
  

 
 

 

 



  

 
 

Práce se zabývá procesem automatizace geodetických měření s využitím 

elektronických geodetických měřících přístrojů, např. elektronických nivelačních 

přístrojů, elektronických totálních stanic a jiných měřících přístrojů a zařízení 

využívaných ke geodetickým měřením včetně snímačů meteorologických veličin. 

Cílem je návrh a realizace platformy automatizovaného měřícího sytému s využitím 

prvků integrovaného sběru, ukládání a analýzy naměřených dat s možností 

internetového dálkového přístupu a exportu v různých datových formátech.  
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meteorologické snímače, analýza meteorologických dat, databáze, webová služba 

 

 

The present thesis deals with the process of automation of geodetic 

measurements using electronic geodetic instruments, e.g. electronic levels, 

electronic total stations, as well as other measuring instruments and devices 

generally used for geodetic measurements, including meteorological sensors. The 

goal is to design and create a platform for automated measurement system with 

integrated data collection, their storage and analysis with the help of remote 

internet access and allowing to export data in various formats. 
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1 Úvod 

Prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií se v poslední době dotkl 

i oblasti geodézie. Moderní geodetické přístroje jsou dnes často vybaveny klasickými či 

bezdrátovými komunikačními rozhraními umožňujícími propojení s osobním 

počítačem či přímo s nějakým měřicím systémem. Automatizované monitorovací 

systémy sloužící pro měření posunů a deformací poskytují komplexní informace 

o chování stavebních objektů a jejich konstrukčních částech. Při takových měřeních 

vzniká velké množství dat, která je potřeba velice často zobrazovat i vyhodnocovat 

v reálném čase a současně je ukládat s potřebou jejich následné analýzy. Obvykle jde 

o heterogenní data z různých časových období s požadavkem dlouhodobého uložení. 

Zcela samozřejmou se dnes jeví možnost přístupu k těmto datům prostřednictvím 

internetu, často pomocí webového prohlížeče.  

V běžné geodetické praxi se však setkáváme i s přístroji, které jsou vybaveny jen tím 

nejnutnějším komunikačním rozhraním bez jakékoliv uživatelsky přívětivé podpory. 

Robustní komerčně nabízené monitorovací systémy jsou sice z hlediska své funkčnosti 

na velmi vysoké úrovni, avšak pro běžné účely jsou cenově obtížně dostupné. Je tedy 

účelné provést analýzu aktuálního stavu a vytvořit uživatelsky přívětivou a snadno 

použitelnou aplikaci, která bude sloužit zejména pro potřeby monitoringu stavebních 

konstrukcí. Důraz by měl být kladen na analýzu naměřených dat, jejich správnou 

interpretaci a případně i vizualizaci. 

Práce je členěna následujícím způsobem. Ve 2. kapitole Současný stav řešené 

problematiky je uveden stručný přehled geodetických automatizovaných měřicích 

systémů a jejich základních vlastností. Cíle a vymezení problematiky disertační práce 

se lze dočíst ve 3. kapitole Cíle práce.  Následující 4. kapitola Zvolené metody 

a použité technologie pojednává o vybraných technických, formálních 

a programových prostředcích, které byly při řešení práce použity. Důraz je kladen 

zejména na oblast informačních technologií, která je nosným pilířem současných 

geodetických monitorovacích systémů. Vlastní těžiště práce představují další tři 

kapitoly. 5. kapitola Návrh a realizace geodetického monitorovacího systému definuje 

obecné požadavky kladené na monitorovací systémy a popisuje jednotlivé moduly 
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realizovaného systému. Metody používané při zpracování základních 

meteorologických údajů, které jsou nezbytné prakticky při každém venkovním 

geodetickém měření, jsou svou charakteristikou odlišné od metod používaných při 

zpracování geodetických měření. Proto jsou uvedeny v samostatné 6. kapitole Návrh a 

realizace meteorologického monitorovacího systému. Po stručné charakteristice 

měřicího systému je proveden detailní popis webového rozhraní meteorologické části 

permanentní družicové stanice a uveden souhrn možností analýzy meteorologických 

dat. Zkušenosti s popisovaným monitorovacím systémem shrnuje 7. kapitola Pilotní 

ověření a aplikace monitorovacího systému. Zhodnocením dosažených cílů disertační 

práce a náměty na další vývoj se zabývá 8. kapitola Závěr. Na konci práce je uveden 

Seznam použité literatury následovaný poslední částí Přílohy. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

Problematika automatizace geodetických měření ve smyslu tématu disertační práce je 

poměrně obsáhlá. Ve své obecné rovině zahrnuje vlastní zajištění komunikace 

s elektronickými geodetickými přístroji na úrovni technického vybavení, pokročilou 

práci s relačními databázemi, implementaci vybraných algoritmů sloužících pro 

analýzu velkého množství dat a algoritmů z oblasti počítačové grafiky a samozřejmě 

znalosti z oblasti vývoje desktopových i webových aplikací. V geodetické praxi jde 

zejména o automatizované monitorovací systémy, které umožňují kontinuální sběr dat, 

jejich zpracování, analýzu, export a případně i vizualizaci. V komerční sféře jde 

v současné době o tyto nejznámější výrobce geodetických přístrojů: Leica Geosystems 

AG [70], Sokkia & Topcon [71] a Trimble [72]. Na trhu geodetických automatizovaných 

monitorovacích systémů jsou zastoupeny např. produkty GeoMoS [73], ADMS [74] 

a Trimble 4D Control [75]. Kromě těchto nejznámějších komerčně nabízených systémů 

se samozřejmě vyskytují i systémy vyvíjené různými menšími firmami, vědeckými 

institucemi či vysokými školami. 

Zaměřme se na vnitřní architekturu poslední verze monitorovacího systému Trimble 

4D Control v4. Jde o velmi propracovaný robustní systém, který má ve své poslední 

verzi tři základní komponenty: T4D Server, T4D Desktop a T4D Web. Předchozí verze 

3 měla architekturu jednodušší. Komponenta T4D Server slouží pro sběr dat, jejich 

zpracování a ukládání. Konfigurace celého projektu a jednotlivých senzorů se provádí 

na úrovni komponenty T4D Desktop. Vizualizaci dat, jejich analýzu, logování 

a generování výstrah zajišťuje komponenta T4D Web. Hlavní datový sklad 

MonitoringDB je založen na platformě databázového systému Microsoft SQL Server 

2008 R2 Express. Struktura tabulek splňuje požadavky kladené na korektní návrh 

relačních databází, přístup je řešen prostřednictvím dotazovacího jazyka SQL 

(o problematice relačních databází bude pojednáno dále). Surová naměřená data jsou 

uložena ve speciálních tabulkách. Pro analýzu, vizualizaci a generování upozornění se 

obvykle pracuje se zjednodušenými daty. Každý uživatel má přidělena svá přístupová 

práva podle svého zařazení do příslušné uživatelské skupiny.  
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Kromě elektronických geodetických přístrojů, které se používají pro potřeby 

automatizovaného monitoringu, je dobré se zaměřit i na vybraná MEMS zařízení, 

konkrétně akcelerometry. Principy jednotlivých MEMS zařízení jsou popsány např. 

v knize [24], jejich využití zejména v systémech pro určování polohy potom v [2]. 

Konkrétním reprezentantem MEMS zařízení může být tříosý akcelerometr MMA7260Q 

[65] integrovaný do vývojové desky [16], [63]. Konektivita tohoto modulu je zajištěna 

prostřednictvím rozhraní RS232. Tento typ akcelerometru byl zvolen jednak proto, že 

je cenově dostupný a také proto, že byl využit na FAST VUT v Brně při určování 

trajektorie z akcelerometrického měření [44]. V publikovaném článku jsou uvedeny 

výhody této technologie, kdy měření není závislé na vnějších podmínkách (viditelnosti 

satelitů), je relativně levné a s vyšší frekvencí měření. Detailně je také popsán způsob 

kalibrace a nalezení jednotlivých složek zrychlení. Důraz je kladen na synchronizaci 

akcelerometrického a satelitního měření rychlosti, stanovení azimutu trajektorie 

a nakonec i přesné trajektorie s centimetrovou přesností. Nevýhodou výše uvedeného 

akcelerometru je 8bitové rozlišení, které umožňuje rozlišit pouze 256 úrovní (pro 

předem nastavený rozsah g). U lepších typů akcelerometrů je princip měření i způsob 

komunikace obdobný, jen měří s vyšší přesností. Obecná doporučení pro zvýšení 

přesnosti akcelerometrických měření jsou shrnuta v [44]. Diskutována je problematika 

výběru typu akcelerometrického čidla, způsobu jeho upevnění, napájení, kalibrace 

i způsobu komunikace.  

Pro potřeby komunikace s elektronickými geodetickými přístroji se v současné době 

využívají zejména rozhraní RS232, USB, LAN, rádiové spojení, Bluetooth, Wi-Fi 

a GSM. Podrobný popis sériových komunikačních rozhraní včetně ukázek použití 

a vývoje aplikací lze nalézt např. v [4], [6]. Problematika bezdrátové komunikace je 

podrobně popsána v [26]. Budování bezdrátových měřických sítí včetně popisu 

velkého množství používaných komunikačních standardů a protokolů vyčerpávajícím 

způsobem popisuje [21]. Praktické aspekty bezdrátové komunikace prostřednictvím 

Ethernetu včetně zásad správného návrhu a programování periferních zařízení lze 

nalézt v [5].  

Ukládání velkého množství dat vyžaduje použití spolehlivé relační databáze. Přístup 

k datům uloženým v takové databázi je realizován téměř vždy prostřednictvím 

dotazovacího jazyka SQL. Zásady návrhu relačních databází lze nalézt např. v [48]. 
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Mezi nejrozšířenější zástupce současných databázových systémů patří Microsoft SQL 

Server, Oracle, MySQL, Microsoft Access a další. Každý systém má své výhody 

i nevýhody. Vzhledem k předchozím praktickým zkušenostem s databázovým 

systémem Microsoft SQL Server, byla pozornost věnována právě této platformě [3], 

[46]. Navíc poslední verze monitorovacího systému Trimble 4D Control používá právě 

tento typ databázového serveru, konkrétně Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. 

Jednou z velmi rozšířených technologií pro implementaci webového rozhraní je ASP, 

resp. její nástupce ASP.NET. Jde o objektově založenou skriptovací platformu 

společnosti Microsoft primárně určenou pro generování dynamických webových 

stránek na straně serveru. Skriptovací jazyky, které se pro tyto účely používají, jsou 

VBScript a JScript. V případě platformy ASP.NET mají programátoři na výběr 

z velkého množství programovacích jazyků. Přímým konkurentem této platformy je 

technologie JSP. 

Webové rozhraní aplikací je z hlediska svých možností obvykle omezováno 

možnostmi klienta (webového prohlížeče). Velice často je využíváno skriptování na 

straně klienta, obvykle prostřednictvím objektově orientovaného skriptovacího jazyka 

JavaScript. Pro vývoj interaktivních webových aplikací, které mění obsah stránek bez 

nutnosti jejich kompletního znovunačtení, se používá technologie AJAX. 

Přestože jednotlivá programátorská prostředí jsou z hlediska své funkcionality, 

spolehlivosti, rychlosti apod. srovnatelná, programátoři obvykle preferují tu 

platformu, se kterou mají nejvíce zkušeností a na jejíž prostředí jsou zvyklí. Tomu je 

třeba obvykle podřídit i výběr dalších komponent. 

V terénních podmínkách se jako základ celého monitorovacího systému obvykle 

používají přenosné počítače (notebooky, netbooky apod.). Jejich nevýhodou je 

poměrně nízká odolnost vůči mechanickému poškození, ale především také vůči 

nepříznivým povětrnostním podmínkám. Díky své technologické vyspělosti, ale 

zejména cenové dostupnosti se ve stále větší míře používají mobilní zařízení 

s operačním systémem Android. Jejich velkou výhodou je nízká energetická náročnost, 

relativně dobrá odolnost vůči nepříznivým vlivům (teplota, vlhkost, otřesy, prach) 

a u novějších typů zejména plnohodnotná možnost komunikace prostřednictvím 
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rozhraní USB či bezdrátového Bluetooth nebo Wi-Fi. Podrobný popis architektury 

operačního systému Android včetně návrhu aplikací lze nalézt např. v [15], [17]. 

Vzhledem k tomu, že velká část aplikací budovaného automatizovaného měřicího 

systému bude zaměřena na měření posunů a deformací stavebních konstrukcí, je 

nezbytné zmínit ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů [19], která platí pro 

měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních objektů a jejich 

částí proti poloze a tvaru v základní nebo předcházející etapě měření.  

Co se týká oblasti vlastního automatizovaného monitoringu staveb, bylo publikováno 

velké množství článků, na základě kterých si lze vytvořit celkem jasnou představu 

o aktuálním stavu dané problematiky. V [37] lze nalézt komplexní zkušenosti z vývoje 

a testování automatizovaného měřicího systému pro dlouhodobý monitoring mostu. 

Systém umožňuje získat aktuální informaci o stavu nosné konstrukce v reálném čase. 

Základem celého systému jsou automatizovaná měřicí stanice s integrovaným 

systémem automatizovaného cílení na střed odrazného hranolu, multifrekvenční 

přijímače GNSS, snímače náklonu, snímače zrychlení a zařízení pro časovou 

synchronizaci naměřených údajů. Jde tedy o podobnou problematiku, jaká je řešena 

v rámci disertační práce. Řízení procesu měření a registrace údajů je realizováno 

prostřednictvím systému GeoMoS od firmy Leica Geosystems AG. 

Od pracovníků a spolupracovníků jednoho z nejvýznamnějších pracovišť zabývajících 

se problematikou měření posunů a deformací pochází řada článků publikovaných na 

nejrůznějších mezinárodních konferencích [59], [60], [61]. Zde nalezneme jak popis 

použité technologie měření, tak obecnou metodiku měření. Systém použitý pro 

sledování posunů v měděných dolech umožňuje též vzdálený přístup s možností 

zasílání upozornění dle předem nastavených parametrů. Předmětem analýzy jsou jak 

data získaná z robotických totálních stanic, tak i z ostatních typů senzorů (GPS, 

geotechnických a meteorologických). Velkou výhodou je, že systém využívá databázi 

SQL, která umožňuje efektivní manipulaci s daty.  

Technické zabezpečení provozu automatické totální stanice s aplikací GeoMoS pro 

sledování posunů je prezentováno v [50]. Analyzována je zejména stabilita svahů, která 

je jedním z podstatných činitelů při těžbě surovin. Popsán je způsob realizace 

monitorovací buňky a návrh soustavy odrazných hranolů. Pro vyhodnocení 
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naměřených dat je použita speciální aplikace využívající data získané řídicí aplikací. 

Součástí systému je i jednoduchá meteorologická stanice. Pro spojení měřické 

aparatury s podnikovou počítačovou sítí je použita bezdrátová technologie Wi-Fi. 

Obecnou koncepci geodetického monitoringu deformačních procesů popisuje např. 

článek [28], který svým tématem navazuje na [47]. Názorně je analyzována metodika 

měření v závislosti na amplitudě a frekvenci deformací a prezentovány jsou výsledky 

měření mostních konstrukcí. V navazujícím článku je potom provedena stručná 

analýza podle jednotlivých typů měřicích senzorů (digitální nivelační přístroj, 

elektronická totální stanice, přijímač GNSS, snímač náklonu a zrychlení) s ohledem na 

přesnost měření, frekvenci měření a vhodnost použití v konkrétních případech.  

Přehledový článek [36] popisuje charakteristiku systému Trimble 4D Control. 

Pozornost je věnována zejména jednotlivým modulům tohoto komplexního systému 

a uveden je také stručný přehled přístrojů, jejichž data lze zpracovat. Shrnuty jsou 

charakteristiky jednotlivých variant aplikace. V závěru je potom uveden popis modulu 

sloužícího pro monitoring a jeho vazby na ostatní moduly. 

Kombinaci různých typů měření (GPS a akcelerometrických) včetně pokročilých metod 

zpracování naměřených dat popisuje článek [32]. Popsána je monitorovaná mostní 

konstrukce, umístění jednotlivých senzorů a podrobné vyhodnocení výsledků, 

zejména ve formě grafů. Pro zpracování dat je použita rychlá Fourierova transformace. 

Problematikou návrhu automatizovaného monitorovacího systému pro dlouhodobé 

sledování mostních konstrukcí se zabývá článek [69], který popisuje jak celkovou 

koncepci systému, tak i subsystém nejrůznějších typů senzorů.  

Vytvořením bezdrátové komunikační sítě pro GPS monitoring a podrobným popisem 

cenově dostupné architektury se zabývá [64]. Jde o moderní řešení zejména z hlediska 

informačních a komunikačních technologií. Ve fázi testování se systém skládal ze tří 

stanic – jedné řídicí a dvou klientských. Řídicí stanice sbírá naměřená surová data od 

klientských stanic. Zpracování dat je realizováno výhradně řídicí stanicí. Klientské 

stanice jsou primárně napájeny solárními panely s možností přepnutí se na záložní 

zdroj elektrické energie. Surová data jsou ukládána v proprietárním binárním formátu 

s možností exportu do formátu RINEX. Uvedeny jsou podrobné výsledky z testovacího 

provozu včetně rozborů přesnosti. 
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Technologicky zajímavé řešení [8] slouží pro akcelerometrická měření mostní 

konstrukce. Komunikace s řídicím systémem je bezdrátová, integrováno je 18 

akcelerometrických čidel pracujících se vzorkovací frekvencí 50 Hz. Monitorovací 

systém se skládá ze tří hlavních částí, které zajišťují komunikaci s čidly, komunikaci 

uvnitř měřické infrastruktury a samozřejmě i komunikaci s uživatelem. Aktuální 

konfigurace celého systému je uložena v souborech ve formátu XML. Navržená 

koncepce umožňuje provést rekonfiguraci přímo za běhu systému pouhým 

znovunačtením konfiguračních souborů. 

