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1. Shromáždění současných poznatků o technologii pozemního InSAR,
provedení rešerše dostupných informačních zdrojů
První činností po zahájení projektu bylo shromáždění současných poznatků o technologii
pozemního InSAR, provedení rešerše dostupných informačních zdrojů. Cílem bylo získat co nejvíce
nejnovějších poznatků v této oblasti výzkumu. Pro tyto účely byla provedena rešerše dostupných
informačních zdrojů a to především v elektronických databázích Elsevier ScienceDirect,
SpringerLink a EBSCO. Dále pak i s využitím informačních zdrojů ve specializované Zeměměřické
knihovně® VÚGTK. Výsledná rešerše je přílohou č. 2 průběžné zprávy o řešení projektu.
1.1. Postřehy z dostupných zdrojů o pozemním InSAR
Poměrně dost informací a článků k pozemnímu InSAR je na stránkách firmy NHAZKA, Via Cori
snc 00177, Řím (Itálie), která je úzce spojena s univerzitou v Římě "La Sapienza". Firma se zabývá
monitoringem objektů i metodami vyhodnocení radarových měření. Firma působí v oblasti pozemní
radarové InSAR a pozemního laserového skenování. Vyvinula software, který umí kombinovat obě
technologie - tzv. LARAM. Dále se zabývá vibračním pozemním InSAR, měřením termokamerou,
modelováním a predikací dynamik a také i satelitním InSAR. Pro pozemní InSAR používá přístroje
IBIS L a IBIS-S. Pro měření IBIS-L radarem zkonstruovali QUIB, což je název pro instalační
základnu pro umístění radaru.
Další firmou, která se zabývá výzkumem v oblasti pozemní radarové interferometrie je
Ingegneria Dei Sistemi (IDS), Pisa, Itálie, která vyrábí radarové přístroje IBIS-L a IBIS-S.
Na experimentech spolupracuje s Politecnico di Milano a zaměřují se spíše na měření stavebních
objektů, jako jsou mostní konstrukce, lanové mosty apod.
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Na akademické půdě se pozemní radarovou interferometrií zabývá:
- Institut Geomatiky, Av. Carl Friedrich Gauss, 11, Parc Mediterrani de la Tecnologia, E-08860,
Castelldefels, Barcelona a také Remote Sensing Department Polytechnické univerzity
Katalánska
- Institut fyzikální Geodesie, Technische Universität Darmstadt, Petersenstrasse 13, 64287
Darmstadt, Německo.
- Department of Earth Science společně s Department of Electrnics and Telecommunications,
Univerzita ve Florencii, pro svoje projekty používají radar LISA podobné konstrukce jako IBIS
- jeden článek je také ze Stavební fakulty Technické univerzity v Opole, Polsko
Co se týče projektů, tak pozemní radarová interferometrie se v různé intenzitě řešila v těchto
větších projektech:
- Exupéry (www.exupery-vfrs.de; Hort 2009). Cílem projektu bylo vyvinout mobilní systém
včasného varování pře aktivitou vulkánů (VFRS),
- projekt Galahad podpořený z 6. rámcového programu EU - "Advanced Remote Monitoring
Techniques for Glaciers, Avalanches and Landslides Hazard Mitigation" se Španělskou,
Rakouskou, Italskou a Švýcarskou účastí. V projektu se řešilo monitorování sesuvů,
vyhodnocení měření a modelování situace pomocí pozemního i satelitního InSAR v kombinaci
s pozemním laserscanningem.
- v rámci německého výzkumného programu GEOTECHNOLOGIEN projekt Early Warning
Systems in Earth Management (2007-2010), na kterém spolupracovalo několik Německých
institucí.
- Research Centre on Prediction, Prevention and Control of Georisks (CERI), Department of
Earth Sciences, “Sapienza Università di Roma”, Řím, Itálie, 2008 - 2011
Drtivá většina článků pojednává o výhodách a nevýhodách pozemního InSAR. Většinou se
porovnávalo měření InSAR s měřením klasickými běžnými přístroji (totální stanice, GPS, laserscan,
akcelorometr, extenzometr). Výsledkem porovnání vždy bylo, že InSAR dokáže tyto klasické
metody plně nahradit.
Monitorování sesuvů:
Pro monitorování sesuvů se využívá radarové interferometrie, kdy se dlouhodobě a nepřetržitě
rizikový svah sleduje. Monitorování se provádí v řádu měsíců, kdy je radar s pojízdnou lištou
ukotven na betonovém podkladu. Radar bývá doplněn automatickou meteorologickou stanicí, aby
bylo možné sledovat dynamiku svahu v závislosti na povětrnostních podmínkách, především na
objemu srážek. Součástí bývá i digitální fotoaparát s automatickým snímání sledované lokality. Ten
se využívá především pro sledování svahů, na kterých probíhají stavební práce tak, aby mohly být
přesně detekovány změny vyvolané stavebními pracemi. Místo pro umístění radaru je nutné volit
tak, aby mohli být detekovány posuny ve směru k či od radaru. Vertikální pohyby, které jsou kolmé
na směr vysílání radaru, lze detekovat velice obtížně.
Radar byl použit i pro sledování chování ledovců.
Ke georeferenci interferografů se využívají jasné cíle, které se zaměří běžnými geodetickými
metodami (totální stanice, GPS). Jako cíle lze použít koutové odražeče. Další metodou je
kombinace interferogramů s laserovým skenováním, kdy se jako vlícovací body použití opět
koutové odražeče. Lze tak vytvořit 3D model krajiny s vyznačením dynamických ploch.
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Stavební objekty a mostní konstrukce:
Mosty, jejichž konstrukce není ideální pro odraz radarových vln, se osazují koutovými odražeči, aby
se zvýšila odrazivost radarových vln a také proto, aby se lépe identifikovaly místa, která se sledují.
Testy potvrdily, že radary jsou schopny měřit stejně přesně jako běžně používané akcelerometry –
zařízení, které se upevňuje na mostní konstrukci. Radarem lze také měřit vibrace lan lanových
mostů.
Ojedinělý projekt se zabýval sledováním vibrací rotoru, kdy se na rotor umístily senzory,
které zachytávají vysílané radarové vlny a opět se vysílají zpět k anténě radaru a malým posunem
frekvence. Technologie funguje jako prototyp a vyvíjí ho IDS.
Radar IBIS-L se testoval i na sledování posunů historických budov při ražbě metra, ale
výsledky měření nebyli příliš přesvědčivé. Co se týče sledování přehrad, tak žádný plný text se
nepodařilo nalézt.
Zpracování naměřených dat:
V článcích se detailněji nepopisuje, jak vznikají interferogramy, spíše se analyzují výsledné grafy.
Při větších zaměřovacích vzdálenostech je nutné opravit výsledná data o vlivy atmosféry. Pro
redukci atmosféry platí stejné principy jako při měření geodetickými metodami, je ale tedy nutné
při měření měřit i vlhkost, tlak a teplotu. Lze pak lépe a přesněji z grafů detekovat skutečné
deformace objektů způsobené jejich nestabilitou.
Předpovídání sesuvů:
Por předpovídání sesuvů svahů je vhodná metoda ADF – Average Data Fukuzono. Mezi její výhody
patří to, že je velmi citlivá na počet měření a dobře redukuje chyby v předpovídání nestability.
Firma NHAZKA vyvinula a stále vyvíjí software SCIDDICA – SS3, což je makroskopický Celuar
Automata model pro simulaci zemských i podvodních sesuvů. Dále se používá i stress-strain
analýza založená na kódu FLAC2D.

