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Abstrakt

V  oboru  geotechniky  jsou  na  různé  situace  s  úspěchem  nasazovány  numerické  modely 

umožňující  modelování  rozmanitých  geotechnických  situací.  Častým  úkolem  řešeným 

numerickými modely je zjištění stability svahu v různorodém geologickém prostředí. Pro každou 

modelovanou situaci jsou však potřebná data získaná analýzou vzorků odebraných z lokality 

zájmu, kterými je nutné model nakalibrovat.  Jedním ze sledovaných parametrů pro kalibraci 

modelu je kritický úhel vnitřního tření. Metody měření tohoto úhlu se různí. Jenou z nich je 

měření sypného úhlu, který za podmínky vysušení materiálu odpovídá sledovanému kritickému 

úhlu vnitřního tření. Sypný úhel byl měřen čtyřmi odlišnými metodami pro zjištění, zda-li se 

výsledky jednotlivých metod liší. Statistickými analýzami provedenými na použitých metodách 

jsem  zjistil,  že  se  metody  od  sebe  statisticky  významně  odlišují.  V  této  bakalářské  práci 

předkládám výsledky mého výzkumu.

Abstract

In a domain of geotechnical engineering, numerical models are used in different situations 

with success. As an example, numerical models are used in slope stability analyses in different 

geological environments. To calibrate numerical model for specific geological conditions many 

samples have to be taken and analysed. One of the parameters of constitutive models is an angle 

of repose. The angle of repose was measured by four different methods. Subsequent statistical 

analyses proved a difference between the chosen methods.
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE

Obor geotechniky se zabývá mnoha problémy přímo ovlivňujícími život a zdraví lidí. Mezi 

tyto problémy se kromě jiných řadí také vyhodnocování situací, kdy hrozí nebezpečí nestability 

svahu a jeho sesunutí, a jejich předcházení. Metody vyhodnocování a prevence nestability svahů 

se  různí,  v  současnosti  pravděpodobně  nejpokročilejšími  a  nejpřesnějšími  jsou  aplikace 

numerických  výpočetních  modelů,  jež  dokáží  zpracovat  velké  množství  dat,  jež  jsou 

vyprodukována  během  laboratorních  zkoušek  a  následnou  statistickou  analýzou.  Jedním  z 

důležitých parametrů použitých v numerickém modelování je kritický úhel vnitřního tření. Tento 

parametr se různí na základě vlastností zkoumaného materiálu, bude jiný pro jílovitou zeminu a 

pro  hrubozrnný  štěrkopísek.  Pokud  se  ve  zkoumaném  prostředí  vyskytuje  více  materiálů  s 

různými parametry, je napřed nutné použitý model nakalibrovat, najít jeho parametry pro dané 

prostředí.

Podnětem k vypracování této práce byl požadavek ke sběru dat, jejich analýzu a vyhodnocení 

pro kalibraci  numerického modelu zaměřeného na modelování  hrubozrnného prostředí,  který 

zpracovával Mgr. R. Suchomel ve své disertační práci. Tato bakalářská práce je zaměřena na 

úvod  do  současného  stavu  znalostí  o  náhodných  veličinách  a  jejich  použití  v  numerických 

geotechnických  modelech.  Dále  je  v  práci  rozepsána  metodika  použitá  při  sběru  dat,  jejich 

vyhodnocování a statistických analýzách, jež byly provedeny nezávisle na požadavku zpracování 

dat do numerického modelu. 

Prvním cílem této  práce  je  tedy poskytnutí  výsledků průzkumu do numerického modelu, 

cílem  druhým  je  provedení  statistických  analýz  různých  metod  měření  použitelných  při 

zpracování vstupních dat parametru kritického úhlu vnitřního tření.

6/35



2. SOUČASNÝ STAV ZNALOSTÍ

 2 .1  Náhodné  prvky  a  náhodná  po le

V teorii pravděpodobnosti se výsledek jakéhokoliv experimentu označuje jako náhodný pokus 

(Kába a Svatošová 2004). Náhodným pokusem rozumíme takový pokus, jehož výsledky nejsou 

na rozdíl od deterministických pokusů jednoznačně určené jejich podmínkami; zároveň jsou za 

těchto  podmínek  kdykoliv  opakovatelné.  Výsledkem  náhodného  pokusu  je  náhodný  jev.  O 

náhodném pokusu  můžeme  jednoznačně  rozhodnout,  zda-li  je  jeho  výsledek  pravdivý  nebo 

nepravdivý.  Náhodnou  veličinou  nazýváme  takový  výsledek  náhodného  jevu,  jež  můžeme 

vyjádřit reálným číslem. Termínem náhodné pole nazýváme jak soubor všech náhodných veličin, 

které  naměříme v  jedné  laboratoři.  Potom můžeme polohu každé pokusné  aparatury označit 

parametrem t. Pokud tvrzení trošku otočíme, můžeme říct, že polohy všech náhodných veličin t v 

souboru jsou prvky prostoru Rn. Parametrem t pak rozumíme n-rozměrný vektor t = (t1, t2, …,tn), 

kde složky t1 až tn označují polohu náhodné veličiny v Rn.

Všechny  náhodné  proměnné  mají  své  charakteristiky,  které  je  popisují.  Každá  náhodná 

veličina má své specifické rozdělení  dat,  kterých je několik druhů, kde každý druh popisuje 

specifické soubory dat (Kába a Svatošová 2004). V praxi nejčastěji se vyskytující rozdělení je 

normální rozdělení,  jež je popsané Gaussovou křivkou (obr.  1).  Další  může být  lognormální 

rozdělení, jež má tu vlastnost, že distribuční funkce nenabývá záporných hodnot, či Poissonovo 
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Obr.  1 -  křivka  hustoty  pravděpodobnosti 
normálního rozdělení a její distribuční křivka



rozdělení a další. Dalšími charakteristikami popisujícími náhodné veličiny jsou charakteristiky 

polohy,  které  určují  pozici  distribuční  funkce  na  ose  x.  Parametry šikmosti  a  špičatosti  pro 

změnu  popisují  tvar  distribuční  křivky  –  sklon  její  směrnice,  „roztáhlost“  nebo  naopak 

„smrštěnost“ či „jak vysoko“ se nachází maximum křivky. Charakteristika variability pro změnu 

měří, jak rozptýlené jsou hodnoty náhodné veličiny.

Kromě výše popsaných jednorozměrných veličin existují i  náhodné veličiny vícerozměrné. 

Vícerozměrné veličiny mají  taktéž své  charakteristiky,  avšak je  nad rámec práce  zabývat  se 

podrobně jejich popisem, proto je pouze vyjmenuji a stručně popíši. V základu se rozdělují na 

charakteristiky marginální, které dávají informaci o rozdělení jednotlivých veličin a které jsou 

shodné s charakteristikami jednorozměrných veličin; dále podmíněné, např. podmíněný rozptyl 

či podmíněná střední hodnota, a charakteristiky, které popisují vztah mezi jednotlivými dílčími 

veličinami. Mezi ty patří zejména kovariance, která je definovaná jako střední hodnota součinu 

odchylek  dílčích  veličin  od  jejich  středních  hodnot,  a  korelační  koeficient,  který udává sílu 

závislosti mezi jednotlivými veličinami.