Více formální přístup k návrhu monitorovacího systému je použit v [25]. Základem je 

SOA (Service Oriented Architecture), což je sada principů a metodologií, která 

doporučuje skládat složité aplikace a jiné systémy ze skupiny na sobě nezávislých 

komponent poskytujících služby. Jde o poměrně sofistikované řešení, které využívá 

čtyřvrstvou architekturu. Na nejnižší úrovni je vrstva infrastruktury zahrnující 

jednotlivá čidla a body sběru dat. Prostřednictvím internetu se data dostávají na 

úroveň datové vrstvy, která je svou strukturou nejsložitější. Obsahuje jak komunikační, 

tak i databázový a webový server. Na další úrovni je vrstva logická, se kterou vrstva 

datová komunikuje prostřednictvím vlastního rozhraní. Úkolem logické vrstvy je 

zejména zpracování dat. Na nejvyšší čtvrté a poslední úrovni se nachází vrstva 

aplikační zajišťující vlastní komunikaci s uživatelem. 
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3 Cíle práce 

Tématem práce je řešení procesu automatizace geodetických měření s využitím 

elektronických geodetických měřících přístrojů, např. elektronických nivelačních 

přístrojů, elektronických totálních stanic a jiných měřících přístrojů nebo zařízení 

využívaných ke geodetickým měřením, jejichž nedílnou součástí je obvykle i sledování 

meteorologických údajů. Cílem je vytvoření platformy automatizovaného měřícího 

sytému s využitím prvků integrovaného sběru a databázového ukládání měřených dat 

a řízení měřicího procesu dálkovou správou s využitím internetu a jejich možností 

poskytování do externích datových struktur. 

Na základě analýzy současného stavu problematiky automatizace geodetických 

měření, zejména s přihlédnutím ke komerčně používaným měřicím systémům, 

a v souladu se stanoveným tématem byly vytyčeny tyto konkrétní cíle disertační práce. 

• Provedení podrobné analýzy komunikačních rozhraní dostupných 

elektronických geodetických přístrojů a vyřešení jejich modulárního začlenění 

do vlastního automatizovaného měřicího systému. Analyzovány budou 

zejména elektronické nivelační systémy, robotické totální stanice, vybraná 

MEMS zařízení (akcelerometry), tenzometry a snímače meteorologických 

veličin.  

• Navržení a implementace vlastní softwarové platformy automatizovaného 

měřicího systému na bázi nivelačních systémů, totálních stanic, MEMS zařízení 

a snímačů meteorologických veličin sloužícího k získávání, ukládání a následné 

analýze naměřených dat. 

• Provedení datové analýzy nad naměřenými daty – zobrazení dat nebo definice 

a výpočet funkcí z naměřených a ukládaných dat dle konkrétního cíle 

vyhodnocení nebo požadavku technické normy, zobrazení v grafu. 

• Ověření funkčnosti automatizovaného měřicího systému v geodetické praxi při 

měření stavebních konstrukcí, zejména v oblasti monitoringu staveb. 

• Realizace webového rozhraní meteorologické části permanentní družicové 

stanice s možností podrobné analýzy a vizualizace naměřených dat, jejich 

exportu a dlouhodobé archivace. 
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• Navržení informačního systému monitoringu včetně implementace webového 

rozhraní umožňujícího dálkovou správu jednotlivých částí automatizovaného 

měřicího systému a analýzu, vizualizaci a export vybraných naměřených dat. 

• Provedení srovnání výhod vlastního programového systému s obdobnými 

komerčními systémy používanými v geodetické praxi. 
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4 Zvolené metody a použité technologie 

4.1 Technické prostředky 

4.1.1 Snímače geodetických a geotechnických veličin 

V rámci disertační práce jsou zpracovávána data z několika typů geodetických 

a geotechnických přístrojů a snímačů. Jejich výběr byl zejména předurčen tím, které 

z těchto přístrojů byly dlouhodobě k dispozici pro účely testování především na 

Ústavu geodézie FAST VUT v Brně. 

Digitální nivelační přístroje 

U digitálních nivelačních přístrojů probíhá odečítání hodnot na lati s čárovým kódem 

elektronicky. Měřené hodnoty lze ukládat do vnitřní paměti přístroje. Propojení 

s osobním počítačem je obvykle realizováno prostřednictvím sériového rozhraní RS232 

u starších přístrojů nebo rozhraní USB u přístrojů novějších. 

V rámci disertační práce bylo v rámci monitorovacího systému vytvořeno komunikační 

rozhraní s digitálními nivelačními přístroji Leica NA3003, Leica Sprinter 150 a Leica 

DNA03. Technické specifikace uvedených přístrojů lze nalézt např. v [70]. Přístroje 

Leica NA3003 a DNA03 lze použít do cca 40 m délky záměry, rozlišení čtení je 

0,01 mm, přesnost 0,05 mm do 20 m délky záměry, do 40 m délky záměry 0,1 až 

0,2 mm. 

 

                        

         Leica NA3003                     Leica Sprinter 150                                  Leica NA3003 

Obr. 4.1 Digitální nivelační přístroje 
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Robotické totální stanice 

Z robotických totálních stanic je v disertační práci 

zastoupena profesionální bezhranolová robotická 

totální stanice TOPCON GPT-9001A. Všechny 

totální stanice z řady GPT-9000 jsou vybaveny 

pulzním dálkoměrem a operačním systémem 

Windows CE s grafickým uživatelským 

rozhraním. Jejich ovládání usnadňuje barevný 

dotykový displej. Podrobnější informace lze nalézt 

např. v [71]. Udávaná přesnost měření délek dle 

výrobce je 2 mm + 2 ppm, úhlová přesnost 

0,3 mgon, rozlišovací schopnost měření délek 

0,1 mm. 

Obr. 4.2 Robotická totální stanice  
                  TOPCON GPT-9001A 

 

Akcelerometry 

V rámci modulu sloužícího pro kontinuální akcelerometrické měření byla testována 

vývojová deska TRIAX Evaluation Board osazená tříosým akcelerometrem 

MMA7260Q od firmy Freescale Semiconductor s nastavitelnou citlivostí 

1,5g/2g/4g/6g a 8bitovým rozlišením. Při přímé programové obsluze prostřednictvím 

sériového rozhraní RS232 bylo dosaženo vzorkovací frekvence 300 Hz. Velkou 

nevýhodou však je pouze 8bitové rozlišení, které poskytuje jen 256 kvantizačních 

úrovní. Pokusné měření bylo realizováno při diagnostice stavu historického mostu. 

Výsledky však nebyly příliš uspokojivé. Z důvodu nízkého rozlišení a poměrně vysoké 

hladiny šumu byla interpretace naměřených výsledků problematická. Veškeré principy 

komunikace s vývojovou deskou, získávání i ukládání dat však lze využít u jiných 

typů akcelerometrů s vyšším rozlišením a citlivostí. 
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Obr. 4.3 Vývojová deska TRIAX Evaluation Board  

s akcelerometrem MMA7260Q 

 

4.1.2 Snímače meteorologických veličin 

Ze snímačů meteorologických veličin jsou zastoupeny zejména ty, které jsou součástí 

meteorologické části permanentní družicové stanice TUBO. 

Intenzita slunečního záření je měřena přístrojem pyranometr CMP 3 od firmy Kipp & 

Zonen, jednotky měření W/m2. Přístroj CMP 3 je pyranometr třídy ISO Second Class 

měřicí intenzitu slunečního záření v rozsahu 180° zorného pole ve spektrálním rozpětí 

od 310 nm do 2800 nm. Termočlánek umožňuje měřit hustotu zářivého toku 

maximálně do intenzity 2000 W/m² s časovou odezvou menší než 18 sekund 

a citlivostí 5 až 15 µV/W/m² se závislostní teplotní proměnlivostí ±5 % v rozsahu 

teplot od -10 ºC do +40 ºC. Stabilita měření je lepší než 1 % za rok. Nejistota měření 

(v 80° při 1000 W/m² intenzitě paprsku záření) je ±20 W/m². 

Směr a rychlost větru je měřena ultrazvukovým anemometrem Windsonic (obr. 4.5), 

výrobce GILL Instruments Ltd., jednotky měření směru větru šedesátinné stupně (°), 

jednotky měření rychlosti větru m/s. Princip měření je založen na šíření a odrazu 

zvukových vln od různě hustých vrstev, přičemž pro měření směru větru je využit 

dvouosý princip. Výhodou na rozdíl od klasických anemometrů je absence točivých 

částí, na kterých se ztrácí část energie a jsou zdrojem poruch za extrémních podmínek. 

Rozsah měření směru větru 0 – 359°, rychlosti větru 0 – 60 m/s, pracovní rozsah 

rozmezí teplot –35 ºC až +70 ºC. Nejistoty měření jsou směr větru ±3°, rychlost větru 

±2 % z měřené hodnoty. 
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          Obr. 4.4 Pyranometr CMP3                         Obr. 4.5 Anemometr Windsonic 

 

Teplota vzduchu je měřena odporovým snímačem teploty typu NS520-120A, výrobce 

Comet system CZ, jednotky měření stupně Celsia [ºC]. Nejistota měření teploty 

vzduchu ±0,4 ºC. 

Atmosférický tlak je měřen piezoelektrickým snímačem TMAG 518 N4F, výrobce 

Cressto CZ. Nejistota měření atmosférického tlaku je ±0,2 hPa.  

Relativní vlhkost je měřena proudovým snímačem HG421.65, výrobce Comet system 

CZ. Nejistota měření relativní vlhkosti je ±2 % hodnoty relativní vlhkosti. 

Teplota vzduchu [°C], atmosférický tlak [hPa] a relativní vlhkost [%] jsou duplicitně 

měřeny kombinovaným snímačem T7310, výrobce Comet system CZ. Nejistoty 

měření teploty vzduchu ±0,4 °C, atmosférického tlaku ±1,3 hPa při teplotě 23 °C, 

relativní vlhkosti ±2.5 % hodnoty relativní vlhkosti v rozsahu od 5 do 95 % při 23 °C. 

                             

       NS520-120A             TMAG 518 N4F                 HG421.65                        T7310 

Obr. 4.6 Snímače teploty, tlaku a relativní vlhkosti 
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Srážky jsou monitorovány laserovým srážkoměrem Thies od firmy Thies Clima (obr. 

4.7). Předmětem měření jsou částice vody, vzniklé kondenzací vodní páry, které padají 

z oblohy. Princip měření je založen na bázi laseru třídy 1M pracující s vlnovou délkou 

785 nm a výkonu max. 0,5 mW. Měřenými veličinami jsou objem, intenzita, rychlost 

srážek a velikost částic. Srážkoměr umožňuje detekovat a rozlišovat rozdílné typy 

srážek jako mrholení, déšť, krupobití, sníh, sněhové vločky, sněhové krupky (malé 

krupky, kuličky) a ledové krupky. Srážkoměr počítá intenzitu, objem (vodního 

ekvivalentu), srážkové spektrum částic (průměr a rychlost), parametr meteorologické 

viditelnosti za deště (MOR) a parametr radiolokační odrazivosti (Z). Plocha měřicí 

laserové základny je 46 cm2 (23 x 2 cm). Přístroj detekuje a roztřiďuje srážkové částice 

podle jejich parametrů do 22 intervalových tříd velikosti (průměru) částic a 20 

intervalových tříd rychlosti jejich pohybu. Rozlišitelnost velikosti (průměru) částic od 

0,16 mm do 8 mm, rychlosti pohybu od 0,2 do 20 m/s. Umožňuje rozlišit stavy 

mrholení, déšť, krupobití, sněžení lépe než z 97 % v porovnání s výsledky 

synoptických měření. Minimální měřitelná intenzita mrholení 0,005 mm/h, max. 

intenzita 250 mm/h, meteorologická viditelnost za deště MOR (Meteorological Optical 

Range) 0 až  99.999 m, rozlišitelnost stavů dle kódů Synop wawa 4680, ww 4677; Metar 

4678, radiolokační odrazivost Z = –9,9 .. 99,9 dBZ [39], [40]. 

 

Obr. 4.7 Laserový srážkoměr Thies 

 

Radiolokační odrazivost (Radar Reflectivity) je funkce založená na schopnosti 

srážkových částic v atmosféře (vodních kapiček, sněhových vloček, ledových krupek 

apod., zčásti též oblačných částic) odrážet (přesněji: zpětně rozptylovat) radiovlny 

v centimetrovém pásmu vlnových délek (mikrovlny). 
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Meteorologická viditelnost MOR je největší vzdálenost černého objektu vhodného 

rozměru a průměru situovaného v blízkosti zemského povrchu ještě viditelného 

a rozpoznatelného proti jasnému pozadí nebo největší vzdálenost zdroje světla 

svítivosti 1 kandela, který může být pozorován a rozlišen proti neosvětlenému pozadí. 

Tyto dvě vzdálenosti mohou být obecně rozdílné hodnoty ovlivněné mírou pohlcení 

nebo přezáření pozadím. Parametr MOR odpovídá první části uvedené definice.  

Meteolorogické snímače jsou kalibrovány a metrologicky navázány na čidla Vaisala 

Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Geodetické 

observatoře Pecný v Ondřejově, která jsou navázána na kalibrovaná čidla Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

4.1.3 Webové kamery 

Webové kamery jsou vstupní periferní zařízení, která se skládají z objektivu, 

obrazového snímače a řídicí elektroniky. Jejich důležitým parametrem je jejich rozlišení 

a počet snímků za vteřinu. Klasické webové kamery se k osobnímu počítači nejčastěji 

připojují prostřednictvím sériového rozhraní USB. IP kamery (síťové kamery) jsou 

připojeny přímo do počítačové sítě a mají svou vlastní IP adresu. Velkou výhodou je 

skutečnost, že nemusejí být připojeny k počítači, fungují nezávisle a lze je umístit 

kamkoliv, kde je připojení k počítačové síti (i bezdrátové). Záznam z webové kamery 

může v rámci monitorovacího systému sloužit k průběžnému sledování stavby či 

dohledání příčin nestandardních stavů měření, např. výpadku měření v důsledku 

vnějších vlivů. 

4.1.4 Analogově digitální převodníky 

Analogově digitální převodníky (A/D převodníky) slouží pro převod analogového 

(spojitého) signálu na digitální (diskrétní). Základem tohoto převodu je vzorkování 

a následné kvantování.  

Vzorkováním signálu rozumíme diskretizaci v časové oblasti z důvodu konečné 

(omezené) kapacity paměti. Přestože lze určitý úsek analogového signálu nekonečně 

zvětšovat, musíme se omezit pouze na nezbytně nutné množství vzorků, které 

odpovídá časové posloupnosti diskrétních bodů s intervalem odpovídajícím použité 

vzorkovací frekvenci. Vždy je však třeba dodržet tzv. Shannonův teorém (někdy též 
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nazývaný Nyquistův nebo Kotělnikovův), který říká, že přesná rekonstrukce spojitého 

frekvenčně omezeného signálu z jeho vzorků je možná pouze tehdy, je-li vzorkovací 

frekvence vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky vzorkovaného signálu. 

V případě nižší vzorkovací frekvence může dojít k tzv. aliasingu, který velmi 

nepříznivě ovlivňuje kvalitu rekonstruovaného signálu. 

Protože číslicová zařízení dokáží číselné hodnoty vyjádřit pouze s omezenou přesností, 

je třeba navzorkované hodnoty převést do určitého počtu kvantizačních úrovní. 

K tomu slouží tzv. kvantování. Za předpokladu, že číslicový signál je zpracováván ve 

dvojkové číselné soustavě, je odpovídající počet kvantizačních úrovní roven 2n, kde n je 

počet bitů sloužících pro uložení hodnoty kvantovaného signálu. Např. 8 bitům 

odpovídá 28 = 256 kvantizačních úrovní. 

Analogově digitální převodníky jsou v dnešní době součástí prakticky všech 

elektronických zařízení, která zpracovávají analogové veličiny. V rámci této práce je 

analogově digitální převod mimo jiné použit při zpracování dat z tříosého 

akcelerometru MMA7260Q. 

4.1.5 Komunikační rozhraní 

Pro potřeby komunikace s elektronickými geodetickými přístroji se v současné době 

využívají zejména rozhraní RS232, USB, LAN, rádiové spojení, Bluetooth, Wi-Fi 

a GSM. Podrobný popis sériových komunikačních rozhraní včetně ukázek použití 

a vývoje aplikací lze nalézt např. v [4], [6], jak již bylo uvedeno v kapitole 2. 

