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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat 

z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co 

je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr a jakým způsobem se 

určuje tíhové zrychlení. V poslední části je popsána aplikace – jaké byly použity 

algoritmy, jak funguje, jaké jsou její vstupy a jaké jsou její výstupy.  
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Abstract 

This diploma's thesis deals with the development of the application for 

processing data from FG5 and FG5X gravimeters by Micro-g LaCoste company. First part 

contains what gravimetry is and what is it for. In the next part is the description of the 

absolute gravimeter and determination of gravity acceleration. Last part contains 

description of application, which technologies was used, how application works, input 

data and which outputs application generates. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
GO – geodetická observatoř 

GL – gravimetrická laboratoř 

MNČ – metoda nejmenších čtverců 

𝑔 – tíhové zrychlení 

FT – Fourierova transformace 
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1 Úvod 
Volný pád je pohyb, který fascinoval lidi od pradávna. Tímto fenoménem se 

zabývají učenci a filozofové tisíce let. Po dlouhou dobu však panovaly kolem tohoto 

pohybu různé mýty. Řecký filozof Aristoteles ze Stageiry se například domníval, že 

při rychlosti volném pádu záleží na hmotnosti sledovaného tělesa [18]. 

S tímto problémem se vypořádal až Galileo Galilei, jenž jednoduchým 

myšlenkovým experimentem [18] ukázal, že tomu tak není. Každé těleso ve vakuu 

padá stejnou rychlostí, bez ohledu na jeho hmotnost. Podle legend Galileo Galilei 

experimentoval se zákonitostmi volného pádu, když házel různé předměty ze známé 

věže v Pise. 

Podle další legendy známý fyzik Isaac Newton jednoho dne seděl pod jabloní, kde 

mu mělo spadnout jablko na hlavu, což zapříčinilo vytvoření jeho gravitační teorie a 

také matematický popis volného pádu. Na počest této legendě bylo zvoleno jako 

logo aplikace obrázek padajícího jablka. Čerpáno z [18]. 

 

Obrázek 1 - logo aplikace, padající jablko [19] 

Aplikace pyAgdas vznikla na základě skriptu v programu Matlab, jehož autory 

jsou Ing. Vojtěch Pálinkáš Ph.D. a Ing. Miloš Vaľko, Ph.D. z Geodetické observatoře 

Pecný (dále GO) Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 

kartografického, v. v. i. Oproti software, který je dodávaný výrobcem absolutních 

gravimetrů, skript v Matlab a tato aplikace obsahují různé další korekce, které byly 

popsány pracovníky GO. 
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V této diplomové práci bude popsáno, jakým způsobem funguje zpracování 

absolutních gravimetrických dat v aplikaci pyAgdas. 

Práce je členěna do několika částí. V první části je popsána gravimetrie jako obor 

obecně. Kromě členění gravimetrie podle různých hledisek, zmínce o způsobu 

určování tíhového zrychlení 𝑔, je zde kapitola o využití gravimetrie v praxi. 

Další částí je kapitola o gravimetrech firmy Micro-g LaCoste, Inc. Je zde uveden 

stručný popis jejich součástí a princip fungování. Dále je uveden popis, jakým 

způsobem probíhá měření tíhového zrychlení 𝑔, matematický popis volného pádu 

realizovaného ve vakuu. Následně je představen matematický model určení 

𝑔 z absolutních gravimetrů a způsob určení 𝑔 pro počet měření větší nežli nutný. 

Následující část obsahuje souhrn programových prostředků použitých pro 

vytvoření aplikace, jako použitý programovací jazyk, jakým způsobem je aplikace 

distribuována atd. 

Poté následuje stěžejní část této práce, a to část popisující samotnou aplikaci. Je 

zde popsáno, jak vypadají vstupní data, jakým způsobem jsou zpracována. Dále jsou 

zde popsány různé korekce měření a statistické analýzy zpracovaných dat. Je zde 

také pospáno, jakým způsobem byla aplikace testována. Poslední částí této kapitoly 

je popis grafického uživatelského rozhraní této aplikace. 

Následuje část o výstupech. V této kapitole jsou představeny, jaké výstupy 

generuje aplikace Agdas. Jsou zde popsány jak grafické, tak textové výstupy. Poté je 

zde také popsána databáze, ve které jsou uloženy výsledky zpracování dat. 

Celá aplikace Agdas je volně přístupná na platformě na platformě Github jakožto 

opensource. Práce vznikla v akademickém prostředí a veřejné výzkumné instituci, 

autor tudíž považuje zveřejnění aplikace jako opensource za správné. 
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2 Gravimetrie 
Gravimetrie je vědním oborem, který spadá pod zastřešující vědní obor, a to 

geofyziku. Avšak ve velké míře se výsledky gravimetrie zabývá geodézie. Název 

tohoto vědního oboru je složen z latinského slova „gravis“, česky „těžký“. A řeckého 

slova „metria“, jenž nese význam „měření“. Z toho pak vyplývá, že slovem 

„gravimetrie“ rozumíme měření tíže. 

Gravimetrii můžeme rozdělit podle několika hledisek. Prvním způsobem dělení 

může být dělení na gravimetrii relativní a absolutní. V relativní gravimetrii určujeme 

pouze rozdíl tíhového zrychlení 𝑔. Zatímco v absolutní gravimetrii určujeme přímo 

celou hodnotu 𝑔.  

Dalším způsobem, jak dělit měření tíhového zrychlení může být dělení na 

gravimetrii statickou a kinematickou. Do statické gravimetrie řadíme měření na 

zemském povrchu, tedy gravimetrii pozemní. Naopak do kinematické gravimetrie 

řadíme měření námořní, letecké a družicové. V tomto případě je přístroj připevněn 

na pohybujícím se nosiči. 

Posledním dělením pak je dělení na skalární a vektorovou gravimetrii. Vektorová 

gravimetrie určuje všechny tři složky vektoru �⃗�. Zatímco ve skalární gravimetrii 

určujeme pouze velikost tohoto vektoru. 

Tíhové zrychlení, můžeme na zemském povrchu určit různými způsoby. Takovými 

způsoby mohou být například matematická kyvadla, pružinový oscilátor nebo třeba 

sledováním pádu testovacího předmětu v gravitačním poli tělesa, v našem případě 

planety Země. Tato diplomová práce se bude zabývat posledním zmiňovaným 

způsobem, tedy sledováním volného pádu testovacího předmětu. 

Obsah kapitoly čerpán z [6], [13]. 
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2.1 Příklady využití gravimetrie 
V geodézii se využívá gravimetrie v oblasti, která se nazývá vyšší geodézie. 

Používá se především v oblastech určení přesného tvaru planety Země, definici 

referenčních souřadných systémů nebo třeba k určení hladinových ploch 

náhradních těles Země. 

Geofyzika pak využívá gravimetrie k určení vnitřní struktury Země, například pro 

potřeby geologie v těžebním průmyslu nebo například pro určování vlastních kmitů 

Země způsobené zemětřesením. 

 Čerpáno z [13]. 
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3 Popis přístroje a způsob určení tíhového zrychlení 
V této práci bude pojednáváno o zpracování dat z absolutních gravimetrů 

firmy Micro-g LaCoste, Inc., Lafayette, Colorado, USA založené roku 1993. 
V gravimetrické laboratoři (dále GL) na GO Pecný jsou dva výrobky této firmy, a 
to starší gravimetr FG5 a novější FG5X. Tyto přístroje jsou nejpřesnější absolutní 
gravimetry s deklarovanou přesností 2 − 3 𝜇𝐺𝑎𝑙, tj. 20-30 nm s-2 

Starší model FG5 č. 215 je na GO od roku 2001. Byl to první přístroj svého 
druhu v České republice. Od roku 2001 probíhá na GO Pecný pravidelné 
sledování změn tíhového zrychlení pomocí opakovaného měření absolutním 
gravimetrem. 

 

Obrázek 2 - Absolutní gravimeter FG5 č. 215 [1] 

 

Novější absolutní gravimetr FG5X č. 251 je pak na GO v provozu od roku 
2014. Oproti předchozímu modelu FG5 má různá vylepšení, např. prodlouženou 
délku volného pádu, přepracovaný systém pohonu v pádové nádobě, vylepšenou 
elektroniku atd. Čerpáno z [2], [4]. 
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Obrázek 3 - Absolutní gravimetr FG5X č. 251 

 

3.1 Popis přístroje 
V této kapitole budou popsány základní části gravimetru a princip jeho 

fungování. 

Přístroj má tři hlavní části. Prvním je pádová komora (1) – obr. 4. V ní je umístěn 

vozík nesoucí koutový odražeč. Po zahájení pádu je vozík urychlen a následně dojde 

k oddělení vozíku a koutového odražeče s cílem dosažení volného pádu koutového 

odražeče. Následně před koncem volného pádu je opět vozíkem koutový odražeč 

zachycen. V pádové komoře je udržováno vakuum o tlaku 10  Pa. Tento tlak musí 

být udržen po celou dobu měření. 

Vakuum je získáváno ve dvou krocích. V prvním kroku (do tlaku 10  Pa) je 

použita dvoustupňová vakuová pumpa. Prvním stupněm je membránová pumpa a 

druhým pak je turbomolekulární pumpa. Ve druhém kroku je tlak snížen na 10  Pa 

pomocí iontové pumpy, která je v provozu po celou dobu měření. 

 Další částí gravimetru je pak interferometr (2). K interferometru je připojen zdroj 

koherentního záření – kontinuální He-Ne laser. Dalšími součástmi jsou optická 
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zařízení a detektor interferenčních proužků. Interferometr je použit k přesnému 

měření rozdílů vzdáleností pomocí interferenčních proužků. 

U novějšího modelu FG5X je laser umístěn externě mimo gravimetr. Paprsek 

vytvořený v laseru je do gravimetru přiveden optickým vláknem. Laser vytváří 

paprsek o vlnové délce rovné 632,9912 nm. 

 Poslední hlavní součástí těla přístroje je pak superspring (3). Toto zařízení má za 

úkol eliminovat krátkoperiodické kmity a malé chvění přístroje v průběhu měření. 

V pružinovém zařízení je umístěn odrazný hranol, do kterého je směřován testovací 

paprsek z interferometru. Koutový odražeč nacházející se v superspringu je během 

měření považován za pevný v prostoru a vůči jeho poloze je posuzován volný pád. 

Tento koutový odražeč je zavěšen na pružinovém zařízení o délce 30 cm.  

Obsah čerpán [1], [3]. 

 

Obrázek 4 - schématický nákres gravimetru [3] 
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3.2 Princip měření tíhového zrychlení 
3.2.1 Volný pád 

Volný pád je pohyb, který vykonává těleso v tíhovém poli Země, když na něj 

nepůsobí žádné jiné síly. Tíhové zrychlení tudíž působí na jakýkoliv předmět, který 

se nachází v tíhovém poli Země. 

Pro popsání volného pádu v tíhovém poli Země je použit vztah: 

𝑚
𝑑 𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑚𝑔, 

 

(1) 

kde 𝑚 – hmotnost testovacího tělesa, 𝑧 – dráha tělesa, 𝑡 – čas a 𝑔 je hledané 

tíhové zrychlení. Určení tíhového zrychlení 𝑔 je poté založeno na měření času a 

dráhy testovacího tělesa v průběhu vykonávání volného pádu. Graf závislosti dráhy 

𝑧 na čase 𝑡 je znázorněn na obrázku 5. 

 

Obrázek 5 - závislost dráhy na čase při volném pádu [13] 

Principem určení tíhového zrychlení z volného pádu testovacího tělesa je jeho 

sledovaní v prostoru během pádu. Toto sledování je realizováno přesným 

interferometrem. V laseru – obr. 6 (1) – je vygenerován stabilní koherentní svazek 

paprsků, který se pomocí optického vlákna směřován do interferometru. Zde je 

přiveden na dělící člen (2), kde je rozdělen na dva paprsky. První paprsek, měřicí 

paprsek, je směřován do padajícího koutového odražeče (3), ve kterém je odražen 

zpět a pak je směřován do koutového odražeče v superstringu (4), kde je paprsek 



21 
 

taktéž odražen směrem zpět. Druhá část paprsku, referenční paprsek, je  v dělicím 

členu (2) zpětně spojen s měřicím paprskem v jeden paprsek, který je soustřeďován 

do detektoru (6). Vzhledem k rozdílné délce obou paprsků vzniknou po spojení 

interferenční proužky. Detektor pak zaznamenává místa interferenčních proužků 

s nulovou intenzitou. Na obrázcích 6 a 7 jsou tato místa označena dvojicemi 

[𝐷 , 𝑇 ], … , [𝐷 , 𝑇 ]. Tyto hodnoty značí dvojice délka – čas pro určení tíhového 

zrychlení. Hodnoty 𝑇 jsou měřeny a hodnoty 𝐷 jsou získány jako násobky poloviny 

vlnové délky paprsku generovaného laserem. Tyto a další data jsou poté výstupem 

z měření. 

  Čerpáno z [1], [3]. 

