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519.23 :528.9"
NEMEC, Š.
Možnosti poullitla sieťovej analýzy v podnikovej praxi
Geodetický a kartografick~ obzor, 32, 1986, č. 5, str.
125-132, 6 obr., 4 tab., lit. 18
Operačná analýza a jej metódy. Sietová analýza a jej
metódy, t. I. met6da kritickej cesty (CPM) a metóda
hodnotenla a preskúšania programu [PERTJ. Sietový

528:681.327.11
MORAvEK, T. - VODRAZKA, J.
Registrátor v přímém spojení s poi!ltai!em SM-4/20
Geodetický a kartografick~ obzor, 32, 1986, Č. 5, str.
123-125, 3 obr., 1 tab., lit. 3
Příklad konstrukce registračního zařízení v n. p. Geo·
dézie Pardubice. Data se ukládají na magnetický disk
počítače SM-4;ZO. Spojení registrátoru s počítačem je
uskutečněno pomocí terminálu.

528.482 001.6·6~1.87
LECHNER, J.
Měření geometrických parametrů jeřábových drah při
pouillití měřicího vozíku s dálkovým ovládání'm
Geodetický a kartografick~ obzor, 32, 1986, Č. 5, str.
117-122, 3 obr., 1 tab., lit. 16
M,ožnost! měření geometrických parametrů jeřábových
drah ppmocí měřicího vozíku s dálkovým ovládáním
na základě provedeného rozboru přesnosti a stanove·
né metodiky měření

528.721.122(21-194.2] :528.236
HANZL, V.
Přímá lineární transformace
snímkových souřadnic
s eliminací radiálního zkreslení objektivu
Geodetlck~ a kartograflck~ obzor, 32, 1986, Č. 5, str.
113-116, 3 obr., 5 tab., lit. 9
Uvedená metoda analytické blízké fotogrammetrie za·
ložená na přímé lineární transformaci umožňuje elimI
naci radiálního zkreslení objektivu. Účinnost vytvoře
ného algoritmu v programu ABF 1 byla prokázána a je
doložena příklady.

BO,lJ,PA)j{KA,

111.

528.721.122 (21-194.2 J:528.236
HANZL, V.

Onepa4HoHHblH aHanH3 II ero MeTOAbl. CHTOBbl11 aHa
nH3 H ero MeTOAbl, T. e. MeTOA KpllTHlIecKoro nyTIl
(CPM) H MeTOA 04eHKH H HcnblTaHHI1, nporpaMMbl
(PERT). CeTeBOI1 rpacpllK. Ta6nHl.ja. VlH4HAeHTHal1
MaTpH4a. 3Tanbl npHMeHeHHI1 H MeToAHlIecKHH cno
co6 BHeApeHllfl MeTOAa CPM. V3en H rpaHb. Pe·
3epBbl BpeMeHH. B03MOlKHOCTH npHMeHeHHSI MeTO'
A!! CPM B KapTorpacpH4eCKOM npOH3BOACTBe.

reoAe3H4ecKIIH II KapTo,pacpH4eCKHI1 o630p, 32,
1986, N° 5, CTP. 125-132, 6 pHC., 4 Ta6., nllT. 18

519.23:528.92
HEMElI, W.
B03MOlKHOCTII npllMeHeHllfl CIITOBom 8Hanll3a B npo
113BO,!lCTBe

n pllMep KOHCTpyK41111 perl1CTpa4l1oHHo,O 06opYAoBa
HHI1 B Hal.j. np. feoAe3Hll napAy6Hl.je. ,lJ,aHHble yKna
AblBalOT Ha MarHHTHblH AHCK 3BM SM-4/20. CBl13b
perHCTpaTopa C 3B M OCYllleCTBneHa cnOMOlllblO
TepMHHana.

PerMCTpaTOp B npSlM0l1CBSl311 C 3BM SM-4/20
reoAe3HlIecKHH H KapTorpacpHlIecKIIH o630p, 32,
1986, N° 5, CTp. 123-125, 3 pliC., 1 Ta6., mlT. 3

528:681.327.11
MOPABEK, T.

I1EXHEP, 111.
H3MepeHlle reoMeTpMlIecKllx napaMeTpoB nO,!lKpaHO
BblX nyTeH nplI IIcnonb30BaHIIII KapeTKII C ,!IMCTaH
4110HHblM ynpaBneHlleM
feOAe3114eCKHI1 II KapTo,pacplllleCKHH o630p, 32,
1986, N° 5, CTp. 117-122, 3 pHC., 1 Ta6., nllT. 16
B03MOlKHOCTII H3MepeHIIl1 reoMeTpllllecKllx napaMeT
pOB nOAKpaHOBblX nyTeH npH nOMOlllH KapeTKH C AH
CTaH4HOHHblM ynpaBneHHeM Ha OCHOBe npOBeAeH'
HOH 04eHKH T04HOCTH H yCTaHoBneHHOI1' MeTOAHKH
H3MepeHHH.

528.482.001.6:621.87
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II

528.482.001.6:621.87
LECHNER, J.

528.721.122(21-194.2) :528.236
HANZL, V.
Direet Linear Transformation of Image Coordinatcs
with Eliminating the Radial Lens Distortion
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 5,
PP. 113-116, 3 fig., 5 tab., 9 ref.
Given method of the analytical close-range photogram·
metry based Dn the díreet linear transformation gives
a posSlbility of eliminating the radlal lens distortloll.
Effectiveness of the worked out algorithm in the ABF 1
programme was proved and is illustrated onexamples.

519.23:528.92
NEMEC, Š.
Nutzungsmiiglichkeiten der Netzanalyse in der Betrieb
spraxis
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, 'Nr. 5,
Se!te 125-132, 6 Abb., 4 Tab., Lit. 18
Operat!onsanalyse und ihre Meth01en. Netzanalyse und
lhre Methoden, d. h. Methode Criti.cal Path Analysís
(CPM) und Methode Program Evaluation and Rewiev
Technique [PERT). Netzdíagramm. Tafe!. Inzídenzma
trix. Applikationsetappen und methodísches Anwen
dungsverfahren der Methode CPM. Knoten und Kante.
Zeitreserve. Miiglíchkeiten der Nutzung der Methode
CPM im Kartenproduktionprozess.

528:681.327.11
MORAVEK, T.
VODRAZKA, J.
Direkte Verbindung des Registr.ators in line mit dem
Rechner SM-4t,20
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 5,
Seite 123-125, 3 Abb., 1 Tab., Lit. 3
Beisplel einer Konstruktion der Registriervorrlchtung
im VEB Geodézie Pardubice. Die Daten werden in einer
Magnetplatte des Rechners SM-4j20 gespeichert. Regi
strator ist mil dem Rechner mittels elnes Terminals
verbunden.

528:681.327.11
VODRAZKA, J.
MORAVEK, T.
Enregistreur par liaison directe ,aves ordinateur SM.4/
/20
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 5, pa
ges 123-'125, 3 !1lustrat!ons, 1 planché, 3 bibliagra

528.482.001.6:621.87
LECHNER, J.
Mesurage de paramětres géométriqnes des chemins de
roulement de grues p·ar emplol de chariot le levé a
télécommande
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 5, pa
ges 117-122, 3 illustratlons, 1 planehe, 16 bibliogra
phies
Possibilités de mesurage de parametres géométriques
des chemíns de roulement de grues 'a I'aide d'un cha
riot téléguidé a la base d'analyse de précision et de
méthode 1e mesurage déterminée.

528.721.122 (21-194.2) :528.236
HANZL, V.
Transformation linéaire directe des coordonnées pho
tograplliques avec éIimination des distorsions radiales
de I'objeetif
Geodetický a kartografický obzo·r, 32, 1986, No. 5, pa
ges 113-116, 3 illustration, 5 planches, 9 bibllogra
phies
Cette méthode de la photogrammétrie analytique pro
che, fondée sur transformation linéaire directe permet
I'éliminatlon de la distorslon radiale de I'objectlf.
L'efficaclté de I'algorithme crét> dans le programme
ABF 1 a été prouvée et documentée par des exemples.

519.23:528.92
NEMEC,Š.
Possibilities of Using the Network Analysis in practi
ce of Enterprises
Geodetický a kartografick~ obzor, 32, 1986, No. 5,
pp 125-132, 6 Hg., 4 tab., 18 rel.
Operatlonal analysis and its methods. Nelwork analysis
and its methods, i. e. the crltical path method (CPM)
an1 the method of evaluating and testingthe program
me (PERT). Networ'k'graph. Table. Matrix .of inciden
ce. Periods of application and the methodical proce
dure of applying the CPM method. Nade and edge. Ti
me reserv es. Possibilities DI the use of the CPM me
thod in cartographic production.
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1. Úvod

Nejpravdčpodobnější

Analytické metody blízké fotogrammetrie prodělaly
v sedmdesátých letech bouřlivý rmwoj, který byl vy
volán rozvojem výpočctní techniky. Splňují vysoké
nároky kladené na přesnost vyhodnocení ft mohou tak
konkurovat geodetickým metodám měř'ení. Rovněž
umožňují použití neměí-ických kamer pro .účely foto
grammetrického měření. Ncjsou-li u snímku známy
prvky vnější a vnitřní orientace, používají se metody
založené na přímé lineární transformaci nebo metody
vycházející z principú letecké analytické fotogram
metrie.
2. Metoda
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Metoda př'ímé lineární transformace v této podobě je
vhodná hlavně pro měř'ické kamery, které mají objek
tivy s velmi malým radiálním zkreslcním. V případě
použití u neměř'ických kamer se pInč projeví radiální
zkreslení objektivu, které má nejvčtší vliv na souřad
nici ležící ve směru osy snímkování.
L3Z + L4 ~- L 9 Xx' 

-- L10Yx' - LnZx' -

V.' =

L9

tg (p

rovnic

L1X -1-- L 2 Y
L 9X
L10Y

+ L2Y +

centra

Souřadnice určovaných bodů

Známe-li geodetické a snímkové souřadnice minimalně
šesti vlícovacích hodů, můžeme určit pro snímek
transformační koeficienty Li' Máme-li dvojici snímků,
můžeme určit geodetické souřadnice každého hodu,
který je zobrazen na ohou snímcích. V ČSSR jsou
používány dvě metody založené na tomto principu
[8], [9].
Transformační
koeficienty určíme vyrovnáním
zprostředkujících mčření MNČ. Pro každÝ vlícovací
bod mají rovnice oprav následující tvar
V,T ' =

=

Zo =

-='''=---=--c=--'-----=----c-

L 5X
L 9X

z'

+ LaZ +- L4
++ LuZ I 1
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-L4
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Y c) + aaa(Z-Zc)
Y,,) + adZ - Zc)

kde x~, z;{ jsou souřadnice hlavního snímkového bodu;
x', z' jsou snímkové souí'adnice pozemního snímku;
f je ohnisková vzdálenost objektivu kamery; aii jsou
směrové kosíny osy záběru; X, Y, Z jsou geodetické
souřadnice bodů zobrazených na snímku; Xc, Y c , Zc
jsou geodetické souřadnice projekčního centra. Rov
nice (1) lze přepsat do tvaru

LIo)1/2

L6 L 9-L5 L IO
LL'"
__ LoL9
1 10
_

=

projekčního

Zc)
(1)

Zl =_
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-1 = L 9 X" = L10YC

+ aal(Z-Zc)

+- u ,,(Z -

JL~

=

Lu'

lineární transformace

Metoda vychází ze zobrazovacích rovnic centrální
projekce
x'

hodnoty koeficientů určíme způ
sobem, který bude popsán v části 4. Z koeficientů Li
je možné vYpočítat prvky vnější a vnitřní orientace
snímku.

+ L 6Y + L7Z + Lg -

-L10Yz' -LnZz' -z'

3. Radiální zkreslení objektivu

V ř'adě prací [1], [2J, [3], [4J, [5J, L7] jsou většinouuvá
L 9Xz'
dóny polynomy pro odstranění radiální a deeentrické

distorze objektivu ve tVl),ru
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Rovnice (10) linearisujeme a obdržíme
nice oprav
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b1dL 1 +- b2dL 2
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Na základě testů různých druhů neměřických kamer
se ukázalo, že existuje silná korelace I' = 0.65- 0.90
mezi Pl' P 2 a xo, Zo L5]. Dále bylo zjištěno, že většina
kamer vystačí s korekčními parametry Kl' K 2 nebo
jen s Kl [2], [3], [5]. U neměřických kamer s objektivy,
které mají normální úhel záběru tj. cca 40°---45° se
vyskytují obvykle tyto typy radiálního zkreslení:
a) zkreslení lze popsat jen pomocí parametru Kl nebo
Kl a K 2 za př'edpokladu, že sgn (Kl) = sgn (K 2),
viz obr. I,
b) zkreslení lze popsat jen pomocí Kl a K 2 , kdy
sgn (Kl) cF sgn (K 2 ) viz obr. 2.
Oba typy radiálního zkreslení se vyznačují tím, že do
hodnoty r = 0.7 r max velikost zkreslení nepřesáhne
obvykle hodnotu 20·-25 /lm a teprve pak hodnota
radiálního zkreslení progresivně roste. U široko
úhlých objektivů dosahuje zkreslení vyšších hodnot
a k jeho eliminaci je potřeba polynom s parametry
Kl' K 2 , Ks. Dalším nedostatkem kamer s široko
úhlým objektivem je výraznější působení chyb způ
sobených nerovinností filmu v obrazové rovině.

+L

4

6

1

9

2

kde b i , ri jsou parciální derivace rovnic (10) podle
jednotlivých neznámých Li a K i ; lvI, lZI jsou prosté
členy, které představují rozdíl přibližná snímková
souřadnice mínus naměřená snímková souřadnice.
Hodnoty parciálních derivací jsou v tab. I, 2. Pro

dr
[/.lm]

80
60

4. Program AR}')

Program ABFI pro metodu přímé lineární transfor
mace má tři varianty, které se liší počtem parametrů
odstraňující radiální zkreslení o bj ektivu:
- ABFIA je sestaven podle vzorců (2)-(7), neelimi
nuje radiální zkreslení
-

ABFIB je

rozšířená

20

verze ABFIA o parametr Kl

ABFIC je rozšířená verze ABFIA o parametry Kl
a K2•
Varianty programu A a B mají nutný počet v1íc. bodů
šest, varianta C vyžaduje sedm vlíc. bodů. Rovnice (2)
se u verze BaC změní na tvar
-

40

rmax.r

- 20
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řešení

systému přetvořených rovnic oprav je použita
upravená standardní procedura MTVZPl vyvinutá
VÚGTK [6]. Řešení je založeno na Gramově-Schmidto
vě ortogonalizaci, které se podrobí vstupní bloková
matice obsahující koeficienty přetvořených rovnic
oprava prosté členy.
Program ABF1 se skládá z šesti podprogramů
a hlavní části. Stručný vývojový diagram programu je
na obr. 3. Funkce programu a správnost zvoleného
algoritmu byly ověřeny na maketách. Následoval
výpočet praktických příkladů.

5. Aplikace programu ABFl na praktické
5.1

Případ

dL,o

(lr~l1

dK,

dK.

-x'X

-x'Y

-x'Z
-tIR

--x'r 2
R

-x'r 4
R

_Z'j'2

-z'r'
R

----oH ----oH
-z'X

]

přibližné

r 4 Kg; Ll a Kl jsou

dL.

--z'Z
- ČR

-z'Y
ČR -

-ČR

R

hodnoty

nosti bližší dosahuje zkreslení až 25 ""m, což múze
negativně ovlivnit výsledky u přesných prací. Na la
boratorním polí VUT v Brně byl učiněn pokus, zda-Ií
i malé radiální zkreslení objektivu měřické kamery lzc
eliminovat. Objektiv byl zaostřen na vzdálenost 5 m.
Parametry snímkování: Ys1ř . = 4.5, bIY~tř. = 1/1.3,
d Y1Y tf = 1/3.5. Vlícovacích bodů bylo ll. Osy záběru
hyly přibližně vodorovné a svíraly se základnou
úhel 72°. Výsledky jsou v tab. 4.