2. Základní principy radarové interferometrie s IBIS-S
Radar je elektronický přístroj umožňující identifikaci, zaměření a určení vzdáleností objektu od
měřícího aparátu. Princip fungování pulsního radaru ilustruje následující obrázek. Radar IBIS
využívá technologii souvislé frekvenční stupňovité vlny (angl. stepped frequency continuous
wave, zkráceně SFCW), a diferenční interferometrii (angl. differential interferometry).

Technologie souvislé frekvenční stupňovité vlny slouží k určení vzdálenosti cílového objektu od
radaru. Mikrovlnné frekvence jsou vysílány ve velmi krátkých impulzech o velkém výkonu.
Vzdálenost detekovaných předmětů je určována na základě časové korelace vyslaného
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a přijímaného signálu. Využitím této technologie IBIS vytváří jednorozměrný obraz, nazývaný
radiální profil odrazivosti. Cíle ve snímaném území jsou rozděleny do radiálních spádových
oblastí s konstantním rozpětím nezávislým na vzdálenosti, který lze nazvat radiální rozlišení ΔR.
Vzdálenost je určena vzorcem
R0 =

c⋅T o
2

,

kde T0 představuje opoždění odezvy. Koncepci radiálního rozlišení vyjadřuje vzorec
ΔR=

c⋅τ
2 ,

kde τ je doba trvání vysílaného impulsu. Radar je tedy schopný rozeznat různě vzdálené cíle za
předpokladu, že Δt>τ a tudíž Δt>ΔR. Radiální rozlišení je proto limitováno dobou trvání vysílaného
impulsu.

Na následujícím obrázku je znázorněn radiální profil odrazivosti, generovaný radarem
IBIS-S. Vodorovná osa znázorňuje radiální vzdálenost od radaru. Radar typu IBIS-S dokáže
rozlišovat detekované objekty jen v jenom rozměru, a to ve směru záměry. Nachází-li se více
detekovaných objektů v jedné radiální spádové oblasti, nelze je od sebe odlišit a posuny měřené na
jednotlivých objektech se ve výsledku průměrují.

Osa y vyjadřuje poměr přijatého signálu k šumu (angl. signal to noise ratio, zkráceně SNR nebo
taky S/R):
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SNR =

Psignal
Pšum

 Asignal
= 
 Anoise

2


 ,


kde Psignal je výkon přijatého signálu, Pšum je výkon přijatého šumu, Asignal je amplituda přijatého
signálu a Ašum je amplituda přijatého šumu.
Poměr signálu k šumu je častěji uváděn v logaritmické podobě, pak se nazývá odstup signálu
k šumu:

A
 Psignal 
 = 20 log10  signal 
SNRdB = 10 log10 
 Ašum 
 Pšum 
Diferenční interferometrie poskytuje údaje o posunech objektů porovnáváním fázové
informace, získané v různých časových obdobích z vln odražených od objektů. Tento princip je
patrný z obrázku 4. Každá odražená vlna z každého spádové oblasti nese informace o amplitudě
|A(n)| a fázi φn. IBIS je schopen vyhodnotit posunutí pro každou spádovou oblast. Kvalita
vyhodnoceného posunu je úměrná množství odraženého signálu.

Maximální měřitelný posun mezi dvěma akvizicema je ohraničen nejednoznačností měřené fáze.
Tento princip je znázorněn na násl. obrázku. Pro IBIS činí ±λ/4 = 4,38mm.

Veškeré posuny jsou měřeny ve směru záměry. Není-li záměra orientována přesně ve směru
5
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očekávaného posunu, je potřeba skutečné posuny dopočítat dle vzorců d=dp/sin(α), kde sin(α)=h/R
a tudíž d=dp·R/h , kde poměr R/h je faktor projekce (angl. projection factor).

3. Výběr nejperspektivnějších a nejpřínosnějších zdrojů a jejich prostudování
Na základě prostudování shromážděných současných poznatků o technologii pozemního InSAR byl
učiněn výběr těch, které lze označit za nejpřínosnější zdroje pro další směřování projektu. Jedná se
o doporučené články v příloze 3 průběžné zprávy o řešení projektu.

4. Zkušební měření vybraných lokalit a objektů podle doporučení výrobce
radaru
Než bylo možno přistoupit ke zkušebnímu měření vybraných lokalit a objektů podle doporučení
výrobce radaru, bylo třeba provést celou řadu dílčích kroků, které jsou podrobně popsány níže
v této kapitole.

