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Abstrakt 

Tato práce se zabývá optimalizací geodetických sítí, konkrétně designem 2. řádu, 

který řeší náklady na měření v dané konfiguraci sítě. Stávající řešení jsou nevyhovující, 

neboť používají nevhodná kritéria optimalizace, pracují s neceločíselnými počty 

opakování měření a měření prováděná v rámci v rámci jedné záměry navrhují provádět 

s různými počty opakování. 

Proto byla navržena nová metoda optimalizace, založená na hladovém algoritmu, 

hledajícím měření s největším přínosem pro přesnost sítě. Po aplikaci na základní 

geodetické sítě bylo provedeno několik modifikací prvotního algoritmu. Výsledkem je 

optimalizační algoritmus využívající několik strategií, z nichž je vždy vybrána ta 

s nejmenším počtem měření.  

Metoda byla komplexně testována, jednak pro porovnání použitých strategií mezi 

sebou, jednak pro kontrolu optimálnosti nalezených řešení tzv. hrubou silou (prohledáním 

relevantní části prostoru všech existujících řešení). Dle výsledků prezentovaná metoda 

nalézá ve většině případů řešení optimální, v menšině optimálním blízké. 

 

Klíčová slova: optimalizace geodetických sítí, design 2. řádu, hladový algoritmus, 

vyrovnání metodou nejmenších čtverců 
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Abstract 

This thesis deals with the optimization of geodesic networks. Specifically, a 2nd order 

design that addresses the cost of measurement in a given network configuration. Existing 

solutions are unsatisfactory because they use inappropriate optimization criteria, work 

with non-integer numbers of measurement repetitions, and propose to perform 

measurements performed within a single survey with different numbers of repetitions. 

Therefore, a new optimization method based on a greedy algorithm seeking 

measurements with the greatest benefit to the accuracy of the network was proposed. 

Several modifications to the initial algorithm were made after application to the baseline 

geodetic networks. The result is an optimization algorithm using several strategies, from 

which the one with the smallest number of measurements is always selected.  

The method has been comprehensively tested, both for comparison of the used 

strategies among themselves and for checking the optimality of the found solutions by 

the so-called brute force (by searching the relevant part of the space of all existing 

solutions). According to the results, the presented method finds in most cases the optimal 

solution, in a minority of cases close to optimal.  

 

Key words: Geodetic network optimization, second order design, greedy algorithm 

least square adjustment 
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1 ÚVOD 

Navrhování a zaměřování geodetických sítí je nedílnou součástí dnešní geodetické 

praxe. Zejména u přesných prací při velkých inženýrských projektech tvoří její 

vybudování a udržování nemalou část nákladů na geodetická měření.  

Z těchto důvodů existuje snaha tyto náklady minimalizovat, zároveň ale musí být 

dodržena požadovaná přesnost a spolehlivost sítě. Metody optimalizace by měly umožnit 

minimalizaci nákladů při zachování požadované přesnosti (případně maximalizaci 

přesnosti při zachování nákladů, která ale vzhledem k minimální využitelnosti v praxi 

není v této práci řešena). 

Optimalizačních metod existuje velké množství, ale jen některé mohou být použity na 

matematicky relativně komplikovaný problém geodetických sítí. Ve větší míře se 

optimalizace geodetických sítí začala vědecky zkoumat až s nástupem výpočetní techniky 

v 60. letech 20. století, avšak vyvinuté postupy jsou prakticky nepoužívané, neboť jejich 

aplikace je většinou velmi komplikovaná. Je velmi složité ji implementovat, jejich 

výsledky jsou matematicky optimální, ale nepřeveditelné do praxe. 

Historicky se problém optimalizace geodetických sítí rozděluje na design 0. až 3. řádu. 

0. řád se zabývá optimálním umístěním sítě do prostotu, 1. řád optimálním umístnění 

bodů a konfiguraci sítě, 2. řád optimalizuje váhy měření a 3. hledá optimální vylepšení 

sítě (přidání bodu či měření). V literatuře je řešen zejména 1. a 2. řád. Řešení 1. řádu je 

spíše akademický problém s malou možností využití v praxi, proto se tato práce zabývá 

vesměs designem 2. řádu. 

U designu 2. řádu narážíme v literatuře na problém, že se optimalizují váhy měření, 

které je při převodu do reálných podmínek nutné převést na počty opakování měření, což 

vždy vede ke zhoršení dosaženého řešení. Navíc většina přístupů v literatuře řeší váhy 

každé měřené veličiny zvlášť, což ve výsledku vede k tomu, že v rámci optimalizace např. 

vynecháme měření, které přístroj stejně provede společně s jiným měřením, případně 

směry v osnově jsou měřeny v různém počtu opakování apod. 

Proto byla navržena metoda optimalizace 2. řádu – metoda maximálního přírůstku 

přesnosti, která tyto problémy řeší – pracuje s celočíselnými počty opakování 

jednotlivých měřených veličin, nikoli s jejich vahami, a umožňuje tato měření seskupovat 

do libovolných logických celků se stejným počtem prováděných opakování.  

Navržená metoda byla nejprve testována na výškových sítích, kde dosahovala 

výborných výsledků. Při aplikace na složitější terestrické sítě s nelineárními vztahy mezi 
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parametry a měřeními byly naopak výsledky neuspokojivé. Bylo proto zkoumáno několik 

modifikací metody. Několik z nich bylo po základních testech do metody 

implementováno. Finální podoba optimalizace hledá několik řešení současně a na závěr 

vybírá to nejlepší.  

Výsledná metoda optimalizace byla testována na několika různorodých sítí s velkým 

množstvím měnících se parametrů. Výsledky byly porovnávány jednak s optimálními 

získanými spočítáním všech možných řešení, jednak jednotlivé strategie řešení mezi 

sebou.  

 



Kapitola 2                       

11 

 

2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Optimalizace měření v geodetických sítích je úzce specializovanou úlohou, jejíž 

základy nejsou příliš známy, proto je vhodné tyto základy před samotnou rešerší alespoň 

ve stručnosti shrnout, aby byl následný text dostatečně přehledný. Ve většině citované 

literatury je pracováno s 2D sítěmi. Na 3D sítě lze příklady snadno převést. 

2.1 Stručný úvod do problematiky 

Optimalizací obecně rozumíme hledání ideálního řešení daného problému na základě 

vlastností tohoto problému a předem stanovených kritérií. Nejprve je tedy nutné vysvětlit 

některé základní pojmy. V této kapitole bude čerpáno zejména z [1], další zdroje jsou 

případně citovány u konkrétních odstavců 

Objektivní funkce 

Z matematického pohledu jde o hledání globálního maxima nebo minima určité 

funkce, v literatuře většinou nazývané objektivní funkcí (objective function). 

Optimalizační úlohou je tedy ve své podstatě i v geodézii často využívaná metoda 

nejmenších čtverců (dále MNČ), kde je objektivní funkcí suma vážených čtverců oprav. 

Objektivní funkce lze obecně rozdělit na dva typy:  

• Single-Objective Optimization Method (dále SOOM; Jednoparametrické 

optimalizační metody) – u kterých optimalizujeme pouze jeden parametr soustavy 

(v geodézii nejčastěji cenovou náročnost měření). Tyto metody jsou většinou 

algoritmicky jednodušší, problém může být zhoršení parametrů, na něž není brán 

ohled. 

• Multi-Objective Optimization Method (dále MOOM; Víceparametrické 

optimalizační metody) – u kterých optimalizujeme 2 či více parametrů zároveň. 

Tyto metody berou v úvahu všechny zadané parametry zároveň, nevýhodou je 

podstatně složitější implementace a zejména nutnost stanovit váhy jednotlivých 

optimalizovaných parametrů. 

Porovnáním těchto typů optimalizací se podrobně zabývá [2], výrazně lepších 

výsledků je většinou dosahováno s MOOM. 

V oblasti geodetických sítí obecnou objektivní funkci definoval německý geodet 

Schaffrin [1] ve tvaru: 
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 α ∙ (𝑝ř𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡) +  𝛽 ∙ (𝑠𝑝𝑜𝑙𝑒ℎ𝑙𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡) + 𝛾 ∙ (𝑐𝑒𝑛𝑎)−1 = 𝑚𝑎𝑥. (1) 

Jedná se tedy o objektivní funkci s více parametry – zároveň je optimalizována 

přesnost, spolehlivost a náklady na měřické práce. Koeficienty 𝛼, 𝛽 a 𝛾 neboli váhy 

definují význam jednotlivých parametrů na výsledky. Funkce pro náklady je v inverzi, 

neboť hledáme taková řešení, kde bude přesnost a spolehlivost maximální, naopak 

náklady mají být co nejnižší. Stanovením některých hodnot parametrů jako nulových pak 

získáme objektivní funkci s jedním parametrem, která byla používána ve většině 

nalezených podkladů. 

Skalární objektivní funkce pro přesnost 

Nejjednodušším případem objektivní funkce je funkce skalární. Určováním 

a zkoumáním vlastností skalárních objektivních funkcí pro optimalizaci přesnosti 

geodetické sítě se zevrubně zabýval Grafarend [3]. Určujícím prvkem pro přesnost 

geodetické sítě je kovarianční matice, která dodává kompletní informace o přesnosti 

všech bodů sítě. Používat jako kritérium celou matici je však velmi obtížné, mnohem 

snáze se pracuje s určitou skalární hodnotou, která je z kovarianční matice (2) vyvozena. 

Dle těchto skalárních kritérií rozděluje Grafarend optimálnost geodetických sítí do 

několika typů: 

 M𝑥 = 𝜎02( 
  
𝜎𝑥12 𝜎𝑥1𝑦1 ⋯ 𝜎𝑥1𝑥𝑛 𝜎𝑥1𝑦𝑛𝜎𝑥1𝑦1 𝜎𝑦12 ⋯ 𝜎𝑦1𝑥𝑛 𝜎𝑦1𝑦𝑛⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮𝜎𝑥1𝑥𝑛 𝜎𝑦1𝑥𝑛 ⋯ 𝜎𝑥𝑛2 𝜎𝑥𝑛𝑦𝑛𝜎𝑥1𝑦𝑛 𝜎𝑦1𝑦𝑛 ⋯ 𝜎𝑥𝑛𝑦𝑛 𝜎𝑦𝑛2 ) 

   (2) 

• N-Optimálnost  

o ‖𝑀𝑥‖ ≫ 𝑚𝑖𝑛. 

o Norma matice je minimální. 

• A-Optimálnost 

o ∑ (𝜎𝑥𝑖2 + 𝜎𝑦𝑖2 )𝑛𝑖=1 ≫ 𝑚𝑖𝑛 

o Stopa matice je minimální.  

• E-Optimálnost 

o max (𝜆𝑀𝑥) ≫ 𝑚𝑖𝑛 

o Maximální vlastní číslo kovarianční matice je minimální. 

• S-Optimálnost 

o max(𝜆𝑀𝑥) − min(𝜆𝑀𝑥) ≫ 𝑚𝑖𝑛 
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o Rozdíl mezi největším a nejmenším vlastním číslem kovarianční matice je 

minimální. 

• D-Optimálnost 

o det(𝑀𝑥) ≫ 𝑚𝑖𝑛 

o Determinant kovarianční matice je minimální. 

Výhodou těchto skalárních funkcí je snadné analytické řešení. Optimalizace je 

v tomto případě také nezávislá na geodetických základech – výsledky neovlivní, pokud 

bude síť řešena jako volná, nebo bude jakýmkoli způsoben řešena jako vázaná. 

Z jednoduchosti řešení ale také plynou nevýhody – popis přesnosti sítě pouze jednou 

hodnotou není dostatečný – nezaručuje, že některé body sítě nebudou svou přesností 

výrazně vybočovat. Zároveň pouze jeden z výše uvedených typů optimálnosti 

geodetických sítí – A-Optimálnost – má přímý vztah k parametrům, kterými je obvykle 

charakterizována přesnost jednotlivých bodů – směrodatným odchylkám souřadnic, ale 

vzhledem k tomu, že je minimalizován prostý součet variancí, nezaručuje A-optimálnost 

u jednotlivých bodů v podstatě nic. S nejvíce vypovídající charakteristickou přesnosti – 

elipsami chyb – na první pohled souvisí E-optimálnost, ta však minimalizuje pouze hlavní 

poloosu hyper-elipsoidu definovaného celou kovarianční maticí a nikoli submaticemi pro 

jednotlivé body. Proto se tyto jednoduché metody optimalizace v oblasti geodetických 

sítí v současnosti téměř nepoužívají. 

Maticové objektivní funkce pro přesnost 

Grafarend společně se Shaffrinem proto ve svých dalších publikacích pracují 

s kovarianční maticí jako celkem, viz [4]. Protože optimalizace maticové funkce je 

náročný problém, postupovali zde opačně – nejprve definují optimální kovarianční matici 

a následně metody, jak k ní dospět. Uvedená optimální podoba kovarianční matice byla 

nazvána „Taylor-Karmanova“ struktura kovarianční matice; její podoba pro rovinnou síť 

je uvedena ve (3):  

 M𝑥 = 𝜎02( 
 1 0 ⋯ 𝑘𝑜𝑣 𝑘𝑜𝑣0 1 ⋯ 𝑘𝑜𝑣 𝑘𝑜𝑣⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮𝑘𝑜𝑣 𝑘𝑜𝑣 ⋯ 1 0𝑘𝑜𝑣 𝑘𝑜𝑣 ⋯ 0 1 ) 

 
 (3) 

Takový tvar zaručuje homogenitu a izotropii celé sítě. Konkrétně všechny elipsy chyb 

degradují na kružnice a všechny tyto kružnice jsou stejné. Přesnost všech bodů v síti je 

tedy shodná. Z definované kovarianční matice výsledků jsou pak inverzí vztahů MNČ 

dopočteny váhy jednotlivých měření.  
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Taylor-Karmanova struktura byla často používána v souvislosti s rozšířením 

výpočetní techniky, zejména u takových geodetických sítí, kde je požadavek na 

homogenitu a izotropii vysoký, jako jsou sítě pro sledování deformací při výstavbě 

velkých inženýrských  

Metody využívající Taylor-Karmanovu strukturu tedy nachází zcela optimální tvar 

kovarianční matice, což ala ve výsledku může bránit zpřesňování výsledku, protože se 

brání zmenšování vedlejší poloosy chyb vůči hlavní. 

Objektivní funkce pro spolehlivost 

Pojem spolehlivosti geodetických sítí byl matematicky definován v [5]. Rozlišují se 

dva pojmy: 

• Vnější spolehlivost 

o Snižuje vliv nedetekovaných odlehlých měření na vyrovnávané parametry 

sítě.  

• Vnitřní spolehlivost 

o Stanovuje práh, od kterého je možné na určité hladině významnosti odhalit 

odlehlá měření či hrubé chyby pomocí statistických testů v rámci 

vyrovnání metodou nejmenších čtverců. 

Čím je tedy vyšší vnější spolehlivost sítě, tím menší vliv budou mít neodhalené chyby 

v jednotlivých měřeních na výsledné souřadnice a charakteristiky přesnosti jednotlivých 

bodů.  

Vnější spolehlivost je přímo závislá na tzv. redundantní matici 𝑹 (redundancy matrix, 

matice přeurčenosti) která je popsána ve (4) 

 𝐑 = 𝑰 − (𝑨𝑇𝑷𝑨+ 𝑫𝑫𝑇)−1𝑨𝑇𝑷, (4) 

kde 𝑰 je jednotková matice, 𝑨 matice plánu, 𝑷 váhová matice a 𝑫 definuje připojení 

sítě; symbolika je dodržena v rámci celé práce. Redundantní matice je čtvercová matice, 

její rozměry odpovídají počtu měření v síti. Prvky na diagonále jsou čísla v intervalu (0,1) 

a udávají, jak odpovídající měření přispívá k přeurčenosti celé sítě. Součet prvků na 

diagonále (stopa redundantní matice) je roven počtu nadbytečných měření v celé síti. 

Z pohledu optimalizace jsou měření s malým redundantním číslem pro síť méně 

důležitá – výsledkem optimalizace by tedy mělo být buď vyřazení takovýchto měření, 

nebo zvýšení jejich redundantního čísla. Objektivní funkce je v několika pramenech 

definována jako minimální redundantní číslo v síti. 



Kapitola 2                       

15 

 

Vnitřní spolehlivost naopak udává, jak malé chyby v měření jsme v dané síti pomocí 

statistické analýzy výsledků vyrovnání MNČ schopni identifikovat jako hrubé chyby 

v měření. Vnitřní spolehlivost je dle [5] definována jako 

 𝛻0,𝑖�̂� = (𝑨𝑇𝑷𝑨 + 𝑫𝑫𝑇)−1𝑨𝑇𝑷𝛻0,𝑖𝑙, (5) 

kde 𝛻0,𝑖�̂� je vektor chyb ve vyrovnaných hodnotách způsobených i-tým měřením, 𝛻0,𝑖𝑙 
je vektor s nulovými hodnotami vyjma i-tého prvku, kde je minimální detekovatelná 

chyba v měření. Ostatní symbolika odpovídá rovnici (4). Rovnice je velmi podobná 

rovnici pro redundantní matici. Z dalších analýz vyplývá, že zvětšováním diagonálních 

prvků redundantní matice dochází i ke zlepšování vnitřní spolehlivosti a oba problémy 

lze řešit stejnou objektivní funkcí. 

V současnosti je díky metodám robustního odhadu schopnost odhalení hrubých chyb 

vyšší než v době definování vnější spolehlivosti, kdy se při statistické analýze vycházelo 

pouze z MNČ, proto význam optimalizace vnější spolehlivosti klesá a samostatně se jím 

prakticky nikdo nezabývá. 

Optimalizační kritéria 

Hledání globálního extrému je sice hlavním úkolem optimalizačních úloh, ale není ho 

možné aplikovat vždy – je nepoužitelný, pokud je globálním extrémem objektivní funkce 

nekonečno, nebo se naopak limitně blíží nule. Právě tyto extrémy nalezneme, pokud 

budeme aplikovat některé z metod SOOM na přesnost nebo cenu geodetických sítí. 

Pokud bychom chtěli dosáhnout optimální přesnosti v nějaké geodetické síti bez 

jakéhokoli ohledu na náklady, dospějeme k nekonečnému počtu měření v naší síti. 

Jestliže budeme naopak optimalizovat počet měření, dospějeme k síti bez měření, 

směrodatné odchylky bodů budou nekonečné. 

Proto je nutné při optimalizaci nastavit nějaké další parametry, kritéria, která musí být 

ve výsledku optimalizace splněna. Pak tedy nehledáme globální optimum objektivní 

funkce, nýbrž takové optimum, které splňuje zadaná kritéria. Například pokud jsou 

optimalizovány náklady, musí být nějakým způsobem stanoveny minimální požadavky 

na přesnost, potažmo spolehlivost, které je ještě možné akceptovat.  

Z pohledu geodetické praxe lze za taková kritéria nejčastěji považovat požadavky na 

přesnost jednotlivých bodů sítě, dané buď požadavky investora nebo účelem sítě. Přesnost 

je většinou charakterizována směrodatnou odchylkou jednotlivých souřadnic, polohovou 

či souřadnicovou směrodatnou odchylkou či velikostí hlavní poloosy elipsy (elipsoidu) 
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chyb. Nejčastěji je požadavek, aby zvolená charakteristika u žádného bodu nepřekročila 

požadovanou hodnotu. 

Optimalizované parametry 

Optimalizace geodetických sítí začala být důležitým tématem v podstatě od okamžiku 

vzniku prvních sítí, u velkých státních trigonometrických sítí byla úspora nákladů při 

dosažení požadované přesnosti velmi důležitým aspektem. Avšak již malé sítě jsou 

matematickými nástroji i v dnešní době obtížně optimalizovatelné. Před rozvojem 

výpočetní techniky se tedy nejednalo o optimalizaci v pravém slova smyslu, ale spíše 

o navrhování sítě dle zkušeností a základních matematických pouček. Proto pojem 

optimalizace v oblasti geodetických sítí často splývá s designem (návrhem). 