5.3

Případ

snímkování z RC modelu

Snímky by.y pořízeny neměřickou kamerou Flexareta
s formátem snímku 6 X 6 cm 3 ohniskovou vzdále
ností 80 mm. Kamera byla nesena rádiem řízeným

příklady

velmi blízké fotogrammetrie

Snímky byly pořízeny speciální kamerou s neměřickým
objektivem. Osy záběru snímků byly přibližně rov
noběžné. Parametry snímkování: Y 8tř . ~ f ~ 120 mm,
bl Ystř. = 1/6, d YI Ystř . = 1/12. Y stf• je průměrná vzdá
lenost vlíc. bodů od projekčních center, b je fotogram
metrická základna, d Y je maximální rozdíl mezi
souřadnicemi vlíc. bodů ve směru osy snímkování.
Bylo použito 9 vlíc. bodů. Výsledky jsou uvedeny
v tab. 3.

údajů/

/Ctení úvodních

údajů/

/Tisk úvodních

/Ctení snímkových a geodetických souřadnic vlícovacích bodů/
(Tisk snímkových a geodetických souřadnic vlícovacích bodů
/ Ctení rámových ltd~
(TiSk rámových údajů(

5.2

Případ

J

z laboratorního bodového pole

Pro měřickou kameru UMK 10/1318 je při zaostření
na nekonečno až 8 m radiální zkreslení 3-5 ""m, což je
pro většinu účelů zanedbatelná hodnota. Pro vzdále

'\.

KK

=

1,2

I -

I.koe!.Sestavení
pole A
I
rovnic oprav, lx,
[Výpočet přibližných hodnot transf. koeficientů
IUpřesnění

trans!.

I

koeficientůJ

IVýpočet prvků orientace I

Tab. 2
L~X

z,c'

L~X

+ L~ Y + LgZ + L~
+ L~oY + L~lZ + 1
-

Lgx
LgX

lz'

jTisk transt.

x' -

x'

r'K~

z' -

prvků

a

LTisk odchylek a

z'

r8K~

orientace)

lvýpočet souřadnic vlicovacích bodů, jejic~1
odchylek od daných hodnot a

+ L~ Y + L~Z + L~
+ L~oY + L~lZ + 1
-

+ r4Jq

koeficientů

středních

středních

Chyb u vlíc.

chyb
bOdů/

I

+ r.lKg

~1. MUB
IVýpočet určovaného bodu přímou 1in. trasformací

Tab. 3

/Tisk

souřadnic určovaného
.---1

Program

mol

mOT)

B
O

10
9
10

rny

mZ

[1.IO-2 mm ]

STEREO-c
VÚGTK
AI:3Fl var. A

mX

[I'm]

15
15
15

4
5
4
4

30
24
15
13

(j

5
6
5
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6.

Tab. 4
Program

I

'mOl

'mOp

I

'mX

[P'm]

STEREOVÚGTK
ABFl var. A
B
G

Tab.

8
6
6

I
I

I

6
5
5

I

0.20
0.27
0.10
0.07

'my

'mz

0.32
0.31
0.26
0.21

0.29
0.25
0.25
0.24

'my

'tnz

[mm]

I)
'mUl

Program

ABFIA
B
-----

13
5

I

'mX

'mop

[pm]

I

[mm]

I
15
17

0.02
0.03

0.20
0.17

0.02
0.02

(RC) modelem. Snímky byly pOrlzeny z výšky cca
280 m, měřítko snímku 1 : 3500, b/Y. tf• je 1/5.5, dY/
/Y stf. = 1/28. Vlícovací body nebyly uměle signalizo
vány, byly použity štíty střech, betonové obruby
a další body jasně identifikovatelné na snímku. Přes
to, že vlícovací body nebyly vhodně rozmístěny na
snímku, tj. zobrazily se na 25 % plochy snímku, do
sažené výsledky jsou pozoruhodné - viz tab. 5.
Větší chyby v souřadnici Y, tj. ve směru snímkování
jsou způsobeny nepříznivým poměrem dY/Ystf .•
5.4 Zhodnocení praktických aplikací
Pro praktické příklady byly vybrány úlohy, které
postihují široký okruh možností použití programu
ABFl. Snímkové souřadnice pro všechny tři příklady
byly měřeny na stereokomparátoru STEKO 1818.
Střední chyby ve snímkových souřadnicích odpovídají
možnostem tohoto přístroje. Přlklady prokázaly účin
nost algoritmu při eliminaci radiálního zkreslení.
Program STEREO-VÚGTK [8] dává poněkud horší
výsledky v porovnání s ABFl var. A. Je to způsobeno
tím, že Vzorce (2) jsou upraveny v programu STEREO
VÚGTK tak, aby L4 a La byly rovny nule. To je dosa
ženo položením počátku geodetického i snímkového
souřadnicového systému do prvního vlíc. bodu.

PŘEHLED ČASOPISŮ

Vermessungsteclmik,

č.

Metoda umožňuje použití nejen snímkových souřad
nic, které mají počátek v hlavním bodě snímku, ale
přímo komparátorových souřadnic s libovolným po
čátkem. Metoda vyžaduje prostorové členění vlíco
vacích bodů. Nachází-li se vlícovací body v blízkosti
libovolně orientované roviny, nelze spolehlivě určit
koeficienty Li' Prostorové členění má význam hlavně
ve směru osy záběru, což znamená, že poměr tl Y/Y stf•
by měl být větší jak 1/20, nejlépe 111 až 1/10. Při
použití kvalitního vlícovacího bodového pole je možné
dosáhnout pro měřické kamery relativní přesnosti
1/15000 až 1/30000, v laboratorních podmínkách až
1/50000. Přesnost dosahovaná u neměřických kamer
je přibližně 10 X menší.
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Měření

geometrických parametrů
jeřábových drah při použití měřicího
vozíku s dálkovým ovládáním

Ing. Jiří Lechner,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

528.482.001. 6 :621.87

1. Úvod
Bezpečnost provozu jeřábových drah, jeho spolehli
vost a ekonomika jsou podmíněny dodržením technic
kých požadavků na jejich geometrii. Ke změnám
geometrických parametrů drah, stanovených v pro
jektové dokumentaci, dochází již při montážních
pracech a dále při provozu v důsledku působení rúz
ných faktorů (vlastní hmotnosti konstrukce a břeme
ne, sil vznikajících při provozu ze setrvačnosti hmot,
tepelných vlivů. tlaku větru, brzdných sil z pojíždění,
deformací mostů, opotřebení kolejnic atd.).
Pro dodržení technických požadavků na jejich geo
metrii po celou dobu provozu na jeřábových drahách
je v ČSN 73 2601 [1] předepsána systematická kon
trola, která se geodeticky provádí podle MN 984311
[2].
Nejrozšířenějšími typy jeřábových drah jsou v ČSSR
dráhy mostových jeřábů. Nacházejí se ve výškách do
40 metrů, ve stísněných prostorách továrních hal
s nedokonalým osvčtlenÍm, často se znečištěným
prostředím a vysokou teplotou vzduchu, nebo na
otevřených prostranstvích, kde jsou měřické práce
ztíženy povětrnostními podmínkami.
Vzhledem ke snaze zvýšení produktivity při pro
vádění měření geometrických parametrů drah mosto
vých jeřábů a především zvýšení bezpečnosti pracovní
ků, provádějících měření, byl ve Výzkumném ústa
vu geodetickém, topografickém a kartografickém
(VÚGTK) zkonstruován v roce 1985 v rámci řešení
úkolu rozvoje vědy a techniky (RVT) 5-03-05 prototyp
měřicího vozíku s dálkovým ovládáním (dále jen měři
cí vozík).

2.

Předmět

geodetické kontroly

Předmětem určení

prostorových vztahú jeřábových
drah je:
- určení směrového průběhu kolejnic, definovaného
vodorovnými úchylkami podélné střednice kolejnic
od vztažné přímky ve stanovených příčných ro
vinách,
- určení výškového průběhu kolejnic, definovaného
výškovými úchylkami pojezdových ploch kolejnic
od vztažné vodorovné roviny a výškovými rozdíly
těchto ploch ve stanovených příčných rovinách,
- určení rozchodu kolejnic, definovaného vodorovný
mi vzdálenostmi podélných střednic kolejnic ve
stanovených příčných rovinách,
- určení odchylek čel narážek na koncích kolejnic
od roviny kolmé k ose jeřábové dráhy,
- určení bočního a výškového přesahu kolejnic Ve
stycích.
Mezní úchylky jednotlivých parametrů, platné pro
montáž nových jeřábových drah a rekonstrukce jeřá
bových drah před uvedením do provozu, jsou stanove
ny v čl. 42-48 ČSN 27 2430 [3] za předpokladu, že

jsou dodrženy mezní úchylky rozměrů dílců a kon
strukce podle ČSN 73 0202 [4], ČSN 73 0220 [5],
ČSN 73 0210 [6], ČSN 73 0250 [7J, ČSN 73 2611 [8],
ČSN 73 0420 [9], ČSN 730421 [10], ČSN 730212 [ll],
ČSN 732150 [12] a ON 73 2480 [13J a sedání základové
půdy podle ČSN 73 1001 [14].
3. Požadavky na přesnost kontrolního měření geo
metrických parametrl't jeřábových drah
Přesnost

kontrolního měření geometrických parametrů
je obecně předepsána v ST SEV 4234-83jČSN 73 0212
[ll] mezní chybou měření
2 OXmet

::;:

0,4 LlX,

(1)

kde - OXmet je mezní přípustná chyba měření
- LlX je tolerance kontrolovaného parametru.
Střední chyba měření se volí podle rizika nesprávného
hodnocení v intervalu
OXmet

2

kde --

aXmet

je

>


střední

aXmet

OXmet
>3'

chyba

V uvedeném technickém

(2)

měření.

předpisu

je dále stanoveno:

Měřicí metody, přístroje a pomůcky používané při
kontrole přesnosti geometrických parametrů, musí
zajistit potřebnou přesnost podle vztahu (1) a volí
se v souladu se zvláštnostmi předmětu kontroly
a s uvážením pracnosti a nákladů.
2. Použité měřicí přístroje a pomůcky musí být ově
řeny metrologickým orgánem.

l.

Parametry přesnosti kontrolního měření pro jed.
notlivé geometrické parametry jeřábových drah podle
[2] a vypočítané jako minimální hodnota podle [ll]
jsou uvedeny v tabulce l. Z této tabulky je patrné,
že přesnost kontrolních měření podle [2] odpovídá
ustanovením [ll] kromě přesnosti měření bočního
a výškového přesahu kolejnic ve stycích, kde mezní
chyba měření podle [2] př'evyšuje povolenou mez.
Jelikož se jedná o geometrický parametr, který se
měří pomocí speciálních měřických pomůcek, nevy
volává zvýšení přesnosti jeho určení pochybnost.
V návrhu dodatku k [2], který se zpracovával ve
VÚGTK podle plánu RVT na rok 1985, č. úkolu 1-02,
bylo požadováno zvýšení přesnosti na hodnotu mezní
chyby měření OXmet < ±0,2 mm a tomu odpovídající
střední chyby měření aXmet < ±0,1 mm.
4. Možnosti využití .měřicího
geometrických parametrl't

vozíku

pro

měření

Základní metodou měření geometrických parametrů
jeřábOVých drah je v ČSSR, ale i v zahraničí, geode
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Parametr
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přesnosti

přesnosti

kontrolního

měření

podle:

ČSN 27 2430 [3]

~-.

------------

geometrických parametrt"l

-

,:,::::: ;~':~;

~

rozoh.

Geometrick)- paramett

B(rn)

směrový prúběh

kolejnic
(vodorovné úchylky podélné
střednice kolejnice)
výškový průběh kolejnic
(v)'škové úchylky pojezdových
ploch kolejnic)
rozchod kolejnic

I

I L :s: 100
L> 100

L :s:
L>
L :s:
L >
R

s:

100
100}
200
200
20

a výškový přesah
kolejnic ve stycích

stře(lní

mezní chyba

tokrance
.:1X me i
(m)

~x

(mm)

,

geometrických . ..

ČSN 73 0212/ST
SEV 4234-83 [lIl

chyba

mezní-chyba

střední

rnčřenÍ

měření

měření

Měření

drah

98;1, 311/78 [2J

ax

~x

ax

(mm)

(mm)

(mm)

I ±0,75
±0,75

±4,0
±8,0

I ±2,0
±4,0

10

±1,5

±0,75

±2,0

±1,0

20

±1,5

±0,75

±4,0

±2,0

±1,5

I ±0,75

±8,0

±4,0

±2,0

. ±1,0

±2,0

±1,0

I

40
10
2.R
4000

chyba

měřeni

±1,5
±1,5

20
40

-

R> 20
úchylky spojnice čol narážek
na koncích kolejnic

l\l~

jeřáhových

T.:

I

±R.1O-4

±R.2.1O-

±R.IO-·

±R. 2 .10-'

4

-

10

±2,0

±1,0

±2,0

±1,0

-

1

±0,3

±0,15

±0,2

±0,1

boční

tická metoda. Mnohá zařízení a laserové přístroje,
v technické literatuře pro měření jeřábových
drah, se sériově nevyrábějí a jejich výroba v místních
podmínkách je často nemyslitelná. Vznikla proto
potřeba zkonstruovat takové zařízení, které by nebylo
po konstrukční stránce složité ani náročné na obsluhu,
zabezpečovalo by předepsanou přesnost určení geo
metrických parametrů a v maximální míře snížilo
nutnost pohybu pracovníků provádějících měření po
jeř'áhové dráze a tím zvýšilo jcjich bezpečnost. Výsled
kem řešení je měřicí vozík, viz obr. 1.
Princip vozíku spočívá v pojezdu po koleji a v cen
traci nulového indexu stupnice pro měření vodorov
ných úchylek vose podélné střednice kolejnice. Centra
ce stupnice je uskutečnčna použitím principu středících
nůžek. Součástí zařízcní je rovněž vertikální stupnice,
která umožňujc měř'ení výškových úchylek hlav kouváděné

geometricJcých parametrů
drah
1 - měřicí vozík 8 dálkovým ovládáním
2 - vY8ílačka 8y8tlmu MODELA DIGI TX 1
.) - nabíječka

Obr. 1 Zafízeni pro

měření

jeřábových

lejnic. Pohon vozíku je uskutečnčn elektromotorem
kolektorového typu a jcho činnost se ovládá rádiovými
signály pomocí systému MODELA DIGI TX 1. PodlA
uvedeného popisu jo zřejmá využit-elnost vozíku pro
měření jednotlivých geometrických parametrů jeřá
bových drah.
4.1

Měření

vodorovnýc h úchylek podélné
kolejnice

střednice

Vodorovné úchylky v příčném směru se měří metodou
záměrné přímky, kterou lze volit totožnou se spojnicí
koncových bodů podélné středuice kolejnice nebo
rovnoběžnou sc spojnicí koncových bodů a odsazenou
o vhodnou vzdálenost. K vytvoř'ení záměrné přímky :,;c
použije teodolit popř. nivelační přístroj a cílová znač
ka. Záměrná přímka jedné kolejnice se zvolí za řídicí
přímku. Body záměrné přímky na druhé kolejnici,
tzV. vedlejší záměrné přímky, se určí vytyčením pra
vých úhlů z koncových bodů řídicí zámčrné přímky.
Vedlejší záměrná přímka se vytýčí na druhé kolejnici
nejlépe' rovnobě~ná s řídicí záměrnou přímkou.
Stanovisko teodolitu popř-. nivelačního přístroje se
volí v úrovni kolejnice. Body podélných střednic obou
kolejnic se v příčných rovinách na začátku a konci
záměrné přímky a dále v poloviční vzdálenosti délky
záměrné přímky (nad podporami) vyznačí důlky.
Poloha bodú se určuje rozměřením nebo pomocí stře
dicích nůžek. Poloha ve smčru záměrné přímky se určí
prostaničením od počátku zámčrné přímky, poloha
ostatních bodů ve stanovených příčných rovinách se
určí s mezní chybou b < ± 10 mm a lze tedy tuto
polohu vzhledem k osám podpor odhadnout, popř. ji
jednorázově trvale označit barvou na boční stěnč
kolejnice pro snadné nastavení vozíku do stanovené
příčné roviny.
Vodorovné úchylky podélných střednic se ve stano
vených příčných rovinách měří teodolitem popř. ni
velačním přístrojem, který se upevní na kolejnici na
jednom konci zámčrné přímky, dostředí nad konco
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Obr. 2

vým bodem pomocí dostřeďovací desky a zacílí na cí
lovou značku postavenou na druhém konci kolejnice.
Vodorovné úchylky bodů podélné střednice se čtou
v milimetrech na záměrném pravítku instalovaném na
mčřicím vozíku. Měří se čtyřikrát nezávisle, a to při
pojezdu vozíku směrem k teodolitu a pak zpět, popř.
naopak, při postavení teodolitu na obou koncích
záměrné přímky. Výsledná úchylka se určí průměrem
měřených hodnot.
Přesnost metody záměrné přímky je charakterizo
vána přesností interpretace podélné střednice kolejnice
pomoci zaNzení vozíku, určení polohy vztažné záměrné
pNmky a měření úchylek ve stanovených příčných
rovinách vzhledem k záměrné př·ímce.
Mezní chybu ve ztotožnění nulového indexu vodo
rovné stupnice s osou symetrie stř'edících nůžek lze
v laboratorních podmínkách docílit 6c :S:: ±0,2 mm
a pE měření výše popsanou metodikou vyloučit vliv
této chyby na výsledky měření.
Mezní chyba z nekolmosti plochy vodorovné stup
nice k záměrné př'ímce, způsobená křivosti kolejnice
ve vodorovném směru, tj. hodnotou úhlu meú osou
koleje a záměrou, viz obr. 2, má za následek změření
větší vodorovné úchylky o hodnotu 6N • Hodnotu 6N
podle obr. 2 lze vypočítat ze vzorce:
6N

