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Anotácia
Táto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na
použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem.
Popísané sú tri normy a to norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti
– část 3: Pozemní stavební objekty, norma DIN 18202 Tolerance ve stavebnictví – Pozemní stavby
a norma ISO 7976-1 Tolerance budov – Metody měření budov a stavebních dílců. Ďalej je rozobrané
vlastné meranie pomocou štyroch geodetických metód (polárna metóda, nivelácia, fotogrammetria,
laserové skenovanie) a popis spracovania nameraných dát z polárnej metódy a nivelácie. Súčasťou
bakalárskej práce nie je spracovanie fotogrametrickej metódy a skenovania. V konečnej fáze je práca
doplnená o grafické výstupy odchýlok od obecnej roviny.

Kľúčové slová:
miestna rovinnosť, betónový panel, obecná rovina, polárna metóda, nivelácia, smerodajná odchýlka,
metóda najmenších štvorcov

Summary
This bachelor thesis deals with determination of flatness of concrete panels. The flatness
assessment deals with several standards. Three standards are described CSN 73 0212-3 Geometrical
accuracy under construction. Verification of accuracy - Part 3: Building structures, DIN 18202 Building
tolerance - Building structures and ISO 7976-1 Building tolerance - Methods of measuring buildings
and components. In addition, customized measurements are made using four geodetic methods (polar
method, leveling, photogrammetric, laser scanning) and a description of the processing of measured data
from the polar method and leveling. Part of this bachelor thesis is not photogrammetric method and laser
scanning processing. In the final phase work is complemented by graphic outputs of deviations from the
general plane.
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local flatness, concrete panel, general plane, polar method, leveling, standard deviation, least squares
method
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1. Úvod
Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou riešenia rovinnosti betónových panelov
pre letiskové pojazdné plochy. Merané betónové panely a zistené odchýlky majú slúžiť ako
podklad pre počítačové modelovanie zaťažkávacích skúšok panelov. Poznatky z tejto práce sa
dajú využiť aj pre riešenie rovinnosti podláh v bytových aj nebytových priestoroch.
Jednou z možností hodnotenia kvality stavieb je geometrická presnosť. Je to významná
vlastnosť ovplyvňujúca kvalitu celej stavby a jednotlivých častí počas využívania stavby.
Hodnoty presnosti geometrických parametrov, ich odchýlky a tolerancie ovplyvňujú spotrebu
materiálu na stavbu budovy, na jej opravy a životnosť.

.

Jednou z možností kontroly kvality je kontrola miestnej rovinnosti. Problémom je, že
jednotlivé normy obsahujú rozdielne metódy kontroly a tak aj rôznu presnosť. Úlohou geodeta
je zvoliť takú metódu, aby jej presnosť vyhovovala požiadavkám zadávateľa a možnostiam jeho
vybavenia – meracích prístrojov a pomôcok.

.

V tejto práci porovnávam zameranie a vyhodnotenie rovinnosti z rôznych metód.
Porovnávam hlavne priestorovú polárnu metódu s metódou nivelácie, ale v teréne bola využitá
aj metóda skenovania a fotogrammetrie, ktoré nie sú zadaním tejto bakalárskej práce.
V geodézií je vhodné pre presnejšie výsledky použiť viacero metód merania, aby sme mali
možnosť výsledky medzi sebou hodnotiť a objednávateľovi podať čo najspoľahlivejšie
výsledky.
Cieľom tejto bakalárskej práce je zvládnuť teoreticky aj prakticky danú problematiku
a schopnosť riešiť podobné zadanie prác aj v budúcom zamestnaní. Taktiež zvládnuť spracovať
viacero geodetických metód merania.

.

Od zadávateľa bola požadovaná smerodajná odchýlka určenia rovinnosti 0,5 mm.
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2. Základné pojmy
V tejto časti pôjde o zoznámenie sa s pojmami a definíciami súvisiacimi s danou
problematikou. Definície boli prevzaté z [1].
Miestna rovinnosť – je to parameter, ktorým sa hodnotia odchýlky podlahy v mm (alebo
panelu) od určenej roviny na dvojmetrovom úseku.
Odchýlka miestnej rovinnosti – odchýlka (vzdialenosť) reálneho povrchu od preloženej
úsečky (ktorú tvorí napríklad pri meraní lata, pri výpočtoch obecná rovina). Tieto odchýlky sa
potom porovnávajú s hodnotami podľa ČSN.
Kontrolné meranie geometrických parametrov – meranie skutočných hodnôt geometrických
parametrov, stanovených v pláne kontroly a určenie charakteristík ich presnosti podľa
normovanej technickej, technologickej alebo projektovej dokumentácie.
Metóda najmenších štvorcov – postup vyrovnania meraných alebo odvodených veličín,
založený na podmienke ∑pvv = min., kde p sú váhy jednotlivých meraní, v sú opravy meraných
veličín z vyrovnania; z tejto podmienky sa dostanú lineárne rovnice pre neznáme, nazývané
normálne rovnice.
Polárna metóda – princíp pozostáva z merania polárnych prvkov a to vodorovného uhlu
a vodorovnej dĺžky. Pri priestorovej polárnej metóde sa naviac meria zeinitový uhol.
Nivelácia – určovanie výšok bodov meraním prevýšení medzi susednými bodmi.
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3. Normy používané pri posudzovaní rovinnosti
3.1 Norma ČSN 73 0212-3 Geometrická presnosť vo výstavbe.
Norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 3:
Pozemní stavební objekty upravuje - miestna rovinnosť kontrolovaných rovinných plôch
(podláh, stropov, stien) ako kontrolu (pred konečnou úpravou aj po nej) vzhľadom ku
kontrolným priamkam najväčšej dĺžky 2000 mm s odstupňovaním miest merania po 500 mm.
Polohu kontrolnej priamky je možné voliť aj v ľubovoľnom mieste kontrolovanej plochy,
predovšetkým v miestach, kde sa dajú podľa vizuálneho pozorovania očakávať najväčšie
skutočné odchýlky rovinnosti (obr. 1) [2]