4.1. Zakoupení přístrojů pro výzkumný projekt a jejich technické parametry
Ještě před zahájením vlastního výzkumného projektu bylo nutno vybrat a zakoupit přístroje
potřebné k provádění výzkumu, zejména pozemní interferometrický radar. Vzhledem k tomu, že
toto zařízení vyrábí na komerční úrovni pouze jedna firma na světě, a to firma IDS (Ingegneria Dei
Sistemi s.p.a.) z Itálie, byl výběr jednoduchý. Protože výzkum možností pozemního InSAR
zahrnuje i plošné objekty typu stěn povrchových dolů a přehradních hrází, bylo nutno pro sledování
výše zmíněných plošných objektů zakoupit interferometrický radar ve verzi IBIS-L s nadstavbou na
verzi S pro sledování liniových objektů.
IBIS-S je vysoce stabilní koherentní pozemní interferometrický radar. Radar pracuje
v mikrovlném pásmu 17,1 až 17,3 GHz s maximální snímací frekvencí 200Hz. Radar je určen
k měření liniových objektů (1D) s rozlišovací schopností 0,75m a přesností určovaných posunů až
0,01mm. Radar umožňuje instalaci různých druhů antén, které se liší zejména horizontálním
a vertikálním vyzařovacím úhlem. Hmotnost jednotky radaru je cca 10kg. Napájení radaru je
zajištěno externími bateriemi. Radar využívá technologii souvislé frekvenčně stupňovité vlny (angl.
stepped frequency continuous wave) a diferenční interferometrii. Jako polní ovladač radaru slouží
odolný notebook Panasonic CF-19 s nainstalovaným softwarem IBIS-S Controller. Ke zpracování
měření pak slouží program IBIS Data Viewer.
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IBIS-L

IBIS-S

IBIS-L je rozšířená verze, která je určena ke sledování plošných objektů (2D), k čemuž využívá
technologii SAR (angl. synthetic aperture radar, česky radar se syntetickou aperturou). Je to vlastně
radarová jednotka shodná s IBIS-S pohybující se po 2m dlouhé kolejnici s dodatečným ovládacím
programem IBIS-L Controller v polním ovladači. Ke zpracování měření slouží program IBIS
Guardian. Systém IBIS-L je možno doplnit o příslušenství umožňující dálkové ovládání po
internetu, systém včasného varování před hrozícím nebezpečím, solární zdroj napájení atd. Takto
doplněná verze je označována jako M.
Základní součásti systému IBIS-L/S jsou: radarová jednotka, lineární scanner (kolejnice o
délce 2m), napájecí jednotka pro IBIS-L, anténa typu 6 pro IBIS-L, anténa typu 5 pro IBIS-S, polní
ovladač Panasonic CF-19, externí baterie a kabely, software.
Parametry antén radaru IBIS
Typ antény

Zisk antény

Horizontální vyzařovací úhel -3dB

Vertikální vyzařovací úhel -3dB

IBIS-ANT5

18 dBi

39°

12°

IBIS-ANT6

18 dBi

51°

20°

Dále bylo nutno doplnit stávající vybavení Geodézie Ledeč n/S s.r.o. o přesnou
monitorovací totální stanici. Totální stanice byla vybírána z nabídek Leicy a Topconu, který nabízí
totožné přístroje pod značkami Topcon a Sokkia. Z důvodu nižší ceny vlastní totální stanice
i nabízeného specializovaného monitorovacího software MSP Rapid Onboard byla zvolena totální
stanice Sokkia NET1AX, která je totožná s typem MS1AX od Topconu. Tato totální stanice
umožňuje měření úhlů i délek s vysokou přesností při dostatečném dosahu měření délek
v bezhranolovém módu a bude využita pro zaměřování situace a geometrie cílových objektů
sledovaných přístrojem IBIS, dále pro porovnání výsledků měření provedených zároveň IBISem
a totální stanicí a případně pro doplnění monitorování provedených IBISem. Totální stanice byla po
zakoupení zkalibrována v akreditované laboratoři VÚGTK ve Zdibech. Zároveň s totální stanicí byl
zakoupen RTK rover Topcon GRS-1, který bude využit zejména pro georeferencování stanoviska
přístroje IBIS-L.
V průběhu roku 2012 byla dokoupena pevná nivelační lať Leica GSS 113 k nivelačnímu
přístroji Leica Sprinter 250M, který byl součástí vybavení Geodézie Ledeč n/S s.r.o. už před
zahájením projektu. Nivelační lať byla již před koupí prodejcem zkalibrována v akreditované
laboratoři VÚGTK ve Zdibech.
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Technické parametry totální stanice Sokkia NET1AX
Měření úhlů
Směrodatná odchylka
Rozlišení záznamu dat
Měření délek
Maximální dosah
Směrodatná odchylka
ISO 17123-4)

(ISO 17123-3)

1" (0,3mgon)
0,5" (0,1mgon)

Bezhranolový mód
Odrazný štítek
Jeden odrazný hranol
Bezhranolový mód
Odrazný štítek
Odrazný hranol

400m
300m
3500m
2mm + 1ppm (do 200m)
1mm + 1ppm
1mm + 1ppm
0,1 nebo 1mm

Odrazný hranol AP
Odrazný hranol CP
Odrazný štítek
Odrazný hranol
Odrazný štítek

2 až 1000m
1,3 až 700m
5 až 50m
1" (1mm na 200m)
1mm na 50m

Rozlišení záznamu dat
Automatické cílení
Dosah
Přesnost cílení

Charakteristiky přesnosti měření nivelačním přístrojem Leica Sprinter 250M na lať Leica GSS113
Směrodatná odchylka jednoho čtení latě

0,6 mm

Směrodatná odchylka dvakrát měřeného převýšení na délce 1km
(ISO 17123-2)