Náhodná pole mají kromě svých charakteristik i své vlastnosti. Těmi jsou isotropie a 

homogenita (Fenton 2006). Pokud je náhodné pole homogenní, tak v případě stejnosti 

distribučních funkcí jednotlivých veličin při situaci, že dojde k posunutí tohoto pole, se tyto 

distribuční funkce nezmění. Pokud je pole isotropní, tak se v situaci rotace soustavy souřadnic 

nemění funkce  hustoty pravděpodobností jednotlivých veličin. 

 2 . 1 . 1  Ko r e l a č n í  d é l k a

Další vlastností náhodných polí je koeficient korelace mezi dílčími náhodnými veličinami. 

Tento koeficient udává stupeň závislosti, která mezi nimi existuje. Jak lze vidět na obrázku 2, tak 

pro hodnotu koeficientu 0 neexistuje žádná závislost a naopak pro hodnotu 0,9 existuje závislost 

velmi těsná. 
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Obr.  2 - znázornění korelačního koeficientu pro jeho hodnoty 0, 0,5 a 0,9 
(Fenton 2006)



Při popisu geotechnických vlastností materiálu můžeme předpokládat, že se vlastnosti dvou 

bodů, které  budou dostatečně prostorově blízké,  budou podobat  a budou silně korelovatelné. 

Naopak pro body vzdálené se vlastnosti budou významně lišit a koeficient korelace se bude blížit 

nule. 

Příkladem  budiž  podloží  složené  ze  dvou  vrstev  různých  materiálů,  z  jílovité  vrstvy  a 

hrubozrnné vrstvy, obou mocností např. 1m. Pokud vezme dva body se vzdáleností 2m, budeme 

porovnávat korelaci bodů o dvou naprosto odlišných vlastnostech. Zkrátíme-li však délku mezi 

body na co nejmenší  vzdálenost,  tak s  velkou pravděpodobností  nastane situace,  že budeme 

porovnávat dva body z téhož materiálu a jejich vlastnosti budou korelovatelné. Můžeme tedy 

říct, že se zvětšující se vzdáleností dvou bodů bude klesat jejich korelační koeficient a naopak.

Tento fakt si můžeme označit jako korelační funkci, kterou pojmenujeme  korelační délka.  

Korelační délka je tedy maximální vzdálenost, na kterou jsou parametry v prostoru vzájemně 

korelované  (Vanmarcke  1983).  Na  použití  korelační  délky  jsou  založeny  mnohé  numerické 

modely používané v geotechnice.  Zároveň jsou založeny na faktu,  že geologické prostředí je 

svým způsobem anisotropní (Fenton 2006); v horizontálním směru se materiál vlivem procesů 

sedimentace liší méně než ve směru horizontálním. Nelze tedy v obou směrech používat jednu 

tutéž korelační délku, ale musí se zavést délky dvě, pro každý směr. Pro stanovení korelačních 

délek je nutné získat a zpracovat velké množství dat, aby bylo možné použitý numerický model 

správně nakalibrovat na dané prostředí.

 2 .2  Vztah  kore lačn í  dé lky  a  k r i t i ckého  úh lu 
vn i t řn ího  t řen í

Jak již  bylo řečeno,  výše uvedené korelační délky hrají  stěžejní roli  v použití  a kalibraci 

geotechnických numerických modelů. Tyto modely jsou často zaměřené na modelování stability 

svahu. V teorii stability svahů a použití numerických modelů hraje významnou roli mimo jiných 

zejména parametr kritický úhel vnitřního tření  φc'(Griffiths a Fenton 2004). Tento úhel se pro 
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Obr. 3 - síť odběru vzorků Suchomelem (Suchomel 2009)



hrubozrnné  zeminy  mění  s  měnící  se  granulometrií  a  měnícím  se  obsahem  jílovité  frakce 

(Englmaierová 2010). Pro numerické modely stavějící na teorii náhodných polí lze tedy spočítat 

korelační  délky  pro  kritický  úhel  vnitřního  tření.  Obvykle  se  hodnoty  korelačních  délek  v 

závislosti na geologických poměrech pohybují v rozmezí 10 – 40 m pro horizontální směr a 0,5 – 

3 m pro směr vertikální (Suchomel 2007). 

Pro kalibraci modelu Suchomel použil  parametry ze souboru vzorků odebraných ve stěně 

pískovny Kolný (viz. kapitola Geografické umístění). Vzorky byly odebrány v síti čtyř řad po 

deseti vzorcích. Vertikální rozestupy řad byly 3 m, v řadách byly vzorky odebírané po čtyřech 

metrech  (viz.  obrázek  3)  (Suchomel  2009).  Výsledky  korelačních  koeficientů  lze  vidět  na 

obrázku 4, kde je jejich hodnotami proložena Markovova korelační křivka (speciální korelační 

křivka, z jejíž funkce se počítají korelační délky). Jak je patrné z grafu, získané hodnoty nemají 

žádný zjevný trend  a  proložená  křivka  proto  v  podstatě  nic  nevypovídá  –  získaná  hodnota 

korelační délky vertikálního směru má hodnotu 5,4 m (Suchomel 2011a), což je hodnota příliš 

hrubá na to,  aby poskytovala informaci  o  daném prostředí.  Tento stav nastal,  neboť v takto 

navržené síti nejsou vzorky ve vertikálním směru vzájemně korelovatelné z důvodu příliš hrubé 

odběrné sítě (Suchomel 2011a).

 Přistoupilo se tedy k odběru dalších vzorků a jejich zpracování, což je zároveň účelem této 

práce. Namísto původních 3 m vertikálního rozestupu se vzorky odebíraly ve vzdálenostech 5 

cm. Tímto vzniklo dostatečné množství vzorků, na kterých byl následně měřen úhel sklonitosti. 

Naměřené úhly oproti očekávání netvořily příliš korelovatelné celky. Suchomel proto vytvořil 

kvazihomogenní  celky  (Suchomel  2011a)  na  základě  porovnání  grafu  naměřených  úhlů  s 

profilem in situ (obrázek 5), které již následně tvořily odpovídající korelační délky.
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Obr. 4 - Markovova korelační funkce proložená hodnotami 
korelačních  koeficientů  ve  vertikálním směru  (Suchomel 
2011)



Odebrané vzorky byly zpracovány v laboratoři mechaniky zemin. Byly na nich provedeny 

zkoušky měření kritického úhlu vnitřního tření. Vzhledem k tomu, že měření byla prováděna na 

vysušeném hrubozrnném materiálu, lze zamítnout vliv kapilarity na měřený úhel a lze prohlásit, 

že kritický úhel vnitřního tření suchého materiálu odpovídá sypnému úhlu. V následujícím textu 

tedy budu hovořit o úhlu φc' jako o sypném úhlu.
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Obr.  5  -  Druhá  sada  měření  s 
napasovaným  profilem  in  situ 
(Suchomel 2011a)



 2 .3  V l i v  metody  měřen í  na  sypný  úhe l

Měření sypného úhlu lze provádět mnoha metodami. Nejjednodušší z nich je sypání měřeného 

materiálu na podložku z násypky či  trychtýře a  následné změření  sypného úhlu úhloměrem. 

