 49,930 

115500,482 208,463 49,972 

115500,481 208,349 49,996 

115500,484 208,419 49,931 

115500,481 208,460 49,878 

        

5 

170411,697 -23,045 -0,149 

170411,693 -23,264 -0,205 

170411,689 -22,744 0,255 

170411,687 -23,560 0,902 

170411,684 -23,303 1,037 

        

6 

175131,764 0,014 -0,098 

175131,761 0,000 0,000 

175131,759 0,421 -0,158 

175131,764 0,088 -0,375 

175131,765 0,015 -0,117 

        

2 

27034,257 -174,229 -69,190 

27034,258 -174,291 -69,142 

27034,258 -174,266 -69,171 

27034,258 -174,222 -69,169 

27034,258 -174,243 -69,147 

        

1 

0,001 0,003 -0,083 

-0,005 -0,064 -0,165 

-0,003 0,023 -0,045 

-0,002 -0,014 -0,090 

0,000 0,000 0,000 
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Tab. 1.2 Namerané súradnice 2. meranie 

Leica Absolute Tracker AT 403 

2. meranie - namerané súradnice v [mm] 

Číslo X Y Z 

6 

175132,485 -0,047 -0,047 

175132,483 0,008 -0,304 

175132,485 -0,313 -0,399 

175132,484 -0,318 -0,123 

175132,485 0,000 0,000 

 

5 

170412,807 22,183 -6,046 

170412,807 22,106 -6,176 

170412,809 21,873 -6,242 

170412,806 22,006 -6,375 

170412,805 21,848 -6,222 

 

4 

115500,543 -215,814 4,591 

115500,543 -215,834 4,586 

115500,543 -215,801 4,595 

115500,544 -215,811 4,590 

115500,543 -215,819 4,597 

 

3 

69239,561 361,714 43,301 

69239,559 361,728 43,327 

69239,558 361,714 43,322 

69239,558 361,690 43,271 

69239,558 361,693 43,287 

 

2 

27034,299 185,786 22,198 

27034,298 185,739 21,982 

27034,297 185,675 22,213 

27034,295 185,548 22,141 

27034,295 185,684 22,082 

 

 

 

1 

 

 

 

0,000 -0,036 -0,512 

0,003 -0,169 -0,333 

0,003 0,268 -0,562 

0,000 0,000 0,000 

0,002 -0,274 -0,437 
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Tab. 1.3 Vypočítané vzdialenosti 

Leica Absolute Tracker AT 403 

Vypočítané vzdialenosti  [m] 

  1.meranie 2.meranie priemer 

1-2 27,0348 27,0349 27,0349 

1-3 69,2404 69,2405 69,2405 

1-4 115,5007 115,5007 115,5007 

1-5 170,4117 170,4128 170,4123 

1-6 175,1318 175,1325 175,1321 

        

2-3 42,2057 42,2056 42,2056 

2-4 88,4671 88,4672 88,4671 

2-5 143,3775 143,3786 143,3781 

2-6 148,0976 148,0983 148,0980 

        

3-4 46,2641 46,2646 46,2644 

3-5 101,1726 101,1738 101,1732 

3-6 105,8927 105,8935 105,8931 

        

4-5 54,9117 54,9128 54,9122 

4-6 59,6316 59,6323 59,6320 
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Príloha č.2: Grafy meraných vodorovných vzdialeností a vypočítaných odchýlok      

          1:2000/2  

Graf 2.1 Merané hodnoty vodorovných vzdialeností a vypočítaných odchýlok     

     prístrojom Leica Nova MS 60 
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Graf 2.2 Merané hodnoty vodorovných vzdialeností a vypočítaných odchýlok       

     prístrojom Leica TS 30 
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Príloha č. 3: Kalibračný list Leica Nova MS 60   

 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta, Katedra geodézie a důlního měřictví 

17. listopadu 2172/15 , 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 
 

Kalibrační list č. 1 / 2020 
 

Stránka 1/3                                                                                                                  

Zadavatel :                  HGF VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 

Ostrava - Poruba 

Měřidlo :                         Leica Nova MS 60 

Výrobní číslo :                   886207 

Použitý etalon: Leica Absolute Tracker AT 403 – souřadnicový měřicí 

stroj, , Kalibrační list VÚGTK/43501/2018 

Metodika kalibrace :        

Kalibrace byla provedena dle předpisů: ČSN ISO 17123 -                 

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení 

geodetických a měřických přístrojů - Část 4: 

Elektrooptické dálkoměry. 