Poměrně velké množství geodetických přístrojů je vybaveno již zmíněným sériovým 

rozhraním RS232. I když jde o zastaralé rozhraní, je v průmyslových aplikacích stále 

poměrně rozšířeno. V osobních počítačích je reprezentováno konektorem D-Sub typu 

DE-9M, zařízení se připojuje kabelem s konektorem DE-9F. Moderní osobní počítače již 

tímto rozhraním však většinou nedisponují, proto se pro připojení zařízení 

používajících rozhraní RS232 používají buď rozšiřující karty nebo převodníky 

USB/RS232. V našem případě byl použit adaptér USB/4x RS232/485/422 s čipovou 

sadou Prolific 2303HX. Zařízení je napájeno přes USB kabel, bez problémů pracuje se 

všemi běžně používanými operačními systémy a umožňuje nastavit prakticky všechny 

parametry komunikace. Prostřednictvím jednoho adaptéru je možné do měřicího 
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systému zapojit čtyři měřicí přístroje, v případě potřeby je možné k počítači připojit 

přes USB i více adaptérů, čímž se počet současně měřicích stanic může zvyšovat. 

4.2 Formální a programové prostředky 

4.2.1 Abstraktní datové struktury a typy 

Při návrhu efektivních algoritmů je třeba zvolit vhodnou abstraktní datovou strukturu 

tak, aby manipulace s daty byla snadná. Výběr abstraktní datové struktury často 

ovlivňuje rychlost použitých algoritmů, zatímco výběr konkrétních datových struktur 

je důležitý pro efektivní implementaci těchto algoritmů. Abstraktní datový typ je 

v oblasti informačních technologií výraz pro typy dat, které jsou nezávislé na vlastní 

implementaci. Hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit program, který s daným 

datovým typem provádí příslušné operace. Obecně lze tedy říci, že abstraktní datový 

typ je implementačně nezávislá specifikace struktury dat s operacemi povolenými na 

této struktuře. Přestože podstatná část této práce týkající se implementace nejrůznějších 

algoritmů je založena právě na výběru vhodných datových struktur a typů, jejich 

podrobnější popis přesahuje rámec této práce. Proto uveďme jen nejdůležitější 

vlastnosti abstraktního datového typu podle [92]. Další informace týkající se datových 

struktur, algoritmů a jejich složitosti lze nalézt např. v [52]. Pro úplnost uveďme, že 

pro výpočetní analýzu dat je v implementovaných algoritmech v této práci velice často 

použit datový typ pole. 

Nejdůležitější vlastnosti abstraktního datového typu: 

 Všeobecnost implementace: Jednou navržený abstraktní datový typ může být 

zabudován a bez problémů používán v jakémkoliv programu. 

 Přesný popis: Propojení mezi implementací a rozhraním musí být jednoznačné 

a úplné. 

 Jednoduchost: Při používání se uživatel nemusí starat o vnitřní realizaci 

a správu abstraktního datového typu v paměti. 

 Zapouzdření: Rozhraní by mělo být pojato jako uzavřená část. Uživatel by měl 

vědět, co přesně abstraktní datový typ dělá. Nemusí se však zabývat tím, jak to 

dělá. 

 Integrita: Uživatel nemůže zasahovat do vnitřní struktury dat. Tím se výrazně 

sníží riziko nechtěného smazání nebo změna již uložených dat. 
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 Modularita: Stavebnicový princip programování je přehledný a umožňuje 

snadnou výměnu části kódu. Při hledání chyb mohou být jednotlivé moduly 

považovány za kompaktní celky. Při zlepšování abstraktního datového typu 

není nutné zasahovat do celého programu. 

4.2.2 Konečné automaty 

Konečný automat je podle [92] teoretický výpočetní model sloužící zejména pro 

studium formálních jazyků. Popisuje velice jednoduchý „počítač“, který se může 

nacházet v jednom z několika stavů, mezi kterými přechází na základě symbolů, které 

čte ze vstupu. Množina stavů je konečná a konečný automat nemá žádnou další paměť, 

kromě informace o aktuálním stavu. Konečné automaty se používají při 

vyhodnocování regulárních výrazů, např. jako součást lexikálního analyzátoru 

v překladačích. Kromě klasického teoretického konečného automatu (ať už 

deterministického či nedeterministického) se v informačních technologiích používá též 

automat Melayho a Mooreův. V této práci je model konečného automatu v různých 

podobách a modifikacích použit zejména při vlastní komunikaci s geodetickými 

přístroji, tvoří základ řídicí aplikace elektronické totální stanice a je použit při analýze 

itineráře měření. Matematický aparát teorie konečných automatů je poměrně obsáhlý. 

Proto uveďme jen nezbytné základní definice. Další informace lze nalézt např. v [92]. 

Deterministický konečný automat je uspořádaná pětice ⟨Q, Σ, δ, q0, F⟩,  kde 

 Q je konečná neprázdná množina stavů, 

 Σ je konečná neprázdná množina vstupních symbolů, tzv. abeceda, 

 δ je přechodová funkce Q × Σ ⟶ Q popisující pravidla přechodů mezi stavy, 

 q0 je počáteční stav, přičemž q0 ∈ Q, 

 F je množina koncových (přijímajících) stavů, přičemž F ⊆ Q. 

Na počátku se konečný automat nachází v počátečním stavu. Dále v každém kroku 

přečte jeden symbol ze vstupu a přejde do stavu, který je dán hodnotou, která 

v přechodové tabulce odpovídá aktuálnímu stavu a přečtenému symbolu. Poté 

pokračuje čtením dalšího symbolu ze vstupu, dalším přechodem podle přechodové 

tabulky atd. Podle toho, zda automat skončí po přečtení vstupu ve stavu, který patří do 
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množiny přijímajících stavů, platí, že automat buď daný vstup přijal, nebo nepřijal. 

Množina všech řetězců, které daný konečný automat přijme, tvoří regulární jazyk. 

Mealyho automat je konečný automat s výstupem. Výstup je generován na základě 

příchozího vstupu i momentálního stavu, ve kterém se automat nachází. To znamená, 

že stavový diagram automatu má ke každému přechodu přiřazenu nejen vstupní 

hodnotu, kterou je přechod aktivován, ale i výstupní hodnotu, která je při aktivaci 

přechodu vygenerována. Tímto Mealyho automat připomíná synchronní komunikaci. 

Mealyho automat je obdobou Mooreova automatu, u kterého ale výstup nezáleží na 

současném vstupu, a proto má Mooreův automat vždy zpoždění. Ovšem z pohledu 

realizované logické funkce je každý Mealyho automat ekvivalentní nějakému 

Mooreově automatu.  

4.2.3 Lexikální a syntaktické analyzátory 

Lexikální analyzátor rozděluje posloupnost vstupních znaků na lexikální jednotky, 

tzv. lexémy. Těmi mohou být identifikátory, čísla, operátory, klíčová slova apod. 

V praxi je lexikální analyzátor obvykle realizován prostřednictvím již zmíněného 

konečného automatu a poskytuje vstup pro syntaktický analyzátor. Syntaktická 

analýza je důležitým procesem při zpracování programů při jejich překladu nebo 

interpretaci. V rámci disertační práce byla implementována vlastní sada 

interpretovaných příkazů sloužící zejména pro efektivní numerickou analýzu dat. 

Jednoduchý lexikální analyzátor je použit také při zpracování itineráře měření. 

4.2.4 Regulární výrazy 

Regulární výrazy jsou řetězce popisující nějakou množinu řetězců, konkrétně regulární 

jazyk. Regulární výrazy jsou obvykle podporovány skriptovacími jazyky 

a pokročilejšími textovými editory. Využívají se zejména při vyhledávání textu nebo 

při manipulaci s textem. Při vyhledávání textu nám jde obvykle o to, zda vstupní text 

vyhovuje nějakému regulárnímu výrazu, nebo o zjištění pozice ve vstupním textu, kde 

shoda s regulárním výrazem začíná. Při manipulaci s textem jde zejména o záměnu 

textu v jednom z podvýrazů nebo o extrakci všech shod s regulárním výrazem do 

předané proměnné. Regulární výrazy jsou nedílnou součástí dávek sloužících pro 

verifikaci, import, konverzi a transformaci dat z různých geodetických přístrojů. 
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4.2.5 Systémy řízení souborů 

Soubor je pojmenovaná uspořádaná sada dat uložená na nějakém datovém médiu. 

Z pohledu operačního systému se se souborem pracuje jako s jedním celkem. Fyzické 

uspořádání souborů na datovém médiu je závislé na použitém souborovém systému. 

Vlastním obsahem souboru mohou být různá data. Soubory je možné rozdělit na 

textové a binární. Textové soubory jsou složeny výhradně ze znaků. Kromě 

tisknutelných znaků, mezer, tabulátorů a znaků konce řádku mohou textové soubory 

obsahovat i tzv. řídicí znaky. Většina řídicích znaků se však v dnešní době již 

nepoužívá. Soubory, které obsahují jiná data než znaky, se nazývají binární. Pro import 

a export dat v rámci této práce se téměř vždy používají textové soubory. Pro ukládání 

velkého množství strukturovaných dat je výhodnější použít některý z databázových 

systémů. O systémech řízení bází dat a jejich srovnání se systémy řízení souborů bude 

pojednáno dále. 

4.2.6 Prostředky pro synchronizaci času 

Synchronizace času je důležitá zejména v případě, kdy probíhá měření na více 

zařízeních připojených k různým výpočetním zařízením (počítačům) a to zejména 

v případě, kdy pracují v autonomním režimu.  

Pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů po paketové síti s proměnným zpožděním 

se používá protokol NTP (Network Time Protocol). Tento protokol je jedním 

z nejstarších dosud používaných IP protokolů. Běžně se jím dosahuje přesnosti hodin 

v řádu milisekund. Popis jednoduché aplikace umožňující synchronizaci času lze najít 

v [93]. V případě, že připojení k počítačové síti není k dispozici, lze čas synchronizovat 

podle signálu GNSS. 

4.2.7 Vývojová prostředí pro měřické aplikace 

První verze měřických aplikací realizovaných v rámci disertační práce byly napsány 

v programovacím jazyce Visual Basic (VB), což je událostmi řízený programovací 

jazyk a integrované vývojové prostředí od společnosti Microsoft. Jeho nástupcem je 

programovací jazyk Visual Basic .NET. Jako vývojové prostředí bylo použito 

Microsoft Visual Studio. Poslední verze, která obsahovala verzi Visual Basicu na 

základě COM, byla verze Microsoft Visual Studio 6.0.  Nejnovější verze je nyní 2015. 
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4.2.8 Webové služby a technologie 

Služba WWW (World Wide Web) umožňuje přenos informací ve formě 

hypertextových dokumentů zapsaných ve značkovacím  jazyce HTML (HyperText 

Markup Language). K přenosu se používá protokol HTTP (HyperText Transfer 

Protocol). Každá webová stránka je jednoznačně určena prostřednictvím svého URL 

(Uniform Resource Locator). Protokol HTTP funguje na aplikační vrstvě architektury 

TCP/IP. Definuje podobu dat, která jsou přenášena, a způsob tvorby dotazů 

a odpovědí komunikujících stran. I když byl původně určen pro přenos textových 

a hypertextových dokumentů, dokáže v dnešní době přenášet textové i binární 

soubory. Protože jde o bezestavový protokol, z hlediska serveru nelze rozlišit, zda 

následující dotaz souvisí s dotazem předchozím, neuchovává se stav komunikace ani 

identifikace klienta. Proto byl protokol HTTP doplněn o tzv. cookies, které serveru 

umožňují uchovávat na počítači klienta informace o stavu spojení. Jde o informace 

odeslané webovým serverem a klientským prohlížečem následně uložené jako krátké 

textové soubory. Ty mohou být následně využity pro identifikaci uživatele, uložení 

jeho předvoleb apod. 

Veškerá komunikace protokolem HTTP je otevřená a za jistých okolností lze přenášené 

údaje (mimo jiné i přihlašovací údaje včetně hesel) odposlouchávat, případně 

i modifikovat. Pro zajištění zabezpečené komunikace se proto používá protokol 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Ten zajišťuje autentizaci, důvěrnost 

přenášených dat a jejich integritu. Mezi nevýhody protokolu HTTPS patří vyšší 

výpočetní náročnost, potřeba certifikátu a jeho obnovování a složitější konfigurace 

webového serveru. Protože pro přístup do monitorovacího systému je třeba se 

autentizovat a v některých případech může docházet k přenosu důvěrných dat, je 

veškerá komunikace realizována právě prostřednictvím protokolu HTTPS. 

Téměř celá webová aplikace je naprogramována v ASP, příp. ASP.NET. ASP (Active 

Server Pages) je skriptovací platforma společnosti Microsoft určená pro dynamické 

zpracování webových stránek na straně serveru. Tato platforma byla zvolena zejména 

z důvodu několikaletých zkušeností při vývoji fakultního informačního systému, kde 

se ve většině aplikací používá v kombinaci s programovacím jazykem VBScript. 

Platformu ASP.NET je třeba chápat sice jako nástupce ASP, nicméně jde o širší 

a komplexnější technologii, která se od ASP v mnoha ohledech zásadně liší. Mimo jiné 
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i tím, že ASP.NET podporuje více než 20 programovacích jazyků, na rozdíl od ASP, 

kde se používají jen programovací jazyky VBScript a JScript. Mezi další výhody 

platformy ASP.NET patří skutečnost, že díky kompilovanému kódu běží aplikace 

rychleji, větší procento chyb zachycených již při vývoji aplikace, možnost používat 

uživatelsky definované prvky jako šablony, čímž se výrazně redukuje duplicitní kód, 

snadnější přenositelnost a efektivnější zpracování stránek prostřednictvím tzv. 

cachování. 

Na straně klienta se používá zejména JavaScript. Jde o multiplatformní objektově 

orientovaný skriptovací jazyk, který se vkládá přímo do HTML kódu stránky. Obvykle 

se používá pro ovládání různých interaktivních prvků grafického uživatelského 

rozhraní, pro tvorbu animací apod. V rámci této práce je použit zejména pro 

interaktivní analýzu meteorologických dat. 

V poslední době se stala velmi úspěšnou technologie AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML), která se používá při vývoji interaktivních webových aplikací. Její velkou 

výhodou je možnost měnit obsah webových stránek bez nutnosti jejich kompletního 

opětovného načítání pomocí asynchronního zpracování, které využívá knihovny 

napsané v JavaScriptu. Jistou nevýhodou je nutnost použití novějších webových 

prohlížečů. V rámci této práce se technologie AJAX používá například při zobrazování 

upozornění v šabloně zobrazené stránky. Díky tomu je generována nižší zátěž na 

webový server i síťovou komunikaci. Při každém požadavku není třeba sestavit celý 

dokument HTML, ale pouze provedené změny. Tato výhoda je patrná při analýze 

velkého množství dat a současném zobrazení interaktivního upozorňovacího panelu. 

Aplikace běží několikanásobně rychleji a navíc se opakovaně nepřenáší velké množství 

dat, což může být velkou výhodou zejména u zpoplatněných datových přenosů přes 

mobilní zařízení. 

4.2.9 Interaktivní grafy 

Při analýze naměřených dat je důležité mít k dispozici sadu nástrojů sloužících 

k vizualizaci naměřených dat. K tomu lze v současné době využít služby technologie 

Google Charts. K dispozici je několik desítek nejrůznějších typů grafů, které jsou 

vykreslovány přímo v prohlížeči uživatele. Všechny interaktivní grafy zobrazované 
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v rámci výstupních sestav geodetického monitorovacího systému jsou generovány 

prostřednictvím Google Charts. Bližší informace lze nalézt v [89]. 

 

4.2.10 Responsivní web design 

S neustále rostoucím počtem mobilních zařízení, která mají obvykle malý displej 

s malým rozlišením, je třeba zajistit přizpůsobení zobrazení webové stránky velikosti 

displeje zařízení podle určitých pravidel. Dříve se obvykle vytvářely speciální 

subdomény pro mobilní zařízení. Tento postup je však překonán použitím tzv. 

responsivního web designu. Responsivního proto, že se zobrazení přizpůsobí 

každému displeji bez ohledu na to, zda bude mít uživatel webovou stránku zobrazenu 

na mobilu, tabletu, notebooku či na monitoru stolního počítače. Přestože šablona 

monitorovacího systému využívá responsivní design, jeho podrobnější popis přesahuje 

rámec této práce a v případě zájmu jej lze nalézt např. v [94]. 

 

4.2.11 Databázové systémy 

Vyčerpávající popis problematiky databázových systémů lze nalézt v [45]. Nyní se 

zaměřme jen na to, co je podstatné pro návrh a realizaci geodetického monitorovacího 

systému. Při zpracování velkého množství dat na souborové úrovni se obvykle 

potýkáme s těmito nevýhodami: 

 Redundance a nekonzistence dat: Soubory pocházejí z různých zdrojů, 

dochází k duplicitám uložených dat a tím i k nárůstu jejich celkového objemu. 

Redundance navíc často bývají zdrojem nekonzistence dat. 

 Izolovanost dat: Data jsou uložena v různých nekoordinovaných souborech, 

často v různých formátech.  

 Problémy s víceuživatelským přístupem: Aktualizace dat různými uživateli 

může vést k jejich nekonzistenci. 

 Problémy s ochranou dat: Přístupová práva jsou obvykle definována na úrovni 

souborů jako celků, nikoliv k jejich dílčím částem. 
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 Složitá kontrola integrity dat: Hodnoty dat podléhají omezením, která odrážejí 

skutečné vlastnosti objektů. Z toho důvodu je třeba zajistit důslednou kontrolu 

vstupních dat. 

 Složité vytváření vazeb: K dispozici jsou pouze velmi omezené prostředky pro 

vytváření vazeb mezi záznamy souborů. 