=

l' -1
=

Příčné

=

I' -

(.cos IX

== l'(l -

IX
2

IX 2
l' - - .
20 2

l'.2 sin2 -

=

cos IX)

kolem. podélné osy atd.), vyvolává chybu z náklonu
stupnice OVN'
Např. pro kolejnici o šířce 50 mm, převýšeni hran
kolejnice 5 mm a délky úseku na stupnici 100 mm je
podle vzorce (3) mezní chyba za náklon stupnice
On; = ±0,5 mm. Vliv této chyby lze vyloučit např.
konstrukčním využitím zlepšovacího návrhu (ZN)
22/85 VÚGTK [15J, jehož princip spočívá v ustanovení
stupnice pro odečítání vodorovných úchylek na vozíku
s dálkovým ovládánim do horizontální polohy.
Měření vodorovných úchylek se provádí opakovaně
při nastavení vozíku resp. stupnice do stanovené pHčné
roviny s přesností ±5 cm. Mezní chyba z nastavení
vozíku do příslušných odpovidajících míst je s uváže
nim ustanovení čl. 46 ČSN 27 2430 [3J 6M ::;: ±0,02 mm
a lze ji pro další rozbor přesnosti zanedbat.
Mnohem větší vliv na hodnotu čtení mají lokální
nerovnosti kolejnice způsobené provozem jeřábového
mostu a dále pHpadné nečistoty, mastnoty atd. na
bočních stěnách kolejnic. Z výsledků proměření šířky
kolejnice na úseku 10 cm s intervalem 1 cm, jak je
uvedeno např. v [16], vyplývá mezní chyba určení
osy kolejnice vůči záměrné pHmce OK < 0,4 mm. Hod
notu této chyby lze zmenšit např'. snížením vodicích
koleček pod deformovanou úroveň kolejnice a zvláštní
úpravou vodicích koleček pro vytlačení pHpadných
mastnot na kolejnici na hodnotu mezní chyby 6x <
< 0,2 mm.
Přesnost určení vodorovných odchylek je dále cha
rakterizována v případě volhy záměrné přímky chy
bou v cílení a z přeostření. Střední chybu v cílení lze
určit z výrazu pro podmínky na jeřábových drahách
(fe=

kde -

-

60 11 je
V je

střední

60 11
V '

(4)

rozlišovací schopnost oka
dalekohledu

zvětšení

a střední chyba záměrné přímky v určované vodorovné
úchylce je potom dána výrazem

=

L.(f~
(Jez =~ =

(3)

vodorovné vybočení osy kolejnice vzniká hlavně
sil mostového jeřábu na kolejnici. Maxi
mální úchylka se předpokládá v poloviční vzdálenosti
sousedních podpěr. Při předpokladu vzdálenosti sou
sedních podpěr 12 m podle čl. 50 [3J a s uvážením
ustanovení čl. 46 l3J, které stanoví mezní vodorovné
vychýlení mezi sousedními podporami Oy < ±0,25 0/00
rozpětí pole je v případě volby záměrné přímky vose.
kolejnice mezní chyba vodorovného vychýlení mezi
·sousednimi podporami ov::;: 3 mm (IX = 0°,02865).
Mezní chyba z nekolmosti plochy vodorovné stupni
ce k záměrné pHmce je pro různé hodnoty délky vodo
rovné stupnice (různá délka stupnice je dána toleran
cí Ll vodorovných úchylek podélné střednice kolejnice
a dále s uvážením možnosti odsazení vzhledem k délce
stupnice instalované na vozíku) zanedbatelná.
Např. pro IX' ~ 3IX = 0°,08594 a l' = 100 mm je
ON = 0,0001 mm.
Náklon stupnice, způsobený nestejnou výškou hran
kolejnic v příčném řezu (nepřesnosti montáže kolejnic
a nosníků, deformace vrchní plochy kolejnic, kroucení

kde -

působením

L.60 11

V,e

ll

,

(5)

L je vzdálenost vodorovné stupnice od teodo
litu.

Při provádční měření podle výše popsané
z obou konců záměrné přímky, bude

(Je
(fez ~ - - (L 2

2e

1

+ L2)1/2

metodiky, tj.

(6)

"'

kde - Ll a L 2 jsou odpovídající vzdálenosti teodolitu
a vodorovného měřítka při měř'ení příslušné vodorovné
úchylky z obou konců záměrné přímky.
Např. při délce záměrné přímky 80 m, měření vodo
rovné úchylky uprostřed této záměrné přímky a při
použití teodolitu s V ~25 xje (Jez = 0,3 mm, při
měření na 80 m je (Juz = 0,5 mm.
Chyba z př'eostření dalekohledu vzniká změnou po
lohy optické osy dalekohledu v důsledku exentricity
zaostřovací čočky. U současných teodolitů vyvolává
tato vada optického systému posun optické čočky
o cca 1-2". Při předpokladu stejných hodnot chyb

1986/119

Geodetický a kartografický obzor
ročník 32/74, číslo 5/1986

Lechner,

120

ze zaostř'ení pro stejné vzdálenosti je chyba ze zaostřc
ní, při měření z obou konců záměrné přímky, pro
všechny měřené ,-odorovné úchylky stejná a lze ji vy
jfidí'it podle vzorce
L.b~

~

uz
kde -

=

-,

(7)

2.(/

L je délka záměry
je mezní chyba posunu optické osy.

Ri

Přesnost

měření vodorovných úchylek podélné
kolejnice ve stanovených příčných rovinách
vzhledem k záměrné přímce je za předpokladu použití
komparované stupnice dána střední chybou v odečtení
na stupnici a o , která přímo závisí od délky záměry.
Podlo např. [16] je

au
kde -

=

0,2

8i
-V
+

stupnice
V je zvětšení dalekohledu
t je hodnota dělení stupnice v milimetreeh.
záměry

80

(9)

Vliv jednotlivých chyb měření vodorovných úchy
lek podélných střednic kolejnie je potom v případě
volby záměrné přímky dán středními chybami:
z lokální nerovnosti kolejnice
záměrné přímky z dlení na 80 m
ze zaostření dalekohledu na 80 m
ze čtení na stupniei na 80 m

aK
(jez

=
=

az =
~ao

=

0,1
0,9
0,2
0,8

mm
mm
mm
rnrn.

Souhrnné působení těchto chyb lze v souladu s teorií
ehyb vyjádřit pomocí vztahu
o'zP

=

(aJ.: + a&z + a~ + a;)1/2

=

1,2 mm

(10)

při provádění měření

podle popsané metodiky, tj.
při měření z obou konců záměrné přímky a pojezdu
vozíku tam a zpět hodnotou azp = 1,2 mm/2 =
= 0,6 mm. Tato hodnota přesnosti určení vodorovných
úehylek podélnýeh střednie kolejnic vyhovuje usta
novením ČSN 27 2430 [3J a MN 984 311 [2], viz tabul
k.a 1.
4.2

-

8; je vzdálenost teodolit -

a o = 0,2'25 + 0,03.5 = 0,8 mm.

a

-

(8)

Pro stupnici s 5milimetrovým dělením, délku
80 m a zvětšení dalekohledu 25 X je

-

kde -

0,03 t,

Měření

Měřeni

=

Rl

s.

+ (R N -

Rl) -8'

+ Y iL -

~

Yd"

(ll)

Rl' RN jsou rozchody jeřábové dráhy na začát
ku a na konci měřeného lÍseku,
8 je vzdálenost mezi měřenými rozchody Rl
a Rx,
8 i je vzdálenost mezi měřeným rozchodem Rl
a určovaným rozchodem R i ,
Y iú je vodorovná· úchylka podélné střednice
kolejnice od vztažné záměrné přímky
AC na levé větvi,
Y iP je vodorovná úchylka podélné střednice
kolejnice od vztažné záměrné přímky
BD na pravé větvi.

Vzdálenosti 8 i je potřebné určit s přesností 0,1 m
a mohou být proto převzaty z technické dokumentace
příslušné jeřábové dráhy. K měření rozchodů se
použije ocelové pásmo délky 20 --:- 30 m a průřezu
13 X 0,25 mm s milimetrovým dělením alespoň v úse
ku 10 cm, komparovaným v intervalu 1 metru při
napětí 98,1 N a teplotě +20 °C. Komparaci pásem pro
vádí Oborové kontrolní měrové st,ředisko Výzkumné
ho ústavu geodetického, topografického a kartogra
fického.
nÚe se k měření použije vhodný siloměr pro napí~
mLní pásma, případně další pomůcky (speciální pří
chytky atd.).
1::'1'0 měření rozchodů jcřábových drah ocelovým
pásmem je nutno uvažovat střední chyby:
-

z nesprávné délky (chyba komparace)
z nesprávného urěení teploty
z nesprávného napnutí pásma
z průhybu pásma
ze čtení a přiložení "O" pásma

aJ{

aT
ax
app

aOl"

Přesnost určení délky 30metrového ocelového pás
ma je v podmínkách metrologické lahoratoře VÚGTK
dána střední chybou aK = 0,2 mm.

rozehodu kolejnic

~·_~-S~

Rozchod kolejnie jeřábových drah se ve stanovenýeh
příčných rovinách určuje přímým měřením, tj. pomocí
ocelového měřického pásma. Co se týče přesnosti, je
tento způsob měření opodstatněný pro rozchod jeřá
bových drah do 20 m, max. 30 m. Co do pracnosti
a zajištění podmínek bezpečnosti praoi je měření roz
chodů v předepsaných příčných rovinách podle [2]
a [3] velice namáhavé a Ve většině případů se provádí
s porušením pravidel zajištění bezpečnosti. Je proto
úěelnější určit rozehod jeř;í,bové dráhy na začátku,
nakonoi a kontrolně uprostřed záměrných př'ímek
přímým ;měřením (oeelovým pásmem) nebo nepřim~'m
měř'ením (z pomoené základny nebo např. paralaktic-

geometrických . ..

ll."ým mOřením) a rozchod ve všeeh zhývajíoich příčnýeh
rovinách určit výpočtem z vodorovných úchylek mě
řených pomocí měřicího vozíku.
.Jednotlivé rozchody Ri ve stanovených příčných
rovinách se vypočítají při volbě záměrných přímek
podlc obr. 3, kde jsoU: body A, C a B, D voleny vose
kolejnic ze vztahu

b~

střednice

J.:

,

Ar

1
1

B
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Ohybu z nesprávného určení teploty
charakterizovat střední chybou
UT =

kde 
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měřidla

R. !X.Ut,

lze

Ut

je koeficicnt roztažnosti (pro ocel !X
= 11,5.10- 6 )
je střední chyba určení teploty měřidla.

Při Ut = 1 °0 a R = 30 m je UT = 0,35 mm. Prakticky
lze vliv této chyby snížit na polovinu, tj. při určení
teploty s přesností Ut = 0,5 °0 je U1'30m = 0,2 mm
a aT20m = 0,1 mm.
Při chybě v napnutí pásma UNP lze střední chybu za
nesprávné napnutí pásma vyjádřit vztahem

R.aNP
aN
I,de -

=

q.E

(13)

je rozchod kolejnic
je průřez ptísma (q = 3,25 mm 2 )
E je modul pružnosti(proocelE = 21 OOOkg/
/mm2)
aNP je střední chyba v napnutí pásma (při
použití přesného siloměru je aNP <
< 4,9 N).

R
q

Potom pro rozchod kolejnic 20 a 30 metrll je aN20m =
= 0,15 mm a aN30m = 0,2 mm.
Ohyba z průhybu pásma se podílí na přesnosti mě
řeného rozchodu hodnotou podle vztahu pro střední
chybu z průhybu pásma
lG h
RS.G2
arp ~--'j-jIah= 12.ps ap,

kde -

(14)

h je průhyb pásma
ah je stř'ední chyba určení průhybu
R je hodnota měř'eného rozchodu
G je váha 1 m ocelového pásma v kg
P je napínací síla v N
ap je střední chyba určení napínací síly.

Pro pásmo délky 20 m a při známé aNP s:: 4,9 N je
app < 0,1 mm a pro pásmo délky 30 m je app <
< 0,4 mm.
Ohybu ze čtení a přiložení "O" pásma k vyznačeným
bodům lze charakterizovat, při odečítání na desctiny
milimetru· střední chybou aop < V2.0,3 mm. Při
měření rozchodu jeřábové dráhy v příslušné př'íčné
rovině 4 X je střední chyba aop < 0,2 mm.
Souhrnná střední chyba přímého měření ocelovým
pásmem je potom dána. vztahem
a =- (ak

+ a~, -1. aRr + a~p + ~p)1/2

=

( (dR.

,~.
)
S·
+ dRn.-id nI .-§-- dYiL + dYiP

(16)

(12)

R je rozchod kolejnic
!X

dn

(15)

a pro hodnoty rozchodu jeřábové dráhy 20 m a 30 m je
a20m = 0,3 mm, a30m = 0,7 mm.
Tuto přesnost lze rovněž dosáhnout např. při para
laktickém měření hodnoty rozchodu, nebo při použití
pomocné základny na jedné kolejnici a mčřcním všech
3 úhlů v trojúhelníku. Tyto metody mají uplatnění
zvláště při měření rozchodů R > 30 metrů.
Rozchod· jeřábové dráhy v jednotlivých př'íčných
rovinách je při volbě záměrných přímek podle obr. 3
dán vzorcem (ll). Skutečná chyba v určení rozchodu
sc vypočte pomocí vzorce

Podle zákona o přenášení středních chyb je
chyha určení rozchodu dána vzorcem

_ (2
Sr 2
8~
a Rl +-S2 aRn + S2

aR -

~

aRI

střední

2 -1. a 2yi )1/2
+ aYiL
l'

(17)
Za předpokladu, že se měření rozchodů pomocí oce
lového měřického pásma měří na začátku a konci
záměrných přímek s přesností aRo ' a že se vodorovné
úchylky podélných střednic kolejnic měří se stejnou
přesností a.u , bude maximální hodnota aR pro Si =
= 8, tj. pro SVS 2 = 1.
Potom lze vztah (17) přepsat na vztah
aR = (3 a~o

+ 2 ( 2)1/2

(18)

1/

Střední chyba určení rozchodu jeř'ábových drah je
potom s uvážením maximální délky záměrné přímky
80 m dána hodnotou aR20m = 1,0 mm a aR30m =
= 1,5 mm. Tyto hodnoty určení rozchodu jeřábových
drah odpovídají požadavkům ČSN 272430 L3]
a MN 984311 [2], viz tab. 1.