Tento způsob měření  dosahuje velice přesných výsledků,  ale  je  zatížen jak subjektivitou tak 

šikovností laboranta měřícího úhel. Muira et al. (1997) se ve své práci zabýval tím, jaký vliv na 

měření má použití  různých ať už adhezních či  hladkých podložek, jak na sypný úhel působí 

rychlost sypání materiálu z trychtýře či jak se projeví množství sypaného materiálu. Neověřoval 

ovšem, zda-li a případně jaký vliv má i nejen způsob sypání, ale i způsob úpravy kužele před 

samotným měřením úhloměrem. Rozhodl jsem se, že tento vliv se tento vliv pokusím zjistit.  

Tímto směrem se ubírá druhá, statisticky zaměřená část práce.
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3. CHARAKTERISTIKA  LOKALITY

 3 .1  Geogra f i cké  umí s těn í

Lokalita  odběru  vzorků  se  nachází  v  pískovně  severně  od  obce  Kolný  (obr.  6)  15km 

severovýchodním směrem od Českých Budějovic  .  Pískovna se  nachází  v  nadmořské  výšce 

528m.n.m. Objekt slouží regionálnímu zásobování pískem pro stavební účely, jedná se o menší 

těžební  lokalitu.  Umístění  lokality  odběru  vzorků  určil  Mgr.  Radek  Suchomel,  pro  jehož 

doktorskou práci byly vzorky odebírány. Místo odběru je situováno na západní stěně pískovny 

průměrné  výšky 10m.  Vzorky byly odebrány ve  vertikálním profilu,  který reprezentuje  sled 

zvrstvení sedimentů.

 3 .2  Geo log i cká  s t avba

Třeboňská pánev tvoří  zároveň s pánví českobudějovickou oblast  charakteristických kotlin 

uvnitř moldanubického krystalinika. Obě pánve byly založeny v obdobích svrchního mezozoika 

a  terciéru  během  saxonské  zlomové  tektoniky  jako  reakce  na  probíhající  alpínské  vrásnění 

(Chlupáč et al. 2011). V současnosti od sebe pánve odděluje krystalický lišovský hřbet, avšak 

během pánevního vývoje spolu pánve souvisely a komunikovaly, jak dokládají paleontologické 

nálezy.  Od  okolního  moldanubika  jsou  pánve   vymezené  bohatým  zlomovým  systémem 
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Obr.  6 - Geografické umístění  lokality 

(bod A); zdroj: http://www.mapy.cz



převážně SZ-JV až SSZ-JJV a na ně kolmého směru SV-JZ až SSV-JJZ doprovodných dislokací 

(Ambrož 1935). Hlavními a nejvýznačnějšími zlomy vymezujícími jihočeské pánve jsou zlomy 

hlubocký  na  SV  a  dubenský  na  JZ,  jež  určují  protáhlý  tvar  českobudějovické  pánve  a 

stropnickým  poruchovým  pásmem oddělují  sedimenty  klikovského  souvrství  od  neogénních 

uloženin.  Dislokace  SSV-JJZ  směru  náležejí  tektonice  blanické  brázdy  a  omezují 

českobudějovickou  pánev  významným  rudolfovským  zlomem  na  JV  a  severní  polovinu 

třeboňské  pánve  na  Z  zlomem  drahotěšickým.  Vymezení  jihočeských  pánví  je  patrné  z 

přehledové mapky (obr. 7).

Všechny hlavní  zlomy byly  aktivní  při  sedimentaci  ve  svrchní  křídě  a  tudíž  ovlivňovaly 

mocnost klikovského souvrství, která roste směrem k jejich hranici až na téměř 450m (Svoboda 

et al. 1964).

Již  před  svrchněkřídovou  sedimentací  a  během  celého  pánevního  vývoje  probíhaly  v 

jihočeských pánvích inverzní pohyby ve směru hlavních dislokací. Tyto pohyby jsou pro danou 

oblast velmi významné a jejich projevem je např. masivní denudace klikovského, mydlovarského 

či dalších souvrství během geologických hiátů.

 3 .3  L i t o l og ie

Lokalita odběru se nachází v klikovském souvrství. To je charakteristické svrchněkřídovými 

sladkovodními  sedimenty  usazovanými  v  mělkovodním  prostředí.  Tyto  uloženiny  jsou 

nejrozšířenějšími sedimenty výplně jihočeských pánví. Zaujímají více jak 3/4 pánevní plochy 

(Svoboda et al. 1964) a mají mocnost až 450m (Chlupáč et al. 2011). Klikovské souvrství je 

výsledkem  sedimentace  materiálu  okolního  prostředí  do  postupně  poklesávající  pánve.  Dle 

Chlupáče et al. (2011) náleží klikovské souvrství časovému intervalu koniak-santon.
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Obr.  7 -  Rozšíření  sedimentů  jihočeských  pánví 
(Chlupáč 2011)



V podloží klikovského souvrství bylo vrtnými průzkumnými pracemi zjištěno krystalinikum,v 

některých oblastech jsou v podloží zaznamenány výskyty permokarbonu o mocnostech až 200m 

(Svoboda et al. 1964). V nadloží se nachází kromě jiných i významné miocénní mydlovarské 

souvrství.  

Z  okolí  snášený  materiál  je  charakteru  zvětralých  žul  s  kaolínem,  ortorul  a  dalších 

krystalických břidlic. V sedimentech klikovského souvrství tvoří hlavní složku pískovců křemen. 

(Suk  et  al.  1978).  Dále  se  v  něm vyskytují  kaolinicky zvětralé  živce,  muskovit,  biotit  a  v 

neposlední řadě i chlorit. Kaolinit taktéž v souvrství tvoří většinu jílového materiálu. Z těžkých 

minerálů je zde přítomen především zirkon a turmalín, rutil, disten a opaktní minerály.

I  přes  současné  velkoplošné  výskyty  klikovského  souvrství  byla  jeho  původní  rozloha 

mnohem  větší.  Velká  část  jak  klikovského  souvrství  tak  později  nadložních  miocénních 

sedimentů byla erodována v období geologických hiátů.

Čech et al. (1962) dělí litologii uloženin na tři základní typy hornin:

• Hrubé  písčité  vrstvy  –  Rezavé  písky  a  štěrky  mají  neopracovaná  nebo  jen 

poloopracovaná  zrna,  která  jsou  tvořena  křemenem.  Dále  se  v  minerálním  složení 

vyskytují kaolinicky navětralý živec a s ním související velké množství jílu, muskovit a 

biotit. U těchto hornin není zpravidla viditelná vrstevnatost.

• Pestré vrstvy – oxidy železa zabarvené červenohnědě až fialově, vlivem chloritu šedě až 

šedozeleně skvrnité nebo mramorované jílovce až pískovce; přechody mezi nimi bývají 

pozvolné a dochází k nim nepravidelně jak ve směru horizontálním, tak vertikálním.

• tmavošedé vrstvy – jílovce až pískovce, které často obsahují úlomky a otisky křídové 

flóry. Přechody mezi jílovci a pískovci jsou ostré.
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4. METODIKA PRÁCE

 4 .1  Odběr  vzorků

Místo  odběru  vzorků bylo  vybráno  doktorandem R.  Suchomelem dle  jeho  požadavků  na 

doktorskou práci. Odběr proběhl v listopadu 2009. Bylo rozhodnuto, že se odebere sto vzorků ve 

vertikálním profilu na západní stěně pískovny tak, aby pokrývaly co nejhustší síť sedimentárních 

vrstev. Zvolený profil byl vysoký 5m. Nultý vzorek nemohl být odebrán přímo u paty stěny,  

jelikož se zde nachází nasypaný kužel erodovaného písku. Začalo se tedy odebírat přibližně tři 

čtvrtě  metru  nad  nasypaným  kuželem,  aby  se  dostatečně  zamezilo  kontaminaci  vzorku 

erodovaným materiálem.