Základem databázového přístupu je oddělení definice dat a jejich údržby od 

uživatelských programů. Data již nejsou organizována v izolovaných souborech, ale 

v centrálně zpracovávané struktuře dat zvané databáze (DB), která zahrnuje datové 

prvky a vztahy mezi nimi, integritní omezení a schéma. Datové prvky slouží 

k zachycení elementárních hodnot. Vztahy mezi prvky dat jsou zachyceny pomocí 

složitějších datových struktur. Integritní omezení jsou explicitně vyjádřené podmínky, 

které mají data v databázi splňovat. Schéma databáze je popis dat na úrovni 

srozumitelné uživateli databáze a odpovídající používané vrstvě programového 

vybavení. Pokud data splňují definovaná integritní omezení, říkáme, že databáze je 

v konzistentním stavu. Databáze je tedy definovaná jistým schématem a je nezávislá na 

aplikačních programech. Centrální správa databáze je organizována prostřednictvím 

speciálního programového vybavení, které se nazývá systém řízení bází dat (SŘBD), 

který spolu s nějakou databází tvoří databázový systém (DBS).  

Všechny údaje v databázi jsou uloženy v tabulkách. Fyzická struktura údajů a způsob 

jejich uložení jsou nezávislé a odstíněné od uživatele. Pro práci s databází se 

předpokládá existence jazyka pro definici dat a jazyka pro manipulaci s daty, který se 

používá k aktualizaci a výběru požadovaných dat. Typickým zástupcem takovéhoto 

jazyka je dotazovací jazyk SQL (Structured Query Language). V prostředí relačních 

databází jsou data uložena v klasických dvourozměrných databázových tabulkách. 

Každý záznam v tabulce je obvykle identifikovaný pomocí nějakého identifikátoru. Pro 

relační databázové systémy jsou definována poměrně striktní pravidla, která lze nalézt 

např. v [66] nebo [45].  

Pro implementaci monitorovacího systému byl použit Microsoft SQL Server, který 

funguje jako služba na pozadí. Jedním z nástrojů, které umožňují jeho správu a práci 

s daty, je SQL Server Management Studio. Umožňuje vytvářet nové databáze, vytvářet 

a spravovat účty jednotlivých uživatelů, přidělovat a rušit jejich oprávnění pro práci 

s jednotlivými objekty databáze. Spouští se standardním způsobem z operačního 
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systému MS Windows. Protože k databázovým údajům obvykle přistupuje více 

uživatelů, je velmi důležité definovat přístupová práva jednotlivých uživatelů 

k databázovým objektům a specifikovat rozsah jejich oprávnění. K autentizaci 

a autorizaci je možné využít dva způsoby zabezpečení: integrované zabezpečení 

operačního systému MS Windows nebo vlastní autentizaci MS SQL Serveru. 

Pro ukládání meteorologických dat permanentní družicové stanice je z historických 

důvodů použit databázový systém Firebird, který je původně odvozen ze zdrojového 

kódu Borland InterBase 6.0. 

Pro oba dva databázové systémy je však společný dotazovací jazyk SQL, který 

poskytuje zejména příkazy pro  

 manipulaci s daty (SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE), 

 definici dat (CREATE, DROP, ALTER), 

 řízení přístupových práv (GRANT, REVOKE), 

 řízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK). 

Veškerá manipulace s daty přes webové rozhraní je realizována právě těmito příkazy. 

V kontextu databází je dobré též zmínit dvojici zkratek OLTP a OLAP. OLTP (Online 

Transaction Processing) je technologie uložení dat v databázi, která umožňuje co 

nejsnadnější a nejbezpečnější modifikaci dat ve víceuživatelském prostředí. Tento 

způsob se využívá v převážné většině databázových aplikací. Jako protiklad k OLTP se 

zejména pro analytické účely nad velkým množstvím dat používá technologie OLAP 

(Online Analytical Processing). Vzhledem k tomu, že pro potřeby monitorovacího 

systému je použita výkonná databáze, jsou veškerá data primárně ukládána 

technologií OLTP. Exportovaná data často vykazují rysy OLAP a to zejména z důvodu 

jejich snadnějšího zpracování v různých aplikacích, např. v MS Excelu. 

4.2.12 Kontrolní součet 

Kontrolní součet (checksum) je doplňková informace, která se předává spolu s vlastní 

informací a slouží k ověření, zda při přenosu vlastní informace nedošlo k chybě. 

Kontrolní součet je výsledkem nějaké předem definované operace provedené s vlastní 

informací. Příjemce informace má možnost si kdykoliv spočítat svůj vlastní kontrolní 
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součet, který musí být totožný s přijatým kontrolním součtem. Pokud vypočtený 

kontrolní součet neodpovídá přijatému kontrolnímu součtu, došlo během přenosu 

k poškození zprávy nebo k poškození kontrolního součtu. Tyto dvě možnosti bohužel 

nelze od sebe jednoduše odlišit. I když se v názvu vyskytuje slovo „součet“, pro vlastní 

výpočet se používají různé matematické metody. Například pro výpočet kontrolního 

součtu při komunikaci s totální stanicí TOPCON GPT-9001A se používá logická 

operace XOR (tzv. exkluzivní součet). V běžném životě se s kontrolním součtem 

setkáme např. u rodného čísla nebo u čárového kódu EAN-13. 

4.2.13 QR kódy 

QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat než klasický čárový (EAN) kód. 

Zkratka QR pochází z anglického Quick Response, tedy rychlá odezva. QR kódy 

mohou obsahovat i běžné znaky a jejich velkou výhodou je skutečnost, že jsou čitelné 

i při částečném poškození díky použití samoopravných kódů. Specifikace QR kódů je 

upravena standardem ISO/IEC 18004:2015., viz [91]. 

Jejich použití je zejména v oblasti mobilních zařízení, neboť do nich lze zakódovat 

nejrůznější texty, webové adresy (URL), kontaktní údaje apod. V rámci disertační práce 

jsou použity pro jednoznačnou identifikaci entit monitorovacího systému. QR kódy 

potom mohou být přímo součástí technické zprávy (např. jako odkazy na interaktivní 

grafy) nebo mohou být umístěny v terénu u jednotlivých měřických bodů. 
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5 Návrh a realizace geodetického 

monitorovacího systému 

5.1 Obecné požadavky kladené na monitorovací systémy 

Zaměříme-li se (zejména na základě provedené rešeršní činnosti) na silné stránky 

jednotlivých monitorovacích systémů a zkušenosti z geodetické praxe, můžeme 

stanovit obecné požadavky kladené na automatizovaný monitorovací systém: 

 modulární řešení, 

 připojení různých typů zařízení a přístrojů (geodetických, geotechnických 

i meteorologických), 

 podpora přístrojů různých výrobců, 

 podpora různých komunikačních rozhraní, 

 ukládání dat do standardního datového skladu, 

 online vyhodnocení vybraných dat, 

 pokročilá analýza dat včetně vizualizace, 

 export dat v různých formátech, 

 automatické zasílání upozornění a výstrah, 

 webové rozhraní, 

 snadná rozšiřitelnost, 

 kvalitní dokumentace, 

 uživatelská přívětivost, 

 definování přístupových práv, 

 cenová dostupnost. 
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5.2 Komunikační rozhraní geodetických přístrojů 

a snímačů 

V souladu s cíli disertační práce byla provedena podrobná analýza komunikačních 

rozhraní vybraných geodetických přístrojů a zvážena možnost jejich začlenění do 

navrhovaného automatizovaného měřicího systému. Některé přístroje svou 

funkcionalitou i přesností pro dané potřeby geodetické praxe plně postačují, nicméně 

zejména s ohledem na prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií jsou z 

hlediska svého komunikačního rozhraní zastaralé. Například jsou vybaveny sériovým 

komunikačním rozhraním RS232, kterým již moderní počítače nedisponují. Velkým 

problémem je sehnat příslušnou technickou dokumentaci k těmto přístrojům, zejména 

popis komunikačních protokolů a některých technických parametrů. Různí výrobci 

používají různou terminologii. Někdy dokumentace neodpovídá skutečnosti, zejména 

z důvodu upgradu firmwaru. Přístroje se občas dostávají do nedefinovaných stavů 

apod. Za všech okolností je však třeba zajistit spolehlivost navrhovaného měřicího 

systému, jeho nezávislost na zařízeních konkrétního výrobce a snadnou rozšiřitelnost.  

Komunikace s elektronickými nivelačními přístroji prostřednictvím sériového 

rozhraní je poměrně jednoduchá. Podrobnosti lze nalézt např. ve firemní dokumentaci. 

Pro názornost si jen uveďme, že pro zjištění aktuální hodnoty je třeba u nivelačního 

přístroje Leica NA3003 poslat přes sériové rozhraní RS232 posloupnost znaků 

„GET/M/32/330“, u přístrojů Leica DNA03 a Leica Sprinter 150 posloupnost znaků 

„GET/M/WI/32/WI330“. Po provedeném měření obdržíme odpověď, jejíž strukturu 

nalezneme ve firemní dokumentaci. Prostřednictvím vhodného analyzátoru ji 

dekomponujeme na jednotlivé části a tím získáme naměřenou hodnotu. 

Komunikace s elektronickými totálními stanicemi je naopak poměrně složitá. Pro 

ukázku se zaměřme na příkazy elektronické totální stanice GPT-9001A. Příkazy lze 

podle [68] rozdělit do čtyř skupin označených písmeny: 

 C: Slouží k vlastnímu měření a přenosu dat do počítače. 

 Z: Slouží k nastavení přístroje. 

 T: Slouží pro rotaci a sledování. 

 N: Slouží pro zastavení komunikace. 



 5  Návrh a realizace geodetického monitorovacího systému 

- 38 - 
 

Kompletní seznam příkazů je uveden v příloze 1. Všechny příkazy se skládají ze tří 

znaků. První znak určuje typ příkazu, druhý znak režim a třetí znak specifikuje funkci 

každého režimu. BCC (Block Check Character) slouží k zajištění bezchybného přenosu 

dat. Jde v podstatě o jakýsi kontrolní součet, o kterém již byla zmínka. 

Jako příklad si uveďme použití příkazu C10 Request data of SD (Slope Distance) Mode: 

C10 BCC <ETX> <CR> <LF> 

Jde o jednoduchý příkaz, který nevyžaduje žádné parametry, viz příloha. 

Posloupnost znaků C10 lze podle ASCII tabulky vyjádřit hexadecimálně a binárně jako 

C   43h   01000011, 

1   31h   00110001, 

0   30h   00110000. 

Kontrolní součet (BCC) spočteme jako 01000011  XOR  00110001  XOR  00110000. 

Obdržíme tedy binární číslo 01000010, které odpovídá hexadecimálnímu číslu 42h 

a dekadickému číslu 66, které jako posloupnost tří znaků vyjádříme ve formátu 066. 

Znak 0 má podle ASCII tabulky kód 30h, obdobně znak 6 má kód 36h. Řídicí znaky 

ETX, CR a LF mají níže uvedené hexadecimální kódy. 

<ETX>  03h … end of text 

<CR>  0Dh … carriage return 

<LF>  0Ah …line feed 

Do totální stanice tedy pošleme posloupnost znaků C10066<ETX><CR><LF>, 

hexadecimálně tedy na základě výše uvedeného 43h 31h 30h 30h 36h 36h 03h 0Dh 0Ah. 

Totální stanice odpoví posloupností znaků, jejichž specifikaci lze nalézt v příloze 1. 

Pro počáteční pokusy s komunikačním rozhraním této robotické totální stanice bylo 

naprogramováno jednoduché uživatelsky přívětivé vývojové prostředí, které 

umožňuje plnohodnotnou komunikaci prostřednictvím sériového rozhraní. S využitím 

tohoto vývojového prostředí si ukažme, jak bude probíhat komunikace, pošleme-li do 

totální stanice posloupnost následujících čtyř příkazů: 
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C51 Request of Battery Level 

C10 Request data of SD (Slope Distance) mode 

T20 Face Left and Right Control command      … s parametrem 0 

C10 Request data of SD (Slope Distance) mode 

 

 

Obr. 5.1 Prostředí pro komunikaci s totální stanicí 

 

Např. ze třetího řádku ladicího okna se podle firemní dokumentace dozvíme, že 

akumulátor totální stanice je plně nabitý. Obdrželi jsme totiž odpověď Q0097, kde 

druhý znak (nula) odpovídá stavu akumulátoru. Hodnota 0 znamená plně nabitý až 3 

zcela vybitý. Další znaky 097 představují hodnotu kontrolního součtu (BCC) a celá 

odpověď je ukončena systémovým znakem <ETX> následovaným dvojící znaků 

<CR><LF>, která odpovídá konci řádku. 
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Do totální stanice jsme tedy ve skutečnosti poslali posloupnost těchto znaků: 

 

Totální stanice nám postupně odpověděla touto posloupností: 

 

Pro analýzu přijatých textových řetězců bylo třeba vytvořit speciální analyzátor. 

Prostřednictvím něj lze přijatá data dekomponovat do jednotlivých bloků, přiřadit jim 

sémantický význam a vhodným způsobem interpretovat jako např. v testovací verzi 

aplikace, která může sloužit pro určení vodorovného profilu mezi dvěma body A a B. 

Podrobnější popis komunikace s totální stanicí by v tomto případě byl již velmi 

rozsáhlý. Proto si uveďme jen ukázku základního okna aplikace. 

 

Obr. 5.2 Vývojové prostředí 
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5.3 Celková koncepce geodetického monitorovacího 

systému 

Navržený monitorovací systém se skládá ze dvou základních částí. První částí je 

desktopová řídicí aplikace navržená pro operační systém MS Windows, která slouží 

k začlenění geodetických a geotechnických přístrojů a čidel do monitorovacího 

systému. Druhou část tvoří webová aplikace, která slouží zejména pro sběr, 

uchovávání a analýzu dat a základní komunikaci s uživatelem. Nedílnou součástí 

každého geodetického měření je sledování meteorologických veličin. Naměřené 

geodetické údaje je obvykle třeba provázat s naměřenými meteorologickými daty. 

Protože se z hlediska analýzy přistupuje k meteorologickým datům odlišným 

způsobem než k datům geodetickým, je popisu meteorologické části monitorovacího 

systému věnována samostatná kapitola. Na obrázku 5.3 umístěném na další stránce je 

znázorněno celkové schéma monitorovacího systému včetně jeho meteorologické části. 
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Obr. 5.3 Celkové schéma monitorovacího systému 
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5.4 Aplikace pro ovládání geodetických a geotechnických 

přístrojů a čidel 

Pro vlastní komunikaci s geodetickými a geotechnickými přístroji a čidly byla vyvinuta 

sada aplikací ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Z celého programového 

balíku našly praktické využití zejména tyto tři moduly: 

 modul pro automatizované kontinuální nivelační měření, 

 modul pro kontinuální akcelerometrické měření, 

 modul pro parametrizovatelné měření robotickou totální stanicí. 

Modul pro automatizované kontinuální nivelační měření dokáže komunikovat 

s elektronickými nivelačními přístroji Leica NA3003, Leica DNA03 a Sprinter 150M. 

Modul pro kontinuální akcelerometrické měření umožňuje prostřednictvím 

vývojového prostředí TRIAX Evaluation Board zaznamenávat data z tříosého 

akcelerometru MMA7260Q s nastavitelnou vzorkovací frekvencí do 300 Hz. 

Nevýhodou tohoto akcelerometru je pouze 8bitové rozlišení, které umožňuje 

rozpoznávat pouze 256 kvantizačních úrovní. Modul pro parametrizovatelné měření 

robotickou totální stanicí je určen pro totální stanici TOPCON GPT-9001A. Jeho 

součástí je i vývojové prostředí, které umožňuje podrobnější analýzu získaných dat.  

Původní myšlenkou bylo vytvořit jednu univerzální aplikaci, která bude komunikovat 

se všemi typy přístrojů. V praxi se však tato koncepce moc neosvědčila, neboť se 

aplikace stávala z hlediska obsluhy čím dál tím složitější a tedy i méně uživatelsky 

přívětivá. Původní verze aplikací pro komunikaci s nivelačními přístroji, které začaly 

vznikat již v roce 2009, byly naprogramovány ve vývojovém prostředí Microsoft Visual 

Basic 6.0. V té době šlo o produktivní nástroj určený k tvorbě aplikací na platformě 

operačního systému Microsoft Windows. Při překladu aplikací a komponent do 

nativního kódu se používá sofistikovaná technologie. Nespornou výhodou je snadný 

vývoj aplikací zaměřených na zpracování dat. Aplikace jsou na bázi formuláře pro 

vstup i výstup dat, včetně několika funkcí a ovládacích prvků. 

Struktura všech tří výše uvedených modulů je v určitých ohledech dost podobná. Pro 

názornost si uveďme podrobnější popis aplikace, kterou lze využít pro účely 

kontinuálního nivelačního měření. Použitelnost této aplikace v geodetické praxi byla 

ověřena například při kontinuálním sledování části nosné konstrukce příčného rámu 
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objektu výrobní haly v Chropyni při jeho statickém zesílení. Výstupy z tohoto měření 

lze nalézt v kapitole 7.1. 

5.4.1 Popis a možnosti aplikace 

Architektura aplikace sloužící ke kontinuálnímu nivelačnímu měření je tvořena 

parametry měření, které se zadávají jako posloupnost příkazů do víceřádkového 

textového pole. Jednoduchý kompilátor jednotlivé příkazy postupně zpracuje a na 

jejich základě vypracuje tzv. itinerář měření. Jednotlivé příkazy vždy určují časově 

počátek a konec měření, délku dílčího intervalu měření a počet jednotlivých měření 

v dílčím intervalu. Itinerář a další systémová nastavení definují tzv. projekt. Ve fázi 

inicializace se provede kompilace jednotlivých příkazů, vytvoří se pracovní soubory 

projektu, zkontrolují se systémové parametry a nastaví se parametry komunikačního 

rozhraní RS232. Vlastní komunikace mezi počítačem a digitálním nivelačním 

přístrojem probíhá prostřednictvím ovládacího prvku MSComm. 