0,7 mm

Dosah elektronického čtení laťě

2 až 100 m

4.2. Studium dokumentace, školení a příprava
V první fázi řešení projektu bylo nutno seznámit se blíže s danou technologií, přístrojem a
příslušenstvím, které byly dodány výrobcem. Nejprve bylo nutno dohodnout termín školení u
výrobce. Volný termín, který vyhovoval všem účastníkům byl nalezen až v červenci 2012. Do té
doby nebylo možno zahájit měření s přístrojem a řešitelé se věnovali přípravě na školení, studovali
dostupné dokumenty o technologii pozemního InSAR, tzv. případové studie od výrobce, které byly
pro potenciální zákazníky přeloženy do českého jazyka. Byly vytištěny a prostudovány uživatelské
manuály k přístrojům IBIS-S a IBIS-L, kde je popsáno veškeré příslušenství, postup zapojení a
instalace přístrojů. Dále byl vytištěn a prostudován uživatelský manuál k ovládacímu software
přístroje IBIS-S, který je nainstalován v polním ovladači resp. notebooku Panasonic CF-19. Tento
software umožňuje vlastní měření v terénu, nastavení parametrů
a geometrie měření a provádí záznam naměřených dat. Dále byl vytištěn
a prostudován uživatelský manuál softwaru Data Viewer pro zpracování
měření přístroje IBIS-S. Tento software umožňuje určení kvality cílových
bodů, zpracování a vyhodnocení měření a grafické znázornění výsledků
formou grafů i animace pohybů cílového objektu v čase. Nakonec byly
vytištěny také uživatelské manuály pro ovládací a zpracovatelský software
(IBIS Guardian) pro přístroj IBIS-L. Tyto dokumenty byly prostudovány
pouze zběžně, protože jejich použití nebylo v nejbližší době plánováno.
Veškeré výše uvedené dokumenty jsou v anglickém jazyce a při jejich
studiu si řešitelé ověřili své znalosti angličtiny, které dále využili při
školení.
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Školení se konalo u výrobce – firmy IDS v Pise v Itálii. Zúčastnili se jej dva řešitelé z Geodézie
Ledeč nad Sázavou a čtyři řešitelé z ÚTIA AV ČR. Školení mělo část teoretickou i praktickou a
trvalo 3 dny. V teoretické části byly popsány základní principy funkce interferometrického radaru,
byly popsány hardwarové a softwarové části systému, instalace a příklady použití systému, to vše
pro systémy IBIS-S i IBIS-L. Praktická část školení byla zaměřena pouze na typ IBIS-S. Bylo
provedeno několik měření v terénu za účasti odborného školitele výrobce, při měření byla využita
možnost dotázat se na konkrétní otázky spojené s použitím přístroje v terénu, což bylo později
užitečné při zahájení samostatného měření v České Republice. Dále byly na žádost účastníků
školení výrobcem předvedeny také pomůcky, které bude nutno před zahájením měření nechat
vyrobit. Jedná se zejména o koutový odražeč a zařízení pro upevnění koutového odražeče na
mikrometr. Předvedena byla také vzorová instalace přístroje IBIS-L/M ve stavební buňce pro
dlouhodobou instalaci v povrchových dolech. Protože praktická část školení pro typ IBIS-L je
značně náročnější na přípravu, instalaci i volbu cílového objektu, je plánována později v České
Republice.
Po návratu do ČR byla provedena příprava počítače, který byl vyčleněn pro výzkumný
projekt, zejména pro ukládání naměřených dat, instalaci programů Data Viewer a IBIS Guardian a
provoz tohoto software. Vzhledem k tomu, že ke každému programu byl dodán pouze jeden
hardwarový klíč, bylo nutno zařídit dálkový přístup k tomuto počítači pro řešitele z ÚTIA AV ČR.
To bylo zajištěno pomocí služby LogMeIn. Funkčnost dálkového přístupu byla úspěšně otestována
při předvádění výsledků testovacích měření na průběžné poradě v budově ÚTIA AV ČR. Na základě
žádosti členů řešitelského týmu ÚTIA AV ČR byl vytvořen stručný návod k použití vzdálené plochy
LogMeIn. Dále bylo provedeno zaškolení členů řešitelského týmu Geodézie Ledeč nad Sázavou
s.r.o. na novou totální stanici Sokkia NET1AX při měření v terénu.
4.3. Výroba a testování pomůcek
Na základě znalostí získaných v přípravné fázi a na školení byla navržena výroba několika
jednoduchých pomůcek pro přístroj IBIS-S. Již při prvním pohledu na stativ Manfrotto dodávaný
výrobcem, který je původně určen pro videokamery, by snad každého geodeta napadlo, proč není
použit osvědčený geodetický stativ. Výhodou je zejména možnost použití geodetického stativ i do
měkkého terénu, možnost upevnění i jiného typu přístroje (např. totální stanice) na stejném
stanovisku, široký výběr osvědčených typů stativů i pro těžší přístroje apod. Protože 3D hlava
stativu, na níž se upevňuje vlastní radar má závit na šroub 3/8", kdežto geodetické stativy a adaptéry
mají šroub 5/8", bylo nutno pro upevnění 3D hlavy na geodetický stativ vyrobit adaptér s výše
uvedenými rozměry závitu a šroubu. Resp. byly vyrobeny dva typy adaptérů, jeden typ je pouze
prostá redukce k upevnění přímo na geodetický stativ a druhý je modifikací trnu do trojnožky pro
upevnění hranolu či antény GPS apod., liší se pouze rozměrem šroubu (3/8") a pevnějším
materiálem, z něhož je šroub vyroben. Oba adaptéry vyrobila firma GP s.r.o. z Prahy.
Výhodou adaptéru do trojnožky je možnost vyjmutí z trojnožky a umístění totální stanice či
jiného přístroje přesně na tentýž bod. Nevýhodou je, že při uchycení radaru na adaptér trojnožky
působí na nohy trojnožky při naklonění radaru na 3D hlavě páka, která může způsobovat pružení
plechu držícího nohy trojnožky. Je proto vybrat vhodný typ trojnožky s pevným uchycením šroubů
a dotáhnout šroubky na spodní straně trojnožky, které drží plech v trojnožce. V praxi se osvědčila
trojnožka Geodimeter/Trimble. Před měřením je pak vždy nutno zkontrolovat pevnost uchycení
příp. natočit trojnožku tak, aby naproti radaru byly dva šrouby apod.
Při použití jednoduchého adaptéru (redukce), který se upevní přímo na stativ je upevnění
radaru jednodušší a pevnější.
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Adaptér (redukce) se šroubem 3/8“ na stativ