Datum kalibrace:  5.5.2020 

Podmínky kalibrace :       Teplota 18,3o C ±  0,5°C, tlak 986 ± 1 hPa, vlhkost 41,3 % 

Doba platnosti KLI :          Dle interního metrologického řádu uživatele a zaniká v 

případech uvedených  v § 7 písmeno a) - e), Vyhlášky č. 

262 / 00 Sb.     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalibrační list může být rozšiřován v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky 

mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila. 
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Výsledky měření :  Adiční konstanta přístoje je  0,3 mm  

Tab. 3.1 Měřené hodnoty  

Leica Absolute Tracker AT 403 

Kalibračná základnica VŠB – TUO 

Vodorovné vzdialenosti medzi bodmi základnice [m] 

 2 3 4 5 6 

1 27,0349 69,2405 115,5007 170,4123 175,1321 

2  42,2056  88,4671 143,3781 148,0980 

3    46,2644 101,1732 105,8931 

4      54,9122   59,6320 

 

Tab. 3.2 Porovnány měřené hodnoty 

Namerané hodnoty Leica Nova MS 60 [m] Odchýlky 

od AT 403 

[mm]   1 2 3 4 5 Priemer 

1-2  27,0361  27,0360  27,0360  27,0360  27,0360 27,0360 -1,1 

1-3  69,2419  69,2418  69,2418  69,2419  69,2419 69,2419 -1,4 

1-4 115,4981 115,4981 115,4981 115,4981 115,4981 115,4981 2,6 

1-5 170,4098 170,4098 170,4098 170,4098 170,4098 170,4098 2,5 

1-6 175,1335 175,1334 175,1335 175,1335 175,1335 175,1335 -1,4 

                

2-3  42,2063  42,2063  42,2063  42,2063  42,2063 42,2063 -0,7 

2-4  88,4648  88,4648  88,4648  88,4648  88,4648 88,4648 2,3 

2-5 143,3756 143,3756 143,3756 143,3757 143,3756 143,3756 2,4 

2-6 148,0983 148,0984 148,0983 148,0983 148,0983 148,0983 -0,4 

                

3-4  46,2617  46,2617  46,2617  46,2617  46,2617 46,2617 2,7 

3-5 101,1756 101,1756 101,1756 101,1756 101,1755 101,1756 -2,4 

3-6 105,8933 105,8934 105,8933 105,8934 105,8933 105,8933 -0,2 

                

4-5 54,9122 54,9122 54,9122 54,9122 54,9122 54,9122 0,0 

4-6 59,6334 59,6334 59,6334 59,6334 59,6334 59,6334 -1,4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalibrační list může být rozšiřován v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky 

mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila. 
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Nejistota měření :             Rozšířená nejistota 2U 0,61 mm + 0, 02 mm/m.  

 
Údaje o nejistotách :      Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní 

nejistoty měření a koeficientu rozšíření K = 2, který při 

normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 

přibližně 95 %.  Standardní nejistota měření byla určena v 

souladu s dokumentem EA-4 /02. 

 

                                          
Kalibraci provedl : Bc. Lukáš Martinček, dne 5.5. 2020 

 

 

Datum vydání kalibračního listu: 15.5. 2020 

 

Kalibrační Postup je platný od 20.5.2020  

 

Postup vydal: Bc. Lukáš Martinček 

          

 

         Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

          odpovědný pracovník 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konec kalibračního listu 
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Príloha č. 4: Kalibračný list TS 30  

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta, Katedra geodézie a důlního měřictví 

17. listopadu 2172/15 , 708 00 Ostrava-Poruba 
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Zadavatel :                  HGF VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 

Ostrava - Poruba 

Měřidlo :                         Leica TS 30 

Výrobní číslo :                   361223 

Použitý etalon: Leica Absolute Tracker AT 403 – souřadnicový měřicí 

stroj, Kalibrační list VÚGTK/43501/2018 

Metodika kalibrace :        Kalibrace byla provedena dle předpisů: ČSN ISO 17123 - 

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení 

geodetických a měřických přístrojů - Část 4: 

Elektrooptické dálkoměry. 

