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1 Úvod  

Cílem této bakalá�ské práce je experimentální ur�ení tvaru a rozm�ru efektivních stop 

dálkom�r� totálních stanic Trimble S6 High Precision a Trimble S8 High Precision, a to 

vzhledem ke skute�nosti, že parametry efektivní stopy dálkom�r� nejsou zpravidla 

výrobcem p�ístroj� uvád�ny. 

Znalost tvaru a rozm�ru efektivní stopy dálkom�r� je d�ležitá p�edevším z d�vodu 

vhodného rozmíst�ní m��ických odrazných za�ízení v terénu, zejména pokud existuje 

nebezpe�í odrazu paprsku dálkom�ru od více odrazných ploch, nacházejících se v t�sné 

blízkosti �i v zákrytu. Znalost t�chto parametr� je též nezbytná pro volbu optimální 

velikosti m��ického cíle, s ohledem na délku zám�ry (odpovídající velikost ter�e vzhledem 

k velikosti stopy). 

Experimenty provád�né v rámci této bakalá�ské práce ur�ují parametry efektivní stopy 

pro totální stanice, nastavené do módu m��ení na odrazné plochy. Výzkum je zam��en na 

p�ípad, kdy je odrazná plocha nastavena kolmo na zám�rnou p�ímku dalekohledu. 

Vzhledem k tomu, že podobný experiment byl uskute�n�n v roce 2012 v rámci 

diplomové práce Ing. Barbory Kaanové[1], která parametry zkoumala pro totální stanici 

Topcon GPT 7501 (pulsní dálkom�r) a taktéž pro Trimble S6 High Precision, je díl�ím 

cílem mé bakalá�ské práce též porovnání a zhodnocení výsledk� dvou nezávisle 

provedených experiment�, dosažených s �asovým odstupem. 

�
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2 ��������	


Tvar a velikost efektivní stopy byly hodnoceny pro totální stanice Trimble S6 HP a 

Trimble S8 HP p�edevším proto, že typ S6 byl zkoumán i Ing. Kaanovou[1] a výsledky lze 

tedy porovnat. Dále lze provést porovnání výsledných parametr� typ� S6 a S8, které mají 

stejný fázový dálkom�r, ovšem odlišnost softwar� m�že zp�sobit rozlišnost výsledk�. 

K m��ení byl dále použit p�ípravek s odraznými štítky, vyvinutý na kated�e speciální 

geodézie, který je stejn� jako p�ístrojové vybavení použité pro tento experiment majetkem 

Katedry speciální geodézie, Fakulty stavební �VUT. V níže uvedených parametrech 

p�ístroj� jsou informace uvedené výrobcem, týkající se pouze dálkom�ru, jelikož úhlové 

m��ení není p�edm�tem této práce. 

2.1 Trimble S6 HP 

Tato totální stanice obsahuje fázový dálkom�r s ozna�ením HP high precision, 

v p�ekladu vysoká p�esnost.  Zdrojem sv�tla je pulsní laserová dioda 660 nm[2]. 

Obr. 2.1 – Trimble S6 HP
[5]
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Rozm�r dálkom�rné stopy udávané výrobcem v hranolovém módu m��ení:   

  horizontáln� 4 cm/100 m 

  vertikáln�  4 cm/100m 

Rozm�r dálkom�rné stopy udávané výrobcem v módu DR (direct reflex) tzn. 

bezhranolové m��ení: 

  horizontáln� 2 cm/50 m 

  vertikáln�  2 cm/50m 

Rozsah atmosférických korekcí:  od -130 ppm do 160 ppm 

Hranolový mód: 

P�esnost: 1mm + 1ppm, za podmínky teploty 5°C  až 45°C 

 Dosah:  na 1 hranol:  B�žný režim        do 3000 m 

     Režim m��ení dlouhých délek    do 5000 m 

na 3 hranoly:  B�žný režim        do 5000 m 

     Režim m��ení dlouhých délek    do 7000 m 

 Doba m��ení: 2 s 

 Bezhranolový mód (DR mode): 

P�esnost: 3mm + 2ppm 

 Dosah:  na Kodak Gray Card (s odrazivostí 18%): >120 m     

   na Kodak Gray Card (s odrazivostí 90%): >150 m 

 Doba m��ení: 3-15 s 

Data z technické specifikace p�ístroje [3]. 

Výrobní �íslo použitého p�ístroje: 92120086 
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2.2 Trimble S8 HP 

Trimble S8 HP je nov�jší verzí nejp�esn�jších totálních stanic firmy Trimble, vychází 

z modelu S6.  Sv�tlo je generováno pulsní laserovou diodou 660 nm[10]. 

Obr. 2.2 – Trimble S8 HP
[6]

Rozm�r dálkom�rné stopy udávané výrobcem v hranolovém módu m��ení:   

  horizontáln� 4 cm/100 m 

  vertikáln�  4 cm/100m 

Rozm�r dálkom�rné stopy udávané výrobcem v módu DR (direct reflex) tzn. 

bezhranolové m��ení: 

  horizontáln� 2 cm/50 m 

  vertikáln�  2 cm/50m 
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Rozsah atmosférických korekcí:   od -130 ppm  do 160 ppm 

Hranolový mód: 

P�esnost: 1mm + 1ppm 

 Dosah:  na 1 hranol:  B�žný režim       do 3000 m 

     Režim m��ení dlouhých délek    do 5000 m 

na 3 hranoly:  B�žný režim      do 5000 m 

     Režim m��ení dlouhých délek    do 7000 m 

 Doba m��ení: 2 s 

 Bezhranolový mód (DR mode): 

P�esnost: 3mm + 2ppm 

 Dosah:  na Kodak Gray Card (s odrazivostí 18%): >120 m     

   na Kodak Gray Card (s odrazivostí 90%): >150 m 

 Doba m��ení: 3-15 s 

P�estože doba m��ení udávaná výrobcem je stejná pro oba použité modely, m��ení 

typem S8 HP bylo výrazn� rychlejší z d�vodu rychlejšího pr�m�rování nam��ených délek. 