Adaptér se šroubem 3/8“ do trojnožky

Nakloněný radar - páka

Další základní pomůckou je koutový odražeč, což je vlastně trojboký jehlan vzniklý řezem
krychle, který má u vrcholu (koutu) pravé úhly. Intenzita signálu odraženého koutovým odražečem
závisí na jeho velikosti resp. ploše, vzdálenosti od zdroje signálu a materiálu, z něhož je odražeč
vyroben. Pro různé vzdálenosti byly vyrobeny různé velikosti odražečů z nerezu a hliníku.
Dále bylo nutno vyřešit upevnění odražeče na zaměřovaný cílový objekt, konkrétně zábradlí
mostu. K tomuto účelu byla na základě vzorů předvedeného výrobcem a jiného vzoru používaného
technickou univerzitou v Krakově navržena jednoduchá konstrukce, kterou je schopen vyrobit
každý zručný zámečník, v našem případě firma Pyramida z Ledče nad Sázavou. Konstrukce
využívá běžně dostupných kovových polotovarů, je tvořena ocelovou tyčí čtvercového profilu, která
je na sloupek zábradlí obdélníkového profilu upevněna šrouby a protikusem profilu L. Nosná tyč i
protikus je opatřen otvory, které umožňují upevnění tyče na sloupky různé šířky při možnosti volby
místa upevnění tak, aby délka tyče od místa upevnění k odražeči, která je určena vzdálenosti hrany
mostu od zábradlí, byla co nejmenší. Zařízení je možno vybavit také protikusem obloukového tvaru
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pro zábradlí kruhového průřezu. Koutový odražeč je na tyč připevněn držákem, který umožňuje
naklonění odražeče okolo horizontální osy a jeho otáčení okolo svislé osy. Nosná tyč je opatřena
také otvory pro přišroubování koutového odražeče přímo na tyč bez držáku, v tomto případě ovšem
není možno odražeč otáčet a naklánět.
Vyrobené koutové odražeče

Rozměr kout. odražeče * Materiál
Počet
28cm
nerezový plech tl. 1mm
1 ks
20cm
hliníkový plech tl. 2mm
1 ks
20cm
nerezový plech tl. 1mm
4 ks
30cm
nerezový plech tl. 1mm
4 ks
40cm
nerezový plech tl. 1mm
4 ks
60cm
nerezový plech tl. 1mm
2 ks
20cm
hliníkový plech tl. 2mm
4 ks
30cm
hliníkový plech tl. 3mm
4 ks
40cm
hliníkový plech tl. 3mm
4 ks
60cm
hliníkový plech tl. 3mm
2 ks
*) délka přepony strany pravoúhlého trojúhelníka tvořícího stěnu odražeče

Zařízení pro uchycení kout. odražeče na sloupek
zábradlí

Pozn.
vzorek
vzorek

Sklopný držák odražeče na nosnou tyč

Do budoucna je plánováno také testování uchycení koutových odražečů pomocí magnetů
pro zábradlí osazená plexisklem bez otvorů pro nosnou tyč apod.
Poslední pomůckou, kterou bylo nutno vyrobit je zařízení pro upevnění koutového odražeče
na mikrometr. Toto zařízení umožní nastavovat a odečítat posun odražeče na mikrometru a porovnat
tento posun s údajem určeným přístrojem IBIS-S. Tímto způsobem bude možno ověřit funkci a
přesnost přístroje IBIS-S. Zařízení umožňuje upevnění koutových odražečů různých rozměrů a je
možno jej umístit na geodetický stativ. Zařízení na základě požadavků a připomínek řešitelů
výzkumného projektu navrhla a vyrobila firma GP s.r.o. z Prahy.
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Zařízení pro upevnění koutového odražeče na mikrometr

4.4. První experimenty s IBIS-S
V této části zprávy budou popsané první experimenty a praktické poznatky z vybraných měření
provedených přístrojem IBIS-S.
4.4.1 Zkouška odrazivosti koutových odražečů
Před výrobou většího množství koutových odražečů byl proveden jednoduchý test odrazivosti u
vyrobených vzorků. Prvním vyrobeným vzorkem byl nerezový odražeč s délkou přepony
pravoúhlého trojúhelníka, který tvoří stěnu odražeče 30cm, druhým vyrobeným vzorkem byl
odražeč s délkou přepony pravoúhlého trojúhelníka 20cm. Oba odražeče byly položeny za sebe na
zpevněný povrch, větší nerezový odražeč ve vzdálenosti cca 11m od radaru, menší hliníkový ve
vzdálenosti cca 15m od radaru. Pro měření byly použity antény typu 6. Měření bylo provedeno s
radiální rozlišovací schopností ΔR = 0,74m.
Pohled na odražeče od radaru
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Naměřená data byla zpracována a analyzována v programu IBIS Data Viewer, výstup tohoto
programu s parametry sledovaných bodů je uveden v následující tabulce:
Sledované body s odražečema resp. radiální spádové oblasti (angl. range bins)
Rbin

R

SR

SNRt

16
21

[m]
11,1
14,8

[m]
1,1
4,8

[dB]
70,0
60,2

Thermic
Accuracy
[mm]
0,0003
0,0010

SNRe
[dB]
22,0
20,4

Estimated
Accuracy
[mm]
0,0780
0,0944

Vysvětlení veličin uvedených v tabulce:
Rbin ... pořadové číslo radiální spádové oblasti (angl. range bin),
R ... poloměr radiální spádové oblasti R = (Rbin-1) ∙ ΔR ,
SR ... staničení na cílovém objektu dle do Data Vieweru zadané geometrie stanoviska radaru
a cílového objektu,
SNRt [dB] ... odstup signálu od tepelného šumu ,
Thermic Accuracy ... přesnost měřených pohybů určená ze SNRt,
SNRe [dB] .. odstup signálu od odhadnutého šumu,
Estimated Accuracy ... přesnost měřených pohybů určená ze SNRe,
stejné veličiny jsou uvedeny i v tabulkách u následujících zkušebních měření, kde již nejsou dále
vysvětleny.
Data ve výše uvedené tabulce jsou zobrazena na tzv. radiálním profilu odrazivosti
radarového signálu, což je graf závislosti signálu na šumu pro jednotlivé radiální spádové oblasti v
dosahu radaru. Tento graf zobrazuje také software IBIS-S Controller instalovaný v polním ovladači.

