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Osové podmínky teodolitů ( totálních stanic ) : 
 

• LA ┴  V 

Je-li osa alhidádové libely kolmá na vertikální osu, pak zhorizontováním alhidádové 
libely přivedeme osu V do svislice  ⇒  ztotožníme ji s tížnicí, která prochází svislou osou 
stabilizační značky bodu, nad kterým máme přístroj centrován. 

 

• H  ┴  V 

Je-li točná osa dalekohledu kolmá na vertikální osu, pak se dalekohled teodolitu otáčí 
kolem osy vodorovné  ⇒  nazýváme ji též osou  H  ( horizontální osou ).  

 

• Z  ┴  H 

Je-li záměrná osa dalekohledu kolmá na točnou osu, pak při otáčení dalekohledu kolem 
točné osy:  záměrná (optická) osa  Z  opisuje svislou rovinu. 

  

• LA ║  H 

Tato podmínka vyplývá z prvých dvou podmínek. Výjimkou je přístroj Theo 080, který 
má pro své malé rozměry alhidádovou libelu umístěnu na boku, vedle alhidádové vidlice. 
  

Splněné osové podmínky teodolitu nám umožňují správně změřit osnovu 
vodorovných směrů i zenitové úhly na jednotlivé cíle, protože: 

-  Vertikální osa   V   je svislá  ( její směr nahoru nazýváme:  zenit  , směr dolů:  nadir  ) 
-  Limbus je vodorovný, centricky umístěný vzhledem k ose  V   (rovina limbu má být kolmá 
na osu    V  ,  osa   V   má procházet  středem limbu). 
-  Jednotlivé směry na sousední body jsou svislé roviny tvořené vertikální osou   V    a  
záměrnou osou   Z i   (zacílenou na záměrný cíl i-tého směru). 
-  Horizont stroje   HS   tvoří vodorovnou rovinu. U teodolitů a totálních stanic prochází 
průsečíkem přístrojových os    V  ,  H  ,  Z  . 

 
Osové podmínky nivelačních přístrojů   
 

Nivelační přístroj byl vyvinut  zjednodušením konstrukce teodolitu: je vypuštěna 
točná osa H  ⇒  dalekohledem lze otáčet pouze kolem vertikální osy V .                                               
Proto jsou i osové podmínky nivelačních přístrojů jednodušší : 

 

• LA ┴  V  

Tato podmínka přivede vertikální osu do svislice.  Nivelační přístroj však necentrujeme. 
Alhidádová libela je u současných strojů v provedení krabicové libely (rychlá a jednoduchá 
obsluha). Nižší přesnost tohoto prvého úkonu bude vykompenzována v následující osové 
podmínce. 
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•  Z  ┴  V 

Je-li záměrná osa dalekohledu kolmá na svislou osu  V , pak při otáčení dalekohledu 
kolem svislé osy:  záměrná (optická) osa   Z  opisuje vodorovnou rovinu,  kterou nazýváme 
horizont stroje   HS   (u nivelačních strojů  HS  prochází průsečíkem strojových os  V  ,  Z  ). 
Tato podmínka je zhruba zabezpečena již konstrukčním řešením nivelačního přístroje.  
Dorovnání osy   Z   do vodorovné polohy (a tím i osy  V do svislice) zabezpečuje tzv. 
kompenzátor  (samourovnávací člen).  Tuto práci vykoná síla zemské tíže za předpokladu, 
že měřič přístroj pomocí krabicové libely zhorizontoval (částečné vyloučení lidského činitele 
z nejodpovědnějšího úkonu při obsluze nivelačního přístroje). 
 

• RH  ┴  V 

Vodorovná ryska záměrného kříže v dalekohledu musí být skutečně vodorovná,      
po skončení práce kompenzátoru pak splňuje právě uvedenou podmínku. Protože nivelační 
lať má stát svisle, musí být kvůli správnému odečtení laťového úseku   RH   vodorovná. 
 

• LN ║  Z 

Osa nivelační libely musí být rovnoběžná se záměrnou osou dalekohledu.  
Tato podmínka existovala u starších provedení přístrojů (vybavených tzv. nivelační libelou). 
Nivelační libelu měřič urovnával  před každým odečtením laťového úseku. Soudobé 
konstrukce přístrojů řeší tento náročný a rizikový úkon použitím kompenzátoru. 

 

Splněné osové podmínky nivelačního přístroje nám umožňují správně            
určit převýšení z rozdílů laťových úseků, protože „horizont stroje“ je během práce              
na stanovisku vodorovný a díky činnosti kompenzátoru neměnný. 

 

 

Závěr k osovým podmínkám 

 
Absolutní přesnost optickomechanické výroby prostě neexistuje. 

Každou součástku lze reálně vyrobit v určitých, i když velmi malých                                
výrobních tolerancích    ( výrobní tolerance  =  přípustná odchylka                                                           
od ideálních rozměrů a tvarů příslušné součástky ). 

Dále zde působí skutečnost, že   při používání měřických přístrojů dochází 
k porušení zásady  „z velkého do malého“  (malým strojem měříme na velké vzdálenosti). 

Z těchto důvodů se smiřujeme se skutečností, že osové podmínky jsou teoretické. 
Skutečný měřický přístroj se jim svou jedinečnou konstrukcí pouze blíží. 

Všechny přístrojové chyby  …  plynou z nesplněných teoretických podmínek. 

Přístrojové chyby působí   na výsledky našeho měření   systematicky.                                                                           
Chyby vyplývající z nesplněných osových podmínek                                                                                                             
lze vyloučit zavedením vhodného měřického postupu …  

Všem přístrojovým chybám se ještě budeme podrobně věnovat v dalších hodinách …   


