
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV GEODÉZIE  
INSTITUTE OF GEODESY  

ZPŘESŇOVÁNÍ ASTRONOMICKO-

GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH 

ODCHYLEK NA VYBRANÝCH BODECH 

V BRNĚ  
REFINING OF ASTROGEODETIC VERTICAL DEFLECTIONS 

ON SELECTED POINTS IN BRNO  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Andrej Sliška  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

doc. Ing. RADOVAN MACHOTKA, 

Ph.D.  

BRNO 2018  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3646 Geodézie a kartografie  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia  

Studijní obor  3646R003 Geodézie a kartografie (N)  

Pracoviště  Ústav geodézie  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Andrej Sliška  

Název  
Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových 
odchylek na vybraných bodech v Brně  

Vedoucí práce  doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2017  

Datum odevzdání  25. 5. 2018  

V Brně dne 30. 11. 2017  

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  
KABELÁČ, J., KOSTELECKÝ J.: Geodetická astronomie 10, Praha 1998 
MACHOTKA, R., Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky, 
Geodetický a kartografický obzor, Vesmír, Praha, 2005 
MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Využití motorizované totální stanice pro automatizaci 
astronomických měření, Geodetický a kartografický obzor, Vesmír, Praha, 2009 
MACHOTKA, R.: Automatizace astronomického určování polohy, Habilitační práce, Ústav 
geodézie, Vysoké učení technické, Brno, 2013, p.s. 109.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Seznamte se s principy astronomického určování polohy a moderními metodami astro-
geodetického určování tížnicových odchylek. Seznamte se s obsluhou měřícího systému 
MAAS-1 a s jeho pomocí proveďte nová měření na vybraných astro-geodetických bodech 
v Brně (body sítí AGNES a Veveří). Cílem těchto měření bude zpřesnění dříve určených 
hodnot tížnicových odchylek na těchto bodech a stanovení přesnosti systému MAAS-1 
porovnáním nových výsledků s výsledky původními.  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací 
na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací 
na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové 
části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 
 

 

 



ABSTRAKT  

Predmetom tejto diplomovej práce je spresnenie astronomicko – geodetických  

zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch sieti AGNES a Veveří v Brne. 

Výpočet zložiek zvislicových odchýlok je založený na geodetických 

a astronomických meraniach. Astronomické merania sú realizované pomocou 

systému MAAS – 1, ktorého popis je tiež predmetom tejto práce.   

KLÍČOVÁ SLOVA  

MAAS – 1, zvislicové odchýlky, geodetická astronómia, astronomické 

súradnice, digitálne zenitové kamerové systémy 

 

ABSTRACT  

The subject of this diploma thesis is refining of astrogeodetic vertical 

deflections, on selected points of networks AGNES and Veveří, in Brno. 

Calculations of the vertical deflections components are based on geodetic and 

astronomical measurements. Astronomical measurements are carried out by 

using the MAAS – 1 system, whose description is also the subject of this thesis.  

KEYWORDS  

MAAS – 1, vertical deflections, geodetic astronomy, astronomical coordinates, 

digital zenith camera systems 
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1 ÚVOD 

Hoci sú s postupom času, aj v dôsledku vývoja globálnych satelitných 

navigačných systémov, metódy geodetickej astronómie, pri určovaní polohy vytláčané 

na okraj, ich využitie v oblasti modelovania tiažového poľa Zeme je stále aktuálne. 

Avšak s poklesom využívania úloh geodetickej astronómie, nedochádza ani ku veľkému 

vývoju moderných technológií v oblasti geodetickej astronómie. 

Táto práca sa venuje popísaním moderných metód a technológií v geodetickej 

astronómií a najmä v úlohe astronomicko - geodetického určovania zložiek zvislicových 

odchýlok. Je však nutné poznamenať, že astronomicko - geodetické metódy nie sú 

jediné, ktorými je možno určiť zvislicové odchýlky. 

Prvá časť tejto diplomovej práce sa venuje najmä načrtnutiu teoretických 

základov geodetickej astronómie, jej využitiu pri určovaní astronomických zemepisných 

súradníc a problematike referenčných plôch Zemského telesa. Ďalej sa v sú v práci 

popísane technológie používane v tomto odbore a najmä systém MAAS - 1, ktorý bol 

pre zber dát pre túto prácu používaný. Následné práca poskytuje popis prípravy a 

samotného zberu dát a ich vyhodnotenia. 

Cieľom práce je najmä poukázať na význam využitia metód geodetickej 

astronómie, pri určovaní zložiek zvislicových odchýlok a význam vývoja moderných 

technológií pre úlohy geodetickej astronómie. Konkrétnym výsledkom majú byť 

spresnené hodnoty zložiek zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch 

experimentálnych sieti AGNES a Veveří v Brne. 
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2 ASTRONOMICKÉ OBSERVÁCIE 

Astronomické pozorovanie je technika, používaná pre určovanie astronomického 

azimutu a polohy bodu (astronomická šírka a astronomická dĺžka) na zemskom 

povrchu, pozorovaním nebeských telies, najmä hviezd. Astronomické pozorovania boli 

využívane už v staroveku, v časoch formovania našej civilizácie. 

2.1 Definícia astronomického súradnicového systému 

Pri astronomických observáciach, sú astronomická šírka, dĺžka a azimut, získané 

v závislosti ku smeru tiaže, reprezentáciou bodu na zemskom povrchu v astronomickom 

súradnicovom systéme.  

Podľa obrázku 1.1 hovoríme, že os NS je os okamžitej zemskej rotácie. Bod N 

reprezentuje severný astronomický pól a bod S južný astronomický pól.  Rovina OGP´, 

kolmá k zemskej osi sa nazýva rovníková. Bod P je bod na zemskom povrchu. Smer 

PK´ udáva smer zvislice v bode P. Táto línia sa tiež nazýva astronomická normála. 

Rovina kolmá na zvislicu v bode P sa nazýva astronomický horizont. Rovina (PK´Q) 

v ktorej leží zvislica bodu P sa nazýva zvislá rovina bodu P, alebo astronomická 

normálová rovina bodu P. Zvislá rovina (N´S´K´P´P) preložená zvislicou v bode P 

a rovnobežkou s okamžitou rotačnou osou zeme, sa nazýva astronomická meridiánová 

rovina bodu P. Jednu z astronomických meridiánových rovín zvolíme za počiatočnú, 

teda základnú astronomickú meridiánovú rovinu. Táto rovina prechádza londýnskym 

Greenwichom.  

Astronomická dĺžka λ´ bodu P na zemskom povrchu, je uhol, ktorý zviera 

základná astronomická meridiánová rovina a meridiánová rovina v bode P, meraný 

v rovine okamžitého rovníka. Počíta sa kladne na východ, od základného 

astronomického meridiánu do hodnoty 360°. 

Astronomická šírka φ´ bodu P na zemskom povrchu, je uhol, ktorý zviera 

zvislica s rovinou okamžitého rovníka. Astronomickú šírku meriame kladne od 0° do 

+90° na sever a záporne od 0° do -90° na juh od roviny rovníka.  
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Obrázok 2.1: Astronomický súradnicový systém, zdroj [1], upravené 

Uhol medzi astronomickou meridiánovou rovinou bodu P, a astronomickou 

normálovou rovinou bodu P, sa nazýva astronomický azimut A´ bodu Q. Meria sa od 

severnej časti meridiánu v smere pohybu hodinových ručičiek od 0° do 360°.  

Takýmto spôsobom definované astronomické veličiny sa nazývajú aj merané 

alebo okamžité. Preto hovoríme o meranej alebo okamžitej astronomickej šírke, dĺžke 

alebo azimute. Z definície vyplýva, že rozličným bodom na povrchu Zeme odpovedajú 

rozličné referenčné plochy, pretože uvažované body s najväčšou pravdepodobnosťou 

neležia na tej istej geopotenciálnej ploche. Okrem toho sa merania vzťahujú ku 

rozličným okamihom, a tým aj astronomické veličiny ku rozličným plochám roviny 

okamžitého rovníka a rotačnej osi Zeme. Preto astronomické veličiny vzťahujeme ku 

zvislici a na určitú referenčnú polohu rotačnej osi Zeme a jej zodpovedajúcemu rovníku. 

Astronomické veličiny, vzťahujúce sa ku zvislici a ku strednej polohe pólu, sa 

obvykle nazývajú. redukované.        

[1], [2] 
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3 REFERENČNÉ PLOCHY 

Zem má tvar zložitého a veľmi nepravidelného telesa. Preto sa v geodézií 

nahrádza lepšie opísateľným geoidom, respektíve kvazigeoidom. Avšak ani tieto plochy 

nie je možné jednoducho analyticky vyjadriť a použiť v matematických aplikáciách. 

 Preto sa tieto plochy nahradzujú matematicky jednoznačne definovateľným 

elipsoidom. 

3.1 Geoid 

Súčet gravitačného potenciálu V a potenciálu odstredivej sily Q sa v určitom 

bode na zemskom povrchu rovná konštantnej hodnote. Túto hodnotu nazývame tiažový 

potenciál W.  

 (3.1) 

Plochy, tvorené bodmi s konštantným tiažovým potenciálom, nazývame 

hladinové plochy. Takouto hladinovou plochou je aj geoid, ktorý charakterizuje 

rovnica: 

 (3.2) 

Ide o prirodzenú reprezentáciu zemského povrchu. Geoid je teda 

ekvipotencionálna plocha, ktorá približne koinciduje so strednou hladinou mora a jej 

rozšírením pod kontinentmi. Presnejšie je to plocha prechádzajúca bodmi, ktorých 

výška odpovedá nulovej hodnote.  

Z vlastností funkcie potenciálu vyplýva, že jeho prírastok v určitom bode, je 

závislý na smere, v ktorom nastáva. V smere kolmom ku ploche, dosahuje maximálnych 

hodnôt. Naopak v smere dotyčnice ku hladinovej ploche je prírastok nulový. 

 V ktoromkoľvek inom smere, sa rovná prírastok potenciálu priemetu jeho 

maxima, do tohto smeru.     

Ak by bola Zem ideálne tekutá, bolo by možné nájsť takú hladinovú plochu 

, ktorá by sa stotožnila s povrchom tejto ideálnej Zeme. Od geoidu meriame 

nadmorské výšky. Geoid slúži aj ako referenčná plocha pre redukciu astronomickej 

šírky, dĺžky, azimutu a hodnôt tiaže. [3] 
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3.2 Elipsoid 

Geodetické merania od osemnásteho storočia demonštrovali, že Zem sa viac ako 

sfére, podobá elipsoidu, vypuklom na rovníku a sploštenom na póloch. Zemský elipsoid 

je definovaný štyrmi parametrami. Veľkosťou hlavnej polosi , sploštením , 

hmotnosťou Zeme  a uhlovou rýchlosťou rotácie Zeme Pred rokom 1950 boli 

parametre  počítane s použitím dát z astronomických, geodetických 

a gravimetrických meraní, z konkrétnych oblasti na Zemi. Tieto výsledky mohli 

reprezentovať tvar elipsoidu iba v určitých oblastiach. 