Profil odrazivosti radarového signálu pro SNRe

Profil odrazivosti radar. signálu pro SNRe [dB]
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K prvnímu vyhodnocení kvality naměřených dat slouží polární graf amplitudy a fáze:
Polární graf amplitudy [V] a fáze [°]

Pokud se na polárním grafu znázorní odražeče jako shluky bodů, znamená to, že sledované body se
nepohybují a přijatý signál radaru je ovlivněn zejména rušením, které je výraznější v případě, že
odražeče jsou položeny přímo na zemi. Rušení má vliv jak na amplitudu, tak na fázi odraženého
signálu. Rušení se na grafu pohybů ve směru záměry projeví jako drobné pohyby:
Graf pohybů ve směru záměry
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Po vyhodnocení výsledků v kanceláři bylo provedeno obdobné měření se zaměněnými
odražeči. Větší nerezový odražeč byl tentokrát umístěn dále od radaru ve vzdálenosti cca 14m a
menší hliníkový odražeč ve vzdálenosti cca 11m od radaru.
Situace při měření

Na profilu odrazivosti radarového signálu je patrné, že vzdálenější je větší nerezový odražeč, který
má větší odrazivost, přestože je dále od radaru:

Profil odrazivosti radarového signálu pro SNRe

Profil odrazivosti radar. signálu pro SNRe [dB]
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Sledované body s odražečema resp. radiální spádové oblasti (angl. range bins)
Rbin

R

SR

SNRt

16
20

[m]
11,1
14,1

[m]
26,0
29,0

[dB]
58,1
64,4

Thermic
Accuracy
[mm]
0,0012
0,0006

SNRe
[dB]
26,1
30,3

Estimated
Accuracy
[mm]
0,0488
0,0302

Jak ukazují následující grafy, výsledky jsou obdobné předchozímu měření.
Polární graf amplitudy a fáze

Graf pohybů ve směru záměry
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Výsledkem tohoto měření, které bylo jedno z prvních provedených v rámci výzkumu
přístrojem IBIS-S, bylo ověření funkčnosti vzorků odražečů. Výsledky byly konzultovány s
technickou podporou výrobce radaru, která potvrdila, že odražeče jsou v pořádku. Z výsledků je
také zřejmé, že větší odražeč má dle předpokladů také větší odrazivost a větší hodnotu poměru
signálu k šumu. Na základě těchto testů bylo přistoupeno k výrobě většího množství koutových
odražečů z nerezu a hliníku různých velikostí.
4.4.2 Zkouška uchycení odražeče na betonovém mostě
Pro proměřování betonových mostních konstrukcí bylo nutno nejprve navrhnout a vyzkoušet
způsob upevnění koutových odražečů na most. Popis zařízení pro uchycení koutového odražeče na
zábradlí mostu byl již popsán v jiné části této zprávy, dále bude popsáno testování na mostě. Pro
testování byl zvolen silniční betonový most na silnici I/19 přes potok Bělá u Pelhřimova, na němž
bude prováděno také další měření pro ověřování navržených technologických postupů. Nerezový
koutový odražeč byl upevněn na sloupek zábradlí mostu přibližně doprostřed mezi dva hlavní pilíře
mostu. Délka přepony pravoúhlého trojúhelníka tvořící stěnu odražeče je 30cm. Interferometrický
radar byl umístěn na stativ pod most tak, že výškový úhel osy záměry na odražeč byl cca 40°.
Situace při měření

Na místě bylo provedeno krátkodobé dynamické měření s radiální rozlišovací schopností
0,79m anténami typu 5. Šikmá délka od radaru k odražeči byla cca 27m. Měření bylo následně
zpracováno a analyzováno v programu IBIS Data Viewer.
Profil odrazivosti radarového signálu pro SNRe

Profil odrazivosti radar. signálu pro SNRe [dB]
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Sledovaný bod resp. radiální spádové oblasti (angl. range bins) s odražečem
Rbin

R

SR

SNRt

35

[m]
26,9

[m]
0,0

[dB]
63,7

Thermic
Accuracy
[mm]
0,0006

SNRe
[dB]
40,3

Estimated
Accuracy
[mm]
0,0095

Projection
Factor
1,08

Polární graf amplitudy a fáze ukázal shluk bodů roztažený do kružnicového oblouku (nebo také do
tvaru C), který indikuje plynulou změnu fáze odraženého signálu, tj. pohyb odražeče:
Polární graf amplitudy [V] a fáze [°]

V průběhu měření byl na mostě běžný provoz osobní i nákladní dopravy v obou směrech, který se
projeví poklesy v grafu svislých pohybů v čase:
Graf pohybů odražeče ve svislém směru

18

Příloha 1
Na grafu jsou patrné průjezdy lehčích i těžší vozidel, která způsobí nejprve mírný pohyb mostu
(resp. odražeče upevněného na mostu) směrem nahoru při průjezdu vozidla polem před pilířem,
poté následuje výrazný pokles při průjezdu středního úseku mezi pilíři, dále se opakuje mírný
pohyb směrem nahoru a nakonec nastává fáze utlumených vibrací, když vozidlo opustí most. Mezi
těmito pohyby jsou klidové fáze, kdy se most nepohybuje. Přiblížíme-li si klidovou fázi mezi 26 až
34 sekundou měření, zjistíme, že pohyb odražeče zachycený v této době není větší než 0,02mm, což
dává jistou představu o přesnosti dosažené při měření a potvrzuje, že výrobcem udávaná přesnost
přístroje v setinách mm odpovídá skutečnosti.
Svislé pohyby odražeče v klidové fázi

Protože odražeč je k zábradlí mostu připevněn na tyči délky cca 0,5m, panovaly před
zkouškou obavy, že bude docházet také k vibracím samotné tyče. To se ale při zkoušce nepotvrdilo,
pouze při bušení na odražeč silou se tyč rozkmitala, tyto uměle vyvolané vibrace je možno
jednoduše odlišit od pohybů způsobených průjezdy mostu vozidly:
Svislé pohyby odražeče vyvolané bušením na konec nosné tyče
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Přestože test zařízení pro uchycení odražeče na sloupek zábradlí mostu proběhl úspěšně,
byly na základě něho provedeny drobné úpravy zařízení pro uchycení odražeče, např. nosná tyč
byla zesílena – místo profilu L byl použit čtvercový profil. Poté byla objednána výroba většího
množství tohoto zařízení.
4.4.3 Zkušební zaměření kovového železničního mostu přístrojem IBIS-S
Jedním z prvních stavebních objektů, který byl v rámci výzkumu možností pozemního InSAR
zkušebně zaměřen přístrojem IBIS-S byl kovový železniční most přes řeku Sázavu v Ratajích n/S.
Tento objekt je pro zaměření danou technologií zvlášť vhodný, protože je dostatečně vysoko nad
zemí a jeho konstrukce je tvořena příčnými ocelovými nosníky, které tvoří přirozené odražeče
radarového signálu.
Železniční most v Ratajích nad Sázavou