Data z technické specifikace p�ístroje [4]. 

Výrobní �íslo použitého p�ístroje: 98111877

2.3 P�ípravek 

P�ípravek se dv�ma odraznými štítky byl speciáln� vytvo�en pro dvouštítkový 

experiment. Každý ze štítk� je �tvercový, o délce strany 60 mm. Štítky jsou umíst�ny tak, 

aby na sebe ve sm�ru zám�ry zdánliv� navazovaly, a jsou v��i sob� vzájemn� posunuty o 

200 mm (viz obr. 2.4). Tato odrazná soustava je umíst�na na oto�ném rameni, pomocí 

n�hož lze p�ípravek sm�rovat do r�zných poloh m��ení (viz obr. 4.2). Na rameni jsou 

rysky, které slouží k nato�ení do základních poloh, toto nato�ení lze realizovat i pomocí 

kovové desti�ky, která je p�íslušenstvím p�ípravku. P�iložením této desti�ky lze p�ípravek 

nasm�rovat p�esn� i do diagonálních poloh. Štítky na sob� nesou stupnice 
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s dvoumilimetrovým d�lením. Dále je p�ípravek opat�en stupnicemi s milimetrovým 

d�lením. Celá odrazná soustava je pevn� spojena s klasickou geodetickou trojnožkou, �ímž 

je zajišt�na možnost p�ipevn�ní ke stativu pomocí upínacího šroubu.  

Obr. 2.3 – P�ípravek (horizontální poloha) 

Obr. 2.4 – P�ípravek v horizontální poloze – pohled shora 
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�íslování stupnic je d�lané tak, aby stupnice za�ínala a kon�ila celým �íslem. 

Kratší stupnice slouží pouze pro pohododln�jší �tení, p�ípadn� pro ov��ení správnosti 

�tení.

Obr. 2.5 – �íslování stupnic p�ípravku 
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3 ��������

V sou�asnosti nejrozší�en�jší metodou m��ení délek je elektronické m��ení, které je 

nejen nejrychlejší, ale i nejp�esn�jší. Elektronické dálkom�ry tém�� stoprocentn� nahradily 

d�ív�jší metody ur�ení délek, které se dnes používají jen ve výjime�ných situacích (mezi 

tyto metody �adíme a� už p�ímé m��ení vzdálenosti, v podob� pásma �i invarových drát�, 

tak nep�ímé, v podob� nitkových dálkom�r�, �i paralaktického ur�ení vzdálenosti). 

Elektronické m��ení délek �adíme k nep�ímému m��ení délek, jelikož délka je ur�ena 

z m��ení tranzitního �asu a známé rychlosti elektromagnetického vln�ní, které dálkom�r 

vysílá. Tranzitní �as je doba, kterou vyslaná vlna pot�ebuje k uražení vzdálenosti od 

vysíla�e k odrazné ploše a zp�t[8].  

Tranzitní �as lze ur�it p�ímo – potom se jedná o pulsní dálkom�r, v p�ípad� nep�ímého 

m��ení tranzitního �asu (m��ení fázového posunu), hovo�íme o fázových dálkom�rech. 

P�ístroje použíté pro tuto práci mají dálkom�r fázový, proto je v následujícím odstavci 

podrobn�ji popsán jejich princip[7]. 

3.1 Fázové dálkom�ry 

Vln�ní se po odrazu od odrazného za�ízení vrací do p�ijíma�e s ur�itým fázovým 

posunem (tento posun je vlastn� dom�rkem m��ené délky viz obr. 3.2). Fázový posun je 

ur�en porovnáním okamžité velikosti fáze vysílané a p�ijímané vlny. Délky se m��í pomocí 

více frekvencí, obvykle 2 – 3. [8]

Obr. 3.1 – Schéma sv�telného dálkom�ru. [8] 
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d … dom�rek  

� ... vlnová délka. 

Obr. 3.2 – Ur�ení fázového dom�rku. [8] 
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4 Dvouštítkový experiment 

Experiment navržen v rámci diplomové práce Ing. Kaanové[1] 

4.1 Princip 

V tomto experimentu byl prom��en p�ípravek, umíst�ný vzhledem k zám�rné p�ímce 

totální stanice tak, aby odrazné plochy obou vzájemn� posunutých štítk� (obr.2.3) na sebe 

p�esn� navazovaly, a to pro ob� totální stanice na vzdálenost p�ibližn� dvaceti metr�

(p�esné ur�ení délky pro tento experiment není sm�rodatné). Princip experimentu spo�ívá 

v zjišt�ní nejv�tší možné odchylky zám�rné p�ímky od odrazného štítku, a to ve všech 

sm�rech,  kdy je p�ístroj v módu m��ení na odrazné plochy ješt� schopen ur�it délku. Od 

tohoto zacílení jsou délky na p�ípravku prom��eny s krokem 2 mm, a to v horizontální, 

vertikální i obou diagonálních polohách. Cílení po 2 mm se d�je vždy ve sm�ru, v kterém 

je nato�en p�ípravek. 

Pozornost je zde kladena p�edevším na p�echod mezi dv�ma odraznými plochami, kde 

je zjiš�ováno krajní cílení, kdy m��ená délka ješt� není ovlivn�na odrazem od vedlejší 

odrazné plochy. Zjiš�ováno je také, zda se nam��ená vzdálenost mezi body na pomezí 

dvou štítk� zm�ní skokov� nebo bude m��ení jevit známky pozvolného p�echodu. 

Nam��ené hodnoty byly vyneseny do graf� ( ukázka viz obr. 4.4 a 4.5, zbylé grafy jsou 

v p�ílohách této práce)  a �íselné rozm�ry stopy do tabulek. 