Odběr vzorků probíhal vždy po pěti centimetrech. Aby byla zajištěna odpovídající skladba 

profilu a vzorky se složením vzájemně nepřekrývaly, postupovalo se ve dvou řadách posunutých 

vždy o pět centimetrů (viz. Obr. 8).
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Obr. 8 - odběr vzorků (foto R. Suchomel)



Vzorky se odebíraly do igelitových sáčků. Vždy se na daném profilu podle pásma sprejem 

vyznačily oblasti odběru, jež se následně odebraly kovovou zahradnickou lžící. Od výšky cca 2m 

začal být materiál poměrně cementovaný a hrubozrnný a šel velmi obtížně odebírat. Tento stav 

trval přibližně 1,5-2m, následně se materiál zjemnil a šel odebírat dobře.

Během odběru a následném označování pytlíků došlo k omylu a nebyl označen vzorek č. 53. 

 4 .2  Zpracován í  vzorků

Vzorky zeminy byly odebírané  do  neprodyšných  sáčků.  Po převezení  do  laboratoře  byly 

uskladněny a bylo započato jejich postupné zpracovávání. Bylo rozhodnuto, že se vzorky budou 

primárně upravovat pro měření úhlu přirozené sklonitosti, kvůli kterému se odběr prováděl. U 

pěti vzorků odpovídajícím každému metru profilu, tedy vzorků č.10, 30, 50, 70 a 90 byla část 

zeminy vyčleněna pro provedení hustoměrné zkoušky.

Každý vzorek určený pro měření úhlu sklonitosti jsem přesypal do mixéru a zalil vodou. U 

některých  hodně  soudržných  zemin  jsem  dle  rady  R.  Suchomela  přidal  nepatrné  množství 

vodního  skla  pro  zvýšení  disperzivity  jílovitých  částic.  Po  zběžném  promíšení  jsem  směs 

mixoval po dobu 30s, aby došlo k dokonalému rozdružení horniny.

Po mixování vzorků jsem přistoupil k odstranění nejjemnější frakce na sítu s velikostí  ok 

0,063 mm. Zeminu jsem promýval pod proudem tekoucí vody, dokud ze síta nevytékala jen čirá 

kapalina. Následně jsem pročištěný vzorek přemístil do misky a nechal minimálně 24 hodin sušit 

v sušárně při teplotě 105°C. Mezi vysušením a samotným měřením jsem vzorek přesypal zpět do 

označeného původního,  dokonale vymytého a vysušeného sáčku,  aby nedošlo k opětovnému 

zvlhčení vzorku atmosférickou vlhkostí a nechal chladnout.

Při zpracovávání vzorků došlo ke zjištění, že nebyl označen vzorek č.53 a naopak dva pytlíky 

byly označeny čísly 67. Po konzultaci s R. Suchomelem jsem vzorky označil jako 67A a 67B.

 4 .3  Měřen í  úh lu  p ř i rozené  sk lon i t o s t i

Úhel přirozené sklonitosti byl měřen několika způsoby. Byť se lišilo provedení jednotlivých 

metod,  tak každé měření  probíhalo na podložce z  tvrdého,  avšak ohebného PVC. Ohebného 

proto,  že  při  daném velkém množství  vzorků  a  jejich  několikanásobném zpracování  se  tím 

urychlila práce. Kužely jsem sypal z nálevky s gumovým koncem. Před naplněním nálevky jsem 

gumový konec uzavřel  a  po naplnění  začal  sypat.  Sypaný materiál  jsem před nasypáním do 

nálevky ještě promíchal, aby nedošlo k separaci jednotlivých frakcí. Pokud se ve vzorku objevily 

valounky větší  než průměr ústí  nálevky a docházelo k ucpání  nálevky,  podle doporučení  R. 
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Suchomela jsem tyto ze vzorku vyřadil a měřil bez nich. Pokud dojde k situaci, že se ve směsi 

zeminy vyskytují částice výrazně větší, než je převážná většina směsi, tak pokud je směs složena 

ze 20% a  více  jemnozrnnější  frakce,  tak  hrubozrnná frakce  v převažující  jemnozrnné frakci 

„plave“  a  neovlivňuje  mechanické  vlastnosti  materiálu  (Mašín  2001)  V této  práci  byl  tento 

předpoklad splněn, výrazně hrubozrnné klasty se ve vzorcích vyskytovaly spíše ojediněle. 

Při sypání materiálu nezávisle na metodě vznikal kužel o podstavě přibližně 10-15 cm a výšce 

5-7 cm v závislosti na množství materiálu a jeho složení. Když se v materiálu objevila hrubší 

zrna, tak měla tendenci ujíždět po svahu kužele dolů mimo kužel. V takovém případě jsem kužel 

zrušil a sypal znovu, dokud nebyl nasypán ze všech frakcí materiálu.

Po nasypání odpovídajícího kužele určitou metodou jsem úhloměrem s přesností na minuty 

změřil sypný úhel. Veškerá měření jsem prováděl třikrát a následně z nich počítal průměrnou 

hodnotu sypného úhlu a směrodatnou odchylku.

 4 . 3 . 1  M ě ř e n í  s y p n é h o  úh l u  p ř i  s yp á n í  z  p r o mě n n é  
v ý š k y

Pro potřebu R. Suchomela jsem provedl měření na všech sto vzorcích. Aby data korelovala s 

měřeními  provedenými  dříve  (Englmaierová  2010),  vytvářel  jsem  sypné  kužely  stejnou 

metodou, tj. sypáním z proměnné výšky.

Vzorek  jsem nasypal  do  nálevky  upevněné  ve  stojanu  v  takové  výšce,  aby  se  dotýkala 

podložky. Poté jsem nálevkou pomalu pohyboval směrem vzhůru a pod ní se tvořil vysypaný 

kužel, jehož zrna byla v kritickém neulehlém stavu právě proto, že nedocházelo k jejich žádnému 

rychlejšímu pohybu,  pouze  pomalému sesouvání  po  kuželu.  Následně jsem vytvořený kužel 

postupně od kraje okrajoval plastovou destičkou, čímž docházelo k jeho konečnému sesypání, a 

měřil sypný úhel. (obr. 9a)
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Druhý způsob měření  opět  vycházel  ze  sypání  z  proměnné výšky.  Avšak před samotným 

měřením jsem neprováděl odkrajování kužele, ale měřil jsem sypný úhel ze tří různých stran 

kužele.

 4 . 3 . 2  M ě ř e n í  s y p n é h o  úh l u  p ř i  s yp á n í  z  
k o n s t a n t n í  v ýš k y

Sypání  a následné měření  úhlu probíhalo velice podobným způsobem, jako v předchozím 

případě. Jediný rozdíl byl v tom, že jsem měl nálevku na stojanu nastavenou v takové výšce, aby 

byl  konec  nálevky  těsně  nad  průměrnou  konečnou  výškou  sypaného  kužele.  Výška  konce 

trychtýře vycházela z předchozích měření na 8cm (obr. 9b).