 

Obr. 5.4 Aplikace pro kontinuální nivelační měření 

Veškerá naměřená data se online zobrazují s možností okamžitého exportu do aplikace 

MS Excel. Musíme mít na paměti skutečnost, že v terénu nebývá internetové připojení 

vždy k dispozici a tabulkový procesor MS Excel je tak často jedinou možností, jak si 

zobrazit náhled na naměřená data. Komunikace mezi počítačem a nivelačním 

přístrojem je navíc průběžně logována do textových souborů, čímž je zajištěno tzv. 
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bezpečné selhání aplikace. Na aplikační úrovni jsou ošetřeny výpadky dat např. 

z důvodu špatného osvětlení, nahodilé překážky mezi nivelačním přístrojem 

a nivelační stupnicí apod. Při jakékoliv chybě přejde aplikace do režimu bezpečného 

zotavení a pokusí se navázat na předchozí měření. Měření je možné kdykoliv 

opakovaně přerušit, znovu spustit podle naplánovaného itineráře, případně ukončit. 

Prostřednictvím speciálního formulářového prvku je možné kdykoliv (i během měření) 

vnutit digitálnímu nivelačnímu přístroji jakýkoliv řídicí příkaz, který je na aplikační 

úrovni analyzován a případná odezva je potom zahrnuta do souboru naměřených dat. 

Současná verze aplikace umožňuje komunikaci se třemi typy nivelačních přístrojů 

Leica – NA3003, DNA03 a Sprinter 150M. Při inicializaci projektu lze nastavit pro 

každý komunikační kanál různý typ nivelačního přístroje. V průběhu měření lze 

vkládat různé popisné informace – události (časové údaje změny stavů konstrukce, 

komentáře, apod.), které se ukládají do tzv. protokolu událostí, který lze jednoduše 

synchronizovat s měřením, čímž odpadá nutnost evidovat relevantní události 

v samostatné aplikaci nebo v papírové podobě. 

5.4.2 Základní struktura projektu měření 

Původní řídicí aplikace pro automatizované kontinuální nivelační měření doznala 

během svého vývoje podstatných změn. Verze 1.0 komunikovala pouze s jedním 

typem nivelačního přístroje. Parametry komunikace na bázi sériového rozhraní RS232 

byly nastaveny přímo na úrovni zdrojového kódu aplikace. Novější verze 1.1 

umožňovala nastavit veškeré parametry komunikace formou formulářových prvků. 

Dále byla přidána i možnost stanovit časové parametry měření a bylo zpřehledněno 

celkové ovládání aplikace. Logicky související soubory začaly tvořit tzv. projekt, 

podobně jako v profesionálních systémech. Následně přibyla možnost volby 

nivelačního přístroje. V současné době měřicí aplikace verze 2.0 dokáže komunikovat 

se systémy Leica NA3003, Leica DNA03 a Sprinter 150M. 

V současné době je projekt měření tvořen čtyřmi typy datových souborů: 

konfiguračním, povelovým, logovacím a událostním. Konfigurační soubor obsahuje 

název celého projektu a jeho identifikátor, název pracovní složky, identifikaci typu 

nivelačního přístroje a komunikační parametry. Dále jsou uvedeny časové parametry 

měření (itinerář) a vygenerovaný akční plán. Povelový soubor uchovává všechny 
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příkazy zaslané nivelačnímu přístroji opatřené příslušnými časovými značkami. Do 

logovacího souboru se ukládají všechna data přijatá od nivelačního přístroje. Slouží 

tak nejen k uchování naměřených hodnot, ale i chybových hlášení od nivelačního 

přístroje. Na základě porovnání s příkazy uloženými v povelovém souboru lze tak 

identifikovat nejčastější typy chyb. Událostní soubor obsahuje všechny relevantní 

události, které se vyskytly během celého měření. Obvykle se do událostního souboru 

ukládají informace o aktuálním stavu měření (např. najetí zatěžovacího vozidla). 

Všechny informace jsou opatřeny příslušnými časovými značkami. Do tohoto souboru 

je možné uložit také informace o problémech, které se během měření vyskytly (např. 

výpadek osvětlení), takže na základě dat uložených v povelovém a logovacím souboru 

lze tak mnohem podrobněji identifikovat typ případné chyby. 

 

5.5 Webová část monitorovacího systému 

Přístup přes webové rozhraní monitorovacího systému je povolen jen autentizovaným 

uživatelům. Pro všechny entity monitorovacího systému jsou definována přístupová 

práva. Základem zpracování každého měření je tzv. projekt. Ke každému projektu se 

vztahují nejrůznější geodetické a geotechnické přístroje, snímače meteorologických 

veličin apod. Všechny tyto přístroje a snímače se z důvodu snadnější orientace 

v systému označují jako senzory (přestože senzor, čidlo a snímač lze v češtině 

považovat za synonyma a označovat robotickou totální stanici senzorem může být 

trochu zvláštní). Pro daný projekt lze v kontextu každého senzoru a projektu 

importovat naměřená data. Ať už přímo na úrovni souborového systému, nebo 

prostřednictvím textového pole webového formuláře. Druhá varianta je vhodná pro 

menší množství dat. Další možností je ukládání naměřených dat přímo do 

databázových tabulek, čehož mohou využívat online aplikace. Některá data (zejména 

nevhodně strukturovaná) je třeba před importem upravit. K tomu lze využít 

nejrůznější konverzní a transformační nástroje. Vlastní numerické zpracování, analýza 

a vizualizace dat je realizována formou výstupních sestav. Při analýze dat lze využívat 

funkce vlastního programovacího jazyka, jejichž popis je uveden v dalším textu. 

Konečným výstupem každé analýzy dat je kolekce výstupních sestav. Každá výstupní 

sestava se definuje prostřednictvím tzv. šablony. Na úrovni šablony výstupní sestavy 
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se definují veškeré parametry potřebné pro zpracování dat, zejména časový interval, 

zpracovávané vstupní veličiny, výstupní hodnoty, veškeré popisy, tabulka dat 

a samozřejmě parametry generovaných grafů. Do databáze se ukládá pouze definice 

šablony tiskové sestavy, čímž se minimalizuje množství ukládaných dat. Vlastní 

tisková sestava se potom podle uložených parametrů generuje online. Každá výstupní 

sestava má svůj jednoznačný identifikátor, prostřednictvím kterého ji lze kdykoliv 

zobrazit. Je-li třeba šablonu výstupní sestavy modifikovat, lze s výhodou použít 

možnost klonování, kdy původní sestava zůstane zachována s původním ID a je 

vytvořena sestava modifikovaná s novým ID. 

5.6 Hlavní nabídka a moduly webového monitorovacího 

systému 

Realizovaný monitorovací systém s webovým rozhraním lze dekomponovat do 

několika modulů. Moduly mezi sebou navzájem komunikují a sdílejí data. Přístup 

k většině modulů je prostřednictvím hlavní nabídky monitorovacího systému. Pro 

snadnější orientaci, přehlednost a uživatelskou přívětivost jsou příkazy hlavní nabídky 

jednoslovní. Tedy např. modulu správy systému odpovídá položka „Administrace“, 

modulu automatického upozorňování položka „Zprávy“, uživatelské rozhraní modulu 

automatické identifikace entit lze nalézt v nabídce „Aplikace“ apod. 

Pro úplnost si uveďme strukturu hlavní nabídky. 

 

 

 

 

Úvodní stránka 

Základní informace o monitorovacím systému 

Přihlášení oprávněných uživatelů 

 

 

Přehled a správa projektů 

Zobrazení a změna vlastností projektů 
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Přehled a správa senzorů 

Zobrazení a změna vlastností senzorů 

 

 

Numerická analýza dat 

Tvorba šablon výstupních sestav 

Generování výstupních sestav 

Export dat 

 

 

Import dat v nejrůznějších formátech s možností konverze 

a transformace dat 

 

 

Úložiště souborů nejrůznějších typů (dokumenty, obrázky, 

schémata, …) 

 

 

Podpora automatické identifikace entit 

Konverze a transformace dat 

Komunikace s externími systémy 

 

 

Základní nastavení uživatelského prostředí 

Změna hesla a základních vlastností uživatele 

 

 

Administrace systému 

Analýza log souborů 

Definice bezpečnostních pravidel 

 

 

Zobrazování upozornění generovaných systémem 

Odesílání a příjem rychlých textových zpráv 

 

 

Celý systém je navržen formou responsivního web designu. Podle aktuálního 

nastavení rozlišení displeje se vždy přizpůsobí rozložení stránky tak, aby bylo co 

nejefektivnější, viz ukázka na obr. 5.5. 
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Obr. 5.5 Stylizovaná ukázka responsivního web designu monitorovacího systému 

 

V dalším textu si popišme jednotlivé moduly monitorovacího systému. V některých 

případech je činnost modulu zřejmá již přímo z jeho názvu, např. modul správy 

uživatelů nebo modul importu, exportu a konverze dat. V těchto případech bude popis 

modulu stručný. Nebude-li však z názvu modulu patrné, jakou činnost plní, neboť 

půjde např. o novinku, která není ve většině monitorovacích systémů implementována, 

nebo si popis modulu zaslouží větší pozornost, bude popis modulu podrobnější. 

5.6.1 Modul správy systému  

Modul správy systému je přístupný pouze uživatelům s administrátorským 

oprávněním. Slouží zejména pro 

• nastavení vzhledu webové šablony, 

• analýzu log souborů, 

• správu povolených IP adres. 
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Vzhled šablony si lze částečně upravit přes webové rozhraní. Podstatnější změny je 

třeba provádět přímo na úrovni zdrojového kódu aplikace. Analýza log souborů je 

důležitá zejména z důvodu prevence proti náhodným i cíleným útokům a částečně 

jako podpůrný prostředek při ladění. V případě cíleného útoku je možné přístup 

z určitých IP adres zcela zakázat. 

5.6.2 Modul správy uživatelů 

Modul správy uživatelů umožňuje zejména 

• přidání nového uživatele, 

• nastavení vlastností uživatele,  

• nastavení přístupových práv k projektům. 

Stejně jako předchozí modul je přístupný pouze uživatelům s administrátorským 

oprávněním. 

5.6.3 Modul správy projektů 

Tento modul umožňuje mimo jiné 

• vytvoření nového projektu, 

• nastavení vlastností projektu, 

• přiřazení vstupních zařízení k projektu, 

• přiřazení lokality k projektu (prostřednictvím Google Maps – ve vývoji). 

5.6.4 Modul správy vstupních zařízení  

Modul správy vstupních zařízení umožňuje 

• přidání nového zařízení 

o digitální nivelační přístroje, 

o akcelerometry, 

o totální stanice, 

o snímače meteorologických veličin (teploměry, vlhkoměry, …), 

o tenzometry, 

o webové kamery, 
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• definice vlastností zařízení  

o parametry komunikace, 

o přístupová práva. 

5.6.5 Modul automatické identifikace entit 

Pro každou entitu monitorovacího systému (projekt, výstupní sestava, vstupní 

zařízení, měřický bod) lze vygenerovat odpovídající QR kód, jehož načtením se může 

uživatel snadno přepnout do příslušného kontextu v rámci měřické aplikace. Vždy 

jsou respektována přístupová práva přihlášeného uživatele. Vygenerovaný QR kód 

obsahuje odkaz na stránku /view.asp, které se metodou POST předávají parametry 

označené type, pr, dv, pt a rp s hodnotou identifikátoru konkrétního projektu (project), 

vstupního zařízení (input device), měřického bodu (measurement point) nebo výstupní 

sestavy (report). Parametr type může nabývat několika různých hodnot specifikujících 

typ výstupu. Při zobrazování stránky se vždy vyhodnotí přístupová práva aktuálně 

přihlášeného uživatele. V případě pokusu o neoprávněný přístup se zobrazí 

odpovídající chybové hlášení. Parametry pr, dv, pt a rp lze libovolně kombinovat. Je-li 

například uveden pouze parametr pt, zobrazí se odkazy na všechny výskyty měřického 

bodu pt bez ohledu na jeho užití. Jsou-li uvedeny parametry pt i pr, zobrazí se odkaz na 

detail měřického bodu pt pouze v rámci projektu pr. 

 

 

Obr. 5.6 Ukázka identifikace měřického bodu pomocí QR kódu 
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5.6.6 Modul analýzy a vizualizace dat 

Modul sloužící pro numerickou analýzu dat a jejich vizualizaci je stěžejní částí 

monitorovacího systému. Pro každý projekt lze vytvořit různé výstupní výstupní 

sestavy. Pro každou sestavu lze definovat samostatný časový interval, během kterého 

budou data analyzována. Uživatel si může zvolit, zda bude chtít vytisknout i tabulku 

s výpočty, legendu a QR kód sestavy. Ten je užitečný zejména v případě, kdy si 

uživatel bude chtít výstupní sestavu zobrazit online. Po načtení QR kódu se ihned 

zobrazí interaktivní verze tiskové sestavy. Funkční ukázka tiskové sestavy je uvedena 

v kapitole 7.3. 

Pro analýzu dat byla vytvořena sada funkcí sloužících k nejrůznějším výpočtům. Pro 

interpretaci těchto funkcí byl implementován jednoduchý lexikální analyzátor. 

Vyhodnocování všech vzorců je prováděno online při generování výstupní sestavy. 

Zápis vzorců je podobný konvencím používaným v tabulkovém procesoru MS Excel. 

Symbol =, který uvozuje v MS Excelu každý vzorec, se v našem případě vynechává. 

Podrobný popis všech operátorů, funkcí a jejich použití by byl rozsáhlý. Proto si 

uveďme jen vybrané funkce včetně příkladů jejich použití, které ozřejmí způsob 

vytváření vzorců. Pro snadnější orientaci v systému i zadávání dat je v rámci tohoto 

modulu použit obecný pojem „senzor“, který může reprezentovat jak naměřenou 

veličinu (např. převýšení), tak jednu konkrétní položku z naměřené skupiny hodnot 

(např. souřadnice x ze skupiny x, y, z). Při zápisu vzorců je třeba dodržovat určitá 

pravidla. Jejich kompletní přehled lze nalézt přímo v informačním systému formou 

nápovědy. 

1. Všechny senzory, které budeme chtít použít při výpočtu nebo je zobrazit do 

grafu, je třeba označit prostřednictvím sloupce „Vybrat“ v levé části formuláře. 

Tento krok je třeba provést z důvodu optimalizace výpočtu. 

2. Vzorce se neuvádějí žádným symbolem. 

3. Název každé funkce vždy začíná symbolem @ (zavináč). 

4. Parametry funkcí se uvádějí do kulatých závorek (). 

5. Jednotlivé parametry se od sebe oddělují čárkou. 

6. Chceme-li se odkázat na konkrétní hodnotu naměřené veličiny daného senzoru, 

uvedeme jeho označení do hranatých závorek []. 
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7. Chceme-li se odkázat na celou uspořádanou množinu naměřených veličin 

daného senzoru (pole hodnot), uvedeme jeho označení do složených závorek {}. 

8. Parametry funkce IF se předávají oddělené symbolem | („svislítko“) a jako 

celek vymezené symbolem dolar $. 

9. Desetinná čísla se vždy zadávají s desetinnou tečkou. 

10. Čísla lze zadávat též v semilogaritmickém tvaru. 

11. Funkce nelze do sebe v této verzi monitorovacího systému zanořovat. 

 

 

Obr. 5.7 Ukázka vytváření šablony tiskové sestavy 

 

 

Seznam vybraných funkcí 

 

@ABS(číslo) 

 Vrátí absolutní hodnotu zadaného čísla. 

@POWER(číslo1, číslo2) 

 Vrátí číslo1 umocněné na číslo2. 

@SQRT(číslo) 

 Vrátí druhou odmocninu zadaného čísla. 

@FIRST(pole) 

 Vrátí první prvek pole hodnot. 



 5  Návrh a realizace geodetického monitorovacího systému 

- 54 - 
 

@LAST(pole) 

 Vrátí poslední prvek pole hodnot. 

@MIN(pole) 

 Vrátí nejmenší hodnotu z pole hodnot. 

@MAX(pole) 

 Vrátí největší hodnotu z pole hodnot. 

@AVG(pole) 

 Vrátí průměrnou hodnotu z pole hodnot. 

@IF($podmínka|ano|ne$) 

Je-li splněna podmínka, vrátí hodnotu uvedenou v části ano, jinak vrátí 

hodnotu uvedenou v části ne. 

 

Příklady vzorců 

1.23E-5 

Vrátí konstantní hodnotu 1,23x10-5 

2+3 

Vrátí součet 2+3, tedy číslo 5. 

@ABS(-1) 

 Vrátí absolutní hodnotu čísla -1.  

@POWER(3.14159265, 2) 

 Vrátí druhou mocninu čísla 3,14159265. 

[P 1]*2 

Vrátí dvojnásobek hodnoty ve sloupci odpovídajícímu senzoru „P 1“. 

@SQRT([P 1]) 

 Vrátí druhou odmocninu hodnoty ve sloupci odpovídajícímu senzoru „P 1“. 