4.2 Postup m��ení 

Experimentální m��ení jsem osobn� realizoval v laborato�i B-s128, Fakulty stavební 

�VUT.  Jedná se o místnost s konstantní teplotou, atmosférickým tlakem i sv�telnými 

podmínkami, p�esto byla do stroje, pro maximalizaci p�esnosti, zadávána aktuální teplota i 

tlak.  
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4.2.1 P�íprava m��ení 

Totální stanice byla umíst�na na pilí� délkové základny v laborato�i a byla 

zhorizontována. Na totální stanici byl nastaven zenitový úhel 100 gon a byla zapnuta 

laserová stopa. Ve vzdálenosti p�ibližn� 20 m od totální stanice byl umíst�n stativ 

s p�ípravkem. Odrazný systém byl umíst�n kolmo na zám�rnou p�ímku, a to tak, aby ve 

vertikální poloze p�ípravku laserová stopa mí�ila p�esn� na rozhraní dvou odrazných štítku 

a zárove	, aby nebyla vid�t mezera mezi štítky, �ili aby stopa neprosvítala za p�ípravek, 

�ímž bylo docíleno umíst�ní horizontu p�ístroje do st�edu odrazného systému. Stativ byl 

tedy vyzvednut do horizontu p�ístroje.

P�esné nasm�rování horizontální a vertikální polohy p�ípravku bylo provedeno pomocí 

totální stanice, kdy rysky ryskového k�íže mají p�esn� kopírovat rysky odrazných štítk� na 

p�ípravku.

  Obr. 4.1 – Situace m��ení s p�ípravkem ve vertikální poloze 
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4.2.2 Experimentální m��ení 

Totální stanice byla nastavena do módu m��ení šikmých délek na odrazné plochy,  

dále bylo nastaveno trojí m��ení každé délky (do zápisníku exportovaného p�ístrojem je 

zaznamenán pr�m�r t�chto t�í m��ení).  

Nejprve bylo v prom��ovaném sm�ru zacíleno mimo štítky v úrovni odpovídající 

rysky na štítkách, tak aby p�ístroj nebyl schopen zm��it danou délku. Postupn� bylo ve      

2mm krocích cíleno sm�rem k štítk�m, až p�ístroj délku zm��il. Nam��ená délka byla 

uložena a bylo zaznamenáno �tení na stupnici p�ípravku. Vzdálenost krajního bodu, na 

který bylo ješt� možné m��it délku, od odrazného štítku je jedním z rozm�r� efektivní 

stopy (viz obr. 4.3). Dále byl p�ípravek postupn� prom��ován s 2 mm krokem, 

realizovaným podle stupnice na p�ípravku, a to až do bodu, kdy byl p�ístroj ješt� schopen 

zm��it délku na druhé stran�. Kv�li pozd�jšímu zpracování bylo zaznamenáno �íslo bodu 

na okraji štítku a na jejich rozmezí. Takto prom��en byl p�ípravek ve všech polohách, 

p�ecilováno vždy bylo ve sm�ru, v kterém byl umíst�n p�ípravek (tzn. p�ípravek 

v horizontální poloze - p�ecilováno bylo zleva doprava,  p�ípravek ve vertikální poloze – 

p�ecilováno bylo shora dol�, atd. ).  

M��ení bylo provedeno ve �ty�ech polohách p�ípravku, horizontální, vertikální a obou 

diagonálních (viz obr. 4.2). 

Obr. 4.2  – Polohy p�ípravku
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Na obrázku 4.3 je zachyceno ur�ení jednoho ze zjiš�ovaných rozm�r� stopy. P�ípravek 

je zde v horizontální poloze, �erven� je symbolicky vyzna�ena efektivní stopa dálkom�ru, 

mod�e pak jeden z rozm�r� stopy. Takovýchto rozm�r�, vzhledem k m��ení v n�kolika 

polohách p�ípravku je zjišt�no osm.   

Obr. 4.3 – Ur�ení rozm�ru stopy (horizontální poloha p�ípravku)

4.3 Zpracování 

Prioritou tohoto experimentu je p�edevším zjišt�ní p�echodu mezi dv�ma štítky.       

Na ur�ení tvaru a rozm�ru stopy je vhodn�jší jednoštítkový experiment, proto byl 

experiment uskute�n�n pro každý p�ístroj pouze pro délku 20 m.   

Všechny nam��ené šikmé vzdálenosti byly p�evedeny na vodorovné (vzorec 4.3) a 

vyneseny do graf� (obr.4.4 a 4.5), kde jednu osu tvo�ily vodorovné délky a druhou po�adí 

bodu. Do graf� byly vyzna�eny body okraj� štítk� a jejich rozmezí, jelikož bylo 

p�ecilováno v 2 mm kroku, z grafu lze vy�íst vzdálenost daného cílení od rozhraní, 

p�ípadn� hrany štítku. 

Ur�ení jednotlivých rozm�r� stopy je obdobné jako v jednoštítkovém experimentu viz 

kapitola 5. Princip tohoto ur�ení je názorn� vykreslen v obrázku 4.3.

�� ���� � ��	�
��
(4.3) 

dh... vodorovná délka 

ds… šikmá délka 

Z… zenitový úhel  
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4.4 Zhodnocení dvouštítkového experimentu 

Oba p�ístroje prokázaly ur�itou nejistotu p�i m��ení délky na rozhraní dvou štítk�. 

Takto m��enou délku ob� totální stanice mnohem déle vyhodnocovaly. U obou p�ístroj� se 

ob�as stalo, že p�i m��ení n�kam na pomezí obou štítk� byla zm��ená délka výrazn� mimo 

a naprosto vy�nívala z grafu (viz obr. 4.4). U modelu S6 byly n�kolikrát pozorovány mírné 

nep�esnosti (v �ádech mm) p�i cílení mimo štítek, v krajních polohách efektivní stopy. 