 

Obrázek 6 - Princip [3] 

 

Obrázek 7 – surový signál [4] 
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3.3  Model výpočtu 
Obecný model výpočtu výsledného tíhového zrychlení má tvar: 

𝑧 = 𝑧 + 𝑣 �̃� +
𝛾

6
�̃� + 𝑔

�̃�

2
+

𝛾

26
�̃� + 𝑧 + 𝑧 , 

 

(2) 

kde 𝑧 ,  𝑣 ,  𝑔  jsou počáteční hodnoty výšky, rychlosti a zrychlení na začátku 

pádu. Hodnota 𝛾 představuje konstantní vertikální gradient tíhového zrychlení. 

Hodnotou �̃�  se rozumí zaznamenaná hodnota času proužku z interferometru 

opravena o konečnou rychlost světla podle vztahu: 

�̃� = 𝑡 + 𝑘 . (3) 

Hodnota 𝑐 reprezentuje rychlost světla. Hodnotou 𝑘  rozumíme koeficient 

stanovující charakter odstranění časového zpoždění. 

Dále ve vztahu (1) vystupuje hodnota 𝑧 , která modeluje vliv modulace laseru 

s uvážením proměnlivých délek ramen interferometru. Její podoba je následující: 

𝑧 = 𝑎 sin(2𝜋𝑓 �̃� ) cos 2𝜋𝑓
2𝑧

𝑐
+ 

𝑎 cos(2𝜋𝑓 �̃� ) cos( 2𝜋𝑓
2𝑧

𝑐
) + 𝑎 sin(2𝜋𝑓 �̃� ) sin 2𝜋𝑓

2𝑧

𝑐
+ 

𝑎 cos(2𝜋𝑓 �̃� ) sin( 2𝜋𝑓
2𝑧

𝑐
), 

(4) 

kde 𝑓  značí modulační frekvenci laseru, kterou udává jeho výrobce. Parametry 

𝑎 − 𝑎  jsou hledané sinové a kosinové amplitudy modulace laseru. 

Posledním členem ve vztahu (1) je hodnota 𝑧 , která modeluje efekt modulace 

vzduchové mezery mezi interferometrem a pádovou komorou. Tato veličina je 

vyjádřena vztahem: 

𝑧 = 𝑎 sin(2𝜋𝑧 /𝛬) + 𝑎 cos(2𝜋𝑧 /𝛬). (5) 

Veličina 𝛬 zde představuje vlnovou délku modulace odpovídající obvodu kladky 

pro vedení pásu vozíku v pádové komoře. U staršího gravimetru FG5 je rovna 44 

mm a u novějšího FG5X je rovna 122 mm. 
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Celý vztah (1) lze zapsat v obecné podobě takto: 

𝑧 = 𝑧 + 𝑣 �̃� + �̃� + 𝑔 + �̃� + ∑ 𝑎  𝑓  (𝑡 , 𝑧 ). (6) 

Čerpáno z [4], [5]. 

3.4 Vyrovnání měření metodou nejmenších čtverců 
Pro určení tíhového zrychlení 𝑔 je zapotřebí určení nejméně dvou dvojic čas – 

délka v případě modelu volného pádu. Gravimetry FG5, FG5X však těchto dvojic, tj. 

interferenčních proužků mohou generovat řádově desítky až stovky tisíc. Nastává 

tedy otázka, jak z těchto dat určit 𝑔 s co nejvyšší přesností. Přistoupilo se tedy 

k použití vyrovnání metodou nejmenších čtverců (MNČ) podle zprostředkujících 

pozorování se shodnými váhami všech pozorování. Hodnoty neznámých veličin 

vstupují do vektoru neznámých: 

𝑥 = (𝑧  𝑣  𝑔  𝑎  𝑎  𝑎  𝑎  𝑎  𝑎 ). (7) 

 A matice plánu 𝐴 pak bude, podle [5], mít i-tý řádek roven: 

𝐴 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1

�̃� + �̃�

+ �̃�

sin(2𝜋𝑓 �̃� ) cos 2𝜋𝑓

cos(2𝜋𝑓 �̃� ) cos( 2𝜋𝑓 )

sin(2𝜋𝑓 �̃� ) sin 2𝜋𝑓

cos(2𝜋𝑓 �̃� ) sin( 2𝜋𝑓 )

sin(2𝜋𝑧 /𝛬)

cos(2𝜋𝑧 /𝛬) ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

. (8) 

 Vektor 𝑥 je poté popsán vztahem [16]: 

𝒙 = (𝑨 𝑨) 𝑨 𝒍. (9) 
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 Kovarianční matice je popsána vztahem [16]: 

𝑪𝒙 = 𝜎 (𝑨 𝑨) . (10) 

 A jednotková variance vztahem [16]: 

 𝜎 =
(𝒍 𝑨 𝒙) (𝒍 𝑨 𝒙)

. (11) 
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4 Použité programové prostředky 
Pro vytvoření aplikace bylo potřeba zvolit programové prostředky, které by byly 

nezávislé na použité platformě a také, aby nebyly svázány různými licenčními 

podmínkami, které by znemožňovaly volné šíření této aplikace jako opensource. 

Proto byl pro celou práci zvolen jazyk Python 3.9 volně dostupný z [7]. 

 

                               Obrázek 8 - Python logo [7] 

Pro většinu výpočtů byla využita v celém projektu knihovna NumPy, která je 

součástí jazyka Python v jeho základní verzi. Pro některé další výpočty pak byla 

využita také knihovna SciPy. 

 

Obrázek 9 – NumPy a SciPy logo [8], [9] 

Pro vytváření výsledných grafů pak byla využita, do Pythonu vestavěná, knihovna 

Matplotlib, která poskytuje potřebné nástroje pro tvorbu obrázků. 

 

Obrázek 10 - Matplotlib logo [10] 
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Pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní byla použita knihovna PyQt5 od 

firmy Riverbank Computing Ltd. Grafické uživatelské rozhraní bylo navrženo 

v programovém vybavení Qt Designer.  

 

Obrázek 11 - Qt logo [11] 

 Celý projekt je pak k dispozici na platformě Github jakožto opensource [12].   

 

Obrázek 12 - Github logo 
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5 Aplikace 
V této kapitole budou rozebrány jednotlivé části aplikace a její celková funkce. 

Zpracování dat v aplikaci pyAgdas je rozděleno do 3 částí. První část zajišťuje vlastní 

zpracování naměřených dat a jejich uložení do databáze. V další části jsou pak různé 

statistické analýzy vypočtených dat. A poslední částí je export textových a grafických 

výstupů. 

 

Obrázek 13 - schéma aplikace 

5.1 Vstupní data 
Jako vstupní data jsou použity textové soubory, které jsou generovány 

softwarem g, jenž je dodáván výrobcem absolutního gravimetru jakožto 

příslušenství přístroje. Z každého kampaně se po měření exportují 4 soubory. 

Prvním je soubor s příponou raw. Tento soubor, jak už přípona napovídá, 

obsahuje surová data. Surovými daty rozumíme zaznamenané hodnoty času 

interferenčních proužků. Na obrázku (14) můžeme vidět ukázku tohoto souboru. 

Na prvním řádku se nachází obecné informace jako název kampaně, počet setů, 

počet pádů v setu, verze software a počet zaznamenaných interferenčních proužků. 

Na druhém řádku se nachází názvy sloupců. První dva sloupce jsou pro set a pád, 

třetím je čas. Ve čtvrtém sloupci hodnota DOY, která označuje číslo dne v roce a pak 

následuje rok. Od 6. sloupce až po sloupec s číslem „6 + počet proužků“ (v tomto 

případě 7000) se nachází jednotlivé časy interferenčních proužků. Pak následují 
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stavové hodnoty měření teploty, iontové pumpy, superspringu, laseru a 

atmosférického tlaku v místě měření. 

Pro čtení tohoto typu souboru je využita třída rawFile. Tato třída má 3 metody, 

které vracejí řádky z raw souboru. První metodou je metoda rawHeader1, která 

vrací 1. řádek raw souboru. Analogicky pak metoda rawHeader2. Poté je v této třídě 

metoda rawLines, která vrací surová data jakožto list. Každý řádek souboru je zde 

reprezentován jako list. 

 

Obrázek 14 - ukázka raw souboru 

Dalším typem souboru, který se využívá pro zpracování dat z gravimetru je 

soubor s příponou drop. V tomto souboru jsou na řádku data pro jednotlivé pády. 

První čtyři řádky je hlavička jako v souboru raw. Na dalších pak jsou například 

výsledné 𝑔, korekce z pólu, slapů, tlaku atd. pro každý provedený volný pád. 

Pro čtení tohoto souboru slouží třída dropFile, která obsahuje 2 hlavní metody. 

První metodou je metoda dropHrader4, která vrací 4. řádek souboru. Poté je zde 

metoda dropLines, která vrací naměřená data k jednotlivým pádům. 

 

Obrázek 15 - ukázka drop souboru 

Jedním z dalších vstupů je soubor project, který obsahuje obecné informace o 

kampani a slouží jako report o výpočtu a měření. Především jde o informace jako 

souřadnice stanoviska, gradient, tlak vzduchu, souřadnice pólu atd. Dále pak 

obsahuje například informace o počtu vyloučených pádu a setů podle firemního 

software g. 

Data jsou importována pomocí třídy projectFile. Tato třída má metodu s názvem 

createDictionary, která vrací 4 datové typy – slovníky. Těmito slovníky jsou 

stationData, instrumentData, processingResults a gravityCorrections. Tyto slovníky 
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jsou vstupními parametry pro vytvoření třídy Compute a v konstruktoru této třídy 

jsou nastaveny jakožto členské proměnné, tudíž je k nim možno přistupovat v celé 

třídě. 

Posledním souborem, který se nechává exportovat ze software g, je soubor 

s příponou set. Tento soubor je velmi podobný předchozímu drop souboru s tím 

rozdílem, že obsahuje průměry jednotlivých hodnot podle jednotlivých setů. 

5.2 Zpracování měření 
Celý výpočet se děje ve třídě Compute. Pomocí metody PyQt5.uic.loadUiType je 

nejdříve načten souboru grafického uživatelského rozhraní pro výpočet. Její 

výstupní parametr a widget QtWidgets.QDialog se pak stávají dědičnými objekty 

pro třídu Compute. V konstruktoru je poté zavolána metoda super().__init__() pro 

zpřístupnění metod ze tříd, které jsou děděny. To umožňuje přístup k prvkům 

grafického uživatelského rozhraní.  

 

Obrázek 16 - schématický popis výpočtu  

Po načtení vstupních dat následuje zpracování měření. Na záložce Settings se 

nachází prvek QSpinBox s názvem numDrop, kde si uživatel může nastavit počet 

zpracovávaných pádů. V případě menšího počtu pádů, než je počet pádů v kampani, 

je lepší využít možnost Split to sets a nastavit počet setů, ve kterých mají být 

spočteny následující statistiky.  
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Dalšími parametry, které se dají na této záložce nastavit jsou: 

1. Gravimeter – volba mezi FG5/FG5X 

2. Gradient – lineární člen vertikálního gradientu 

3. Parasitic wavelength – vlnová délka parasitické vlnky 

4. Modulation frequency – hodnota modulační frekvence laseru 

5. Cut-off frequency – mezní frekvence pro filtrování residuí 

6. Drop acceptance limit – horní limit pro filtrování odlehlých hodnot na  

základě směrodatné odchylky 

7. Reject sigma – rozšíření směrodatné odchylky pro filtraci dat na základě  

opravy od průměru 

8. First fringe – první proužek, který je brán do výpočtu 

9. Last fringe – poslední proužek, který je brán do výpočtu 

10. Enable parasitic wave correction – možnost zapnout korekci z parasitické  

vlnky 

11. Enable cable dispersion correction – možnost zapnout korekci z disperze  

kabelu 

12. Enable impedance mismatch correction – možnost zapnout korekci  

z impedančního nepřizpůsobení 

13. Enable self-attraction correction – možnost zapnout korekci z vlastní  

hmoty gravimetru 

14. Outputs – možnost zapnout výpis grafických/textových souborů +  

možnost volby oddělovače csv souborů, s touto volbou bude také  

spočtena následná statistika vypočtených dat 

15. From project file – korekce z pohybu pólu bude použita ze souboru  

project 

16. From IERS – po stisknutí tlačítka Load pole corr. from IERS lze použít  

korekce vypočtené zvlášť pro každý pád z dat publikovaných IERS [25] 

Kliknutím na tlačítko RUN započne výpočet podle nastavených parametrů od 

uživatele. Ve konstruktoru třídy Compute je spojena událost kliknutí na toto tlačítko 

s metodou Compute.Run. 
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Jedna z prvních operací, která se provede, je vytvoření instance třídy res_final. 

Tato instance je vytvořena dvakrát, a to pro soubor estim a estim_grad. Tyto 

výstupní soubory jsou tvořeny už v průběhu zpracování surových dat. Třída res_final 

obsahuje metodu s názvem printResult, jejímž jediným parametrem je list hodnot. 

Tento list je poté vytištěn do souborů ve formátu csv s oddělovačem určeným 

uživatelem. 

Dalším krokem je poté vytvoření instance třídy matr_db. Po vytvoření této třídy 

je zavolán konstruktor, který vytvoří databázi uloženou ve složce projektu. Rovnou 

je také vytvořeno schéma databáze. 

Poté následuje deklarace různých proměnných, které budou poté využity pro 

ukládání výsledků výpočtů. 