 Opět jsem tedy nasypal materiál do nálevky, tu odjistil a nasypal kužel. Zde bylo na první 

pohled vidět, jak se jádro kužele ze začátku sypání lehce ulehává. Při zvětšování kužele se pak 

již zrna po kuželu valila tradičním způsobem a zůstávala v neulehlém stavu. Po nasypání jsem 

opět jako u předchozí metody kupičku odkrajoval a následně měřil úhel a při druhém způsobu 

měřil úhel ze tří různých stran kužele.

 4 .4  S t a t i s t i cká  ana lýza  da t

Jak je napsáno výše, na odebraných vzorcích byly provedeny čtyři druhy měření. Tato čtyři 

měření  vyprodukovala  čtyři  soubory  dat,  na  kterých  jsem  prováděl  statistické  analýzy.  Pro 

statistickou analýzu vstupních dat jsem použil open source statistický program R (http://www.r-
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Obr. 9 - metoda sypání kužele s proměnnou výškou (a) a konstantní výškou (b)

http://www.r-project.org/


project.org/) a jeho grafickou nadstavbu rkward (http://rkward.sourceforge.net) a R commander. 

Pomocí  rkward  jsem vytvořil  základní  popisné  charakteristiky souboru  dat  a  jejich  grafické 

podoby jako boxploty či histogramy.

 4 . 4 . 1  Te s t y  h y p o t é z

Pro výběr správné statistické metody je napřed nutné zjistit, zda-li soubory splňují několik 

základních požadavků, na jejichž základě se následně vyberou adekvátní analýzy.  Všeobecně 

vzato testy hypotéz dělíme na dvě skupiny – parametrické a neparametrické testy. Obě skupiny 

mají své klady a zápory shrnuté do poznatku, že neparametrické testy mají všeobecnější použití, 

ale jejich vypovídací hodnota není tak silná. Naopak parametrické testy jsou velice silné, avšak 

jsou omezené k použití pouze na souborech splňujících následující vlastnosti (Kába a Svatošová 

2004):

• Normální rozdělení sledovaných souborů

• Nezávislost výběrů

• Shodné rozptyly ve skupinách 

V následujícím textu se zaměřím na použité neparametrické testy. V mém konkrétním případě 

bylo v první řadě nutné zjistit, zda-li mají všechny soubory normální rozdělení dat. Po potvrzení 

či vyvrácení této hypotézy bych přešel k dalšímu výběru adekvátních analytických metod.

Shapiro - Wilkův test

Ke zjištění normality rozdělení jednotlivých datových souborů jsem vybral Shapiro - Wilkův 

test (dále v textu označovaný jako S-W test). Tento test je velice často využívaným, jelikož jeho 

výpovědní  hodnota  je  vysoká.  Testová  statistika  W je  charakterizována  vztahem (1)  (Anděl 

2003), kde  koeficienty ai
(n) jsou tabelovány, n je celkový počet měření, m = n/2, pokud je n sudé, 

a pokud je n liché, tak m = (n – 1)/2.  

Na  hodnotu  W  můžeme  nahlížet  jako  na  korelační  koeficient  udávající  těsnost  mezi 

sledovanou křivkou a ideální křivkou normálního rozdělení. Z tohoto faktu vyplývá, že pokud W 
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= 1, tak je sledovaná křivka shodná s křivkou normálního rozdělení, se snižujícím se W roste 

rozdílnost.

Místo  zjišťování,  zda  výsledné  kritérium  W  spadá  do  oboru  přijetí  hypotézy  nebo  do 

kritického oboru, používá se zástupně tzv. p - hodnota. P - hodnota udává pravděpodobnost, že 

testované kritérium dosáhlo hodnoty svědčící proti H0  nebo vyšší. Platí, že čím je p menší, tím 

méně pravděpodobného výsledku jsme dosáhli. P - hodnotu vyprodukuje jako výsledek většina 

statistických procesorů včetně R, pro ruční výpočty je tabelovaná.

Test hypotézy provádíme porovnáním p - hodnoty proti vybrané hladině významnosti α, v 

mém případě α  = 0,01. Hladina významnosti  α  udává pravděpodobnost, že zamítneme H0, i 

když je  hypotéza platná. Nulová hypotéza H0 S-W testu říká, že zkoumaný soubor má normální 

rozdělení a alternativní hypotéza HA říká, že normální rozdělení nemá. Pokud zamítneme H0, tak 

říkáme, že s pravděpodobností 1 - α  přijímáme HA.(Kába a Svatošová 2004) Tento princip platí 

pro veškeré testování hypotéz.

Kruskal – Wallisův test

Pro porovnání směrodatné odchylky jednotlivých souborů dat jsem použil metodu Kruskal - 

Wallisova testu (dále K-W test).  Tento neparametrický test umožňuje testovat hypotézu, že  k 

nezávislých  souborů  dat  s  počty  prvků  n1,  n2,  ...ni… nk pochází  z  téhož  rozdělení  (Kába  a 

Svatošová 2004). K-W test nepracuje s konkrétními hodnotami, ale s pořadím jednotlivých prvků 

souboru; všechny hodnoty ze všech porovnávaných souborů seřadíme podle velikosti do jedné 

rostoucí posloupnosti a přiřadíme jim pořadí. Následně se provede výpočet testové statistiky H 

podle vztahu (2), kde Ri je součet pořadí prvků v  i-tém souboru, ni je počet prvků i-tého souboru 

a n je celkový počet pozorování ze všech souborů.

Nulová hypotéza H0 říká, že se mediány všech souborů rovnají. Tuto hypotézu zamítáme v 

případě,  že  testovaná  p-hodnota  je  menší  než  tabelovaná  hodnota  χ2 při  dané  hladině 

významnosti,  kterou jsem opět zvolil 0,01. Pokud se hypotéza H0   zamítne, znamená to, že s 

pravděpodobností 99% jsou mediány alespoň dvou porovnávaných souborů statisticky rozdílné.
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Metoda mnohonásobného porovnání

Pro následnou post hoc analýzu po K-W testu jsem použil funkci  kruskalmc() procesoru R. 

Tato  funkce  je  popsána  rovnicí  (3) (Siegel  a  Castellan  1988),  kde  k  je  celkový  počet 

porovnávaných souborů,  u, v jsou porovnávané soubory dat,  zα/k(k-1) je tabelovaná hodnota na 

hladině významnosti α, N je celkový počet prvků ze všech souborů, n je množství prvků daného 

souboru, R je průměr pořadí prvků v daném souboru.  Pokud máme  k souborů,  tak můžeme 

spočítat  k(k-1)/2  kombinací  porovnání.  Metoda  staví na  testu  hypotézy  rovnosti  mediánů

HO :Θu=Θv proti  H1:Θu≠Θv . Vzniknou tedy dvojice metod, u nichž porovnáváme mediány. 

Výsledkem testu  je  tabulka  kombinací,  u  nichž  je  napsáno,  zda  se  metody vzájemně liší  či 

nikoliv.
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5. ZPRACOVÁNÍ  DAT

Během  práce  v  laboratoři  jsem  zpracoval  celkově  342  měření.  Z  toho  pro  potřeby  R. 