 Podstatný rozdíl byl též zaznamenán v celkové dob� m��ení, kdy nov�jší typ S8 

pr�m�roval m��ení výrazn� rychleji.  

Pro ukázku je zde uveden graf pro model S8 s chybným vyhodnocením délek na 

rozhraní štítk� (obr. 4.4) a tentýž graf po vyjmutí t�chto vadných délek (obr. 4.5). Všechny 

ostatní grafy jsou obsaženy v p�ílohách. 

  

Obr. 4.4 – Graf nam��ených délek - dvouštítkový experiment – vodorovná poloha 

p�ípravku – Trimble S8 HP
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Obr. 4.5 – Graf nam��ených délek - dvouštítkový experiment – vodorovná poloha 

p�ípravku po odstran�ní chyb– Trimble S8 HP

V obr. 4.5 lze pozorovat mírné odchylky v nam��ených délkách, ty jsou zp�sobeny 

nahodilou chybou v dálkom�rném m��ení.  

 Pro p�ehlednost bylo zvoleno stejné zna�ení jednotlivých rozm�r� stopy, jako 

v diplomové práci Ing. Kaanové [1] (viz obr. 4.6).   

Obr. 4.6 – Zna�ení rozm�r� stopy
[1] 
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20 m – dvouštítkový experiment 

[mm] S6 S8 Rozdíl 

a = ����� ����� ����

a´= ����� ����� �����

b = ���� ���� ����

b´= ���� ����� �����

c = ����� ����� ����

c´= 	��� ����� �����

d = ���� ����� �����

d´= ����� ����� ����

Tabulka 1 –Porovnání rozm�r� efektivní stopy zkoumaných totálních stanic 

z dvouštítkového experimentu 
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5 Jednoštítkový experiment 

Experiment navržen v rámci diplomové práce Ing. Kaanové[1] 

5.1 Princip 

Principem tohoto experimentu je prom��ení pouze jednoho štítku a zjišt�ní 

maximálních p�í�ných vzdáleností od hrany štítku, kdy je p�ístroj ješt� schopen zm��it 

délku.  Pro tento experiment byl použit stejný p�ípravek jako pro p�edchozí, dvouštítkový 

experiment. Vzdálen�jší štítek byl zakryt neodrazivým materiálem (silným kusem tmavé 

látky). Prom��ení p�ípravku bylo op�t provedeno s  2 mm krokem, v horizontální, 

vertikální i obou diagonálních polohách. Cílení bylo provád�no ve sm�ru, v kterém byl 

nato�en p�ípravek.  

Pozornost je zde kladena p�edevším na zjišt�ní maximálních p�í�ných vzdáleností 

st�edu ryskového k�íže od okraje štítku a tím pádem ur�ení rozm�ru a tvaru stopy na 

vzdálenostech, na kterých je m��ení provedeno. Ze zjišt�ných rozm�r� efektivních stop 

obou dálkom�r� byly vyhotoveny výkresy a �íselné rozm�ry byly zaznamenány do 

tabulek. Z nam��ených délek byly vyhotoveny grafy viz obr. 5.2. 

5.2 Postup m��ení 

M��ení jsem op�t osobn� realizoval v laborato�i B-s128, Fakulty stavební �VUT, kde 

byla zaru�ena konstantní teplota, tlak i sv�telné podmínky. P�esto byly pro omezení vlivu 

teploty a tlaku do p�ístroje atmosférické podmínky zadávány. M��ení v tomto experimentu 

bylo uskute�n�no na základnách 5m, 10m, 15m, 20m a 30m, a to pro ob� totální stanice. 

Výsledkem je tedy tvar a rozm�r efektivní stopy dálkom�ru práv� v t�chto vzdálenostech 

od p�ístroje.  

5.2.1 P�íprava m��ení 

I v tomto experimentu byla totální stanice umíst�na na pilí� délkové základny 

v laborato�i a byla zhorizontována. Stativ s p�ípravkem byl umíst�n p�ibližn� do 

vzdálenosti, na které bylo provád�no výše uvedené m��ení (p�esné ur�ení délky op�t není 

sm�rodatné). P�ípravek byl urovnán stejn� jako v p�edchozím, dvouštítkovém experimentu. 
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Následn� byl zakryt vzdálen�jší štítek zmín�nou tmavou, neodrazivou látkou. P�esného 

nasm�rování p�ípravku do horizontání a vertikální polohy bylo docíleno pomocí ryskového 

k�íže totální stanice, kde rysky zhorizontovaného p�ístroje p�esn� kopírovaly rysky na 

p�ípravku.  

Obr. 5.1 – Základny pro m��ení jednoštítkového experimentu 

5.2.2 Experimentální m��ení 

Totální stanice byla i zde nastavena do módu m��ení na odrazné ter�e. Dále bylo 

nastaveno m��ení šikmých délek a trojí m��ení každé délky, v p�ístrojem exportovaném  

zápisníku je uveden pr�m�r t�chto t�í m��ení.     

  Postup m��ení je obdobný jako v p�edchozím experimentu. Op�t bylo zacíleno 

mimo štítek a postupn� ve 2 mm krocích bylo cílení p�ibližováno sm�rem ke st�edu štítku, 

až p�ístroj dokázal délku zm��it. Postupn� byl štítek prom��en v 2 mm kroku, až byla 

maximální použitelná p�í�ná vzdálenost od hrany štítku zjišt�na i na druhé stran�. Tato 

maximální p�í�ná vzdálenost st�edu ryskového k�íže od hrany štítku je jedním z rozm�r�

efektivní stopy dálkom�ru (viz obr. 4.3). Jelikož primárním cílem tohoto experimentu je 

zjišt�ní nejvzdálen�jších bod�, kdy p�ístroj ješt� zm��í délku, byly tyto krajní body, po 

ukon�ení m��ení kontroln� zjišt�ny ješt� jednou, bez ukládání do zápisníku. Pro pozd�jší 

zpracování byla zaznamenána �ísla bod� na okraji štítku .   