Obr. 1 – Miestna rovinnosť podlahy [2]
Rovinnosť môžeme podľa normy určovať napríklad pomocou nivelačného prístroja, kedy
vodorovnosť a celková rovinnosť sa meria v predom určenej sieti. Vzdialenosť medzi
prístrojom nemá prekročiť 40 m. Výsledky merania sa používajú na hodnotenie výškovej
úrovne i rovinnosti. Nivelačným prístrojom sa overí výšková úroveň dokončených konštrukcií.
Lata môže byť opatrená úchytom. Na meranie sa použije aj laserový prístroj s rozmietaním
(zámerný prístroj podľa ČSN ISO 7078). [2]
Hodnoty odchýlok, získaných pri kontrole sa môžu použiť na hodnotenie rovinnosti
a priamosti, pričom musí byť určená vzťažná rovina. [2]
3.2 Norma DIN 18202 Tolerancia v stavebníctve – Pozemné stavby
Norma upravuje meranie rovinnosti pomocou laty, pričom môžu byť použité laty rôznych
dĺžok. Lata musí byť vždy umiestnená na meraný povrch tak, aby sa na koncoch dotýkala
11

povrchu, pričom sa meria veľkosť priehlbne medzi povrchom a spodným lícom laty medzi
dvoma bodmi dotyku laty. Zmeraná veľkosť priehlbne v absolútnej hodnote sa porovnáva
s prípustnou toleranciou (uvádza sa tiež v absolútnej hodnote), ktorá sa pre použitú dĺžku laty
určí interpoláciou. [3]

Legenda:
1 povrch meranej plochy

l1, l2 Dĺžka meračskej laty

2 Meračská lata

t1, t2 Veľkosť odchýlky medzi meraným
povrchom a spodným lícom laty

3 Rovina spodného lícu meračskej laty

Obr. 2 – Meranie miestnej rovinnosti povrchu podľa DIN 18202
3.3 Norma ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení
Odchýlky miestnej rovinnosti sa podľa normy ČSN 74 4505 stanovujú pomocou
dvojmetrovej laty, na ktorej koncoch sú podložky o pôdorysnej ploche 10 mm x 10 mm až 20
mm x 20 mm. Výška podložiek sa zvolí podľa potreby. Pomocou odmerného klinu sa zmeria
maximálna a minimálna vzdialenosť medzi povrchom vrstvy a spodným lícom laty. Dĺžka
odmerného klinu je 220 mm, hrúbka 20 mm. Jeho výška (sklon) sa zvolí podľa potreby.
Minimálne a maximálne odchýlky sa stanovia odčítaním výšky podložiek od zmeraných
hodnôt.

Prípustná

odchýlka

môže

nadobúdať

kladných

aj

záporných

hodnôt.

Meranie sa vykoná najmenej na piatich skúšobných miestach na každých 100 m2 podlahy.
Najmenší počet skúšobných miest v jednej miestnosti je päť. Skúšobné miesta sa rovnomerne
rozmiestnia po ploche podlahy. [4]
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Tab.1 – Medzné odchýlky miestnej rovinnosti nášľapnej vrstvy podľa normy ČSN 74 4505
Medzná

Typ podlahy

odchýlka

Podlahy pre trvalý pobyt osôb napr. byty, kancelárie, izby v nemocniciach,

± 2 mm

obchody...
Ostatné miestnosti

± 3 mm

Haly a garáže

± 5 mm

3.4 Porovnanie metód
Metódy merania rovinnosti podľa noriem ČSN 74 4505 a ČSN 73 0212 – 3 sú si podobné
len s tým rozdielom, že norma ČSN 74 4505 je o niečo presnejšia (hľadá najväčšiu odchýlku
od preloženej laty, zatiaľ čo norma ČSN 73 0212 – 3 určuje odchýlky len v troch predom
určených

bodov).

Postup

podľa

nemeckej

normy

DIN

18202

je

ale

odlišný.