Grafarend v [3] rozlišuje dle optimalizovaných parametrů čtyři řády designu, které 

jsou většinou řešeny odděleně: 

• Design 0. řádu (Zero order design, ZOD) 

o Hledá optimální geodetické datum, případně dokazuje, že navrhovaná síť 

nezávisí na způsobu připojení. Problémem nultého řádu se zabývalo pouze 

minimum autorů, nejčastější způsoby umístění do prostoru a jejich vliv na 

optimálnost sítí byl popsán v [6]. Podstatnější část práce se pak věnuje 

transformacím z pohledu optimálnosti, zejména S-transformacím. ZOD je 

spíše okrajovým problémem, který v této práci není více rozebírán, 

podstatná je informace, že nevhodné připojení sítě může mít výrazný vliv 

na její optimálnost. 

• Design 1. řádu (First order design, FOD) 

o Hledá optimální konfiguraci sítě – ideální polohu bodů v síti a ideální 

observace mezi nimi. Designem 1. řádu se již zabýval větší okruh autorů 

a prací, jejich metody řešení optimalizační úlohy jsou podrobněji popsány 

v kapitole 2.2. 

• Design 2. řádu (Second order design, SOD) 

o Hledá optimální váhovou matici – optimální váhy jednotlivých měření v 

síti. SOD je nejsnáze matematicky řešitelný a má i největší praktický 

přínos, zabývá se jím nejširší okruh autorů, metody řešení jsou podrobněji 

popsány v kapitole 2.3. Fakticky se jedná o určení, která měření z možných 

budou prováděna a kolikrát, potažmo výběr vhodné měřické techniky. 

• Design 3. řádu (Third order design, THOD) 
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o Hledá optimální zhuštění (nový bod či observace) existující sítě. Jedná se 

o kombinaci 1.a 2. řádu, a je na ně převeditelný. V některých případech je 

s výhodu použitý pro designy nižších řádů [7]. 

Souborně je v každém designu část parametrů sítě fixována, a část je předmětem 

optimalizace. Pro přehlednost jsou fixní a optimalizované parametry shrnuty v tab. 1. 

tab. 1: Optimalizované parametry designů 0. až 3. řádu. 

Řád designu Optimalizované parametry Fixované parametry 

0. 𝑴𝒙 A, P 

1. A 𝑴𝒙, P 

2. P 𝑴𝒙, A 

3. Částečně A a P M𝑥, částečně A a P 

Kde 𝑴𝒙 je kovarianční matice sítě, A matice plánu a P váhová matice. 

Optimalizační metody 

Optimalizační metodou rozumíme matematický či myšlenkový aparát, který vede 

k nalezení optimálního řešení. Obecně můžeme optimalizační metody rozdělit do 

několika příbuzných skupin: 

• Optimalizační algoritmy – dochází k řešení v konečném počtu kroků 

o Lineární programování (Simplexový algoritmus). 

• Iterativní metody – S přibývajícími iteracemi konvergují k optimálnímu řešení. 

o Metoda nejmenších čtverců. 

o Kvadratické programování. 

• Heuristické metody – využívají genetické algoritmy a umělou inteligenci. Často 

založené na přírodních jevech. 

o Metoda simulovaného žíhání. 

o Optimalizace hejnem částic. 

o Evoluční algoritmy. 

o Genetické algoritmy. 

o Optimalizace včelím rojem. 

o Mnoho dalších. 

Optimalizační algoritmy a iterativní metody při správné aplikaci vždy dospějí 

k extrému objektivní funkce – není však zaručeno, že to bude extrém globální. Naproti 

tomu heuristické metody nezaručují optimálnost nalezeného řešení, ale pouze jedno 

z možných řešení, které je optimálnímu blízké. Většina těchto metod poskytuje zároveň 

s výsledkem mez, která udává maximální možný odklon řešení od optimálního. Přesto 
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jsou tyto metody často využívány zejména na složité optimalizační problémy, protože 

jsou schopné nalézt dostatečně optimální řešení ve výrazně kratším čase než ostatní 

metody. 

V oblasti optimalizace geodetických sítí je nejčastěji využíváno lineární 

programování a kvadratické programování, případně metody na ně navazující. 

V návaznosti na rozvoj výpočetní techniky a moderních optimalizačních metod se 

objevují také aplikace heuristických metod. 

2.2 Metody zabývající se designem 1. řádu 

Metody optimalizace v následujících dvou kapitolách budou pouze velmi stručně 

nastíněny, jejich kompletní matematické řešení není možné v práci tohoto rozsahu 

předvést. 

V této kapitole budou podrobně zkoumány metody aplikované na design 1. řádu. 

Většina výzkumných prací v této oblasti spadá do 60. až 90. let 20. století, vzestup souvisí 

s rozmachem výpočetní techniky a pokles nejspíše s nástupem moderních totálních 

stanic, výrazně zvyšujících rychlost a přesnost měření.  

Kritérium přesnost 

Nejcitovanější v oblasti designu 1. řádu je Kochova práce [8], která položila 

matematický základ pro většinu dalších výzkumů. 

Koch zde představuje obecné řešení designu 1. řádu pomocí diferenciálních změn 

rozdílu souřadnic dvou bodů. Nejprve definuje vliv umístění volné sítě na optimalizaci, 

dále pak pracuje s volnou sítí. Optimalizována je tedy vzájemná konfigurace jednotlivých 

bodů sítě. Jako kritérium je zvolen speciální případ Taylor-Karmanovy struktury 

kovarianční matice – směrodatné odchylky závise pouze na vzdálenosti dvojic bodů – viz 

(6). 

 𝑴𝒙 = (  
 d2 0 ⋯ d2 − d2𝑖𝑗 00 d2 ⋯ 0 d2 − d2𝑖𝑗⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮d2 − d2𝑖𝑗 0 ⋯ d2 00 d2 − d2𝑖𝑗 ⋯ 0 d2 )  

 
. (6) 

Pomocí diferenciálně malých změn souřadnic se tedy pokouší kriteriální matici 

aproximovat kovarianční maticí soustavy. Pro řešení jsou stanoveny další dvě podmínky: 

zaprvé souhrnná přesnost sítě musí být zachována – stopa kovarianční matice se nesmí 

zvětšit a zadruhé soustava je nezávislá na posunutí a otočení. 
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Následně Koch navrhuje řešení uvedeného problému pomocí metody nejmenších 

čtverců a kvadratickým programováním. Modelové příklady uvedeny nebyly. 

Odlišný přístup k designu 1. řádu přináší Berne a Baselga v [9], kde optimalizaci řeší 

pomocí heuristické metody simulovaného žíhání (Simulated annealing), která je 

inspirována procesem krystalizace při ochlazování oceli. Algoritmus postupně prochází 

stavový prostor, přičemž si v dalším kroku vybírá lepší řešení, než ve kterém se nachází. 

Takovým postupem by bylo většinou dosaženo pouze lokálního extrému, proto je 

v algoritmu proměnný parametr, který umožňuje v určitém procentu kroků přejít 

i k řešení horšímu a dostat se tak do oblasti jiného extrému. Více o metodě v [10] a [11]. 

Autoři zde aplikují metodu simulovaného žíhání na design 1. řádu s kritériem přesnost – 

konkrétně D-optimálnost kovarianční matice. Nejprve metodu testují na jednoduchém 

příkladu s předem známým řešením – v síti tvaru rovnostranného trojúhelníku se třemi 

body ve vrcholech, ve které jsou měřeny pouze vzdálenosti. Hledá se optimální poloha 

čtvrtého bodu, která je v těžišti. Při aplikaci optimalizačního algoritmu dospějí ke 

shodnému výsledku.  

Ve druhém testovacím příkladu se již jedná o složitější síť GNSS základen o sedmi 

bodech, přičemž poloha tří z nich je optimalizována. Jako ve většině řešení FOD je nutné 

zavést hranice, které poloha optimalizovaných bodů nesmí překročit. V uvedeném 

příkladu pak dva ze tří optimalizovaných bodů na konci výpočtu leží právě na těchto 

hranicích. 

2.3 Metody zabývající se designem 2. řádu 

Kritérium přesnost 

Pouze s ohledem na přesnost se optimalizací 2. řádu zabývají například Yetkin, Inal, 

a Yigit v [12], kde k optimalizaci využívají moderní heuristickou metodu optimalizace 

hejnem částic (Particle swarm algorithm, PSO), která k rychlejšímu vyhledání 

optimálního řešení využívá inspiraci ptačím hejnem. Ve stručnosti: prostor všech řešení 

je prohledáván v několika liniích, které postupují v definovaných krocích, směr dalšího 

kroku všech linií je ovlivňován linií, která byla v předcházejících krocích nejúspěšnější. 

Více o metodě zde [13]. 

Autoři testují algoritmus na jednoduché síti GNSS základen a vypočítávají optimální 

váhy pro jednotlivé základny, přičemž se jim při dodržení požadované přesnosti podaří 

jednu základnu vyřadit. Algoritmus tedy u jednoduché GNSS sítě funguje, je však 



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

20 

 

otázkou, jaké by byly výsledky u sítí složitějších. Optimalizace vah je u GNSS základen 

logická, přesnost měření je snadno ovlivnitelná délkou observace jednotlivých základen 

a je zde na rozdíl od ostatních geodetických metod snadno realizovatelná. 

Optimalizací geodetických sítí se v rozmezí sedmdesátých až devadesátých let 20. 

století zabýval širší okruh autorů v tehdejším Československu. Základy těchto prací 

položil prof. Kubáček, souhrnně viz [14].  Optimalizaci druhého řádu pomocí algoritmů 

prof. Kubáčka teoreticky řeší [15]. Je zde optimalizována kovarianční matice pomocí 

libovolného skalárního kritéria (A-optimalita, D-optimalita minimax optimalita) jejichž 

přednosti a nevýhody autoři vyhodnocují. Optimalizační algoritmus je iterační 

a v každém kroku zvyšuje četnost takového měření, které v ten okamžik nejvíce přispívá 

ke zlepšení kritéria v rámci celé sítě. Zásadní roli zde hraje startovací plán, který definuje 

relativní počty měření. Jak sami autoři přiznávají, problémem optimalizace je samotné 

optimalizační kritérium, které je sice globálně optimální, avšak jednotlivé body mohou 

mít nevyhovující charakteristiky přesnosti, např. hlavní poloosu, a tedy optimalizace 

nesplní účel. Není zde také explicitně definováno kritérium přesnosti, které má být 

dosaženo z hlediska přesnosti výsledné geodetické sítě. 

 Kombinaci délkového a úhlového měření (která se v té době zaváděla do praxe) se 

zabývá [16]. Na jednoduchých příkladech s různou přesností úhlů a délek porovnává 

výsledné počty opakování těchto měření. Při praktickém měření optimalizované sítě však 

není dosaženo požadované přesnosti, přičemž vlivem malého počtu nadbytečných měření 

v optimalizované síti nemohla být chyba odhalena.  

Praktické užití optimalizace geodetické sítě prezentuje [17], kde je optimalizována 

vytyčovací síť pro stavbu mostu. Opět je použit algoritmus prof. Kubáčka. 

Optimalizovaná síť b tomto případě není příliš složitá. Je definovaná pouze jako 

trilaterační síť, tedy pouze s jednou měřenou veličinou. Jsou porovnávána dvě 

optimalizační kritéria – A-optimálnost a D-optimálnost. Výsledky optimalizace jsou silně 

ovlivněny tzv. startovacím plánem (který musí být erudovaně určen předem) a zejména 

geodetickou modifikací matematicky optimálního plánu, kdy musí být výstupy 

z algoritmu výrazně změněny pro potřeby geodetické praxe a jejich původní optimalita je 

silně ovlivněna. Zároveň díky volbě kritérií není zaručeno splnění požadavků na přesnost, 

které jsou uvedeny zaručeno (optimalizovány jsou pouze „v průměru“). Po optimalizaci 

(a po geodetické modifikaci) je nutné samostatně spočítat parametry přesnosti 

jednotlivých bodů a ověřit, zda splňují zadání. 
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Kritérium spolehlivost 

Výhradně spolehlivosti se ve svých pracích věnuje zejména Seemkooei, v [18] se 

zabývá designem 2. řádu s optimalizací spolehlivosti sítě. Jako objektivní funkce je zde 

minimální redundantní číslo. Navrhuje vlastní iterativní algoritmus, který za pomoci 

násobného faktoru upravuje váhu i-tého měření. Násobný faktor je určen pomocí kubické 

funkce tak, aby příslušné redundantní číslo dosáhlo optima, které je snadno určitelné – 

stopa redundantní matice je počet nadbytečných měření, který je znám. (Optimální 

redundantní číslo je tedy podíl počtu nadbytečných měření a celkového počtu měření 

v síti). Aplikací na všechna měření a dalšími iteracemi násobný faktor konverguje k jedné 

a výsledkem optimalizace je síť, ve které všechna měření přispívají ke spolehlivosti stejně 

– všechny prvky na diagonále redundantní matice jsou shodné.  

Metoda je prezentována na dvou příkladech. V prvním příkladu jde o malou síť 

s měřenými délkami a úhly. Druhá síť je pouze trilaterační. Z výsledků je patrné dosažení 

optimálního tvaru redundantní matice. Za pozornost stojí, že drobné změny 

redundantních čísel (do 20 %) způsobují výrazně větší změny ve vahách jednotlivých 

měření (až 60 %). 

Metodiku z předchozí kapitoly Seekomei rozšiřuje a aplikuje na design 2. řádu v [19]. 

Tentokrát již nepracuje pouze s kritériem pro spolehlivost, ale i s kritériem pro přesnost. 

Předpokládá měření více fyzikálních veličin (úhlů a délek), jež budou mít v drtivé většině 

situací rozdílnou přesnost a chce dosáhnout toho, že přesnost obou veličin bude shodná. 

Analýzou redundantní matice je určena veličina s větším vlivem na celkovou spolehlivost 

sítě, její přesnost je dále považována za fixní. V rámci optimalizačního algoritmu jsou 

pak hledány takové váhy druhé měřené veličiny, aby spolehlivost jednotlivých měření 

byla shodná a přesnost v rámci sítě také. Metoda výpočtu je v podstatě shodná 

s předcházející. Násobným koeficientem opravujeme váhy měření do té doby než 

koeficient konverguje k jedné. Funkčnost metody je prezentována na 2 příkladech, druhý 

z nich je reálná monitorovací přehradní síť. V obou příkladech výsledky odpovídají 

deklarovaným tvrzením. 

Výsledky uvedených výzkumů jsou z matematického pohledu korektní, je ovšem 

otázkou, zda budou takovéto nároky na spolehlivost někdy v praxi vyžadovány. 

Výraznějším problémem je pak přímá optimalizace vah, která je v praxi s běžnou 

technikou nerealizovatelná. 
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Vícekriteriální optimalizace 

Optimalizací s více skalárními kritérii se zabýval např. Pecár v [20], kde porovnává 

výsledky optimalizace na příkladu s různými kritérii a jejich kombinacemi (např. A-

optimálnost a D-optimálnost, viz kap. 2.1). Prezentovaný postup výpočtu se jeví jako 

funkční, je však ovlivněn startovacím plánem, který musí předem stanovit uživatel a který 

může ovlivňovat výsledky. Výsledky zaručují homogenitu sítě, nezaručují však, že 

konkrétní charakteristika přesnosti některého z určovaných parametrů nebude vybočovat 

z ostatních. 

2.4 Kombinované metody 

Kombinované řešení designu 1. a 2. (někdy také combined design, COMD) je 

v současnosti nejkomplexnějším problémem, který byl v literatuře řešen.  

Nejvýraznějších výsledků v této oblasti dosáhl Kuang, který souhrn svých poznatků 

publikoval ve své disertační práci [21]. Práce je díky svému rozsahu velmi podrobná 

a využitelná k pochopení základních poznatků optimalizace v geodetických sítích. Kuang 

se soustředí zejména na problematiku sítí pro sledování deformací, jeho optimalizační 

algoritmus má více vstupů, a je využitelný i pro specifické případy, kdy jsou do sítí 

zahrnuty také geotechnické pomůcky pro sledování deformací. Rozšiřuje také množství 

kritérií, jež musí optimalizovaná síť plnit – zavádí a matematicky definuje pojem 

senzitivity geodetických sítí – nejmenší deformaci, jíž je možno prokazatelně odhalit. 

V oblasti designu 1. řádu navazuje na Kocha – viz kapitola 2.2, na příkladech však 

dokazuje, že postupné řešení 1. a 2. řádu není optimální a přichází s novým algoritmem, 

který optimalizuje polohu bodů i váhy měření zároveň. Podrobně rozebírá možnosti 

optimalizace některého z parametrů (přesnost, spolehlivost, …) zatímco zbylé jsou 

fixovány a shledává je nedostatečnými. Aplikuje tedy multi-objektivní optimalizaci 

(MOOM) dle vlastního návrhu. Funkčnost nové metody potvrzuje několika 

matematickými příklady. Na závěr přikládá tři rozsáhlé příklady včetně vstupních dat 

a výsledků. 

Na prvním příkladu demonstruje možnost zakomponování negeodetických metod 

měření do sítě a její optimalizace a provádí na ní souběžný design 1. i 2. řádu. Ve druhém 

příkladu důkladně rozebírá různé metody přístupu – oddělené řešení 1. a 2. řádu různými 

metodami a srovnává je s výsledky vlastního řešení pomocí MOOM. Všechna řešení 

uspokojují daná kritéria, metoda využívající MOOM má však výrazně nejnižší součet vah 
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jednotlivých měření, dá se tedy pokládat za nejúspornější z pohledu ceny. Ve zhodnocení 

výsledků Kuang poukazuje na velký vliv FOD na výslednou sumu vah, při posunech 

bodů, které označuje za marginální. Ve skutečnosti většina výsledných posunů bodů po 

optimalizaci dosahuje hodnot stanovených jako maximální a je otázkou, zda by v praxi 

bylo možné s pozicemi bodů v síti takto volně pohybovat. 

V posledním příkladu se důkladně věnuje rozsáhlé monitorovací síti na přehradě 

Mactaguac v kanadském New Brunswicku. Protože se jedná o existující síť, je poloha 

bodů jednoznačně daná a může být proveden pouze design 2. řádu. Původní síť byla 

navržena jako trilaterační s 27 body a 176 měřenými délkami. Po aplikaci Kuangova 

algoritmu bylo 31 délek vyřazeno jako nadbytečných (celková plocha elips chyb stoupne 

o jednotky procent). Jako návrh pro zpřesnění sítě pak Kuang doplňuje do sítě měření 

směrů, z 350 možných jich po optimalizaci do sítě doplňuje 36, po jejich doplnění klesne 

celková plocha elips chyb na polovinu. 

Kuangův algoritmus je i v současnosti nejlépe fungujícím známým algoritmem 

řešícím všechny podstatné problémy optimalizace geodetických sítí. U 1.řádu je jeho 

největší slabinou velikost posunů jednotlivých bodů – u 3D sítě uvádí Kuang posuny ve 

výškové souřadnici v řádu desítek metrů, čehož není možné při realizaci sítě dosáhnout. 

V rámci designu 2. řádu je problém v práci přímo s vahami měření – jejich převedení na 

počty opakovaní, které by byly reálně provedeny, ovlivňuje optimálnost nalezeného 

řešení. Dalším problémem jsou oddělené observace různých veličin v rámci jedné 

záměry, což je v době totálních stanic neekonomické, to však lze přisoudit době vzniku 

tohoto algoritmu, kdy přesné měření délek a úhlů ještě probíhalo odděleně s použitím 

různých přístrojů. 

2.5 Shrnutí současného stavu 

Design 1. řádu má velmi diskutabilní užití v praxi, kde umístění bodů je dáno situací 

v terénu a není možné polohu bodů významně měnit. Navíc ve veškeré literatuře je 

výsledkem optimalizace 1. řádu poloha bodu na okraji území vymezeného k pohybu. 

Pokud by území vymezeno nebylo, všechny body sítě by při optimalizaci splynuly, neboť 

přesnost určení souřadnic z geodetického měření se monotónně zvyšuje se zmenšující se 

vzdáleností mezi body. Z toho důvodu se designu 1. řádu tato práce dále nevěnuje. 

U designu 2. řádu je oproti tomu praktické užité jednoznačné – může sloužit ke snížení 

počtu měření, a tedy i vyšší ekonomičnosti. Z tohoto pohledu narážíme v literatuře na 

několik problémů: 
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• Využití Taylor-Karmanovy struktury kovarianční matice vede ve skutečnosti 

přehnaným požadavkům na výslednou přesnost. Vzhledem ke snaze elipsy chyb 

přetvořit na kružnice chyb může vyžadovat vysoký objem měření zpřesňující 

jednu poloosu a zároveň bránit ve zpřesňování vedlejší poloosy. 