 Toto m��ení bylo provedeno pro oba zkoumané p�ístroje na všech výše uvedených 

délkách základen. Na každé základn� bylo prom��ení provedeno ve všech �ty�ech 

polohách p�ípravku, p�ecilováno bylo op�t vždy ve sm�ru, v kterém je umíst�n p�ípravek 

(tzn. p�ípravek v horizontální poloze - p�ecilováno bylo zleva doprava,  p�ípravek ve 

vertikální poloze – p�ecilováno bylo shora dol�, atd. ). 
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5.3 Zpracování 

Nejprve byly všechny délky p�evedeny na vodorovné (viz vzorec 4.3). Každý 

soubor m��ení byl vynesen do grafu, v kterém osu Y tvo�í nam��ená délka v metrech, osu 

X potom po�adí bod� ( body jsou vzhledem k p�ecilování v 2mm kroku vzdáleny od sebe 

práv� 2 mm). Do grafu byly vyzna�eny okraje štítku, tak aby bylo z�ejmé, která m��ení 

jsou na štítku a která mimo n�j. Pojmem soubor m��ení zde rozumíme m��ení na jedné 

základn�, v jedné poloze p�ípravku, jedním p�ístrojem.  

 Ze znalosti maximální p�í�né vzdálenosti cílení od hrany štítku byly zjišt�ny 

rozm�ry stopy v osmi sm�rech (zp�sob ur�ení viz obr. 4.3).  Výsledné rozm�ry efektivní 

stopy byly zaznamenány do tabulek. Dále byl z t�chto rozm�r� vyhotoven výkres stop 

v programu Microstation V8i, a to tak, že osmi body, zjišt�nými z m��ení, byla proložena 

plynulá k�ivka. Výkresy efektivních stop i tabulky s jejich parametry jsou uvedeny níže. 

 Pro každý soubor m��ení byly spo�teny výb�rové sm�rodatné odchylky, které 

vyjad�ují vliv chyby p�ístroje a sou�asn� chybu z nedokonalého nasm�rování p�ípravku 

kolmo k zám�rné p�ímce p�ístroje. Tato nedokonalost urovnání ovšem na primární ú�el 

tohoto experimentu, jímž je ur�ení tvaru a rozm�ru stopy nemá vliv. Vliv zm�ny délky p�i 

cílení na okraj štítku a na jeho st�ed je vzhledem k použitým délkám zám�r zanedbatelný. 

Spo�tené výb�rové sm�rodatné odchylky slouží pro p�edstavu, jak velkých chyb v délkách 

se v tomto experimentu dosahovalo. Tabulka s vypo�tenými výb�rovými sm�rodatnými 

odchylkami je taktéž uvedena níže (viz tab. 7).  

Výb�rové sm�rodatné odchylky byly spo�teny pomocí vzorce: 

 � � �� � ��
�� � �����
���

(5.3) 

s…výb�rová sm�rodatná odchylka 

N…po�et hodnot v souboru m��ení ��…pr�m�r nam��ených hodnot 

xi…hodnota jednoho m��ení 
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5.4 Vyhodnocení jednoštítkového experimentu 

 Z grafického znázorn�ní m��ených délek p�i r�zném zacílení je z�ejmá 

nedokonalost urovnání p�ípravku kolmo na zám�rnou p�ímku. Ta se projevuje konstantním 

r�stem/poklesem m��ené vzdálenosti, na výsledné rozm�ry stopy však nemá žádný vliv. 

Pro p�íklad je uveden jeden z graf� (obr. 5.2), všechny ostatní jsou v p�ílohách této práce. 

Obr. 5.2 – Ukázka grafu- jednoštítkový experiment(Trimble S6 – vertikální poloha na 10m) 

 V následujících tabulkách (tab. 2 – tab. 6) jsou uvedeny rozm�ry efektivní stopy a 

jejich porovnání pro ob� totální stanice (zna�ení jednotlivých rozm�r� viz obr. 4.6).  

5 m  - jednoštítkový experiment 

[mm] S6 S8 Rozdíl 

a = 	��� 	��� ����

a´= 	��� 	��� ����

b = ���� ���� ����

b´= ���� ���� ����

c = 	��� ���� ����

c´= 	��� 	��� ����

d = 	��� ���� ����

d´= ���� 	��� �����

Tabulka 2 – rozm�ry efektivní stopy z jednoštítkového experimentu na 5 m 
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10 m  - jednoštítkový experiment 

[mm] S6 S8 Rozdíl 

a = ���� ����� �����

a´= ���� ����� �����

b = 	��� ���� ����

b´= ���� 	��� �����

c = ���� ���� ����

c´= 	��� 	��� ����

d = ���� ���� ����

d´= 	��� 	��� ����

Tabulka 3 – rozm�ry efektivní stopy z jednoštítkového experimentu na 10 m

15 m  - jednoštítkový experiment 

[mm] S6 S8 Rozdíl 

a = ����� ���� ����

a´= ���� ����� �����

b = ���� 	��� ����

b´= 	��� ���� �����

c = ����� ���� ����

c´= ���� ����� �����

d = 	��� ����� �����

d´= ���� ����� �����

Tabulka 4 – rozm�ry efektivní stopy z jednoštítkového experimentu na 15 m 

20 m  - jednoštítkový experiment 

[mm] S6 S8 Rozdíl 

a = ����� ����� ����

a´= ����� ����� �����

b = ���� ���� ����

b´= 	��� ����� �����

c = ����� ����� ����

c´= 	��� ����� �����

d = 	��� ���� �����

d´= ���� ����� �����

Tabulka 5 – rozm�ry efektivní stopy z jednoštítkového experimentu na 20 m
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30 m  - jednoštítkový experiment 

[mm] S6 S8 Rozdíl 

a = �	��� ����� ����

a´= ���� ����� ������

b = ����� ����� ����

b´= ���� ����� �	���

c = ����� ����� ����

c´= ���� �	��� �����

d = ���� ����� �	���

d´= ����� ����� �����

Tabulka 6 – rozm�ry efektivní stopy z jednoštítkového experimentu na 30 m

  

V následujících obrázcích (obr. 5.3 a obr. 5.4) je vykreslena efektivní stopa 

totálních stanic na daných délkách zám�r. Pro p�edstavu velikosti je p�idáno m��ítko. 