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia zmenil pohľad na svet príchod 

družicových systémov. Vďaka tomu mohli byť tieto štyri parametre, okrem dát  

získaných z globálnych terestrických meraní a geodetických meraní, počítané aj z dát 

zo satelitných meraní. To umožnilo definovať globálny elipsoid a výrazne zvýšilo 

presnosť určenia parametrov elipsoidu.   

Kvôli nepravidelnosti zemského povrchu, sa ako referenčná plocha, na ktorej sa 

vykonávajú geodetické pozorovania a výpočty, volí referenčný elipsoid. Referenčný 

elipsoid je taký elipsoid, ktorý je orientovaný v predvolenom bode trigonometrickej 

siete voči geoidu.  Z reprezentácie tvaru Zeme elipsoidom vyplýva aj reprezentácia tzv. 

normálneho tiažového potenciálu , ktorý má len malé odchýlky od skutočného 

zemského tiažového potenciálu  Rozdiel týchto dvoch potenciálov definuje tzv. 

poruchový potenciál  [1] 

 (3.3) 

Tiažový potenciál geoidu  teda určíme podľa vzorca: 

 (3.4) 

 V Českej republike sú merania realizované v dvoch systémoch, ktoré používajú 

globálne elipsoidy a elipsoidické výšky. Ten prvý je systém WGS84, realizovaný na 

elipsoide WGS84, v ktorom pracuje systém GPS. Tým druhým je systém ETRS 89 na 

elipsoide GRS80. [4]  
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3.3 Kvazigeoid 

Ruský geodet a geofyzik M. S. Molodenský, v roku 1945 vypracoval teóriu 

tvaru Zeme, ktorá uvažuje iba geodetické, gravimetrické a astronomické merania na 

fyzickom zemskom povrchu. Takto určená plocha teda nie je plochou hladinovou, ale 

plochou všeobecnou, ktorú možno identifikovať nameraním príslušnej normálnej výšky, 

po ťažnici,  od fyzického zemského povrchu. Kvazigeoid je geoidu blízky. Odľahlosť 

oboch plôch nepresahuje 2 metre v horských oblastiach. V oblasti oceánu sú obe plochy 

totožné.  

Pri klasickom určovaní nadmorských výšok, ako je to napríklad v prípade 

Jadranského výškového systému alebo v prípade výškového systému Normal – Null,  

určíme výšku h nad elipsoidom, zo známej vzdialenosti geoidu od elipsoidu N a ku nej 

pripočítanej ortometrickej výšky H nad geoidom. 

 (3.5) 

Avšak, pre výpočet hodnoty H je nutné poznať hodnotu stredného tiažového 

zrýchlenia gm pozdĺž ťažnice medzi zemským povrchom a geoidom. V praxi však nie je 

možné odmerať tiažové zrýchlenie vo vnútri zemskej hmoty.  Z toho dôvodu bola 

navrhnutá nová rovnica: 

 (3.6) 

kde síce hodnoty: normálna výška  a výšková anomália , nemajú žiadny fyzikálny 

význam, je však možné ich presne spočítať z meraní na povrchu Zeme. Na normále ku 

elipsoidu existuje bod , v ktorom je normálny potenciál U, rovný reálnemu tiažovému 

potenciálu W v bode P na zemskom povrchu. 

 

 (3.7) 

 

 Normálna výška  je potom výška bodu  nad elipsoidom. Množina bodov  

vytvára plochu, ktorá sa nazýva teluroid. Odpovedajúce si body  a , ležia vždy na tej 

istej normále ku elipsoidu. Ak by sa však normálny potenciál , rovnal v každom bode 

reálnemu tiažovému potenciálu , potom by povrch teluroidu bol totožný so zemským 

povrchom.  
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V tomto prípade by si boli výšky nad elipsoidom  a normálne výšky  rovné. 

Keďže však všeobecne platí vzťah: 

 

 (3.8) 

 

zavádza sa v tomto prípadne termín výšková anomália .  

 

 (3.9) 

 

 

 

Obrázok 3.1: Priebeh referenčných plôch [5], upravené 

V tomto momente je definovaná Fayova tiažová anomália  ako rozdiel 

reálneho tiažového zrýchlenia g na povrchu zemskom a normálneho tiažového 

zrýchlenia γ na teluroide. Fayovej anomálií sa tiež hovorí anomália na voľnom vzduchu, 

pretože sa pri nej neuvažujú hmoty medzi geoidom a bodom P na zemskom povrchu. 

 

 (3.10) 

 

Pomocou reukcie na voľnom vzduchu sa normálne tiažové zrýchlenie na 

teluroide spočíta z normálneho tiažového zrýchlenia γ0 na elipsoide.  
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Výškovú anomáliu  možno vyjadriť rovnicou: 

 

 (3.11) 

 

kde  je poruchový potenciál v bode . Po vynesení výškových anomálií  na 

elipsoid, dostaneme plochu Kvazigeoidu.   

[3] 
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4 ZVISLICOVÉ ODCHÝLKY 

Zvislicovou odchýlkou Θ, nazývame malý uhol, ktorý v dôsledku netotožnosti 

geoidu s referenčným elipsoidom, zviera vo všeobecnom bode na zemskom povrchu 

normála n k elipsoidu, so zvislicou t.  Zvislicové odchýlky môžu byť určené 

gravimetrickými meraniami, alebo s využitím astronomicko – geodetických meraní.  

V tejto práci sú predmetom určenia zvislicové odchýlky definované podľa 

Helmerta, určené s využitím astronomicko – geodetických meraní.  

4.1 Astronomicko – geodetické zvislicové odchýlky 

definované podľa Helmerta  

Nasledujúci postup približuje odvodenie určenia zložiek zvislicových odchýlok.  

Na obrázku 4.1, je na Laplaceovom bode L astronomicko – geodetickej siete, 

zostrojená pomocná jednotková guľa. Normála n ku elipsoidu v bode L, pretína 

jednotkovú guľu v geodetickom (elipsoidickom) zenite Z. Dotyčnica t  ku zvislici 

prechádzajúcej bodom L, pretína túto guľu v astronomickom zenite Z´. Smer z bodu L 

na svetový pól, pretína guľu v bode P. Spojnica bodov L a P je rovnobežná s osou 

rotácie Zeme. Rovina geodetického meridiánu λ je potom definovaná bodmi L, Z a P. 

 Body L, P a Z´ definujú rovinu astronomického meridiánu λ´. Oblúk Z͡P sa 

rovná hodnote 90° - φ, kde φ je geodetická šírka. Oblúk Z͡´P sa rovná hodnote 90° - φ´, 

kde φ´ je astronomická šírka bodu L. Uhol ZPZ´ určuje rozdiel dλ = λ´ - λ. Ide o rozdiel 

astronomického a geodetického meridiánu bodu L a teda aj jeho astronomickej 

a geodetickej dĺžky. Rovina ktorá prechádza astronomickým zenitom Z´ a súčasne je 

kolmá ku geodetickému meridiánu, pretína meridián v bode Q. Oblúk Z͡Q v tomto 

prípade tvorí meridiánovú zložku zvislicovej odchýlky Θ, ktorú označujem symbolom 

ξ. Oblúk Z͡´Q určuje priečnu zložku zvislicovej odchýlky Θ, ktorú označujem symbolom 

η. Rovina kolmá ku meridiánu a prechádzajúca zenitom je tzv. I. vertikál. Preto sa 

niekedy aj veličina η označuje ako zložka zvislicovej odchýlky v I. vertikále. Vzťahy 

pre výpočet jednotlivých zložiek zvislicovej odchýlky sú odvodené zo sférického 

pravouhlého trojuholníka Z´PQ.   

[5]  
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Podľa Napierového pravidla platí: 

cos (λ´ - λ) = cotg (90° - φ´) cotg (φ+ ξ) (4.1) 

cos (90° - η) = sin (90° - φ´) sin (λ´ - λ) = sin η (4.2)   

 

 

Obrázok 4.1: Zvislicová odchýlka na Laplaceovom bode [5], upravené 

Veľkosť uhlov η  a (λ´ - λ) je pre výpočet zanedbateľná a môžeme preto tvrdiť: 

cos (λ´ - λ) = 1; sin (λ´ - λ) = λ´ - λ; sin η  = η (4.3)   

Rovnicu (4.1) môžeme potom zapísať v tvare: 

cotg (φ+ ξ) tg φ´ = 1 (4.4) 

alebo: 

tg (φ+ ξ) = tg φ´  (4.5) 

Ak sa rovnajú tangensy uhlov, rovnajú sa aj uhly. Teda platí rovnosť: 

φ+ ξ = φ´ (4.6) 
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 alebo: 

ξ = φ ´ - φ (4.7) 

Podobne pre priečnu zložku zvislicovej odchýlky dostaneme vzťah: 

η = (λ´ - λ) cos φ´ (4.8) 

V tomto prípade môžeme tvrdiť že φ ≐ φ´ a následne zapísať vzťah: 

η = (λ´ - λ) cos φ  (4.9) 

 

 

Obrázok 4.2: Priečna zložka zvislicovej odchýlky [5], upravené 

Vzťah pre výpočet celkovej zvislicovej odchýlky Θ odvodíme z malého 

sférického trojuholníka ZZ´Q, ktorý môžeme v tomto prípade považovať za rovinný. [5]   

 (4.10)  

Kladná hodnota meridiánovej zložky ξ zvislicovej odchýlky znamená odklon 

zvislice smerom na juh. Kladná hodnota priečnej zložky η, znamená odklon zvislice 

smerom na západ. [2] 

V praxi je však nutné poznať hodnotu zvislicovej odchýlky v smere ľubovoľného 

azimutu, v ľubovoľnom normálovom reze. Tá je daná ako priemet celkovej zvislicovej 

odchýlky Θ do roviny konkrétneho normálového rezu.  
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Obrázok 4.3: Zvislicová odchýlka v ľubovoľnom azimute [5], upravené 

Podľa obrázku 4.3 platí:  

 (4.11) 

ϑ = Θ cos(A – γ)  (4.12) 

po dosadení: 

 (4.13) 

ak uvažujeme: 

 (4.14) 

potom je zvislicová odchýlka v ľubovoľnom azimute: 

 (4.15) 

Takto definované astronomicko – geodetické zvislicové odchýlky, vzťahujúce sa 

ku normále elipsoidu v bode na zemskom povrchu, sa uvádzajú aj ako zvislicové 

odchýlky podľa Helmerta.  
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Obrázok 4.4: Zvislicová odchýlka definovaná podľa Helmerta [6], upravené 

Okrem týchto, poznáme aj zvislicové odchýlky definované podľa 

Pizettiho, alebo podľa Molodenského. Výpočet hodnôt takto definovaných 

zvislicových odchýlok síce nie je predmetom zadania tejto práce, pre zaujímavosť 

ich však v nasledujúcich podkapitolách popíšem. [6] 

4.2 Zvislicové odchýlky definované podľa Pizettiho 

V tomto prípade sú zvislicové odchýlky definované na povrchu geoidu. Ich 

hodnota sa určí ako uhol medzi normálou ku elipsoidu a skutočnou zvislicou na geoide.  