Suchomela bylo 100 metodou sypání z proměnné výšky a postupného odhrnování (v tabulkách 

značeno jako „prom. výška, odhrn.“); dále pro potřeby této práce 71 sypáním z proměnné výšky 

a měřením ze tří stran kužele („prom. výška, 3 měř.“) , 100 metodou sypání z konstantní výšky a 

měření ze tří stran kužele („konst. výška, 3. měř.“) a 71 měření sypáním z konstantní výšky a  

postupným odhrnováním kužele („konst. výška, odhrn.“). Všechna naměřená data jsou v příloze 

A.

 5 .1  Zák ladn í  cha rak ter i s t i ky

V tabulce 1 je možné vidět nejzákladnější statistické hodnoty. Za pozornost stojí, že i přes to, 

že  průměr  a  median  kopírují  v  rámci  souboru  v  podstatě  tytéž  hodnoty,  minima  a  maxima 

jednotlivých metod měření se liší. 

Porovnáním  vytvořených  boxplotů  na  grafech 10  a  11 si  lze  už  více  udělat  obrázek  o 

jednotlivých souborech dat. Z umístění a tvaru boxplotů lze vyčíst,  jak se v základu chovají 

zvolené metody měření na stejném souboru vzorků. Zároveň je vidět, že se i dosti liší naměřené 

spodní a horní kvartily, zatímco kvartilové rozpětí zůstává přibližně stejné. Další charakteristiky 

se můžeme dozvědět z vytvořených histogramů (Obr. 12, 13, 14, 15 zobrazené v příloze B) pro 

jednotlivé metody, a to hlavně, že nejčastěji naměřené úhly se pro metodu postupného zvyšování 

nálevky a postupného odhrnování výrazně liší od ostatních metod – tímto způsobem naměřené 

úhly  φc' se  nejčastěji  pohybují  v  rozmezí  33-34°,  zatímco  u  ostatních  způsobů  měření  se 

pohybují od 34° výše. Lze rovněž vysledovat podobnost u histogramů pro postupné odhrnování 

při sypání z konstatní  a proměnné výšky, kde histogram taktéž ukazuje nejčastější úhel 33°, 

23/35

Tabulka 1: základní popisné charakteristiky

metoda Průměr [°] Median [°] Min [°] Max [°] Standardní odch.

Konst. výška, 3 měř. 35,05677 35,07 30,77767 37,53 1,285875

Konst. výška, odhrn. 34,70138 34,69333 31,55667 38,30333 1,449834

Prom. výška, 3 měř. 35,55925 35,58333 32,25 39,19333 1,181754

Prom. výška, odhrn. 34,03351 33,75 31,11 39,25 1,489603



avšak u konstantní  výšky následovaného častějším výskytem úhlů vyšších.  Dále je  možné z 

histogramů zjistit, že všechny soubory mají normální anebo jemu podobné rozdělení dat. 

 5 .2  Ana lýza  da t

Jako první krok analýzy a posouzení dat jsem použil Shapiro - Wilkův test, abych si ověřil, že  

jsou data  ve všech souborech skutečně normálního rozdělení.  Od toho se dále odvíjela další 

použitá metodika. Při hladině významnosti α = 0,01 vyšlo, že normální rozdělení mají pouze tři 

soubory, a to pro obě metody při sypání z konstantní výšky a při měření tří stran při sypání z 
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Obr. 10 - Krabicové grafy pro soubory dat rozdílných metod

Obr. 11 - Krabicové grafy pro soubory dat rozdílných metod



výšky proměnné (tabulka č.  2).  Pro čtvrtou metodu Shapiro -  Wilkův test  zjistil,  že byť má 

křivka rozdělení tvar velice podobný normálnímu (z 92,92%), tak se již o normální rozdělení 

nejedná. Tento výsledek bylo nutné potvrdit ještě dalšími testy.

 Pro  posouzení,  zda-li  se  nejedná  o  statistickou  chybu,  jsem  následně  použil  posouzení 

koeficientu šikmosti (4) a strmosti (5).

Pokud by se rozdělení blížilo normálnímu, tak by se hodnota koeficientu šikmosti pohybovala 

kolem nuly,  zatímco  u  koeficientu  strmosti  by se  pohybovala  kolem hodnoty 3.  Z  hodnoty 

koeficientu šikmosti (tabulka č.3)  výrazně odlišné od nuly vyplývá, že median a průměr jsou 

výrazně odlišné, a z koeficientu strmosti, který je výrazně vyšší, zase to, že křivka rozdělení má 

těžší konce – je strmější než rozdělení normální.

Na základě nepotvrzení podmínky normality rozdělení souborů bylo nutné přikročit k použití 

neparametrické obdoby analýzy rozptylů, konkrétně k nasazení Kruskall - Wallisova testu, jehož 

výsledky jsou v tabulce 4. Výsledná p - hodnota je menší než tabelovaná hodnota χ2 a blíží se 
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Tabulka 3: posouzení normality

koef. šikmosti 1.050846

koef. strmosti 4.288962

Tabulka 2: výsledky Shap.-Wilkova testu

metoda W p

Prom. výška, odhrn. 0,9292 4,487.10-5

Prom. výška, 3 měř. 0,9882 0,7497

Konst. výška, odhrn. 0,9905 0,8734

Konst. výška, 3 měř. 0,9682 0,01618

(4)

(5)



nule, tudíž zamítám nulovou hypotézu a potvrzuji,  že z 99% pravděpodobností existuje mezi 

alespoň dvěma soubory statisticky velmi významný rozdíl. 

Následně je nutné zjistit, která metoda měření sypného úhlu φc' se významně liší od metod 

ostatních.  Z použitého testu mnohonásobného porovnání vychází, že se významně neliší pouze 

dvě kombinace a to metody tří měření úhlů a odhrnování při sypání z konstantní výšky a tří 

měření při různých způsobech sypání. Ostatní  kombinace se vzájemně liší. Výsledek testu je 

možno vidět v tabulce 5.

Na výsledek testu se můžeme podívat i z trochu jiného pohledu (tabulka 6). Pokud si výsledky 

seřadíme do výsledkové tabulky,  můžeme z toho zjistit,  která  metoda se nejvíce odlišuje  od 

ostatních. V tomto případě se jedná o metodu postupného odhrnování po sypání z proměnné 

výšky.
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Tabulka 4: výsledek Kruskal-Wallisova testu

χ2 Stupně volnosti p

516,6378 1 < 2,2.10-16

Tabulka 5: výstup programu R pro vícenásobné porovnání

porovnání obs.dif critical.dif rozdíl

Konst.  výška, 3 měř. – 
Konst. výška, odhrn.

29.62725 48.24121 FALSE

Konst.  výška, 3 měř. – 
Prom. výška, 3 měř.

31.59810 48.24121 FALSE

Konst.  výška, 3 měř. – 
Prom. výška, odhrn.

80.35000 43.96067 TRUE

Konst.  výška, odhrn. – 
Prom. výška, 3 měř.

61.22535 52.17172 TRUE

Konst.  výška, odhrn. – 
Prom. výška, odhrn.

50.72275 48.24121 TRUE

Prom.  výška,  3  měř. – 
Prom. výška, odhrn.