Obr. 5.3 – Výkres efektivní stopy – Trimble S6 HP
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Obr. 5.4 – Výkres efektivní stopy – Trimble S8 HP

 V dalším obrázku (obr. 5.5) jsou stopy z obrázk� 5.3 a 5.4 položeny soust�edn� p�es 

sebe a barevn� odlišeny, lze tedy pozorovat postupné zv�tšování stopy s rostoucí délkou 

zám�ry. Tento obrázek slouží též jako grafické porovnání efektivních stop totálních stanic. 
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Obr. 5.5 – Grafické porovnání stop totálních stanic
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Tabulka výb�rových sm�rodatných 

odchylek: 

Trimble S6 HP Trimble S8 HP 

Délka zám�ry Poloha p�ípravku Výb�rová 

sm�rodatná 

odchylka [mm] 

Výb�rová 

sm�rodatná 

odchylka [mm] 

5 m Horizontální 0,317 mm 0,686 mm 

 Vertikální 0,698 mm 0,456 mm 

 Diagonální 45° 0,676 mm 0,704 mm 

 Diagonální 135° 0,336 mm 0,552 mm 

10 m Horizontální 0,493 mm 0,511 mm 

 Vertikální 0,575 mm  0,823 mm 

 Diagonální 45° 0,658 mm 0,642 mm 

 Diagonální 135° 0,480 mm 0,655 mm 

15 m Horizontální 0,530 mm 0,512 mm 

 Vertikální 0,592 mm 0,466 mm 

 Diagonální 45° 0,871 mm 0,403 mm 

 Diagonální 135° 0,653 mm 0,979 mm 

20 m Horizontální 0,722 mm 0,599 mm 

 Vertikální 0,884 mm 0,452 mm 

 Diagonální 45° 0,925 mm 0,741 mm 

 Diagonální 135° 0,915 mm 1,091 mm 

30 m Horizontální 0,351 mm 0,418 mm 

 Vertikální 0,317 mm 0,570 mm 

 Diagonální 45° 0,399 mm 0,386 mm 

 Diagonální 135° 0,322 mm 1,364 mm 

Tabulka 7 – výb�rové sm�rodatné odchylky 

 Tabulka 7 slouží pro p�edstavu , jak velkých chyb bylo dosahováno v jednotlivých 

souborech m��ení experimentu. Až na malé vyjímky (2 p�ípady) výb�rové sm�rodatné 

odchylky nep�esahují 1 mm. 
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6 Záv�r 

Ú�elem této bakalá�ské práce bylo danými experimenty zjistit velikost a tvar 

efektivních stop fázových dálkom�r� totálních stanic Trimble S6 HP a Trimle S8 HP, a to 

vzhledem ke skute�nosti, že parametry efektivní stopy obvykle výrobcem uvád�ny nejsou 

(výrobci obvykle uvádí jen rozm�r stopy pro bezhranolové m��ení délek). Znalost tvaru a 

rozm�ru efektivní stopy je ovšem d�ležitá, zejména pokud hrozí, že m�že dojít k odrazu 

paprsku vyslaného dálkom�rem od jiné odrazné plochy, tj. pokud se odrazné štítky/hranoly 

nachází v t�sné  blízkosti, pop�. zákrytu. Znalost tvaru a rozm�ru efektivní stopy pak 

umož	uje vhodnou volbu místa a je rovn�ž nezbytná pro volbu velikosti odrazné plochy, 

vzhledem k délce zám�ry. 

 Zm�na nam��ených délek na rozhraní štítk� v dvouštítkovém experimentu je náhlá, 

a to pro ob� zkoumané totální stanice (ke stejnému záv�ru pro Trimble S6 dosp�la i Ing. 

Kaanová ve své diplomové práci[1]). Pro totální stanici Topcon GPT 7501 s pulsním 

dálkom�rem byla tato zm�na, ur�ená v rámci diplomové práce Ing. Kaanové, pozvolná[1]. 

U obou zkoumaných totálních stanic, Trimble S6 HP a Trimble S8 HP, se vyskytly chyby 

p�i cílení na rozhraní štítk�, kdy p�ístroj nam��il výrazn� odlišné hodnoty. Toto bylo 

nejspíše zap�í�in�no složením odražených elektromagnetických vln od dvou odrazných 

ploch. Vzhledem k uvedené úvaze, podložené dosaženými výsledky lze prohlásit, že 

v praxi je spolehliv�jší vyhnout se situaci, kdy jsou 2 odrazné plochy umíst�ny za sebou. 

 Výrobcem uvedená rozbíhavost stopy �iní 4cm/100m[3],[4] ve všech sm�rech a je 

tomu tak u obou zkoumaných p�ístroj�. P�edpoklad stejné rozbíhavosti paprsku do všech 

sm�r� není vzhledem k výsledk�m této práce  p�esný a jedná se spíše o p�ibližnou hodnotu. 