Od Helmertovej a Molodenského definície sa teda výpočet líši v tom, že hodnota 

odchýlky nie je počítaná priamo z hodnoty astronomickej zemepisnej šírky φ´, určenej 

na zemskom povrchu. Pre jej výpočet sa táto šírka φ´ z povrchu, redukuje na plochu 

geoidu, pomocou opravy z vplyvu zakrivenia zvislice vφ. Určenie hodnoty vφ je 

popísané v kapitole 4.4. [6] 
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Obrázok 4.5: Zvislicová odchýlka definovaná podľa Pizettiho [6], upravené 

4.3 Zvislicové odchýlky definované podľa Molodenského 

 

 

Obrázok 4.6: Zvislicová odchýlka definovaná podľa Moledenského [6], upravené 

Rovnako ako pri odchýlkach definovaných podľa Helmerta, ide v tomto prípade 

o povrchové zvislicové odchýlky.  Avšak Moledenského definíca uvažuje tzv. normálnu 

zvislicu ku tzv. normálnemu elipsoidu. Táto zvislica je rovnako ako pri Pizettiho 

definícií zakrivená. Preto sa jej výpočte uvažuje oprava z vplyvu zakrivenia tiaže vφ.  
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Táto oprava sa však zavádza ku geodetickej zemepisnej šírke φ, čím sa upraví 

poloha bodu z normálneho elipsoidu na zemský povrch.      

[6] 

4.4 Oprava z vplyvu zakrivenia zvislice  

Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.1, astronomické zemepisné súradnice φ´ 

a λ´ sú určené vzhľadom ku zvisliciam, a to v bodoch na zemskom povrchu. Zvislica je 

v každom svojom bode na hladinovú plochu kolmá. Keďže sa však hladinové plochy 

smerom ku pólom zbiehajú, zakrivuje sa aj samotná zvislica. Z obrázku 7.4 pozorujeme, 

že dotyčnica t0 ku zvislici v bode A0 na elipsoide, je od dotyčnice t ku zvislici v bode 

A odchýlená.  

 

Obrázok 4.7: Zakrivene zvislice [5], upravené 

Meranú astronomickú šírku φ´ je možné previesť na vhodnú plochu pomocou 

opravy vφ, ktorá sa spočíta zo vzťahu: 

 (4.16) 

kde h  je elipsoidická výška bodu A v metroch a φ je jeho geodetická šírka.  

Vplyv zakrivenia zvislice je na priečnu zložku zvislicovej odchýlky η 

zanedbateľný. Význam má len pri oprave meridiánovej zložky zvislicovej odchýlky ξ. 

Zložka ξ, opravená o vplyv zakrivenia zvislice s potom spčíta podľa vzorca: 

 (4.17)  

[5] 
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5 PRINCÍP URČOVANIA 

ASTRONOMICKÝCH SÚRADNÍC 

Základnou úlohou geodetickej astronómie je určenie astronomickej zemepisnej 

šírky φ´, astronomickej zemepisnej dĺžky λ´ a astronomických azimutov na zemskom 

povrchu, pomocou meraní na kozmické telesá, predovšetkým na hviezdy.  

Je nutné si uvedomiť, že stanovisko sa voči svojim cieľom pohybuje. Preto 

vzájomný geometrický vzťah, medzi sústavou cieľov a stanoviskom, platí iba 

v okamžiku merania.   

 

 

Obrázok 5.1: Určenie zemepisných súradníc [7], upravené 

Súradnice stanoviska  φ´ a λ´ je možno určiť z rovníkových súradníc 

(rektascenzia α. deklinácia δ) zenitu Z´ stanoviska, pomocou rovníkových súradníc 

hviezdy, ktorá sa v danom okamžiku svetového (greenwichského) hviezdneho času 

S, nachádza v zenite Z´.   

Je nutné si uvedomiť, že stanovisko sa voči svojim cieľom pohybuje. Preto 
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vzájomný geometrický vzťah, medzi sústavou cieľov a stanoviskom, platí iba 

v okamžiku merania.   

Podľa obrázku 5.1 potom určíme astronomické zemepisné súradnice z rovníc: 

           (5.1) 

 (5.2) 

Avšak tento model uvažovania momentálnej polohy hviezdy v danom zenite nie 

je  prakticky použiteľný, pretože situácia, kedy by ľubovoľná z viditeľných (s 

dostatočnou magnitúdou) hviezd prechádzala zenitom, s vysokou pravdepodobnosťou 

nenastane. 

Z toho dôvodu sa poloha zenitu určí nepriamo.  

[7] 

5.1 Niektoré spôsoby nepriameho určenia polohy zenitu 

Jedna z možností určenia polohy zenitu je jej určenie s pomocou meraných 

zenitových vzdialeností dvoch hviezd H1 a H2, ako je to znázornené na obrázku 5.2.  

V tomto prípade poznáme súradnice α1, δ1 a α2, δ2 hviezd H1 a H2. Zo stanoviska 

so zenitom Z´ meriame na tieto hviezdy zenitové vzdialenosti Z´
1 a Z´

2. Zenit Z´ potom 

vznikne ako priesečník prvej kružnice so stredom v bode H1 a polomerom Z´
1 a druhej 

kružnice stredom v bode H2 a polomerom Z´
2. [7] 

 

 

Obrázok 5.2: Určenie zenitu pomocou zenitových vzdialeností [7], upravené 
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Obrázok 5.3: Určenie zenitu pomocou vodorovných smerov [7], upravené 

Ďalšou možnosťou, znázornenou na obrázku 5.3, je určenie polohy zenitu Z´ 

stanoviska je pomocou merania vodorovných smerov na tri hviezdy  H1, H2 a H3.  

Z rozdielov čítania na vodorovnom kruhu teodolitu získame hodnoty ktoré sa 

rovnajú rozdielom astronomických azimutov meraných hviezd ΔA´
12 a ΔA´

23. Nad 

spojnicami kriviek H1, H2 a H3, H2, na jednotkovej sfére, vzniknú na kružnici 

geometrické miesta rovnakých uhlov ΔA´
12 a ΔA´

23. Tieto kružnice sa potom pretínajú 

v zenite Z´ stanoviska.   

[7] 

5.2 Metóda párov rovnakej výšky 

Pre určenie súradníc bodu, nad ktorým je observované s využitím systému   

MAAS – 1, bližšie popísanom v kapitole 7, sa využíva ďalšia „zenitová“ metóda.  

Metóda párov rovnakej výšky bola rovnako ako systém MAAS – 1, navrhnutá 

docentom Radovanom Machotkom. Ako autor metódy sám uvádza v publikácií [8], jej 

vývoj podmienila skutočnosť, že vývoj prístrojov používaných pre klasické metódy 

geodetickej astronómie nenapreduje. S využitím tejto metódy je však možné aj za 

pomoci upraveného, dnes štandardného elektronického teodolitu resp. totálnej stanice, 

vykonávať geodeticko astronomické merania.  

  Táto metóda umožňuje aj v neprístupnom teréne, operatívne súčasné určenie 

oboch astronomický zemepisných súradníc s presnosťou 0,5˝. Princíp je postavený na 

meraní párov hviezd s opačným azimutom (povolená odchýlka je v jednotkách stupňov) 
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a nachádzajúcich sa na rovnakom almukantarate. Páry musia spĺňať kritéria popísané 

v kapitole 7. 2. 1. Takéto meranie v pároch potom umožňuje elimináciu premenlivého 

vplyvu refrakcie a indexovej chyby totálnej stanice. Vplyv refrakcie je spočítaný 

z porovnania nameraných a teoretických (vypočítaných)  zenitových uhlov.  

Na každú hviezdu je cielené n – krát. Priemerný zenitový uhol ZMP je potom pri 

oboch hviezdach rovnaký.  

Keďže smery na obe hviezdy ležia v jednej vertikálnej rovine, platí podľa 

obrázku 5.4 vzťah:  

ZV1 + ZV2 = ZM1 + ZM2 + R1 + R2   (5.3) 

kde ZV1 a  ZV2 sú priemerné teoretické zenitové uhly bez vplyvu refrakcie vypočítané 

podľa vzťahu: 

cos ZV = sin δ sin φ´ + cos δ cos φ´ cos t (5.4) 

kde hodinový uhol t sa spočíta podľa vzťahu: 

t = S + λ´ – α (5.5) 

a S je Greenwichský hviezdny čas 

S = S0 + UT1(1 + μ) (5.6)  

kde S0 a μ sú konštanty a UT1 je svetový čas vztiahnutý ku konvencionánej rotačnej ose, 

určený ako : 

UT1 = DUT1 + UTC (5.7) 

 

 

Obrázok 5.4: Zenitové uhly pri Metóde párov rovnakej výšky [8], upravené 
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Pri rovnakých atmosférických podmienkach a rovnakých meraných zenitových 

uhloch potom predpokladáme aj rovnosť vplyvu refrakcie. Potom platí: 

 

  (5.8) 

V praxi však merané zenitové uhly v páre ZM,  nie sú totožné. Uvažujeme však 

rovnosť priemerných zenitových uhlov ZMP. Potom určíme stredný refrakčný uhol 

podľa vzťahu: 

R = ZVP1 + ZVP2 – (ZMP1 + ZMP2) (5.9) 

 Refrakcie sú zavádzané pre každý hviezdny pár samostatne. Automatizovaním 

tejto metódy dochádza aj ku zníženiu vplyvu náhodných chýb a chýb z merania času. 

 Výsledné astronomické zemepisné súradnice sú počítané z nameraných dát 

vyrovnaním, napríklad metódou najmenších štvorcov.   