@AVG({P 1}) 

 Vrátí průměr ze všech hodnot ve sloupci odpovídajícímu senzoru „P 1“. 

@FIRST({P 1}) 

 Vrátí první hodnotu prvního prvku ve sloupci odpovídajícímu senzoru „P 1“. 

@IF($[P 1]>15|1|0$) 

Je-li hodnota prvku sloupce „P1“ větší než 15, vrátí číslo 1, jinak vrátí číslo 0. 

2*@AVG({P 1}) 

 Vrátí dvojnásobek průměrné hodnoty ze sloupce „P 1“. 
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5.6.7 Modul podpory matematických výpočtů 

Jak již z názvu modulu vyplývá, tento modul slouží k realizaci většiny matematických 

výpočtů. Obvykle jde o výpočet základních statistických charakteristik ze souboru 

číselných hodnot. Ve vývoji jsou pokročilejší metody sloužící pro filtraci naměřených 

hodnot, testování odlehlých hodnot apod. 

5.6.8 Modul automatického upozorňování 

Modul automatického upozorňování umožňuje definovat upozornění formou 

podmínek ve formátu „veličina – operátor – hodnota“. Tyto podmínky lze kombinovat 

pomocí logických spojek. Všechna vygenerovaná upozornění se ukládají do databáze 

jako tzv. rychlé textové zprávy (instant messages). U každého záznamu se eviduje 

datum a čas vzniku, specifikace (k čemu došlo) a kdy bylo uživateli upozornění 

odesláno. Je-li příslušný uživatel přihlášen, zobrazí se upozornění přímo v šabloně. 

Každou doručenou zprávu lze označit jako přečtenou. Upozornění nemusí generovat 

jen systém, mohou být vkládána i uživateli formou jednoduché aplikace. Jde tedy o 

obdobu instantních zpráv posílaných přes online komunikační programy typu ICQ, 

Skype, Messenger apod. Tato funkcionalita se osvědčila nejen pro klasickou 

komunikaci mezi uživateli, ale též jako prostředek pro sdílení složitějších vzorců, které 

by jinak bylo třeba nadiktovat nebo zaslat e-mailem.  

K testování, zda má uživatel nové zprávy či upozornění, se používá technologie AJAX, 

která zajišťuje minimalizaci toku dat. Modul automatického upozorňování je přímo 

součástí webové šablony. Interval, během kterého se pravidelně kontrolují nové 

zprávy, si může uživatel nastavit. Doporučená hodnota je 10 sekund. V případě 

zpoplatněných datových přenosů je vhodné tuto hodnotu zvýšit, případně modul 

automatického upozorňování zcela vypnout a nové zprávy a upozornění kontrolovat 

ručně. 

5.6.9 Modul evidence událostí 

Při každém měření dochází k určitým plánovaným i neplánovaným událostem. Mezi 

plánované události patří např. nájezd zatěžovacího vozidla, mezi neplánované např. 

výpadek měření, chybné nastavení podmínek měření apod. S ohledem na typ události 

je třeba potom naměřená data správně interpretovat a v případě neplánované události, 
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která nepříznivě ovlivnila či přímo znehodnotila měření, tato data eliminovat. Aby si 

uživatel nemusel všechny tyto události značit, lze pro každé měření tyto události 

přímo ukládat do databáze. 

5.6.10 Modul pro komunikaci s externími systémy 

Nedílnou součástí venkovních geodetických měření je sledování meteorologických 

podmínek. K tomu slouží zejména propojení s externími zdroji dat, často 

s meteorologickou částí permanentní družicové stanice TUBO.  

5.6.11 Modul importu, exportu a konverze dat 

Modul obsahuje jednoúčelové aplikace sloužící zejména pro import dat (obvykle ve 

formátu CSV) a export dat pro externí systémy (v nejrůznějších formátech). 

5.6.12 Modul datového úložiště (repozitář) 

Tento modul slouží pro dlouhodobou archivaci níže uvedených typů souborů: 

• surová data (např. soubory ve formátu CSV, fotografie apod.), 

• zpracovaná data, 

• technické zprávy, 

• dokumentace. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  Návrh a realizace meteorologického monitorovacího systému 

- 57 - 
 

6 Návrh a realizace meteorologického 

monitorovacího systému 

6.1 Permanentní družicová stanice TUBO 

Permanentní družicová stanice TUBO (zkratka Technical University BrnO, 

http://tubo.fce.vutbr.cz, [76]) je provozovaná Ústavem geodézie Fakulty stavební 

Vysokého učení technického v Brně (obr. 6.1 a 6.2). Od roku 2001 je TUBO součástí 

mezinárodní sítě EUREF (European Reference Frame) Permanent Network (EPN, 

http://www.epncb.oma.be, [82]). Od roku 2005 byla začleněna do celorepublikové 

České sítě permanentních stanic – CZEPOS (http://czepos.cuzk.cz, [88]) provozované 

Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, která primárně slouží zejména pro 

měření prostorové polohy v reálném čase. 

Permanentní stanice TUBO byla uvedena do provozu ve spolupráci Ústavu geodézie 

Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně s Výzkumným ústavem 

geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) ve Zdibech – Geodetickou 

observatoří Pecný. TUBO je druhou permanentní stanicí sítě EUREF zřízenou v ČR 

(první byla GPS permanentní stanice GOPE provozované VÚGTK Zdiby – GO Pecný 

v Ondřejově). Stanice TUBO permanentně přijímá družicová data ze satelitů GPS 

a prostřednictvím internetu posílá 1hodinové datové soubory ve formátu RINEX do 

datových center BKGE (Německo, [83]), OLG (Rakousko, [84]) a GOP (ČR, [85]). Odtud 

jsou data přebírána do zpracovatelských center GOP, OLG, SGO (Maďarsko, [86]) 

a SUT (Slovensko, [87]). Stanice TUBO poskytuje prostřednictvím internetu od roku 

2005 družicová data v reálném čase ve formátu RTCM 2.3 pro měření prostorové 

polohy v reálném čase v rámci EPN a CZEPOS. 
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Obr. 6.1 Permanentní družicová stanice TUBO na VUT v Brně 

 

 

 

Obr. 6.2 Permanentní družicová stanice TUBO na VUT v Brně 

 

Součástí permanentní stanice TUBO je i meteorologická stanice měřící teplotu 

vzduchu, atmosférický tlak, relativní vlhkost, směr a rychlost větru, intenzitu 

slunečního záření a srážkové parametry. Meteorologická data jsou poskytována 

prostřednictvím webového rozhraní [76] a některá z nich jsou rovněž posílána do 

mezinárodních zpracovatelských center EPN za účelem výpočtu atmosférických 

modelů. 
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Obr. 6.3 Úvodní stránka webového rozhraní permanentní družicové stanice TUBO 

6.2 Měřicí systém 

Měřicí systém permanentní družicové stanice TUBO je tvořen měřicí aparaturou 

LEICA GRX1200PRO s anténou LEIAT504, meteorologickým měřicím systémem 

tvořeným čidly teploty vzduchu, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, směru 

a rychlosti větru, intenzity slunečního záření a přístrojem pro komplexní měření 

srážek. Data z měřicí aparatury jsou ukládána na GPS server, odkud jsou přes FTP 

odesílána do datových center EPN a CZEPOS. Data v reálném čase (RTK) jsou 

odesílána přímo měřicí aparaturou přes Ntrip do řídicích systémů EPN a CZEPOS. 

Interval ukládaných postprocessingových dat je 1 sekunda, přičemž jsou odesílány do 

datových center 1hodinové datové soubory. Data v reálném čase (RTK) jsou šířena 

v intervalu 1 sekundy. Sběr meteorologických dat teploty vzduchu, atmosférického 
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tlaku a relativní vlhkosti je řízen GPS serverem, kde jsou zároveň ukládána a odesílána 

do EPN. METEO server řídí sběr dat teploty vzduchu, atmosférického tlaku, relativní 

vlhkosti, směru a rychlosti větru, intenzity slunečního záření a srážkových parametrů 

a ukládá je do databáze. Interval záznamu meteorologických dat je 1 minuta. 

Z databáze jsou vybraná meteorologická data vyčítána a distribuována na GPS server 

a z něj ve formě 1hodinových a jednodenních datových souborů odesílána do EPN. 

Webovým serverem jsou vyčítána družicová data z GPS serveru, meteorologická data 

z METEO serveru a publikována prostřednictvím webového rozhraní. Schéma 

zapojení měřicího sytému permanentní stanice TUBO je na obr. 6.4. 

 

 

 

 Obr. 6.4 Měřicí systém permanentní družicové stanice TUBO 
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6.3 Měřené meteorologické veličiny 

Z hlediska meteorologických veličin je intenzita slunečního záření měřena přístrojem 

pyranometr CMP 3, výrobce Kipp & Zonen. Směr a rychlost větru je měřena 

ultrazvukovým anemometrem Windsonic, výrobce GILL Instruments Ltd. Teplota 

vzduchu je měřena odporovým snímačem teploty typu NS520-120A, výrobce Comet 

system CZ. Atmosférický tlak je měřen piezoelektrickým snímačem TMAG 518 N4F, 

výrobce Cressto CZ. Relativní vlhkost je měřena proudovým snímačem HG421.65, 

výrobce Comet system CZ. Teplota vzduchu, atmosférický tlak a relativní vlhkost jsou 

duplicitně měřeny kombinovaným snímačem T7310, výrobce Comet system CZ. 

Srážky jsou monitorovány laserovým srážkoměrem Thies, výrobce Thies Clima.  

6.4 Webové rozhraní meteorologické části 

Funkci permanentní družicové stanice GPS TUBO zajišťuje programové vybavení, 

které řídí měření, ukládání a následné zpracování naměřených veličin. Datové toky do 

EPN a CZEPOS prostřednictvím FTP jsou zajištěny programovou technologií VÚGTK. 

Pro publikaci družicových a meteorologických dat a jejich následné využití širokým 

spektrem uživatelů nad rámec EPN a CZEPOS bylo vytvořeno speciální webové 

rozhraní. Družicová data jsou nabízena ve formě, přes standardní webový prohlížeč 

stáhnutelných, komprimovaných textových souborů. Naměřená meteorologická data 

jsou primárně ukládána pro účely EPN do textových datových souborů, pro účely 

webového rozhraní do databáze Firebird, která je odvozena ze zdrojového kódu 

Borland InterBase 6.0, je typu open source a je k dispozici bezplatně pro jakékoliv 

využití. V rámci webového rozhraní jsou uložená data následně zpracována 

prostřednictvím SQL dotazů a vizualizována formou nejrůznějších grafů s možností 

animace. Dynamické generování webových stránek na straně serveru využívá 

technologii ASP a jazyk VBS, na straně klienta skriptovací jazyk JavaScript. Dílčí 

moduly meteorologické části jsou přístupné formou hypertextových odkazů z úvodní 

stránky permanentní družicové stanice TUBO. Schéma toku dat webového serveru je 

na obr. 6.5. 
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Obr. 6.5 Schéma toku dat webového serveru TUBO 

 

Použitá technologie ASP, skriptovací jazyky VBS a JavaScript umožňují zpřístupnit 

data nejrůznějšími způsoby. Např. uživatelé si mohou na své webové stránky vložit 

formou iframu panel se základními meteorologickými údaji, k jejichž aktualizaci 

dochází každou minutu (obr. 6.6). 

 

 

Obr. 6.6 Jedna z variant meteorologického panelu 

 

Pro podrobnější analýzu meteorologických dat je možné využít interaktivní grafy (obr. 

6.7), které lze přepnout do režimu animace s propojením na meteorologický panel. 
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Datové soubory naměřených veličin lze vyexportovat v textovém formátu vhodném 

pro případné další zpracování. 

 

 
Obr. 6.7  Ukázka interaktivního grafu s možností exportu 

 

Zpracování dat z laserového srážkoměru je algoritmicky náročnější. Při jejich zobrazení 

je důraz kladen zejména na snadnou orientaci a jednoznačné pochopení významu 

prezentovaných hodnot. Proto byl zvolen spektrální graf a data jsou zobrazována 

podobným způsobem jako ve firemní dokumentaci [39], [40]. Přístroj detekuje 

a roztřiďuje srážkové částice podle jejich parametrů do spektra 22 intervalových tříd 

podle velikosti (průměru) částic a 20 intervalových tříd rychlosti jejich pohybu. Ukázka 

vizualizace spektrálního rozložení dat srážkoměru je na obr. 6.8. 
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Obr. 6.8 Ukázka vizualizace dat laserového srážkoměru 

 

U všech prezentovaných modulů jsou požadavky uživatelů na zobrazovaná data 

přijímána formou HTTP. Získané parametry, které jsou následně začleněny do SQL 

dotazů sloužících pro výběr příslušných dat z databáze. 

Permanentní stanice GPS TUBO je sofistikovaným, technologicky náročným měřicím 

systémem s mnoha vazbami. Plní nejen funkci technickou, ale umožňuje participovat 

na projektech mezinárodního významu - EPN nebo národního významu - CZEPOS 

Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO poskytuje moderní způsob 

publikace naměřených dat. Vzhledem k tomu, že jsou data ukládána do databáze 

a průběžně archivována, je možné komfortněji provádět jejich analýzu. Velké množství 

dat vyžaduje provádět optimalizaci a aktualizaci některých používaných algoritmů. 

Prostřednictvím webového rozhraní jsou zejména meteorologická data přístupná 

širokému spektru potenciálních uživatelů. Tím, že je permanentní stanice na Fakultě 

stavební Vysokého učení technického v Brně, jsou využívána její data stavebními obory 

pro pedagogické i výzkumné účely např. v oblasti materiálového inženýrství. 

Laserový srážkoměr THIES 

Umožňuje měřit objem, intenzitu, velikost částic a rychlost srážek. Hlavní předností je 

měření částic srážek již od průměru 0,16 mm. Spolehlivá bezúdržbová laserová optika 

detekuje a určuje typ srážek jako mrholení, déšť, krupobití, sníh, sněhová zrna, krupky 
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(malé krupkovité/sněhové kuličky) a ledové kuličky. Systém počítá intenzitu, objem 

(jako ekvivalent k vodním srážkám), průměr a rychlost srážek. Dále počítá 

meteorologickou viditelnost (MOR v dešti) a schopnost odrážení radiovln (Z). Všechna 

data jsou přenášena pomocí galvanicky odděleného rozhraní RS-845 k dalšímu 

zpracování. Speciální technologie omezuje možný vliv vnějšího světla na optiku. 

Senzor automaticky kompenzuje změny teploty a znečištění optiky. 

 

 
Obr. 6.9 Typická spektra srážek podle firemní dokumentace 
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7 Pilotní ověření a aplikace monitorovacího 

systému 

7.1 Monitoring svislých deformací při statickém 

zajišťování stavebních konstrukcí 

Měření posunů a deformací je důležitou součástí procesu rekonstrukcí staveb, zejména 

pak při zásahu do nosných částí konstrukcí. Cílem deformačních měření je prokázání 

účinků statických opatření vedoucích zpravidla k zesílení stávající konstrukce. Se 

současným progresivním vývojem stavebních technologií a dostupnosti moderních 

výpočetních softwarových nástrojů pro dimenzování stavebních konstrukcí nelze 

vystačit při prokazování účinnosti a spolehlivosti nosných konstrukcí s jejich 

sledováním pouze relativními metodami fyzikálními nebo strojírenskými, ale je 

vhodné je doplnit i metodami geodetickými poskytujícími absolutní hodnoty posunů 

a přetvoření vztažených k neovlivněné vztažné soustavě mimo deformační zónu. 

Problematiku měření posunů a deformací upravuje ČSN 73 0405 [19]. Stávající měřické 

metody je vhodné kombinovat a často doplňovat o nové postupy v souvislosti 

s rozvojem poznatků, měřicí techniky a automatizovaných vyhodnocovacích postupů. 

Pro měření svislých posunů a přetvoření se využívá nejčastěji metody geometrické 

nivelace, přičemž s použitím nivelačních přístrojů opatřených optickým mikrometrem 

nebo přesných elektronických přístrojů lze dosáhnout běžně přesnosti pohybující se 

v desetinách milimetrů, upravenými postupy v nejpřesnějších aplikacích i přesností 

v určení převýšení lepších jak 0,1 mm. Při požadavcích na vysokou přesnost je třeba 

nivelační systémy pečlivě kalibrovat a ověřovat [11], [42].  

K měření posunů a deformací lze s výhodou využít aplikaci pro automatizované 

kontinuální nivelační měření. Aplikace byla využita při kontinuálním sledování části 

nosné konstrukce příčného rámu objektu výrobní haly při jeho statickém zesílení, jehož 

princip je v dalším textu stručně popsán. Na stavební konstrukci byl realizován měřicí 

systém kontinuálního nivelačního sledování. V dalším textu jsou prezentovány 

výsledky třídenního kontinuálního monitoringu zahrnujícího měření deformací části 

nosné konstrukce při procesu předpínání kotevních kabelů zesílené konstrukce, 
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procesu uvolnění původních podpěrných sloupů a procesu dotvarování zesílené 

konstrukce. Text vychází z článku [67]. 

Popis objektu a princip jeho statického zajištění 

Staticky zajišťovaným objektem je masivní železobetonový třípodlažní nepodsklepený 

objekt, využívaný v současnosti k výrobním a skladovacím účelům (obr. 7.1, obr. 7.2). 