Měř'ení v ýškových úchylek pojezdových
ploch kolejnic

4.3

:Měření výškových úchylek a výškových rozdílů ko
lejnic se provádí pomocí nivclačního přístroje a ni
velačního měřítka upevněného na měřicím vozíku ve
stanovených příčných rovinách nivelací v obou smě
rech.
Nivelační přístroj se upevní na kolejnici pomocí
speciální podložky. Úsek na nivelačním měřítku se čte
s přesností na milimetry. Výškové úchylky pojezdové
plochy kolejnice v měřených bodech se vypočtou v mm
z rozdílu relativních výšek vzhledem k nejvyššímu
bodu dráhy. Výškové rozdíly pojezdových ploch ko
lejnic ve stanovených příčných rovinách se vypočtou
v mm z rozdílu relativních výšek bodů v téže příčné
rovině.

Vzhledem

k

metodice

měření

a

požadavkům

ČSN 272430 [3] a MN 984311 [2] rozbor přesnosti
měření

tohoto geometrického parametru není potřeba
je zřejmé, že př'esnostní požadavky,
viz tab. 1, budou dodrženy.
provádět, neboť

5.

Závěr

Měření geometrických parametrů jeřá.bových drah ne
patří u n. p. Geodézie k příliš atraktivním zakázkám,
Je to hlavně z důvodů podmínek provádění těchto
prací, neboť je lze často řadit k rizikovým pracem
a dále z důvodu vysokých požadavků na přesnost
vzhledem k podmínkám měření. Pro národní hospo
dářství však mají tyto práce nesmírný význam.
Na základě provedeného rozboru přesnosti měření
byla stanovena metodika měření pomocí měřicího
vozíku, z které vyplývá efektivnost použití měřicího
vozíku pro měření jednotlivých geometrickýchpara
metrů jeřábových drah, zvláště pak pro nepřímé určení
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rozehodu kolejnic. Při měřcní jmenovaného geomctric
kého parametru dochází k úspoře 1 pracovní síly, což
přcdstavuje při cclkovém objemu prací 35000 SH
(rok 1\l82) a pracnosti měření rozchodu kolejnic vzhlc
dem k celkovému objemu prací 30% hodnotu
3500 SR, při dosavadním složení čety 2+1. Dále do
chází ke zvýšení rychlosti měření rozchodu, které lze
vyjádht 20% úsporou od celkové hodnoty pro měření
tohoto geometrického parametru, tj. 35000.0,3.0,2 =
= 2100 SR. Celková úspora činí tedy 5600 SR/rok.
Navíc dochází ke zvýšení bezpečnosti, neboť je omeze
na nutnost pohybu pracovníků po kolejích jeřábových
drah.
Nezbytným předpokladem dosažení přesnosti uve
dené v tomto článku je zkušenost měřičů a svědomi
tost pE provádění vlastního měření. Dalším předpokla
dem je zavedení veškerých korekcí vyplývajících
z textu a použití komparovaných měřicích pomůeek.
Problematika automatizace měření geometrických
pCLrametrů jeřábm'ých drah je stále otevřená, neboť
zatím se podařilo pohyb pracovníků po délce kolejnic
pouze omezit, nikoliv však úplně vyloučit. To bude
možné až zmizí. potřeba:
- vyznačovat důlky na pojezdové ploše 'kolejnice
a určovat polohu bodů ve smčru záměrné přímky
prostaničcním (viz odst. 4.1),
- měřit rozehod kolejnie v příčných rovináeh nebo
i jen v polovině délky záměrné přímky přímým mě
řením nebo nepřímým (z pomoené základny nebo
např. paralaktiekým měřením), jestliže je potřeba
pohybovat se po kolejnicích bez lávek.
Př'edmótem řešení bude automatická registrace vodo
rovnS'ch ,1 výškových odchylek a dále automatické
kontinuální snímání hodnot rozchodu kolejnic jehi
bových drah.
Snahou řešení tohoto problému je nejen zvýšení
produktivity práce při kontrolních měřeních a využití
souč,1sné dostupné přístrojové techniky, ale především
zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří měření prová

Měřeni

geometrických . ..
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Registrátor v přímém spojení
s počítačem SM-4j20

Ing. Tomáš Morávek,

Morávek, T. -

Vodrážka,

Jiří Vodrážka,
Geodézie, n. p., Pardubice.

528:681.327.11

1. Úvod

Automatické smmam a zázn",m měj'oných hodnot
pomocí registrátoru se dostávají do popředí zájmu
i v oboru geodézie a kartografie. Dějo se tak v souvislos
ti s automatizací číselné tvorby a údržby map. Re
gistrace se uplatřmje např. při snímání kartometric
kých souřadníc pro tvorbu mapy nebo pro výpočet
vÝTIlěr, žádoucí by byla při polním měření, avšak dosud
nejvícc je používaná při fotogrammetrickém proměřo
vání modelů nebo snímků.
Většina registrátorů používaných ve fotogrammetrii
jsou tzv. koordimetry vyrobené firmou Carl Zeiss
Jena. První koordimetry užívané v našem podniku po
zavedení fotogrammetrie byly typu C s výrazně
převládající mechanickou ěástí. Dalšímu nás užíva
ným typem byl koordimetr E, johož mechanika půso
bila časté potíže. Po něm následoval typ O, který je
již řízen mikroprocesorem.
V této době se u více podniků Geodézie projevila
snaha konstruovat vlastní registrační zařízcní. Před
poklad k tomu vytvořil rozvoj elektroniky a zavádění
nové výpočetní techniky.

2. ltešení v n. p. Geodézie Pardubice
Okolnost, že v n. p. Geodézie Pardubice je oddělení
fotogrammetrie z části v téže budově jako minipočítač
SM-4/20, navodila myšlenku postavit registrátOl',
který by pracoval v přímém spojení s tímto počítačem.
Myšlenka byla reaiizovt'Í.na jako řešení tematického
úkolu č. 1/83.
Z nákresu na obr. 1 je vidět princip funkce: Snímání
souřadnic probíhá od analogového vyhodnocovacího
přístroje přes převodník, složený z př'i.iímacích selsynů
a inkrementálních rotačních čidel (lRC), do elektro
nické části. Zde se impulsy předávané čidlem zpraco
vávají a v okamžiku spuštění registrace se jednotlivé
znaky předávají postupně v kódu ASCII na terminál,
který je vstupem do počítače. Spouštění registrace
řídí buď vyhodnocovatel pomocí nožního pedálu, neho
sc provádí automaticky v časovém režimu. Aktuální
větu je možné doplnit nebo upravit z klávesnice ter
minálu; ukončujc se spuštěním další registrace. Číslo
bodu se zadává buď pomocí čtyřmístné tastatury,nebo
automaticky zvětšováním o 1 při každé další registraci.

Přístroj byl navržen pro 4 souřadnice, ale realizován
jen pro tř'i. (Proto je na obr. 1 zapojení čtvrté souřadni
ce vykresleno čárkovaně.) Elektronická část s ovláda
cím prmelem a terminál SM 7202 jsou vyobrazeny
na obr. 2.

Popsaným funkcím na obr. 2 odpovídá následující'
stavba věty registrace:
CRLF - SSSS - CCCC - XXXX.XX - yyyy.yy
- ZZZZ.ZZ - DmmJ) ...
Význam symbolů:
oddělovače (mezery),
CRLF
návrat vozíku, posun řádku
nový zá
znam,
stálé číslo (např. snímku) - odpovídá ®
SSSS
vobr. 2,
CCCC
vlastní číslo bodu,
x, Y,Z souřadnice,
DDD .. jakýkoliv řetězec znaků doplněný z kláves
nice terminálu (např. skupinové číslo bodu).
Stálé číslo bodu a dopiňující znaky z terminálu mohou
a nemusí být užity.
Registrátor je vhodný pro záznam modelových neho
kartometrických souřadnic. Zadávání čísla -bodu
.z tastatury dříve užívaného koordimetru E umožňuje
uživateli snadnější obsluhu, než je tomu u koordi
metrú O a ll . .Možnost pOl1žití automatického inkre
mentuk číslu bodu a automatické registrace v časo
vém režimu zvyšují použitelnost přístroje.

Ověření přístroje

3.

Přesnost byla ověřována porovnal1lm výsledků vý
počtu transformačního klíče při současném použití

koordimetu G. Ověřovaný registrátor byl zapojen ke
stereometrografu F na místo kreslicího stolu. Pro čtyři
dvojice klíěů afinní transformace v rovině byly vy
počteny dvojice hodnot středních chyb, uvedené
v tab. 1.
Z uvedených hodnot je patrné, že u snímko~ých dvo
jic 305 a 306 je menší stí'ední chyba klíče u registrátoru
a u dvojic 807 a 308 je menší střední chyba klíče u koor
dimotru G. Přitom rozdíly jsou malé a jsou odůvodněné
zaokrouhlováním registrace na 2 desetinná místa při
'I.' ab. 1

fotogram
metrický
přístroj

m xy

koord.
G [lJ

m",y

salsyny

ovládací
panel'

~~

Obr. 1 Schéma funkce registrátoru

číslo
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registrátor
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I

I

součet rozdílů
-
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Foto: Pavel Hyksa,
Geodezie, n. p., Pardubice

Tlačítka

pro zavedení zvolených hodnot souřadnic x, y, z
Volba hodnot souřadnic zaváděných pomocí tlačítek CD
Volba 4-ciferného stálého čísla
Tlačítko pro zavedení čísla ® do věty registrace
Síťov~ tlačítko se světelnou indikací zapnutí a připojení IRC
Volba režimů: - automatická registmce s časy podle !J)
-,- spouštění registrace vyhodnocovatelem
- lokální režim: automatické snímání s(J1[řadnic s výstupem naterrninál, ale bez
do počítače (slouží· k vyhledávání bodu podle souřadnic)
Volba časových intervcdů pro automatickou registmci:
.
- 2 vteřiny
- 4 vteřiny
- 8 vteřin
Tlačítko pro automatické zvětšování čísla bod1l o 1
Klávesnice terminálu

statisticky nízkém počtu pozorování (pro přesnost
je počet bodů dostatečný). Zkouška byla
později opakována s daty pro výpočet čtyř transfor
mací v prostoru s použitím všech tří souřadnic. Výsle
dek hyl obdobný. Přesnost registrátoru je tedy dobrá.
Provozní spolehlivost zatím nelze vyhodnotit, protože
registrátor dosud nebyl dlouhodobě provozně zatížen.

4.

přenosu

dat

Závěr

výpočtu klíče

Přístroj

byl po prvé provozně užit při dokončování
vyhodnocení lokality Urbanice v době, kdy koordi
metr G nebyl funkčnÍ. Pro čtení dat byl užit služební
program PIP. Aby čtení a ukládání dat hylo bezchybné
i při zatížení počítače více úlohami, byl uvedený pro
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gram pri dalších zkouškách prejmenován a instalován
do systému s vEítší prioritou.
Pro provoz bcz závislosti na počítači SM-4j20 muže
registrát.or být upraven pro výstup na pružný disk
pomocí zaľízení Consul 271.2 bez užití terminálu.
Ponevadž konsŤruované zaľízenÍ má charakter
standardní periferie s výstupem dat v kódu ASCII,
existuje i možnost pripojcní k libovolnému mikro
počítači 8 ukládáním dat nejlépe na pružné disky.
Pľímé spojení registrátoru s počítačem zvyšuje jeho
využitelnost tím, že usnadňuje počítačovou podporu
vyhodnocení a pr'cdzpracování dat.
Konstrukce registrai'mích zanzení dokumentuje
jednak možnosti, které skýtá současný rozvoj elektro
niky u nás, jednak schopnosti našich techniku.
LITERATURA:
[l] VODRÁŽKA, J.: Dokumentace ľ'ešení TÚ 1/83.

geodézie, n.p .. Pardubice,

L2] STEPÁN, P. aj.: ZpnívaKRB č. 39/85. Geodézie,

p., ,Pardubice. 1985.
_
VODRÁZKA, J.: Registrátor
ve spojení ON-LINE spočítačem SM-4/20. Zpra
vodaj č. 3/85, Geodézie, n. p., Pardubice, 1985.
Tl.

La] l\WHAVEK, T. -

Obr. 3 Registrátor pfi provozu
Foto: Pavel Hyksa,
Geodézie, n. ]l., Pardubice

Do redflkce došlo: 20. 12. 1985
Lektoroval:
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námestník riaditel'a Slovenskej kartografie, n. p.,
Bratislava

Možnosti použitia sieťovej analýzy
v podnikovej praxi
519.23:528.92

1. ÚV(Hl

stručné vysvetlenie postavenia a účelu operačne
analýzy pre racionalizáciu podnikového rozhodo
vania,
- popis a hodnotenie metódy kritickej cesty ako jed
nej z hlavných metód sieťovej analýzy,
- ukázanie na možnosti,predpokhLdy a príklady
pou~itia sieťovej analýzy v rôznych oblastiach ria
diaceho ako ,J,j rozhodovacieho procesu Slovenskej
kartografie, n. p., Bratislava (SK),
- pomôcť predovšetkým vedúcim pracovn~kom orgcl
nizácií rezortov Českého úfadu geodetického a kar
tografického (ČÚGK) ako aj Slovenského úradu
gcodézie a kartografic (SÚGK) lepšie sa orientovať
v Bieťovej analýze, poskytnúť aspoi1 zákhLdné prak
tické znalosti a umožniť im rozhodnutie o vhodnosti
jej použitia.
Uvedené konkrétne príklady aplikácie sieťovej
analýzy metódou kritickej cesty v podmienkach SK
obsahujú sieťov:é grafy zjednodušené, s vy~načením
len hlavných druhov činností a ich nadväzností - ako
uká~ky názorného metodického postupu y podnikovej
praxi.

-

Dynnmický rozvoj československej ekonomiky vyvo
láva objektívnu potrcbu systematického zdokonaľo
vania metód riadenia ne rozhodovania. Z toho dôvodu
v súčasných podmienkach rastúcej zložitosti výrob
ných, technologických, pracovných aj spoločenských
procesov, ekonomickej náročnosti, nemožno vystačiť
s bežnými metódami [l J.
Ak si uvedomíme, že najväčšie rezervy nášho nác
rodného hospodárstva sú práve v organizácii práce
,J, v riadení, prichádzame k záveru, že do týchto oblastí
je nutné zaviesť exaktné vedecké metódy ,J, prostried
ky.
Medzi účinné metódy vedeckého riadenia a organi
zácie práce patria aj matematické metódy všeobecne
a metódy operačnej analýzy zvlášť [2], ktoré dávajú
širokú škálu účinnych nástrojov na racionálne spôsoby
riešenia rozhodovacích úloh.
Veľkú obľubu si získa In a doteraz udržuje skupina
metód sieťovej analýzy.
.
Oh&(\}ho~ ~ zm!slom tohto príspevku je:
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2.

Operačná analýza v racionalizácii podnikového
rozhodovania

Racionalizácia rozhodovania a riadiaceho procesu so
cialistického podniku je aktuálnou úlohou tohto ob
dobia ako objektívne nutný vývojový stupeň rozvoja
podnikovej ekonomiky. Je vyvolaná prechodom k in
tenzifikácii výrobno-hospodárskych procesov.
Pod pojmom operačná analýza (variantný názov
operačný výskum, výskum operácií a pod.) sa rozumie
súbor určitých prístupov a metód (predovšetkým ma
tematických), ktoré sú vhodné na riešenie rozhodo
vacích úloh [3, 4].
Pri uplatnení operačnej analýzy venujeme pozor
nosť celému komplexu otázok rozhodovacieho procesu
- to znamená od vzniku, cez vymedzenie a formulá
ciu problému, modelovú tvorbu a riešenie, k rozboru,
uplatneniu získaných výsledkov v praxi a kontrole
ich plnenia.
Operačná analýza zahŕňtt rozsiahlu skupinu metód
najrôznejšieho charakteru, ktorých modely sa najviac
používajú na riešenie problémov v hospodárskej ob
lasti.
Z hľadiska potrieb riadiacej praxe možno metódy
operačnej analýzy členiť do týchto skupín [5, 6, 7]:
-

matematické programovanie (lineárne, nelineárne,
celočíselné, parametrické, stochastické, systémové
dynamické),
- štruktúrna analýza,
- metódy teórie hier a strategického choval\ia,
- sieťová analýza,
--- metódy riešenia sekvenčných úloh,
- korelačná, regresná amultivariačná analýztt,
c-::- metódy teórie frontov, zá~ob, obnovy a údržby,
- metódy hromadnej obsluhy,
- heuristické metódy (rozhodovacia analýza, rozho
dovací strom, rozhodovacie tabuľky).
Aj keď metódy operačnej analýzy uplatňujú svoje
prednosti predovšetkým v zložitých úlohách a ich
dekomponovaných častiach, ich možné využitie sa
vzťahuje na celé spektrum rozhodovacích problémov,
a teda i na relatívne izolované a jednoduché úlohy.
Všeobecne možno operačnú analýzu aplikovať ako na
rozbory týkajúce sa budúcnosti (taktické, strategické
riadenie a pod.), tak i súčasnosti (vrátane riadenia
v reálnom čase), prípadJ;le i minulosti (rozbor príčin,
analýza tendencií a pod.).
Charakteristickým rysom metód operačnej analýzy
je prevedenie reálnych situácií, javov a vzťahov do
matematického vyjadrenia prostredníctvom modelov.
Väčšie uplatnenie z metód operačnej analýzy pri
rozhodovaní podnikov dosiahli lineárne programova
nie, teórie obnovy, teória zásob, teória hier, teória
frontov a metódy sieťovej analýzy.
Najväčší význam má lineárne programovanie a sieťo
vá analýza, ktoré sú najrozšírenejšími modelmi pri
rozhodovaní v podnikovej činnosti.