Datum kalibrace:  5.5.2020 

Podmínky kalibrace :       Teplota 18,3o C ±  0,5°C, tlak 986 ± 1 hPa, vlhkost 41,3 % 

Doba platnosti KLI :          dle interního metrologického řádu uživatele a zaniká v 

případech uvedených  v § 7 písmeno a) - e), Vyhlášky č. 

262 / 00 Sb.     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalibrační list může být rozšiřován v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky 

mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila. 
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Výsledky měření :            Adiční konstanta přístroje je 0,5 mm  

Tab. 4.1 Měřené hodnoty  

Leica Absolute Tracker AT 403 

Kalibračná základnica VŠB – TUO 

Vodorovné vzdialenosti medzi bodmi základnice [m] 

  2 3 4 5 6 

1 27,0349 69,2405 115,5007 170,4123 175,1321 

2  42,2056 88,4671 143,3781 148,0980 

3   46,2644 101,1732 105,8931 

4     54,9122 59,6320 

 

Tab. 4.2 Porovnány měřené hodnoty  

Namerané hodnoty Leica TS 30 [m] Odchýlky  

od AT 403 

 [mm]   1 2 3 4 5 priemer 

1-2  27,0359  27,0360  27,0359  27,0359  27,0359  27,0359 -1,0 

1-3  69,2415  69,2415  69,2415  69,2416  69,2414  69,2415 -1,0 

1-4 115,4979 115,4980 115,4979 115,4978 115,4981 115,4979 2,8 

1-5 170,4096 170,4096 170,4096 170,4096 170,4096 170,4096 2,7 

1-6 175,1299 175,1299 175,1299 175,1299 175,1299 175,1299 2,2 

        

2-3  42,2057  42,2058  42,2057  42,2058  42,2058  42,2058 -0,1 

2-4  88,4647  88,4645  88,4645  88,4645  88,4646  88,4646 2,5 

2-5 143,3754 143,3756 143,3754 143,3754 143,3754 143,3754 2,7 

2-6 148,0984 148,0983 148,0985 148,0985 148,0984 148,0984 -0,5 

        

3-4  46,2616  46,2616  46,2615  46,2616  46,2616  46,2616 2,8 

3-5 101,1751 101,1751 101,1751 101,1751 101,1751 101,1751 -1,9 

3-6 105,8934 105,894 105,8934 105,8933 105,8934 105,8934 -0,3 

        

4-5 54,9139 54,9139 54,9140 54,9139 54,9139 54,9139 -1,7 

4-6 59,6343 59,6344 59,6343 59,6343 59,6342 59,6343 -2,3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalibrační list může být rozšiřován v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky 

mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.        
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Nejistota měření :             Rozšířená nejistota  2U   0,62 mm + 0,02 mm/m.  

 
Údaje o nejistotách :      Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní 

ejistoty měření a koeficientu rozšíření K = 2, který při 

normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 

přibližně 95 %.  Standardní nejistota měření byla určena v 

souladu s dokumentem EA-4 /02. 

 

                                          
Kalibraci provedl : Bc. Lukáš Martinček, dne 5.5. 2020 

 

 

Datum vydání kalibračního listu: 15.5. 2020 

 

Kalibrační Postup je platný od 20.5.2020  

 

Postup vydal: Bc. Lukáš Martinček 

 

         Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

         odpovědný pracovník   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konec kalibračního listu  
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Príloha č. 5: Neistoty merania prístrov Leica Nova MS 60 a Leica TS 30 

Tab. 5.1 Neistoty merania prístroja Leica Nova MS 60 [mm] 

  

 

Tab. 5.2 Neistoty merania prístroja Leica TS 30 [mm] 

 

 

 

 

 

 

 

Leica Nova MS 60 

Typ neistoty Hodnota 

Ua 0,02 

Ub 0,31 

U 0,31 

2U 0,61 

Leica TS 30 

Typ neistoty Hodnota 

Ua 0,05 

Ub 0,31 

U 0,31 

2U 0,62 