Radar byl umístěn na těžký dřevěný stativ pod začátek mostu za kamennou podpěrou cca 7m pod
tělesem mostu. Vzhledem k tomu, že v okolí mostu se nacházejí stromy, které by způsobovaly
nežádoucí rušení v odraženém radarového signálu, byl radar sklopen do svislé polohy a byly
použity antény typu 5 s úzkým horizontálním rozsahem záběru (12°). Výškový úhel záměrné
přímky byl cca 25°.
Stanoviště radaru
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Na místě bylo provedeno krátkodobé dynamické měření v časech průjezdu vlaků (na této
trati jezdí pouze lehké motorové osobní soupravy) s radiální rozlišovací schopností 0,75m. Při
analýze výsledků v programu IBIS Data Viewer bylo zjištěno, že proměřovaný most je možno
rozdělit na tři části dle kvality odraženého signálu a pohybů sledovaných bodů. V první části jsou
sledované body resp. radiální spádové oblasti č. 18, 23 a 26 , které splňují podmínku 25 ≤ SNRe <
30. Ve druhé části radiální spádové oblasti č. 28, 33, 38, 43 a 48, které splňují podmínku 30 ≤
SNRe. Ve třetí části jsou pak ostatní radiální spádové oblasti, kde byl nalezen odražený signál, pro
který platí podmínka SNRe < 25.
Profil odrazivosti radarového signálu pro SNRe

Profil odrazivosti radar. signálu pro SNRe [dB]

Sledované body resp. radiální spádové oblasti (angl. range bins)
Rbin

R

SR

SNRt

18
23
26
28
33
38
43
48
56
58
61
64
69
80
86
90
94
98
101
104

[m]
12,7
16,5
18,7
20,2
24,0
27,7
31,5
35,2
41,2
42,7
45,0
47,2
51,0
59,2
63,7
66,7
69,7
72,7
75,0
77,2

[m]
10,7
14,9
17,4
19,0
23,0
26,9
30,7
34,5
40,7
42,2
44,5
46,7
50,5
58,8
63,4
66,4
69,4
72,4
74,7
76,9

[dB]
47,0
70,7
75,2
74,6
77,9
66,9
64,3
59,8
42,1
44,4
37,6
39,8
39,4
42,1
42,7
47,6
45,9
47,4
43,8
43,2

Thermic
Accuracy
[mm]
0,0044
0,0003
0,0002
0,0002
0,0001
0,0004
0,0006
0,0010
0,0077
0,0060
0,0130
0,0101
0,0106
0,0078
0,0073
0,0041
0,0050
0,0042
0,0063
0,0068

SNRe
[dB]
26,5
25,1
29,4
30,5
43,0
41,1
36,6
37,1
19,9
23,9
15,5
17,8
22,1
13,3
15,4
18,9
15,1
20,8
17,2
17,5

Estimated
Accuracy
[mm]
0,0464
0,0545
0,0333
0,0293
0,0070
0,0087
0,0145
0,0137
0,0993
0,0627
0,1662
0,1267
0,0771
0,2126
0,1674
0,1117
0,1731
0,0903
0,1356
0,1316

Projectio
n Factor
1,82
2,36
2,68
2,89
3,43
3,96
4,50
5,04
5,89
6,11
6,43
6,75
7,29
8,46
9,11
9,54
9,96
10,39
10,71
11,04

Přiřazeno
do části
mostu č.
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Na sledovaných bodech v 1. části mostu se v grafu pohybů sledovaných bodů v čase ve svislém
směru zobrazí výrazný pokles při průjezdu vlaku a výrazné vibrace v čase poklesu. Pokles mostu je
větší v bodech blíže středu mostu.
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1. část mostu - graf pohybů sledovaných bodů v čase ve svislém směru

V druhé části mostu nebyly zjištěny tak výrazné vibrace v čase poklesu vlivem průjezdu
vlaku jako v první části. Na grafu je ovšem výraznější posun největší hodnoty poklesu v čase, což
odpovídá pomalému průjezdu vlaku mostem v místech sledovaných bodů a také zvětšující se
velikost průhybu směrem do středu mostu. Znatelné jsou také vibrace mostu po průjezdu vlaku,
které se objevují také na sledovaných bodech v 1. části mostu:
2. část mostu - graf pohybů sledovaných bodů v čase ve svislém směru

Ve třetí části mostu jsou šumy odraženého signálu na sledovaných bodech značné, pro
srovnání je v grafu znázorněn také poslední bod z 2. části mostu (radiální spádová oblast č. 48):
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3. část mostu - graf pohybů sledovaných bodů v čase ve směru záměry

Výškový úhel záměrné přímky na vzdálené body je již příliš malý, což se projeví při přepočtu
pohybů ve směru záměry na pohyby ve svislém směru, které již nabývají nereálných hodnot:
3. část mostu - graf pohybů sledovaných bodů v čase ve svislém směru

Na nejvzdálenějším bodě v 2. části mostu (v radiální spádové oblasti č. 48) je poměr R/h (angl.
projection factor) po zaokrouhlení roven 5.
Na polárním grafu amplitudy a fáze je možno téměř na všech sledovaných bodech nalézt
přibližný tvar písmene C indikující plynulý pohyb, poslední radiální spádová oblast ve druhé části
mostu (oblast č. 48) má však mnohem větší amplitudu než oblast č. 56 a oblasti s vyšším
pořadovým číslem.
23

Příloha 1
Polární graf amplitudy [V] a fáze [°]