3. Siet'ová analýza
Pod pojmom sieťová analýza (variantný názov sieťové
plánovanie) sa rozumie súhor metód a modelov patria
cich do oblasti operačnej twalýzy, používaných na
rozbory, plánovanie, riadenie a kontrolu zložitých

projektov (procesov, zákaziek, úloh, akcií, harmono
gramov apod.), pričom formou grafického znázornenia
je sieťový graf.
Metódy sieťovej analýzy tvoria súhrnnýnázovpre
metódy, ktorých spoločný základ tvorí teória grafov,
, teória sietí, teória pravdepodobnosti a matematické
programovanie.
Základným cieľom metód sieťovej analýzy je yyty
povanie činností, ktorých skrátenie alebo predlženie
ovplyvní priebežný čas celého projektu. Tieto činnosti
ležia na tzv. kritickej ceste.
Najznámejšími a najrozšírenejšími metódami sieťo
vej analýzy sú [ll, 12, 13, 14, 15, 16]:
a) metóda CPM (Critical Path Method) - metóda,
kritickej cesty,
b) metóda PERT (Program Evaluation and Review
Technique) - metóda hodnotenia a preskúšania
programu.
}/Iodifikáciou týchto dvoch základných metód sieťo
vej analýzy vzniklo už vyše 80 rozličných variantov [8].
Sú to napríklad:
-

ALS (Assembly - Line Scheduling), metóda syn
chronizácie operácií na prúdových linkách,
- GERT (Graphical Evaluation and Review Techni
que), grafická metóda vyhodnocovania a kontroly,
- LOB (Line of Balance), metóda bilancovania vý
roby,
- MP}/I C:VIetra Potencial Method), metóda potenciá
lov,
- RAMPS (Resource Allocation and Multi Project
Scheduling System), metóda rozmiestňovania zdro
jov a viacprojektového plánovania,
- metódy typu COST a pod.
Základné metódy CP}/I tt PEH,T sa zaoberajú len
funkciou času. Ich modifikácie v rozličnej podobe
priberajú aj funkciu nákladov, napríklad CPM/COST,
PERT/COST, prípadnc funkciu nákladov a zdrojov.
Praktické využitie uvedených metód sieťovej ana
lýzy ukázalo, že sú zatiaľ najprepracovanejším nástro
jom riadenia nadväzných procesov.
Hlavnó efekty použitia týchto metód spočívajú v do
siahnutí kmtších lehôt prípravy a realizácie projektov,
často pri nezmenenýéh nárokoch na zdroje, predo
všetkým v dôsledku lepšieho postupu prác.

4. Praktická a}llikácia metódy CP~l v riadiacej činnosti
}lodniku všeobecne a konkrétne v }lodmienkach SK
Metóda CPM patrí medzi najčastejšie používané a naj
účinnejšie metódy operačnej analýzy.
Spočíva v rozložení projektu na čiastkové činnosti
a ieh časovom ohodnotení, ktoré sa graficky znázornia
prevážne formou hranovo definovaného grafu (obr. 3,
4), prípadne uzlovo definovaného grafu (obr. 5).
Podrobnejší popis metód sieťovej analýzy vrátane
metódy CPM je podaný napríklad v [4, 8,9,10,11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18]. Je preto možné sa tu obmedziť
len na základné informácie.
Metóda CPM je určená na plánovanie, operatívne
riadenie a kontrolovanie zložitých činností. Používa sa
v prípadoch, ak je dostatok podkladov na presné urče
nie času trvania činností.
Osvedčila sa v ČSSR pri veľkých a náročných pro
jektoch v priemysle, stavebníctve, obchode a v iných
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odvetviach národného hospodárstva, kde sú na prí
slušné výpočty použité počítače. Na vyhodnocovanie
(výpočet) sieťového grafu existujú štan(lardné progra
my ako možnosť programového vybavenia počítačov.
Napríklad na počítači EC 1033 možno riešiť problém
obsahujúci až 7500 činností [7].
Túto metódu možno úspešne použiť i pri stredných
a malých projektoch (do 100 činností), kde sa dajú
príslušné výpočty robiť ručne priamo v sieťovom
grafe, alebo pomocou tabuľky, respektíve incidenčnej
matice. .

Orientovaná hrana

(1)

...(i)
činn06~

li, jl
konoový
uzol

začiatočný

uzol
Obr. 1 Všeobecné

označenie 8ieťOl'ého

grafu

Postup aplikácie metódy CPM prebieha týmito sied
mymi etapami:
vymedzenie projektu a jeho činností,
zostavenie sieťového grafu,
doplnenie sieťového grafu základnými
údajmi,
-- stanovenie kritickej cesty,
- časová analýza sieťového gmfu,
- analýza zdrojov,
- aktm,lizácia sieťového grafu.

-

4.2 Druhá etapa grafu

časovými

Projekt predstavuje súbor činností, z ktorých sa skladá
zložitý proces. Činnosť je určitá, vopred vymedzená
časť projektu. Projekt sa rozloží na čiastkové činnosti,
presne sa vymedzia uzlové body medzi jednotlivými
činnosťami.

Tabuľková

Omačell1f1
Č1DJ1.osU.

forma

HlaYllé

grafu
Usol

~ č1nlloBtí

V8iu~

výstuP!lÝ

Tl'9an.1e
č1llnosU
Predch& Y
dňoch
dse..1úoa
č1D.D.osf

ti.1

li, .11
2

1
3

j

4

5

6

Al
A2

Prie8kum trhu.

O
l

l
3

-

24

Al

B

Redakčné poky~

l

2

C

Predpis opráv

2

l

Dl
D2

-

sieťového

TlačOYé

podklaq

Začidok
Č1llnOBt1

UkOllčellie
Č iDJI.os U

nutllÝ možllé
ti101 tlll t / Ol
8
7
9

možný

čaBOYá

:reze"a

10

II

II

O
63

24
35

24
74

Al

10

24

24

34

34

O
39
O

4

B

40

J.4

34

74

74

O

4
5

5
7

C

14
156

74

88

88

O·

Dl

88

88

244

244

Dl

7

88

237

95

244

D2

II

244

244

255

255

O

9

p

46

255

255

301

301

O

9
10

10
12

G

Hl

22
3

301
323

301
323

323
326

323
326

O
O

10

II

Hl

2

323

324

325

326

l

~. I

5

326

326

331

331

O

337

°

74

Kalkulácia zákazk7

5

6

P

Nátlač

7

8

G

Opravy po

Hl
H2

Tlač!

I

Signálny

J

Triedell10

12

13

K

Skladall18

13

14

J

6

331

331

337

Ll
L2

Balell1e

14
15

15
16

K

337

Ll

3
4

340

337
340

II

Expedícia

16

17

~

3

344

344

340
344
--
347

výtlaČOk

Celková

llutaé
t:/ ll

O
24

E

nátlač1

sieťového

V tejto etape sa vyjasňujú technologické a organizačné
väzby medzi činnosťami a· podmienenosť jednotli
vých činností.
Výsledkom je grafický model- sieťový graf, ktorý
sa skladá z dvoch geometrických prvkóv: uzlov (bo
dov) a spojovacích čiar, ktoré nazývame hranami
(obr. l). Uzol predstavuje časový okamih začatia
alebo skončenia jednej alebo Viacerých činností. Hrana
predstavuje spojnicu (spojovaciu čiaru) dvoch uzlov
(bodov) a znázorňuje činnosť. Hrana, ktorej je šípkou
priradená orientácia, sa nazýva orientov~,nou hranou.
Pomocou orientácie sa stanoví, ktorý uzol hrany
(obr. l) je začiatočný (i) a ktorý koncový (i), pričom

4.1 Prvá etapa - Vymedzenie proj ektu
a jeho činností

Tab. 1

Zostavenie

8
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Tab. 2 Hlavné druhy činnostirekonštukcie výrobných
priestorov

t/l/

t/O/

Hlavn' drUbT a1nnOBt!

Osnaa.lIi.
a1nnoat1

11,

l

~I

Tru.lIi.
lS1nnoati
" dňooh

tj/O/

tJ/li

~-------,

I trva.nie činnosti

tij: čffisová r,ezerval

I

tij

2

.--

I

I

l

UbI'. 2 Schéma

A

Pre'hhgyani•• xped.ť01e brell:lalllalSA6ho
skladu "ýrolll:o-., čas\1
ihárBII:.~ preddzq

B

Likvidác1a 8\arých

O

S\avba no-.ých prieaok, výmena dverí

20

D

Kl.ktro1nitalácia

37

II:

Vodo1nštalácia

31

,

D••cntá! \.chnologiok6ho sariadonia

13

II

.'t.r,r Oki.nf oblož.llie atien, položeAi. gWlO', ilia gyani.

22

H

lIoAUI technologického aariadoA1a

24

priečok

a dverí

8

10

časových

hudnôt

sieťového

grafu

chádza z objemu prác, normatívnych údajov, prÍpc1(lne
množstva zdrojov, ktoré budú k dispozícii na vy
konanie činností. (Jasovou jednotkou bývajú spra
vidla kalendárne dni alebo týždne.
V prípade Automapy Juhoslávie sú časové údaje
prevzaté z technicko-kalkulačného listu a z harmono·
gmmu spracovania zákazky..Jej sieť,ový graf (obr. 3)
je kombinovaný s informáciami o časovom odstupe.
Kapríklad činnosť B môže byť, Y;i1čatá po uskutočnení
uri':itej časti činnost,i A (označenej ako Al)'
4.4 Štvrtá etapa eesty

Stanovenie kritickej

Pre stanovenie kritickej eesty mozu byť uplatnené
rôzne výpočtové postupy. Za najznámejšie možno
pokladať výpočty:

platí:

i

<

j.

(l)

Hrana, ktorej je pridelené jedno alebo viac čísiel
(napríklad: čas trvania, nároky na zdroje a pod.), sa
nazÝVi1 ohodnotenou hranou (obr. 4). V sieťovom gmfe
okrem reálnych činností sa vyskytujú ešte fiktívne
činnosti, ktoré nevyjadrujú žiadnu činnosť ani čas,
ale závislosti medzi činnosťami. Fiktívna činnosť, sa
znázorňuje čiarkovane a čas jej trvania sa rovná vždy
nule (obr. 3,4, 5).
Zostaveniu sieť,ového grafu treba venovať maxi
málnu pozornosť, lebo ako sa uvádza, 80-90 % úspe
chu metódy OPM plynie zo samotného zostrojenia
sieťového grafu [9].
4.3 Tretia etapa - Doplnenie sieť,ového
grafu základnými časovými údajmi
sieť,ového grafu sa najprv pripraVÍ ta
(tab. 1,2,4). Každá činnosť v sieť,ovom
grafe sa ohodnotí časom trvania (obr. 2). Pritom sa vy

Na zostavenie
huľka činností

-

priamo v sieťovom grafe,
pomocou tabuľky,
pomoeou incideÍlčnej matiec,
ďalší spôsob (nad 100 činností) spočíVi1 v tom, že
sieť,ový graf sa zakóduje a výpočet vykoná počí.
tač.

Na porovnanie základných spôsobov výpočtu v sie·
analýze si postupne znázorníme tieto príklady:

ťovej

a) spracovanie Automapy Juhoshí.vie v mierke
l : 850000 (v grafiekej - obr. 3 a tabuľkovej for
me - tab. l),
b) rekonštrukcia výrobných priestorov (v grafiekej
- obr. 4 a maticovej forme - tab. 3),
c) zavádZlanie brigádnej formy organizácie práee
a odmeňovania (v grafickej - obr. 5 a tabuľkovej
forme - tab. 4).
4.4.1

Výpočet y sieťovom

l~učný výpočet

prebieha v týchto krokoch:

c

Obr. 3 Sieťový gmf spracovania Automapy Juhoslávie
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obzo~

11~

távajú viaceré činnosti, najväč:ší zo súčtov urcuJe
najskôr možný termín danej ud"losti. Tento termín je
urč:ujúci pre začiatok nadväzujúcich č:inností. Naj
skôr možný termín koncového uzla udáva trvanie
projektu ako časovo najdlhšiu cestu:
- 347 dní pri spracovaní záJmzky Aut.omapa Juho
slávie (uzly: 0-1-2-4-5-7-8-9-10-12
-13-14-15-16-17, obr. 3),
- 91 dní pri rekonštrukcii výrobných priestorov
uzly: 0-1-4-5-6, obr. 4),
- 255 dní pri zavádzaní brigádnej formy organizácie
práce a odmeňovani,. (uzly: 1-2-4~6-9-10,
obr. 5).
22/,~

37/2
Sieťový

Obr. 4

flrnf rekollMrukcie výrobných pl'iest()/'Gv

činností

Tab. cl Hlavné druhy
formy

1. Juo]{

VypoÓít.}1jÚ sa "najskôr možné začiat.ky" (t i lOI ) a "naj
"kôl' možné konce" jednot.livých činností (t/O l). Post.u
pujeme od začiat.očného uzla v smere nadväzností
ďalších činnost.í. Za "najskôr možný začiat.ok" každej
činnost.i považujeme maximálnu z hodnôt., ktoré udá
vajú "najskôr možné konce" všetkých činností ju
predchádzajúce. To znamená, že v uzloch, kde sa stre-

Tab. 3

Výsledkom tohto výpočtu "vpred" sú: "najskôr
možné začiatky" (tiO)) a "konce" činností (tl Oi ).
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2. krok
Vypočítajú sa "najskôr prípustné začiatky" (t~ll)
~1 "konce" činností (WI). Tu platí pravidlo, že najmenší
súčet

zo všetkých nasledujúcich činností určuje naj
neskôr prípustný koniec činnosti.
Výsledkom uvedeného výpočtu "vzad" sú: "naj
skôr prípustné začiatky" (till) a "konce" činností
(WI), ďalej časové rezervy ako rozdiely medzi "naj
skôr možnými" a "najneskôr prípustnými začiatkami"
ale bo "koncami" činností.

3. krok
Stanoví sa kritická cesta, ktorá zahrňuje činnosti
u ktorých "najskôr možný zač:iatok" je zhodný s "naj_
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Obr. 5 Sieťový graf zavádzania brigádnej formy

neskôr prípustným koncom". V našom prípade je to
najdlhšia cesta v sieti, ktorá tvorí postupnosť činností
nadväzujúcich na seba v smere šípiek od začiatočného
po konc;lOvý uzol a je vyznačená silnou čiarou (obr. 3,4).
Akákoľvek zmena trvania na tejto ceste ovplyvňuje
konečný termín projektu.
'
Kritická cesta predstavuje sled činností, ktorý je
potrebné dodržať a ktoré nemajú žiadnu rezervu. Pre
činnosť na kritickej ceste platí totožnosť:

tp),

(2)

tiO I = WI.