[8] 
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6 MERAČSKÉ PRÍSTROJE 

V GEODETICKEJ ASTRONÓMIÍ  

Ako bolo zmienené už v kapitole 1, astronomické metódy sa pre určovanie 

polohy na Zemi používajú už od dávnych čias. S tým súvisí aj vývoj prístrojov pre 

astronomické meranie. Najväčšie zdokonalenie vo vývoji prístrojov bolo zaznamenané 

v druhej polovici minulého storočia. Prístroje pre astronomické merania sú buď 

permanentne zabudované v observatóriách alebo konštruované ako mobilné systémy pre 

poľné meranie. 

6.1 Historické prístroje 

Pred rokom 1980 boli pozorovania najvyššej presnosti, za pomoci stacionárnych 

prístrojov, využívané bývalou medzinárodnou časovou službou a medzinárodnou 

službou pre pohyb pólov. Jedným z týchto prístrojov bola Fotografická zenitová tuba. 

 V tomto prípade sú hviezdy v blízkosti zenitu fotografované symetricky s 

ohľadom na poludník. Zenitová tuba umožňuje pozorovanie hviezd vzdialených od 

zenitu do polomeru jej zorného poľa. Zemepisná šírka sa určí ako stredná deklinácia 

takto pozorovaných hviezd. Prístroj je vybavený ortuťovým horizontom. Vysokú 

presnosť, až 0,3˝, dosahovali astronomické univarzály, ako napríklad Danjonov 

prizmatický astroláb, merajúci čas prechodu hviezd definovaným almukantaratom. 

  Pozostáva z vysoko presného, špeciálne konštruovaného teodolitu so šikmým 

ďalekohľadom umožňujúcim pozorovanie v blízkosti zenitu,  vybaveného prídavnými 

zariadeniami pre astronomické merania. Pohyblivý závit registračného mikrometra je 

poháňaný tak, aby sledoval hviezdu, takže impulzy sú generované a zaznamenávané v 

rovnomerných intervaloch. Akékoľvek zmeny náklonu ďalekohľadu zaznamenáva 

Horrebow – Tallcottova libela, pripevnená kolmo k horizontálnej osi. Prístroje 

umožňovali registrovať hviezdy až do 10,0 mag.  Ďalšie široko využívané astronomické 

univerzály boli Wild T4 a Kern DKM 3.   

[6] 
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Obrázok 6.1: Astronomický univerzál KERN DKM 3 [9] 

6.2 Digitálne zenitové kamerové systémy  

Prenosné zenitové kamery boli vyvinuté na rýchle a efektívne určenie 

astronomickej zemepisnej šírky a dĺžky a ukázali sa ako veľmi účinné. Vývoj sa začal 

fotografickými prístrojmi, pozostávajúcimi z kamery orientovanej v smere zvislice, 

ktorú bolo možno otáčať okolo zvislej osi v akomkoľvek azimute. Fotografovanie 

hviezd v blízkosti zenitu s následnými porovnávacími meraniami snímkových súradníc, 

bolo nahradené elektronickým obrazovým postupom pomocou novo – vynájdeného, na 

svetlo extrémne citlivého CCD snímača, s nasledovnou transformáciou do 

astronomického systému. Takéto systémy označujeme ako digitálne zenitové kamerové 

systémy (DZCS).  

Okrem kamerového systému a časovacieho zariadenia obsahuje systém dva 

elektronické sklonomery, ktoré sú usporiadané v dvoch, navzájom kolmých smeroch 

a slúžia pre určenie odklonu kamery od smeru zvislice.  

Jedno pozorovanie pozostáva z dvoch snímok zenitu blízkych hviezd, 
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vystavených opačným smerom kamery, meraných časov expozície a z merania náklonu. 

Pretočením kamery do opačného smeru sa myslí jej pretočenie do druhej polohy. To 

znamená otočenie kamery okolo jej osi o 180°. Meranie v dvoch polohách slúži ku 

eliminácií systematického vplyvu nekolmosti osi kamery na osu libely.   

Pomocou jednotky na spracovanie obrazu a výpočtovej techniky sa dosahuje 

automatické hodnotenie pozorovania hviezd, ktoré zahŕňa transformáciu snímkových  

súradníc do rovníkového súradnicového systému (α, δ) a vedie k astronomickej 

zemepisnej šírke φ´ a dĺžke λ´ pozorovacieho miesta. Digitálne zenitové kamerové 

systémy boli vyvinuté v posledných desaťročiach v niekoľkých inštitúciách a teraz sa 

používajú na stanovenie zvislicových odchýlok.   

Z dôvodu relatívneho pohybu pozorovateľa vzhľadom na hviezdy, je potrebné 

určovanie časových okamžikov snímkovania. Určenie času v geodetickej astronómii 

vyžaduje presnosť na milisekundy. Táto požiadavka je zabezpečená prijímačom GNSS.  

[6] 

Na počiatku 21. storočia, inicioval vývoj systému na Hannoverskom Institut für 

Erdmessung, profesor Günter Seeber. Tento DZCS sa nazýva TZK2 – D. DZCS 

implementovaný na ETH v Zürichu, v Laboratóriách Geodézie a Geodynamiky (GGL - 

Geodesy and Geo-dynamics Laboratory) dostal pomenovanie DIADEM (Digital 

Astronomical Deflection Measuring System). [10]  
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Obrázok 6.2: Digitálne zenitové kamerové systémy DIADEM (vľavo) a TZK2 – D [10] 

Kamerové systémy TZK2 – D a DIADEM si sú pomerne podobné.  Oba sú 

tvorené objektívom zameraným na zenit, CCD snímačom, GPS prijímačom pre 

určovanie geodetických súradníc a súčasne pre označovanie snímok časovým údajom 

a vysoko presným snímačom náklonu. Vrchná časť systému sa môže otáčať o 180°, a je 

tvorená šošovkou, CCD snímačom a senzormi náklonu. Spodná časť je tvorená 

podstavcom, motorizovaným statívom, ktorý je od vrchnej časti oddelený presným 

guľôčkovým ložiskom. Automatická horizontácia systémov je realizovaná pomocou 

troch automatických servopohonov, riadiacich nastavovacie skrutky trojnožky. Štvrtý 

otáča kameru medzi jej prvou a druhou polohou, a piaty zabezpečuje automatické 

preostrovanie obrazu.  Na automatizované riadenie celého systému, riadenie dátového 

toku a spracovania dát a okamžitý výpočet, slúži integrovaný poľný počítač. Systémy 

umožňujú registráciu hviezd až do magnitúdy 14,0. Takéto obmedzenie magnitúdy 

predstavuje možnosť merania približne na 10 miliónov hviezd. Za ideálnych podmienok 

umožňujú tieto DZCS dosahovať presnosť až 0,05˝. [11] 
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  TZK2 - D DIADEM 

veľkos snímky 1530 x 1020 px 3072 x 2048 px 

veľkosť pixelu 9 x 9 μm 9 x 9 μm 

FOV 47,2 x 31,5´ 95,2 x 53,5´  

čas expozície 0,2 - 0,5 s 0,2 - 0,5 s 

absolútna presnosť 0,04 - 0,05˝ 0,05 - 0,10˝ 

Tabuľka 6.1: Niekoľko parametrov systémov TZK – D a DIADEM  [11] 

Oba systémy sa rozsiahlo využívali na stanovenie lokálnych a regionálnych 

gravitačných polí v Švajčiarsku, Grécku, Portugalsku, Nemecku alebo Holandsku. 

DZCS boli dokonca nasadené na pozorovanie zvislicových odchýlok na 

kontrolnej geodetickej sieti švajčiarskeho projektu AlpTransit, ktorého súčasťou je aj 

najdlhší tunel na svete,  57 km dlhý, železničný Gotthardský tunel, pod Alpami.   

[10]    

Hlavné zdroje chýb sú astronomického typu, ako napríklad centrovanie obrazu, 

katalógové pozície, scintilácia. Scintilácia je veľmi rýchle, náhodné kolísanie jasu 

hviezdy, spôsobené prechodom svetla zemskou atmosférou. Prejavuje sa ako nepatrné 

blikanie alebo chvenie. Ďalej chyby spôsobené nedokonalou horizontáciou prístroja, 

zatiaľ čo chyby záznamu času a určenia geodetických súradníc hrajú menšiu úlohu. [6] 

6.3 Astronomické systémy aplikované na elektronické 

teodolity 

Aplikácia astronomických systémov na  elektronické teodolity, resp. totálne 

stanice je  z cela  logická, vzhľadom na neustále zdokonaľovanie a modernizáciu týchto 

geodetických prístrojov, zatiaľ čo vývoj prístrojov pre astronomické merania bol 

prerušený. Dnešné totálne stanice od spoločností ako Trimble, Topcon alebo Leica,  

využívané aj v komerčnej sfére, dosahujú  presnosť merania uhlov  aj 0,5˝, čo je 

hodnota dosahovaná vysoko presnými astronomickými univerzálmi, spomínanými 

v kapitole 6.1. Okrem toho ich citeľne nižšia hmotnosť poskytuje vyšší komfort pri 

práci s nimi. Významnou výhodou takýchto moderných systémov je aj významný 

úbytok vplyvu istých systematických chýb, ako napríklad nedodržanie základných 

osových podmienok teodolitov alebo nepravidelné delenie kruhu. Zrýchlené je aj 

samotné meranie. Motorizované otáčanie alhidády umožňuje automatizované cielenie 
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na hviezdu. [12]         

 

Obrázok 6.3: Aplikácia CCD snímača na totálnu stanicu Leica TCA 1800  [13] 

Problémom je však fakt, že výrobcovia totálnych staníc, systémy potrebné pre 

presné astronomické merania nevyrábajú. Súčasťou astronomickej nadstavby musí byť 

zariadenie na registráciu času a obrazu. 

 

Obrázok 6.4: Systém DAEDALUS  [13] 
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  Systémy popísane v tejto práci boli skonštruované na univerzitách. Jedným z nich 

je aj systém MAAS – 1, podrobne popísaný v nasledujúcej kapitole. Na ETH v Zürichu 

bol vyvinutý systém DAEDALUS, aplikovaný na totálnu stanicu Leica TCA 1800.   
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7 MAAS – 1 

 

 

Obrázok 7.1: Systém MAAS – 1 na streche stavebnej fakulty VUT  

Mobilný automatizovaný astronomický systém MAAS – 1, bol navrhnutý 

a vyvinutý pod taktovkou docenta Radovana Machotku,  na fakulte stavebnej, VUT 

v Brne. V súčasnosti ide o jediný existujúci exemplár. Prednosťami systému sú najmä 

jeho mobilita, presnosť a konštrukcia. Vďaka svojej nie príliš vysokej hmotnosti, je 

systém vhodný pre určovanie zvislicových odchýlok v horských a menej prístupných 

oblastiach, na príklad v porovnaní s gravimetrom. Vďaka nízkemu vplyvu 

systematických chýb je dosahovaná presnosť, pri určovaní zvislicových odchýlok, mξ, 

mη ≤ 0,3ˮ. Vďaka konštrukcií astronomickej nadstavby z relatívne dostupných 

komponentov, nevyžaduje porucha niektorého z nich nákladne a časovo a technický 

náročné opravy. [12]     
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7.1 Hardvérové vybavenie 

 

Obrázok 7.2: Schéma systému MAAS - 1  [12] 

Telo celého systému tvorí totálna stanica Topcon GPT 9001A, ktorú je možné 

vďaka komunikačnému rozhraniu  a servomotorom  riadiť pomocou počítača.  