Pochází dle původní výkresové dokumentace z roku 1960 a jde o tzv. „Baťův skelet“, 

využívaný v dřívějších dobách firmou Baťa. Půdorysně jde o třítrakt, osově (7,5 + 3,0 + 

7,5) x  (15 x 6,0) m, výšky podlaží jsou u 1. nadzemního podlaží (1. NP) 6,20 m, u 2. NP 

5,4 m a u 3. NP 3,8 m. Základovou konstrukcí jsou železobetonové čtvercové 

dvoustupňové patky pod vnějšími sloupy, spojené podélným pásem, pod vnitřními 

dvěma sloupy pak patka obdélníková, dvoustupňová. Nosnou svislou konstrukcí jsou 

kruhové sloupy profilu Ø 0,65 m, vodorovné konstrukce mezi sloupy v příčném směru 

tvoří rámové průvlaky, rozšířené u vnějších sloupů a v celé šíři mezi sloupy vnitřními. 

Mezi příčnými rámy jsou pak provedeny ve fasádách i uvnitř objektu čtyři podélné 

ztužující průvlaky. Strop byl vyroben jako železobetonový trámečkový, systému 

Hennebique (trámečky orientovány podélně stavby), bez podhledu. 

Základní princip statického řešení stavební úpravy objektu předpokládal odstranění 

dvou středních sloupů Ø 0,65 m v jednom příčném rámu v 1. NP po jejich předchozím 

vynesení předpínacími lany ve stropu nad 1. NP, která jsou vedena přes nový 

železobetonový sloup čtvercového profilu 0,65 x 0,65 m ve středu objektu (v polovině 

rozpětí mezi oběma odstraňovanými sloupy). Takto je vybalancována vlastní tíha 

skeletu. Namáhání vznikající nahodilým zatížením je přeneseno ohybovým zesílením 

stávajícího rámového průvlaku přibetonováním a přidanou výztuží, a to v celé střední 

silnější části. Zhruba více než dvojnásobná síla přenášená původními sloupy je 

převedena do základu nově zbudovaným středním sloupem. Po přenesení bodové síly 

do jeho středu je zvýšené namáhání jak v konstrukci základu, tak nově přerozdělené 

napětí v základové spáře řešeno zesílením vlastního základu jeho rozšířením 

a dovyztužením. 
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Obr. 7.1 Zájmový objekt „Baťův skelet“            Obr. 7.2 Pohled na nosnou 
              konstrukci zevnitř objektu 

 

Zesílení příčného průvlaku je řešeno vedením soustavy ocelových kabelů v úrovni 

stropu nad 1. NP. Způsob vedení soustavy kabelů v úrovni stropu 1. NP je 

schematicky znázorněn na obr. 7.3. Kabely budou při zesílení předepnuty silou 200 kN. 

Namáhání vznikající nahodilým zatížením bude přeneseno ohybovým a smykovým 

zesílením stávajícího rámového průvlaku přibetonováním s přidanou výztuží a to 

v celé jeho střední silnější části. Detaily statického zesílení jsou uvedeny v [33]. 

 

 

Obr. 7.3 Princip zesílení rámu nosné konstrukce 
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Obr. 7.4 Realizace zesílení 

 

 

 

Obr. 7.5 Rozmístění měřických značek – 2. NP 
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Obr. 7.6 Rozmístění měřických značek – pohled 

 

 

          

Obr 7.7 Měřicí systém na konstrukci a technologie měření 
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Statikem stavebních konstrukcí bylo v průběhu procesu zesilování předepsáno měření 

poklesů alespoň s přesností 0,1 mm. Za tím účelem byl na konstrukci zřízen měřicí 

systém tvořený soustavou vhodně rozložených měřických značek a technologií měření. 

Rozmístění měřických značek vycházelo z předpokládaných účinků působení sil 

a předpokládaných jejich působení na konstrukci. Za tím účelem byly měřické značky 

osazeny na vnějších i vnitřních sloupech zesilovaného rámu v 2. NP a na základu 

nového sloupu v 1. NP (obr. 7.5, obr. 7.6). Vztažná soustava byla tvořena měřickými 

značkami osazených na třech vnitřních sloupech nosné konstrukce umístěných mimo 

předpokládanou deformační zónu. Cílem je určení průhybů rámu v místech nosných 

prvků a určení pružného stlačení nového sloupu. Očekávané deformace 

předpokládané na základě výpočtu statického modelu se měly pohybovat max. 

v několika desetinách milimetru, pružné stlačení nového sloupu v rozmezí 0,9 až 1,6 

mm. Pro změření těchto předpokládaných malých deformací byla zvolena metoda 

přesné geometrické nivelace s využitím elektronických nivelačních přístrojů Leica 

DNA03 a NA3003 (přesnost měření převýšení 0,01 až 0,03 mm na délku záměry do 10 

m). Technologie měření vycházela z potřeby měření v několika diskrétních stavech 

procesu rekonstrukce. Nejprve bylo třeba podchytit výchozí stav konstrukce rámu 

před jeho zesílením zaměřením základního stavu (E0), následovalo kontinuální 

sledování poklesů jednoho nosného sloupu v průběhu předpínání soustavy kabelů 

a v průběhu bourání původních sloupů, následovalo zaměření stavu těsně po 

odbourání původních sloupů (E1), dále zaměření stavu dotvarování cca 24 hod. (E2) 

a za cca týden (E3) po odbourání původních sloupů. 

Využití aplikace pro kontinuálního nivelačního sledování 

Vzhledem k unikátnosti technologie zesílení bylo v průběhu předpínání soustavy 

kabelů a v průběhu bourání původních nosných sloupů statikem požadováno 

kontinuální sledování poklesů alespoň jednoho nosného sloupu v 2. NP, pod kterým 

byl původní nosný sloup v 1. NP odbouráván. Zkušenosti s kontinuálními nivelačními 

měřeními lze najít např. v [29]. Pro kontinuální měření svislých posunů sledovaného 

sloupu byl použit digitální nivelační přístroj Leica NA3003. Princip řešení spočíval 

v kontinuálním měření na závěsnou stupnici řízeným prostřednictvím aplikace 

popsané v kapitole 5.4.1. 
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Vyhodnocení kontinuálního měření 

Vyhodnocení kontinuálního sledování dokumentuje graf vývoje svislých odchylek 

monitorovaného sloupu v průběhu 3 dnů, kdy probíhal proces předpínání soustavy 

kabelů a odbourání původních nosných sloupů. Vliv předepnutí kabelů je z vývoje 

odchylek dobře patrný a projevil se zdvihem v průměru +0,13 mm, po 1 hod. po 

odbourání horních částí původních sloupů se projevil pokles -0,54 mm, následné 

dotvarování do 23 hod. po odbourání původních sloupů se projevilo poklesem dalších 

-0,12 mm. Rozšířená nejistota měřených odchylek při kontinuálním nivelačním měření 

činí 0,04 mm (K=2, P=0,95, =5%). 

 

Obr. 7.8 Vyhodnocení kontinuálního nivelačního sledování 

Vyhodnocení svislých posunů sledovaného zesilovaného rámu 

Z naměřených dat v dílčích diskrétních etapách byly vyhodnoceny svislé posuny na 

sledovaných měřicích bodech. Hodnoty svislých posunů jsou uvedeny v tabulce, 

znaménko svislého posunu + značí pokles, znaménko – značí zdvih, znaménko 

pružného stlačení – značí stlačení. Naměřené hodnoty nebyly korigovány z vlivu 

teplotního pole konstrukce. Pružné stlačení bylo vypočteno z rozdílu hodnot svislých 

posunů měřícího bodu 3 (2. NP) a bodu 9 (1. NP). 
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E2 23.12.2010 16:15 +0,25 -0,29 -1,53 -0,54 +0,04 +0,13 -1,66 +18,3 38,7 n.m. n.m. +6,6 
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Naměřené etapové hodnoty dobře korespondují s výsledky kontinuálního nivelačního 

měření (na sloupu 4). Na vnějších sloupech se projevil vliv dilatačních účinků 

v důsledku velmi rozdílných teplot vně a uvnitř objektu, což je třeba zohlednit při 

interpretaci posunů. K maximálním svislým posunům došlo bezprostředně po 

odbourání původních sloupů a při následném dotvarování se změny pohybovaly do 

-0,2 mm. Pružné stlačení nového pilíře se projevilo hodnotou 1,78 mm po 5 dnech od 

odbourání původních sloupů a přenesení veškeré síly na nový základ prostřednictvím 

nového sloupu. Rozšířená nejistota vyhodnocených svislých posunů činí 0,06 mm 

(K=2, P=0,95, =5%). Na obr. 7.9 je znázorněn vývoj svislých posunů zesilovaného 

rámu v řezu. 

 

Obr. 7.9 Vývoj svislých posunů zesilovaného rámu v řezu 

Závěr 
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P=0,95, =5%). Kontinuální nivelační měření se v daných podmínkách osvědčilo 

a jednoznačně zdokumentovalo průběh klíčových statických zásahů do nosné 

konstrukce. Rovněž tak etapová měření velmi dobře korespondují s výsledkem 
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Svislé posuny zesilovaného rámu

0,000,000,000,00
0,00

-0,25

-1,41

-0,50

0,00
0,17

0,25
0,04

-0,54

-1,53

-0,29

-0,11

-0,77

-1,70

-0,54

0,00

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0

Vzdálenost [m]

S
v
is

lý
 p

o
s
u

n
 [

m
m

]

E0 (20.12.2010) - výchozí stav E1 (22.12.2010) - 1 hod. po odbourání sloupů

E2 (23.12.2010) - 23 hod po dobourání sloupů E3 (27.12.2010) - 5 dní po odbourání sloupů

1 2 3 4 5
Měřené

místo



 7  Pilotní ověření a aplikace realizovaného programového vybavení 

- 74 - 
 

7.2 Automatizované kontinuální nivelační měření při 

zatěžovací zkoušce železničního mostu 

Další použití aplikace pro kontinuální nivelační měření bylo při ověřovací zatěžovací 

zkoušce historického železničního mostu Křenová v Brně (obr. 7.10), který byl během 

let 2010–2011 podroben rozsáhlé stavebně materiálové a statické diagnostice 

v souvislosti s jeho plánovanou rekonstrukcí. 

 

Obr. 7.10 Historický viadukt Křenová v Brně 

 

 

 

Obr. 7.11 Historický viadukt Křenová v Brně 
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Statická ověřovací zkouška uzavírala tuto rozsáhlou diagnostiku a její výsledky byly 

použity k verifikaci statického modelu stávající konstrukce. Očekávané deformace ve 

vrcholu klenby měly dosahovat pouze max. několika desetin milimetru. S ohledem na 

velmi malé očekávané deformace a možnosti jejich měření přesnými elektronickými 

nivelačními systémy bylo na základě testů použito měřicího nivelačního systému 

tvořeného dvěma elektronickými nivelačními přístroji Leica DNA03 a jedním 

přístrojem Leica NA3003. Měřeno bylo etapově v dílčích zatěžovacích stavech 

a kontinuálně při nájezdu zatěžovacího vozu. Z kontinuálního měření byly získány 

online informace o průběhu přetvoření ve vrcholu klenby mostu a jeho ustálení. 

Následné etapové měření verifikovalo výsledky kontinuálního měření ve výsledném 

ustáleném stavu při zatížení.  

Měřicí systém na konstrukci a technologie měření 

Cílem statické ověřovací zkoušky bylo určit skutečný příčný roznos zatížení ve vrcholu 

klenby, stlačení podpor a zatlačení podpor do podloží. Za tím účelem byly na 

konstrukci osazeny měřické značky ve formě měřících strun s nivelačními stupnicemi. 

Schéma měřicího systému je na obr. 7.12. 

 

Obr. 7.12  Schéma měřicího systému v klenbě 4 
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Obr. 7.13 Zatěžovací břemeno – lokomotiva 714006-4 

Měřenými místy byly vrchol klenby, pata klenby a pata podpory v celkem 5 příčných 

řezech pod osou zatížené koleje, 1,5 m a 3,5 m příčně od osy na obě strany. Zatížení 

bylo vyvoláno železniční lokomotivou typu 714006-4 (obr. 7.13), jejíž celková hmotnost 

činí 64 t, tj. 16 t zatížení na nápravu. Situace při měření je na obr. 7.14. 

 

Obr. 7.14 Měřicí systém klenby 4 

Kontinuálním měřením byl sledován příčný roznos deformace ve vrcholu klenby. 

Sledován byl vrchol klenby pod osou zatížené koleje, 1,5 m a 3,0 m příčně od osy 
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zatížené koleje. Interval kontinuálního měření byl volen 3 sekundy pro stanice Leica 

DNA03 a 5 sekund pro Leica NA3003.  

Vyhodnocení kontinuálního měření při nájezdu zatěžovacího břemena 

Nájezd zatěžovacího břemena byl monitorován ve vrcholu klenby kontinuálním 

nivelačním měřením v ose zatížené koleje, 1,5 m a 3,0 m příčně od osy zatížené koleje. 

Délka nivelačních záměr nepřesáhla 10 m. Rozšířená nejistota měřených odchylek při 

kontinuálním nivelačním měření činila 0,02 až 0,04 mm (pro K=2, P=0,95, =5%). Body 

13 a 8 byly monitorovány stanicemi Leica DNA03 v intervalu měření 3 sekundy, bod 3 

byl monitorován stanicí Leica NA3003 v 5sekundovém intervalu. Zvolené intervaly 

měření jsou pro dané přístroje prakticky limitními z hlediska bezproblémového 

kontinuálního měření. Horší světelné podmínky v dané chvíli měření (odlesky 

stupnice) na bodě 3 se projevily zhoršením čtení na stupnici a výpadky čtení. 

Horizonty měřicích stanic byly na začátku měření těsně před nájezdem navázány na 

vztažný bod mimo deformační zónu a následně byly měřicí stanice nastaveny pro 

monitoring sledovaných bodů. Celkově se podařilo průběh deformace spolehlivě 

zachytit. Vzhledem ke konstrukci zatěžovacího vozu, kdy klenba byla v zatěžovacím 

stavu zatížena dvojitou nápravou, přičemž žádná z náprav nezatěžovala přímo ve 

vrcholu klenby byl monitoringem zachycen částečný nájezd, následné couvnutí 

a následný bezprostředně opakovaný nájezd zatěžovacího vozu do pozice. Vývoj 

deformací je vyhodnocen v grafu na obr. 7.15. 

 

Obr. 7.15 Vyhodnocení kontinuálního nivelačního sledování ve vrcholech kleneb 
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Etapové měření v ustálených stavech 

Z rozdílu naměřených dat v ustálených stavech – základním stavu ZS-0 (před 

zatížením břemenem) a při zatížení břemenem v ZS-1 byly vyhodnoceny svislé 

posuny. Hodnoty svislých posunů jsou uvedeny v tab. 7.1. Hodnoty velmi dobře 

korespondují s výsledky kontinuálního měření (obr. 7.15). 

 

Měřený bod Základní stav (ZS-0) 

svislý posun v [mm] 

Zatížení břemenem (ZS-1) 

svislý posun v [mm] 

v ose – bod 13 0,00 -0,37 

příčně 1,5 m – bod 8 0,00 -0,32 

příčně 3,0 m – bod 3 0,00 -0,22 

Tab. 7.1 Hodnoty svislých posunů 

Z rozdílů dvojího opakovaného měření v základním stavu a z dvojího nezávislého 

zaměření svislých posunů vrcholů klenby byla vypočtena rozšířená nejistota 

vyhodnocených etapových svislých posunů, která činí 0,04 mm (K=2, P=0,95, =5%). 

Závěr 

Výsledky geodetických měření posunů a deformací s využitím elektronických 

nivelačních systémů splnily očekávání a prokázaly vysokou přesnost a spolehlivost 

použité technologie měření. Maximální hodnota svislého posunu nepřekročila 0,4 mm, 

přesnost měření kontinuálním měřicím systémem se pohybovala v rozmezí rozšířené 

nejistoty 0,02 až 0,04 mm (pro K=2, P=0,95, =5%). Výsledky měření získaných 

klasickým etapovým měřením v ustálených zatěžovacích stavech konstrukce (tab. 7.1) 

velmi dobře korespondují s výsledky kontinuálního měření z hlediska velikosti 

naměřených hodnot a přesnosti (obr. 7.15). Rozšířená nejistota vyhodnocených 

etapových svislých posunů činí 0,04 mm (pro K=2, P=0,95, =5%). Vysoká přesnost 

měření umožnila spolehlivě vyhodnotit i stlačení podpor a zatlačení podpor do 

podloží. Přínosem kontinuálního měření je možnost zachycení jevů dynamického 

charakteru, které není možné sledovat klasickým etapovým způsobem měření. 

Použitím elektronických měřicích stanic se výrazně snižuje ovlivnění výsledku čtení na 

stupnici lidským faktorem. Výhodou použitého měřicího systému je jeho variabilita 

a možnost a zapojení do systému prakticky optimálního množství měřicích stanic a ve 
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vhodně nastavené technologické kombinaci s etapovým měřením tím dosáhnout 

získání větší komplexnosti informace o sledované konstrukci. 

7.3 Vyhodnocení dat z průběžného sledování 

rekonstrukce předpjatého železničního mostu 

V rámci realizovaného monitorovacího systému bylo provedeno experimentální 

vyhodnocení dat z tenzometrického a geodetického sledování rekonstrukce předpjaté 

železniční mostní konstrukce mostu „Gagarin“ o pěti polích uvedeného do provozu 

roku 1961. Další text vychází z článku [67], jehož spoluautorem je školitel této práce 

a ve kterém jsou uvedeny zajímavé poznatky ilustrující moderní a pokročilé možnosti 

průběžného sledování při náročné rekonstrukci. Z tohoto článku jsou převzaty 

i veškeré fotografie. Přínosem této disertační práce je návrh nového způsobu 

vyhodnocování naměřených dat, který je uveden na závěr této kapitoly. 