Výsledkem tohoto měření je mimo jiné zjištění, že sledované body v druhé části mostu mají
nejvyšší hodnoty SNR a jsou nejkvalitnější, protože jejich záměrné přímky se nacházejí nejblíže
střední záměrné přímky antén radaru, ostatní sledované body, mají vyšší SNR také proto, že jejich
záměrné přímky svírají se střední záměrnou přímkou antén radaru větší úhel a antény již v tomto
úhlu přijímají signál hůře.
4.4.4 Zkušební zaměření stožáru větrné elektrárny přístrojem IBIS-S
Dalším objektem, který byl zkušebně zaměřen přístrojem IBIS-S byl stožár větrné elektrárny u obce
Kámen na Havlíčkobrodsku. Stožár je vysoký cca 100m poloměr vrtule větrné elektrárny je 45m.
Radar byl umístěn na nízko postaveném těžkém dřevěném stativu cca 17m od paty stožáru po
směru větru. Krátkodobé dynamické měření bylo provedeno anténami typu 5 i anténami typu 6,
které poskytly lepší výsledky, jež jsou popsány níže. Výškový úhel záměrné přímky byl 65°. Měření
bylo provedeno s radiální rozlišovací schopností 0,75m.
Větrní elektrárna u obce Kámen

Stanoviště radaru (s ant. typu 5)

24

Příloha 1
Výsledky měření byly zpracovány a analyzovány v programu IBIS Data Viewer. Na stožáru
bylo nalezeno několik bodů, které odrážely radarový signál. Tyto body se nacházejí na svárech
tubusu stožáru větrné elektrárny.
Sledované body na svárech tubusu stožáru větrné elektrárny

Profil odrazivosti radarového signálu pro SNRe

Profil odrazivosti radar. signálu pro SNRe [dB]

Sledované body resp. radiální spádové oblasti (angl. range bins)
Rbin

R

SR

SNRt

26
29
31
34
37
41
47
57

[m]
18,7
21,0
22,5
24,7
27,0
30,0
34,5
41,9

[m]
9,6
13,8
16,1
19,3
22,2
25,9
31,2
39,5

[dB]
30,9
25,7
27,9
26,0
13,3
21,8
16,6
11,5

Thermic
Accuracy
[mm]
0,0282
0,0514
0,0395
0,0495
0,2122
0,0806
0,1457
0,2621

SNRe
[dB]
28,7
23,8
23,8
21,0
10,9
17,5
13,5
8,6

Estimated
Accuracy
[mm]
0,0363
0,0637
0,0638
0,0880
0,2818
0,1314
0,2091
0,3663

Projection
Factor
1,06
1,19
1,28
1,40
1,53
1,70
1,96
2,38

Na polárním grafu amplitudy a fáze se sledované body zobrazí jako shluky bodů ve tvaru C nebo
přímo ve tvaru uzavřené kružnice, které vyjadřují plynulé změny fáze přijatého signálu, tj. plynulé
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pohyby. Bod ve výšce 39,5m se na níže uvedeném grafu znázorní jako shluk bodů, po přiblížení se
ovšem tento shluk bodů rozloží do tvaru kružnice. Tento bod je nejvyšším sledovaným bodem na
stožáru, který lze úspěšně vyhodnotit i přes relativně nízkou hodnotu SNRe = 8,6 dB. Na výše
položených bodech už nedochází k dostatečně silnému odrazu radarového signálu, nebo jsou odrazy
od těchto bodů rušeny pohybem vrtule, která zasahuje do stejné radiální spádové oblasti. Na
polárním grafu je dále patrné snižování amplitudy radarem přijatého signálu se vzrůstající
vzdáleností sledovaného bodu od radaru.
Polární graf amplitudy [kV] a fáze [°]

Pohyb sledovaných bodů je znázorněn na grafu pohybů v čase. Se zvyšující se výškou
sledovaného bodu se zvětšuje i jeho pohyb a to jak ve směru záměry, tak v průmětu do vodorovné
roviny. Pořadí velikostí těchto pohybů na obou grafech je přitom totožné a velikosti pohybů se příliš
nezmění, takže lze předpokládat, že výpočtem průmětu pohybu ve směru záměry do vodorovné
roviny nedochází k přílišnému znehodnocení přesnosti naměřených pohybů.
Pohyby sledovaných bodů v čase ve směru záměry
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Pohyby sledovaných bodů v čase - průmět do vodorovné roviny

Program IBIS Data Viewer umožňuje také provést analýzu frekvencí kmitání
proměřovaného stožáru větrné elektrárny, viz. násl. graf:
Analýza frekvencí kmitání stožáru

Na grafu jsou znázorněny nalezené frekvence kmitání stožáru 0,2 až 0,25 Hz (jedenkrát za 4 až 5
vteřin), které jsou patrné z grafu pohybů v čase po celou dobu měření, dále nevýrazná frekvence
0,75 Hz a další nalezená frekvence je 1,4 až 1,5 Hz (14 až 15 krát za 10 vteřin), která je dobře
znatelná na grafu pohybů v čase 100 až 110s od začátku měření.
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Pohyby v čase 100 až 110 s – průmět do vodorovné roviny

5. Návrh nových technologických postupů, ověření předpokládaného přínosu
nových technologických postupů opakovaným zaměřením těchže lokalit
a objektů, dokumentace nových technologických postupů
Tato činnost v rámci etapy E1 stále probíhá. Na základě prvních výše uvedených zkušeností
s měřeními prováděnými radarovou interferometrií s přístrojem IBIS-S bylo řešitelským kolektivem
stanoveno, že v roce 2012 dojde k zaměření se na problematiku následujících typů objektů:
•
•
•
•

určování svislých průhybů betonových mostních konstrukcí,
určování svislých průhybů kovových mostních konstrukcí,
určování vodorovných příčných pohybů stěn plavebních komor,
určování vodorovných pohybů továrních komínů.

Pro tyto úlohy budou zpracovány na základě výsledků opakovaných zaměřování těchže lokalit
a objektů ověřené technologie, které se stanou součástí budovaného expertního systému, jak je
konečným cílem projektu. Příslušné dokumentace technologií budou součástí roční zprávy o řešení
projektu za rok 2012.
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