Meranie podľa jednej normy sa nemôže porovnávať s výsledkami z druhej normy. Ďalšou
odlišnosťou je, že postupom podľa DIN nemôžeme hodnotiť vypuknuté miesta meraného
povrchu, pretože je lata položená priamo na povrchu. Pri norme ČSN je lata umiestnená na
podložkách a to umožňuje merať odchýlky vypuknutých aj vhĺbených miest.

13

4. Postup meračských prác
Zadaním bolo zistiť odchýlky od roviny deviatich betónových panelov viacerými
nezávislými metódami a to priestorovou polárnou metódou, geometrickou niveláciou a na
doplnenie boli zvolené metódy skenovania a fotogrammetrická metóda, ktoré ale nie sú
predmetom spracovania tejto bakalárskej práce. Betónové panely boli umiestnené vo dvore
firmy KŠ Prefa v Štětí. Požadovaná smerodajná odchýlka určenia odchýlok od roviny bola 0,5
mm.
Na začiatku prác bola vykonaná obhliadka panelov a následne navrhnuté postupy merania.
Keďže záležalo na dokonale hladkom povrchu (aby výsledky boli čo najpresnejšie), museli byť
panely pred meraním očistené od všetkých nežiadúcich kamienkov a vody. Navrhla sa
vzdialenosť bodov pravidelnej siete. Body boli volené v smere ôs panelov. Pozorované body
boli vzdialené 100 mm od okrajov panelov. Vzájomná vzdialenosť medzi bodmi bola 550 mm
(pre obdĺžnikové panely) a 300 mm (pre osemstenné panely) v smere ôs. Meračským pásmom
bola na každom paneli vyznačená táto sieť bodov kriedou. Na paneloch bolo vyznačených 35
bodov na obdĺžnikových paneloch a 52 bodov na osemstenných paneloch. Meračské prístroje
sa medzitým nechali temperovať. Nasledovalo meranie. Merané panely sa nachádzali približne
vo vodorovnej polohe.
Panely boli zamerané len z jednej strany, pretože zadávateľa zaujímala hlavne rovinnosť
pojazdnej plochy a tiež preto, pretože panely nebolo možné otočiť.

Obr.3 - Predmet merania – 1 štvorcový, 4 obdĺžnikové a 4 osemstenné panely
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Obr.4 - Vyznačenie pozorovaných bodov
4.1 Meranie priestorovou polárnou metódou
Prístroj bol zvolený Leica MS60, presnosť merania horizontálnych a vertikálnych uhlov
0,3 mgon a presnosť merania dĺžok s použitím hranolu 1 mm + 1,5 ppm. [5]
Prístroj bol postavený a zhorizontovaný v blízkosti všetkých panelov, aby bola zaručená
viditeľnosť na všetky zameriavané body. Meranie bolo vykonané v miestnom systéme.
Najskôr bol zvolený počiatočný bod mimo meraného priestoru, na ktorom bolo nastavené
počiatočné čítanie. Následne figurant prechádzal s odrazovým hranolom po každom bode siete.
Po zameraní všetkých bodov siete bolo opäť zacielené na počiatočný bod a tým aj
skontrolovaný uhlový uzáver, či totálnou stanicou nebolo pohnuté. Meranie prebiehalo v jednej
polohe ďalekohľadu. Nebolo nutné meranie v dvoch polohách, pretože pri meraní v jednej
polohe boli všetky body zaťažené tou istou chybou a teda sa vo výsledku neprejavila. Panely
boli od seba odlíšené číslami bodov. Bolo zameraných 39 bodov na obdĺžnikových paneloch
a 60 bodov na osemstenných paneloch.
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Obr.5 - Meranie priestorovou polárnou metódou
4.2 Meranie metódou geometrickej nivelácie
Na meranie bol použitý prístroj Trimble DiNi 12T. Metóda merania bola zvolená
geometrická nivelácia zo stredu, pričom sieť meraných bodov bola meraná zámerami stranou.
Pred meraním bola vykonaná poľná skúška pre určenie nevodorovnosti zámernej priamky
prístroja. Hodnota odchýlky bola uložená v prístroji a prístroj automaticky zavádzal opravy
nevodorovnosti v závislosti na vzdialenosti. Na vzdialenejšom mieste od panelov bol zvolený
bod, na ktorom sa merala prvá zámera vzad (kontrolný bod). Následne figurant prechádzal po
všetkých bodoch siete s celistvou kódovou nivelačnou latou LD12, ktorá mala v spodnej časti
podložku – guličku s priemerom 22 mm. Nakoniec bola opäť zacielená na kontrolný bod zámera
vpred na kontrolu, či nebolo s prístrojom posunuté. Panelom sa dali na rozohnanie rovnaké čísla
bodov ako pri meraní polárnou metódou.

.