Dalším krokem je definice cyklu pro výpočet. Počet opakování cyklu je dán 

počtem zpracovávaných pádů, který definuje uživatel. Z počátku toho cyklu jsou 

nejdříve připravena potřebná data. Nejprve to jsou data z drop souboru. Hlavička 

tohoto souboru s označením názvů sloupců je spojena s každým jednotlivým 

řádkem do datové struktury slovník. Toto poté umožňuje přistupovat k hodnotám 

v tomto souboru přes název sloupce, a nikoliv přes číselný index. 

Stejně tak je takto vytvořen slovník pro raw soubor. 

Poté následuje vytvoření instance třídy Fall. Po vytvoření této třídy jsou přes 

takzvané „setry“ nastaveny hodnoty důležité pro vyrovnání měření pro jednotlivý 

pád. 

Po nastavení všech hodnot potřebných pro vyrovnání je zavolána metoda 

Fall.LST. Jedním z prvních kroků je inicializace matic plánů a vektoru měření. Ačkoliv 

je Python dynamicky orientovaný jazyk, je v případě datového typu numpy.ndarray 

nutno provézt inicializaci. Knihovna NumPy je psána z části v jazyce C, který je 

staticky orientovaný a metoda concanate pro přidání řádku k existující matici není 

příliš výpočetně výhodná. 
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Poté následuje cyklus pro všechny interferenční proužky. V prvním kroku je 

určeno měření: 

𝑧 =
𝜆 𝑖

2
𝑚𝑝 ∗ 𝑠𝑓, (12) 

kde 𝜆 – vlnová délka, 𝑚𝑝 je hodnota multiplex a 𝑠𝑓 – scale factor. Obě hodnoty 

jsou nastaveny před měřením v elektronice gravimetru a definují, že se ukládá 

měření pouze každého 𝑚𝑝 ∗ 𝑠𝑓 proužku (ostatní proužky se nezaznamenávají, 

protože by to nestihla elektronika gravimetru). 

Dále je pak určen časový okamžik pro danou souřadnici 𝑧 . Časový okamžik je 

určen jako opravená hodnota interferenčního proužku o zpomalení rubidiových 

atomových hodin a opravení o koeficient konečné rychlosti světla podle vzorce: 

�̃� =
𝑡

𝑓
+ 𝑘

(𝑧 − 𝑧 )

𝑐
, (13) 

kde 𝑓  – frekvence rubidiových hodin ze souboru project, 𝑘 = 1 – koeficient 

konečné rychlosti světla, 𝑐 – rychlost světla ve vakuu. Tento vliv je započten ve třídě 

Fall.LST. 

Poté už jsou určovány derivace vztahu (2) podle jednotlivých neznámých. A ty 

jsou poté ukládány do matic plánu. 

Po provedení celého cyklu a naplnění matic plánů a vektoru měření následuje 

vybrání požadovaného intervalu z matic pro vyrovnání. Na začátku a na konci pádu 

nejde o volný pád. To je způsobeno tím, že ze začátku je koutový odražeč urychlován 

vozíkem a na konci pádu zase naopak je koutový odražeč vozíkem zpomalován. Je 

tedy potřeba tyto data z vyrovnání vyloučit. Pro tento účel jsou do výpočtu zaneseny 

hodnoty frmin a frmax. Tyto hodnoty jsou nastavitelné uživatelem v polích 

označených First fringe a Last fringe. 

Poté následuje vyrovnání MNČ. K tomuto výpočtu slouží statická metoda 

Fall.computeLST. Pro samotné řešení soustavy rovnic tvořené maticí plánu a 

vektoru měření slouží metoda numpy.linalg.lstsq. Tato metoda je dobře 
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optimalizována pro velké rozměry vstupní matice a vektoru, na rozdíl od ostatních 

jednotlivých metod pro inverzi matic atd. Metoda Fall.computeLST vrací: 

1. Vektor 𝑥 – návratová hodnota z metody numpy.linalg.lstsq obsahující  

vyrovnané neznámé, residuální součet čtverců, atd. 

2. Matici 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟 – kovarianční matice vyrovnání 

3. Hodnota 𝑚  – aposteriorní směrodatná odchylka 

4. Hodnota 𝑠𝑡𝑑𝑋 – směrodatné odchylky vyrovnaných neznámých 

5. Hodnota 𝑠𝑡𝑑 – směrodatná odchylka 

6. Vektor 𝑟𝑒𝑠 – hodnoty residuí 

5.3 Určení gradientu tíže 
Dále je možno z měření určit také vertikální gradient tíže 𝛾 . Ten je podle [5] 

určen řešením observační rovnice (14). Dále jsou při vyrovnání určeny také 

parametry 𝑧 ,  a 𝑣 , . 

𝑧 − 𝑔∗
�̃�

2
− 𝑎∗ 𝑓  (𝑡 , 𝑧 )

= 𝑧 , + 𝑣 , �̃� + 𝛾
𝑣∗

6
�̃� +

𝑔∗

24
�̃� −

ℎ∗

2
�̃� , 

(14) 

5.4 Výpočet efektivní a referenční výšky měření 
V této kapitole bude popsáno, jakým způsobem jsou určeny hodnoty efektivní a 

referenční výšky volného pádu. 

 Efektivní pozice volného pádu je určena vztahem: 

𝑧∗ =
𝑔∗( = 0) − 𝑔 (𝛾)

𝛾
+ 𝑧 (𝛾), (15) 

 kde 𝛾 je gradient 𝑔. V této výšce je 𝑔 nezávislé na konstantním gradientu tíže. 
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 Efektivní výška měření od vrcholu pádu je určena jako: 

ℎ∗ = ℎ∗ + 𝑣 2 𝑔⁄  (16) 

 kde podle [20], [21]: 

ℎ∗ = 𝑧∗ − 𝑧 =
𝑔∗( = 0) − 𝑔 (𝛾)

𝛾
 (17) 

 

Další určovanou veličinou je takzvaná instrumentální výška, které je popsána 

podle [17] jako: 

ℎ∗ = ℎ − ℎ∗ . (18) 

 Všechny tyto hodnoty jsou schematicky znázorněny na obrázku (17). 

 Obsah kapitoly čerpán z [5]. 

 

Obrázek 17 - schématické znázornění efektivní a referenční hodnoty měření [5] 

 

 



35 
 

5.5 Korekce na konvenční hodnotu tíhového zrychlení 
Tíhovému zrychlení je nutno zavést korekce tak, aby bylo výsledné 𝑔 ve shodě 

s konvencemi a standarty definovanými v [17], [22]. 

 Konvenční hodnota 𝑔  je podle [5] dána vztahem: 

𝑔 = 𝑔 + ∆𝑔 + ∆𝑔 + ∆𝑔 . (19) 

Kde 𝑔  – tíže na vrcholu pádu, ∆𝑔  – slapová korekce, ∆𝑔  – korekce 

z pohybu pólu, ∆𝑔  – korekce z tlaku vzduchu. 

5.6 Korekce 
Pro každé měření je nutno určit různé korekce pro určení konvenční hodnoty 

tíhového zrychlení 𝑔. V této kapitole budou jednotlivé korekce popsány. 

5.6.1 Korekce parasitické vlnky 
První možnou volbou korekce je korekce vlivu parasitické vlnky. Tato korekce je 

podrobně popsána v [4]. 

Informace, zda má být korekce započtena, nese boolean hodnota Fall.kpar, která 

je členskou hodnotou třídy Fall. Jestliže uživatel vybere možnost vzít v úvahu tuto 

korekci, pak v metodě Fall.LST jsou vypočteny prvky této vlnky. Tyto prvky jsou 

reprezentovány v rovnici (2) hodnotou 𝑧 . Hodnota 𝑧  je definována vztahem: 

𝑧 = 𝑎 sin(2𝜋𝑧 /𝛬) + 𝑎 cos(2𝜋𝑧 /𝛬), (20) 

kde parametry 𝑎 , 𝑎  jsou amplitudy parasitické vlnky. V případě, že uživatel zvolí 

možnost výpočtu bez této korekce, pak matice plánu 𝐴 má menší počet sloupců, a 

to 7. Je-li korekce uvažována, pak je počet sloupců roven 9. 

5.6.2 Korekce z disperze kabelu 
Tento vliv vzniká časovým zpožděním TTL signálu v koaxiálním kabelu při přenosu 

signálu z detektoru v gravimetru do karty pro měření časových intervalů (TIA – time 

interval analyser) v elektronice.  
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Zda se má provést tato korekce, je uloženo v boolean hodnotě Fall.kdis. Tato 

korekce je přičtena k hodnotě souřadnice 𝑧, která plní vektor měření 𝑙. Hodnota 

opravy je definována následujícím empirickým vztahem: 

𝜏 = 178.2 − 4.47𝑙𝑜𝑔
𝑓

10
+

1.3 ∗ 9.8093

36
𝑡 𝐿 𝑙𝑜𝑔

𝑓

10
, (21) 

kde 𝑡 – naměřená hodnota interferenčního proužku, 𝐿 – délka kabelu a 𝑓 je 

frekvence proužku, která je dána vztahem: 

𝑓 =
2 ∗ 9.8093 𝑡

𝜆
, (22) 

kde 𝜆 symbolizuje vlnovou délku laseru. Čerpáno z [5].  

5.6.3 Korekce z impedance kabelu 
Další korekcí, kterou uživatel může zvolit, je korekce z impedance kabelu. Tato 

korekce, stejně jako disperze, je přičtena k souřadnici 𝑧. Její podoba je následující 

[26]: 

𝜇 =
9.8093 𝑡 

2 𝜋 𝑓
arcsin (𝐴 sin (

4 𝜋 𝑓 𝐿

0.66 ∗ 299792458
+ 𝑃)), (23) 

kde 𝐴 – poměr amplitudy odraženého signálu, 𝑃 – fáze odraženého signálu. 

5.6.4 Korekce z pohybu pólu 
Při rotaci zemského tělesa vůči inerciálnímu nebeskému systému dochází 

k několika jevům a jedním z nich je pohyb pólu. Tato skutečnost má za následek, že 

skutečná poloha rotační osy, resp. její průsečík s elipsoidem (pól), se liší od 

konvencionální polohy zemského pólu o hodnoty 𝑥  a 𝑦 . To má poté vliv na změnu 

odstředivého zrychlení, a tudíž na výslednou hodnotu tíhového zrychlení 𝑔. 

V aplikaci jsou implementovány dva způsoby, jakým lze opravit měření o vliv 

pohybu pólu.  

V originálním software na řízení chodu gravimetru a zpracování dat je 

požadavkem před měřením vložit souřadnice pólu. Veškerá data, která jsou 

exportována z tohoto software jsou už o vliv pohybu pólu opravena. Tato korekce 

je spočtena jedna pro všechny pády v rámci kampaně. Po exportu dat z původního 
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software je tato korekce uložena do souboru project. Jestliže uživatel zvolí možnost 

From project file na obrázku (18), pak bude pro výpočet použita stejná korekce, jako 

byla využita v původním software. 

 

Obrázek 18 - volba korekce z pohybu pólu 

Druhou možností je poté určení konkrétní korekce pro každý provedený pád na 

základě jeho času. Tento způsob funguje následovně. Chce-li uživatel použít tuto 

možnost, pak klikne na tlačítko Load pole corr. from IERS. Tímto se do adresáře finals 

repozitáře stáhne soubor s názvem finals2000A.all.csv, který poskytuje služba IERS 

[25]. Tento soubor obsahuje, mimo jiné, historická data a predikce pohybu pólu 

podle dnů. Ze souboru jsou vybrány souřadnice pólu z rozmezí od prvního dne 

měření -1 až po poslední den měření +1. Tyto data jsou poté lineární regresí 

proloženy přímkou. K tomuto účelu byla využita metoda numpy.polyfit, na jejímž 

vstupu jsou 𝑥, 𝑦 souřadnice prokládaných bodů a stupeň požadovaného polynomu 

– v tomto případě 1.  Dalším krokem je interpolace souřadnic pólu pro každý pád. 

Tato interpolace je spočtena metodou numpy.polyval. na vstupu této metodě jsou 

parametry polynomu, které jsou návratovou hodnotou metody numpy.polyfit. Další 

vstupem je pak hodnota na ose 𝑥, ve které hledáme funkční hodnotu – tudíž 

souřadnici pólu pro daný pád. 

V momentě, kdy máme souřadnice pólu můžeme přistoupit k výpočtu korekce 

z pohybu pólu. Tato korekce je popsána, podle [17], následující formulí: 

𝛥𝑔 = -19.139 𝑠𝑖𝑛(2 𝜙) 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝜆 − 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜆 , (24) 

kde 𝜙 – zeměpisná šířka, 𝜆 – zeměpisná délka, 𝑥 , 𝑦  – souřadnice pólu. 

Po praktické stránce je tato druhá možnost, určení korekce pro každý pád, 

realizována metodou Compute.downloadPole. Požadované korekce jsou uloženy do 

proměnné typu list. Tato proměnná nese název Compute.dg. 
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V metodě Compute.Run, kde probíhá výpočet, se program před každým 

opravením vypočtené hodnoty 𝑔 zeptá, kterou hodnotu má použít. Zda ze souboru 

project nebo hodnotu vypočtenou pro konkrétní pád. 