(3)

tiO)

=

Ak označíme Tn ako celkový čas trvania projektu
a Tp ako požacj.ovaný termín jeho skončenia, potom
platí:
T~OI < TJ! = T~ll,
(4)
to znamená, že požadovaný termín skončenia nemôže
byť menší (kratší) ako "najskôr možný koniec" (daný
časom trvania činností ležiacich na kritickej ceste)
a rovný "najneskôr prípustnému koncu".
4.4.2

Výpočet

v

tabuľke

Najprv sa vypočítajú "najskôr možné termíny" (zhora
dolu) a potom "najneskôr prípustné termíny" (zdola
nahor). Ďalej nasleduje výpočet rezerv, t. j. rozdie
1 - tjDi .
medzi tp) - W), respektíve W
Tabuľku možno zároveň využiť ako vstupné médium
na použitie výpočtovej techniky.
4.4.3

Výpočet

Postup

pomocou

výpočtu

incidenčnej

matice

je takýto (tab. 3): '

1. krok

Zostaví sa základná časť matiee, v ktorej sú v riadkoch
uvedené začiatočné a v stípcoch konečné uzly čin
ností.
2. krok
Zo stlpcov incidenčnej matice sa postupne vypočÍ
tavajú "najskôr možné začiatky" (t~Oi) a "kónce"
(WI), rovnako ako pri výpočte v tabuľke (tab. l).
3. krok

Zostavujeme ju buď z vypočítaných údajov sieťového
grafu (obr. 3) alebo výpočet robíme priamo v tabuľke
(tab. l). Postupuje sa obdobne ako pri výpočte v sieti.

Z riadkov incidenčnej matice sa vypočítajú "najne"
skôr prípustné začiatky" (WI), rovnako i),ko pri vý
počte v tabuľke (tab. l).
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4. krok
Vypočítajú
začiatkom"
(t~O»), ako

sa rozdiely medzi "najneskôr prípustným
(WI) a "najskôr možným začiatkom"
aj "najneskôr možným koncom" (t\lI)
a "najskôr možným koncom" (tlO I ):
.

t?1 -

tlO!,

(fí)

t?) -

tjOl.

(6)

Činnosti, u ktorých je rozdiel rovný nule, ležia na lui
tickejceste (O-A-D--G-H v tab. 3). Rozdiely
väčšie ako nula udávajú hodnotu časovej rezcrvy,
s ktorou je príslušná činnosť spojená.
To, či je správny výpočet, sa zistí tým, že všetky
údaje v matici musia byť nad hlav nou diagonálou.
Časová analýza sieťového

4.5 Piata etapa grafu

Cieľom tejto etapy je dosiahnuť, skrátcnie kritickej
cesty. Preto sa kontrola plnenia úloh sústreďuje na
činnosti ležiace na kritickej ceste.
V tejto fázo časovej parametrizácie jednotlivých
činností projektu sa stanovujú tiež časové rezervy.
Všetky tie činnosti, ktoré neležia na kritickej ceste,
obsahujú určité časové rezervy. Ich použitie má veľký
. význam najmä pri využívaní pracovníkov, materiálu
a strojov, pretože ich môžeme presunúť na výpomoc
kritickým činnostiam, čím dosi~1hneme zníženie Č~1SU
celkového trvania projektu. Z týchto príčin skúmanie
časových rezerv a ich využívanie na skrátenie kritickej
cesty patrí k hlavným cieľom metód sieťovej analýzy.
V hospodárskej praxi majú prakticky význam a naj
väčšie využitie [8, 10]:
- celková časová rezerva (CR),

CR
-

volná

časová

= tjll 

tt

OI -

'ii'

(7)

tii'

(8)

rezerva (VR),

VR

=

tlO I

-

tl 01 -

CR je vyjadrená množstvom času, o ktorý možno
najviac prekročiť trvanie činnosti alebo posunúť, za
čiatok činnosti oproti jej "najskôr možnému začiatku",
pričom sa nemení pôvodné trvanie celého projektu.
VR je vždy súčasťou CR, preto nemôže prekročiť
jej výšku. Platí tu vzťah:

VR<CR.

(9)

Pri využití VR nevznikajú žiadne následky pre nasle
dujúce činnosti.
4.6 Šiesta etapa -

ktoré znižujú nadmernó nároky na zdroje v niektorÝch
obdobiach. Analýza zdrojov umožúuje preveriť, kvalitu
vypracovaného časového plánu - čím sú nároky na
jednotlivé zdroje rovnomernejšie, t)'m kvalitnejší je
časový plán.
Sieťový graf s ohodnotením zdrojov (pracovníkov)
je na obr. 4, pričom prvé číslo pod hranou označuje
trvanie činnosti v dňoch, druhé za lomenou čiarou
nárok na počet pracovníkov.
4.7 Siedma etapa -- Aktualizácia
grafu

sieťového

V rámci tejto etapy sa vykonáva kontrola plnenia
termínov jednotliv)'ch činností, aby sa v prípade
zmien mohol celý priebch projektu prehodnotiť podľa
skutočného stavu. S rastúcou d1žkou obdobia však
klesá pravdepodobnosť správnosti odhadov~1llých hod
nôt (obr. 6), na ktoré ,om vzťahujú [12J.
Zisťujú sa preto odchýlky od prijatého postupu a na
základe týchto informácií sa aktualizuje sieť,ový graf
odo dúa jeho kontroly do jeho skončenia. Všetky zine
ny sa teda prenášajú spätne eto sieťového grafu, ktorý
je takto priebežne aktualizovaný. Súčasne sa nanhujú
opatrenia, aby sa dosiahol plánovaný termín projektu.

5. ]Uoznosti použitia llH·ttícly ePM v poclmienkach kar
tografickej výroby
V podmienkach SK Set javia tieto oblasti, v ktorých je
možné s úspechom postupne začať využívať metódu
CPM:
riadenie údržby,
invent.arizácia hospodárskych prostriedkov,
úlohy vedecko-technického rozvoja,
plánovanie výroby,
zavádzanie II. etapy zvyšovania ekonomickej
účinnosti mzdových sústav,
- zlwádzanie brigádnej formy organizácie práce
a odmeúovania,
.
- príprava veľtrhov a výstav,
- náborové a propagačné akcie,
- komplexné hodnotenie podniku,
- účtovná uzávierka,
- zavádzanie mechl1nizácie a automatizácie niekto
rých administratívnych činností,
- výskumné a vývojové práce,
- technickoekonomická príprava a zavádzanie výro
by nových výrobkov,

-

Analýza zdrojov

Jej cieľom je určiť celkové nároky projektu na zdroje
(napríklad: pracovné sily, materiály a pod.) v jednotli
vých časových obdobiach, zistiť ako sú tieto nároky
zabezpečené, prípadne ako sú jednotlivé zdroje využité.
Pokiaľ sú zdroje dostatočne veľké, nie je treba termíny
projektu meniť. V opačnom prípade je treba čas trva
nia mektorých činností a celého projektu pred1žiť tak,
aby v žiadnom časovom intervale neboli nároky na
zdroje vyššie než disponibilné zdroje. V záujme rovno
merného využitia zdrojov sa vykonáva ich vyrovnanie,
to znamená že sa, vykonajú také posuny činností,

SPO!.AHLIVOSŤ

ODHADU
DLŽKÄ PLÁNOVACI~HO
OBDOBIA
Obr. 6

1986/131

Zá1'islosťistoty

odh(tdl.L od

pláJlomnŕho

horizontu

Geodetický a kartografický obzor
ročník 32/74, číslo 5/1986

Nemec, Š.: Možnosti použitia . ..

132

- rekonštrukcia a modernizácia,
- racionalizačné akcie,
- prognózovanie,
- inovácia výrobkov,
- zabezpečovanie zložitých administratívnych úloh,
- reorganizácia vÝToby,
- príprava školení a konferencií,
- zostavanie zložitých správ a rozborov,
- rozsiahle organizačné práce a iné.

Dobré praktické skúsenosti vedú k tomu, že i cez
nedôveru ll, ťažkosti sa stále viac organi
záciív ČSSR rozhoduje pre použitie metód sieťovej
analýzy.
Tieto skúsenosti by mali viesť k hlbšiemu štúdiu
týchto metód a k prieskumu možnosti ich postupnej
aplikácie a rozšírenia aj v odbore geodézie a karto
grafie.

Možnosti použitia metódy CPM v SK sú široké
a mnohostranné. Potrebné je však vytvoriť kvalifiko
vaný tím pracovníkov, ktorý sa bude metódami sieťo
vej analýzy zaoberať a ~ayádzať ich uplatnenie do
praxe. Dalej je potrebné tiež vybudovať vhodný
riadiaci systém tak, aby väzba plánovania lehôt,
zdrojov a objemov projektov (predovšetkým harmo
nogramov zákaziek) bola napojená na časové výpočty
sietí grafov.
Zavádzanie metód sieťovej analýzy - ako všetkých
nových metód - je dlhodobá záležitosť a vyžaduje
sústavnú húževnatosť na prekonávanie ťažkostí naj
rôznejšieho charakteru.
Aplikácia metódy PERT v podmienkach SK bude
.uverejnená v niektorom z ďalších čísiel časopisu.

LITERATÚRA:

6. Záver
Použitie sieťovej analýzy sa u nás v geodézii a karto
grafii zatiaľ nerozšírilo. Vývoj však smeruje k tomu,
že v budúcnosti bude sieťová analýza nevýhnutná pri
riadení zložitejších, ako aj väčších projektov a záka
ziek.
Zavedenie metód sieťovej analýzy umožúuje vedú
cim hospodárskym pntcovníkom zamerať pozornosť
na kritické činnosti jednotlivých projektov, a to ako
z hľadiska termínu plnenia, tak i z hľadiska vecných
požiadaviek na kapacity. Môžu sa tak včas a plánovite
uskutočniť také opatrenia, aby bolo zabezpečené splne
nie projektu v stanovených termínoch.
Metódy sieťovej analýzy majú výhradné prednosti
pred harmonogramami a Ganttovymi diagramami.
Väčšina z doteraz rozpracovaných a používaných
metéd operačnej analýzy v riadení materiálnej výro
by CSSR si vyžaduje v podmienkach organizácií re
zortov ČÚGK a SÚGK primeranú modifikáciu.
Pritom však niektoré, ako napríklad teóriu pravde
podobnosti, lineárne a dynamické programovanie
i sieťovú analýzu, možno použiť v jednoduchších si
tuáciách v takmer nezmenenej forme.
Na dôkaz tohto tvrdenia je uvedená aplikácia me
tódy CPM v konkrétnych podmienkach SK, a to roz
vinutím na troch schématických príkh1doch rôzneho
zamerania, ktorých výsledné sieťové grafy sú na
obr. 3, 4, 5.
Pripomína sa, že ide o prvé pokusy v tejto oblastI
s predpokladom širšej využiteľnosti tu naznačených
foriem metódy CPM a jej uplatnenia sa v mnohých
ďalších oblastiach nášho odboru.
Príklady praktického pou~itia metódy CPM v pod
mienkach SK sú volené ako ukážkové, za účelom
vysvetlenia jej podstaty a výhod.
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námestník predsedu SÚGK

Dodatok lektora:
Zvyšovanie ekonomickej účinnosti riadenia predpokladá
tiež· zdokonaľovanie metód plánovania. Preto, aj keď
v príspevku uvádzaná metóda sieťovej analýzy je
v ekonomickej teórii a praxi známa už dávnejšie, jej
zavedenie do praxe y podmienkach organizácií rezortov
geodézie a kartografie by holo užitočné.
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Z ČiNNOSTI ČSVTS
Hlavní

záměry

Ins! Jiří Vaingát,
tajemník eSV-GK, Praha

politickoodborné
činnosti ČSVTS - společnosti
geodézie a kartografie na rok 1986
[Ofl1.22:5281:06.05 ,,198fl"

J. Hlavni úkoly politiekoodborné činnosti (POČ)
V roce 1986 budepolitickoodborná činnost ČV a SV
geodézie a kartografie zaměřena nadále na
soustanié. a intenzívní uplatňování vědy ve všech ob
lastech geodézie a kartografie.
V souladu se závěry 15. a 16. zasedání ÚV KSČ
činnost společnosti geodézie a kartografie se orientuje
na pomoc inten7.Ívního rozvoje, intenzifikace a inovace
geodézie a kartografie fl prvořadým využitím rozvoje
vědy a techniky.
V konkrétních podmínkách odvětví se v tomto smyslu
orgány společnosti zaměří na součinnost ph zvyšování
efektivnosti geodetických a kartografických prací, a to:
aj k zajištění dalšího plánovaného růstu produktivity
prací, snižovánínáldadů včetně lÍspor energie a po
honných hmot na geodetické a kartograficke práce.
V tóto oblasti se členové společnosti geodézie a karto
grafie zaměří zejména na působení a prosazování
celospolečenských zájmů při zabezpečování pláno
vaných úkolů;
b) na větší uplatnění geodetických a kartografických
metod. a prostředků při řešení problémů národního
hospodářství, zejména v oblasti energetiky, staveb
nictví, těžkého strojírenství, životního prostředí,
ochrany a využití zemědělského půdního fondu a při
racionalizaci dopravy aj.
K zabezpečení řešení naznačených oblastí stanoví spo
lečnost geodózie a kartografie následující konkrétní
úkoly:
1. Využít metod a prostředků dálkového průzkumu
Země k ochraně a tvorbě životního prostředí.
2. Navrhnout program specializace vysokoškolského
studia smčru geodózie a kartografie v oboru dálko
vého průzkumu Země včetně otázek ochrany a tvor
by životního prostředí.
3. K urychlení vědeckotechnického rozvoje od první
ho roku 8. pětiletky zajistit účast společnosti geodé
zie a kartografie ČSVTS zejména na těchto rozho
dujících inovacích:
- podíl na. rozvoji systému automatizace geode
tických a kartografických prací s využitím inovova
né výpočetní techniky včetně racionalizace vstupů
a výstupů a využití dialogových metod s využitím
systému malých elektronických počítačů.
4. Podíl na racionalizaci využívání vysoce kvalitních
materiálů, postupú a pomůcek pro kartografické
a polygrafické práce s cílem dosáhnout maximální
možné nezávislosti na dovozu z kapitalistických
společnosti

v národním hospodář'siNí, předeyšfm účast na kom
plexních cílových programech.
10. Spolupracovat na výzkumu parametrů kvality geo
detických a kartografických prací.
Všechny tyto úkoly budou řešeny na základě dohod
se státními orgány a hospodářskými organizacemi.

II. Akce k

hospodářství.

9. Podíl na interdisciplinárním řešení výzkumu s cílem
navrhnout nové aplikace geodézie a kartografie

hlavních

úkolů

politiekoodborné

A. Akce se

zahraniční účastí

1. "Kartografické symposium"
Z - symposium se zahraniční účastí
Praha
24. a 25. září 1986
Garant: Ing. Aleš Hašek
Organizuje: DT Ol Praha

2. "XXIII. Burza technických zlepšení"
a "Geodetické informační dny 1986"
Z - BTZ
Brno
18. a 19. záH 1986
Garant: Ing. Milan Klimeš
Organizuje: DT 07 Brno

B.

(ďelostátni

akce

:1. ,,5. konference odpovědných geOdetl'l"
C - konference
Brno
1:1. a 14. listopad 1986
Organizuje: DT 07 Brno
4. "Mapy velkých

měřítek

pro národní hospo

dářství"
C - seminář

Brno
12. a 13. čerTna 1986
Garant: Ing. Josef Pukl
Organizuje: DT 07 Brno
5. "Aplikáeiafotogrametrie v inženierskej geo
dézii"
C - konference
Poprad 4.-5. září 1986
Garant: Doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc.
Organizuje: DT 13 Košice
6. "Spoločonské a národohospodárske funkcie

EN"
C - konference
Žilina
6.-7. listopad 1986
Garant: Ing. Ján Hyrník
Organizuje: DT 12 Zilina

států.

5. Př'ispět k využití nové generace elektronických dál
koměrů umožňujících automatický tok informací od
jejich sběru až k yýpočetnímu zpracování a digi
tálním výstupům.
6. Přispět k zhospodárnění mapovacích prací s využi
tím fotogrammetrických metod včetně zdokonale
nóho systómu. leteek{ho snímkoyání.
7. Napomáhat k zdokonalování progl'amoyého systé
mu MAPA a REN (registr eyidence nemovitostí)
a modernizaci jejich informační struktury s postup
nou integrací dat s informačními systémy jiných
odvětví a oborů.
8. Podíl na výzkumu ekonomiky geodézie a karto
grafie v souladu p požadavky intenzifikace národního

zabezpečení

činnosti

c. -Republikové

akce

7. "Nová letecká technika a kvalita sním
kování"
R - seminář
Pardubiúe
únor 1986
Garant: Ing. Petr Štěpán
Organizuje: P ČSVTS Geodézie, n. p., Pardubice
8. "Tematieké mapy SSR"
R - seminář
Bratislava
25.-26. březen 1986
Garant: Ing. Ján Pravda, CSc ..
Pořadatel: SV OS 1702
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D. lUezinárodní akce
Ped patronací ÚR ČSVTS a z povčř~ní mezinárodní
nevládní organizace ICA se bude v eSSR (ve dneeh
21.-24. září) konat mezinárodní akce "Zasedání vý
konného výboru ICA a stálých komisí ICA" v Praze.