Táto metóda bola považovaná za najpresnejšiu z použitých metód. Experimentálne určená
smerodajná odchýlka jednej zostavy na vzdialenosť 10 m je 0,03 mm. [4]
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Obr.6 - Geometrická nivelácia
4.3 Meranie metódou skenovania
Na meranie bol použitý scanner Leica P40. Presnosť tohto prístroja (obecná) je daná pre
meranie dĺžok 1,2 mm + 10 ppm a pre meranie horizontálneho uhlu 8”. Pred meraním boli do
okolia panelov umiestnené vlícovacie body v dobrej viditeľnosti (šachovnicové a guľové), ktoré
neskôr poslúžili pri spojení jednotlivých scanov. Prístroj z daného stanoviska naskenoval celé
zadané územie. Bolo merané z piatich stanovísk zhruba 2 až 3 m od panelov tak, aby nechýbali
žiadne údaje pre správne a presné vyhodnotenie.
4.4 Meranie fotogrammetrickou metódou
Meranie obsahovalo iba nasnímanie jednotlivých panelov digitálnym fotoaparátom Canon
EOS 500D. Musel byt zabezpečený dostatočný pozdĺžny aj priečny prekryt aby bolo možné
správne a presné vyhodnocovanie a získať mračno bodov. Základnými parametrami snímok
bolo rozlíšenie 72 dpi a počet pixelov 4752 x 3168. Ohnisková vzdialenosť bola 40 mm, dĺžka
expozície 1/250 sec.
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5. Popis spracovania
Predmetom spracovania bol výpočet odchýlok panelu od obecnej a vodorovnej roviny.
Ak sa bod nachádzal od danej roviny pod jej úrovňou, bol doplnený o znamienko mínus. Ak sa
bod nachádzal nad úrovňou danej roviny, bodu bolo priradené znamienko plus.
Ďalej vyhotovenie grafických výstupov a to výkresov odchýlok, tabuľky zobrazujúce
jednotlivé výsledky, výstup z programu Atlas DMT v podobe hypsometrických modelov
panelov.
Spracovávanie prebiehalo v programe Matlab (výpočty obecnej roviny a odchýlok,
transformácia, pretínanie z dĺžok), v programe XYZTrans V211 (transformácia do vodorovnej
roviny, vytvorené prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. [6]), v programe KOKEŠ (vyhotovenie
výkresu odchýlok roviny panelu od obecnej roviny), v programe Microsoft Excel (tabuľky
výsledkov), v programe AtlasDMT (modely panelov).

.

Každý panel bol vyhodnocovaný samostatne a vo vlastnej súradnicovej sústave. Do
vodorovnej roviny boli transformované len dáta z nivelácie.
5.1 Výpočty v programe Matlab
5.1.1 Výpočet obecnej roviny a odchýlok
Úlohou bolo nájsť obecnú rovinu, ktorá najlepšie aproximuje rovinu daného panelu.
Obecné roviny boli vypočítané pre súradnice z polárnej metódy a pre súradnice z nivelácie
zvlášť, pričom pri polárnej metóde boli získané všetky súradnice X,Y,Z, ale pri nivelácií len Z.
Preto pre výpočet obecnej roviny z nivelácie boli použité súradnice X a Y z polárnej metódy.
Výpočet roviny bol riešený metódou najmenších štvorcov podľa Dr. Ing. Z. Skořepa [7],
ktorou boli preložené body štvorcovej siete. Tvar rovnice roviny je:
z = ax + by + c

(1)

Táto rovnica nie je pre merané body panelu obecne splnená, preto je nutné k výške bodu pripojiť
oprava
zi + vi = axi + byi + c, i = 1,2,...n

(2)

vi = axi + byi + c - zi ... rovnica opráv

(3)

kde neznáme konštanty a, b, c sa vypočítajú
xi, yi, (zi + vi) sú súradnice bodov, ktoré ležia v rovine.
Pre jednu podmienku opráv podľa MNČ platí ∑ 𝑣 = 0 a potom podľa (3) je úsek na osy
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z rovný
c = 𝑧̅ - a𝑥̅ - b𝑦

(4)

kde 𝑥̅ = ∑ 𝑥/𝑛 je priemer a analogicky pre y, z.
Po dosadení konštanty c do (3) a úprave je
vi = a(xi - 𝑥̅ ) + b(yi - 𝑦) – (zi - 𝑧̅) = a𝑥 + b𝑦 - 𝑧 ,

(5)

kde 𝑥 = xi - 𝑥̅ (analogicky 𝑦 , 𝑧 ) sú redukované súradnice.
Riešenie je teda podmienkou metódy najmenších štvorcov
∑ 𝑣𝑣 = ∑(a𝑥

− 𝑧 ) = min.

+ b𝑦

(6)

a ďalším riešením dostaneme dve lineárne rovnice pre neznáme a,b
∑𝑥 𝑥
∑𝑥 𝑦

∑𝑥 𝑦
∑𝑦 𝑦

∑𝑥 𝑧
𝑎
=
.
𝑏
∑𝑦 𝑧

(7)

Táto sústava sa rieši pomocou Cramerovho pravidla
a=

∑

b=

∑

∑
(∑

(∑
)(∑

∑
(∑

) (∑
(∑

)(∑

) (∑

)(∑

)

(8)

)

(9)

)
)(∑
)

Výsledkom sú rovnice obecnej roviny a odchýlky zameraných bodov od tejto roviny. Rovnice
od obecnej roviny sú zobrazené v Tab.5, Tab.6 a tiež v prílohe 29. Odchýlky zameraných bodov
sa nachádzajú v prílohe 29.