Výrobca uvádza uhlovú presnosť rovnú hodnote 1ˮ.  

 

Obrázok 7.3: Upevnenie kamery na totálnej stanici 

Na okulár ďalekohľadu je pomocou závitu upevnená čiernobiela, vysoko citlivá 

CCD kamera s čipom SONY HAD ExWiev 1/3, s rozlíšením 720 x 576 pixelov. 
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Frekvencia kamery je 50 Hz, z toho vyplýva 50 pol–snímok. (Jedna pol–snímka 

obsahuje párne a druhá nepárne riadky obrazu). V tomto momente predstavuje uhlovú 

veľkosť pixelu hodnota približne 2,5ˮ. Je však dôležité dbať na opatrné zachádzanie 

s kamerou pri manipulácií s totálnou stanicou a pri otáčaní s ďalekohľadom. 

Dôvodom je jej nie veľmi tuhé upevnenie na okulár. Obraz z kamery putuje do 

videovkládača času typu KIWI – OSD 2. Ten vkladá časové titulky do každej pól-

snímky. 

 

Obrázok 7.4: KIWI – OSD 2 

Svetový čas UTC je určovaný pomocou jedno-frekvenčného GPS prijímača 

Garmin 18 LVC GPS. Časové titulky sú získavané s presnosťou na jednu 

milisekundu. GPS prijímač, video - vkladač a kamera sú napájané zo samostatnej 

batérie. Obraz s pridaným časovým titulkom ďalej putuje z video - vkladača do USB 

video - grabberu, ktorý analógové video prevádza do digitálnej podoby. Z grabberu 

vstupuje záznam do počítača.  

Komunikácia počítača s totálnou stanicou prebieha prostredníctvom sériového 

portu RS 232    

[12]   
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Obrázok 7.5:  Video grabber (vľavo) a GPS prijímač 

7.2 Softvérové vybavenie  

Softvér systému slúži pre plánovanie merania, zabezpečuje komunikáciu medzi 

počítačom a totálnou stanicou a jej astronomickou nadstavbou počas merania a slúži pre 

ukladanie, spravovanie dát a ich následný postprocesing. Ide teda o komplexné 

softvérové vybavenie rozdelené do nasledovnej štruktúry.  

Poznámka: 

Pre jeho bezproblémové spustenie na novších počítačoch a na rôznych 

platformách ako sú napríklad Windows, MacOS alebo Linux, je nutné aby bol počítač 

vybavený DOS-emulátorom DosBox.  

7.2.1 Plánovanie merania 

Softvérová súčasť s názvom PRIPR34.EXE, zabezpečuje vyhľadanie vhodných 

párov hviezd pre meranie vzhľadom na zadané kritéria, ktoré sú predpokladaný časový 

interval merania a greenwichský dátum, približná poloha observovaného bodu, hraničná 

hodnota magnitúdy hviezd, minimálna doba medzi hviezdami vo dvojici a maximálne 

omeškanie.  

 



 41 

 

Obrázok 7.6: Prostredie prípravného softvéru, úvod 

Na základe používaného katalógu hviezd a zvolených parametrov, softvér 

vyberie všetky vyhovujúce kombinácie šírkových (severo – južných)  

a dĺžkových (východo – západných) párov hviezd. V okne zobrazenom na obrázku 6.4, 

sa užívateľovi zobrazia vyhovujúce páry a ich charakteristiky, napríklad trvanie merania 

páru. Je nutné aby boli odstránené časovo prekrývajúce sa šírkové a dĺžkové páry.    

 

Obrázok 7.7: Prostredie prípravného softvéru, voľba párov 
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Obe hviezdy z každého páru musia mať rovnaký zenitový uhol. Ten sa musí 

nachádzať v intervale 20° – 35°.  Zároveň sa hviezdy šírkových párov musia nachádzať 

v sektoroch vymedzených azimutmi ± 15° od miestneho roviny poludníku a ± 10° od 

roviny prvého vertikálu. [12]   

 

Obrázok 7.8: Sektory na nebeskej sfére pre výber šírkových a dĺžkových párov [12], 

upravené 

 Ako výsledok vytvorí prípravný softvér textový súbor PPROGRAM.TXT. Ide 

o pozorovací program, teda plán observácie na bode. Ten obsahuje informácie 

o stanovisku, čase a jednotlivých hviezdach.   

 

Obrázok 7.9: Ukážka pozorovacieho programu 

7.2.2 Riadenie merania a real – time spracovanie 

Komplexný program označený ako MSV3VerzeA25.exe, v reálnom čase  



 43 

zabezpečuje obojsmernú komunikáciu s obsluhou a totálnou stanicou. Prijíma, 

zobrazuje a vyhodnocuje snímky z videokamery a kontroluje horizontáciu alhidády 

totálnej stanice. Na základe dopredu vytvoreného a importovaného pozorovacieho 

programu, samočinne riadi proces merania. Kontroluje, vyhodnocuje a ukladá namerané 

dáta vo formáte zápisníku v textovom súbore a vyhotovuje v tomto formáte aj protokol 

o meraní. Ďalej program zabezpečuje orientáciu totálnej stanice ku astronomickému 

severu na základe zámery na Polárku, synchronizuje vlastnú časovú základňu, 

so svetovým časom UTC a umožňuje kalibráciu CCD kamery. Výstupný zápisník 

merania obsahuje namerané časové a uhlové hodnoty, označenie hviezdy, snímky, 

a v hlavičke údaje o stanovisku. [12]      

7.2.3   Softvér pre výpočet 

Softvér pre výpočet výsledných hodnôt je tvorený balíkom programov, ktoré sa 

postupne podieľajú na spracovaní nameraných dát a ich úpravách a výpočte. Ide 

o programy označené ako EXPORT.EXE, P_ZDP5.EXE a VYROV_34.EXE, 

HrubeZpracA6.exe. Prvé tri zmienené programy je možné spustiť dávkou pomocou 

nadstavby VYROVAN.BAT.   

Ako prvý program sa spustí HrubeZpracA6.exe, pre prvotné spracovanie 

zápisníku. Vstupným súborom je výstupný zápisník merania z predošlého MSV3, vo 

formáte .txt. V úvodnom dialógovom okne sa ako vstupné informácie pre výpočet 

vkladajú výsledky poľnej kalibrácie, popísanej v kapitole 10.2.3. Sú to parametre dV  a 

dHz, predstavujúce takzvané uhlové domerky, spočítané podľa vzťahov 10.1 a 10.2. 

 Tieto parametre je nutné vkladať do programu pri výpočte prebiehajúcom na 

bode, na ktorom nebola vykonaná poľná kalibrácia. Obsahom zápisníku merania na 

bode, na ktorom prebehla poľná kalibrácia, je aj jej záznam. Z tohto záznamu si softvér 

automaticky určí spomínané parametre a preto nie je nutné ich ručné vkladanie. Pri 

meraní, sa niekedy programu MSV3 nepodarí prečítať čas na snímke a automaticky ho 

vyhodnotiť. Program Hrube preto umožňuje ručné doplnenie informácie o čase ku  

takýmto snímkam. Okrem toho je možné ručne doplniť časové údaje, ešte pred 

prvotným spracovaním, priamo do zápisníku merania. 

Výstupom programu Hrube je textový súbor *.tx1, zjednodušený oproti 
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pôvodnému zápisníku merania, doplnený o vypočítané parametre z kalibrácie kamery.  

V ďalšom kroku sa spustí program VYROVAN.BAT, ktorý dávkou postupne 

spustí ostatné tri výpočtové programy. Vstupným súborom je v tomto prípade upravený 

zápisník *.tx1, získaný z predošlého spracovania. Pre vyrovnanie je nutné zadať 

približné súradnice stanoviska. Okrem toho je treba pre výpočet redukovaných  

astronomických zemepisných súradníc na stredný zemský pól,  zadať hodnotu časovej 

korekcie DUT 1 (presnosť na tisíciny sekundy) a parametre orientácie Zeme (presnosť 

na stotiny stupňovej sekundy), vyjadrené strednými súradnicami pólu. Hodnoty sú 

obsahom Bulletinu A, stručne charakterizovanom v kapitole 7.4.  

Prostredníctvom prvého programu EXPORT, prebehne separácia dát pre následne 

spočítanie zdanlivých súradníc hviezd. Výstupmi sú textové súbory ZAPISNIK.HVE 

a HVEZDY.HVE. Následne spočíta program P_ZDP5 zdanlivé polohy hviezd. Tie sú 

obsahom nového textového súboru ZDPOLOHY.HVE. Výsledné vyrovnané 

astronomické zemepisné súradnice sú výsledkom vyrovnania metódy najmenších 

štvorcov, spočítanej programom VYROV_34.   

[12]      

7.3 Katalóg hviezd 

Pre zostavenie pozorovacieho programu, slúži ako zdroj informácií o hviezdach 

Piaty fundamentálny katalóg FK5. Katalóg bol publikovaný v roku 1988 a tvorí ho 1535 

hviezd prebratých z predchádzajúceho katalógu FK4, ktorých počet bol neskôr 

doplnený ďalšími 4112 hviezdami. Katalóg sa vzťahuje ku epoche J2000.0. Presnosť 

polohy hviezd je 0,08 ˝ - 0,05 ˝. Obsahom katalógu sú rovníkové súradnice hviezd (α, 

δ), ich ročné paralaxy, vlastný pohyb hviezd, zdanlivé magnitúdy a iné. [14]      
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8 BULLETIN A, POHYB ZEMSKÝCH 

PÓLOV 

8.1 Bulletin A 

Medzinárodná služba pre rotáciu Zeme a referenčné systémy IERS ( Interntional 

Earth Rotation and Reference Systems Service), poskytuje zdarma viaceré vestníky 

obsahujúce informácie pre presné výpočty napríklad astronomických zemepisných 

súradníc. Bulletin A obsahuje parametre orientácie zemského pólu, hodnotu korekcie 

svetového rotačného času UT1 na Svetový čas koordinovaný UTC:  

DUT1=UT1–UTC (8.1) 

a presnosti týchto veličín, v denných krokoch. Publikovaný je týždenne.  

