
 

Úloha č. 2: Analýza deformací

Zadání 

 Úkolem je ve dvou etapách
vyhodnocení měřených veličin, vyhledat stabilní a nestabilní body
posunu včetně směrodatné odchylky pro sledovaný bod 6 a případně určené nestabilní body sítě. 
Vztažná soustava je tvořena pěti body (1 
třeba vykreslit ve vhodném měřítku 
vhodném měřítku. 

Přístroje a pomůcky 

1x Zeiss Theo 010 B (σc = 0,6 mgon, 
1x stativ;  
1x slunečník;  
1x cílový kužel (na nosník teodolitu)

Postup práce 

 Na bodech vztažné soustavy se
skupinách s dvojím cílením a dvojí koincidencí
bodu sítě (viz Obr. 1). Protože není k
simuluje. Na všech bodech vztažné soustavy jsou teodolity na stativech, které jsou opatřeny 
kuželovými terči našroubovanými do nosníku. Jejich poloha nemusí být vždy 
nutné volit takový postup měření, aby se tento vliv vylouči
synchronizováno tak, aby vzájemné
všech skupinách a etapách.  
 Pro vyloučení změny polohy teodolitu během měření je třeba kování noh stativu důkladně 
zašlápnout do země, pečlivě utáhnout šrouby na stativu a zaclonit teodolit a stativ slunečníkem.
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Analýza deformací 

ve dvou etapách zaměřit mikrotrigonometrickou síť ve dvou etapách, provést 
vyhodnocení měřených veličin, vyhledat stabilní a nestabilní body. Dále je úkolem určit 
posunu včetně směrodatné odchylky pro sledovaný bod 6 a případně určené nestabilní body sítě. 
Vztažná soustava je tvořena pěti body (1 - 5), ze kterých je ověřována poloha bodu objektu (6).
třeba vykreslit ve vhodném měřítku s elipsami chyb určení polohy bodů a vektory posunu ve 

 

 
Obr. 1 Náčrt situace 

= 0,6 mgon, σo = 0,4 mgon); 

cílový kužel (na nosník teodolitu). 

bodech vztažné soustavy se v každé etapě měří osnova vodorovných směrů ve třech 
dvojím cílením a dvojí koincidencí. Počátek osnovy směrů se volí nejlépe vlevo od prvního 

není k dispozici soustava stabilních měřických pilířů,
a všech bodech vztažné soustavy jsou teodolity na stativech, které jsou opatřeny 

kuželovými terči našroubovanými do nosníku. Jejich poloha nemusí být vždy centrická, a proto je 
nutné volit takový postup měření, aby se tento vliv vyloučil. Měření musí být

vzájemné natočení teodolitů a kuželů bylo pro daný směr

Pro vyloučení změny polohy teodolitu během měření je třeba kování noh stativu důkladně 
utáhnout šrouby na stativu a zaclonit teodolit a stativ slunečníkem.

zaměřit mikrotrigonometrickou síť ve dvou etapách, provést 
Dále je úkolem určit velikost 

posunu včetně směrodatné odchylky pro sledovaný bod 6 a případně určené nestabilní body sítě. 
bodu objektu (6). Síť je 

elipsami chyb určení polohy bodů a vektory posunu ve 

 

měří osnova vodorovných směrů ve třech 
Počátek osnovy směrů se volí nejlépe vlevo od prvního 

měřických pilířů, etapové měření se 
a všech bodech vztažné soustavy jsou teodolity na stativech, které jsou opatřeny 

centrická, a proto je 
Měření musí být proto pečlivě 
o pro daný směr vždy stejné ve 

Pro vyloučení změny polohy teodolitu během měření je třeba kování noh stativu důkladně 
utáhnout šrouby na stativu a zaclonit teodolit a stativ slunečníkem. 
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 Pro učení rozměru sítě postačí změřit jednu vodorovnou vzdálenost mezi vztažnými body 
tachymetricky.    

Pokyny pro měření a zpracování 

1. Z hlediska postupu práce se provede měření první etapy, vyučující provedou simulaci posunů 
a následně se provede měření druhé etapy. 

2. Během měření se provádí rozbory při měření, v případě nepřesných měření neodpovídajícím 
požadavkům na přesnost přeměřují pouze chybná stanoviska, ostatní však musí otáčet 
přístroji tak, jako by měření probíhalo. 

3. Zpracování měření: 
a. Adjustace zápisníků. 
b. Hodnocení přesnosti na stanovisku. 
c. Hodnocení přesnosti pomocí uzávěrů a rozdílu uzávěrů. 

4. Identifikace nestabilních bodů pomocí testování rozdílu úhlů mezi etapami mezním rozdílem. 
5. Určení výsledných souřadnic, posunů a jejich charakteristik přesnosti vyrovnáním v programu 

Gama. 
6. Technická zpráva se zpracovává za skupinu, která obsahuje kromě běžných náležitostí také 

vstupní a výstupní soubory programu Gama, zhodnocení přesnosti měření, závěr 
s vlastnoručními podpisy členů skupiny. Přílohou technické zprávy je výkres sítě s 
vektory posunů a elipsami chyb. 

Literatura 

[1] Novák, Z. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10. (skriptum ČVUT). 
[2] Novák, Z. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10 a 20 – Návody ke cvičením. (skriptum ČVUT). 
[3] http://sgeo.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie/ing2.php. 
 