• Metody využívající skalární charakteristiky kovarianční matice nezaručují 

dosažení požadovaných parametrů u všech bodů sítě. Je možné to částečně řešit 

pomocí vícekriteriální optimalizace, ale zde vyvstává problém vah jednotlivých 

kritérií. 

• Ve veškeré literatuře se pracuje přímo s vahami, nikoli s počty opakování. 

Vzhledem k tomu, že reálně máme k dispozici přístroje s konkrétní přesností 

měření, můžeme váhy měnit pouze po krocích daných počtem opakování měření. 

Převod vah na počty opakování jako poslední krok optimalizace, který je 

prezentován ve většině prací, její výsledky degraduje. 

• V souvislosti s využitím v praxi jsou nevhodné různé počty opakování v rámci 

jedné záměry, případně stanoviska. Zde je však nutno přihlédnout k době vzniku 

většiny příkladů, kdy byly jednotlivé veličiny často měřeny samostatně. 



Kapitola 3                       

25 

 

3 CÍLE PRÁCE 

Na základě současného problematiky byly stanoveny následující cíle této práce: 

• Vytvořit novou metodu, případně modifikovat existující optimalizační metodu 

tak, aby měla jednoduché a jasné využití při plánování geodetických sítí v praxi. 

• Prověřit vlastnosti a výsledky této metody na dostatečném množství testů. 

• Zajistit, aby tato metoda optimalizace řešila problémy, vytýkané metodám 

z literatury. 

3.1 Požadované vlastnosti metody 

Požadavky na metodu optimalizace se dají shrnout do třech základních bodů: 

• Je řešen pouze design 2. řádu jakožto prakticky využitelný postup. 

• Jsou optimalizovány celočíselné počty opakování jednotlivých měření. 

• Veličiny měřené zároveň mají stejný počet opakování (v rámci záměry, 

případně stanoviska) 
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4 NOVÁ METODA OPTIMALIZACE 

S ohledem na cíle práce byla navržená nová metoda optimalizace modifikující tzv. 

„hladový algoritmus“ [22] pro potřeby použití v oblasti geodetických sítí. Při návrhu se 

vychází z použití vyrovnání geodetické vázané sítě metodou nejmenších čtverců – 

vyrovnání měření zprostředkujících. V případě potřeby je možné použít i vyrovnání volné 

sítě s libovolnou podmínkou pro její uvázání.  

4.1 Návrh řešení 

Design 2. řádu byl ve většině studovaných článků řešen pomocí Taylor-Karmanovy 

struktury kovarianční matice. Protože se jedná o analytickou metodu výpočtu, poskytuje 

jako výstup váhovou matici, ze které není možné získat celočíselné počty opakování 

jednotlivých měření. Proto byl navržen nový model tvorby váhové matice, který do ní 

zavádí celočíselné počty opakování jednotlivých měření: 

 𝑝𝑖 = 𝑛𝑖 ∙ 𝜎02𝜎𝑖2, (7) 

kde 𝑝𝑖 je váha i-tého měření, 𝜎𝑖 je směrodatná odchylka i-tého měření a 𝜎0 je 

jednotková směrodatná odchylka. Převedeno do maticové podoby pro 𝑘 měření: 

 𝑷 = 𝑵 ∙ 𝑷0 = (𝑛1 ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ 𝑛𝑘) ∙ (𝑝1 ⋯ 0⋮ ⋱ ⋮0 ⋯ 𝑝𝑘) (8) 

Zde 𝑷0 je váhová matice s váhami pro jedno opakování každého měření, 𝑵 je 

diagonální matice obsahující počty opakování měření a 𝑷 je výsledná váhová matice. 

Jednotlivé měřené veličiny jsou v geodézii nezávislé, váhová matice je tedy diagonální. 

Směrodatné odchylky měření tedy mohou být nastaveny v souladu s přístrojovou 

technikou a metodou měření a v rámci optimalizace budou zachovány. Během výpočtu 

se mění pouze celočíselné počty opakování konkrétních měření.  

Jako optimalizační kritérium může být zvolena jakákoli charakteristika přesnosti 

odvozená z kovarianční matice sítě (např. maximální směrodatná souřadnicová odchylka, 

maximální směrodatná polohová odchylka, maximální hlavní poloosa elipsy chyb atd.). 

Tuto charakteristiku označme 𝐾. Jelikož řešíme design 2. řádu, konfigurace sítě je dána, 

kovarianční matice je tedy snadno vyčíslena jako: 

  𝑴𝒙 = 𝜎02(𝑨𝑇𝑵 𝑷0𝑨)−1. (9) 

V rámci optimalizace tedy prohledáváme prostor řešení, který je tvořen všemi 

variacemi diagonály matice 𝑵. Každé měření může být opakováno 0 až m-krát. V rámci 
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každého řešení je pak možné z kovarianční matice vyčíslit charakteristiku 𝐾 a porovnat 

ji s mezním kritériem 𝐾𝑇. Protože hledáme řešení s minimálními náklady, za které lze 

pokládat celkový počet měření v síti, je optimem takové řešení, které splňuje zadané 

kritérium a zároveň má minimální počet opakování (součet prvků 𝑵). 

Pokud je omezen maximální počet opakování každého měření maximálně na m, je 

celkový počet možných řešení konečný a optimum lze najít metodou „hrubé síly“ – pro 

každé řešení invertovat součin (𝑨𝑇𝑵 𝑷0𝑨), vypočítat sledované kritérium a celkový 

počet opakování. Porovnáním všech výsledků pak snadno určíme optimální řešení. 

S touto jednoduchou metodou však můžeme pracovat jen výjimečně – celkový počet 

řešení jen dán počtem variací s opakováním m prvků na k pozicích, který určuje vztah 𝑘𝑚. Už pro síť o 14 měřeních s možnými počty opakování 0, 1 a 2 je řešení 314, tedy 

4 782 969, pro maximálně 3 opakování v síti o 18 měřeních je to již 68 719 476 736, pro 

jakékoli větší sítě je tedy „hrubá síla“ nepoužitelná i s dnešní výpočetní technikou 

a prostor řešení musí být prohledáván jiným způsobem. 

Metoda maximálního přírůstku přesnosti 

Proto byla navržena nová optimalizační metoda, která neprohledává prostor řešení 

náhodně, ale po krocích dle předem stanoveného předpisu. Počet opakování všech měření 

je na počátku nulový, resp. pro potřeby výpočtu (regularity inverze v (9)) jsou hodnoty 

„0“ nahrazeny nenulovými hodnotami 𝜀, které jsou voleny tak, aby měly zanedbatelný 

vliv na výsledky výpočtu (cca 10−12): 
 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝑵) = (𝑛1 ⋯ 𝑛𝑚) = (𝜀 ⋯ 𝜀) . (10) 

Počty opakování jednotlivých měření jsou postupně zvyšovány tak, aby maximálně 

vylepšily nejhorší charakteristiku sítě. Nejhorší charakteristika je vybírána tak, že je 

vypočtena kovarianční matice 𝑴𝑥 a následně je vypočtena charakteristika pro každý bod 

sítě. Z nich je vybrána nejhorší charakteristika 𝐾𝑤. Následně jsou postupně jednotlivě 

o jednu zvyšovány počty všech měření (ostatní vždy ve výchozím stavu) a postupně 

vyčíslovány nové charakteristiky nejhoršího bodu 𝐾𝑤,𝑛𝑖+1. Z těchto charakteristik je pak 

vybrána ta, která nejvíce vylepšuje původní hodnotu 𝐾𝑤, tedy:  

 max𝑖 (Kw − Kw,n𝑖+1) , (11) 

a i-tému měření je zvýšen počet opakování o jedna. Tento proces je opakován dokud 𝐾𝑤 > 𝐾𝑇. 
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Pokud celkový počet opakování měření označíme 𝑁 = 𝑠𝑢𝑚(𝑵), pak je celkový počet 

kroků výpočtu 𝑁 ∙ 𝑚, což je řádově nižší počet než u optimalizace „hrubou silou“, navíc 

s velikostí sítě roste počet kroků lineárně a metoda je v konečném čase řešitelná i pro 

velké sítě. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ A MODIFIKACE METODY  

Implementace nové metody, její veškeré modifikace a testy probíhaly v softwaru 

MatLab [23]. Kontrola implementace vyrovnání MNČ provedena v softwaru GNU-

GAMA [24].  

5.1 Aplikace na výškové sítě 

Metoda byla experimentálně prověřena aplikací na různé výškové sítě určované 

geometrickou nivelací ze středu. Nivelace byla zvolena pro snadnou implementaci, 

menšímu počtu měření v síti a možnosti snadno zhodnotit výsledky optimalizace. 

Příklad optimalizace jednoduchých nivelačních sítí 

Nejprve byl pro testování zvolen jednoduchý model, ve kterém mají všechny 

nivelační pořady shodnou přesnost.  Náčrt sítě je na znázorněn na obr. 1. V síti jsou dva 

výchozí (pevné) body, 5 určovaných bodů a 10 možných nivelovaných převýšení. Matice 

plánu a váhová matice byly definovány takto: 

𝑨 =
( 
   
   
1 0 0 0 01 0 0 0 00 0 1 0 01 −1 0 0 01 0 0 −1 01 0 −1 0 00 1 −1 0 00 1 0 −1 00 0 0 1 −10 0 1 0 −1) 

   
   

 ,  𝑷 = 1𝜎ℎ2 𝑑𝑖𝑎𝑔 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) . 

Kritériem optimalizace byla zvolena směrodatná odchylka výšek určovaných bodů. 

Směrodatná odchylka převýšení byla nastavena na 1 mm. Požadovaná směrodatná 

odchylka výšky určovaných bodů pak 0,95 mm. Výsledky optimalizace jsou graficky 

znázorněny na obr. 1. Měření 2, 4 a 6 byla ze sítě zcela vyřazena, pořady 1, 5 a 7-10 by 

měly být provedeny jednou a pořad 3 by měl být zaměřen třikrát. Celkový počet měření 

v síti je 9. 
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obr. 1: Testovací nivelační síť 1[25], 

Kontrola byla provedena výpočtem všech variant, kterých bylo 1 048 576. Celkem 

434 091 řešení splňovalo požadavek na přesnost, z nich dvě varianty měly celkový počet 

měření 9 (záměna měření 1 za měření 2). Navržená optimalizační metoda tedy nalezla 

jedno ze dvou optimálních řešení. 

Další test byl proveden na větší síti znázorněné na obr. 2. V síti je 8 určovaných bodů 

a mezi nimi maximálně 15 měřených převýšení. Přesnost měřeného převýšení byla 

nastavena na 1 mm, požadovaná přesnost určovaných bodů byla 1,1 mm.  

Výsledky optimalizace jsou přehledně znázorněny na obr. 2. Celkem čtyři měření byla 

ze sítě zcela vypuštěna, devět měření by mělo být provedeno jednou a připojovací měření 

k oběma pevným bodům by měla být provedena 2krát. Celkový počet měření v síti je tedy 

13. 

Opět byl proveden kontrolní výpočet všech existujících variant pro maximální počet 

opakování 𝑚 = 2. Byly nalezeny čtyři varianty řešení, které splňovaly požadované 

kritérium při provedení 13 měření, jedno z nich bylo výsledkem popsané optimalizační 

metody, která opět funguje korektně. 
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obr. 2: Testovací nivelační síť 2 [25], 

Optimalizace nivelační sítě s rozdílnou délkou pořadů 

Základní funkčnost nové optimalizační metody byla prokázána v předchozích 

odstavcích, avšak pouze pro velmi zjednodušené příklady. Proto byl další testovací 

příklad již volen tak, aby odpovídal podmínkám při skutečném měření, kdy jsou délky 

jednotlivých pořadů různé a mají tedy i různou přesnost. Požadovaným kritériem byla 

opět přesnost výšek určovaných bodů, hodnotícím parametrem optimalizace však nikoliv 

celkový počet opakování, nýbrž celková nivelovaná vzdálenost. 

Nejprve byla metoda aplikována na příklad z obr. 1, ale jednotlivým měřením už byly 

přisouzeny různé délky shrnuté ve vektoru: 𝒅 = (0,4 0,4 0,1 0,3 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4). 
Matice plánu zůstane nezměněná, váhová matice je nyní ve tvaru: 𝑷𝟎 = (𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎02 ∙ 𝑑1 𝜎02 ∙ 𝑑2 ⋯ 𝜎02 ∙ 𝑑𝑚))−1. 

Jednotková kilometrová směrodatná odchylka nivelace byla zvolena 1 mm, 

požadovaná přesnost výšek 0,42 mm. Výsledek optimalizace je shrnutý ve vektoru počtu 

opakování jednotlivých pořadů: 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝑵) = (2 2 2 2 2 0 1 2 1 2). 
Celková nivelovaná vzdálenost je tedy 6,2 km. Pomocí „hrubé síly“ byla nalezena 

jedna varianta řešení s kratší nivelovanou délkou 6,0 km a 5 variant s délkou 6,1 km. 
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Výsledek testované metody tedy v tomto příkladu není optimální, ale je optimálnímu 

velmi blízký. 

 

obr. 3: Testovací nivelační síť 3 [25]. 

Na závěr byl proveden test na velké nivelační síti znázorněné na obr. 3. Délky 

jednotlivých pořadů jsou uvedeny zde: 𝒅 = (0,1  0,2  0,1  0,3  0,3  0,2  0,5  0,6  0,2  0,1  0,6  0,3  0,6  0,2  0,3  0,2  0,2  0,4). 
Jednotková kilometrová směrodatná odchylka převýšení byla opět stanovena na 

1 mm, požadovaná přesnost výšek bodů 0,5 mm. 

Počet opakování je znázorněn v obr. 3, z obrázku je zřejmé, že navržená metoda 

vyřazuje delší, tudíž nákladnější a méně přesná měření. Celková nivelovaná vzdálenost 

je 3 km, což bylo „hrubou silou“ potvrzeno jako optimální [25]. 

5.2 Aplikace na 2D geodetické sítě 

Dalším krokem byla aplikace algoritmu do polohové geodetické sítě. Nejprve byla 

z důvodu jednodušší implementace a snazší kontrole hrubou silou zkoumána 2D síť 

geodetických bodů určována pomocí jednotlivých vektorů určovaných statickou metodou 

GNSS. 
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5.2.1 Síť GNSS 

V případě sítě GNSS jsou pozorování vektory souřadnicových rozdílů (∆𝑥, ∆𝑦) mezi 

jednotlivými body (výškové rozdíly nebyly v rámci zkoumání uvažovány), jejichž 

přesnost je závislá na vzdálenosti mezi body. Parametry přesnosti prezentovaného testu 

uvedeny v tab. 2. Určovány jsou souřadnice bodů. 

Jako kritérium pro optimalizaci nebyla na rozdíl od příkladů s nivelační sítí uvažována 

velikost směrodatných odchylek, která by vzhledem ke dvourozměrnému řešení mohla 

být v extrémních případech zavádějící, nýbrž hlavní poloosa elipsy chyb jednotlivých 

určovaných bodů. Cílem optimalizace tedy bylo nalézt řešení splňující požadavek na 

maximální velikost poloosy elipsy u všech bodů s použitím co nejnižšího počtu vektorů 

GNSS observací. 

tab. 2: Parametry optimalizace GNSS sítě 

parametry [mm] 

směrodatná odch. určovaného vektoru 10 + 1 ppm 

maximální velikost hlavní poloosy el. chyb 8 

Metoda byla ověřena na několika různých GNSS sítí, vzhledem k ještě relativně 

nízkému počtu měření mohla být provedena kontrola hrubou silou. Jedna z testovaných 

sítí je zobrazena na obr. 4. 

 

obr. 4: Síť GNSS pro určování deformací se vzdálenými pevnými body. 

Ze 14 možných vektorů algoritmus polovinu zcela vyřadil, dvě opakování určil 

vektorům z připojovacích bodů. Celkový počet měření v dané konfiguraci po 

optimalizaci je 11. Hrubou silou bylo objeveno řešení splňující požadavky na přesnost 
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s počtem opakování 10. Nalezené řešení tedy není optimální, ale optimálnímu je velmi 

blízké. Další příklady včetně konkrétních číselných výsledků byly publikovány v [26]. 

5.2.2 Síť terestrických měření 

Dalším krokem byla aplikace metody na geodetickou síť, ve které jsou měřeny osnovy 

směrů a vzdáleností. 

Hlavním rozdílem oproti výškovým sítím a síti vektorů měřených GNSS je 

nelineárnosti vztahů mezi měřením a určovanými souřadnicemi bodů. Matice plánu 𝑨 

tedy musí být linearizována, což zvyšuje pravděpodobnost, že optimalizační metoda 

nebude směřovat do globálního optima, ale do lokálního, které může být výrazně méně 

optimální. 

Hodnotícím kritériem byla opět hlavní poloosa elipsy chyb pro jednotlivé body. 

Směry a délky v rámci jedné záměry byly shlukovány dle logiky měření do dvojice se 

stejným počtem opakování. 

Výsledky testů nenaplnily předpoklady na ně kladené. Obecně byly i u jednodušších 

sítí významně vzdálenější od optimálního řešení než u předchozích příkladů (nejspíše 

vlivem linearizace matice plánu). Byl však objeven problém blokující použití vyvinutého 

algoritmu v současné podobě. 

Tento problém nastává u složitějších sítí, kde je měřena osnova směrů na více 

stanoviscích, ale ne všechna tato stanoviska jsou nutná pro výpočet souřadnic určovaných 

bodů. Algoritmus (v závislosti na konfiguraci sítě a poměru přesností délek a směrů), 

zakládá v nezanedbatelné části případů pouze nutný počet stanovisek k tomu, aby bylo 

možné provést inverzi normálních rovnic MNČ, což vede k enormně většímu počtu 

opakování některých měření vůči optimálnímu případu, kdy by bylo použito stanovisek 

více. 

Příčinou je startovní pozice na „nulových“ (viz (9)) počtech opakování, což v případě 

osnovy směrů vede k tomu, že první směr na stanovisku, který v tom okamžiku nemá 

žádnou orientaci (opírá se pouze o prakticky nulové počty opakování ostatních směrů), 

zlepšovanému bodu prakticky žádné zlepšení jeho elipsy chyb nepřináší, je tedy nahrazen 

opakováním měření z již založeného stanoviska. Díky párování směrů a délek do dvojic 

v rámci záměry může při ideální konfiguraci a dobrému poměru přesnosti délek a směrů 

(pokud je délka výrazně přesnější) dojít k použití první záměry na novém stanovisku skrz 

zmenšení poloosy elipsy chyb zlepšovaného bodu měřenou vzdáleností, na to však nelze 

spoléhat. 
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Uvedený problém je znázorněn na následujícím obr. 5. Jedná se o model vytyčovací 

sítě na středně rozsáhlé stavbě Jako stabilizaci bodů vytyčovací sítě uvažujeme odrazné 

štítky na obvodu stavby, uvnitř stavby jsou uvažována maximálně 3 dočasná stanoviska 

(body 11, 12, 13) sloužící k zaměření osnov směrů a délek na určované body (body 1-

10). Každý určovaný bod je viditelný alespoň ze dvou stanovisek. Síť je uvažována jako 

vázaná na dva nejvzdálenější body tak, aby případná chyba v souřadnicích připojovacích 

bodů co nejméně ovlivnila rozměr sítě. 

V testované síti byla uvažována přesnost 0,6 mgon ve směrech a 2 + 2 ppm ve 

vzdálenostech. Požadavek na maximální velikost elipsy chyby byl zvolen 1,1 mm. Při 

vzdálenostech do maximálně 150 metrů je tedy přesnost směrů cca 2x vyšší než přesnost 

vzdáleností. 

 

obr. 5: Optimalizovaná síť s vynechaným stanoviskem 

V tomto případě bylo při optimalizaci zcela vynecháno jedno stanovisko, navzdory 

tomu, že například bod 5 je pak určen pouze za vzdáleného bodu 13 a toto měření je nutno 

dokonce 6x opakovat. U takového počtu opakování už je zvyšování přesnosti spíše 

teoretické, převáží zde drobné systematické chyby. Při použití všech stanovisek přitom 

není nutné žádné měření opakovat více než 2x (většinu pouze jednou) k dosažení stejně 

přesné a vzhledem k většímu počtu různých měření mnohem spolehlivější sítě. 
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5.3 Hledání kostry sítě 

Jako řešení problému popsaného v předchozím odstavci byla hledána obecně funkční 

metoda, která by byla schopna v rámci geodetické sítě nalézt její „kostru“, tj. ta měření, 

která mají stěžejní vliv na celkovou přesnost sítě a mohla by se stát výchozím bodem pro 

start výše popsaného algoritmu.  