V následující tabulce (tab. 8) jsou uvedeny hodnoty stopy podle výrobce na dané délce 

zám�ry, pro porovnání je vedle nich vždy spo�ten pr�m�r ze všech rozm�r� stopy na dané 

délce (použita data z jednoštítkového experimentu).
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Délka zám�ry Udané výrobcem 

[mm] 

S6  

[mm] 

S8 

[mm] 

5 m 2,0 5,3 4,8 

10 m 4,0 6,8 7,3 

15 m 6,0 8,0 9,0 

20 m 8,0 8,0 10,0 

30 m 12,0 10,3 13,5 

Tabulka 8 – porovnání efektivní stopy s parametrem udaným výrobcem 

Z tabulky 8 lze též pozorovat, že efektivní stopa dálkom�ru nov�jší totální stanice 

Trimble S8 HP je, s výjimkou 5m zám�ry, v�tší, a to p�esto, že ob� totální stanice mají 

stejný, fázový dálkom�r. Rozdílnost stop zkoumaných totálních stanic m�že být dána 

odlišností softwar� p�ístroj�. Grafické porovnání tvaru a rozm�ru efektivních stop totálních 

stanic je zobrazeno v obrázku 5.5.  Ze zjišt�ných dat lze usuzovat, že rozdíl mezi 

efektivními stopami daných totálních stanic roste s m��enou vzdáleností. U obou totálních 

stanic se projevila tendence protažení tvaru efektivní stopy ve vertikálním sm�ru. 

P�i porovnání rozm�r� stopy zjišt�né z dvouštítkového a jednoštítkového 

experimentu bylo zjišt�no, že maximální dosažený rozdíl je roven 2 mm, kdy práv� 2 mm 

jsou jedním krokem v p�ecilování. Porovnání bylo provedeno na délce základny 20 m, na 

které bylo prom��ení uskute�n�no v rámci obou experiment�. Jelikož dvouštítkový 

experiment byl zam��en p�edevším na zjišt�ní p�echodu nam��ené délky p�i p�ecilování 

mezi dv�ma štítky, byly jako výsledné rozm�ry stopy ( tj. ty, z kterých byly vyhotoveny 

výkresy stop), použity rozm�ry zjišt�né v jednoštítkovém experimentu. Grafické porovnání 

stopy zjišt�né z r�zných experiment� na 20 m délce je zobrazeno v obr. 6.1.  
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Obr. 6.1 – Grafické porovnání stop zjišt�ných z r�zných experiment�

Trimble S6 HP Dvouštítkový 

experiment [mm] 

Jednoštítkový 

experiment [mm] 

Rozdíl 

[mm] 

a = 12,0 10,0 2,0
a´= 12,0 10,0 2,0
b = 8,0 8,0 0,0
b´= 8,0 6,0 2,0
c = 10,0 10,0 0,0
c´= 6,0 6,0 0,0
d = 8,0 6,0 2,0
d´= 10,0 8,0 2,0

Tabulka 9 – porovnání rozm�r� efektivní stopy z r�zných experiment� – Trimble S6 HP
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Trimble S8 HP Dvouštítkový 

experiment [mm] 

Jednoštítkový 

experiment [mm] 

Rozdíl 

[mm] 

a = 12,0 10,0 2,0
a´= 14,0 14,0 0,0
b = 8,0 8,0 0,0
b´= 12,0 10,0 2,0
c = 10,0 10,0 0,0
c´= 10,0 10,0 0,0
d = 10,0 8,0 2,0
d´= 10,0 10,0 0,0

Tabulka 10 – porovnání rozm�r� efektivní stopy z r�zných experiment� – Trimble S8 HP

Jelikož p�ístroj Trimble S6 HP byl zkoumán i v rámci diplomové práce Ing. 

Kaanové[1], bylo díl�ím cílem této bakalá�ské práce porovnání výsledk�, z dvou 

nezávislých m��ení, s �asovým odstupem.  Ohledn� primárního cíle dvouštítkového 

experimentu, kterým je p�echod mezi dv�ma štítky, panuje shoda – zm�na nam��ené délky 

je skoková a ob�as se vyskytne výrazn� špatné m��ení na pomezí štítk�, dané 

pravd�podobn� složením odražených elektromagnetických vln od dvou r�zných odrazných 

ploch. V diplomové práci[1] je p�ímé ur�ení rozm�ru stopy provedeno pouze ve sm�ru 

horizontálním a vertikálním. Maximálním rozdílem v rozm�ru stopy jsou 4 mm. 

Kompletní �íselné vyjád�ení rozdíl� s výsledky z diplomové práce[1] je vyneseno do 

tabulek 11 - 16.

Trimble S6 HP – dvouštítkový experiment – 20m –porovnání s diplomovou prací 

Ing. Kaanové[1] 

rozm�r Výsledky z 

diplomové práce[1] 

[mm] 

Výsledky zjišt�né v 

rámci této 

bakalá�ské práce 

[mm] 

Rozdíl [mm] 

a = 8,0 12,0 -4,0
a´= 8,0 12,0 -4,0
b = 6,0 8,0 -2,0
b´= 8,0 8,0 0,0

Tabulka 11 – porovnání rozm�r� efektivní stopy s diplomovou prací
[1]

-dvouštítkový 

experiment
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Trimble S6 HP – jednoštítkový experiment – 5m –porovnání s diplomovou prací Ing. 