5.1.2 Pretínanie z dĺžok
Táto metóda bola využitá na výpočet súradníc X a Y bodu v miestnom súradnicovom
systéme. Boli použité tri rohové body panelu, ktoré boli považované za identické pre
sedemprvkovú Helmertovu transformáciu, ktorá bola počítaná v ďalšom kroku.
Prvému bodu boli zvolené súradnice X, Y, Z. Zo súradníc z totálnej stanice boli vypočítané
dĺžky medzi bodmi. Bodu, do ktorého bola vložená kladná os X, boli súradnice vypočítané tak,
že súradnice Y a Z sa nezmenili a ku súradnici X bola pripočítaná dĺžka na tento bod od prvého
bodu. Zo známych dĺžok boli kosínusovou vetou vypočítané vnútorné uhly trojuholníka
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Obr. 7 - Pretínanie z dĺžok

𝑐𝑜𝑠𝛼 =

(10)

𝑐𝑜𝑠𝛽 =

(11)

𝑐𝑜𝑠𝛾 =

(12)

a následne boli vypočítané smerníky a rajónom súradnice tretieho bodu
Y2 = YP1 + s12∙sinσ12
X2 = XP1 + s12∙cosσ12

(13)
(a analogicky ďalšie body)

(14)

kde σ je smerník na počítaný bod. Všetky tri body majú totožnú výšku, aby definovali
vodorovnú rovinu.
5.2. Transformácia do vodorovnej roviny v programe XYZTrans
Pre úlohy praktickej geodézie sa na zmenu súradníc bodu (bez toho aby bola zmenená
jeho poloha na zemskom povrchu) používa zmena, ktorá sa nazýva transformácia. Metóda
transformácie bola zvolená Helmertova sedemprvková transformácia, pričom mierkové číslo q
bolo zvolené jedna (zhodnostná transformácia).
Výpočet lokálneho transformačného kľúča zhodnostnej transformácie Ⅰ→Ⅱ s vyrovnaní
metódou najmenších štvorcov podľa Dr. Ing. Z. Skořepa [8]:
Ⅰ: xi = (xi, yi, zi)T ... súradnice bodov, ktoré chceme transformovať

(15)

Ⅱ: Xi = (Xi, Yi, Zi)T ... súradnice bodov, do ktorých súradnicového systému chceme

(16)
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transformovať
X0 = (X0, Y0, Z0)T ... posun systémov

(17)

kde i = 1, ... , n a vyjadruje počet identických bodov
Matica rotácie vyjadrená v tabuľke Tab.2
Tab.2 Matica rotácie
qR

1
-Δγ
Δβ

Δγ
1
-Δα

-Δβ
Δα
1

kde Δα, Δβ, Δγ sú rotačné uhly.
Opravy transformačného kľúča sa vypočítajú podľa (18) kde hodnoty transformačného kľúča
h sa vypočítajú podľa (19)
vi = Ai h – Xi

(18)

h = (AT A)-1 AT X

(19)

kde A je matica plánu.
Tab.3 Zostavenie matice plánu pre jeden bod
Ai

0
z
-yi

bod

-zi
0
xi
Rotácia

yi
-xi
0

1
0
0

0
1
0
posun

0
0
1

xi
yi
zi

Ⅰ.

Tab.4 Celková matica plánu
A

A1
⁞
An

Do programu XYZTrans V211 boli nahrané dva textové dokumenty. Prvý obsahoval
súradnice identických bodov v sústave, do ktorej sme chceli merané súradnice transformovať
(vodorovná rovina). Druhý obsahoval všetky súradnice meraných identických aj
transformovaných bodov. Následne bol zvolený typ transformácie (zhodnostná) a súradnice
boli automaticky pretransformované (program si podľa zhodných čísiel identických bodov
v oboch textových dokumentov vypočítal maticu rotácie a transformačný kľúč). Výsledné
transformované súradnice spolu s maticou rotácie a transformačným kľúčom sa nachádzali
v protokole o výpočte.
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5.3 Spracovanie výkresov odchýlok v programe KOKEŠ
Do programu KOKEŠ boli postupne načítavané súradnice jednotlivých panelov pomocou
funkcie „Čtení SS v obecném formátu”. Následne bol výkres doplnený o čísla bodov, hodnoty
odchýlok a ďalšie náležitosti výkresu odchýlok. Výkresy sú v prílohách 1-18.
5.4 Spracovanie modelov panelov v programe Atlas DMT
Dáta z transformácie do vodorovnej roviny boli pripravené do textového dokumentu,
v ktorom boli čísla bodov a ich súradnice. Súradnicu Z predstavovali odchýlky od vodorovnej
roviny (z transformácie v programe XYZTrans V211). Tieto jednotlivé textové dokumenty boli
postupne načítavané do programu Atlas DMT a tvorené modely. Tvorba modelu spočívala
v niekoľkých krokoch. Najskôr bol nastavené výsledný formát, do ktorého sa model exportoval
spolu s výslednou mierkou. Ďalej bol založený model aj s pôdorysom. Doplnili sa obalové
hrany, obrys panelu, popis bodov výškou (odchýlkou od vodorovnej roviny) a ako farebné
rozlíšenie sa zvolila ostrá hypsometria. Nakoniec boli doplnené popisné informácie (názov,
vyhotovil, dátum, mierka) a legenda farieb, ktorá predstavovala rozhrania jednotlivých
odchýlok v milimetroch.
5.5 Spracovanie výsledných odchýlok v programe Excel
Do programu Excel boli naimportované všetky vypočítané dáta – odchýlky od roviny.
Z nich boli následne vypočítané smerodajné odchýlky pre každý jeden panel a metódu podľa
Hampacher a Štroner [9].