Předpokládaným důsledkem by bylo založení všech relevantních stanovisek v síti, 

nejen nutných jako v kapitole 5.2.2. Zároveň by výsledná optimalizovaná síť měla 

obsahovat více nezávislých měření a méně opakovat jednotlivá měření. Teoreticky by 

tedy mělo být dosaženo provázanější, a tedy spolehlivější sítě. 

5.3.1 Metoda diferenciálního přírůstku počtu opakování 

V této metodě vycházíme z toho, že změna počtu opakování by měla být funkčně 

závislá na změně přesnosti. Vycházíme tedy ze vztahu (12) 

 𝑩d𝑵 = 𝒒 − 𝒇(𝒙), (12) 

kde 𝒒 − 𝒇(𝒙) je rozdíl požadované a aktuálně dosažené přesnosti, d𝑵 je změna počtu 

opakování jednotlivých měření a B je matice změn požadovaných charakteristik přesnosti 

(13). 

 𝑩 = 𝜕𝑑𝑖𝑎𝑔(𝒇(𝒙))𝜕𝑵 , (13) 

která může obsahovat jak změny směrodatných odchylek souřadnic u nivelace, tak 

změny poloos elips chyb u polohové sítě. Protože matice 𝑩 není čtvercová ani není 

zaručena její regularita, je nutno použít Moore-Penroseovu pseudoinverzi, značenou +. 

 d𝑵 = (𝑩)+ ∙ (𝒒 − 𝒇(𝒙)), (14) 

Výpočet 𝑵 pro kostru sítě probíhá iteračně 𝑵𝒊+𝟏 = 𝑵𝒊 + d𝑵, vyvstává zde ale několik 

problémů: 

• Ani při nekonečném počtu kroků nemusí být dosaženo toho, aby rozdíl 

požadované a dosažené přesnosti byl nulový (a ani to není cíl optimalizace, 

přesnější výsledky nejsou vadné) je tedy nutné iterační výpočet po určitém počtu 

kroků ukončit. Experimentálně bylo ověřeno, že u testovaných sítí postačily 

jednotky kroků, ale v podstatě je tento počet pro každou síť unikátní a jeho určení 

vnáší do optimalizace lidský faktor, který bylo cílem odstranit. 

• Soustava rovnic (12) se snaží minimalizovat rozdíl (𝒒 − 𝒇(𝒙)), což ale nevkládá 

žádné omezení na hodnoty d𝑵, které tak mohou vycházet i záporně, což odporuje 
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praktickému využití a měření se záporným počtem opakování musí být opravena 

na nula opakování. 

• Výsledné hodnoty 𝑵 jsou neceločíselné a k další práci je nutné je zaokrouhlit. 

Protože k učení kostry (tj. která měření jsou důležitější než jiná) postačí pouze 

několik iteračních kroků, pohybují se počty opakování všech měření většinou 

v rozmezí 0-2. Velký vliv na výsledek hledání kostry má pak způsob 

zaokrouhlení, což stejně jako nastavení počtu iterací vnáší do optimalizace lidský 

faktor. 

Nicméně navzdory těmto omezením byla tvorba kostry a její vliv na výsledky 

optimalizace testována na množství příkladů. Zde bude pro přehlednost uvedeno několik 

relevantních z nich. 

Příklad na nivelační síť 

První uvedený případ je na složitější nivelační síť s celkem čtrnácti oddíly a dvěma 

připojovacími body. 

 

obr. 6: Nivelační síť bez kostry 

Na obr. 6 a obr. 7 je znázorněna stejná optimalizovaná nivelační síť se stejnými 

vstupními parametry a stejnými požadavky na přesnost. Z obrázků je zřejmé, že výsledky 

jsou v obou případech velmi podobné, což vzhledem k funkčnosti samotného 

optimalizačního algoritmu není překvapivé. Přesto lze zaznamenat, že s využitím kostry 
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přibylo jedno předtím nepoužité měření a ubylo měření opakovaných dvakrát. V tomto 

konkrétním případě tedy užití kostry vedlo k o jedno měření menšímu celkovému počtu 

opakování a dle kontroly hrubou silou bylo nalezeno jedno ze dvou optimálních řešení. 

Další nivelační sítě vycházely podobně, celkový počet měření se s použitím kostry 

lišil maximálně o 1 a sítě byly více provázané. 

 

obr. 7: Stejná nivelační síť se zavedenou kostrou. 

Příklady na polohovou síť 

U polohové sítě měl samotný optimalizační algoritmus problémy se zakládáním 

redundantních stanovisek, zejména v případě, že přesnost směrů převyšovala přesnost 

délek.  

To je názorně vidět na obr. 8, kde je v liniové trojúhelníkové síti významná část 

stanovisek zcela vynechána a následně jsou až 5x opakována měření na zbylých 

stanoviscích. Při zavedení kostry při stejných požadavcích na přesnost přitom postačí 

každé měření opakovat pouze jednou s tím, že observace je provedena na všech 

stanoviscích, celkový objem měření se zmenší ze 70 na 60. Zároveň je síť s více 

stanovisky mnohem spolehlivější a odolnější vůči chybným měřením. 
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obr. 8: Polohová síť optimalizovaná bez použití počáteční kostry, směry přesnější než délky 

 

obr. 9: Polohová síť optimalizovaná s kostrou, směry přesnější než délky 

Opačné výsledky ale dostaneme u stejné sítě, pokud jsou vzdálenosti výrazně 

přesnější nežli směry. Situace je znázorněna na obr. 10 a obr. 11. V tomto případě i 

původní algoritmus založí dostatečný počet stanovisek a celkový počet měření po 



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

42 

 

optimalizaci je u něj výrazně nižší – 68:82. U kostry by pravděpodobně musel být změněn 

práh, od kterého se měření bere jako součást kostry, protože takto kostra obsahuje příliš 

velký počet měření. K určení tohoto prahu však nebyl objeven žádný obecně platný 

mechanismus. 

 

obr. 10: Polohová síť optimalizovaná bez kostry, délky přesnější než směry 

 

obr. 11: Polohová síť optimalizovaná s kostrou, délky přesnější než směry 

Dílčí výsledky upravené metody byly publikovány v [27], ale vzhledem k jejím 

nevýhodám a funkčnosti jen za určitých podmínek bylo od jejího dalšího vývoje 

upuštěno. 
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5.3.2 Metoda přímého výpočtu z kovarianční matice 

Dále byla zkoumána možnost vyjít při prvotním vyčíslení počtu opakování 

jednotlivých měření, potažmo kostry sítě přímo z normálních rovnic MNČ, konkrétně 

z výpočtu kovarianční matice. Tu musíme na začátku výpočtu definovat, přičemž 

jediným vstupem je požadovaná přesnost bodů sítě. Na jejím základě je kavarianční 

matice jako diagonální, s variancemi všech souřadnic stejně velkými (jedná se tedy 

o jednu z variant Taylor-Karmanovy struktury kovarianční matice). Vztah pro výpočet 

kovarianční matice již byl využit v počátcích vývoje metody, je uveden v kapitole 4.1, 

zde je pro přehlednost odvození zopakován – viz (15). 

 𝑴𝒙 = (𝑨𝑇𝑵 𝑷𝑨)−1, (15) 

Z této rovnice se pokusíme přímo vyjádřit hledané počty opakování z diagonály 

matice 𝑵. Nejprve vyřešíme inverzi na pravé straně vynásobením inverzní maticí k ní: 

 𝑨𝑇𝑵 𝑷𝑨 = 𝑴𝑥−1, (16) 

V dalších krocích bude třeba hledat inverzní matice k matici plánu 𝑨 a k její 

transpozici 𝑨𝑇. Vzhledem k tomu, že tyto matice nejsou nejen regulární, ale ani 

čtvercové, je nutné opět použít pseudoinverzi. Pokud se navržené řešení bude při 

testování jevit funkční, bude muset hlouběji prozkoumat efekt této pseudoinverze na 

výsledky řešení rovnice (18). 

Dále násobíme zprava pseudoinverzní maticí k matici 𝑨 a zleva pseudoinverzní maticí 

k 𝑨𝑇 a získáváme: 

 𝑨𝑇+𝑨𝑇𝑵 𝑷𝑨𝑨+ = 𝑨𝑇+𝑴𝑥−1𝑨+, (17) 

Násobíme jednotkové matice a násobíme zprava inverzí k váhové matici a získáváme 

finální vztah: 

 𝑵 = 𝑨𝑻+𝑴𝒙−𝟏𝑨+𝑷−𝟏, 

 
(18) 

Matice 𝑵, která je výsledkem tohoto řešení, je obecně plná, a pokud ji v tomto stavu 

dosadíme do rovnice výpočtu kovarianční matice (12), získáme řešení, které bude u všech 

výsledků přesně vyhovovat požadavkům. Bohužel, prakticky umíme interpretovat a dále 

použít pouze diagonálu této matice a prvky mimo ni zahodit.  

Stejně jako při iteračním řešení kostry v předchozí kapitole jsou výsledné hodnoty 

opakování neceločíselné, výraznou výhodou je, že nikdy nedosahují záporných hodnot, 

takže více odpovídají realitě. Navíc zde výsledky není možné ovlivnit nastavením 
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žádných parametrů. K výpočtu je nutná pouze konfigurace sítě, kovarianční matice 

měření a požadovaná přesnost, v tomto případě pouze v rámci směrodatných odchylek 

souřadnic. 

V následujícím kroku dojde k zaokrouhlení hodnot na celá čísla, čímž získáváme 

hledanou kostru sítě. Po zaokrouhlení mohou nastat dva případy:  

1. Podmínka optimalizace není splněna. Nasazujeme vyvinutý algoritmus, který 

pokračuje až do splnění podmínky optimalizace. 

2. Podmínka optimalizace je splněna. Pak ověřujeme, jestli není některé z měření 

nadbytečné – algoritmem inverzním k vyvinutému, podrobněji popsanému 

v následující kapitole 

Metoda minimálního poklesu přesnosti 

Tato metoda hledání optimálního designu II. řádu je inverzní k původně navrženému 

v kap. 3. Vycházíme tedy ze stavu, kdy je požadavek na přesnost sítě splněn a snažíme 

snížit celkový počet měření v síti k optimálnímu.  

Opět vycházíme z pozměněné definice vah dle vzorce (7). Jako testovací kritérium 

opět může být zvolena libovolná skalární charakteristika vyplývající z kovarianční matice 

sítě. Opět vyhledáme charakteristiku nejhoršího bodu sítě 𝐾𝑤. V následujícím kroku jsou 

snižovány počty opakování jednotlivých záměr a počítána nová hodnota testovacího 

kritéria 𝐾𝑤+1. V tomto případě je nutné kontrolovat změny kritéria na všech bodech, 

oproti situaci v kap. 4.1. Poté vyhledáme, pro kterou změnu počtu měření bylo 𝐾𝑤+1 

minimální, ověříme, zda je stále splněn požadavek na přesnost. Z 𝐾𝑤+1 se pak stává 𝐾𝑤 

pro další krok a výpočet provádíme iteračně dokud je splňována přesnost. 

Příklady na nivelační síť 

Nejprve by algoritmus s přímým výpočtem kostry aplikován na jednoduchou 

nivelační síť, viz obr. . Při kontrole hrubou silou je řešení pro zadané parametry optimální. 

Při testování různého poměru požadované přesnosti a přesnosti měření byl výsledek 

optimalizace vždy maximálně o jedno opakování celkem horší než optimální řešení. 
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obr. 12: Malá nivelační síť s kostrou. 

Následně byla testována větší nivelační síť. V konkrétním případě na obrázku 

výsledný počet opakování opět souhlasí s kontrolou hrubou silou. Při jiných poměrech 

požadované přesnosti a přesnosti měření byl v jednom případě výsledek optimalizace 

o dvě opakování větší než s užitím hrubé síly.  
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obr. 13: Nivelační síť s kostrou. 

Na obr. 14 je stejná nivelační síť se stejnými vstupy jako v předchozí kapitole. 

Výsledek se více podobá výsledku samotného algoritmu z obr. 6, ale je v něm pouze jedno 

opakování měření číslo 1. Algoritmus s přímo určenou kostrou tedy nalezl druhé ze dvou 

optimálních řešení s minimem měření. 

 

obr. 14: Nivelační síť s přímo určenou kostrou 

Metoda přímého určení kostry se u výškových sítí prokázala jako funkční. 
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Použití na polohové síti 

Dalším krokem byla aplikace metody přímého určení kostry na terestrickou síť. Zde 

bohužel byly výsledky horší. Algoritmus v rámci sítí extrémně preferoval vždy pouze 

několik záměr a kostra tím pádem nezlepšovala výsledky optimalizace oproti výpočtu bez 

ní. Situaci v jednom z testovaných případů můžeme vidět na obr. 15, kde jsou záměry 

z bodu 2 opakovány 8krát, všechny zbylé pouze jednou.  

Z toho důvodu bylo přistoupeno k dalšímu, již finálnímu způsobu určení kostry, který 

je popsán v následující kapitole. 

 

obr. 15: Výsledek optimalizace po aplikaci kostry přímo určené z kavarianční metody. 

5.3.3 Metoda nahrazení směrů směrníky 

K hledání kostry sítí byl přistoupeno na základě logického selhání samotné metody 

maximálního přírůstku přesnosti – první vodorovný směr na novém stanovisku ze své 

definice nemůže přinést žádné zvýšení přesnosti, a proto vesměs dochází k využití pouze 

nezbytných stanovisek k určení sítě.  

V předcházejících kapitolách bylo usilováno o vytvoření nového algoritmu, který by 

vyhledal měření podstatná pro přesnost výsledné sítě. Bohužel se nepodařilo nalézt 

algoritmus, který by poskytoval v tomto směru spolehlivé výsledky.  
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Proto bylo k problému přistoupeno z druhé strany – v rámci prvního kroku 

optimalizace byly měřené směry nahrazeny směrníky, které i u prvního měření v rámci 

stanoviska mají přínos pro přesnost. Výsledky tohoto kroku pochopitelně neodpovídají 

reálné situaci, kdy až na výjimky v rámci důlních měření s gyroteodolity přímo směrníky 

neurčujeme. Proto jsou výsledky použity pouze jako kostra sítě pro další výpočty – 

použitá měření mají v dalším kroku nastaven počet opakování na jedničku, nepoužitá na 

nulu. Následně je proveden opětovný výpočet optimalizace, tentokrát již s korektním 

využitím vodorovných směrů. 

Výsledek pak můžeme použít znovu jako kostru při optimalizaci měření seskupených 

do logických celků. 

5.3.4 Metoda seskupení měření do větších celků 

Při praktickém měření sice je možné každou záměru provádět s libovolným počtem 

opakování, praktická úspora (času, potažmo nákladů) je v tom případě velmi diskutabilní. 

Z toho důvodu bylo v rámci optimalizace přistoupeno k seskupování měření do větších 

celků než jednotlivých záměr. 

Tento přístup navíc odstraňuje problém samostatných záměr z kap, 5.2.2, který 

snižoval pravděpodobnost použití optimálního počtu stanovisek. V rámci běžných 

geodetických sítí máme při dalším seskupování měření dvě možnosti: 

• Seskupení po stanoviskách – všechny záměry, a tedy i měření jsou prováděna se 

stejným počtem opakování (nebo nula krát) v rámci stanoviska, ale různá 

stanoviska v rámci sítě mohou mít počty opakování různá. 

• Seskupení celé sítě – všechna měření v celé síti jsou prováděna stejněkrát. 

Následně je v obou případech aplikována metoda minimálního poklesu přesnosti, 

tentokrát už se seskupením měření po záměrách. Aby byla zachována úvodní premisa, 

tedy že měření jsou seskupena do celků se stejným počtem opakování, není možné ubírat 

počty opakování jednotlivých záměr postupně. Záměra buď musí být provedena ve 

stejném počtu opakování jako zbytek záměr v rámci stanoviska (případně celé sítě) nebo 

nesmí být prováděna vůbec.  

V tomto případě je testováno snížení počtu opakování záměry na nulu – prakticky 

tedy vypuštění konkrétní záměry z designu sítě. Jinak postup odpovídá kap. 0.  
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6 VÝSLEDNÁ OPTIMALIZAČNÍ METODA 

V předchozích kapitolách bylo navrženo a vyzkoušeno několik variant metod designu 

druhého řádu pro geodetické sítě, které staví na metodě maximálního přírůstku přesnosti 

z kap. 3.  

Jsou to: 

• Strategie založená na určení kostry sítě nahrazením směrů směrníky, viz kap. 

5.3.3, po jejímž určení můžeme seskupovat měření dvěma způsoby: 

o Po jednotlivých stanoviscích (dále značeno „kostra stanoviska“) 

o V rámci celé sítě jednotně (dále „kostra celá síť“) 

• Strategie založená na seskupení měření od začátku 

o Po jednotlivých stanoviscích (dále značeno „stanoviska“) 

o V rámci celé sítě jednotně (dále „celá síť“) 

Jednotlivé strategie poskytují v různých konfiguracích sítí, při různých vstupních 

přesnostech a s různými požadavky na výslednou přesnost, odlišná řešení, která se více 

či méně přibližují řešení optimálnímu.  

Vzhledem k tomu, že výpočetní náročnost jednotlivých navržených metod není 

s ohledem na současnou výpočetní techniku vysoká (doba optimalizace testovaných 

případů se se v interpretovaném jazyce MatLab pohybuje v jednotkách sekund), je možné 

v rámci optimalizace aplikovat všechny čtyři zmíněné metody a jako výsledné řešení 

použít to s nejnižším počtem měření. To bude také nejbližší řešení optimálnímu.  

Postup hledání optimálního designu II. řádu je přehledně popsán vývojovým 

diagramem na obr. 16. Zde můžeme vidět, že hledání optimálního designu se hned na 

začátku rozděluje do dvou větví – do větve s hledáním kostry a do větve bez kostry. 

Následně jsou postupně přidávána měření přinášející největší přínos nejhoršímu bodu až 

do stavu, kdy je splněn požadavek na přesnost. Měření jsou přidávána buď v rámci 

jednotlivých stanovisek, nebo v celé síti naráz. V dalším kroku jsou ve všech větvích 

vyřazovány kompletní observace na konkrétní body, jejichž vliv na zhoršení přesnosti 

sítě je nejmenší, dokud takovýto krok lze dokončit za splnění přesnosti. V posledním 

kroku jsou pak porovnány výsledky jednotlivých větví řešení, a to s nejmenším počtem 

měření je vybráno jako výsledek optimalizace. 



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

50 

 

 

obr. 16: Vývojový diagram optimalizačního algoritmu. 
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6.1 Ukázka postupu výpočtu po krocích 

V této kapitole je prezentováno postupné hledání optimálního řešení na příkladu jedné 

sítě. Po krocích budou srovnávány mezivýsledky jednotlivých metod až po výsledný 

odhad optimálního řešení.  

Pro tento příklad byla zvolena „čtvercová síť“ definovaná v tab. 4 v kap. 7.1. Přesnost 

vod. směrů a zenitových úhlů byla zvolena 1 mgon, přesnost vzdáleností 2 mm + 2 ppm. 

Požadavek na přesnost 1 mm jako maximální délka hlavní poloosy elipsoidů chyb 

jednotlivých bodů. 

 

obr. 17: Konfigurace měření v mezivýsledcích pro jednotlivé způsoby hledání optimálního řešení. 

V grafech na obr. 17 a obr. 18 jsou zobrazeny postupné výsledky optimalizace dle 

kroků z obr. 16. Ve sloupcích jsou uspořádány jednotlivé metody výpočtu, v řádcích pak 

postupné kroky výpočtu.  
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Nejprve je hledána kostra sítě (u výpočtů bez kostry jsou příslušné grafy prázdné). 

Kostra je vytvářena nejprve s pomocí směrníků – u kterých je přínosná i jedna záměra 

v rámci stanoviska, jak je vidět v prvních dvou grafech (jednotlivé grafy v rámci obrázku 

dále číslovány po řádcích) s konfigurací mezivýsledků. V následujícím kroku jsou 

směrníky nahrazeny směry, které jsou skutečně měřeny. Jejich přínos pro přesnost 

souřadnic bodů je nižší než přínos směrníků, je tedy pravděpodobné, že počet měření 

musí být zvýšen, jak je vidět na 3. a 4. grafu na obr. 18.  