 Denné zmeny korekcie DUT1, dosahujú hodnotu, približne rovnú jednej 

milisekunde. Taká je aj presnosť zápisu časových titulkov. Hodnoty z Bulletinu A sa 

vzťahujú ku polnoci času UTC a vzhľadom na požadovanú presnosť a ich dennú zmenu 

nie je nutné hodnotu DUT1 interpolovať. Pri večerných meraniach v strednej Európe, je 

ale vhodné použiť pre výpočet hodnoty, vzťahujúce sa ku dátumu nasledujúceho dňa.  

[15]      

 

Obrázok 8.1: Ukážka bulletinu A [15] 
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8.2 Pohyb zemských pólov 

Okamžitá osa rotácie Zeme (okamžitý vektor rotácie) vykonáva vzhľadom ku 

súradnicovej sústave, pevne spojenej so Zemou, pohyb, ktorý sa označuje ako pohyb 

zemských pólov. Tento pohyb spôsobuje zmenu astronomických zemepisných súradníc 

φ´, λ´ a astronomického azimut A´. Astronomický azimut a astronomické zemepisné 

súradnice, ktoré sa vzťahujú ku okamžitému vektoru rotácie Zeme, nazývame rovnako 

okamžitými súradnicami. Model pohybu pólu sa musí určovať priamo z pozorovaní. 

 Ako počiatok odočtu  súradníc pólu sa zavádza IERS Reference Pole (IRP), 

v minulosti označovaný ako medzinárodný konvencionálny počiatok CIO 

(Conventional International Origin). Ten bol zvolený ako priemerná poloha pólu z 

rokov 1900 až 1905. [14]      

 

Obrázok 8.2: Pohyb zemského pólu medzi rokmi 1992 až 1995 [14], upravené 

8.3 Redukcia astronomických zemepisných súradníc na 

stredný zemský pól   

Z obrázku 8.3 plynú nasledujúce vzťahy pre prevod astronomických zemepisných 

súradníc na stredný zemský pól. Pozorovateľove stanovisko je označené ako B. Polohe 

pólu v momente merania odpovedá bod P. Polohu bodu P je možno vyjadriť vzhľadom 

ku strednému pólu IRP buď pravouhlými súradnicami x, y, alebo polárnymi 
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súradnicami, uhlom u a sprievodičom a. Priesečník základného poludníka so stredným 

rovníkom A, sa považuje za fundamentálny bod pri určovaní astronomických 

zemepisných dĺžok. Tento bod sa pri prechode od bodu PIRP ku bodu P, prenesie 

otáčaním do bodu A´. [14] 

Na základe skutočnosti, že súradnice x, y, dosahujú veľmi nízke hodnoty, 

môžeme uvažovať nasledujúce vzťahy: 

x = a cos u, y = a sin u (8.2) 

Pre odvodenie redukcie astronomickej zemepisnej šírky na stredný pól 

použijeme trojuholník P PIRP B. 

 

Obrázok 8.3: Redukcia na stredný pól [14], upravené 

Podľa kosínusovej vety platí: 

sin φ´ = sin φ´
S cos a + cos φ´

S sin a cos (λ´
S + u) (8.3) 

Ak do rovnice (8.3) dosadíme rovnosť: 

φ´ = φ´
S + dφ´ (8.4) 

a ak uvažujeme vzťahy (8.2), dostaneme: 
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sin (φ´
S + dφ´) - sin φ´

S = cos φ´
S  (x cos λ´

 – y sin λ´) (8.5)  

kde 

dφ´ = x cos λ´
 – y sin λ´ (8.6) 

čiže potom 

φ´
S = φ´ - x cos λ´

 + y sin λ´ (8.7) 

Pre odvodenie redukcie astronomickej zemepisnej dĺžky na stredný pól použijeme 

trojuholník P B BI. V tomto prípade predpokladáme, že B = BI. Ak predpokladáme, že 

veličiny Δλ´ a a, dosahujú veľmi nízke hodnoty, dostaneme vzťah: 

Δλ´ = a ( sin λ´
S cos u + cos λ´

S sin u) tg φ´ (8.8) 

rešpektovaním vzťahu (8.1), dostaneme vzťah: 

Δλ´ = 1/15 (x sin λ´ + y cos λ´) tg φ´ (8.9) 

[14]      
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9 LOKALITA A VOĽBA BODOV PRE 

MERANIA 

Celému procesu meračských prác predchádzal výber bodov pre astronomicko – 

geodetické merania. Na území mesta Brna sa rozprestierajú dve astro – geodetické 

experimentálne siete. Sú to sieť Veveří a sieť AGNES, podrobnejšie popísane 

v nasledujúcich podkapitolách 9.1 a 9.2. Na vybraných bodoch týchto sieti, majú byť 

opakovanými meraniami spresnené, zvislicové odchýlky.  

Prvou podmienkou vedúceho práce bolo, aby merania prebehli na jedenástich 

bodoch. Prvý bod bol vybratý vedúcim práce. Ide o bod siete Veveří P1, ktorý je 

stabilizovaný na pilieri, na streche budovy B, Fakulty stavební VUT v Brně. Prvé 

meranie na tomto bode slúžilo aj pre zaškolenie a bližšie oboznámenie sa s procesom 

merania v teréne, so systémom MAAS – 1. 

 Na niektorých bodoch sieti AGNES a Veveří už v minulosti prebehli opakované 

merania. Z toho vyplýva druhá podmienka, a síce aby boli predmetom výberu iba také 

body, na ktorých opakované merania ešte neprebehli.  

Vedúcim práce poskytnuté podklady obsahovali zoznam všetkých bodov oboch 

sieti, ich astronomické a geodetické súradnice, informácie o počte meraní a ich 

miestopisy. Na základe týchto informácií bolo vybratých 10 bodov, na ktorých následne 

prebehla rekognoskácia.  

Poznámka: 

Pre prehľadnosť budem prebraté hodnoty zložiek zvislicových odchýlok 

označovať s indexom I (ξI, ηI). Hodnoty zistené v rámci tejto práce zase indexom II                  

(ξII, ηII). 
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Tabuľka 9.1: Prebraté hodnoty zložiek zvislicových odchýlok z pôvodných meraní 

Dôvodom rekognoskácie bolo overenie uskutočniteľnosti opakovaného merania. 

Išlo najmä o kontrolu obzoru, ktorého rozsah mohol byť od doby, kedy boli  

realizované prvé observácie, značne zmenšený. To mohlo byť spôsobené napríklad 

novou výškovou zástavbou alebo vysokým porastom v bezprostrednej blízkosti bodu. 

Ďalšou prekážkou mohlo byť, z rôznych príčin, zamedzenie prístupu ku 

blízkemu okoliu bodu. Nájdenie samotnej stabilizácie bodu nebolo dôležité. V prípade 

odstránenej pôvodnej stabilizácie, je možné si bod vytýčiť pomocou GPS aparatúry so 

službou RTK. Na druhú stranu, vzhľadom na dosahovanú presnosť pri určovaní 

zvislicových odchýlok systémom MAAS – 1, uvádzanú v [12] (mξ, mη ≤ 0,3˝), polohu 

bodu je dostačujúce odhadnúť s presnosťou na 3 metre. Je treba si uvedomiť, že 

v oblasti Českej republiky, odpovedá hodnote 0,1˝, v smere zemepisnej šírky 

vzdialenosť približne 3 m, a v smere zemepisnej dĺžky približne 2 m.   

Na obrázku 9.1 sú zobrazené všetky body sieti AGNES a Veveří. Body merané 

v rámci tejto práce sú zvýraznené červenou.  
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Obrázok 9.1: Prehľadová mapa bodov sieti AGNES a Veveří (merané body červenou) 

9.1 Sieť AGNES 

Lokálna sieť AGNES (skratka odvodená od Astronomicko – GNSS – nivelační 

experimentální síť) sa rozprestiera v centrálnej časti Brna, na ploche o rozmeroch 

približne 7 x 5 km. Sieť bola vytvorená za účelom možnosti porovnávania metódy 

GNSS/nivelácie, astrogeodetickej a gravimetrickej, pre tvorbu modelu kvazigeoidu.  

 Sieť je tvorená 34 bodmi, z ktorých 22 bodov je pripojených pomocou 

geometrickej nivelácie na body Českej štátnej nivelačnej siete alebo na Plošné nivelačné 

siete v Brne. Nadmorské výšky bodov siete sa nachádzajú v rozmedzí 200 až 318 

metrov. Priemerná hustota bodov je asi 1 bod na km2 a priemerná vzdialenosť medzi 

susednými bodmi asi 1300 metrov.   

[12]     

9.2 Sieť Veveří 

Lokálna experimentálna sieť Veveří sa rozprestiera v okolí Fakulty stavebnej, 

VUT v Brně, na ploche približne 2 x 2 km. V dobe vybudovania siete, v roku 2009, bola 
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tvorená jedenástimi bodmi. V roku 2011 bola sieť doplnená o ďalších 6 bodov. Dnes je 

teda sieť tvorená sedemnástimi bodmi, pričom 3 body, A5, A9 a A10, sú súčasťou 

oboch sieti, AGNES aj Veveří  Prevažná časť bodov sa nachádza na ploche 

katastrálneho územia Veveří, z čoho vyplýva jej názov. Väčšina bodov je stabilizovaná 

v intraviláne v hustej zástavbe. Zámer vyhotovenie siete, je rovnako ako  pri sieti 

AGNES, potreba presného modelu kvazigeoidu. Priemerná hustota bodov je asi 4 body 

na km2 a priemerná vzdialenosť medzi susednými bodmi asi 1200 metrov. [12]     
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10 PRÍPRAVA A ZBER DÁT 

Celý proces zberu dát, vrátane prípravných prác, rekognoskácie a kalibrácie, 

prebiehal od novembra roku 2017 do apríla roku 2018. Samotným terénnym prácam 

predchádzalo určenie polohy zámernej priamky na snímke, tzv. laboratórna kalibrácia. 