Korekce z pohybu pólu je přičtena k hodnotě Fall.gTop. Tato oprava je provedena 

v metodě Fall.gTopCor, kde hodnota korekce z pohybu pólu je jedním ze vstupních 

parametrů. 

5.6.5 Slapové korekce 
Naše planeta se pohybuje ve Sluneční soustavě, což je planetární systém naší 

mateřské hvězdy. Pochopitelně je naše modrá planeta ovlivňována gravitačními poli 

dalších vesmírných těles, a to především Slunce a Měsíce. Tyto vlivy se nazývají 

slapy. Jejich vliv musí být započten do zpracování gravimetrických dat. 

Hodnoty korekcí jsou součástí vstupního souboru drop ve sloupci s názvem Tide. 

Výpočet této korekce je popsán zde [17]. 

Slapová korekce je přičtena k hodnotě Fall.gTop. Tato oprava je provedena 

v metodě Fall.gTopCor, kde hodnota slapové korekce je jedním ze vstupních 

parametrů. 

5.6.6 Korekce z tlaku vzduchu 
Další korekcí započítávanou do výsledného 𝑔 je oprava o účinek anomálních 

vzdušných hmot na základě měřeného tlaku vzduchu v průběhu měření kampaně. 

Tato korekce je obsažena v souboru drop ve sloupci Baro. 

Výpočet korekce z tlaku vzduchu je popsán podrobně zde [17]. 

Korekce z tlaku vzduchu je přičtena k hodnotě Fall.gTop. Tato oprava je 

provedena v metodě Fall.gTopCor, kde hodnota korekce z tlaku vzduchu je jedním 

ze vstupních parametrů. 

5.7 Filtrace odlehlých měření 
Jako každé měření, tak i určování tíhového zrychlení 𝑔 je zatíženo celou řadou 

náhodných chyb, které ovlivňují výslednou hodnotu. S ohledem na objem sbíraných 

dat je zřejmé, že náhodných chyb může soubor dat obsahovat velké množství. Proto 
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po zpracování celé kampaně je nutno tato odlehlá měření identifikovat a vyřadit 

z následných analýz. 

Filtrování odlehlých měření je první analýzou dat, která následuje po zpracování 

měření. 

Ve zpracování bylo přistoupeno ke dvěma druhům filtrování dat. Prvním 

způsobem je jednoduchý test oprav. V prvním kroku jsou nejdříve spočteny 

průměry tíhového zrychlení 𝑔 a jejich směrodatné odchylky podle setů. Následně je 

pro každý pád spočtena oprava 𝑣. Ta je určena jakožto rozdíl 𝑔 a odpovídajícího 

průměru. Tato oprava je následně testována následujícím kritériem: 

|𝑣| <  𝑢  𝜎, (25) 

kde 𝑣 – oprava, 𝑢 = 3 – koeficient rozšiřující interval, 𝜎 – směrodatná odchylka 

odpovídajícího setu. 

 Poté se použije další způsob filtrace odlehlých měření. V aplikaci byl použit 

následující způsob filtrování dat: pro každý pád je spočtena a uchována jednotková 

střední chyba z vyrovnání 𝑚 . Ze všech určených jednotkových středních chyb je 

spočten jejich medián. Následně je pak jako odlehlé měření označen každý pád, 

jehož 𝑚  je větší než 150 % hodnoty onoho mediánu. 

K filtrování odlehlých dat je určena metoda Compute.rejectBySigma. v metodě 

Compute.Run probíhá posílání dat do SQL databáze, do souboru ve formátu db. 

Jedním z uchovávaných hodnot pro každý pád je hodnota Accepted. Tato hodnota 

má datový typ boolean určující, zda je pád akceptován, či nikoliv. Po spočtení 

konkrétního pádu je nastavena tato hodnota vždy na 1 – true.  

V již zmíněné metodě Compute.rejectBySigma je cyklus for, který prochází 

všechny pády. Jestliže je pád označen jako chybný, pak je v databázi změněna 

hodnota Accepted na 0 – false. Tato editace v databázi je realizována metodou 

matr_db.insert. Tato metoda má jediný vstupní parametr a tím je databázový příkaz 

v jazyce SQL.  

Čerpáno z [16]. 
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5.8 Výpočet průměru residuí 
V přechozí kapitole bylo popsáno, jakým způsobem bylo určeno, jaká měření 

budou nadále považována za odlehlá. Tudíž nebudou brány v úvahu v dalších 

výpočtech. 

Prvním výpočtem je výpočet průměrných residuí z vyrovnání. V metodě 

Compute.Run je před výpočtem tíhových zrychlení 𝑔 inicializována proměnná 

Compute.allRes. Toto 2D pole je typu numpy.ndarray a jsou v něm uloženy residua 

z vyrovnání pro všechny pády. 

V metodě Compute.meanResidualsBySets jsou vytvořeny dvě nové členské 

proměnné, a to Compute.meanResSets a Compute.meanRes. Do první zmiňované 

jsou uloženy průměrná residua podle setů. V druhé pak jsou uložena průměrná 

residua z celého rozsahu zpracovávaných pádů. 

5.9 Výpočet statistických hodnot podle setu 
Celá kampaň měření absolutními gravimetry probíhá v setech. Rozdělení do setů 

probíhá už před začátkem měření. Uživatel v ovládacím programu g nastaví, kolik 

chce setů, kolik chce pádu v setu, po jaké době mají jednotlivé sety začít atd. Toto 

rozdělení poté dává možnost sety zpracovávat jednotlivě a hledat různé rozdíly mezi 

nimi. Pro příklad, kampaň, na které budou ukázány výstupy, tedy kampaň 

X153_GLB, je koncipována jako 15 setů po 100 pádech. V této kapitole bude 

popsáno, jaké statistické hodnoty jsou určovány. 

Pro tento výpočet byla vytvořena metoda Compute.compute_normres. V této 

metodě je definována smyčka pro všechny sety. V prvním kroku jsou z databáze 

vybrány všechny hodnoty 𝑔 definované na vrcholu pádu. Nejdříve je spočtena 

střední chyba průměru setu podle vztahu (26), 𝜎 – směrodatná odchylka setu, 𝑛 – 

počet akceptovaných měření v setu. Tyto hodnoty jsou ukládány do proměnné 

Compute.stodch. 

𝑚 =
𝜎

𝑛
. (26) 

Další určovanou hodnotou je střední chyba hodnoty (26), která je určena 

vztahem (27). Tato hodnota je uložena do proměnné Compute.stodchs.  
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𝜎 =
𝑚

√2 𝑛
. (27) 

 Poté následuje výpočet směrodatné odchylky: 

𝜎 = 𝜎 + 𝜎 . (28) 

kde 𝜎  – směrodatná odchylka vyjadřující variabilitu možných systematických 

chyb mezi sety. Tato hodnota je uložena do proměnné Compute.stodchmod. Její 

převracená hodnota je váha setu 𝑤  a je uložena do proměnné Compute.weight. 

Vztah (29) definuje směrodatnou odchylku pádu, která je uložena v proměnné 

Compute.stdodchpadu. 

𝜎 = 𝑚 √𝑛. (29) 

Po skončení cyklu je spočten vážený průměr 𝑔 a je uložen do proměnné 

Compute.gfinal. 

Následuje druhý cyklus, ve kterém jsou spočteny vážené opravy (30) a střední 

chyby měření (31). Hodnota 𝑔 ve vztahu (30) je vážený průměr mezi sety. Hodnota 

𝑣 je uložena v proměnné Compute.vv. 

𝑣 = (𝑔 , − 𝑔) 𝑤  (30) 

𝑚 =
∑ 𝑣

𝑛 − 1
 

(31) 

Nakonec je spočtena směrodatná odchylka výsledného 𝑔, která je uložena do 

proměnné Compute.gstd. 

Pro všechny výpočty byly použity standartní statistické nástroje knihovny numpy. 

Čerpáno z [16]. 
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5.10  Citlivost volby počátečního a koncového proužku na hodnotu 
𝑔 

Měření tíhového zrychlení 𝑔 je založeno na sledovaní tělesa, které vykonává 

volný pád. Jak už bylo popsáno výše, tímto tělesem je koutový odražeč, který 

vykonává volný pád v pádové komoře. Avšak tento koutový odražeč nevykonává 

volný pád v průběhu celého pohybu, v průběhu celého měření. Data jsou však 

zaznamenána i v tomto pohybu, který není volný pád. Tento fakt musí být brán 

v úvahu při zpracování dat. Prakticky to znamená, že musí být stanoven interval, ve 

kterém budou brány interferenční proužky jako korektní měření, které bylo 

provedeno během volného pádu. Tento interval je ve výpočtu realizován hodnotami 

frmin a frmax. Jako korektní proužky jsou tedy považovány veškeré proužky 

v intervalu < 𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛; 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥 >. Tyto hodnoty jsou stanoveny jinak pro každý typ 

přístroje. Pro starší gravimetry FG5: 

𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛 = 30 𝑝𝑠, 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥 = 629 𝑝𝑠. (32) 

 A pro novější gravimetry FG5X pak: 

𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛 = 15 𝑝𝑠, 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥 = 940 𝑝𝑠. (33) 

 Hodnota 𝑝𝑠 reprezentuje prescale factor. 

Tento interval však není exaktně určen. Není přesně známo, kde začíná a kde 

končí volný pád. Proto se určuje, jako jedna ze součástí výstupu, takzvaná citlivost. 

Tato citlivost značí změnu tíhového zrychlení na základě volby hodnot 𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛 a 

𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥. 
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Pro výpočet této sensitivity jsou do výpočtu zaneseny tyto hodnoty: 

1. FG5: 

𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑛 = 1 

𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑥 = 100 𝑝𝑠 

             𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑛 =  𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡 − 150 𝑝𝑠 

 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑥 =  650 𝑝𝑠 

Kde 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡 = 1040 𝑝𝑠 

2. FG5X: 

 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑛 = 1 

 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑥 = 150 𝑝𝑠 

 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑥 =  𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥𝑠𝑠 − 150 𝑝𝑠 

 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑥 =  1040 𝑝𝑠 

Tyto hodnoty vymezují intervaly, na kterých je sensitivita určována. A ta je 

určována následujícím způsobem. 

Sensitivita je určována pouze pro průměrná residua podle pádu. Pro tento 

výpočet je určena metoda Compute.sensitivity. V prvním kroku jsou inicializovány 

2D pole Compute.dgl, Compute.dgr, Compute.dglm a Compute.dgrm. Všechna tato 

pole jsou typu numpy.ndarray. Výpočet je tvořen třemi cykly. Prvním cyklem je 

cyklus přes všechny sety a další dva jsou pak vnořeny do cyklu prvního. Ukázka je 

kódu je na obrázku (19). 

První vnořený cyklus řeší citlivost v horní části pádu. Cyklus je definován pro 

hodnoty od 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑛 až po hodnotu 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑥 s krokem rovným 1 a s řídící proměnou 

𝑗. Prvním krokem cyklu je vybrání hodnoty 𝑥, která je reprezentována časy 

interferenčních proužků. K nim je přiřazena hodnota 𝑦, která je tvořena 

průměrnými residui v daném setu. Vždy je vybrána podmnožina vektorů v intervalu 

< 𝑗, 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥 >. Tato dvojice vektorů, reprezentující body v rovině, jsou proloženy 

parabolou. Tato aproximace je realizována již zmíněnou metodou, a to 

numpy.polyfit. Poté je na příslušnou pozici v poli Compute.dgl uložena hodnota 

kvadratického koeficientu výsledné paraboly. 
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Poté následuje druhý vnořený cyklus. V něm probíhá stejný proces jako v prvním 

vnořeném cyklus s tím rozdílem, že je definovaný pro hodnoty od 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑛 po 

𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑥. Interval podmnožiny výběru pro vektory 𝑥 a 𝑦 je definován jako < 𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛,

𝑗 >. Výpočet koeficientů kvadratické funkce probíhá totožně. Kvadratický koeficient 

je poté uložen do proměnné Compute.dgr.  

 

Obrázek 19 - ukázka výpočtu citlivosti 

V průběhu hlavního cyklu jsou hodnoty Compute.dgl a Compute.dgr přičítány do 

polí Compute.dglm a Compute.dgrm. Tato dvě pole jsou po ukončení výpočtu 

vydělena počtem setů, čímž dostáváme průměrné citlivosti pro celou kampaň. 

V dalším kroku je poté určení hodnot Compute.dglc a Compute.dgrc. Tyto 

hodnoty jsou pouze vybrané sloupce z hodnot Compute.dgl a Compute.dgr a jsou 

definovány následovně. 

Pro hodnotu Compute.dglc je interval pro výběr sloupců z matice: < 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑡𝑛 −

𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑛;  𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑡𝑛 − 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑡𝑛 + 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑡𝑥 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑡𝑛 + 1 >. 

Pro hodnotu Compute.dgrc je interval pro výběr sloupců z matice: <

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑏𝑛 − 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑛;  𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑏𝑛 − 𝑠𝑒𝑛𝑠_𝑏𝑛 + 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑏𝑥 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎_𝑏𝑛 + 1 >. 
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Všechny hodnoty neznámých z intervalů výběrů sloupců jsou definovány 

v souboru CONFIG.py ve funkcích getFG5 a getFG5X. 