 

obr. 18: Počty měření v mezivýsledcích pro jednotlivé způsoby hledání optimálního řešení. 

V dalším kroku již figurují všechny čtyři metody výpočtu. Měření jsou seskupena do 

větších logických celků – stanovisek, případně celé sítě najednou. U metod s využitém 

kostry pak mohou být použita pouze ta měření, která byla v kostře. Na prvním grafu na 

třetím řádku s grafy s konfigurací můžeme vidět, že strategie „kostra stanoviska“ vybrala 
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jako potřebná pouze dvě stanoviska, přičemž na jednom jsou všechny měření provedena 

ve třech opakováních. Strategie „kostra celá síť“ musí využít všechny záměry vybrané 

kostrou se stejným počtem opakování. V tomto případě jsou postačující dvě.  

U metod bez kostry, jsou založena tři stanoviska, respektive všechny záměry v síti, 

přičemž postačuje jedno opakování, viz 3. a 4. graf na 3. řádku obou obr. V posledním 

kroku jsou pak hledány záměry, které je možné zcela vyloučit, aniž by byl překročen 

požadavek na přesnost sítě. U „kostra stanoviska“ není možné vyloučit žádnou záměru, 

a výsledek se u ní v tomto kroku již nemění. U „kostra celá síť“ jsou oproti tomu 

vyloučeny hned tři záměry a zároveň dvě celá stanoviska, zbylá stanoviska jsou měřena 

ve dvou opakováních.  

U metody „stanoviska“ jsou vypuštěny dvě záměry, na stanovisku 2 je pak měřena 

pouze jedna záměra, ve které má pak přínos pouze vzdálenost a zenitový úhel, přínosné 

patrně zpevněním sítě skrze měřenou uhlopříčku.  U poslední metody „stanoviska“ jsou 

zachována všechna čtyři stanoviska, na každém je vypuštěna jedna záměra. Výsledkem 

je symetrická síť se záměrami po obvodu čtvercové sítě. 

tab. 3: Souhrn mezivýsledků při hledání optimálního řešení 

Jedna záměra odpovídá 
3 měřením  

dle kostry bez kostry 

p
o

 

st
a

n
o
v

is
cí

ch
 

ce
lá

 sí
ť 

je
dn

ot
ně

 

p
o

 

st
an

ov
isk

ác
h 

ce
lá

 sí
ť 

je
dn

ot
ně

 

kostra pomocí 
směrníků 

21 - - 

kostra se směry 27 - - 

seskupená měření 33 48 27 36 

výsledek optimalizace 33 24 21 24 

optimální řešení 21 

 

Celkové počty opakování v jednotlivých krocích jsou shrnuty v tab. 3. Z hodnot 

v tabulce i z předchozích grafů jsme mohli pozorovat, že jednotlivé způsoby řešení mají 

v jednotlivých krocích odlišné výsledky, využívající jinou konfiguraci záměr. V tomto 

konkrétním případě tři ze čtyř metod řešení vyhledaly výsledná řešení s různou 

konfigurací, ale s velmi podobným celkovým počtem měření, které se liší o jednu záměru 

(tři měření), přičemž celkový počet opakování 21 odpovídá kontrole „hrubou silou“. 

Jedna z metod pak má celkový počet měření o cca třetinu vyšší.  
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7 TESTOVÁNÍ NAVRŽENÉHO ALGORITMU 

Po základním ověření funkčnosti navrženého algoritmu je třeba vyzkoušet ho na co 

největším množství geodetických sítí v nejrůznějších konfiguracích a s různými 

vstupními parametry – poměry mezi přesnostmi měření a požadavky na přesnost. Pro 

potřeby této práce byly zvoleny čtyři sítě, na kterých byla opakovaně prováděna 

optimalizace za různých podmínek. Jejich zhodnocení bude uvedeno v následujících 

kapitolách. 

Prováděné testy: 

• Kontrola výsledků optimalizace nalezením skutečně optimálního řešení pomocí 

„hrubé síly“ – kap. 7.4 

• Statistické zhodnocení výsledků jednotlivých metod – kap. 7.5. 

• Porovnání jednotlivých metod při měnících se požadavcích na výslednou přesnost 

(a tedy při měnícím se celkovém počtu měření) – kap. 7.6. 

• Porovnání jednotlivých metod při měnícím se poměru přesnosti délek a úhlů – 

kap. 7.7. 

7.1 Prostorové sítě použité při testování 

Pro finální testování byly navrženy čtyři sítě s různou konfigurací a vlastnostmi. 

U všech sítí byla při vyrovnání metodou nejmenších čtverců pro odstranění defektu sítě 

využita helmertova podmínka na všechny body [28]. Souřadnice bodů všech sítí uvedeny 

v tab. 4. 

tab. 4: Souřadnice bodů testovacích sítí. 

    y [m] x [m] z [m]     y [m] x [m] z [m]     y [m] x [m] z [m] 

čt
ve

rc
ov

á 
síť

 

1 100,2 150,1 100,0 

vy
ty

čo
va

cí
 sí

ť 

1 1190,0 5010,0 227,5 

tr
oj

úh
el

ní
ko

vá
 sí

ť 

1 1444,0 5395,0 371,0 

2 200,1 100,5 110,2 2 1020,0 5150,0 226,0 2 1397,0 5320,0 368,0 

3 250,7 200,2 105,3 3 1070,0 5150,0 225,0 3 1321,0 5339,0 367,1 

4 150,3 250,8 115,8 4 1130,0 5150,0 229,0 4 1290,0 5202,0 361,0 

  5 1180,0 5150,0 233,0 5 1199,0 5255,0 355,0 

m
os

tn
í s

íť
 

1 1080,0 5200,0 365,0 6 1180,0 5110,0 245,0 6 1161,0 5104,0 348,0 

2 1042,0 5192,0 341,0 7 1189,0 5060,0 231,0 7 1050,0 5133,0 341,0 

3 1078,0 5168,0 342,0 8 1130,0 5020,0 230,0 8 1000,0 5000,0 333,0 

4 1040,0 5150,0 368,0 9 1070,0 5020,0 222,0 

  

5 1133,0 5194,0 355,0 10 1010,0 5020,0 226,5 

6 1037,0 5275,0 375,0 11 1131,0 5050,0 218,0 

7 1065,0 5102,0 371,0 12 1132,0 5120,0 219,0 

8 1001,0 5164,0 338,0 13 1040,0 5080,0 220,0 
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obr. 19: Testovací čtvercová síť 

 

• Pro potřeby kontroly „hrubou silou“ bylo nutné navrhnout jednoduchou síť 

s malým počtem měření, u které je možné projít všechny existující kombinace 

počtů měření v přiměřeném čase. Proto tyto potřeby byla navržena jednoduchá 

čtvercová síť, s observacemi z každého bodu na všechny body okolní, viz obr. 20. 

V textu bude označována jako „čtvercová síť“. 

                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

   
        
            



Kapitola 7                       

57 

 

 

obr. 20: Testovací trojúhelníková síť 

• Další testovací síť je v základu podobná síti předchozí – na všech bodech sítě je 

možné provádět observace, je ale rozsáhlejší. Jedná se v podstatě o síť na sebe 

navazujících trojúhelníků, viz obr. 20. V dalším textu bude označována jako 

„trojúhelníková síť“. 
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obr. 21: Testovací mostní síť 

• Třetí síť byla navržena tak, aby více korespondovala se současnou praxí. Přesné 

geodetické sítě jsou zapotřebí zejména u složitějších staveb. V tomto případě byla 

navržena síť se čtyřmi body v blízkosti stavby (s předpokladem nucené centrace, 

1–4) a čtyřmi zajišťovacími body ve větší vzdálenosti (5–8). V tomto případě je 

tedy možné provádět observace jen na polovině bodů, zbylé body v síti jsou pouze 

cíle záměr, viz obr. 21.V dalším textu bude označována jako „mostní síť“. 

• Poslední testovací síť byla navržena taktéž jako vytyčovací, tentokrát pro případ 

vytyčování ve stavební jámě, s body vytyčovací sítě stabilizovanými štítky na 

okolních objektech. V tomto případě nejsou možné observace z žádných bodů sítě 

a ta je určena metodou volných stanovisek, viz obr. 22. V dalším textu bude 

označována jako „vytyčovací síť“. 

 

obr. 22: Testovací vytyčovací síť 

7.2 Varianty sítí pro statistické zhodnocení 

Pro dostatečně robustní zhodnocení zkoumané optimalizační metody je testování na 

jednotlivých anekdotických příkladech nedostatečné, nehledě na různorodost testovacích 

sítí.  
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Pro kvalitní statistické hodnocení je nutné pracovat na větším vzorku dat. Proto byla 

pro každou síť vygenerováno 500 jejích variant, které pak byly použity v následujících 

kapitolách. Tyto varianty spočívaly ve změnách souřadnic jednotlivých bodů sítě. 

Jednotlivé varianty nebyly generovány zcela náhodně, ale vždy v určitém rozsahu tak, 

aby byla zachován původně navržený design sítě a nemohla nastat situace, kdy by dva 

různé body sítě byly generovány se stejnými souřadnicemi. Poloha každého bodu byla 

generována v rozsahu omezeném okolními body, vždy do poloviny vzdálenosti 

k sousednímu bodu. Pro každý bod tedy vznikl kvádr orientovaný v rámci 

souřadnicových os, do nějž bylo vygenerováno 500 pseudonáhodných poloh bodů. 

Příklad všech vygenerovaných variant jedné ze sítí viz obr. 23. 

  

obr. 23: Body čtvercové sítě s 500 variantami 

Výsledné varianty sítě se mezi sebou liší směrníky, zenitovými úhly i délkou záměr, 

přičemž všechny tyto veličiny kolísají okolo průměru daného prvotním návrhem sítě. 

Jednotlivé varianty se však od průměru mohou značně odchylovat, na což musí být při 

zpracovávání brán zřetel, viz následující kap. 7.3. 

7.3 Závislost optimálního počtu měření na vzdálenostech bodů  

Při hodnocení výsledků se nabízí pracovat se součtem počtu opakování všech měření 

v rámci sítě, neboť je to jednoznačné hodnotící kritérium, které má i jasnou návaznost na 

praktické užití výsledků.  
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obr. 24: Závislost optimálního počtu měření na vzdálenostech mezi body „čtvercové sítě“. 

 

Nicméně vliv přesnosti měřených veličin na přesnost souřadnic jak u délek, tak u úhlů 

je ze své definice přímo úměrný vzdálenostem mezi body sítě. U konfigurací podobných 

sítí se stejným požadavkem na výslednou přesnost bude u té s většími vzdálenostmi nutný 

ke splnění stejného požadavku na přesnost větší počet měření než u sítě se vzdálenostmi 

kratšími. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé varianty sítí pro statistické hodnocení byly náhodně 

generovány, vzdálenosti mezi body se v těchto variantách značně liší. Např. u prvních 

padesáti variant čtvercové sítě průměrná vzdálenost mezi body kolísá mezi 110 a 149 

metry, tedy o cca 35 %. Závislost optimálního počtu byla na této síti ověřena 

i experimentálně. V rámci dat z testů z kap. 7.4 byla tato závislost zkoumána. V grafu na 

obr. 24 jsou vyneseny optimální počty opakování (určené „hrubou silou“) v závislosti na 

průměrné vzdálenosti mezi body v síti. Zcela lineární závislost není, zejména kvůli 

skokovým změnám počtů opakování (po násobcích tří pro tři observace v rámci záměry), 

avšak závislost je zde zřejmá, a ve skutečnosti je velmi silná, korelační keoficient 

přesahuje 𝑅 = 0,87 a koeficient determinace 𝑅2 = 0,75. Silná závislost odpovídá 

předpokladům. 

R² = 0,7511
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Z tohoto důvodu nelze porovnávat výsledky optimalizace v jednotlivých variantách 

přímo v absolutních počtech, ale je nutné je nějakým způsobem normovat. Bylo zvoleno 

normování k optimálnímu řešení a prezentace výsledků v procentech.  

Konkrétně je tedy výsledek každé varianty optimalizace normován tou s nejmenším 

celkovým počtem měření. Pokud je k dispozici výsledek kontroly hrubou silou, pak je 

využit ten. Řešení s optimálním počtem měření je tedy hodnoceno 100 %, řešení v větším 

počtem opakování pak více než 100 %. V rámci normovaných hodnot je už možné 

statisticky zhodnotit i jednotlivé varianty sítě s různými vzdálenostmi. 

7.4 Kontrola vůči všem existujícím řešením „hrubou silou“ 

Při hledání optimálního designu hrubou silou je postupně procházen prostor všech 

kombinací různého počtu opakování jednotlivých záměr a jednotlivé stavy porovnávány 

se zadanou přesností. Aby byl tento prostor konečný, je nutné omezit maximální možný 

počet opakování jedné záměry. V uvedených testech je omezen na základě výsledků 

zkoumaného optimalizačního algoritmu. Maximální počet opakování je nastaven jako 

maximální počet opakování ve výsledcích algoritmu. V uvedených příkladech byl 

procházen prostor s žádným, jedním, nebo dvěma opakováními. 

Velikost procházeného prostoru (počet možná kombinací C) roste exponenciálně 

s počtem záměr. 

 𝐶 = (𝑛 + 1)𝑘 (19) 

kde 𝑛 je maximální počet opakování a 𝑘 je počet záměr v síti. Vzhledem k tomu je 

možné provádět tuto kontrolu pouze u malé sítě s nízkým počtem záměr, kdy je doba 

kontroly akceptovatelná. U „čtvercové sítě“ (𝑘 = 12, 𝑛 = 2, 𝐶 ≅ 500 000) je doba 

kontroly v řádu stovek sekund. Pro  𝑛 = 3, 𝐶 ≅ 1,7 ∙ 106, je doba kontroly v řádu stovek 

minut. Pro ostatní sítě je pak ještě řádově vyšší, a tedy prakticky nevyužitelná. 

V optimalizačním algoritmu sice jsou počty opakování seskupovány (buď v rámci 

stanovisek, nebo v celé síti), ale vzhledem k tomu, že v rámci stanoviska může být 

libovolná kombinace záměr vyloučena, není možné pro kontrolu „hrubou silou“ využít 

toto seskupování, což by radikálně snížilo 𝑘 a tedy i výpočetní náročnost.  

Výsledky zkoumané optimalizační metody tedy byly „hrubou silou“ ověřovány na 

„čtvercové síti“. Bylo použito prvních padesát vygenerovaných variant sítě. Pro každou 

variantu pak byla provedena jednak optimalizace zkoumanou metodou, přičemž byly 
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sledovány výsledky jednotlivých variant optimalizace, jednak prozkoumána všechna 

řešení „hrubou silou“.  

Celý test pak byl proveden čtyřikrát, jednak s odlišnými požadavky na výslednou 

přesnost určovaných bodů – ve výsledku jednak s odlišným celkovým počtem měření 

v síti, a jednak s odlišným poměrem v přesnosti vodorovných směrů zenitových úhlů 

a vzdáleností. Parametry všech testů jsou shrnuty v tab. 5. 

tab. 5: Parametry a požadavky na přesnost při kontrole hrubou silou. 

přesnost měř. veličin 𝝈𝝍 [mgon] 𝝈𝒛 [mgon] 𝝈𝒅[mm] 
mez pro hlavní poloosu 

eliposidu chyb [mm] 

vyšší požadavek na přesnost 1 1 2 + 2 ppm 0,6 

nižší požadavek na přesnost 1 1 2 + 2 ppm 1,1 

přesnost směrů převažuje 0,3 0,3 3 + 2 ppm 0,6 

přesnost délek převažuje 1,5 1,5 0,5 + 1 ppm 0,8 

V prvním testu byl tedy vliv délek a směrů na výslednou přesnost srovnatelný. 

Veškeré výsledky jsou shrnuty v  
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tab. 6. Optimální počet opakování koreluje s rozměrem sítě a pohybuje se mezi 45 a 

60. Celkový výsledek optimalizace (minimum z jednotlivých metod) u 48 variant sítě 

z 50 odpovídá optimálnímu. U zbylých dvou se pak liší od optimální varianty o 3 měření 

(jednu záměru). V druhé polovině tabulky jsou uvedeny výsledky po optimalizaci. Zeleně 

jsou zvýrazněny výsledky, kdy metoda dosáhla jednoho z optimálních výsledků. Všechny 

metody alespoň v jedné z padesáti variant sítě dosáhli na optimální výsledek. V průměru 

se optimálnímu výsledku více přibližují metody se seskupením měření po stanoviscích (s 

kostrou i bez ní). Metody bez kostry pak mají poloviční rozptyl výsledků 

charakterizovaný směrodatnou odchylkou. Při zprůměrování všech padesáti variant 

strategie poskytuje 100,3 % výsledku optimálního se směrodatnou odchylkou 1 %. 

Kvalitu testované metody optimalizace potvrzují i nejhorší výsledky v rámci testu, 

v tabulce v řádku maximu, které jsou o třetinu horší než výsledky optimální. 
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tab. 6: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s vyšším požadavkem na přesnost u čtvercové sítě 

průměrná 
vzdálenost 
v síti [m] 

počty měření v sítí (záměra = 3 měření) počty měření normované k hrubé síle [%] 

dle kostry bez kostry       dle kostry bez kostry     
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průměr 53 56 52 55 51 51 0 104 110 102 108 100 100 

minimum 
       

100 100 100 100 100 100 

maximum 
       

133 131 113 125 107 100 

směr.odch. 
       

8 8 4 6 1 
 

četnost 
optima              

64 24 78 26 96 100 

 127,9 54 48 54 48 48 48 0 113 100 113 100 100 100 
 114,7  51 48 45 48 45 45 0 113 107 100 107 100 100 

 145,8  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 110,0  45 48 45 48 45 45 0 100 107 100 107 100 100 

 145,2  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 132,7  51 54 51 54 51 51 0 100 106 100 106 100 100 

 141,4  54 54 54 54 54 54 0 100 100 100 100 100 100 

 124,1  42 48 45 48 42 42 0 100 114 107 114 100 100 

 144,5  60 60 60 60 60 60 0 100 100 100 100 100 100 

 139,2  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 126,1  48 48 51 48 48 48 0 100 100 106 100 100 100 

 139,8  57 60 54 60 54 54 0 106 111 100 111 100 100 

 129,1  51 54 51 54 51 51 0 100 106 100 106 100 100 

 138,3  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 131,5  54 48 54 48 48 48 0 113 100 113 100 100 100 

 140,9  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 146,0  72 63 54 60 54 54 0 133 117 100 111 100 100 

 117,5  48 54 45 48 45 45 0 107 120 100 107 100 100 

 127,4  51 48 54 48 48 48 0 106 100 113 100 100 100 

 141,8  57 54 54 54 54 54 0 106 100 100 100 100 100 

 127,1  48 48 48 48 48 45 3 107 107 107 107 107 100 

 141,3  54 54 54 54 54 54 0 100 100 100 100 100 100 

 128,1  48 54 51 54 48 48 0 100 113 106 113 100 100 

 124,5  51 48 51 48 48 48 0 106 100 106 100 100 100 

 136,2  48 60 48 60 48 48 0 100 125 100 125 100 100 

 130,8  51 54 51 54 51 51 0 100 106 100 106 100 100 

 131,8  54 54 54 54 54 54 0 100 100 100 100 100 100 

 138,9  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 137,6  54 54 54 54 54 54 0 100 100 100 100 100 100 

 147,9  57 60 54 60 54 54 0 106 111 100 111 100 100 

 135,5  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 148,5  66 63 54 60 54 54 0 122 117 100 111 100 100 

 140,7  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 133,6  57 60 54 60 54 54 0 106 111 100 111 100 100 

 124,0  57 63 51 54 51 51 0 112 124 100 106 100 100 

 138,8  54 54 54 54 54 54 0 100 100 100 100 100 100 

 146,1  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 126,1  48 54 48 54 48 48 0 100 113 100 113 100 100 

 119,1  48 48 45 48 45 45 0 107 107 100 107 100 100 

 122,2  45 48 45 48 45 45 0 100 107 100 107 100 100 

 148,8  57 60 57 60 57 57 0 100 105 100 105 100 100 

 124,0  63 63 48 48 48 48 0 131 131 100 100 100 100 

 144,3  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 

 129,9  51 60 51 60 51 51 0 100 118 100 118 100 100 

 124,6  60 63 48 54 48 48 0 125 131 100 113 100 100 

 146,3  51 60 57 60 51 51 0 100 118 112 118 100 100 

 132,3  51 54 54 54 51 51 0 100 106 106 106 100 100 

 153,6  57 60 57 60 57 57 0 100 105 100 105 100 100 

 114,0  45 48 45 48 45 42 3 107 114 107 114 107 100 

 137,9  54 60 54 60 54 54 0 100 111 100 111 100 100 
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Rozložení četnosti výsledků jednotlivých metod jsou zobrazena na obr. 25. 