111.94810 48.24121 TRUE



Dále  je  nutné  jednotlivé  metody  posoudit  z  hlediska  směrodatných  odchylek  jednotlivých 

měření.  Pokud má vzorek pro určitou metodu nízkou směrodatnou odchylku dílčích měření, 

podařilo  se jej  změřit  přesněji  a  daná metoda by mohla být  vhodnější  pro měření.  Za tímto 

účelem jsem pro každý vzorek a každou metodu vypočetl směrodatnou odchylku  (viz. příloha 

A).  Následně  jsem  pro  vzorky,  jež  byly  změřeny  všemi  metodami,  vybral  vždy nejnižší 

směrodatnou odchylku měření. Z četností minimálních odchylek pro jednotlivé metody, jež jsou 

v tabulce 7, jsem následně určil, která metoda daný soubor vzorků změřila nejpřesněji. Ze všech 

metod vyšla jako nejvýznamnější metoda postupného odhrnování po sypání z proměnné výšky.
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Tabulka 7: četnost minimálních směr. odchylek

Konstantní 
výška

3 měření 17

Odhrnování 14

Proměnná 
výška

3 měření 11

Odhrnování 29

Tabulka 6: výsledková tabulka mnohonásobného porovnání metod

Konstantní výška Proměnná výška

3 měření Odhrnování 3 měření odhrnování

Konstantní 
výška

3 měření FALSE FALSE TRUE

odhrnování FALSE TRUE TRUE

Proměnná 
výška

3 měření FALSE TRUE TRUE

Odhrnování TRUE TRUE TRUE



6. INTERPRETACE  DAT  A DISKUZE

Již při sypání kuželů a měření dílčích hodnot docházelo k poměrně velké variabilitě výsledků. 

Ta se projevila poměrně velkými směrodatnými odchylkami měření, jak je možné vidět v příloze 

A.  Tento  fakt  oproti  měřeným datům Englmaierové  (2010)  připisuji  tomu,  že  Englmaierová 

odebírala vzorky pouze ve čtyřech vrstvách po deseti  vzorcích,  tudíž tam nedocházelo k tak 

velkým rozdílům jako ve vertikálním profilu, kdy se zrnitost podstatně mění od střednězrnných 

písků  až  po  štěrkopísky.  Bohužel  tuto  domněnku  nemohu  podpořit  fakty,  jelikož  nebyly 

provedeny zrnitostní zkoušky, proto pro její potvrzení je potřeba dalšího výzkumu. Ovšem i přes 

vysokou variabilitu směrodatných odchylek lze vypozorovat fakt, že různé metody tvoří různé 

směrodatné  odchylky pro  konkrétní  vzorky.  Z  toho  usuzuji,  že  způsob sypání  a  následného 

měření má vliv na výsledné statistiky.

Miura et al.(1997) tvrdí, že sypný úhel roste se snižující se sypací rychlostí. I když mi pro 

metody sypání z proměnné výšky vyšly úhly v průměru o 1° a v některých případech až o 2° 

nižší, nelze v tomto případě výsledek srovnávat s Miurou. Při mém sypání z konstantní výšky 

byla oproti Miurovi mnohonásobně vyšší rychlost padajících zrn a to i v případě, kdy Miura 

sypal nejvyšší rychlostí. V mém případě docházelo dopadem k zaklínění zrn do sebe a zemina se 

již nenacházela v kritickém stavu. Pokud by sypání probíhalo přesně podle Miury, byl by podle 

mého  názoru  rozhodující  fakt,  že  Miura  prováděl  měření  na  poměrně  homogenní  zemině, 

zatímco odebrané vzorky byly již na první pohled hodně nestejnozrnné. 

  Během zpracování dat došlo k změně oproti původnímu předpokladu při výběru statistických 

analýz. Z histogramů se zdálo, že veškerá data budou normálního rozdělení. Avšak i přes to, že 

se jednalo o soubory s četností, kdy by se normalita již měla projevovat (a u tří souborů tomu tak 

skutečně bylo), tak Shapiro - Wilkův test tuto domněnku pro soubor sypání z proměnné výšky a 

postupného odhrnování vyvrátil.  Ani po pokusném odstranění extrémních hodnot ze souboru, 

které by mělo ideálně vést k normálnímu rozdělení souboru, se však nepodařilo prokázat, že má 

soubor normální rozdělení. Od úpravu souboru dat odstraněním extrémních hodnot jsem tedy 

upustil  a  přistoupil  jsem  k  provedení  neparametrických  testů.  Ty  jsou  sice  ve  výpočtech 

univerzálnější, avšak síla testu je oproti parametrické variantě nižší. 

Důležitým faktorem, který popisuje dané metody, je jejich přesnost daná nízkou směrodatnou 

odchylkou dílčích měření. Měření prováděná na třech různých stranách kužele mají všeobecně 

vyšší směrodatnou odchylku kvůli faktu, že se kužel nikdy nepodaří nasypat úplně přesně do 

28/35



kónického  tvaru.  Nejpřesnější  metodou  vyšla  metoda  sypání  z  proměnné  výšky  a  následné 

měření na postupně odhrnované straně kužele. Zde to odpovídá předpokladu a doporučení R. 

Suchomela.

7. ZÁVĚR

V této práci jsem si vytyčil následující cíle:

• Studium rešerše na dané téma

• Odběr a zpracování vzorků pro kalibraci numerického modelu

• Provedení  statistických  analýz  různých  metod  měření  použitelných  při  zpracování 

vstupních dat parametru kritického úhlu vnitřního tření.

Vzorky byly zpracovány a numerický model, pro který byly určeny, byl správně nakalibrován. 

Metodika použitá při odběru a měření kritického úhlu vnitřního tření je popsaná v kapitole 4.1 

Odběr vzorků a  4.2 Zpracování vzorků. Během měření docházelo k poměrně velké variabilitě 

výsledků,  kdy  v  některých  případech  docházelo  k  výpočtu  velké  směrodatné  odchylky 

jednotlivých  měření.  Důvodem můžou  být  značné  rozdíly  ve  zrnitostech  mezi  jednotlivými 

odebranými vzorky. Toto však nebylo možné prokázat, avšak může to být předmětem dalšího 

výzkumu.

     Ve druhé části textu byly analyzovány čtyři metody sypání a úpravy kužele materiálu před 

měřením sypného úhlu,  který za podmínek popsaných v kapitole  4.3 Měření  úhlu přirozené 

sklonitosti  odpovídá  kritickému  úhlu  vnitřního  tření.  Porovnávaly  se  čtyři  metody  přípravy 

materiálu před měřením:

1. sypání kužele materiálu z proměnné výšky a následné odhrnování jedné strany destičkou,

2. sypání kužele materiálu z proměnné výšky a následné měření kužele ze tří různých stran,

3. sypání kužele materiálu z konstantní výšky a následné odhrnování jedné strany destičkou,

4. sypání kužele materiálu z konstantní výšky a následné měření kužele ze tří různých stran.

Následující statistické analýzy potvrdily rozdílnost měřených úhlů a potvrdily, že nejpřesnější 

metodou je metoda první.

Mohu prohlásit, že všechny vytyčené cíle byly naplněny.