Déle jsou spočítány takzvané kvadratické průměry. Kvadratický průměr pro 

hodnoty 𝑥 , 𝑖 ∈< 1, 𝑛 > je definován následovně: 

𝐾 = ∑ 𝑥 . (34) 

Výpočet je vždy proveden pro každý sloupec polí Compute.dglc a Compute.dgrc. 

Tyto kvadratické hodnoty jsou uloženy do proměnných Compute.dglrms a 

Compute.dgrrms. 

Prakticky je tato hodnota spočtena pomocí metod knihovny numpy. Nejprve je 

zavolána na poli metoda transpose. Jak už název napovídá, tato metoda transponuje 

matici. Tato transponovaná matice je vstupem do metody numpy.square. Tato 

metoda vrací matici s prvky umocněné 2. Poté následuje metoda numpy.sum, která 

řádek po řádku spočte sumy oněch řádků. Nakonec jsou tyto hodnoty odmocněny 

metodou numpy.sqrt a vyděleny odmocninou z počtu prvků. 

5.11  Fourierova transformace 
V praxi často nastává problém, kdy potřebujeme získat funkční závislost dvou 

naměřených veličin. V případě zpracování absolutních gravimetrických dat je 

potřeba získat spektra residuí z vyrovnání. Při potřebě převést funkční závislost 

veličiny, která je závislá na čase, na frekvenční závislost, se využívá Fourierova 

transformace. Obecně je Fourierova transformace způsob vyjádření závislosti 

pomocí sinových a kosinových vln. Pro potřeby této aplikace byla použita rychlá 

diskrétní Fourierova transformace. Podrobně je popsána například v [23]. 

Pro výpočet Fourierovy transformace je využito programové vybavení knihovny 

numpy. Tato knihovna obsahuje modul určený pro Fourierovu transformaci a tento 

modul obsahuje metodu určenou k diskrétní Fourierově transformaci. Celá tato 

metoda je volána příkazem numpy.fft.fft. Popsána je v [24]. 
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Metoda má jeden vstupní parametr a tím je, pro potřeby aplikace, vektor 

obsahující residua. Na výstupu je poté vektor pole komplexních proměnných, ve 

kterém jsou uloženy transformované hodnoty. 

Výpočet je umístěn v metodě Compute.fourier. V prvním kroku je vytvořena 

proměnná tin. Ta je realizována metodou numpy.linspace. Tato metoda má tři 

vstupní parametry. Prvním je počátek, druhým je konec a posledním počet 

mezilehlých bodů s konstantním krokem. Metoda linspace poté vrací vektor od 

počátku do konce s požadovaným počtem úseků. Počátkem je časový údaj proužku 

𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛, poslední hodnotou je časový údaj proužku 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥 a počet kroků je roven 

hodnotě 𝑛 , v aplikaci nazýván 𝑛𝑓𝑜𝑟𝑓𝑓𝑡. Tato hodnota je pro každý typ 

gravimetru jiná a je uložena v konfiguračním skriptu. 

Dále je určena hodnota ttx, která je výběrem zaznamenaných interferenčních 

proužků v intervalu 𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛, 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥. 

Před začátkem výpočtu jsou inicializovány hodnoty Compute.yfda – hodnoty FT 

pro všechna residua, Compute.yfdMeanBySet – reálné části FT průměrovaných pro 

každý set, Compute.yfdMean - reálné části FT průměrovaných pro všechny pády a 

Compute.yfsa – reálné části FT průměrných residuí podle setů. 

Poté následuje cyklus, ve kterém budou FT počítány. Tato smyčka je definována 

pro hodnoty Compute.allRes, ve které jsou všechny residua z vyrovnání MNČ. 

Jestliže je pád akceptován, pak následují tyto kroky. Nejdříve jsou vybrána residua 

v intervalu 𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛, 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥. Tato residua jsou poté interpolována s hodnotami na 

ose 𝑥 rovnými ttx na interval tin. Tato interpolovaná hodnota má název resd. 

Následně je od každé její hodnoty odečten medián všech jejich hodnot. Poté už 

následuje výpočet FT podle vztahu (35). 

𝑟 =
2 𝑓𝑓𝑡(𝑟𝑒𝑠𝑑)

𝑛
, (35) 

Poté jsou tyto hodnoty uloženy do proměnných popsaných výše. 

 Výše bylo popsán výpočet FT pro residua. Dále bude popsán výpočet FT pro 

průměrná residua. Výpočet je obdobný. Nejdříve je definován cyklus pro počet setů, 



47 
 

který je uložen v hodnotě Compute.nset. Ve smyčce jsou nejdříve interpolovány 

průměrná residua (proměnná Compute.meanResSets) na interval tin, uložen je do 

proměnné ress. Poté je odečten od těchto hodnot medián všech prvků, čímž vzniká 

veličina ressm. A ta poté vstupuje do FT podle vztahu (35). 

Nakonec je analogicky spočtena FT pro průměr všech residuí. 

5.12  Allanova směrodatná odchylka 
Jednou ze statistických analýz, prováděnou v aplikaci, je takzvaná Allanova 

směrodatná odchylka 𝜎 (𝑡). Tato hodnota je využívána pro popis frekvenční 

stability v časové oblasti. 

 Allanova variance je určena podle vzorce: 

𝜎 (𝑡) =
1

2(𝑀 − 1)
(𝑦 − 𝑦 ) , (36) 

 kde 𝑀 – počet vzorků, 𝑦  – průměrné relativní frekvenční odchylky. 

Allanova směrodatná odchylka je poté definována jakožto druhá odmocnina 

Allanovy variance. 

Čerpáno z [14]. 

Pro výpočet Allanovy směrodatné odchylky byla vytvořena funkce allan, která se 

v rámci repozitáře nachází v souboru functions.py. Tato funkce má dva vstupní 

parametry. První je datová struktura list, která obsahuje data, jejichž Allanovu 

směrodatnou odchylku hledáme. Druhým parametrem je opět struktura list 

s názvem tau, která definuje, na kolik vzorků má být postupně bráno pro výpočet 

Allanovy směrodatné odchylky. Tyto hodnoty jsou reprezentovány ve vztahu (36) 

hodnotou 𝑀. 

Pro každou přípustnou hodnotu 𝑡𝑎𝑢 jsou určeny 3 hodnoty, a to: Allanova 

směrodatné odchylka, odhad chybové úsečky a počet prvků 𝑀. Tyto trojice hodnot 

jsou uloženy do listu s názvem 𝑟𝑒𝑠, který je poté vrácen příkazem return. 
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Odchylka je počítána ve třídě Compute.print_allanFile. Je spočtena pro tři druhy 

hodnot, a to pro tíhové zrychlení na vrcholu pádu, normovaná tíhová zrychlení a 

gradienty tíhového zrychlení 𝛾. 

5.13  Výpočet parametrů parasitické vlnky 
Jestliže uživatel požadoval započtení korekce parasitické vlnky, pak byly spočteny 

její sinové a kosinové amplitudy ze vztahu (20). Jejími parametry jsou amplituda a 

fáze. Její amplituda je definována vztahem: 

𝐴 = 𝑎 + 𝑎 . (37) 

 Fáze této vlny je dána vztahem: 

𝜑 = atan (
𝑎

𝑎
). (38) 

Výpočet těchto parametrů probíhá v metodě Compute.parasitic_wave. Nejdříve 

jsou vybrána odpovídající data z databáze. V dalším kroku následuje inicializace listů 

Compute.ampar a Compute.fazepar, ve kterých budou parametry uloženy. 

Následuje cyklus, který tyto parametry podle vztahů (37), (38) spočte. 

Dalším krokem je vytvoření vektoru fazepar2. Tento vektor je vytvořen přidáním 

vektorů s 10 nulami na začátek a nakonec vektoru fazepar. 

Poté následuje výpočet průměrů fází. Ten je definován cyklem s počáteční 

hodnotou 11 a konče hodnotou počtem pádů + 10. Krok cyklu je roven jedné. 

Průměry jsou ukládány do hodnoty Compute.fazefilt, které jsou určeny z hodnot 

fazepar2, z intervalu < 𝑖 − 10: 𝑖 + 10 >. 

5.14  Filtrace residuí 
V této kapitole bude popsáno, jakým způsobem byla filtrována residua jako 

signál. Filtrováním signálu se rozumí změna jeho tvaru, respektive jeho spektra, 

která je založena na použití filtrů. Více například zde [27]. 

 Pro potřeby aplikace byl pro filtrování residuí použit modul scipy.signal. Prvním 

krokem filtrace je vytvoření designu filtru. Jako design byl použit Butterworth filtr, 

který se volá příkazem scipy.signal.butter. Tato metoda má tři vstupní parametry. 
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Prvním parametrem pořadí filtru, druhým je kritická frekvence. Tato hodnota je 

určena vztahem: 

𝑘𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 =  
2 𝑐𝑜𝑓𝑓 (𝑡(𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡) −  𝑡(0))

𝑛
. (39) 

 

kde 𝑐𝑜𝑓𝑓 je uživatelem nastavena na stránce Procces data v poli Cut-off 

frequency. Tato hodnota je poté uložena do proměnné Compute.kcutoff. 

𝑡(𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥𝑝𝑜𝑡), 𝑡(0) – hodnoty opravených časů interferenčních proužků. Posledním 

parametrem filtru je btype, jenž je nastaven na lowpass. Tato hodnota značí typ 

filtru. Tato metoda vrací dva parametry, které definují zadaný filtr. 

 V aplikaci dochází ke dvěma filtracím signálu. Pro oba případy je použit stejný 

design filtru. Jako pořadí filtru je volena hodnota 𝑛 = 4. Druhý parametr, kritická 

frekvence, je dána vztahem (39). Poslední parametr je nastaven jako 𝑏𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑙𝑜𝑤. 

 Poté následuje filtrace. Tato filtrace je prováděna metodou scipy.signal.filtfilt. 

První dva parametry jsou design filtru. Posledním parametrem jsou data, která 

uživatel požaduje filtrovat. Na výstupu jsou poté filtrovaná data. První filtrovanou 

hodnotou je hodnota 𝑟𝑒𝑠𝑦𝑦𝑦. Tato hodnota je určena jako interpolovaná průměrná 

residua Compute.meanRes na interval 𝑡𝑖𝑛𝑐. Druhou filtrovanou hodnotou jsou 

průměrná residua pro odhad gradientu Compute.resgradsum4Mean. Tato 

filtrovaná residua jsou uložena do proměnné Compute.resgradsm4filt. 
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5.15  Vzhled aplikace  
V této kapitole bude popsána aplikace z hlediska grafického uživatelského 

prostředí.  

 

Obrázek 20 - schématické zobrazení struktury aplikace 

 

Po kliknutí na tlačítko File – New project se objeví okno (21). V tomto okně jsou 

čtyři tlačítka. Prvním tlačítkem je tlačítko s názvem Load file’s, po kliknutí na něj se 

objeví Windows průzkumník souborů. Pomocí tohoto průzkumníka uživatel ukáže 

na soubor, který obsahuje raw, project a drop soubory, které budou automaticky 

detekovány podle přípony a nahrány. 

Druhým tlačítkem pak je tlačítko Project direction, po jehož kliknutí se opět objeví 

Windows průzkumník. Tentokrát však uživatel ukáže aplikaci, kde má uložit databázi 

s výsledky a textové a grafické výstupy. 

Po kliknutí na tlačítko OK aplikace načte data do paměti a následně zobrazí 

souhrn informací ze souboru project. 
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Obrázek 21 - Okno New project 

Poté, co uživatel nahrál data, může přistoupit ke zpracování dat. Do zpracování 

dat se dá vstoupit přes tlačítko Data – Process data. Po kliknutí se objeví okno (22). 

Na této stránce může uživatel nastavit vstupní hodnoty jako gradient, délku 

parasitické vlnky, počet zpracovaných pádů, atd. V levém horním rohu se nachází 

roletové menu, ve kterém uživatel mění mezi typy gravimetru. Při načtení stránky 

Process data je však gravimetr detekován automaticky na základě počtu 

zpracovaných interferenčních proužků. Tato detekce je umístěna do metody 

Compute.automatic_detection_gravimeter. 

 

Obrázek 22 - Okno Process data 
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Po nastavení výpočtu uživatel překlikne na záložku Run – obr. (23), kde se nachází 

jedno tlačítko, jeden checkbox a textové pole pro sledování výsledků. Pomocí 

checkboxu Clear window je možno volit, zda se má textové pole při opětovném 

spuštění přepsat nebo zda tam mají zůstat výsledky z předchozího výpočtu. 

 

Obrázek 23 - Záložka Run 

5.16  Testování aplikace 
Na konci vývoje aplikací je nutné se ptát, zda aplikace funguje správně, zda 

generuje správné výsledky. V případě této práce byl vzorem pro správnost výsledků 

brán, již zmíněný, skript Agdas z prostředí Matlab. Vypočtené hodnoty byly 

průběžně kontrolovány s výsledky kampaně X153_GLB. Pro testování aplikace byl 

také vytvořen skript compare.py, který je uložen ve repoziráři ve složce Comparison. 

Tento skript má na začátku 3 vstupní parametry. Prvním je path1, což je cesta 

k souborům vzoru. Poté následuje path2, která odkazuje na soubory z této aplikace. 