Normované počty opakování byly v histogramu rozděleny do čtyř intervalů, které nejsou 

rozděleny zcela rovnoměrně. První interval obsahuje normované výsledky odpovídající 

kontrole hrubou silou – tedy 100 %. Další dva intervaly jsou odstupňovány po 10 % 

a poslední je otevřený od 120 % až do maximální hodnoty. V histogramu jsou zobrazeny 

všechny metody hledání optimálního designu a finální výsledek optimalizace – minimum 

z jednotlivých metod. 

V tomto případě vidíme, že 98 % výsledků optimalizace se shoduje s kontrolou, zbylá 

2 % se pak odchylují do 10 %. od kontroly. Dvakrát častěji byly dosaženy výsledky 

srovnatelné s kontrolou při shlukování měření po stanoviskách než při stejném počtu 

opakování všech měření v síti. U metod se seskupováním po stanoviskách je přes 90 % 

výsledků do 10 % od optimálních, naopak u seskupení v rámci celé sítě je 40 % výsledků 

mezi 10 a 20 % od optimálního. O více než 20 % se od optima odlišuje méně jak 10 % 

u variant s kostrou a pouze v jednom případě u varianty bez kostry. 

 

obr. 25: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s vyšším požadavkem na přesnost 

U dalších testů stejného typu byly z tabulek vypuštěny konkrétní výsledky pro všech 

50 variant sítě, v tabulkách je znázorněno statistické zhodnocení výsledků. Konkrétní 

výsledky jsou pak souhrnně vyjádřeny v histogramech. 

V druhém testu byly parametry měření shodné s testem předchozím, pouze byl snížen 

požadavek na výslednou přesnost. K dosažení této přesnosti postačovala přibližně 

polovina měření oproti předchozímu testu, viz první řádek v tab. 7. V tomto případě bylo 
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pomocí testované metody nalezeno optimum srovnatelné s kontrolou ve všech padesáti 

variantách sítě. Nejhoršího výsledků bylo v tomto případě dosaženo u metody „kostra 

stanoviska“, která se v průměru od kontroly odchylovala o 19 %. Zbylé metody mají 

průměrný výsledek srovnatelný. Pokud přihlédneme k rozptylu jednotlivých výsledků, 

pak vycházejí lépe varianty bez kostry, se směr. odchylkou 6 a 7 %, zatímco u variant 

s kostrou je to 16 a 17 %. Výrazný rozptyl je zřejmý i z nejhorších výsledků v testu – 

u metod s kostrou jsou nejhorší výsledky přes 180 % optima, u metod bez kostry jen do 

125 %. 

tab. 7: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s nižším požadavkem na přesnost 

 

počty měření v sítí (záměra = 3 měření) počty měření normované k hrubé síle [%] 
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průměr 27,5 24,7 24,5 23,9 23,1 23,1 0,0 119 107 106 104 100 100 

minimum        100 100 100 100 100 100 

maximum        163 188 125 114 100 100 

směr.odch.        17 16 7 6 - - 

četnost 

optima 
       28 72 56 72 100 100 

V histogramu na obr. 26 vidíme, že u všech variant sítě bylo nalezeno optimální 

řešení. V 70 % případů pomocí metod se shlukováním po stanoviskách, a to jak s kostrou, 

tak bez. Nejméně často nalezla optimální řešení strategie „kostra stanoviska“, v méně než 

30 % případů. Vzhledem k nízkému optimálnímu počtu měření u tohoto testu i jedna 

záměra navíc způsobí zhoršení o více než 10 %, proto je v tomto případě druhý interval 

histogramu prázdný. Vyjma metody „kostra stanoviska“ je více než 90 % výsledků 

odchýleno do 20 % od optimálního počtu měření. Naopak u této metody je ve více než 

40 % variant sítě odchýlena o více než 20 %. 
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obr. 26: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s nižším požadavkem na přesnost 

Ve třetím testu byla přesnost měření v síti, vstupující do optimalizace upravena tak, 

že přesnost směrů je cca 5krát vyšší než přesnost vzdáleností. (Platí pro průměrnou 

vzdálenost v síti 134 m). 

V tomto testu má zkoumaná metoda optimalizace opět výsledky velmi blízké kontrole 

„hrubou silou“. Výsledky srovnání jsou uvedeny v tab. 8. V průměru se finální výsledky 

optimalizace odlišují od kontrolních pouze o 0,4 % a ve 47 případech z 50 jsou 

s optimálními srovnatelné. Z jednotlivých metod mají ty bez použití kostry menší rozptyl 

výsledků, průměrný výsledek bližší optimálnímu a nejodlehlejší hodnoty jsou blíže 

k optimálním než u výpočtů na základě kostry. 

tab. 8: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou, směry přesnější než vzdálenosti 

] 

počty měření v sítí (záměra = 3 měření) počty měření normované k hrubé síle [%] 
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průměr 53 54 50 52 49 49 0 107 110 102 106 100,4 100 

minimum               100 100 100 100 100 100 

maximum               133 156 113 129 107 100 

směr.odch.               9 11 4 6 2   

četnost 

optima 
       48 32 74 40 94 100 
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V histogramu na obr. 27 můžeme vidět, že v případě nenalezení optimálního řešení se 

nalezené řešení odchyluje do 10 %. Z jednotlivých metod nejčastěji nalezne optimální 

řešení strategie „stanoviska“ – ve více než 80 % případů, ve zbytku se liší od 10 %. Zbylé 

metody nachází optimální řešení srovnatelně často, ale v histogramu vidíme, že metody 

se seskupením měření po stanoviskách při takto nastavených parametrech sítě častěji 

naleznou řešení bližší optimálním. 

 

obr. 27: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou, směry přesnější než vzdálenosti 

V poslední z toho typu testů byly přesnosti měření nastaveny tak že přesnost 

vzdáleností je cca 5x vyšší než přesnost směrů (opět platí pro průměrnou vzdálenost v síti 

134 m).  

V tomto případě byly výsledky testu nejvzdálenější optimálním, viz tab. 9. Řešení 

srovnatelné s kontrolou bylo nalezeno ve 41 případech z 50 variant. V průměru bylo 

nalezené řešení na 102 % optimálního, se směrodatnou odchylkou 4 %. Nejhorší výsledek 

optimalizace pak byl 117 % výsledku optimálního. Jednotlivé metody se pak odlišují 

v mezích statistické chyby – rozdíl mezi nejlepší a nejhorší metodou v průměru je menší 

než jejich směrodatné odchylky. 
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tab. 9: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou, vzdálenosti přesnější než směry 

 

počty měření v sítí (záměra = 3 měření) počty měření normované k hrubé síle [%] 

dle kostry bez kostry       dle kostry bez kostry     
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průměr 55 57 55 56 53 53 1 105 109 105 107 102 100 

minimum        100 100 100 100 100 100 

maximum        128 120 125 120 117 100 

směr.odch.        6 7 6 6 4 - 

četnost 

100 % 
       52 26 42 32 82 100 

Při rozboru pomocí histogramu vidíme, že navzdory nejhorším výsledkům bylo 

v 80 % variant nalezeno optimální řešené a v dalších 15 % řešení se výsledky odlišovaly 

od optimálních do 10 %. U dvou variant je pak odlišnost od optimálního řešení mezi 10 

a 20 %. Z jednotlivých metod v tomto případě fungují lépe ty, kdy jsou měření 

seskupována po stanoviskách – ty nalezly optimální řešení u cca 50 % variant a pouze 

v méně než 20 % se odlišují o více než 10 %. V kontrastu s tím metody seskupující měření 

v rámci celé sítě v tomto případě nenachází tak často optimální řešení, ale ani v jedné 

variantě se neodlišují od optima o více než 20 %. 

 

obr. 28: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou, vzdálenosti přesnější než směry 

Pokud zhodnotíme všechny testy v této kapitole, jeví se testovaná metoda 

optimalizace jako funkční. I v nejhorším testu byla nalezená řešení ve více než 80 % 

                                                 

                                        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
   
 
 

                 
               
          
        
       



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

70 

 

případů shodná s optimálními ve sledovaném parametru, kterým je celkový počet měření 

v síti. V jednom z testů pak byla nalezená řešení shodná s optimálním ve všech případech. 

Souhrnně jsou výsledky uvedeny v tab. 10. 

tab. 10: Souhrn porovnání s optimem určeným hrubou silou. 

Test 

procento testů 
s počtem opak. 

shodným 
s optimálním 

procento testů 
s počtem opak. 

do 10 % od 

optimálního 

procento testů 
s počtem opak. 

do 20 % od 

optimálního 

průměrný 
výsledek 

v testu vůči 
optimu 

jeho 

směr. 
odchylka 

vyšší požadavek na přesnost 96 % 4 % 0 % 100,3 % 1,4 % 

nižší požadavek na přesnost 100 % 0 % 0 % 100,0 % - 

přesnost směrů převažuje 98 % 2 % 0 % 100,4 % 1,7 % 

přesnost délek převažuje 82 % 14 % 4 % 101,7 % 3,9 % 

7.5 Porovnání jednotlivých metod na různých 3D sítích 

Dále byla metoda testována na všech čtyřech výše uvedených sítích s větším počtem 

variant sítě – 500. Celkové počty záměr v síti jsou v těchto sítích vyšší, kontrola hrubou 

silou tedy již nebyla možná. V tomto testu tedy byly porovnávány zejména jednotlivé 

metody výpočtu mezi sebou. 

Přesnost měření a požadavek na přesnost bodů sítě byly voleny tak, aby se počty 

opakování záměr pohybovaly vesměs mezi nulou a třemi, což odpovídá běžně užívaným 

počtům opakování v reálných podmínkách, vyšší počty už mají zejména u vzdáleností 

zanedbatelný přínos, neboť začne převažovat systematická složka odchylky, jak bylo 

dokázáno v [29].  

Tyto parametry testů pro jednotlivé sítě jsou shrnuty v tab. 11. U čtvercové sítě je 

vyšší požadavek na přesnost, u trojúhelníkové a vytyčovací sítě pak vyšší přesnost měření 

směrů, u vytyčovací sítě i vzdáleností. 

tab. 11: Parametry sítí a požadavky na přesnost v následujících testech. 

testovaná síť 𝝈𝝍 [mgon] 𝝈𝒛 [mgon] 𝝈𝒅[mm] 
mez pro hlavní poloosu 

elipsoidu chyb [mm] 

čtvercová síť 1 1 2 + 2 ppm 0,75 

mostní síť 1 1 2 + 2 ppm 1,0 

trojúhelníková síť 0,6 0,6 2 + 2 ppm 1,0 

vytyčovací síť 0,6 0,6 1,5 + 2 ppm 1,0 

Nejprve byla metoda takto testována na čtvercové síti. Souhrn výsledků je uveden 

v tab. 12. V průměru dosahovala nejlepších výsledků strategie „celá síť“ bez kostry, ve 

více než 90 % našla řešení s nejmenším počtem opakování. Druhá nejlepší byla strategie 

„stanoviska“ opět tedy bez předem určené kostry. Od nejlepších výsledků se odchyluje 

o 8 % v průměru a o 33 % nejvýše. Metody s předem určenou kostru u této sítě dosahují 
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horších výsledků. Od nejlepšího řešení v rámci varianty se v průměru odchylují o 14 

respektive 22 % a v nejhorší variantě o 70 a 60 %. I rozptyl výsledků je vyšší, směr. 

odchylky jsou dvojnásobné oproti metodám bez kostry. 

tab. 12: Souhrn výsledků jednotlivých metod u čtvercové sítě 

 počty měření v sítí počty měření normované k minimu 

 dle kostry bez kostry   dle kostry bez kostry   
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průměr 37 40 35 33 33 114 122 108 101 100 

minimum           100 100 100 100 100 

maximum           170 160 133 133 100 

směr.odch.           14 19 9 6 0 

četnost 100 %           32,8 33,4 46,6 92,0 100 

V histogramu výsledků všech variant sítě na obr. 29 můžeme vidět, že i metody 

s kostrou ve třetině variant nalezly nejlepší řešení. Nejhorší výsledky v tomto testu 

vykazuje strategie „kostra celá síť“, která se ve více než 50 % variant odchyluje od 

nejlepšího výsledku o víc než 20 %. 

 

obr. 29: Histogram normovaných výsledků u čtvercové sítě 

Odlišných výsledků testu bylo dosaženo u „mostní“ sítě. Výsledky testu jsou shrnuty 

v tab. 13. V tomto případě nacházely nejlepší řešení v rámci varianty sítě výrazně častěji 

metody se seskupováním měření po stanoviscích. A to jak s kostrou, tak bez kostry. 
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Naopak metody se seskupením v rámci celé sítě nalezly nejlepší řešení jen u zhruba 10 

% variant. V průměru se odchylovaly o 20 % od variant po stanoviskách. Z těch 

dosahovala častěji na nejlepší řešení v rámci varianty strategie „kostra stanoviska“, která 

byla nejlepší ve dvou třetinách variant. 

tab. 13: Souhrn výsledků jednotlivých metod u mostní sítě 

 počty měření v sítí počty měření normované k minimu 
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p
o

 

st
an

ov
isk

ác
h 

ce
lá

 sí
ť 

je
dn

ot
ně

 

p
o

 

st
an

ov
isk

ác
h 

ce
lá

 sí
ť 

je
dn

ot
ně

 

m
in

im
u

m
 

p
o

 

st
an

ov
isk

ác
h 

ce
lá

 sí
ť 

je
dn

ot
ně

 

p
o

 

st
an

ov
isk

ác
h 

ce
lá

 sí
ť 

je
dn

ot
ně

 

m
in

im
u

m
 

průměr 61 70 67 69 58 105 122 115 119 100 

minimum           100 100 100 100 100 

maximum           188 194 167 150 100 

směr.odch.           8 9 18 9 0 

četnost 100 %           66,6 5,4 37,8 10,2 100 

V histogramu na obr. 30 je výrazná převaha výsledků metody „kostra stanoviska“. 

S odstupem takřka 30 % následuje strategie „stanoviska“, která nelezla nejlepší řešení 

v necelých 40 % variant. Na druhou stranu v téměř třetiny variant se od nejlepších 

výsledků odchyluje o víc než 20 %. Ještě častěji výrazné odchylky od nejlepší metody 

v dané variantě vykazují metody „kostra celá síť“ a „celá síť“. 

 

 

obr. 30: Histogram normovaných výsledků u mostní sítě. 
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U trojúhelníkové sítě se výsledky, shrnuté v tab. 14, podobají čtvercové síti.  Opět 

výrazně nejčastěji dosahuje nejlepších výsledků strategie „celá síť“ a to ve více jak 86 % 

variant. V průměru se od nejlepšího výsledku odchyluje pouze o 1 % a nikdy ne o víc jak 

11 %. Zbylé metody se od nejlepšího výsledku odchylují v průměru o 10-20 %, přičemž 

menší rozptyl má strategie „stanoviska“. Metody s kostrou se v nejvychýlenějších 

variantách odlišují od nejlepší až o 80 %. Což se projevuje i na rozptylu, 

charakterizovaném směrodatnou odchylkou, která překonává 10 %. 

tab. 14: Souhrn výsledků jednotlivých metod u trojúhelníkové sítě 

 počty měření v sítí počty měření normované k minimu 
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průměr 113 110 108 97 97 117 113 112 101 100 

minimum           100 100 100 100 100 

maximum           174 181 138 111 100 

směr.odch.           13 12 7 2 0 

četnost 100 %           9,8 24,0 11,6 86,8 500 

Histogram na obr. 31 odpovídá výše popsaným výsledkům. Nejlepších výsledků 

u trojúhelníkové sítě dosáhla strategie „celá síť“. Strategie „stanoviska“ sice nalezla 

nejlepší řešení jen v cca 10 % variant, ale méně často než metody s „kostrou“ se od 

nejlepších výsledků odchyluje o víc než 20 %. Metody s kostrou se o víc než 20 % 

odchylují v téměř 40 % variant sítě. 
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obr. 31 Histogram normovaných výsledků u trojúhelníkové sítě 

Výsledky u vytyčovací sítě, uvedené v tab. 15 se podobají výsledkům u mostní sítě, 

extrémy jsou zde však výraznější. Prakticky ve všech variantách nalezne nejlepší řešení 

jedna z variant seskupující měření po stanoviskách. Strategie „kostra celá síť“ nejlepšího 

výsledku v rámci varianty sítě nedosáhne jednou, nejvíce se mu přiblíží na 105,3 %. 

V průměru se pak odchyluje o téměř 40 %. Strategie „celá síť“ je v tomto příkladu 

v průměru o 33 % horší než nejlepší výsledek variant. Strategie „stanoviska“ se 

v průměru odchyluje od nejlepšího řešení o 12 %. Rozptyl výsledků charakterizovaný 

směrodatnou odchylkou je nejmenší u metody „kostra stanoviska“, necelých 6 %. 

U zbylých metod se pohybuje okolo 10 %. 

tab. 15: Souhrn výsledků jednotlivých metod u vytyčovací sítě 

 počty měření v sítí počty měření normované k minimu 
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průměr 93 125 101 120 91 102,8 138,3 112,0 133,5 100,0 

minimum           100,0 105,3 100,0 100,0 100,0 

maximum           168,0 180,0 135,1 166,7 100,0 

směr.odch.           5,6 10,4 9,4 13,4 0,0 

četnost 100 %           72,8 0,0 29,6 0,4 100,0 
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V histogramu na obr. 32 jasně vidíme, že metody seskupující měření v celé síti 

najednou zde dosahují výrazně horších výsledků. U metody „kostra celá síť“ je více než 

90 % výsledků o více než 20 % horších než výsledek nejlepší. U metody „celá síť“ je to 

přes 70 % výsledků. Naopak strategie „kostra stanoviska“ se od nejlepšího řešení o víc 

než 10 % odchýlí pouze v 10 % případů. 

 

obr. 32: Histogram normovaných výsledků u vytyčovací sítě 

Vzhledem k vícero sledovaným statistickým parametrům nelze jednotlivé metody 

jednoznačně seřadit, ale v rámci testovaných sítí lze v uvedených příkladech vždy jasně 

identifikovat metodu, která u dané sítě dosahuje nejlepších výsledků. Tyto metody jsou 

uvedeny v tab. 16. V tabulce i z výše uvedených výsledků je jednoznačně vidět, že 

u různých sítí jsou úspěšné různé strategie optimalizace, což podporuje zvolený způsob 

výpočtu všech strategií a následný výběr optimálního výsledku.  

tab. 16: Zhodnocení výsledků v této kapitole 

testovaná síť 
Nejlepší 
strategie 

čtvercová síť „celá síť“ 

mostní síť 
„kostra 

stanoviska“ 

trojúhelníková síť „celá síť“ 

vytyčovací síť 
„kostra 

stanoviska“ 

Při zhodnocení odlišností výsledků na základě odlišností testovacích sítí můžeme říct, 

že u pravidelnějších sítí s možnými observacemi ze všech bodů (čtvercová a 
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trojúhelníková síť) je lepších výsledků dosahováno strategiemi se seskupením měření 

v rámci celé sítě a bez kostry. Což odpovídá empirii, že v rámci pravidelné sítě mají 

záměry podobný přínos a je složitější určit ideální kostru.   

Oproti tomu u nepravidelných sítí s méně stanovisky (mostní a vytyčovací síť), které 

se více přibližují reálně budovaným sítím, je lepších výsledků dosahováno s metodami 

seskupujícími měření po stanoviskách a výrazně nejlepším s použitím kostry. Preference 

seskupování po stanoviskách je logická, neboť počty měření v rámci stanoviska mají větší 

váhu v rámci počtu měření v celé síti (stanovisek je méně vůči celkovému počtu měření). 

Zároveň díky nepravidelnosti konfigurace je určení kostry jednoznačnější a má přínos 

k výsledkům optimalizace. 