10.1 Určenie polohy zámernej priamky na snímke  

Po tom ako je kamera namontovaná na optickú sústavu totálnej stanice, je nutné 

kameru skalibrovať a tak zistiť polohu zámernej priamky na snímke. Toto je nutné 

vykonať vždy po montáži, pretože nejde o originálny prefabrikovaný diel a preto môže 

mať osa kamery vždy inú polohu vzhľadom ku ose zámery. Takúto kalibráciu je vhodné 

vykonávať v laboratórnych podmienkach. Kalibrácia kamery bola v priebehu meračskej 

kampane realizovaná dva krát. Vždy vzápätí po jej namontovaní na totálnu stanicu v 

priestoroch budovy B, Fakulty stavební VUT v Brně. Prvý krát v mesiaci november, 

pred meraním na prvom bode P1. Druhý krát to bolo približne v polovici meračskej 

kampane, kedy bola kamera aj s celou nadstavbou pre automatizované astronomické 

observácie, z totálnej stanice dočasne demontovaná. Dôvodom bola potreba použitia 

totálnej stanice pre klasické geodetické merania.  

Postup kalibrácie bol nasledovný. Na piliere, vzdialené od seba približne 25 

metrov boli umiestnené a zhorizontvané: odrazný hranol a totálna stanica s kamerou. 

 

Obrázok 10.1: Snímka odrazného hranolu pre určenie polohy zámernej priamky 
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Pomocou režimu Autoaim, totálna stanica automaticky zacielila na stred 

odrazného hranolu. Presnosť automatického cielenia na hranol je 2˝, stanovená 

výrobcom. Pri tejto presnosti a pre danú vzdialenosť, neprekročí chyba v priečnom 

smere hodnotu 0,25 mm. V prostredí softvéru MSV3, bol zosnímaný obraz hranola a 

následné jeden z kruhov totálnej stanice mierne pootočený, aby bolo možné znovu 

nezávislé zacieliť na stred hranola. Tento postup sa opakoval desať krát čoho 

výsledkom bolo desať snímok. Po tom boli snímky vyhodnotené v prostredí grafického 

editoru Paint, a to tak, že sa kurzorom zacielilo čo najpresnejšie na stred hranola na 

snímke a prečítali sa súradnice pixelu zobrazujúceho tento stred. Jednotlivé pixelové 

súradnice sú obsahom tabuľky 9.1. Určenie snímkových súradníc polohy zámernej 

priamky je možno týmto spôsobom realizovať s presnosťou jedného až dvoch pixelov. 

To odpovedá hodnote 2˝ až 5˝, čo je pre tieto účely presnosť dostačujúca.  

[12]      

Správne určenie snímkových súradníc polohy zámernej priamky je veľmi 

dôležité. Podľa týchto súradníc potom program vyhľadáva hviezdy v zornom poli 

ďalekohľadu.  

Hodnoty z jednotlivých snímok boli spriemerované a aritmetický priemer bol 

zapísaný do prostredia MSV3.ini. Tu je okrem súradníc pixelu osi zámernej priamky, 

evidované aj ohraničenie výrezu snímky. Výrez snímky bol zúžený za účelom 

eliminácie chybných pixelov po okraji snímky, z pôvodných 720 x 576 pixelov na   

540 x 366 pixelov.  

Ďalej je možné do prostredia MSV3.ini zapísať súradnice prípadného defektného 

obrazového elementu. Ten sa môže bez ohľadu na skutočné osvietenie prejaviť ako 

trvalo svetlý (hot pixel) alebo trvalo tmavý (dead pixel). V tomto momente má väčší 

význam eliminácia tzv. hot pixelu. Ten sa totiž prejavuje ako svetlý bod na tmavom 

obraze snímky, podobne ako pixel hviezdy.  

[12]      
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Tabuľka 10.1: Poloha zámernej priamky na snímke 

10.2 Zber dát 

10.2.1 Príprava na stanovisku 

 

Základnú meračskú výbavu okrem samotného systému MAAS – 1, tvoril statív 

s drevenými nohami, záložné batérie pre totálnu stanicu, pre prenosný počítač, pre video 

- vykladač, kameru a GPS prijímač, a záložný grabovací box. Dôležitou praktickou 

pomôckou bol zdroj svetla (čelovka). Pre možnosť vyhotovovania pozorovacieho 

programu priamo na mieste pozorovania, je nevyhnutné mať pripravený zoznam 

približných zemepisných súradníc pozorovaných bodov. 

Po príchode na miesto merania bol prístroj veľmi dôkladne zhorizonotvaný. 

Presná centrácia v tomto prípade nie je dôležitá. Keďže merania prebiehali 

v zimných mesiacoch a v noci, kedy vonkajšia teplota dosahovala mínusové hodnoty, 

bolo dôležite, najmä na prvom bode, nechať prístroj aspoň 15 minút temperovať. 

Astronomická nadstavba systému MAAS – 1 pozostáva aj z niekoľkých 

káblových spojov. Kabeláž bola pripevnená lepiacou páskou o nohu statívu aby sa 

zamedzilo zachyteniu niektorého zo spojov o časť súpravy, pri automatickom otáčaní 

alhidády totálnej stanice.  

Následne bol pomocou programu PRIPR34.EXE zostavený pozorovací program, 
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spôsobom a podľa kritérií  opísaných v kapitole 7.2.1. Dôsledný výber párov pre poľnú 

observáciu tak, aby medzi jednotlivými pármi nevznikli medzery, ktoré sa prejavia ako 

časové prestoje, dokáže ušetriť až desiatky minút. Je však nutné si uvedomiť, že pri 

meraní môžu nastať komplikácie ktoré môžu mať vplyv na úspešnosť observácie 

hviezdy a tak aj na výsledok celého páru. Preto je dôležité pri plánovaní uvažovať 

časovú rezervu a ponechať si v zálohe aj nadbytočné hviezdne páry. V ideálnom prípade 

je možné zvládnuť kompletné meranie na jednom bode za jednu hodinu. Pri zostavovaní 

pozorovacieho programu je vhodné prikladať väčšiu váhu šírkovým párom, ktorých 

výskyt pri zostavovaní pozorovacieho programu je vzácnejší a ich meranie zaberá viac 

času.  

Po pripojení kamery ku počítaču bolo nutné na prvom bode doostriť obraz. 

V momente nedokonale ostrého obrazu hviezdy, dochádza ku jej zobrazeniu na 

viacerých pixeloch, čo znižuje kvalitu a presnosť vyhodnotenia jej stredu na snímke 

a z toho vyplývajúcich snímkových súradníc hviezdy.  Pred začatím merania bola ešte 

raz skontrolovaná horizontácia prístroja.   

10.2.2 Vlastné meranie 

V menu riadiaceho programu MSV3 sa v prvom rade pripojí kamera. Po objavení 

sa časových titulkov v snímkovom poli, je vpísaná hodnota celej hodiny časového 

údaja, pre synchronizáciu vlastnej časovej základne so svetovým časom a zavedenie 

príslušných korekcií.  

Pre orientáciu prístroja voči svetovým stranám a tak zabezpečenie schopnosti 

prístroja natáčať alhidádu do správnych azimutov, sa použije orientácia zacielením na 

Polárku (α Ursae Minoris), ktorú považujeme za ležiacu v rovine miestneho poludníka. 

 Porovná sa azimut zámery s čítaním na horizontálnom kruhu prístroja. Čítanie 

sa opraví tak aby bolo totožné s azimutom. Po zorientovaní, odpovedá hodnota „0“ na 

vodorovnom kruhu, zacieleniu ďalekohľadu do južnej vetvy miestneho poludníku. 

 Zorientovanie prístroja na Polárku je z časti automatizované. Beztak musí byť 

merač schopný Polárku identifikovať, a zacieliť na ňu ďalekohľadom. Prístroj po zadaní 

príkazu sám sklopí ďalekohľad na hodnotu zenitového uhlu Polárky. Túto hodnotu 

softvér spočíta na základe známych rovníkových súradníc Polárky, približných súradníc 
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stanoviska a aktuálneho času. Úlohou merača je dostať Polárku do prostriedku zorného 

poľa, pomocou otáčania horizontálneho kruhu totálnej stanice. To je možné pomocou 

horizontálnej ustanovky na prístroji, alebo pomocou kláves cez program MSV3.  Zbytok 

procesu obstará systém sám.  

[12]      

V tomto momente je prístroj pripravený na meranie hviezdnych párov. Observácia 

v teréne pozostáva z merania štyroch šírkových párov pre určenie astronomickej šírky 

φ´ a štyroch dĺžkových párov pre určenie astronomickej dĺžky λ´. Na základe štyroch 

nezávislých výsledkov pre každú súradnicu, je možné identifikovať prípadnú hrubú 

chybu v jednom z nich. Počet meraných párov môže byť samozrejme aj väčší.  

Počas merania je možné v prostredí MSV3 meniť plán pozorovania vynechávaním 

hviezdnych párov. Menu programu zobrazuje pred meraním na každú hviezdu, časový 

odpočet začiatku snímkovania. Prístroj sa natočí na meranú hviezdu vždy 16 sekúnd 

pred začatím snímkovania. 

 

Obrázok 10.2: Ukážka snímky 

Výstupom z merania je protokol *.prt vyjadrujúci úspešnosť merania konkrétnej 

hviezdy v percentách. Za úspešne zmeraný pár považujeme taký pár, ktorého obe 

hviezdy dosahujú aspoň 67 %-nú úspešnosť. Na túto hodnotu má vplyv najmä 

vyhodnotenie obrazu snímky a časového titulku. Ďalším výstupom je zápisník merania 

*.txt. Každá hviezda je vyhodnotená z 21 snímok.   
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10.2.3 Poľná kalibrácia kamery  

V rámci každej noci, kedy bolo realizované meranie, bolo nutné vykonať aspoň 

na jednom bode poľnú kalibráciu kamery. Kamera bola kalibrovaná s využitím 

orientačnej hviezdy, Polárky. Po zorientovaní prístroja, bola Polárka v rámci poľnej 

kalibrácie, automatizovane nasnímaná 17 krát, v rôznych polohách na snímke. 

Výsledkom kalibrácie sú uhlová veľkosť jedného pixelu snímky v smere osi Y 

(PixelSizeY) a v smere osi X (PixelSizeX) a stočenie snímky voči horizontu (Tilt). Zo 

zistených hodnôt je prepočítaná poloha stredu hviezdy voči polohe zámerného obrazca, 

z takzvaných snímkových ofsetov dX a dY, na uhlové domerky dV a dHz podľa vzorcov: 

dV = dY PixelSizeY + Tilt dX PixelSizeX  (10.1) 

dHz = dX PixelSizeX + Tilt dY PixelSizeY (10.2) 

Zistené hodnoty sa priemerujú. Vo vyhodnotení kalibrácie sú zavádzané 

korekcie z vlastného pohybu Polárky, ktorá sa počas snímkovania zdanlivo pohybuje.  

[12]      

  Poľnú kalibráciu je možno vykonať kedykoľvek počas noci, keďže sa korekcie 

zavádzajú ex post.  