Nakonec je hodnota compare_path. Do této složky se vygeneruje pro každý výstupní 

soubor protokol, který dokumentuje pro každý sloupec souboru maximální 

odchylku, průměrnou odchylku, a nakonec číslo řádku, pro který je odchylka 

maximální. Poté je zde generován také soubor summary, ve kterém je shrnuto kolik 

bylo akceptováno/zamítnuto pádu z kampaně. 

Ve vypočtených datech jsou drobné rozdíly s daty získanými skriptem z Matlabu. 

Existují dva důvody. Prvním je výpočet vyrovnání. Pro výpočet vyrovnání jsou 
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použity metody ze dvou různých technologií (Matlab/Python NumPy). Tyto 

technologie se mohou lišit, zvláště pro větší rozměry matice plánu. 

Dalším důvodem je úprava filtrace odlehlých měření. V této aplikaci byl zvolen 

způsob filtrace na základě mediánů aposteriorních směrodatných odchylek. 

Pro budoucí použití se doporučuje pro kontrolu srovnávat každou kampaň s jinak 

získanými výsledky. 
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6 Výstupy 
Výstupy z výpočtu kampaně jsou rozděleny do třech částí. První částí jsou výstupy 

textové, druhou jsou výstupy grafické a posledním výstupem je databáze 

vypočtených výsledků. V této kapitole budou jednotlivé výstupy popsány. Jako 

ukázka výstupů bude využita kampaň X153 měřena na bodě Pecný GLB. Toto měření 

bylo provedeno přes noc ze dne 10. 2. 2021 na den 11. 2. 2021. Tato kampaň byla 

měřena absolutním gravimetrem FG5X. 

6.1 Grafické výstupy 
Všechny grafické výstupy, které aplikace generuje jsou obrázky ve formátu png. 

Pro generování obrázků byla vytvořena třída Graph. 

Pro veškeré obrázky byla použita knihovna matplotlib, které je dostupná 

v základní verzi Python3. 

Třída Graph má několik vstupních parametrů jako například path – cesta 

k uložení grafu, name – název grafu, project – název kampaně, x_label, y_label – 

popis os, title – popis atd. 

Při vytvoření instance této třídy je zavolán konstruktor. V konstruktoru je, mimo 

jiné, vytvořená členská proměnná celé třídy Compute.gr. Tato proměnná je graf a je 

vytvořena modulem matplotlib.pyplot. 

První metodou je metoda Graph.plotXY. Její vstupní parametry jsou následující. 

𝑥 – list, který obsahuje libovolný počet dalších listů se souřadnicemi dat, která 

chceme do grafu. 𝑦 – stejná datová struktura jako 𝑥, akorát souřadnice 𝑦. 𝑚𝑎𝑟𝑘 – 

list, ve kterém jsou uloženy zástupné znaky pro tisknutá data. 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠_𝑛𝑎𝑚𝑒 – list 

s názvy dat, které budou použity pro tištění hodnot do textového souboru. 𝑙𝑒𝑔𝑒𝑛𝑑 

– list s legendami pro jednotlivá data. 𝑙𝑤 – list s definicí tloušťky linií. V této metodě 

jsou data přes metodu matplotlib.pyplot.plot vytištěny do grafu. 

Další metodu je metoda Graph.saveSourceData. Tato metoda vytvoří textový 

soubor ve formátu csv. Tento soubor obsahuje zdrojová data, která byla použita pro 

tvorbu grafu. 
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Jestliže uživatel potřebuje vytvořit histogram, pak použije metodu 

Graph.histogram. Tato metoda má dva vstupní parametry. Prvním parametrem jsou 

data, ze kterých má bát histogram vytvořen. Druhým pak boolean hodnota, zda má 

být histogram aproximován Gaussovou funkcí. Pro výpočet této aproximace jsou 

použity dvě metody z modulu scipy.stats.norm, a to fit a pdf. 

Další možnosti grafu je metoda Graph.error_bar. Tato metoda slouží k vytisknutí 

dat s jejich chybových úseček v směru osy 𝑦. Její vstupní parametry jsou 

𝑥_𝑒𝑟𝑟, 𝑦_𝑒𝑟𝑟 – souřadnice bodů. 𝑦𝑒𝑟𝑟 – délka chybové úsečky. 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟_𝑒𝑟𝑟 – barva 

zástupných značek. 𝑚𝑠 – velikost značky. 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒 – velikost chybové úsečky. 

Pro tisknutí textu do grafu slouží metoda Graph.text. Tato metoda má 4 vstupní 

parametry. První dva jsou 𝑥, 𝑦 – pozice textu. Poté následuje 𝑡 – hodnota textu. 𝑐 – 

barva textu. 

Poslední metodou je metoda Graph.save, která vtiskne do grafu popis os, popis 

grafu, uloží graf je formátu png do požadované složky a graf uzavře. 

U každého titulku grafu se nachází název. Název obrázku, pod kterým je uložen 

je poté složen z názvu kampaně + název obrázku. 
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6.1.1 Allanova směrodatná odchylka 
V kapitole (5.12) bylo popsáno, jakým způsobem je počítána Allanova 

směrodatná odchylka. V této kapitole bude popsáno, jaké výstupy se vztahují k této 

směrodatné odchylce. 

Prvním obrázkem vztahující se k Allanově směrodatné odchylce je graf (24). Pro 

osu 𝑥 byl použit vektor 𝑡𝑎𝑢. Na ose 𝑦 jsou zobrazeny hodnoty směrodatné odchylky. 

Dále jsou zde vykresleny chybové úsečky. Obě osy jsou v logaritmické.  

 

Obrázek 24 - Allanova směrodatná odchylka pro normované pády, název: allan_deviation 

Další obrázek (25) vznikl stejným způsobem, ale zobrazovaná data se vztahují ke 

gradientu tíhového zrychlení. 

 

Obrázek 25 - Allanova směrodatná odchylka pro gradienty g, název: allan_gradient 
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6.1.2 Tíhové zrychlení, normované tíhové zrychlení a gradient tíhového 
zrychlení 
Prvním obrázkem je graf (26). Tento graf obsahuje hodnoty konvenčního 

tíhového zrychlení (v databázi jako gTopCor). Data jsou centrována na medián všech 

měřených hodnot. Dále jsou zde vykresleny červenou barvou linie o konstantní 

souřadnici 5𝑦. Souřadnice 𝑦 je spočtena vztahem: 

𝑦 =
𝑚𝑒𝑑(|𝑔 |)

0,6745
, (40) 

kde 𝑚𝑒𝑑 – metoda mediánu, 𝑔  – hodnoty tíhového zrychlení centrované na 

medián. 

Tento graf vznikl pomocí metody Compute.graphAllan1. Ta má 4 vstupní 

parametry. Prvním jsou zobrazovaná data, poté následuje nadpis grafu, popis osy 𝑦 

a nakonec jméno grafu.  

 

Obrázek 26 - hodnoty g centrované na medián, název: allan1 
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Následuje obdobný graf (27), avšak pro normované hodnoty tíhového zrychlení. 

 

Obrázek 27 - normované hodnoty g centrované na medián, název: allan1_normalized 

 Nakonec následuje opět obdobný graf (28), tentokrát však pro hodnoty 

gradientu, v databázi je uložen ve sloupci Gradient. 

 

Obrázek 28 - hodnoty gradientu centrované na medián, název: allan3 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

6.1.3 Atmosférická korekce a tlak 
První výstupy se vztahují k atmosférickému tlaku. Na obrázku (29) můžeme vidět 

vývoj tlaku vzduchu v průběhu měření. Tento graf byl vytvořen v metodě 

Compute.Run. 

 

Obrázek 29 - graf vývoje tlaku vzduchu na stanovisku, název: atm_press 

Na obrázku (30) je pak znázorněn vývoj atmosférické korekce v průběhu měření. 

Korekce z tlaku vzduchu je v souboru drop, který je generován software g od 

výrobce. Graf ve vytvářen v metodě Compute.Run. 

 

Obrázek 30 - graf vývoje tlaku vzduchu na stanovisku, název: atm_corr 

 

6.1.4 Korekce ze slapových jevů 
Na obrázku v této kapitole je znázorněn vývoj slapové korekce v průběhu měření 

kampaně. Data jsou získána z drop souboru. Graf je generován v metodě 

Compute.Run. 
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6.1.5 Efektivní výška 
Graf (31) zobrazuje efektivní výšku měření a korekci do efektivní výšky měření. 

Je vytvářen v metodě Compute.Graph_EffHeight_CorToEffHeight. 

 

Obrázek 31 - efektivní výška měření a korekce do této výšky, název: effective_height 

Dalším obrázkem vztahující se k efektivní výšce je graf (32). Ta znázorňuje 

efektivní výšku měření od vrcholu pádu. Graf je vytvářen v metodě 

Compute.graphEffectiveHeights2. 

 

Obrázek 32 - efektivní výška měření od vrcholu pádu, název: effective_height2 
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6.1.6 Histogramy  
Dalšími grafy jsou grafy akceptovaných pádů. Na obrázku (33) je histogram 

veškerých akceptovaných pádů. Vytvářen je v metodě 

Compute.graphHistogramAccDrops. 

 

Obrázek 33 - histogram akceptovaných pádů, název: histogram 

Dalším histogramem je graf (34). Zdrojem pro tento graf jsou hodnoty 

akceptovaných, normovaných pádů. Graf je vytvářen v metodě 

Compute.graphHistogramAccDropsNorm. 

 

Obrázek 34 - histogram akceptovaných, normovaných pádů, název: histogram_norm 
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6.1.7 Parasitická vlnka 
V této části budou ukázány dva grafy. Prvním grafem (35) znázornění velikosti 

sinové a kosinové amplitudy parasitické vlnky. Vytvářen byl v metodě 

Compute.graphParasitic. 

 

Obrázek 35 - sinová a kosinová amplituda parasitické vlnky, název: parasitic 

Druhým obrázkem vztahujícím se k parasitické vlnce je pak obrázek (36), který 

obsahuje dva obrázky. V horním je amplituda parasitické vlnky. Na dolním obrázku 

se pak nachází fáze tento vlnky. Graf je vytvářen v metodě 

Compute.graph_parasitic2. 

 

Obrázek 36 - fáze a amplituda parasitické vlnky, název: parasitic2 
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6.1.8  Residua  
Dalšími obrázky jsou grafy znázorňující residua. Na obrázku (37) jsou zobrazena 

residua pro všechny pády. Modré svislé čáry označují hodnoty 𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛 a 𝑓𝑟𝑚𝑎𝑥. 

Residua pro pády, která byly vyloučeny z výpočtu jakožto odlehlá, jsou vykresleny 

šedivou barvou. Všechna akceptovaná měření jsou barvou černou. 

 

Obrázek 37 - graf residuí pro všechny pády, název: resid_all 

Při psaní části kódu pro vykreslení tohoto grafu bylo zjištěno, že objem 

vykreslovaných dat je příliš veliký. Vykreslování tohoto grafu trvalo neúměrně 

dlouho vůči chodu celé aplikace. Proto bylo přistoupeno k využití jiného backendu, 

který poskytuje knihovna matplotlib. Graf je vytvářen v metodě 

Compute.allResGraph. Pro využití jiného backend nežli základní Qt5Agg, je potřeba 

zavolat po importu metodu matplotlib.use. Tato metoda má jeden vstupní parametr 

a tím je zkratka požadovaného backendu. Pro případ tohoto grafu (a některých 

jiných) byla jako nejlepší volba shledán PostScript backend, jehož zkratka má 

podobu ps. Pro použití tohoto backendu je tedy zapotřebí použít příkaz v této 

podobě: matplotlib.use(´ps´). 

 Dalším grafem vztahujícím se k residuím je na obrázku (38). Pro každý vypočtený 

je určena z residuí jeho směrodatná odchylka, která je poté zobrazena v tomto 

grafu. Graf je vytvořen v metodě Compute.graphRes. 
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Obrázek 38 - směrodatná odchylka pro každá pád, název: resid_RMS 

Jedním z dalších vstupů, je graf, který zobrazuje průměrná residua podle setů. 

Každý průměr je zde vykreslen pro přehlednost zvlášť. Průměry jsou posunuty podél 

osy 𝑦 vzestupně. Tento graf je na obrázku (39). Graf je vytvářen v metodě 

Compute.graphResidualsBySets. 

 

Obrázek 39 - průměrná residua podle setů, název: residuals_shifted 

 Dalším grafem (40) je znázornění průměrných residuí podle setů 

(Compute.meanResSets). Ty jsou zobrazeny šedivou barvou. Dále je v tomto grafu 

zobrazen také celkový průměr všech residuí (Compute.meanRes), jenž je zobrazen 

barvou černou. Nakonec je zde vynesena filtrovaná hodnota residuí Compute.yn. Na 

ose 𝑥 jsou vyneseny časy interferenčních proužků. 
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Obrázek 40 - residua podle setů, název: residuals 

Posledním obrázkem k residuím je graf (41). Na tomto grafu jsou vynesena 

průměrná residua pro všechny pády z vyrovnání (Compute.resgradsum4Mean), 

které bylo provedeno pro odhad hodnoty gradientu 𝛾. Nakonec je zde zobrazena 

filtrovaná hodnota residuí Compute.resgradsm4filt. 