7.6 Porovnání jednotlivých metod při měnících se požadavcích na 
výslednou přesnost 

V tomto testu bylo zkoumáno, jak se liší úspěšnost jednotlivých strategií 

optimalizační algoritmu při měnícím se kritériu optimalizace, tedy maximální velikost 

hlavní poloosy elipsoidů chyb bodů v síti. Parametry testů pro jednotlivé sítě jsou 

uvedeny v tab. 17. 

tab. 17: Parametry sítí a požadavky na přesnost v následujících testech. 

testovaná síť 𝝈𝝍 [mgon] 𝝈𝒛 [mgon] 𝝈𝒅[mm] 
mez pro hlavní poloosu 

elipsoidu chyb [mm] 

čtvercová síť 1 1 2 + 2 ppm 0,5 až 1,45 

mostní síť 1 1 2 + 2 ppm 0,75 až 1,75 

trojúhelníková síť 1 1 2 + 2 ppm 1,0 až 2,0 

vytyčovací síť 1 1 2 + 2 ppm 1,0 až 1.95 

Pro každou mez byla optimalizace provedena vždy na stejných 50 variantách 

konkrétní sítě, následně byla mez zvětšena o krok 0,05 mm. Takových kroků bylo 

provedeno vždy 20. Pro prezentaci výsledků těchto testů byla zvolena grafická podoba. 

U každé sítě budou uvedeny dva grafy. Na prvním je vykreslen průběh statistik (průměr, 

minimum, maximum a rozptyl) jednotlivých strategií. Zde grafy nemají stejná měřítka na 

ose y, pro porovnání strategií mezi sebou je určen druhý graf, kde jsou strategie zobrazeny 

na stejné škále. Stejně jako v předchozích testech jsou výsledky normovány k nejlepšímu 

a uváděny tedy v procentech. 
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obr. 33:Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku na přesnost u čtvercové sítě 

Jako první byla k testu použita „čtvercová síť“. Průběh základních statistik 

jednotlivých strategií je zobrazen v grafu na obr. 33. V grafu můžeme vidět, že u strategií 

s kostrou se průměrný výsledek i jeho rozptyl charakterizovaný směrodatnou odchylkou 

se snižujícím se požadavkem na přesnost zvyšuje. I u nejnižší přesnosti najdou strategie 

s kostrou v některých z 50 variant nejlepší řešení, v průměru se však odchylují o 50 % 

a v nejodlehlejších variantách dosahují 4 až 5násobku počtu měření oproti nejlepšímu.  

Výrazně stabilnější je situace u strategií bez kostry. Odlehlost průměrného výsledku 

od nejlepšího se pohybuje do 30 %, i rozptyl výsledků je poměrně stabilní, okolo 10 % 

u strategie „stanoviska“ a okolo 5 % u strategie „celá síť“. Nejodlehlejší výsledky jsou 

u těchto strategií do 60 % od nejlepšího. I zde můžeme pozorovat, že změny výsledků 
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v závislosti na měnícím se požadavku na přesnost není náhodná, ale mění se plynule, 

v určitých vlnách. 

Na obr. 34 jsou porovnány průměrné výsledky a jejich rozptyly charakterizované 

směrodatnou odchylkou. Můžeme zde vidět, že při vyšším požadavku na hlavní poloosu 

elipsy chyb jsou výsledky jednotlivých strategií srovnatelné, s měrně lepšími výsledky 

u strategií seskupujících měření po stanoviscích. Postupně se pak zhoršuje rozptyl 

i průměrný výsledek u metod s kostrou. U nejméně přísného požadavku poskytuje 

výrazně nejlepší výsledky strategie „celá síť“ 

 

obr. 34: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u čtvercové sítě 

U metod s kostrou můžeme pozorovat podobné výsledky i u testu provedeném na 

mostní síti na obr. 35. Při vysokých požadavcích na přesnost se průměrný výsledek 

pohybuje okolo 110 % nejlepšího, a i nejodlehlejší výsledky se odchylují do 50 %. Kolem 

požadavku na poloosu elipsy chyb 1 mm se ale výsledky rychle zhoršují, v průměru se 
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odchylují o 50 % s podobně velkou směrodatnou odchylkou. Nejodlehlejší výsledky se 

pak odchylují o stovky procent.  

 

obr. 35: Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku na přesnost u mostní sítě 

Strategie bez kostry mají průběh odlišný. Průměrný výsledek strategie „stanoviska“ 

po většinu testu kolísá okolo 120 % nejlepšího výsledku, se směrodatnou odchylkou mezi 

15 a 20 %. U nejmírnějších požadavků na přesnost se ale extrémně přibližuje nejlepším 

výsledkům, a i rozptyl se výrazně zmenšuje.  Strategie „celá síť“ má výsledky v závislosti 

na změnách požadavku na přesnost nejstabilnější, s jedním výkyvem u velikosti hlavní 

poloosy elipsy chyb 1 mm, kde se v průměru odchyluje o více než 20 % od nejlepších 

řešení. U vyšších i nižších požadavků na přesnost se průměr odchyluje mezi 5 a 10 %, 

s podobně velkou směrodatnou odchylkou. U obou metod bez kostry jsou nejodlehlejší 

výsledky odlehlé do 70 %. 

Srovnání výsledků jednotlivých strategií je zobrazeno na obr. 36. Opět můžeme 

pozorovat, že při vyšším požadavku na přesnost jsou výsledky jednotlivých strategií 

srovnatelné pouze strategie „stanoviska“ má výsledky pozorovatelně horší, nicméně 
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průměr o 20 % horší, než nejlepší měření můžeme považovat stále za kvalitní výsledek. 

Při nižším požadavku na přesnost se zhoršují výsledky strategií s kostrou, jak jejich 

průměrný výsledek, tak jeho rozptyl.  

 

obr. 36: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u mostní sítě 

V třetím testu byla využita trojúhelníková síť. Průběh základních statistik výsledků je 

vykreslen na obr. 37. Strategie „kostra stanoviska“, „kostra celá síť“ a „stanoviska“ mají 

v závislosti na snižujícím se požadavku na přesnost podobný průběh, kdy se odlehlost od 

nejlepších výsledků postupně zvyšuje. Změny ale nejsou tak výrazné jako u dvou 

předchozích sítí. U nejvyššího požadavku na přesnost je u všech těchto strategií odlehlost 

od nejlepších výsledků do 20 % a zvyšuje se ke 30 % u „kostra stanoviska“ a ke 40 % u 

„kostra celá síť“ a „stanoviska“. I nejodlehlejší výsledky v rámci testu jsou méně odlehlé 

než u předchozích sítí – do dvojnásobku u seskupování po stanoviskách a do 2,4násobku 

u strategie „kostra celá síť.“ 

Výrazně nejlepších výsledků v celém testu dosahovala metoda „celá síť“. Její 

průměrný výsledek se v celém průběhu odchyloval od nejlepších výsledků do 5 % 
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s podobně velkou směrodatnou odchylkou. Nejodlehlejší výsledky se neodchylují o více 

než 35 %. 

 

obr. 37: Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku na přesnost u trojúhel. sítě 

Odstup zbylých strategií od „celá síť“ je zřetelně vidět na obr. 38 a to jak u průměru 

výsledků, tak v jeho směrodatné odchylce. Ostatní strategie jsou v tomto testu v podstatě 

srovnatelné, jejich rozdíly jsou vzhledem k přesnosti jejich určení charakterizované 

směrodatnou odchylkou zanedbatelné. 
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obr. 38: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u trojúhelníkové sítě  

Statistiky výsledků u vytyčovací sítě jsou znázorněny na obr. 39. Strategie s kostrou 

a bez zde mají obrácený průběh. Ty s kostrou dosahují lepších výsledků při vyšším 

požadavku na přesnost, ty bez kostry naopak s nižším. Zlom nastává při maximální 

velikosti hlavní poloosy elipsy chyb nejhoršího bodu v síti 1,5 mm, kdy se odchylka 

metod s kostrou od nejlepšího řešení zvětší v průměru na dvojnásobek a pohybuje se 

okolo 50 %. Rovněž nejodlehlejší výsledky u vyššího požadavku na přesnost dosahovaly 

maximálně 50 %, zatímco u nižšího požadavku i stovek procent. Při požadavku na 

přesnost 1.5 mm se evidentně zhoršila funkčnost určení kostry. 

Strategie bez kostry u této sítě nacházely řešení v průměru do 20 % od optimálního 

při vyšším požadavku na přesnost. U nižšího požadavku na přesnost (hlavní poloosa 

elipsy chyb větší než 1.5) nacházely nejlepší řešení takřka ve 100 % případů. Největší 

odchylky ve výsledcích ani u vyššího požadavku na přesnost nepřesahovaly nejlepší 

výsledek o víc než 40 %. 

                             
                          

   

   

   

   

   

   
  

  
  
  

  
  
  

   
  
  
  
  
  

   
 
                  

               
          
        

                             
                          

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
  
   
  
  
  
  
 
   
  
 
  
  
  

                  
               
          
        



Kapitola 7                       

83 

 

 

obr. 39: Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku na přesnost u vytyčovací sít 

Ve srovnání jednotlivých strategií na obr. 40 můžeme pozorovat, že při vyšším 

požadavku na přesnost jsou jednotlivé strategie srovnatelné, včetně rozptylu výsledků 

charakterizovaném výběrovými směrodatnými odchylkami. Při nižších požadavcích na 

přesnost jsou výrazně úspěšnější strategie bez kostry. Strategie s kostro se od nich odlišují 

v průměru o 50 %. Zajímavý je zde prudký zlom při velikosti poloosy elipsy chyb 1.5 

mm. Do té doby v průměru nejlepší strategie „kostra stanoviska“ je dále až třetí 

nejúspěšnější s odchylkou v průměru 40 %. Naopak metody bez kostry, které před tímto 

prahem mají odchylky v průměru i 30 %, dosahují za prahem prakticky vždy stejného 

nejnižšího počtu měření v síti v rámci kroku testu. 
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obr. 40: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u vytyčovací sítě  

Hlavním pozitivem výsledků testu z této kapitoly je, že jednotlivé strategie 

optimalizace se při měnícím se požadavku na přesnost nechovají náhodně, ale jsou v nich 

trendy. Jejich statistiky se mění postupně, nikoli skokově, 

V rámci provedených testů můžeme říci, že při vyšších požadavcích na přesnost 

dosahují lepších výsledků strategie se shlukováním měření v rámci stanovisek. Při nižších 

požadavcích na přesnost se pak prosazují strategie nevyužívající kostru. 

Při hodnocení rozptylu výsledků ale můžeme říct, že metody bez kostry mají rozptyl 

charakterizovaný směrodatnou odchylkou poměrně stabilní bez ohledu na měnící se 

požadavky na přesnost, u metody s kostrou se se snižujícími požadavky na přesnost 

rozptyl výrazně zvyšuje. 

Využití optimalizace měření lze předpokládat u sítí s vysokým požadavkem na 

přesnost, kde jsou srovnatelně přínosné všechny použité strategie, což potvrzuje 

rozhodnutí počítat všechny a následně vybírat nejlepší řešení. Ve většině případů sice 
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poskytují nejlepší řešení dvě strategie ze čtyř – „kostra stanoviska“ a „celá síť“, ale 

vzhledem k nevelké náročnosti výpočtu se vyplatí počítat zbylé strategie i kvůli menšímu 

množství variant, kdy poskytnou nejlepší řešení. 

7.7 Porovnání jednotlivých metod při měnícím se poměru přesnosti 
délek a úhlů 

V posledním testu byly zkoumány výsledky jednotlivých strategií v závislosti na 

měnícím se poměru přesnosti úhlových veličin vůči vzdálenostem. Parametry testů 

u všech sítí jsou uvedeny v tab. 18. V rámci testu se tedy přesnost úhlových veličin 

postupně snižuje, zatímco přesnost vzdáleností postupně roste. V tabulce je uveden také 

poměr přesnosti úhlů a vzdáleností na začátku a na koci testu. Poměry jsou vypočítány 

pro průměrnou vzdálenost v rámci konkrétní sítě. 

V každém kroku byla optimalizace provedena vždy na stejných 50 variantách 

konkrétní sítě, následně byla směrodatná odchylka úhlových veličin zvětšena a délek 

zmenšena. Takových kroků bylo provedeno vždy 21 

tab. 18: Parametry sítí a požadavky na přesnost v následujících testech. 

testovaná síť 
𝝈𝝍 

[mgon] 

𝝈𝒛 
[mgon] 

𝝈𝒅[mm] 

Poměr 
přesnosti 

délek a směrů 

mez pro hlavní 
poloosu elipsoidu 

chyb [mm] 

čtvercová síť 0,1 až 1,1 0,1 až 1,1 2,5 + 2,5 ppm až 0,5 + 0,5 ppm 13:1 až 1:6 0,6 

mostní síť 0,1 až 1,1 0,1 až 1,1 2,5 + 2,5 ppm až 0,5 + 0,5 ppm 19:1 až 1:3 0,8 

trojúhelníková síť 0,3 až 1,8 0,3 až 1,8 2,5 + 2,5 ppm až 0,5 + 0,5 ppm      4:1 až 1:9 1 

vytyčovací síť 0,3 až 1,8 0,3 až 1,8 2,5 + 2,5 ppm až 0,5 + 0,5 ppm 7:1 až 1:4 1 

Výsledky testů jsou znázorňovány obdobně jako v kapitole 7.6. V rámci testu se mění 

přesnosti více veličin najednou, v grafech jsou na ose x vyčísleny změny směrodatných 

odchylek úhlových měření. Směrodatná odchylka vzdáleností se mění vždy stejně 

v intencích uvedených tab. 18. 

Statistiky jednotlivých strategií v testu na „mostní síti“ jsou zobrazeny na obr. 41. 

Strategie s kostrou mají extrémně odlehlé výsledky v prvních dvou krocích výpočtu, ve 

kterých jsou směry přesnější než vzdálenosti v poměru větším než 10:1, čemuž odpovídá 

i vyšší výběrová směrodatná odchylka. V dalších krocích už se výsledky obou strategií 

s kostrou postupně, s klesající převahou přesnosti směrů, zlepšují. Od cca 130 % 

nejlepšího výsledku u počátečního poměru přesnosti úhlů a délek až k necelým 110 % 

nejlepšího výsledku na konci testu, kdy je výrazně vyšší přesnost vzdáleností. 
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Metody bez kostry v tomto testu vykazují menší rozptyl výsledků charakterizovaný 

výběrovou směrodatnou odchylkou (kolem 10 %), který se výrazně nemění v závislosti 

na změnách v poměru přesnosti měřených veličin. Strategie „stanoviska“ má v tomto 

testu nevýrazný trend ve zlepšování výsledků spolu se zvyšováním přesnosti vzdáleností. 

V průměru výsledky kolísají mezi 110 a 120 % nejlepšího. 

Strategie „celá síť“ vykazuje v tomto testu nejlepší výsledky, v průměru dosahuje 

méně jak 105 % nejlepšího výsledku. Jako jediná pak má opačný trend, kdy se zhoršuje 

se zvyšující se přesností vzdáleností a klesající přesností směrů. I v nejvyšším poměru 

přesností jsou její výsledky v průměru pod 110 % nejlepších. 

 

obr. 41: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

mostní sítě 

V porovnání vykresleném na obr. 42. můžeme vidět, že jak průměry, tak výběrové 

směrodatné odchylky se nejvíce liší na začátku test při převaze přesnosti úhlů. Při 

měnícím se poměru se pak postupně sbíhají a v posledních třech krocích testů jsou 

všechny metody v hledání optimálního řešení srovnatelně úspěšné. 
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Tyto výsledky korespondují s podobným testem z kap. 7.4, kde byly výsledky 

strategií u čtvercové sítě za různého poměru porovnávány s výsledky získanými hrubou 

silou. Konkrétní čísla vstupující do výpočtu byla odlišná, proto se výsledky neshodují. 

 

obr. 42: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

čtvercové sítě 

Výsledky testu provedeném na mostní síti jsou znázorněny na obr. 43. U strategií 

s kostrou opět můžeme pozorovat trend zlepšování výsledků v závislosti na snižování 

přesnosti úhlů a zvyšování přesnosti vzdáleností. Oproti předchozímu testu na čtvercové 

síti jsou výsledky na začátku testu výrazně horší, zejména u strategie „kostra celá síť“ 

jejíž průměrné počty měření jsou o stovky procent vyšší než nejlepší. 

Oproti tomu metody bez kostry vykazují jen menší výkyvy do 40 % od nejlepších 

výsledků. Strategie „stanoviska“ dosahuje nejlepších výsledků při vyšší přesnosti 

úhlových veličin, zatímco strategie „celá síť“ při vyšší přesnosti vzdáleností. Odlehlé 

hodnoty v rámci jednotlivých kroků jsou ale u této strategie podobně odlehlé bez ohledu 

na poměr přesnosti úhlů a vzdáleností.  
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obr. 43: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

mostní sítě 

Na obr. 44 jsou porovnány výsledky jednotlivých strategií. V porovnání průměrných 

výsledků vidíme, že při vyšší přesnosti směrů jsou úspěšnější metody bez použití kostry, 

při zvyšování přesnosti délek a snižování přesnosti směrů se výsledky jednotlivých 

strategií přibližují podobně jako u předchozí sítě.  
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obr. 44: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

mostní sítě 

Základní statistiky výsledků testu na trojúhelníkové síti jsou znázorněny na obr. 45. 

V tomto případě mají strategie využívající kostru v průběhu testu zlepšující se trend od 

průměru cca 120 % nejlepšího výsledku při přesnějších směrech až ke 110 % procentům 

nejlepšího výsledku u přesnějších vzdáleností.  

Průměrný výsledek strategie „stanoviska“ v průběhu testu kolísá kolem 110 % 

nejlepšího výsledku a není zde pozorovatelná žádná závislost na měnícím se poměru 

přesností měřených veličin. 

U strategie „celá síť“ se průměrný výsledek se zvyšující se přesností vzdáleností a 

klesající přesností směrů více odchyluje od nejlepších výsledků i poté ale nepřesahuje 

odchýlení průměru 105 % nejlepšího výsledku. 
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obr. 45: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

trojúhelníkové sítě 

Porovnání jednotlivých strategií při testu na trojúhelníkové síti je znázorněno na obr. 

46. Jednoznačně zde vidíme, že strategie „kostra stanoviska“, „kostra celá síť“ 

a „stanoviska“ poskytovaly v rámci testu srovnatelné výsledky. Strategie „celá síť“ 

poskytovala nejlepší výsledky bez ohledu na měnící se přesnost měřených veličin. Při 

vyšší přesnosti vzdáleností a nižší přesnosti úhlových veličin jsou s ní ostatní metody 

srovnatelné.  
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obr. 46: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

trojúhelníkové sítě 

Poslední test byl proveden na vytyčovací síti. Jeho výsledky jsou znázorněny 

v grafech na obr. 47. Jednotlivé strategie zde v závislosti na měnícím se poměru 

vzdáleností vykazují nejnáhodnější výsledky s méně výraznými trendy. Strategie 

s kostrou vykazují velmi kvalitní výsledky při převažující přesnosti směrů s průměrem 

mezi 100 a 130 % nejlepšího výsledků. Při přesnosti směrů 1 mgon (kdy se překlápí 

poměr z převahy přesnosti směrů na převahu přesnosti vzdáleností) se průměr vzdaluje 

od nejlepších hodnot a zejména se výrazně zvyšuje rozptyl výsledků. 

Nejkonzistentnějších výsledků v tomto případě dosahuje strategie „stanoviska“, jejíž 

průměrný výsledek se postupně zhoršuje ze 110 % při přesnějších směrech na 120 % 

nejlepšího výsledku při přesnějších vzdálenostech. 

Podobných hodnot s většími výkyvy dosahuje i strategie „celá síť“ v níž vzhledem 

k výkyvům není možné identifikovat žádný trend. Rozptyl výsledků má strategie stabilně 

nízký bez ohledu na změnu poměru přesností měřených veličin 
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obr. 47: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

vytyčovací sítě 

V porovnání jednotlivých strategií na obr. 48 můžeme pozorovat, že při přesnějších 

směrech jsou úspěšnější metody seskupující měření po stanoviskách. Při podobné 

přesnosti směrů a vzdáleností se zhoršuje průměrný výsledek a zejména jeho směrodatná 

odchylka u strategií s kostrou. Při výrazně převažující přesnosti vzdáleností nad přesností 

směrů jsou výsledky všech strategií srovnatelné. 
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obr. 48: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru přesnosti měřených veličin u 

vytyčovací sítě 

Na základě všech testů v této kapitole strategie bez kostry poskytují lepší výsledky při 

převažující přesnosti ve směrech. Při převažující přesnosti vzdáleností jsou ve většině 

případů jednotlivé strategie srovnatelné. 