Praha, srpen 2011

Petr Zmek -------------------------
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PŘÍLOHY

P ř í l o h a  A -  n a m ě ře n á  d a t a
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číslo vzorku 0 1 2 3 4 5 6 7 8

34,69 35,69 35,19 36,36 37,26 35,28 34,58 32,83 35,33
směrodatná odchylka 1,01 1,24 0,83 1,76 0,39 2,13 0,95 1,66 1,01

34,69 34,14 34,44 34 37,67
směrodatná odchylka 1,42 1,01 1,59 0,5 1,2

36,83 37,5 34,89 36,61 36,14
směrodatná odchylka 0,71 1,15 1,64 0,63 1,25

34,64 35,14 33,14 34,25 32,92 35,53 33,5 34,17 33,11
směrodatná odchylka 0,55 0,56 2,63 0,25 0,8 0,69 0,08 0,09 1,95

Průměr φc'konst. výš., 3měř [°]

Průměr φc'konst. výš., odhrn. [°]

Průměr φc'prom. výš., 3měř. [°]

Průměr φc'prom. výš., odhrn. [°]

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
30.78 36.47 36.89 37.08 34.42 34.97 34.89 33.39 35.5 34.67 33.72 35.75 34.33 34
1.07 0.84 0.89 0.29 0.38 2.26 1.87 0.54 1.32 1.59 0.79 0.85 1.85 1.92

35.53 36.67 36.89 35 36.78 35.5 34.47 35.25
1.84 1.28 2.03 1.34 0.69 0.96 1.95 0.87
37.11 36.81 38.11 34.67 39.19 34.19 35.36 33.86
1.11 1.2 1.69 1.44 0.17 1.82 1.47 1.59

34.33 34.03 34.31 37.03 32.89 33.17 34 32.28 31.86 38.58 34.06 34.42 36.36 31.89
1.53 1.87 0.86 0.46 1.33 1.73 0.87 0.69 0.55 1.01 1.67 0.38 1.3 0.84

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
34.92 34 35.03 37.03 33.47 33.31 34.42 32.44 35.81 34.75 36.31 31 36.63 32.39
0.63 0.66 1.71 0.31 2.46 0.66 1.81 1.5 1.4 1.99 1.3 0.87 2.3 1.25

33.78 36.17 35.64 34.5 36.75 34.69 33.33
0.95 1.51 1.54 1.26 0.96 0.17 1.89
34.95 34.19 32.25 35.58 35.81 35.58 34.7
0.46 1.97 0.43 0.84 0.82 1.01 2.59

33.33 31.11 34.31 36.25 33.06 33.86 32.89 36.06 33.39 34.08 35.39 33.5 32.75 33.31
1.48 0.05 0.76 0.66 0.57 0.92 0.97 0.1 1.74 2.27 0.67 1.09 0.43 1.13

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
35.06 35.83 34.2 35.94 35.5 37.3 35.17 36.53 35.05 34.33 33.25 35.11 34.78 35.36

1 1.04 2.31 1.47 1.46 0.87 3.08 1.14 2.31 1.46 1.32 1.83 2.41 0.62
31.64 36.19 34 32.7 36.42 33.56 34.94 33.58 34.33 33.81
0.48 1.88 1.5 0.96 0.8 0.84 1.26 2.09 0.38 0.49
36.92 36.83 34.42 35.59 34.92 35.97 33.67 34.38 33.58 34.97
0.8 1.17 1.26 0.76 1.44 1.72 0.76 1.65 0.96 0.87

31.69 36.89 32.17 34.06 32.58 36.67 31.92 34.06 32.17 33.55 33.03 34.42 33.31 33.47
0.83 1.26 1.04 0.13 1.28 2.84 0.38 0.82 1.26 1.07 0.81 1.66 0.97 0.71
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65 66 67A 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
32.29 35.22 33.61 37.05 35.03 35.8 36.03 35.92 35.25 36.25 36.69 36.89 36.06 34.07
1.7 2.14 1.07 1.11 3.48 1.47 0.89 2.24 1.34 1.95 1.25 5.47 2.34 2.38

33.64 36.11 33.75 35.14 34.03 33.33 37.06 33.81 37.28 35.08 33.64
0.72 1.58 0.66 1.61 1.37 2.32 1.26 1.9 1.1 2.77 1.54
35.55 34.67 36 35.94 36.95 36.36 36.75 36 35.11 36.11 35.25
0.84 1.53 1.56 2.05 0.68 0.27 0.9 1.83 1.27 1.51 0.6

33.75 33.56 33.72 37.61 33.75 34.2 33.86 32.75 35.14 35.33 37 34.83 33.08 32.89
0.59 0.42 2.38 1.42 2.81 2.04 0.46 1.5 0.97 1.34 0.5 0.22 0.96 0.65

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
37.53 36.03 34.86 35.11 34.58 35.11 36.05 36.72 35.08 37.39 34.5 34.5 36.17 34
1.38 0.62 0.27 1.82 1.53 2.82 2.35 0.85 2.6 0.35 1.39 0.71 0.22 0.66
38.3 34.75 34.64 35.39 34.69 33.28 32.61 35.61 35.92 35.28 34.83 32.5 31.56 35.06
0.96 1.15 1.45 0.31 2.05 0.25 2.14 1.51 2.67 1.78 1.04 0.52 0.59 0.17
37.31 35.92 35.75 35.94 34.97 37.47 36.19 37.17 33.67 35.42 33.94 35.86 35.19 34.31
1.59 0.98 1.64 1.22 1.28 1.85 1.55 1.77 1.76 1.69 1.3 1.42 0.88 1.05
39.25 33.61 35.69 34.61 35.14 33.08 33.89 33.5 34.67 36.33 33.75 34.75 33 33.36
0.75 0.92 1.56 2.05 0.59 1.67 0.59 0.25 1.44 0.73 1.69 1.01 0.66 0.79

93 94 95 96 97 98 99 67B
34.33 34.83 35 35.97 33.64 35.42 34.11 35.22
1.09 0.63 1.8 0.25 2.06 0.58 0.67 0.71
35.56 34.53 32.55 33.28 35.25
1.2 1.71 1.18 0.89 1.52

34.25 33.92 36.19 35.89 35.08
0.58 0.63 1.15 0.8 1.61
33.33 33.39 32.45 33.75 31.86 34.2 32.56 35.03
1.59 0.26 0.91 0.66 1.18 1.18 1.83 2.1

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
34.11 34.07 36.33 34.36 36.25 35.36 34.83 34.58 35.31 35.47 34.56 34.22 34.89
1.02 0.81 0.74 2.14 0.75 0.63 1.28 0.3 2.25 2.16 0.1 0.13 0.92
34.72 34.36 33.22 36.08 33.69 33.36 33.97 35.72 37.42 31.97 33.78
0.85 1.8 0.92 1.12 0.7 1.38 1.75 0.65 0.14 1.28 1.54
34.64 36.08 35.5 35.75 34.89 35.81 35.72 35.42 34.47 35.55 36.14
1.98 1.09 1.04 1.09 2.26 0.81 1.07 2.1 0.76 2.6 1.85
33.06 32.92 33.92 33.67 33.11 37.25 33.92 33.11 34.03 35.86 34.61 33.05 33.33
1.07 1.23 1.28 0.38 2.63 1.39 0.09 0.92 2.63 1.03 1.38 1.71 0.74
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Obr. 12 - histogram konst. výška - postupné odhrnování

Obr. 13 - histogram proměnná výška - měření tří stran
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Obr. 14 - histogram proměnná výška - postupné odhrnování

Obr. 15 - histogram konst. výška - měření tří stran
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