 

Obrázek 41 - průměrná residua pro odhad gradientu, název: residuals_gradient 
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6.1.9 Citlivost na volbu počátečního a koncového proužku 
Prvním grafem zobrazující citlivost na volbu proužků je obrázek (42). Ten 

zobrazuje citlivost změny tíhového zrychlení 𝑔 na volbu posledního interferenčního 

proužku. V grafu jsou znázorněny hodnoty citlivostí pro každý set (proměnná 

Compute.dgr) a poté průměr všech vypočtených citlivostí (proměnná 

Compute.dgrm). Graf je vytvářen ve třídě Compute.graphGravityChange. 

 

Obrázek 42 - citlivost na volbu posledního proužku, název: sensitivity_bottom 

Analogický je pak graf (43) pro citlivost volby prvního interferenčního proužku na 

hodnotu tíhového zrychlení 𝑔. Hodnoty pro každý set jsou z proměnné Compute.dgl 

a pro průměr z Compute.dglm. Tento graf je vytvářen v metodě 

Compute.graph_sensitivity_top. 

 

Obrázek 43 - citlivost na volbu posledního proužku, název: sensitivity_top 

Posledním grafem vztahujícím se k výpočtu citlivosti je obrázek (44). Na tomto 

obrázku jsou zobrazeny kvadratické průměry citlivostí. Hodnoty, které vstupují do 
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grafu jsou Compute.dglrms a Compute.dgrrms. Graf je vytvořen v metodě 

Compute.graphSensitivityStd. 

 

Obrázek 44 - kvadratické průměry citlivostí, název: sensitivity_std 

 

6.1.10  Průměrované tíhové zrychlení podle setu na vrcholu pádu 
Jedním z dalších výstupů je tíhové zrychlení 𝑔 na vrcholu pádu průměrované 

podle setů. Nejdříve je spočtena zaokrouhlená hodnota Compute.gfinal na 

[𝑛𝑚/𝑠 ]. O tuto hodnotu jsou poté redukovány hodnoty průměrných 𝑔 podle setů. 

Tyto redukované hodnoty jsou zaneseny do grafu metodou Graph.error_bar. Jako 

velikost chybové úsečky je použita směrodatná odchylka pro jednotlivé sety.  

 Dále je do grafu zanesena hodnota průměrného 𝑔 a rozsah ±𝜎. 

 Graf je vytvořen v metodě Compute.graphSetG. 

 

Obrázek 45 - průměr podle setů a jejich směrodatné odchylka, název: set_g 
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6.1.11  Směrodatné odchylky pro sety 
Tento graf je podobný grafu v předchozí kapitole. Na ose 𝑦 jsou vyneseny 

hodnoty střední chyby průměru setu. Velikost chybové úsečka je dána směrodatnou 

odchylkou. 

 Graf je vytvářen v metodě Compute.graphSetG. 

 

Obrázek 46 - směrodatná odchylka setů, název: set_std 

6.1.12  Spektra residuí 
V této kapitole bude popsáno, jakým způsobem jsou vytvářeny grafy spekter 

residuí. Nejdříve budou popsány dva grafy. Prvním je graf spectrum a druhým 

spectrum_avr. Oba grafy vznikají stejným způsobem, a proto pro ně byla použita 

stejná metoda Compute.graph_spectrum. Metoda má jeden vstupní parametr 

roven hodnotě spectrum/spectrum_avr pro volbu, jaký graf má být vytvořený. 

V prvním kroku vytváření grafu se určí vektor Compute.tin. Ten je vytvořen 

metodou numpy.linspace. Pro vektor Compute.tin je počátkem časová hodnota 

prvního interferenčního proužku, koncovou hodnotou je čas posledního 

interferenčního proužku. Jako počet intervalů je zvolena hodnota nforfft, což je 

hodnota pro převzorkování pro Fourierovu transformaci.  

Dalším krokem je určení hodnot: 

𝑓𝑠 =
𝑛

2(𝑡𝑖𝑛 𝑛 − 𝑡𝑖𝑛(1))
 , (41) 

𝑓𝑟𝑘 =
 

. (42) 
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Tyto hodnoty jsou použity pro vytvoření vektoru 𝑓𝑟, který je použit jako 

souřadnice 𝑥 pro vytváření grafu. Vektor 𝑓𝑟 je vytvořen metodou numpy.arange, 

která má tři vstupní parametry. Prvním je začátek, druhým je konec a třetím je 

určení kroku. Metoda poté vrací prvky od začátku do konce vzdáleny od sebe o 

velikost kroku. 

Poté už jsou do obrázku vykresleny požadované grafy. Pro graf spectrum jsou 

použity proměnné Compute.yffa a řádky pole Compute.yfsa. 

Pro graf spectrum_avr jsou použity proměnné Compute.yfdMean a řádky pole 

Compute. yfdMeanBySet. 

Dále je zde ještě zobrazena 1𝜇𝐺𝑎𝑙 obálka. Pro ní jsou nejdříve napočítány 

souřadnice 𝑥, které jsou uloženy v proměnné 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑣 ∈ < 1; 10 000 >. Hodnoty 𝑦 

této veličiny jsou poté dány vztahem: 

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑣_𝑦 =
1

(4 𝑖  )
+ (𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑣 ∗ 𝑖) , (43) 

kde 𝑖 ∈ 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑣, 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑣 – hodnoty uložené v souboru CONFIG.py ve funkcích 

vracející parametry gravimetrů. 

Tento typ grafu nemá lineární osy, ale pro obě osy 𝑥, 𝑦 je nastaveno, že jsou 

logaritmické. 

 

Obrázek 47 - spektra pro residua podle setů a jejich průměr, název: spectrum 
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Obrázek 48 - průměr spekter pádů, název: spectrum_avr 

Dalším grafem se spektry je graf spectrum_ratio. Tento graf je vytvářen v metodě 

Compute.graphSpectrumRatio. Tento obrázek je rozdělen na dva grafy umístěné 

svisle nad sebou. V horním jsou vyneseny dvě veličiny. První veličina je uložena 

v proměnné Compute.yffa. Tato veličina obsahuje Fourierovu transformaci 

průměru residuí. Zatímco druhá použitá veličina, uložena v Compute.yfdMean, 

obsahuje naopak průměr Fourierových transformací jednotlivých residuí. Ve 

spodním obrázku je pak jejich poměr. Tento poměr je určen jako podíl Fourierových 

transformací ku Fourierově transformaci průměru. Pro souřadnice na ose 𝑥 byl 

použit, stejně jako v předchozím grafu, vektor 𝑓𝑟. Stejně jako v předchozím případě, 

i zde nemají osy lineární rozložení, ale logaritmické. 

 

Obrázek 49 - Fourierova transformace průměru a průměr Fourierových transformací a jejich poměr, 
název: spectrum_ratio 

Posledním obrázkem, který se vztahuje ke spektrům je graf spectrum_parts. 

Prvním krokem je výpočet hodnot tin1 a tin2. Hodnota tin1 je definována metodou 
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numpy.linspace s počáteční hodnotou času prvního interferenčního proužku. 

Koncová hodnota je definována jako čas interferenčního proužku s číslem: 

𝑓𝑟𝑚𝑖𝑛 + . (44) 

Počet intervalů je roven hodnotě 𝑛 .  

Hodnota tin2 je definována stejnou metodou. Počáteční hodnota je stanovena 

vztahem (44) a počet úseků je totožný. 

Dalšími hodnotami, které byli určeny jsou hodnoty res1 a res2. Pro určení těchto 

hodnot byla určena metoda numpy.interp1. Tato metoda má 3 vstupní argumenty. 

Druhým a třetím argumentem jsou souřadnice bodů 𝑥 a 𝑦, které definují nějaký 

vztah. Prvním argumentem je poté vektor bodů o stejné velikosti, jako jsou 

souřadnice 𝑥 a 𝑦. Na tento interval je poté vztah, dán druhým a třetím parametrem, 

interpolován. Hodnoty res1 a res2 jsou poté interpolované hodnoty residuí v daných 

časech na intervaly tin1 a tin2. 

Dalším krokem je určení hodnot: 

𝑦𝑟𝑒𝑠1 =
2

𝑛
𝑓𝑓𝑡(𝑟𝑒𝑠1), (45) 

𝑦𝑟𝑒𝑠2 =
2

𝑛
𝑓𝑓𝑡(𝑟𝑒𝑠2), 

(46) 

Z nich jsou určeny hodnoty yres1a a yres2a. Tyto hodnoty jsou určeny jako 

absolutní hodnoty ze vztahů (45), (46). Z nich je ještě vybrán interval . 

Dále jsou určeny hodnoty 𝑓𝑠1 a 𝑓𝑠2. Ty jsou určeny podle vztahu (41), s tím 

rozdílem, že místo 𝑡𝑖𝑛 jsou použity vektory 𝑡𝑖𝑛1 a 𝑡𝑖𝑛2. 

Analogicky podle vztahu (42) jsou určeny hodnoty 𝑓𝑟𝑘1 a 𝑓𝑟𝑘2. A poté, 

postupem už popsaným, hodnoty 𝑓𝑟1 a 𝑓𝑟2. 

V dalším kroku jsou určeny hodnoty 𝑦𝑟𝑒𝑠1𝑥 a 𝑦𝑟𝑒𝑠2𝑥. Ty jsou výsledkem 

interpolace vtahů 𝑓𝑟1(𝑦𝑟𝑒𝑠1𝑎) a 𝑓𝑟2(𝑦𝑟𝑒𝑠2𝑎) na vektor 𝑓𝑟𝑥. Vektor 𝑓𝑟𝑥 je dán 

počátkem rovném 5, koncem rovném 10 000 a s krokem 1. 
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Nakonec je určena hodnota 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 jako poměr hodnot 𝑦𝑟𝑒𝑠𝑥1 ku 𝑦𝑟𝑒𝑠𝑥2. 

Obrázek (50) je rozdělen na dva grafy. V prvním grafu jsou zobrazené veličiny 

𝑦𝑟𝑒𝑠𝑥1 ku 𝑦𝑟𝑒𝑠𝑥2 se souřadnici 𝑥 danou vektorem 𝑓𝑟𝑥.  

V druhém grafu je poté zobrazen jejich poměr se stejným vektorem pro osu 𝑥. 

 

Obrázek 50 - srovnaní spekter pro 2 části pádu, název: spectrum_parts 
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6.2 Textové výstupy 
Dalším výstupem jsou výstupy textové. Všechny výstupy, které budou popsány 

v této kapitole jsou textové soubory ve formátu csv. Uživatel má pomocí 

QComboBox widgetu se jménem delimiter_combox možnost zvolit, zda preferuje 

jako oddělovač čárku nebo středník. 

Všechny soubory mají jméno vytvořené obdobně jako u grafických souborů. Vždy 

je první název kampaně, poté následuje podtržítko, a nakonec název konkrétního 

souboru. 

Pro tvorbu textových výstupu byla vytvořena třída res_final. Při vytvoření 

konstruktoru této třídy je požadováno několik vstupních parametrů. Prvním je 

parametr path, který obsahuje cestu ke složce, kde má být soubor vytvořen. Poté je 

parametr header, který obsahuje hlavičku souboru. Dalším parametrem je hodnota 

name obsahující požadovaný název souboru. A nakonec parametr delimiter, který 

definuje oddělovač csv souboru. 

Další metodou je pak res_final.printResult. Tato metoda má pouze jeden vstupní 

parametr. Tím je line. Tento parametr má strukturu list, kde každá pozice obsahuje 

data, která chce uživatel tisknout do souboru. 

Nakonec už je metoda res_final.close, která uzavírá spojení se souborem. 

6.2.1 Allanova směrodatná odchylka  
Zde bude popsán soubor s názvem allan, jehož ukázka je na obrázku (51). 

 

Obrázek 51 - ukázka souboru allan 

V prvním sloupci je zobrazen počet vzorků vzatých do výpočtu Allanovy 

směrodatné odchylky. 

Poté následuje šest sloupců vztažených ke třem hodnotám. První sloupec je vždy 

samotná směrodatná odchylka, po níž následuje odhad chybové úsečky. 
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První hodnoty jsou Allanovy směrodatné odchylky pro hodnoty tíhového 

zrychlení 𝑔 na vrchu pádu. Druhými hodnotami jsou Allanovy směrodatné odchylky 

pro hodnotu Compute.normres, a nakonec pro hodnoty vypočtených gradientů. 

6.2.2 Pády 
Jedním z výstupů je soubor drops. Do toho souboru jsou vytištěny výsledné 

hodnoty pro jednotlivé pády. Na obrázku (52) je vidět ukázka. 

 Tento soubor je vytvářen v metodě Compute.writeDropsFile. 

 

Obrázek 52 - ukázka souboru drops 

První tři sloupce netřeba popisovat.  

Sloupec s názvem g"(t=0s) vypočtené 𝑔 hodnoty tíhového zrychlení v čase 𝑡 = 0. 

Následuje sloupec STD, ve kterém jsou jejich směrodatné odchylky.  

 Ve sloupci TOD se nachází korekce na přepočet 𝑔 na vrch pádu. 

Poté následují sloupce Tide , Load, Baro a Polar. Ty obsahují korekce ze slapových 

jevů, zatížení, tlaku a pohybu pólu. 