III.

Zahraniční

tisku, popř. i v jiných masově sdělovacích prostřed.
cích.
Informace z u~kutečnčných POA budou předávány
až do poboček CSVTS-GK, a to formou přednášek,
besed apod. (stejně i ze zahr. zasedání).

VI.

styky

PoliticliOorganizační

a

raciona]izačni opatřeni

"y. oblasti zahr. styků orientují oba národní orgány
(eV i SV) svou činnost především na spolupráci s geo
det. a kart. společnostmi socialistických států - a to
něko lika formami.

ČV a SV ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie
bude i v roce 1986 věnovat zvýšenou pozornost rozvoji
a usměrňování pracovní iniciati\'y a tvořivého úsilí
členů na pomoc při plnění hlavních úkolů efektivního
rozvoje národního hospodářství v oblasti geodézie
Zejména formou
a kartografie. Ve spolupráci s resorty a hospodářskými
- dvoustranných dohod (Pracovní programy)
organi~acemi se bude i nadále vyhodnocovat podíl
- účasti na odb. akcích
členů CSVTS na plnění hlavních úkolů odvětví geodézie
- porad představitelů VTS-GK-ZSS
a kartografie.
Krajské výbory (MV'y Praze a Bratislavě) a pře
Účast na odborných akcích se děje stejně jako v mi
nulosti formou vyslání a přijetí (cca h 2 del.) na těchto dev8ím výbory poboček CSVTS budou i nadále prohlu
bovat úzkou spolupráci s příslušnými skupinami národ
akcích v rámci reciprocity, příp. jinými způsoby.
Dvoustranné dohody Pracovní programy. Tato ních výborů a Q,rg!:nizagemi Národní fronty - zejména
nová forma vznikla na základě nabídky odb. ťematiky s ROH., SSM, CSZ a SCSP.
Pro každou POA pohí,danouČSVTS-GK a význam
jednotlivých flOC. státú a zájmu o uvedenou problema
tiku. Jedná se zpravidla o 2členné delegace a dobu nější POA Krajských výb,9rů (MV) bude zabezpcčena
úč~st člena předsednictva eV-GK, rcsp. SV-GKS.
pobytu cca 4 dny (při přijetí i vyslání).
ev i SV bude neustále prohlubovat a podporovat
Styk s mezinárodními nevhídními organizacemi FIG,
ISPRS a ICA zajišťují i nadále čs. národní komitéty. spolupráci se státními a hospodářskými organizacemi
(formou dvou a vícestranných dohod) v duchu usnesení
(čs. geodetický komitét, čs. fotogrammetrický komitét,
vlády ČSR a ČSSR o poslání VTS na všech organizač
čs. kartografický komitét) pro tyto mezinárodní ne
ních stupních.
_
vládní organizace.
V přípravě sjezdu CSVTS se členové společnosti
Z vrcholných zasedání těchto organizací se koná
v r. 1986 již výše zmíněné "Zasedání Výkonného vý geodézie a kartografic ve zvýšenó míře b';!dou věnovat
výchově mladých vyhledáváním členů CSVTS, kteří
boru ICA" s cca 100 účastníky ze zahraničí.
Mezinárodní nevládní organizace FIG pořádá již mají předpoklady pro tvůrčí teshnickou aktivitu a pro
vykonávání funkce v orgánu eSVTS.
svůj XVIII. kongres ve dnech 1.-11. 6. (Toronto,
Krajské výbory (MV) společnosti geodézie a karto
Kanada). ČSSR se i zde bude prezentovat čs. národní
výstavou a odb. referáty (jak vyžádanými, tak i osob &:rafie při rozvíjení pracovní iniciativy členů poboček
eSVTS v zabezpečování úkolů hospodářského a vě
ními při zasedání jednotlivých komisí).
Jedním z hlavních bodů 15. porady předsedů a ge deckotechnického rozvoje v období 8. pětiletky a v roce
1986 budou:
nerál. seluetářů VTS-GK soc. zemí je i společný postup
v otázkáoh přípravy a na jednání kongresu FIG.
- orientovat socialistické soutěže jednotlivců i kolek
tivů v pobočkách eSVTS společnosti geodézie a 4;ar
IV. Ediční činnost a spolupráce s odborným tiskem
tografie v roce 1986 na počest XVII. sjezdu KSe;
- zaměřovat iniciativu pracovních kolektivů ve vý
Ediční plán na rok 1986
robních z,tvodech na:
Společnost geodézie a kartografie ČSVTS v rámci své
- inovaci výrobků a technologie,
ediční činnosti připravuje na rok 1986 vydání sborníků
- rozbor úrovně pracovišť,
k plánovaným odborným akcím (uvedeným v bodě Ilo).
- mobilizaci snadno dostupných rezerv surovin
y souladu sr dohodou O vzájemné spolupráoi mezi
a materiálů,
ČUGK,resp. SUGK a ČV, resp. SV společnosti geodézie
- odstraňování administrativních zábran ve smyslu
a kartografie bude i v rocc 1986 využí\-áno k publiková
"Iniciativy městské organizace KSČ v Praze
ní materiálů společnosti odborného časopisu "Geo
a pra~ských závodú k XVII. sjezdu KSČ .
. detický a kartografický obzor", zejména rllbriky
"Z činnosti ČSVTS".

VII.
V. Propagace a informace
Plán propagace a informace bude navazovat na získa
né zkuŘenosti z předcházcjícího období, zejmóna v pro
pagaci vědeckotechnických poznatků jednotlivých po
boček ČSVTS-GK, využívat osvědčené a hledat nové
formy přenosu informací vědeckotechnických poznat
ků a úloh, které staví před naši společnost vrcholná
~tranická zasedání a
"závěry". nejvyšších orgánů
CSVTS.
O POA se zahraniční účastí budou včas informovány
všechny sesterské VTS-GK.
NOf'né POA společnosti geodézie a kartografie budou
podle plánu PO Č propagovány i v odborném a denním

Rozšiřováni členské

základny a výstavba

poboček

V roce 1986 obdobně jako v létech pi'edcházejících bude
trvalá pozornost zamčí'ena na neustálé rozšiřování
člcnské základny spolcčnosti geodózie a kartografie,
zejména o mladé pracovníky vědeckotechnické inteli
gence (absolventy středních, odborných a vysokých
škol), přední dělníkY a techniky _a na jejich aktivním
zapojení do práce v pobočkách CSVTS. Současně jim
budou vytvářeny podmínky a potřebný "prostor"
pro odbornou činnost.
ČV-GK a SV-GKS bude i nadále prostřednictvím
svých odborných skupin usilovat o podchycení geodetů
a kartografů pracujících v jinjch resortech a jejich za
pojení do aktivní činnosti v CSVTS.

1986/134

Z ČINNOSTI ČSVTS

Geodetický a kal1tografický obzor
ročník 32/74, číslo 5/198&
135

Republikový semmar "Inžiniersko-geo-.
detické práce v strojárstve"
061.4(437.6)528.48:021

Odborná skupina 1701 iniíinierska geodé7,ia Sloven
výboru Geodeticko-kartografickej spolgčnosti
CSVTS v spolupráci s východoslovenským KY CSVTS
pre geodóziu a kartografiu a s Pobočkou (P) CSVTS pri
Geodézii, n. p., Prešov usporiadali v dr'íoch 21. a 22. ll.
1985 v Košiciach republikový seminár o inžiniersko-geo
detických prácach v strojárstve.

~kého

Seminár organizačne zabezpečil prípra,-ný výbor,
zložený z členov P-ČSVTS pri Geodó7,ii, n. p., Prešov,
pod vedením Ing. Michala Badidu, _CSc., riaditeľa
Geodézie, n. p., Prešov a predsedu KV CSVTS pre geo
dé7,iu a kartografiu. Tematiku seminára a výber pred
nášajúcich zostavila tematická komisia pod vedením
odborného garanta akcie prof. Ing. Ondroja Michal
čáka, CSc.
Seminár vych~dzal zo záverov XVI. zjazdu KSČ
a 8. zasadania UV KSČ a jeho hlavným cieľom bolo
sústrediť poznatky z geodetických prác v strojárstve,
realizovaných pri kontrole geometrických parametrov
výrobkov' a tttchnologických zariadení. Závery 8. zasa
dania ÚV KSC o urýchľovaní vedecko-technického roz
voja národného hospodárstva zdôraznili, že okrem
zvyšovania objemu a efektívnosti výroby treba venovať
maximálnu pozornosť vedecko-technickému rozvoju
výroby, jej kvalite a hospodárnosti. Kvalitu vyrá
baných súčastí v strojárstve charakterizuje okrem
iného aj tvarová, rozmerová a geometrická presnosť
a ich funkčná spoľahlivosť, ktorú kontrolujeme rozma
nitými fyzikálnymi metódami merania. V súčasnosti so
zvyšovaním efektívnosti nášho hospodárstva rastie aj
význam metrológie. Meraním získané informácie sú
všeobecne uznávané za správne a prisudzuje sa im
najväčšia dôležitosť pri .zvyšovaní kvality výrobkov
a šetrení surovín, palív, energic a materiálov. Rastúce
technologické, materiálové a kvalitatívne nároky na
strojové výrobky vyžadujú aj zvyšovanie nárokov mi
rozsah a kvalitu geodetických meraní.
Charakteristickým rysom prevažnej časti strojárstva
je stále zväčšovanie parametrov strojných zariadení,
ktoré so seboll nesie aj zväčšcwanie jednotlivých súčastí.
Veľmi často sa stáva, že tieto súčasti sú svojim charak
terom, zložitosťou a náročnosťou až na hraniciach vý
robných IIložností našich strojárenských podnikov.
V niektorých prípadoch dané moiínosti až presahujú
a .ie potom potrebné voliť nové výrobné technológie
a kontrolné metódy merania. Platí to nielen pre oblasť
veľkokapacitných energetických zariadení (atómových,
parných, vodných a pod.), ťažkej chómie, ale aj pre
oblasť obrábacích strojov i veľkostrojov (r)'padlá, za
kladače) pre povrchovú ťažbu hnedého uhlia a zeminy,
ako aj pre hutnícke a valcovacie zariadenia veľkých
rozmeroy.
Náklady na výrobu takýchto zariadení a výrobkov
dosahujú často miliónové hodnoty. Preto v súvoslosti
so zväčšovanílll rozmerov, so zložitosťou a náročnosťou
výrobkov a zariadení v strojárstve vznikajiJ. problémy
s ich presným meraním. V ostatn;'ch rokoch sa okrem
priamych metód merania používajú v strojárstve aj
metódy elektronické, laserové, optické a hlavne geode
tické. Prednosťou použitia geodetických metód v stro
járstve je možnosť určO\-ania priestorových geometric
kých vzťahov jednotlivých súčastí strojových techno
logických zariadení.
Uvedenú problematiku seminá,ra bližšie priblíži nasle
dujúci prehľad 16 príspevkov, dokumentujúcich rozsah,
kvalitu a aplikabilitu geodetických meraní strojových
zariadení v ČSSR a roznhnutých do troch tematic
kých skupín:

1. Meranie tvaru a rozmerov strojových zariadení.
2. Meranie geometrických parametrov strojových zaria
dení.
3. Meranie posunov a deformácií rôznych strojových za
riadení.

Prof. Ing. Ondrej Michalčá,k, CSc.: Meranie tvaru,
rozmerov a geometrických parametroy výrobkov a za
riadení v strojárstve
Ing. Štefan Valkovič: Problémy špeciálnych geo
detických meraní pri rekonštrukcii valcovacej trate
Ing. Štefan Lukáč - Ing. Alojz Kopáčik: Analy
tický spôsob určO\-ania geometrických parametrov
žeriavových dráh
Ing. Michal Badida - Ing. Michal Forint: Mera
nie kruhovej žeriavovej dráhy
Ing. Jozef Petráš, CSc.: Fotogrametrické meranie
deformácií mostových žeriavových dráh
Doc. Ing. Jozef Čerr'íanský, CSc.: Fotogrametrické
meranie deformácií železničného žeriavu
Ing. Václav Šanda: Kontrola geometrických para
metrú strojú pro povrchové dobývání uhlí
Ing. Michal Forint: Geodetické určoyanie geometric
kých parametrov guľoyého zásobníka
Doc. Ing. Viktor Gregor, CSc.: Fotogrametrická
kontrola kruhovitosti strechy kovovej nádrže
Ing. Ondrej Hudák, CSc.: Kontrola geometrických
parametrov rotačných pecí
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.: Meranie defor
mácií základov turbogenerátorov elektrární
RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc. - prof. Ing. Ondrej
Michalčák, CSc. Ing. Ľubomír Ondriš, CSc.:
Meranie malých zmien náklonu objektov v strojárstve
hydrostatickou niveláciou a kyvadlami
Ing. František Soukup - Ing. Jozef Weigel, CSc.:
Mikroni \'elace základú stroj írenských zafízení
Ing. Ján Hardoš: Meranie zvislých posunov kom
presorovej stanice tranzitného plynovodu
Ing. Ladislav Gargalovič Ing. Augustín Hor
. nák: Meranie na zabezpečenie zvislosti reaktora
Ing. Jifí Pažollrek. CSc. -'- doc. Ing. Miloslav Ve
selý, CSc.: Pfíspevek k prohloubení poznatkú o zpú
sobech registrace vertikálních posunú vybraných ob
jektú
Prehľad príspevkov dokumentuje, že účastníkom se
minára boli prednesené a prezentované referáty z rôz
nych aplikácií geodetických a fotogrametrických metód
v strojárstve. Možno konštatovať, že seminár umožnil
7,Ískať súbor veľmi podnetných informácií o súčasnom
stave inžiniersko-geodetickýq"h prác na strojárskych
objektoch i zariadeniach v CSSR a bol príležitosťou
na výmenu skúseností špecialistov i začínajúcich geode
tov v strojárstve. Prednesené referáty a bohatá disku
sia potvrdili dobré výsledky v tejto oblasti a priniesli
celý rad nových poznatkov a námetov pre další rozvoj
inžiniersko-geodetických prác v strojárstve.

SSlminár ,-;apadal do obdobia príprav XVII. zjazdu
KSO, t. j. do obdobia, kedy stranícke a štátne orgá,ny
venujú mimoriadnu powrnosť intenzifikácii národného
hospodárstva na roky 8. päťročnice a predstavoval jeden
z krokov prispievajúcich k skvalitneniu a širšiemu uplat
neniu geodetických prác v strojárstye i k urýchleniu
vedecko-technického rozvoja v našej vlasti. Účastníci
republikového seminára priaznivo ,-;hodnotili organizá
ciu podujatia a konštatovali, že splnilo vytýčené záme
ry i ciele.
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PŘÍSTROJOVĚ TECHNIKY

PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

Cirkumzenitál VÚGTK
srovnání

V

mezinárodním

520.256

Tab. 1
PÍ'Í8t1'Oj

CZ

I I

Kód

PYD

I

Sbll1iee

!