Kaanové[1] 

rozm�r Výsledky z 

diplomové práce[1] 

[mm] 

Výsledky zjišt�né v 

rámci této 

bakalá�ské práce 

[mm] 

Rozdíl [mm] 

a = 5,5 6,0 0,5
a´= 6,0 6,0 0,0
b = 4,0 4,0 0,0
b´= 2,0 4,0 2,0

Tabulka 12 – porovnání rozm�r� efektivní stopy s diplomovou prací
[1]

-jednoštítkový 

experiment – 5m 

Trimble S6 HP – jednoštítkový experiment – 10m –porovnání s diplomovou prací 

Ing. Kaanové[1] 

rozm�r Výsledky z 

diplomové práce[1] 

[mm] 

Výsledky zjišt�né v 

rámci této 

bakalá�ské práce 

[mm] 

Rozdíl [mm] 

a = 8,0 8,0 0,0
a´= 8,0 8,0 0,0
b = 6,0 6,0 0,0
b´= 4,0 4,0 0,0

Tabulka 13 – porovnání rozm�r� efektivní stopy s diplomovou prací
[1]

-jednoštítkový 

experiment – 10m

Trimble S6 HP – jednoštítkový experiment – 15m –porovnání s diplomovou prací 

Ing. Kaanové[1] 

rozm�r Výsledky z 

diplomové práce[1] 

[mm] 

Výsledky zjišt�né v 

rámci této 

bakalá�ské práce 

[mm] 

Rozdíl [mm] 

a = 10,0 10,0 0,0
a´= 8,0 8,0 0,0
b = 5,0 8,0 3,0
b´= 6,0 6,0 0,0

Tabulka 14 – porovnání rozm�r� efektivní stopy s diplomovou prací
[1]

-jednoštítkový 

experiment – 15m
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Trimble S6 HP – jednoštítkový experiment – 20m –porovnání s diplomovou prací 

Ing. Kaanové[1] 

rozm�r Výsledky z 

diplomové práce[1] 

[mm] 

Výsledky zjišt�né v 

rámci této 

bakalá�ské práce 

[mm] 

Rozdíl [mm] 

a = 11,0 10,0 -1,0
a´= 8,0 10,0 2,0
b = 6,0 8,0 2,0
b´= 6,0 6,0 0,0

Tabulka 15 – porovnání rozm�r� efektivní stopy s diplomovou prací
[1]

-jednoštítkový 

experiment – 20m

Trimble S6 HP – jednoštítkový experiment – 30m –porovnání s diplomovou prací 

Ing. Kaanové[1] 

rozm�r Výsledky z 

diplomové práce[1] 

[mm] 

Výsledky zjišt�né v 

rámci této 

bakalá�ské práce 

[mm] 

Rozdíl [mm] 

a = 12,0 16,0 4,0
a´= 8,0 8,0 0,0
b = 6,0 10,0 4,0
b´= 8,0 8,0 0,0

Tabulka 16 – porovnání rozm�r� efektivní stopy s diplomovou prací
[1]

-jednoštítkový 

experiment – 30m

Ob� testované totální stanice prokazují relativn� malé rozm�ry efektivní stopy, tím 

pádem pom�rn� malou rozbíhavost paprsku. Tyto malé rozm�ry jsou dány p�edevším tím, 

že oba p�ístroje disponují fázovými dálkom�ry, dálkom�ry pulsní, zkoumané v rámci 

diplomových prací Ing. Kaanové[1] a Ing. Volkmanna[9]   prokázaly daleko v�tší rozm�ry 

efektivních stop. 

V budoucnu by bylo zajímavé provést zjišt�ní tvaru a rozm�ru efektivní stopy pro 

dv� totální stanice stejného typu, se stejným softwarem. To by ukázalo, jestli jsou výsledky 
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pro každý p�ístroj jedine�né nebo jen mírn� odlišné. Dále by bylo vhodné provést zjišt�ní 

tvaru a rozm�ru efektivní stopy na delších základnách. 

Veškeré výpo�ty byly provedeny v programu Microsoft Excel, výkresy pak byly 

vyhotoveny v programu MicroStation V8i. Všechny p�ílohy jsou na p�iloženém DVD. 

P�ílohy obsahují taktéž soubory ve formátu xlsx, tyto soubory slouží jako zápisníky 

z m��ení s p�evody šikmé délky na vodorovnou a pro jednoštítkový experiment obsahují i 

výpo�et výb�rových sm�rodatných odchylek. 
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 P�íloha �. 1 – Grafy – dvouštítkový experiment – Trimble S6 HP 
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P�íloha �. 2 – Grafy – dvouštítkový experiment – Trimble S8 HP 
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P�íloha �. 3 – Grafy – jednoštítkový experiment – Trimble S6 HP 

Na 5m:

Horizonzální poloha: 

Vertikální poloha: 

Diagonální poloha (45°): 
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Diagonální poloha (135°): 

Na 10m: 

Horizontální poloha: 

  

Vertikální poloha: 
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Diagonální poloha (45°): 

Diagonální poloha (135°): 

Na 15m: 

Horizontální poloha: 
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Verikální poloha: 

Diagonální poloha (45°): 

Diagonální poloha (135°): 
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Na 20 m: 

Horizontální poloha: 

Vertikální poloha: 

Diagonální poloha (45°): 
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Diagonální poloha (135°): 

  
 Na 30m: 

Horizontální poloha: 

Vertikální poloha: 
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Diagonální poloha (45°): 

Diagonální poloha (135°): 
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P�íloha �. 4 – Grafy – jednoštítkový experiment – Trimble S8 HP 

 Na 5 m: 

Horizontální poloha: 

Vertikální poloha: 

Diagonální poloha (45°): 
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Diagonální poloha (135°): 

Na 10 m: 

Horizontální poloha: 

Vertikální poloha: 
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Diagonální poloha (45°): 

Diagonální poloha (135°): 

Na 15 m: 

Horizontální poloha: 
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Vertikální poloha: 

Diagonální poloha (45°): 

Diagonální poloha (135°): 
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 Na 20 m: 

Horizontální poloha: 

Vertikální poloha: 

Diagonální poloha (45°): 
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Diagonální poloha (135°): 

Na 30 m: 

Horizontální poloha: 

Vertikální poloha: 
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Diagonální poloha (45°): 

Diagonální poloha (135°): 
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 P�íloha �.5 – Výkres stop Trimble S6 HP 
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 P�íloha �.6 – Výkres stop Trimble S8 HP 