Dále je sloupec g(TOD) s hodnotou 𝑔 na vrchu pádu. 

Ve sloupci g(Ef.H) je 𝑔 v efektivní výšce. 

V následujícím sloupci je efektivní výška samotná a ve sloupci c.EfH je korekce do 

efektivní výšky. 

Nakonec je poté informace, zda byl pád akceptován, či nikoliv. 
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6.2.3 Soubor s výsledky vyrovnání s konstantním gradientem 
Tento soubor se nazývá estim. Jeho ukázka se nachází na obrázku (53). Tento 

soubor vzniká pro efektivnost už v rámci výpočtu v metodě Compute.Run. Před 

hlavním výpočetním cyklem je nejdříve vytvořena instance této třídy s názvem 

estim. V každém průchodu hlavním cyklem je poté do souboru vytištěn jeden řádek 

tohoto souboru. 

 

Obrázek 53 - ukázka estim souboru 

První dva řádky jsou jasné. V následujícím řádku je aposteriorní jednotková chyba 

vyrovnání 𝑚 . 

Poté následuje vyrovnaná hodnota souřadnice 𝑧 a její směrodatná odchylka. 

Poté hodnota rychlosti 𝑣 a její směrodatná odchylka. 

A následuje hodnota zrychlení 𝑔 a její směrodatná odchylka. 

Hodnoty 𝑧, 𝑣, a 𝑔 jsou pro 𝑡 = 0. 

Poté následují hodnoty 𝑎, 𝑏, 𝑐 a 𝑑 a jejich směrodatné odchylky. To jsou hodnoty 

popisující sinové a kosinové modulace laseru a jejich směrodatné odchylky. 

Nakonec jsou parametry parasitické vlnky 𝑒 a 𝑓 a jejich směrodatné odchylky. 

6.2.4 Výsledky vyrovnání 
V této kapitole bude představen soubor, který obsahuje výsledky ze všech 

vyrovnání, které probíhají v metodě Compute.Run. Pro vytvoření toho souboru je 

použita stejná třída jako u souboru estim, a to: res_final. Jeho instance je vytvořena 

před započetím hlavního cyklu. Stejně jako u souboru estim je i v tomto případě 

každý řádek zapisován v průchodu cyklem. 

Tento soubor má název estimgrad. Je rozdělen na tři části. První částí je vyrovnaní 

s gradientem, druhou je vyrovnání bez gradientu a poslední, třetí, je odhad 

gradientu. 
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Obrázek 54 - první část souboru estimgrad 

 

Obrázek 55 - druhá část souboru estimgrad 

 

Obrázek 56 - třetí část souboru estimgrad 

První dva sloupce obrázku (54) definují set a pád. Sloupce 𝑧 , 𝑣 , 𝑔 , 𝑎, 𝑏, 𝑐 a 𝑑 

jsou stejné jako u souboru estim. Sloupce 𝑎_𝑝𝑎𝑟 a 𝑏_𝑝𝑎𝑟 odpovídají sloupcům e a f 

souboru estim. 

V části vyrovnání bez gradientu jsou sloupce totožné jako v první části. 

V poslední části jsou první dva sloupce opět totožné jako v předchozích 

případech. Sloupec vgg obsahuje odhad gradientu a následuje jeho směrodatná 

odchylka. 

6.2.5 Souhrn podle setů 
Další souborem je soubor nesoucí název matlogsets. V tomto souboru jsou 

shrnuty některé výsledky ve formě průměru podle setů. Tento soubor je vytvářen 

v metodě Compute.printMatlog. Na obrázku (57) je vidět ukázka tohoto souboru. 

 

Obrázek 57 - ukázka souboru matlogsets 

První tři sloupce netřeba představovat. Sloupce Month až Second jsou průměry 

daných veličin podle setů. 

Dalším sloupcem jsou průměry MJD – modifikovaného juliánského data. 
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Další hodnotou je VGG_inp, což je hodnota gradientu tíhového zrychlení 𝑔, které 

vstupuje do výpočtu. Tato hodnota je načtena z project souboru. 

Dalším sloupcem je g. Ten obsahuje průměry hodnot tíhového zrychlení na 

vrcholu pádu. Poté následuje průměrná hodnot jejich směrodatných odchylek. 

Ve sloupcích STD-Start a STD-final jsou hodnoty Compute.dglrms a 

Compute.dgrrms. 

Poté následuje sloupce Accepted, který obsahuje počet akceptovaných pádů pro 

každý set.  

 Déle je sloupec Top height, ve kterém je hodnota Actual height z project souboru. 

 Dále je sloupec Pressure, ve kterém jsou hodnoty načtené ze souboru set. 

 Ve sloupci VGG jsou mediány vypočtených gradientů tíhového zrychlení. 

 V posledním sloupci jsou hodnoty spočteny podle vzorce: 

𝑇 − 𝑠𝑡𝑎𝑡 = 200 𝑐𝑑𝑓
𝑣

𝑚
, 𝑛 − 1 − 100  , (47) 

kde 𝑣 – vážené opravy průměrů setů od průměrné hodnoty 𝑔, 𝑚 – střední chyba 

měření, 𝑛 – počet setů. 

𝑐𝑑𝑓 je metoda knihovny scipy.stats.t, která slouží k výpočtu kumulativního 

rozložení Studentova rozdělení. Prvním vstupním parametrem je hodnota, pro 

kterou má být rozdělení spočteno a druhým je počet stupňů volnosti. 
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6.2.6 Výstupy k residuím 
V této kapitole budou popsány výstupní soubory, které jsou vztaženy k residuím. 

Všechny soubory popsané v této kapitole jsou vytvářeny v metodě 

Compute.write_res_final. 

Prvním takovým souborem je resgradsum soubor, jehož ukázka je na obrázku 

(58). 

 

Obrázek 58 - ukázka souboru resgradsum 

 V prvním sloupci je pořadové číslo interferenčního proužku. 

Dalším sloupcem je sloupec z, který obsahuje souřadnice 𝑧 k danému 

interferenčnímu proužku. 

Ve sloupci Time [s] jsou hodnoty časů interferenčních proužků. 

V dalším sloupci jsou hodnoty časů interferenčních proužků, ale je od nich 

odečten záporně vzatý poměr mediánů hodnot 𝑣  a 𝑔 . Hodnoty 𝑣  a 𝑔  jsou 

uloženy ve strukturách list s označením Compute.v0 a Compute.g0. 

Ve sloupci resgradsum4_mean jsou průměrná residua z vyrovnání MNČ pro 

odhad hodnot gradientu. 

V posledním sloupci je filtrovaný průměr residuí. Ten je reprezentován hodnotou 

Compute.resgradsm4filt. 

  Dalším výstupem je soubor residualsfinal, jehož ukázka je na obrázku (59). 

 

Obrázek 59 - ukázka souboru residuals_final 

 První 4 sloupce jsou shodné se souborem resgradsum. 

Ve sloupci Value [nm] jsou hodnoty průměrných residuí z proměnné 

Compute.meanRes. 
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V posledním sloupci jsou filtrované hodnoty průměrných residuí, uložených 

v proměnné resmmi. 

 Jedním z dalších souborů, vztažených k residuím, je soubor residuals_final1000. 

 

Obrázek 60 - ukázka souboru residuals_final1000 

 Tento soubor obsahuje údaje pro každý pátý interferenční proužek. 

 První 4 sloupce jsou totožné s předcházejícími soubory. 

Ve sloupci resid [nm] jsou průměrné hodnoty residuí z proměnné 

Compute.resgradsum4Mean. Průměry jsou počítány z intervalu konkrétní proužek -

4 až po konkrétní proužek +5. Tedy z deseti hodnot. 

V posledním sloupci jsou hodnoty z proměnné resmmi pro konkrétní 

interferenční proužek. 

 Posledním souborem, který dokumentuje vypočtená residua, je soubor 

residuals_sets, obrázek (61). 

 

Obrázek 61 - ukázka souboru residuals_sets 

První 4 sloupce jsou opět totožné jako v předcházejících výstupech v této 

kapitole. 

Poté následují neoznačené sloupce, jejichž počet je roven počtu zpracovaných 

setů. V těchto sloupcích jsou vždy průměrná residua podle setů uložených 

v proměnné Compute.meanResSets. 
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6.2.7 Spektrum 
V této kapitole je popsán soubor spectrum (62), který obsahuje, jak už název 

naznačuje, spektra residuí. 

 

Obrázek 62 - ukázka souboru spectrum 

V prvním sloupci jsou hodnoty frekvence získaných metodou numpy.linspace 

s počáteční hodnotou rovnou 0, koncovou hodnotu rovnou 10 000 a s počtem 

intervalů rovném 2151. Tato hodnota nese název tins. 

V dalším sloupci jsou hodnoty veličiny dané body 𝑓𝑟(𝑠𝑒𝑙𝑓. 𝑦𝑓𝑓𝑎), které jsou 

interpolované na vektor tins. 

V posledním sloupci jsou průměrné hodnoty Fourierových transformací opět 

interpolované na vektor tins. 
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6.3 Databáze výsledků 
Posledním typem výstupu je souborová databáze se jménem data.db. V této 

databázi jsou uloženy různé výsledky, které vznikají v průběhu zpracování měření 

z gravimetrů. Názvy jednotlivých sloupců včetně jejich datových typů jsou na 

obrázku (63). 

 

Obrázek 63 - Názvy sloupců v databázi a jejich typ 

Celá databáze je jen jedna tabulka. Proto nebyl brán ohled na tvorbu 

primárních/cizích klíčů při její tvorbě. Databáze slouží především k snadnému 

výběru požadovaných hodnot. Jazyk SQL je výrazně efektivnější pro výběr různých 

dat z databáze nežli procházení cykly jazyka Python. Pro manipulaci s databází byla 

využita vestavěná knihovna v Pythonu sqlite3. 

Pro tvorbu a ovládání aplikace byla vytvořena třída matr_db. Při vytvoření 

instance se automaticky zavolá konstruktor této třídy. Prvním krokem 

v konstruktoru je vytvoření spojení s databází Compute.matr_db. Toto spojení je 



82 
 

zprostředkováno metodou sqlite3.connect s jedním vstupním parametrem, kterým 

je cesta k databázi. Poté je vytvořen kurzor Compute.cursor pomocí metody cursor, 

který se volá na objektu Compute.matr_db. Kurzor slouží ke komunikaci s databází. 

Posledním krokem v konstruktoru je vytvoření schématu, to znamená definování 

sloupců této databáze včetně datových typů hodnot v ní obsažených. Definování 

probíhá metodou execute, která je volána na kurzoru. Tato metoda má jediný 

parametr a tím je databázový příkaz v jazyce SQL. Tento příkaz je uložen v souboru 

CONFIG.py. 

Další metodou je metoda matr_db.insert. Tato metoda slouží k poslání příkazu 

do databáze. Má jediný vstupní parametr query typu string. 

Poté následuje metoda matr_db.get, která má jeden vstupní parametr a má také 

název query. Tato metoda vrací hodnotu res, která je definována vstupním příkazem 

query. 

Následuje metoda matr_db.commit. Pokud zavoláme metodu matr_db.insert, 

tak vložená data nejsou zapsána do databáze, dokud není zavolána bezparametrová 

metoda commit. 

A poslední metodou je metoda matr_db.close, která uzavírá spojení s databází. 
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7 Závěr 
V první části práce je představena gravimetrie. Je v ní popsáno, jakým způsobem 

lze gravimetrii dělit, a jaké je její využití na poli geodézie a geofyziky. 

Poté následuje část, která představuje absolutní gravimetry od firmy Micro-g 

LaCoste. V této části je také představen matematický model výpočtu tíhového 

zrychlení 𝑔. Poté je ukázáno, jakým způsobem je úloha spočtena pro nadbytečný 

počet měření – způsob vyrovnání měření pomocí metody nejmenších čtverců. 

V další části jsou představeny technologie použité pro potřeby aplikace. Jsou zde 

představeny knihovny pro výpočty, pro grafické uživatelské rozhraní, pro tvorbu 

grafů a způsob zveřejnění [12]. 

Následuje popis aplikace. Nejdříve jsou popsány vstupní data, jejich struktura a 

obsah. Poté následují kapitoly, které obsahují způsob zpracování dat z gravimetru 

pomocí MNČ. Poté jsou popsány jednotlivé korekce, které vstupují do výpočtu 

hodnoty tíhového zrychlení 𝑔 jako například korekce parasitické vlnky, korekce 

z pohybu pólu atd. Dále je část o statistickém zpracování výsledků. Je zde uveden 

popis filtrace měření, Fourierova transformace residuí atd. Nakonec je kapitola o 

vzhledu a testování aplikace. 

Nejdůležitější částí zpracování jakýkoliv dat jsou výstupy. Na výstupy aplikace 

pyAgdas je zaměřena poslední kapitola této práce. V první části jsou popsány 

výstupy grafické. Aplikace generuje různé druhy grafů, které následně ukládá do 

složky Graphs. Poté následuje kapitola popisující výstupy textové. V textových 

výstupech jsou dokumentovány zpracované výsledky a jejich statistické zpracování. 

Poslední částí práce je popis, jakým jsou zpracované výsledky z gravimetrů uloženy 

do databáze. 
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