 

Obrázok 10.3: Polohy Polárky pri poľnej kalibrácií kamery. Montáž snímky [12] 

10.2.4 Určenie geodetických súradníc 

Geodetické (elipsoidické) súradnice, geodetická šírka φ a geodetická dĺžka λ, 

boli určené s využitím technológie GNSS, metódou RTK, v súradnicovom systéme 

ETRS 89. Každý bod bol určený dva krát nezávisle (doba medzi prvým a kontrolným 

meraním bola aspoň 1 hodina).  Doba merania na bode trvala aspoň 5 epoch.  
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11 VÝPOČET 

Výsledné, vyrovnané, astronomické zemepisné súradnice sú výsledkom 

vyrovnania, spočítaného softvérom VYROV_34, metódou najmenších štvorcov. Proces 

vyrovnania prebieha iteratívne a celý výpočet je viac - menej automatizovaný.  

Po zadaní vstupných parametrov pre vyrovnanie a výpočet (kapitola 7.2.3) 

volíme v prevej fáze pre testovanie odľahlých hodnôt,  hodnotu medzného kritéria  

t = 5˝. Dôvodom takej voľby je fakt, že v tomto momente sa zadané približné súradnice 

často líšia o niekoľko stupňových sekúnd od hodnôt správnych. Voľba prísnejšieho 

kritéria by mohla neoprávnene vylúčiť značnú časť merania. Pre zlepšenie testovania 

odľahlých hodnôt je vhodné iterácie opakovať so sprísňovaným kritériom. Po spresnení 

predvolených súradníc bodu, bola použití prísnejšia hodnota medzného kritéria t = 2˝. 

[16] 

Výpočet prebieha pre šírkové a súčasne aj dĺžkové páry. Program ponúka 

možnosti výpočtu, zvlášť astronomickej šírky φ´, vylúčením dĺžkových párov zo 

spracovania. V tomto prípade sa hodnota astronomickej šírky počíta vyrovnaním iba 

šírkových párov, zatiaľ čo približná hodnota zemepisnej dĺžky sa uvažuje ako správna.  

V opačnom prípade sú z vyrovnania vylúčené šírkové páry, približná hodnota 

zemepisnej šírky je považovaná za správnu a vyrovnaním dĺžkových párov sa určí 

zemepisná dĺžka λ´.   

Výstupom programu je textový súbor VYSLEDKY.TXT, obsahujúci vyrovnané 

astronomické zemepisné súradnice φ´ a λ´, greenwichský dátum, stredné súradnice pólu, 

hodnotu korekcie DUT 1, rozdiely posledných iterácii dφ´ a dλ´, počet hviezd a zámer 

vstupujúcich do výpočtu, hodnotu opravy, hodnotu medzného kritéria t  

a výberovú strednú chybu m0. 

Hodnoty zložiek zvislicových odchýlok definovaných podľa Helmerta, sú 

následne spočítane z hodnôt astronomických zemepisných a geodetických 

(elipsoidických) súradníc, podľa vzorcov (4.7), (4.9). 
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12 POROVNANIE VÝSLEDKOV 

A PRESNOSŤ MERANIA 

Z nameraných hodnôt astronomických zemepisných súradníc φ´ a λ´, 

a geodetických zemepisných súradníc φ a λ,  uvedených v tabuľke 12.1., boli spočítane 

hodnoty zložiek zvislicových odchýlok, definovaných podľa Helmerta. Tieto hodnoty 

sú uvedené v tabuľke 12.2. Celkové merané zvislicové odchýlky sú na obrázku 12.1.  

graficky znázornené v podobe vektorov. 

 

Tabuľka 12.1: Merané astronomické a geodetické súradnice 

 

Tabuľka 12.2: Merané zložky zvislicových odchýlok 
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Obrázok 12.1: Merané zvislicové odchýlky (podklad: ZM ČR 1:25 000) 

Na obrázku 12.1. je badať jasný trend orientácie zvislicových odchýlok smerom 

na východ. Na tomto jave sú podpísané dva faktory. Vysoké a kladné hodnoty priečnej 

zložky ηII. Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí hodnôt +8,45˝ až +10,05˝. Na druhú 

stranu tu sú výrazne nižšie a záporne hodnoty meridiánovej zložky ξII. Tieto zložky 

zvislicových odchýlok dosahujú hodnôt -2,29 ˝ až -0,39 ˝ a vychyľujú smer vektoru 

k juhu.  

Priebeh globálneho modelu geoidu EGM2008 napovedá, že vysoké hodnoty 

zložiek η, sú zapríčinené regionálnym vplyvom v tiažovom poli Zeme.  [12] 

Porovnaním hodnôt zložiek zvislicových odchýlok ξI a ηI, prebratých 

z poskytnutých podkladov (tabuľka 9.1) a hodnôt ξII, ηII nameraných v rámci tejto práce 

(tabuľka  12.2), boli získané rozdiely zložiek zvislicových odchýlok na jednotlivých 

bodoch. (tabuľka  12.3).  
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Na základe rozdielov bola spočítaná výberová smerodajná odchýlka jedného 

merania podľa vzťahu: 

 (12.1) 

 

 

Tabuľka 12.3: Rozdiely v zložkách zvislicových odchýlok 

 

Dosahovaná vonkajšia presnosť zložiek zvislicových odchýlok, systémom  

MAAS - 1, podľa [12] neprekračuje hodnotu 0,3˝. Túto presnosť potvrdzujú aj hodnoty 

smerodajných odchýlok   = 0,27˝ a  = 0,23˝. 

Spriemerovaním prebratých, a v rámci tejto práce nameraných hodnôt zložiek 

zvislicových odchýlok, sú získané spresnené hodnoty (tabuľka 12.4). Stredná chyba 

aritmetického priemeru je určená podľa vzťahu: 

 (12.2) 
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Tabuľka 12.4: Spriemerované zložky zvislicových odchýlok 
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13 ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce, bolo priblížiť problematiku astronomického 

určovania polohy s využitím moderných metód a poukázať na význam astronomického 

určovania polohy v súčasnosti. Tento zámer mal byť demonštrovaný použitím 

moderného systému MAAS – 1, pre určenie astronomických zemepisných súradníc. 

Práve tieto súradnice slúžia ku určeniu zložiek zvislicových odchýlok, ktoré sú 

výsledkom tejto diplomovej práce.   

V úvode práce sú s využitím odbornej literatúry priblížené niektoré teoretické 

základy týkajúce sa problematiky, ako napríklad definícia astronomického 

súradnicového systému alebo samotné odvodenie vzťahov pre výpočet zložiek 

zvislicových odchýlok a ich význam. V ďalšej časti sú popísané niektoré metódy 

astronomického určovania polohy. Dôraz bol kladený najmä na priblíženie Metódy 

párov rovnakej výšky. Táto metóda bola vyvinutá vedúcim práce docentom Radovanom 

Machotkom,  špeciálne pre systém MAAS – 1.  

Prostredná časť práce je zameraná na priblíženie niektorých historických, ale 

najmä moderných systémov, využívajúcich digitálne kamery, pre astronomické 

určovanie polohy. Najväčšia pozornosť je samozrejme venovaná systému MAAS – 1, 

rovnako vyvinutému vedúcim tejto diplomovej práce. Systému MAAS – 1 je venovaná 

celá kapitola, kde je popísane jeho hardvérové a softvérové vybavenie a jeho aplikácia 

pri Metóde párov rovnakej výšky. Aj keď presnosť tohto systému nedosahuje takú 

kvalitu ako napríklad niektoré Digitálne zenitové kamerové systémy, prevyšuje ich 

najmä svojou jednoduchosťou a  praktickým nasadením priamo v teréne.  

Záverečná časť je venovaná detailnému popísaniu postupu meračských prác so 

systémom MAAS – 1 a činností s meraním spojených.  

Čiastkovým výsledkom merania sú astronomické a geodetické súradnice, 

a z nich počítané zvislicové odchýlky na vybraných bodoch, experimentálnych sieti 

AGNES a Veveří v Brne. Presnosti zložiek zvislicových odchýlok sú charakterizované 

smerodajnými odchýlkami. Pre meridiánovú zložku ξ, je smerodajná odchýlka  

  = 0,27˝ a pre priečnu zložku η, je to  = 0,23˝. Táto presnosť odpovedá systému 

MAAS – 1. Finálnym výsledkom sú spresnené hodnoty zložiek zvislicových odchýlok 
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na vybraných bodoch. Tieto hodnoty boli určené, ako aritmetické priemery prebratých 

hodnôt z meraní pred rokom 2017, a hodnôt určených v rámci tejto diplomovej práce. 

Ich presnosti sú charakterizované smerodajnými odchýlkami aritmetického 

priemeru. Pre meridiánovú zložku mξ = 0,19˝ a pre priečnu zložku mη = 0,16˝. 

Výsledné dáta tejto diplomovej práce môžu slúžiť napríklad pre modelovanie 

tvaru kvazigeoidu. 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

MAAS – 1  Mobilní automatizovaný astronomický systém č. 1 

GPS  Globálny družicový polohový systém (Global Positioning 

System) 

WGS84  Svetový geodetický systém 1984 (World Geodetic System 1984) 

ETRS89  Evropský terestrický referenční systém 1989 (European 

Terrestrial Reference Systém 1989) 

GRS80  Geodetický referenční systém 1980 (Geodetic Reference System 

1980) 

UTC  Koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time) 

CCD  Nábojovo viazaná štruktúra (Charge-Coupled Device) 

DZCS  Digitálny zenitový kamerový systém (Digital zenit camera 

system) 

GNSS  Globálne navigačné satelitné systémy (Global Navigation 

Satellite System) 

ETH   Švajčiarsky národní technologický inštitút (Eidgenössische 

Technische Hochschule) 

GGL   Laboratoria geodézie a geodynamiky v Zürichu (Geodesy and 

Geo-dynamics Laboratory) 

DIADEM  Digitálny systém pre astronomické merania zvislicových 

odchýlok (Digital Astronomical Deflection Measuring System) 

TZK2 – D  Prenosná zenitová kamera 2 – Digitalsystem (Transportable 

Zenit-kamera 2 – Digitalsystem) 

FOV  Zorné pole (Field of view) 

VUT  Vysoké učeni technické v Brně 

IERS   Medzinárodná služba rotácie Zeme (Interntional Earth Rotation 
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and Reference Systems Service) 

CIO   Medzinárodný konvencionálny počiatok (Conventional 

International Origin) 

IRP   IERS referenčný pól(IERS Reference Pole) 

RTK  Kinematická metóda v reálnom čase (Real Time Kinematic) 

ZM ČR  Základní mapa České republiky 
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