7.8 Shrnutí výsledků testování 

Nově navržená metoda optimalizace poskytla ve zkoumaných testech řešení 

optimální, či optimálním blízká, což bylo ověřeno prohledáním všech existujících řešení.  

Ze srovnání jednotlivých strategií vyplynulo, že za určitých podmínek se některé jeví 

jako výhodnější. Strategie „kostra stanoviska“ a „celá síť“, což jsou ze své podstaty 

nejodlišnější strategie, poskytují většinu nejlepších řešení. Přesto se s ohledem na nízkou 

náročnost výpočtů vyplatí používat všechny strategie a výsledné řešení vybírat z jejich 

výsledků. 
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8 ZÁVĚR 

Téma optimalizace geodetických sítí bylo podrobně zkoumáno zejména v posledních 

60 letech. Vědeckých prací, které se jí věnují, je celkem velké množství, z velké části ale 

pochází z úzkého okruhu autorů. Základy pro další výzkumy položili zejména Baarda v 

[5], Grafarend v [3], Schaffrin v [1], Teunissen v [6], Schmitt v [7] a Koch v [8]. 

Nejkomplexnější řešení pak představil Kuang v [21]. Publikované optimalizační metody 

vesměs v předvedených příkladech fungují, ale jejich reálné užití v praxi je složité. 

U designu 1. řádu je omezení dané prostorovými možnostmi, u designu 2. řádu jsou 

problémem obecné hodnoty vah a rozdělení v praxi současně určovaných veličin. 

U některých metod jsou pak používána složitá optimalizační kritéria, která nemají reálný 

význam. 

Cílem práce bylo: 

• Vytvořit novou metodu, případně modifikovat existující optimalizační metodu 

tak, aby měla jednoduché a jasné využití při plánování geodetických sítí v praxi. 

• Prověřit vlastnosti a výsledky této metody na dostatečném množství testů. 

• Zajistit, aby tato metoda optimalizace řešila problémy, vytýkané metodám 

z literatury. 

Cíle práce byly splněny, v rámci disertační práce byl navržen optimalizační 

algoritmus, založený na metodě maximálního přírůstku přesnosti, dodržující následující 

zásady: Optimalizujeme celočíselné počty opakování jednotlivých měření. Veličiny 

měřené zároveň mají stejný počet opakování (v rámci záměry, potažmo celé stanovisko). 

Algoritmus pracuje s několika nezávislými strategiemi, z jejichž výsledků jde vždy 

vybrán nejlepší, což zvyšuje pravděpodobnost nalezení řešení blízkého optimálnímu. 

Metoda byla podrobena rozsáhlému testování, které prokázalo, že nachází řešení 

optimální případně optimálnímu blízké a potvrzuje volbu paralelního výpočtu pomocí 

více strategií.  

  



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

96 

 

  



Kapitola 9                       

97 

 

9 LITERATURA 

[1] SCHAFFRIN, B, Aspects of Network Design. The optimization and design of 

geodetic networks (1st ed., pp. 56-73). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, 1985. 

[2] BAGHERBANDI, M., ESHAGH, M., and SJÖBERG, L. E. Multi-objective versus 

single-objective models in geodetic network optimization [Online]. Nordic Journal 

of Surveying and Real Estate Research, vol. 6 no. 1, pp. 7-20, 2009. Retrieved from 

http://ojs.tsv.fi/index.php/njs/article/view/2703/2477 

[3] GRAFAREND, E. W. Optimization of Geodetic Networks. Bolletino di Geodesia 

Scienze Affini vol. 33, no. 4, pp. 351-406, 1974.  

[4] SCHAFFRIN, B., and GRAFAREND, E. W., Kriterion-Matrizen II – 

Zweidimensionale homgene und isotrope geodätische Netze, ZWF, Tei IIa, No. 5, 

pp. 183-194, Tei IIb, No. 11, pp. 485-493, 1982,. 

[5] BAARDA, W. A testing procedure for use in geodetic networks (5 ed.). Delft: 

Kanaalweg 4, Rijkscommissie voor Geodesie, 1968. 

[6] TEUNISSEN, P., Zero Order Design: Generalized Inverses, Adjustment, the Datum 

Problem and S-Transformations. The optimization and design of geodetic 

networks (1st ed., pp. 11-55). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. 

[7] SCHMITT, G., Third Order Design. The optimization and design of geodetic 

networks (1st ed., pp. 122-131). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 

1985. 

[8] KOCH, K. R., First Order Design: Optimization of the Configuration of a Network 

by Introducing Small Position Changes. The optimization and design of geodetic 

networks (1st ed., pp. 56-73). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. 

[9] BERNE´, J. L.,   BASELGA, S., First-order design of geodetic networks using the 

simulated annealing method. Journal of Geodesy, vol.  78, pp. 47–54, 2004. 

Retrieved from http://personales.upv.es/~serbamo/simulated %20annealing.pdf 

[10] METROPOLIS, N., ROSENBLUTH, M., ROSENBLUTH, A., TELLER, A., 

TELLER,E.  Equation of state calculations by fast computing machines. J Chem 

Phys 21(6), 1087–1092, 1953. 

[11] KIRKPATRICK, S., GELATT, C. D. Jr., VECCHI, M. P. Optimization by 

simulated annealing. Science 220(4598), 671–680, 1983. 

http://ojs.tsv.fi/index.php/njs/article/view/2703/2477
http://personales.upv.es/~serbamo/simulated%20annealing.pdf


ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

98 

 

[12] YETKIN, M.,  INAL, C., YIGIT, C.O. Optimal Design of Deformation Monitoring 

Networks Using PSO algorithm.Symphosium on deformation measurement and 

analysis. Lisbon, 2008. 

[13] KENNEDY J., EBERHART R.C. Particle Swarm Optimization. Proceedings, IEEE 

Int Conf on Neural Networks, IV: pp. 1942-1948. IEEE Service Center, Piscataway, 

New Jersey, 1995. 

[14] KUBÁČEK, L.: Statistical theory of geodetic networks. VÚGTK, 2013, ISBN 978-

80-85881-31-8, 285 s.  

[15] KUKUČA, J., BARTOŠOVÁ, L., PECÁR, J.: Optimalizácia geodetických sietí. 

Geodetický a kartografický obzor 23(65), 1977, č. 8, s. 183-187.  

[16] KUKUČA, J., BARTOŠOVÁ, L., PECÁR, J.: Metódy optimalizácie geodetických 

sietí v praxi. Geodetický a kartografický obzor 23(65), 1977, č. 12, s. 305-311.  

[17] STANĚK, V., KOPÁČIK, A.: Optimalizácia merania vytyčovanej siete mosta. 

Geodetický a kartografický obzor 29(71), 1983, č. 2, s. 41-46.  

[18] AMIRI-SEEMKOOEI, A. R., A New Method for Second Order Design of Geodetic 

Networks: Aiming at High Reliability. Survey review, vol. 37, no. 293, pp. 552-

560, 2004. 

[19] AMIRI-SEEMKOOEI, A. R., and ALI, M., S.: Approach for Equivalent Accuracy 

Design of Different Types of Observations. Journal Of Surveying 

Engineering, 130(1), 1-5, 2004. 

[20] PECÁR, J.: Rozšírenie možností optimalizácie geodetických sietí kombinováním 

kritérii optimality. Geodetický a kartografický obzor 35(77), 1989, č. 3, s. 49-54. 

[21] KUANG, S.L., Optimization and design of deformation monitoring schemes, PhD 

dissertation, Dept. of surveying Eng., Technical Report, No. 157, UNB 

Frederiction, Canada, 1991. 

[22] CORMEN, T. H. Introduction to algorithms. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 

c2001. ISBN 978-0-262-03293-3. 

[23] MathWorks: Makers of MATLAB and Simulink . MathWorks - Makers of 

MATLAB and Simulink [online]. Copyright © 1994 [cit. 03.07.2022]. Dostupné z: 

https://www.mathworks.com/ 

[24] GNU GAMA: Adjustment of surveying networks. [online] [cit. 03.07.2022]. 

Dostupné z: https://www.gnu.org/software/gama/ 

[25] ŠTRONER, M., URBAN, R., MICHAL, O.: New geodetic measurement number 

optimization method – method of the maximal precision increment. GEODÉZIA, 

https://www.mathworks.com/


Kapitola 9                       

99 

 

KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2016. Košice: 

Berg Faculty TU Košice, 2016, ISBN 978-80-553-2603-0. 

[26] ŠTRONER, M., URBAN, R., a MICHAL, O. GNSS network optimization by the 

method of the maximal precision increment. In: 17th International 

Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Geodesy and Mine 

Surveying. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 

2017. Albena, 27.06.2017 - 06.07.2017. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2017, s. 

347-354. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-02-7. 

[27] ŠTRONER, M., MICHAL, O. a URBAN, R. Enhanced maximal precision 

increment method for network measurement optimization. In: HURČÍKOVÁ, V. a 

MOLČÍKOVÁ, S., eds. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017. Geodézia, 

kartografia a geoinformatika 2017. Demanovská dolina, 10.10.2017 – 13.10.2017. 

Košice: Berg Faculty TU Košice. 2017, ISBN 978-80-553-2814-0. 

[28] HAMPACHER, M., ŠTRONER, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské 

geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 

2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5. 

[29] BRAUN, J., ŠTRONER, M.,  URBAN, R., DVOŘÁČEK, F.: Suppression of 

Systematic Errors of Electronic Distance Meters for Measurement of Short 

Distances. Sensors - Open Access Journal. 2015, vol. 15, no. 8, p. 19264-19301. 

ISSN 1424-8220. 

  



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

100 

 

 



Kapitola 10                       

101 

 

10 PŘÍLOHY 

Seznam obrázků 

obr. 1: Testovací nivelační síť 1[25], ............................................................................. 32 

obr. 2: Testovací nivelační síť 2 [25], ............................................................................ 33 

obr. 3: Testovací nivelační síť 3 [25]. ............................................................................ 34 

obr. 4: Síť GNSS pro určování deformací se vzdálenými pevnými body. ..................... 35 

obr. 5: Optimalizovaná síť s vynechaným stanoviskem ................................................. 37 

obr. 6: Nivelační síť bez kostry ...................................................................................... 39 

obr. 7: Stejná nivelační síť se zavedenou kostrou. ......................................................... 40 

obr. 8: Polohová síť optimalizovaná bez použití počáteční kostry, směry přesnější než 

délky ............................................................................................................................... 41 

obr. 9: Polohová síť optimalizovaná s kostrou, směry přesnější než délky .................... 41 

obr. 10: Polohová síť optimalizovaná bez kostry, délky přesnější než směry ................ 42 

obr. 11: Polohová síť optimalizovaná s kostrou, délky přesnější než směry .................. 42 

obr. 12: Malá nivelační síť s kostrou. ............................................................................. 45 

obr. 13: Nivelační síť s kostrou. ..................................................................................... 46 

obr. 14: Nivelační síť s přímo určenou kostrou .............................................................. 46 

obr. 15: Výsledek optimalizace po aplikaci kostry přímo určené z kavarianční metody.

 ........................................................................................................................................ 47 

obr. 16: Vývojový diagram optimalizačního algoritmu. ................................................ 50 

obr. 17: Konfigurace měření v mezivýsledcích pro jednotlivé způsoby hledání 

optimálního řešení. ......................................................................................................... 51 

obr. 18: Počty měření v mezivýsledcích pro jednotlivé způsoby hledání optimálního 

řešení. .............................................................................................................................. 52 

obr. 19: Testovací čtvercová síť ..................................................................................... 56 

obr. 20: Testovací trojúhelníková síť ............................................................................. 57 

obr. 21: Testovací mostní síť .......................................................................................... 58 

obr. 22: Testovací vytyčovací síť ................................................................................... 58 

obr. 23: Body čtvercové sítě s 500 variantami ............................................................... 59 

obr. 24: Závislost optimálního počtu měření na vzdálenostech mezi body „čtvercové sítě“.

 ........................................................................................................................................ 60 

obr. 25: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s vyšším požadavkem 

na přesnost ...................................................................................................................... 65 



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

102 

 

obr. 26: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s nižším požadavkem 

na přesnost ...................................................................................................................... 67 

obr. 27: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou, směry přesnější než 

vzdálenosti ...................................................................................................................... 68 

obr. 28: Histogram výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou, vzdálenosti přesnější 

než směry ........................................................................................................................ 69 

obr. 29: Histogram normovaných výsledků u čtvercové sítě ......................................... 71 

obr. 30: Histogram normovaných výsledků u mostní sítě. ............................................. 72 

obr. 31 Histogram normovaných výsledků u trojúhelníkové sítě ................................... 74 

obr. 32: Histogram normovaných výsledků u vytyčovací sítě ....................................... 75 

obr. 33:Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku 

na přesnost u čtvercové sítě ............................................................................................ 77 

obr. 34: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u 

čtvercové sítě .................................................................................................................. 78 

obr. 35: Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku 

na přesnost u mostní sítě ................................................................................................. 79 

obr. 36: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u mostní 

sítě ................................................................................................................................... 80 

obr. 37: Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku 

na přesnost u trojúhel. sítě .............................................................................................. 81 

obr. 38: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u 

trojúhelníkové sítě .......................................................................................................... 82 

obr. 39: Vykreslení statistik jednotlivých strategií v závislosti na měnícím se požadavku 

na přesnost u vytyčovací sít ............................................................................................ 83 

obr. 40: Porovnání jednotlivých strategií při měnícím se požadavku na přesnost u 

vytyčovací sítě ................................................................................................................ 84 

obr. 41: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u mostní sítě ........................................................................ 86 

obr. 42: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u čtvercové sítě ................................................................... 87 

obr. 43: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u mostní sítě ........................................................................ 88 

obr. 44: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u mostní sítě ........................................................................ 89 



Kapitola 10                       

103 

 

obr. 45: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u trojúhelníkové sítě ........................................................... 90 

obr. 46: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u trojúhelníkové sítě ........................................................... 91 

obr. 47: Statistiky výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u vytyčovací sítě ................................................................. 92 

obr. 48: Porovnání výsledků jednotlivých strategií v závislostí na měnícím se poměru 

přesnosti měřených veličin u vytyčovací sítě ................................................................. 93 

 



ČVUT v Praze      Optimalizace měření v geodetických sítích 

104 

 

Seznam tabulek 

tab. 1: Optimalizované parametry designů 0. až 3. řádu. ................................................ 17 

tab. 2: Parametry optimalizace GNSS sítě ...................................................................... 35 

tab. 3: Souhrn mezivýsledků při hledání optimálního řešení .......................................... 53 

tab. 4: Souřadnice bodů testovacích sítí. ......................................................................... 55 

tab. 5: Parametry a požadavky na přesnost při kontrole hrubou silou. ........................... 62 

tab. 6: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s vyšším požadavkem 

na přesnost u čtvercové sítě ............................................................................................. 64 

tab. 7: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou silou s nižším požadavkem 

na přesnost ....................................................................................................................... 66 

tab. 8: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou, směry přesnější než 

vzdálenosti ....................................................................................................................... 67 

tab. 9: Porovnání výsledků optimalizace s kontrolou hrubou, vzdálenosti přesnější než 

směry ............................................................................................................................... 69 

tab. 10: Souhrn porovnání s optimem určeným hrubou silou. ........................................ 70 

tab. 11: Parametry sítí a požadavky na přesnost v následujících testech. ....................... 70 

tab. 12: Souhrn výsledků jednotlivých metod u čtvercové sítě ....................................... 71 

tab. 13: Souhrn výsledků jednotlivých metod u mostní sítě ........................................... 72 

tab. 14: Souhrn výsledků jednotlivých metod u trojúhelníkové sítě ............................... 73 

tab. 15: Souhrn výsledků jednotlivých metod u vytyčovací sítě ..................................... 74 

tab. 16: Zhodnocení výsledků v této kapitole ................................................................. 75 

tab. 17: Parametry sítí a požadavky na přesnost v následujících testech. ....................... 76 

tab. 18: Parametry sítí a požadavky na přesnost v následujících testech. ....................... 85 

 



Kapitola 10                       

105 

 

Seznam elektronických příloh 

• texty 

o disertacni-práce_ondrej-michal_2022 – tento text 

o teze-obhajoba_ondrej-michal – teze k obhajobě disertační práce 

o poster-obhajoba_ondrej-michal – poster k obhajobě disertační práce 

• skripty – složka obsahující skripty a funkce software MatLab 

o run.m – spouštěcí soubor optimalizace 

o holand_market_poloha.m – funkce hledající optimum pomocí metody 

maximálního přírůstku přesnosti 

o holand_vyprodej_poloha – funkce hledající optimum pomocí metody 

minimálního poklesu přesnosti 

o hodnoceni.m – funkce počítající charakteristiky přesnosti bodů z 

kovarianční matice 

o seskup_mereni.m – funkce seskupující observace do zadaných skupin 

o design_matrix.m – funkce tvořící matici plánu na základě souřadnic bodů 

a možných observací 

o derivace_observace.m – funkce počítající parciální derivaci pozorování 

podle zprostředkujících 

o vytvor_vahovou_matici.m – funkce na váhovou matici z přesnosti měření 

o var_rep.m – funkce pro kontrolu optimalizace hrubou silou 

• testovaci_site – soubory definujicí sítě pro testování v kapitole 7 

o ctvercova_sit.txt – souřadnice bodů čtvercové sítě 

o ctvercova_sit_mereni.txt – dvojice bodů s možnou záměrou 

o ctver_sit500.mat – pseudonáhodné varianty sítě pro stat. testy 

o mostni_sit.txt – souřadnice bodů mostní sítě 

o mostni_sit_mereni – dvojice bodů s možnou záměrou 

o mostni_sit500.mat – pseudonáhodné varianty sítě pro stat. testy 

o troj_sit.txt – souřadnice bodů trojúhelníkové sítě 

o troj_sit_mereni – dvojice bodů s možnou záměrou 

o troj_sit500.mat – pseudonáhodné varianty sítě pro stat. testy 

o vytysit.txt – souřadnice bodů vytyčovací sítě 

o vytysit.mereni – dvojice bodů s možnou záměrou 

o vytysit500.mat – pseudonáhodné varianty sítě pro stat. testy 
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Seznam použitých zkratek a značení 𝜎0  ............................................................................................... jednotková směrodatná odchylka 𝜎𝜓 ....................................................................................směrodatná odchylka vodorvného směru 𝜎𝑧 ......................................................................................... směrodatná odchylka zenitového úhlu 𝜎𝑑 ............................................................................................... směrodatná odchylka šikmé délky 

ppm ..................................................................................... parts per milion, počet dílků na milion 𝑘𝑜𝑣 .................................................................................................................... obecná kovariance 𝑨 .................................................................................................................................. matice plánu 𝑷 ............................................................................................................................... váhová matice 𝑵 ..................................................................................................... vektor počtů opakování měření 𝐌𝒙 .............................................................................. kovarianční matice vyrovnancých souřadnic 𝑹 ....................................................................................... redundancy matrix; matice přeurčenosti 𝑰 .......................................................................................................................... jednotková matice 𝑫 .......................................................................................................... matice umístění do prostoru 𝐾𝑤 .................................................................. optimalizovaná charakteristika kovarianční matice) 𝜆𝑀𝑥 ................................................................................................. vlastní číslo kovarianční matice 

MNČ ..................................................................................................... metoda nejmenších čtverců 

SOOM ........... Single-Objective Optimization Method; jednoparametrické optimalizační metody 

MOOM .............. Multi-Objective Optimization Method; víceparametrické optimalizační metody 

ZOD .................................................................................... zero order design, design nultého řádu 

FOD .................................................................................... first order design, design prvního řádu 

SOD ............................................................................... second order design, design druhého řádu 

THOD .................................................................................. third order design, design třetího řádu 

COMD ............................................................ combined design, kombinovaný design 1. a 2. řádu 

PSO.................................................................. particle swar algorithm, optimalizce hejnem částic 𝐾𝑤 .................................................................... optimalizovaná charakteristika kovarianční matice 