.

Smerodajná odchýlka bola vypočítaná podľa vzorca
𝜎 =
Kde

vi

sú

jednotlivé

odchýlky

od

∑

roviny

(20)
a

n

je

počet

bodov

na

paneli.

Podľa rovnakého vzorca bol hodnotený aj rozdiel metód, kde boli urobené rozdiely medzi
výsledkami z nivelácie a totálnej stanice a na základe týchto rozdielov boli vypočítané výberové
smerodajné odchýlky.

.

Rovinnosť všetkých panelov bola následne hodnotená podľa priemernej smerodajnej odchýlky.
𝜎 =

∑

(21)

Kde 𝜎 je smerodajná odchýlka rovinnosti jednotlivých panelov na druhú a n je počet panelov.
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6. Výsledky

Obr.8 – Rozmery panelov

Obr.9 – Rozmery panelov
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Základné rozmery panelu boli dané 3600 mm x 2400 mm x 200 mm.
Označenie N_panxo/ N_panxk bolo použité pre panely s výškami určenými metódou
geometrickej nivelácie.
Označenie TS_panxo/ TS_panxk bolo použité pre panely s výškami určenými polárnou
metódou.
6.1 Odchýlky od obecnej roviny
V programe Matlab boli metódou najmenších štvorcov vypočítané koeficienty obecných
rovín. K týmto rovinám boli vypočítané odchýlky, z ktorých boli pomocou (20) vypočítané
smerodajné odchýlky charakterizujúce rovinnosť plochy. Odchýlky od obecnej roviny sa
nachýdzajú v prílohe 29.
Tab.5 - Koeficienty obecnej roviny vypočítané pomocou výšok z geometrickej nivelácie

Panel
N_pan1o
N_pan2o
N_pan3o
N_pan4o
N_pan1k
N_pan2k
N_pan3k
N_pan4k
N_pan5k

Koeficient
b
0,000219
-0,000202
-0,001365
0,000109
0,001964
-0,000720
0,001693
0,000148
0,000828

a
0,000289
-0,000768
0,000739
-0,000333
0,001397
-0,000105
0,000227
-0,000817
-0,000937

c
98,1058
103,8181
97,4472
101,3283
90,8251
101,0211
96,9477
103,7086
103,6275

Tab.6 - Koeficienty obecnej roviny vypočítané pomocou výšok z polárnej metódy
Panel
TS_pan1o
TS_pan2o
TS_pan3o
TS_pan4o
TS_pan1k
TS_pan2k
TS_pan3k
TS_pan4k
TS_pan5k

Koeficient
b
0,000147
-0,000220
-0,001440
0,000090
0,001989
-0,000895
0,001815
0,000266
0,000578

a
0,000379
-0,000636
0,000689
-0,000279
0,001145
0,000118
0,000319
-0,000783
-0,001099
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c
96,8625
102,3064
96,9055
100,2099
91,1906
99,2127
95,4976
102,5494
103,8183