Popis mostní konstrukce a princip její rekonstrukce 

Původní konstrukce mostu „Gagarin“ byla postavena v letech 1960–1961. Směrově je 

most řešen v oblouku s poloměrem R = 450 m. Jednotlivá mostní pole jsou prostá 

s teoretickým rozpětím 30,00 m. Nosná konstrukce je složena ze čtyř předpjatých 

nosníků tvaru „I“ o výšce 2,0 m a šířce 0,96 m se stejnou šířkou přírub. Nosníky jsou 

sestaveny ze tří dílců. Dílce jsou spojeny dobetonovanou příčnou spárou a podélným 

předpětím. K podélnému předpětí bylo užito 30 kabelů z usměrněných patentovaných 

drátů Ø P 4,5 mm. Podélné spáry mezi nosníky byly zabetonovány a všechny čtyři 

nosníky byly příčně tuze spojeny (zmonolitněny) příčnými předpínacími kabely 

procházejícími dolní a horní přírubou. Založení mostu je plošné. Stávající mostní 

svršek byl tvořen štěrkovým ložem, které z hlediska šířkových a výškových parametrů 

v dnešní době již nevyhovovalo a to zejména pro technologii průběžného strojního 

čištění. Původní předpjatá konstrukce byla zesílena spřaženou deskou ve tvaru koryta 

s průběžným štěrkovým ložem a dodatečným předpětím volnými kabely. Součástí 

sanace spodní stavby byla oprava a nové osazení ložisek. Statický výpočet 

předpokládal výstavbu zesilující konstrukce na původní nosné konstrukci po 

odstranění všech stávajících vrstev svršku až na horní povrch nosníků. Betonáž nového 

koryta štěrkového lože probíhala bez podepření nosníků, tedy tíha čerstvého betonu 

byla přenášena původní, ale po snesení svršku odlehčenou, nosnou konstrukcí. Vliv 
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zvětšené vlastní tíhy byl následně zmenšen dodatečným předpětím volnými kabely. 

Dále následovalo zabetonování kotevních oblastí, ošetření původních kotev, zhotovení 

štěrkového lože a koleje. Stav po rekonstrukci mostu je na obr. 7.16. 

 

 

Obr. 7.16 Most „Gagarin“ – stav po rekonstrukci 

 

Měřicí systém na konstrukci 

Na konstrukci byly instalovány dva měřicí systémy a to tenzometrický a geodetický. 

Most byl sledován v celém průběhu rekonstrukce. Tenzometrický systém je tvořen 

soustavou 36 strunových tenzometrů pro trvalé měření. Strunové tenzometry byly 

zabudovány pro zvýšení spolehlivosti získaných údajů do dvou mostních polí. 

Tenzometry byly osazeny na povrch původních betonových nosníků, do betonu 

nového spřaženého železobetonového koryta. Na obr. 7.17 je uvedeno rozmístění 

tenzometrů v příčném řezu mostu. Detail osazení tenzometrů na ocelové výztuži je na 

obr. 7.18. Vybudovaný tenzometrický systém byl použit i při ověřovací zatěžovací 

zkoušce. 
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Obr. 7.17 Rozmístění tenzometrů v poli 2 a v poli 3 

 

 

 

Obr. 7.18 Detail osazení tenzometrů 

Dlouhodobé sledování mostní konstrukce zahrnuje průběžné snímání hodnot 

strunových tenzometrů ve volitelně nastavitelném časovém intervalu měřící ústřednou 

DataTaker DT85 vybavenou modemem pro přístup do sítě GSM. Obslužný 

komunikační program umožňuje spojení během předem plánovaných relací, kdy lze 

ověřit dálkově z pracoviště obsluhy stav všech parametrů ústředny, jejího napájení, 

aktuální data tenzometrických snímačů a lze provádět dálkový přenos naměřeného 

souboru údajů. Měření sil a jejich změn ve vybraných přepínacích lanech probíhají 

v předem naplánovaných etapách podobně jako dlouhodobé geodetické sledování. 
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Nový způsob vyhodnocování naměřených dat  

Prostřednictvím webového rozhraní realizovaného monitorovacího systému lze 

mnohem efektivněji vyhodnocovat data z tenzometrických i geodetických měření. Na 

dalším listu je uvedena ukázka výstupní sestavy vygenerované pro jeden 

tenzometrický snímač. Z první tabulky je patrné použití implementovaných funkcí, 

jejichž popis byl uveden v kapitole 5.6.6. Pro přehlednost a snadnější orientaci jsou 

zdrojová data (naměřené hodnoty) podbarvena růžově. Hodnoty, které chceme 

zobrazit do grafu a které se počítají, jsou podbarveny žlutě. Na závěr je uveden graf, 

který je ve webové verzi interaktivní. Funkčnost lze ověřit prostým načtením 

uvedeného QR kódu sestavy. Tato testovací výstupní sestava nevyžaduje žádné 

speciální oprávnění.  
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Obr. 7.19 Ukázka výstupní sestavy 
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7.4 Automatizované vyhodnocení deformací při tlakové 

zkoušce ochranné obálky jaderného reaktoru  

V prosinci 2015 během odstávky prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany byla 

prováděna ověřovací zkouška integrity ochranné obálky jaderného reaktoru. Během 

této doby probíhal také geodetický monitoring objektu šachty lokalizace havárie. 

Geodetický monitoring byl zajištěn čtyřmi univerzálními měřicími stanicemi a to 

1 x Trimble S8, 1 x Trimble S9 a 2 x TOPCON GPT-9001A. Všechny měřicí stanice byly 

instalovány na pevně osazené měřické desky s nucenou centrací zabudované do 

betonové konstrukce. Měřená data úhlových a délkových veličin a kartézských 

souřadnic X, Y, Z byla pořizována polární metodou a registrována v intervalu 10 

minut. Měřeno bylo na skleněné odrazné hranolové systémy Trimble osazené na 

sledované konstrukci. Vlastní monitoring započal 24 hodin před zahájením tlakové 

zkoušky, aby se ověřil případný vliv vnějších podmínek na sledovaný objekt. 

V průběhu tlakové zkoušky byla konstrukce nepřetržitě monitorována a byly 

vyhodnocovány předběžné deformace v dílčích zátěžových stavech v souladu 

s harmonogramem tlakové zkoušky. Kromě geodetického monitoringu byl prováděn 

i monitoring základních meteorologických údajů. Zpracování všech naměřených dat 

bylo poměrně pracné. Protože se ověřovací zkoušky provádějí pravidelně, byl pro 

účely importu dat do realizovaného automatizovaného systému implementován 

speciální modul. Část dat byla v novém systému opětovně vyhodnocena a výsledky 

byly porovnány s těmi, které byly vyhodnoceny klasickým způsobem. S ohledem na 

charakter sledovaného objektu si pro ilustraci uveďme jen postup importu dat 

a ukázku automaticky vygenerovaného interaktivního grafu (bez průběhu tlakování). 
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Obr. 7.20 Automaticky vygenerovaný interaktivní graf 

 

 

Obr. 7.21 Graf v MS Excelu (včetně průběhu tlakování) 
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7.5 Měření a analýza základních meteorologických 

veličin 

Všechny programové aplikace a algoritmy sloužící k ukládání meteorologických údajů 

permanentní družicové stanice TUBO do databáze byly navrženy s ohledem na 

potřebu vysoké míry funkčnosti a spolehlivosti. Přesto občas dochází z nejrůznějších 

provozních důvodů k výpadkům dílčích částí nebo celého měřicího systému (porucha 

čidla, porucha hardwaru počítačového systému, výpadek řídicího softwaru, 

aktualizace systémového softwaru, dlouhodobější výpadek elektrického proudu, 

krátkodobé odstávky z důvodu údržby, rekalibrace měřidel apod.). Tyto výpadky 

měření mají za následek nekonzistentnost ukládaných dat. Proto při publikaci na webu 

jsou data analyzována a filtrována. Webová aplikace ošetřuje následující stavy: 

• výpadek dat v důsledku poruchy celého měřicího systému (v případě havárie 

řídicí aplikace nebo celého počítače se data neukládají vůbec), 

• porucha dílčích částí měřicího systému (do databáze se neukládají data 

z porouchaného čidla vůbec, popř. se zapisují opakovaně chybné stejné 

hodnoty, popř. stejné výrazně odlišné hodnoty typu minimální nebo maximální 

hodnoty z měřicího rozsahu), 

• výměna čidla nebo části měřicího systému (obvykle jde o krátkodobý výpadek 

následovaný posloupností dat se systematickým posunem výsledku měření 

skokového charakteru), 

• rekalibrace dílčí části měřicího systému (data se mohou jevit jako 

nekonzistentní, obvykle je patrná mírná skoková změna měřené veličiny), 

• nesoulad synchronizace času jednotlivých částí měřicího systému (některé 

záznamy v důsledku výpadku synchronizace času systému mohou chybět nebo 

se naopak vyskytovat ve smyslu časové osy duplicitně), 

• ostatní náhodné vlivy (lidský faktor, krátkodobé ovlivnění čidla ptactvem 

apod.). 

Webové rozhraní meteorologické části stanice TUBO publikuje naměřená data, která 

jsou tím veřejně dostupná a provádí nad nimi vybrané analýzy. Vybraná 

meteorologická data jsou odesílána do mezinárodních datových center EPN, 
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především za účelem výpočtu atmosférických modelů. Nekonzistentnost dat nebo 

chybějící záznamy některých měřených veličin je následně možné vhodným způsobem 

aproximovat. Tento způsob lze aplikovat u veličin, které se mění kontinuálně (teplota, 

tlak). Podle typu výpadku lze aproximaci provést polynomem určitého stupně. Vždy je 

však třeba odlišit data původní (naměřená) a data aproximovaná (dopočítaná). Chybně 

naměřené veličiny, které se mění skokem (intenzita slunečního záření, charakteristiky 

větru) se neaproximují. 

Export meteorologických dat do formátu RINEX 

Meteorologická data lze selektivně exportovat do výměnného formátu RINEX [30] 

a tím jsou využitelná v rámci EPN, zpravidla pro vědecké a výzkumné účely. 

 

 
Obr. 7.22 Export vybraných meteorologických dat do formátu RINEX 

 



 7  Pilotní ověření a aplikace realizovaného programového vybavení 

- 88 - 
 

 
 

Obr. 7.23 Ukázka meteorologických dat ve formátu RINEX 

 

Vizualizace vybraných meteorologických dat 

Současná verze webového rozhraní permanentní družicové stanice TUBO umožňuje 

vizualizovat vybrané meteorologické údaje, počítat a přehledně zobrazovat souhrny za 

volitelná časová období. Pro dynamické generování webových stránek je na straně 

serveru použita technologie ASP a jazyk VBS, na straně klienta zejména skriptovací 

jazyk JavaScript. Aplikace umožňuje počítat a přehledně zobrazovat datové souhrny za 

volitelná časová období. 

Na následujících dvou obrázcích jsou uvedeny příklady zobrazení souhrnných srážek 

v průběhu jednoho dne a za jednotlivé dny celého roku. V příloze 4 jsou potom 

uvedeny i souhrny za jednotlivé měsíce. 
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Obr. 7.24 Kumulace srážek v průběhu jednoho dne 

 

 

 
Obr. 7.25 Měsíční srážkové úhrny 

 

Analýza intenzity slunečního záření 

Do aplikace byl doplněn výpočet času východu a západu Slunce pro polohu stanice 

TUBO. Algoritmus v jazyce Perl byl převzat z [77] a s určitými úpravami byl 

implementován v prostředí VBS do webové aplikace zobrazující jednodenní data 

intenzity slunečního záření. Vypočtený čas východu a západu Slunce koresponduje 

s výsledky aplikací jiných pracovišť, např. [78], [79]. Předmětem analýzy je též počet 

slunečných dnů v měsíci a v roce. 
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V grafu zobrazujícím průběh intenzity slunečního záření během dne je barevně odlišen 

čas východu a západu Slunce. 

       
Obr. 7.26  Srovnání dvou průběhů intenzit slunečního záření 

 

Na dalším obrázku je pro zajímavost znázorněn průběh naměřené intenzity 

slunečného záření při částečném zatmění Slunce dne 20.03.2015, které je největší 

viditelné mezi lety 2011 a 2026 v České republice a až do června 2021 poslední zatmění 

Slunce, které z našeho území spatříme. Obrázky se vzájemným vztahem Slunce 

a Měsíce byly převzaty z [90] a čas byl přepočten na UTC. 

 

 

 

                                         

    8:45                  9:15                   9:45                  10:15                10:45 

Obr. 7.27 Průběh intenzity slunečního záření při částečném zatmění Slunce 
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Analýza srážkových dat 

Programový modul sloužící pro analýzu a zobrazování spektrálních dat z laserového 

srážkoměru Thies doznal v poslední době podstatných změn. Jak již bylo zmíněno, 

měřicí přístroj Thies detekuje a roztřiďuje srážkové částice podle jejich parametrů do 

spektra 22 intervalových tříd podle velikosti (průměru) částic a 20 intervalových tříd 

rychlosti jejich pohybu. Při implementaci první verze spektrálního grafu byl kladen 

důraz na snadnou orientaci a jednoznačné pochopení významu prezentovaných 

hodnot. Přesto se však postupem času ukázalo, že použitá stupnice s různými odstíny 

šedé barvy ve spektrálním grafu nedokáže dostatečně jasně zobrazit uložená data. 

Proto byl programový modul rozšířen o další způsoby vizualizace a spektrální data 

jsou nyní zobrazována ve třech různých barevných modelech: 

• Spektrum intenzity srážek v příslušné třídě je mapováno s využitím z 256 

odstínů šedé barvy. Nevýhodou je nízký kontrast mezi jednotlivými třídami 

v případě nízké hodnoty intenzity srážek.  

• Spektrum intenzity srážek je zobrazováno barevně prostřednictvím speciální 

mapovací funkce. Příslušný rozsah stupnice v barevném modelu RGB je 

generován dynamicky na základě maximální hodnoty v celém spektru 

srážkových tříd. Tento typ grafu je vhodný zejména pro přehledné zobrazení 

aktuální situace a její rychlou vizuální analýzu. Jistou nevýhodou však je 

obtížné srovnání časové posloupnosti grafů z důvodu dynamicky se měnící 

barevné stupnice. Tato vizualizace odpovídá způsobu interpretace dle firemní 

dokumentace Thies [39], [40]. 

• Spektrum intenzity srážek je zobrazováno vícebarevně, přičemž se rozlišují 

srážky kapalné nebo pevné nebo pevné i kapalné. Konkrétnímu intervalu 

intenzity srážek v příslušné třídě odpovídá jedna z barev konstantní barevné 

stupnice, která je stejná pro všechny spektrální grafy bez ohledu na časový 

interval. Tímto způsobem tak lze snadno srovnávat časovou posloupnost 

spektrálních grafů. 

Srovnání jednotlivých typů spektrálních grafů je uvedeno v příloze 3. 
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Obr. 7.28 Ukázka vizualizace dat z laserového srážkoměru 

 

 

 

 

 

 



8  Závěr 

- 93 - 
 

8 Závěr 

V souladu se stanovenými cíli disertační práce byla provedena analýza komunikačních 

rozhraní současných geodetických a geotechnických snímačů. Dále byl implementován 

a v praxi odzkoušen automatizovaný geodetický měřicí systém, který umožňuje 

získávat, dlouhodobě ukládat a  zpracovávat data z vybraných geodetických 

a geotechnických snímačů. Bylo vytvořeno webové rozhraní meteorologické části 

permanentní družicové stanice. 

S ohledem na poslední vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií byl 

při vývoji webového rozhraní kladen důraz na podporu mobilních zařízení, případně 

i jejich aktivní začlenění do celé monitorovací infrastruktury. Ve srovnání s podobnými 

monitorovacími systémy automatizovaný systém realizovaný v rámci disertační práce 

nabízí responsivní webový design určený právě pro mobilní zařízení, automatickou 

identifikaci entit měřicího systému pomocí QR kódů apod. 

Mezi náměty pro další vývoj patří zejména začlenění GNSS zařízení do geodetického 

monitorovacího systému, zdokonalení syntaktického analyzátoru, který slouží pro 

vyhodnocování funkcí a celková optimalizace databázových struktur. 
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Přílohy 

1  Příkazy totální stanice TOPCON GPT-9001A 

(bez úprav převzato z [68]) 

 

 

Následuje popis příkazů C10, C51 a T20, které jsou použity v ilustračním příkladu 

v kapitole 5.2. 
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3  Ukázka spektra intenzity srážek 

06.08.2012 20:14–20:19 

 

    Pevný interval 0–255       Adaptovaný interval 
                        (grayscale)                                 (color)          
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Pevný interval 0–255 (grayscale/color) 

 

 

 

 

Pevný interval 0–100 (grayscale/color) 

 

 

 

 

Adaptovaný interval (grayscale/color) 
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4  Ukázka měsíčních srážkových úhrnů  

 

 

 

Pozn. V měsících leden a červen je zřejmý výpadek měřické aparatury. 
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5  Ukázka kumulativních srážek během jednoho dne 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