6.1.1 Hodnotenie výsledných odchýlok panelov z jednotlivých metód
6.1.1.1 Hodnotenie panelov z merania niveláciou – obecná rovina
Npan1o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,8 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,0 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 11002 s hodnotou -2,0 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 1026 a 1010 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých
odchýlok je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný
podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan2o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,0 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,2 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 12004 s hodnotou -2,9 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 2028 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan3o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,0 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,2 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 3023 s hodnotou 2,3 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 3006 s hodnotou -0,1 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan4o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,2 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,5 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 4018 s hodnotou 3,3 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 4008 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan1k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,7 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,9 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 135 s hodnotou -2,1 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 103 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan2k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,3 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,4 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 231 s hodnotou 1,2 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 226 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan3k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,3 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,4 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1308 s hodnotou 0,9 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 341 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan4k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,3 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,3 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1406 s hodnotou -1,2 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 450 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
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v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Npan5k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,3 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,4 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1502 s hodnotou 0,6 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 502 s hodnotou -0,1 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
Výsledné hodnoty sú zobrazené v tabuľke Tab.8 v kapitole 6.3.
6.1.1.2 Hodnotenie panelov z merania polárnou metódou – obecná rovina
TSpan1o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,9 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,0 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 11002 s hodnotou -2,3 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 1007 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan2o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,0 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,1 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 12004 s hodnotou -2,1 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 2034 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan3o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,1 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,4 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 13002 s hodnotou -3,5 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 3029 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan4o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,4 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,7 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 4018 s hodnotou 3,4 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 4029 s hodnotou 0,1 mm. Tabuľka všetkých odchýlok
je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan1k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,7 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,0 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 131 s hodnotou 2,3 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 107 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan2k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,5 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,7 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1202 s hodnotou -1,8 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 232 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan3k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,4 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,5 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 348 s hodnotou 1,2 mm.
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Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 302 a 314 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých
odchýlok je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný
podľa normy ČSN 74 4505. [4]
TSpan4k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,5 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,7 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 409 s hodnotou 3,1 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 426 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy
ČSN 74 4505. [4]
TSpan5k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,3 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,4 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1503 s hodnotou 0,8 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 506 a 505 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých
odchýlok je v prílohe 29- odchylky_obecna_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný
podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Výsledné hodnoty sú zobrazené v tabuľke Tab.7 v kapitole 6.3.
6.2 Odchýlky od vodorovnej roviny
6.1.2.Hodnotenie výsledných odchýlok panelov z nivelácie
Npan1o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,7 mm. Smerodajná
odchýlka je 2,1 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1025 a 1017 s hodnotou -3,9 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 11001,11002 a 11004 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka
všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za
rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan2o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 2,4 mm. Smerodajná
odchýlka je 2,9 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 2027 s hodnotou -4,5 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 12001,12002 a 12004 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka
všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za
rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan3o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 2,1 mm. Smerodajná
odchýlka je 2,5 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 3023 s hodnotou -4,3 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 13001,13002 a 13004 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka
všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za
rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan4o – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 2,7 mm. Smerodajná
odchýlka je 3,3 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 4018 s hodnotou -6,0 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 11001,11002 a 11004 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka
všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa nedá považovať za
rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan1k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 1,0 mm. Smerodajná
odchýlka je 1,3 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 147 s hodnotou -3,2 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 109 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je
v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy ČSN
74 4505. [4]
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Npan2k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,6 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,7 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1208 s hodnotou -1,9 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 1201,1204, 1206, 214 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka
všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za
rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan3k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,4 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,6 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1308 s hodnotou -1,9 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 349, 339, 338, 322, 314, 1301, 1304 a 1306 s hodnotou
0,0 mm. Tabuľka všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá
považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan4k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,6 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,7 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 1405 s hodnotou -1,3 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 401, 415, 1401, 1404 a 1406 s hodnotou 0,0 mm.
Tabuľka všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať
za rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Npan5k – priemerná odchýlka tohto panelu v absolútnej hodnote je 0,4 mm. Smerodajná
odchýlka je 0,5 mm. Maximálnu odchýlku dosahuje na bode 504 s hodnotou 0,9 mm.
Minimálnu odchýlku dosahuje na bode 1501, 1502 a 1503 s hodnotou 0,0 mm. Tabuľka
všetkých odchýlok je v prílohe 28- odchylky_vod_rovina.xlsx. Panel sa dá považovať za
rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Výsledné hodnoty sú zobrazené v tabuľkách Tab.9 a Tab.10 v kapitole 6.3.
6.3 Výsledné hodnoty smerodajných odchýlok, maxím a miním
Tab.7 - Smerodajná odchýlka, maximum a minimum pre odchýlky od obecnej roviny určené
totálnou stanicou
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Tab.8 - Smerodajná odchýlka, maximum a minimum pre odchýlky od obecnej roviny určené
niveláciou

Tab.9 - Smerodajná odchýlka, maximum a minimum pre odchýlky od vodorovnej roviny
určené niveláciou

Tab.10 - Smerodajná odchýlka, maximum a minimum pre odchýlky od vodorovnej roviny
určené niveláciou
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Tab.11 - Smerodajná odchýlka, maximum a minimum pre rozdiel odchýlok metód – obecná
rovina

Tab.12 - Smerodajná odchýlka, maximum a minimum pre rozdiel odchýlok metód – obecná
rovina

Priemerná smerodajná odchýlka reprezentujúca rovinnosť panelov voči obecnej rovine je 1,0
mm pre meranie totálnou stanicou a 0,9 mm pre meranie niveláciou.
Z pozorovania polárnej metódy a nivelácie a príslušných smerodajných odchýlok bola
vytvorená priemerná smerodajná odchýlka 0,4 mm, ktorá charakterizuje rozdiel metód.
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6.4 Výstup z programu Atlas DMT – výkresy modelov
Model panelu Npan1k – z modelu je zrejmé, že panel v dolnej časti dosahuje väčšie záporné
hodnoty, a v hornej časti menšie kladné odchýlky. Panel teda nie je úplne rovinný, ale podľa
normy ČSN 74 4505 ho môžeme považovať za rovinný. [4]

Obr.10 – Model odchýlok panelu N_pan1k od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan2k – na základe pozorovania modelu sa dá považovať panel za rovinný
podľa normy ČSN 74 4505. [4] Panel obsahuje viac záporných odchýlok oproti prekladanej
rovine. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]

Obr.11 – Model odchýlok panelu N_pan2k od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan3k – prevažná časť tohto panelu obsahuje kladné, prípadne menšie záporné
odchýlky. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]

Obr.12 – Model odchýlok panelu N_pan3k od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan4k – prevažná časť tohto panelu obsahuje kladné, prípadne menšie záporné
odchýlky. Panel sa dá považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4]

Obr.13 – Model odchýlok panelu N_pan4k od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan5k – prevažná časť tohto panelu obsahuje kladné odchýlky. Panel sa dá
považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505. [4] Lepšia rovinnosť môže byť vďaka
menším rozmerom oproti ostatným panelom.

Obr.14 – Model odchýlok panelu N_pan5k od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan1o – prevažná časť tohto panelu obsahuje záporné odchýlky. Panel sa dá
považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505, ale z modelu je zrejmé, že je sklonený od
vodorovnej roviny. [4]

Obr.15 – Model odchýlok panelu N_pan1o od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan2o – prevažná časť tohto panelu obsahuje záporné odchýlky. Panel sa dá
považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505, ale z modelu je zrejmé, že je sklonený od
vodorovnej roviny. [4]

Obr.16 – Model odchýlok panelu N_pan2o od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Model panelu Npan3o – prevažná časť tohto panelu obsahuje záporné odchýlky. Panel sa dá
považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505, ale z modelu je zrejmé, že je sklonený od
vodorovnej roviny. [4]

Obr.17 – Model odchýlok panelu N_pan3o od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou

38

Model panelu Npan4o – prevažná časť tohto panelu obsahuje záporné odchýlky. Panel sa
nedádá považovať za rovinný podľa normy ČSN 74 4505, pretože panel obsahuje odchýlky nad
-5 mm. [4]

Obr.18 – Model odchýlok panelu N_pan4o od vodorovnej roviny z metódy
geometrickej nivelácie zobrazené hypsometriou
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Záver
Na základe porovnaní výsledkov sa dá vysloviť, že metóda geometrickej nivelácie bola
presnejšia ako metóda priestorovej polárnej metódy, čo bol aj pôvodný predpoklad. Priemerná
smerodajná odchýlka reprezentujúca rovinnosť panelov voči obecnej rovine je 1,0 mm pre
meranie totálnou stanicou a 0,9 mm pre meranie niveláciou. Z pozorovania polárnej metódy
a nivelácie a príslušných smerodajných odchýlok bola vytvorená priemerná smerodajná
odchýlka 0,4 mm, ktorá charakterizuje rozdiel metód. Taktiež sa presnejšie ukázali osemstenné
panely (spolu s ich stredovým štvorcovým panelom) oproti obdĺžnikovým panelom. To mohlo
byť ovplyvnené rozmermi panelov. Priemerné odchýlky sa pohybovali od 0,3 mm do 2,7 mm.
Norme nevyhovoval panel Npan4o z metódy nivelácie a preložením vodorovnou rovinou
s maximálnou odchýlkou na bode 4018 -6,0 mm.

.

Odchýlky od roviny boli porovnávané s medznými odchýlkami podľa normy ČSN 74 4505. [4]
Medzná hodnota bola daná ± 5 mm, definovaná pre haly a garáže. Všetky panely vyhoveli tejto
medznej

odchýlke

okrem

odchýlok

panelu

N_pan4k

od

vodorovnej

roviny.

Voľba oboch metód bola dostačujúca pre presné zobrazenie odchýlok panelu od roviny.
Väčšie odchýlky mohol spôsobiť aj mokrý povrch panelov.
Na základe skúseností s vyhodnocovaním sa mi javí najvhodnejším postupom previesť dáta do
vodorovnej roviny a vykonať vyhodnotenie odchýlok voči takejto rovine. Hypsometrické
zobrazenie dá komplexnejší prehľad o paneli, ale bodové zobrazenie odchýlok lepšie upozorní
na prípadný problém.
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s odchýlkami panelu v mm od obecnej roviny (pre meranie totálnou stanicou)
Príloha 17 - vykres_odchylok_TS_pan4o.pdf – výkres z programu
s odchýlkami panelu v mm od obecnej roviny (pre meranie totálnou stanicou)
Príloha 18 - vykres_odchylok_TS_pan5k.pdf – výkres z programu
s odchýlkami panelu v mm od obecnej roviny (pre meranie totálnou stanicou)
Príloha 30 – náčrt1 – obdĺžnikové panely
Príloha 31 – náčrt2 – osemuholníkové panely
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