I

I

Ondřejov-Pecný

0,157"

I

a",

aT

I

0,117"

I

P",

I

TJ",

0,0109 8

71

37

-

---

Nejlepší
ASTR
PAST
PZT

a*

celosvětově

Nejlepší v
ASTR
PZT

I IRB
BJB
OS

Beijing, ČJLR
Ottawa, Kanada

0,145
0,109
0,109

0,117
. 0,079
0,087

0,0095
0,0065
0,0063

168
662
776

113
431
650

Potsdam, NDR
Ondřejov -- ASÚ ČSAV

0,169
0,153

0,140
:(0,112

0,0104
0,0108

27
247

22
118

I Irkutsk, SSSR
I

Evropě

I

PTA
OJP

I

I

Vedoucí sekce pro rotaci Země BIR (Bureau Interna
tional de ľHeure) M. Feisselová rm:eslala stanicím
pracujícím v oblasti optických pozorování zprávu
č. MFj9.2150 ze dne 16. ledna 1986 o některých výsled
cích za rok 1985. Jsou v ní uvedeny střední chyby pro
jednu pozorovací řadu šířky a,p a rotačního časn aT,
vypočtené z odchylek jednotlivých přístrojů od společ
ného vyrovnání BIH (po redukci o systematické staniční
opravy) a váhy p -c' n/a 2 , vyjadřující příspěvek daného
přístroje do společného řešení; n je počet měřených řad.
Údaje- množřmjí porovnat kvalitu měření všech 76 pří
strojů, které se v r. 1985 zúčastnily systematicky po
zorování variací zeměpisné šířky a rotačního času;
z toho je 31 přístrojů, které současn,ě určují obě veličiny.
Jsou to vizuální cirkumzenitál VUGTK (šifra CZ), vi
zuální Danjonův astroláb (ASTR), fotoelektrický astro
láb(PAST) a fotografický zenitteleskop (PZT). Porov
nání výsledků cil'kumzeuitálu s nejlepšími přístroji
těchto typů, vybranými podle kritéria
a* = Va~, + (15 aT cos 1p)2, je. uvedeno v tabulce.

Z tabulky je patrné, že cirkumzenitál VÚGTK (po-'
O'Oorovatelé V. Skoupý a J. KosLelecký) dosahoval
\- r. 1985 výsledkú jen o málo méně přesných než nej
lepší astroláb v Irkutsku. V celkovém celosvětovém
pořadí je mezi vizuálními přístroji (je jich 14) na 2-3
místě. Přitom je cirkmnzenitál podstatně menší, jedno
dnfíší a lehčí !lež astroláb, takže může být použit i pro
polní astronomické práce. Nižší ,-áhy přístroje PYD
jsou dány menším počtem pozorování, což je částečně
zpúsobeno povětrnostními podmínkami, jak je patrné
z porovnání vah pro další nejlepší evropské pi'ístroje,
Princip cirkumzenitálu opět ukázal své přednosti 
přesnost přístroje je v evropských podmínkách srovna
telmí i s fotografickým zenitteleskopem. Lm očeká\'at,
že fotoelektrický cirkumzenitál vyvíjený ve VÚGTK
přinese další zvýšení př'esnosti. Bude to opět přístroj
použitelný i v poli.

ZE ZAHRANiČí

některých částí statutu ISM. Několika zakládajícím
členům, kteN jsou ji.ž mimo akti::.ní službu, bylo při
znáno čestné členství \' prezídiu. Z CSS~ byla tato pocta
přiznána prof. K. Nesetovi a Ing. V. Svngrovi. Novým

VI. kongres mezinárodní společnosti
pro důlní měřictví (15M) v Harrogate
(Velká Británie)

_

prezidentem ISJ\I byl zvolen A. Navitnij (SSSR).
VII. kongres ISM se bude konat v roce 1988 v Leningra
dě v SSSR a VIII. kongres ISM se uskuteční v roce 1991
v USA.

V rámci kongresu se rovněž uskutečnilo jednání těchto

061.3(100)528.±8 :622.1

pěti

Účast

Georgij Karský, OSC.,
Geodetická observatoř Pecný

111[/.

VUGTK -

z ČSSR byla zajištěn_a formou dvou tematických
zájezdú prostřednictvím Cedoku. Kongres se konal
v době od 9. do 13. září 1985 ve městč Harrogate v An
glii.
Kongres je vrcholným orgánem IRJ\I a v jeho prů
běhu se konalo !')asedání prezídia ISM a odbornýCh
komisí ISM. Za CSSR se zúčastnili zasedání prezídia
ISM prof. A. J\Iučka a prof. L. Kovanič a doc. J. Luxa
jako předseda 5. komise. V rámci jednání prezídia byly
předneseny zprávy o činnosti pracovních komisí. byla
projednána otázka členství IBM v UNESCO a revize

odborných komisí:

1. Historie, technická úroveň a organizace v
mčřictví, právní ustanovení.

důlním

2. Geometrie ložisek nerostných surovin, jejich popis,
zobrazení, výpočet zásob, dokumentace.

3.

Měřické přístroje,

metody

měření,

4. Pohyb horského masivu, pohyb
vání.

kartografie.

objektů,

vlivy dobý

5. Vztahy mezi dobývacími pracemi a regionálním plá
nováním.
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Vlastní jednání kongresu bylo přizpůsobeno tomuto
tematigkému členění a v jeho průběhu přednesli účast
níci z OSSR tyto přednášky:
A. Malíř': vývoj dúlního měřictví v Československu
A. Mučka -- J. Orl<lruš: Věda a výzkum pomá
hají v praxi důlního měřictví

J_ NovotnS- - J. Fafejta: Práce měí'iče v geolo
gickém průzkum u v Československu
M. Dopi ta J_ Franěk: Podzemní geologický
průzkum v OKR
V. Kraj ňák: Zkušenosti se sledováním výrubnosti
a znečištění při těžbě ložisek komplexních Fe rud
v ČSSR
M. Dopita J_ Sirek: Některé prohlémy určení
těžitelných zásob uhelných ložisek se složitými geolo
gickými podmínkami
J. Luxa: Určení výtěžnosti uhelné sloje. těžení po
vrchovým lomem po předcházející těžbě hlubinné
L. Kovanič - L. Kunák: Vytyčování za pomoci
_umělého magnetického pole
1\1. Kašpar: Některé možnosti využití laserové tech
niky v důlním mči-ict\'í
V. Fo j t ů: Aplikace fotogrammetrie v kontrole stavu
vertikálních jam
J. Matouš: Nové poznatky o pohybu povrchu v rud
ných dolech
M. Ženč: Určení b-aru a rozměrů ochranných pi
lířů jam v ostravsko-karvinské kamenouhelné pánvi.
Výstava se konala prImo v budově kongresového
ccntra a kromě firem, vyrábějících měřické přístroje
a zařízení výpočetní techniky se jí zúčastnily i britské
organizace, zabývající se technickou, projekční, sta
vební, konzultační, obchodní i těžební činností. Naše
pozornost se soustředila především na tradiční výrobce
měřických pHstrojů. Firnm Wild (Svýcarsko) před
vedla elektronický teodolit Wild T 1000 a svůj známý
výrobní program, obsahující teodolity, nivelační pří
stroje a zejména elektronické dálkoměry a též laserový
okulár GLO 2. Firma Kern (Švýcarsko) vystavovala
systém SIOORD, tvořený elektronickým teodolitem E2,
dálkoměrem DM 503 a přes interface DIF 41 napoje
ným HP 41 s kazetopitskovou jednotkou. "Pod svým
novým názvem Geodi mcterse pí'edstavila známá
švédská firma AGA a předvedla svůj ucelený výrobní
program geodetických přístrojů .. Firma Fennel (NSR)
představila elektronické dálkoměry, z nichž některé
umožňují měřit délky do vzdálenosti 250 m bez použití
odrazového reflektoru. Ve spojení s elektronickým teo
dolitem FET 2 a registračním zařízením vznikne sou
prava vhodná k zaměřování profilů důlních chodeb,
tunelů, vyrubaných podzcmních prostOP, ncpř-ístupných
lomových stěn apod. Firma Zeiss (NDR) byla jedi
ným zástupcem ZST na výstavě. Expozici dominovaly
stroje RETA a REC OTA.
y

Firma Applied Physics Limited (USA) vysta
vovala laserový přístroj v nevýbušném provedení
s příslušenstvím a měřič výkonu. Laser FLP je možno
využít i při provažování jam.
Československou účast lze hodnotit jako důstojné
pokračovfíní

v tradici dobré pověsti a vysoké odborné
úrovně důlního měhctví v Československu, ktoré jako
zakládaj ící člen ISM a pořadatel 1. kongresu \' Praze
opět dokázalo, že patH mezi nejvýznamnější členy této
mezinárodní organizace.

Ing. Jan Fafejta, Geoindustrie, n. p., Praha,
Ing. Ml:1((nj(a,~par, OSe.,
Katedra speciální geodézie FSv O V UT v Praze

LITERÁRNí RUBRI KA
:;\ULEV, G.: Geolllitische l\lethoden zur Untersuchung
von Heformationen. (Geodetické metody vyšetřování
deformací.) Stuttgart, Konrad Wittwer, 1985. 286 s.,
126 obr., 24 tab., lit. 1:30,
(048)528.482.5 = 86 7

Nakladatelství KonradWitwer v NSR vydalo jako
12. svazek své řady geodetických publikací monografii
předního bulharkého geodeta dr.-Ing. Mileva, vědec
kého pracovníka Bulharskké akademie yěd, věnovanou
metodám měření POSllllŮ přetvoř'ení stavebních
konstrukcí, vyhodnocení těchto výsledků, jejich roz
horúm a interpretaci. Monografie je zpracována v ná
sledujících osmi kapitolách:
1. Úvod

2. Deformace a metody jej i ch
l'říčiny

vyšetřování

a druhy deformací, metody jejich
historický přehled.
3. Geodetické metody

yyšetřování,

měření

Trigonometrická a polygonometrická metoda, metoda
- alignement, geometrická nivelace,
trigonometrické měření výšek, hydrostatická nivelace,
trojrozměrná metoda, fotogrammetrické metody, polo
geodetické relativní metody (mechanické a plovákové
olovnice, sklonoměry, prúhyboměry, elektronické libely,
tenzometry a extemmmetry, dilatometry, zařízení
s invarovými dráty, mikrometry aj.), kontinuální mě
ř'cní deformací, automati7.ace a registrace výsledkú,
vyhodnocení registrovaných hodnot.
záměrné přímky

4. Teoretické základy vyhodnocení

výsledků

měření

Matematický model měření deformací, obecné a zvláštní
případy vyrovnán í, problém singularit, \"yhodnocení
trojrozměrných sítí, platnost lineárních modelů vyrov
míní, multivariátní model.
5. Analýza

posunů

Metody analýzy, metody analýzy vyrovnání v sítích
pro měření deformací, analýzy přímým srovnáváním
měřených prvků, stabilita jednotliyých stanovisek,
analýza bez vyroynání sítí, vliv změn původních
pryků.

6. Interpretace

posunů

Určování dalších charakteristik při vyšetřování zá
konitostí a dynamiky posunů, vztahy mezi posuny, ča
sem a fyzikálními parametry, aproximace pohybů jed
notlivých bodů, kvantitativní odhad vlivu faktorů
zpúsobujících deformace a sesuvy, progn6zy posunů,
určoní korelace ITlezi posuny bodů objektu, určení
celkové deformace objektu, příklady interpretace.

7. Požadavky a

organizace

vyiíeti'ování po

sunů

Požadavky na přesnost měření, uspořádání vztažných
a kontrolních bodú, průběh měření, znázornění a uspo
řádání výsledků, problém zajišťování a provádění mě
ř·ení.

8. Zvláštnosti a speciální požadavky
šetř-ování jednotlivých objekti't

při

vy

Přehrady a jiné vodohospodářské objekty, průmyslové,
obytné, veřejné a jiné budovy, komíny, televizní věže
a jiné výškové stavby, mosty, tunely a jiné dopravní
stavby, stavební konstrukce, měření modelů, sesuvy,
pohyby zemské ki'rr-y a ·div zemětř·esení.
Z výčtu a obsahu jednotlivých kapitol je zřejmé
vyčorpávající zpracování problematiky měř'ení a inter
pretace posunů sta,-eb, jedné z důle>íitých oblastí inže
nýrské geodézie. Navíc jde o jednu z mála prací na toto
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téma i ve světovém měřítku a v německém jazyku docela
ojedinělou; jediná monografie v němčině vyšla v r. 1929
(Lang: Geodetická měření deformací přehrad), nepočí
tame-li podrobněji zpracované kapitoly publikací
z inženýrské geodézie (např. Hennecke-Werner:
Ingenieurgeodiisie, Berlin 1982). Termín "interpretace"
yýsledků je použit zejména pro oblast technicko-fyzi
kální, která vyžaduje spolupráci specialistú v geotech
nice, inženýrské geologii, statice stavebních konstrukcí
a dalších. Autor zřejmě proto používá v názvu publikace
a v textu širší termín .' vyšetřování", i když rozlišuj e
"měření" a "vyhodnocení" na rozdíl od naší ČSN 73 0405
(1986), v níž se používá jediný termín "měření" i pro
zpracování měřených hodnot, popř. i pro jejich vy
jádření.

Úroveň zpracování monografie i její vydání v uvede
ném nakladatelství je yýznamným úspěchem autora
i bulharské inženýrské geodézie. Současný stay proble
matiky měření i interpretace posunů staveb je přehledně
a vyčerpávajícím způsobem zpracován a podán. Publi
kaci lze proto doporučit všem specialistům v této proble
matice i všem zájemcům o hlubší znalosti této speciali
zace.
Ing. Miro8lav, Herda, OSe.;

VÚGTK

příspěvkem o zakladateli závodu J. Perthesovi, R. Habel
se zabývá činností A. Stielera jako iniciátora vědecké
atlasové kartografie. M. Hoffmann seznamuje čtenáře

s geodetem J. Ch. Barem, pokračovatelem A. Stielera.
Následují příspěvky o životě a činnosti C. Hoffa,
H. Berghause, K. Sprunera a E. Sydowa autorů
H. Khhlera, M. Reckziegela, M. Hoffmanna a W. Gortle
ra. Společnou prací 1\1. Hoffmanna a R. Huschmanna
je pojednání o A. H. Petermannovi, s jehož příchodem
do Gothy je spjat výrazný přelom v dosavadní činnosti
nakladatelství. Sborník pokračuje statěmi již zmiňova
ných autorů ze života E. Behma, H. Wagnera, C. Vogela
a H. Habenichta. Poslední příspěvek R. Habela je Vč
nován H. Haackoyi jako představiteli společenského
pokroku a změn v kartografické tvorbě nakladatelství.
Patnáct statí osmi autorů uzavírá soupis literatury
a pramenů. K obrazové dokumentaci patří ukázky kar
tografické tvorby sledovaných období a podobizny jed
notlivých osobností. Bohatá faktografie,
obsažená
v,příspěvcích, doplňuje poznatky, které mohli zájemci
o dějiny kartografie vyslechnout na přednášce M. Hoff
manna "Historie a význam Geograficko-kartografické
ho nakladatelství VEB Hermann Haack Gotha"
10. prosince 1986 v Kulturním a informačním středisku
NDR y Praze.

PhDr. Eva Semotanová.
Ú8tav če8ko8loven8kých a 8větových dějin ČSA Jl

Gothaer Geographen und Kartographen. Beitrage zur
Geschichte der Geographie und Kartographie. (Příspěvky
k dějinám geografie a kartografie.) VEB Hermann
Haack, Geographischkartographische Anstalt, Gotha
1985, 144 str.
528(091)

Na výstavě kartografické tvorby v Kulturním a infor
mačním středisku NDR v Praze koncem roku 1985,
věnované dvoustému výročí založení geograficko
-kartografického nakladatelství VEB Hermann Haack,
Gotha, měli návštěvníci možnost spatřit mezi exponáty
poměrně útlý sborník příspčvků, vydaný u příležitosti
tohoto jubilea. Sborník "Gothaer Geographen und
Kartographen" dokumentuje život a činnost osobností,
významně se podílejících v Gotě na rozvoji geodézie
a kartografie a jejím užití v praxi.
V úvodním slově poukazuje editor sborníku G. Suchy
na důvody, které vedly k přípravě celého svazku. Ačko
liv z dějin geografie a kartografie vyšla již ř'ada analy
tických i syntetických studií, množství archivního ma
teriálu zůstává stále nezpracováno. Autoři sborníku,
kteří čerpali podklady především z písemných doku
mentů, se pokoušejí obohatit dějiny geografie a karto
grafie o nové pozllatky, ale přispět i k zaplnění dosud
prázdných míst v historii geograficko-kartografického
závodu v Gotě. Časově se jednotlivé statě dotýkají
období počátku 19. století, kdy geografie a kartografie
jako věda byla na německých vysokých školách velmi
málo zastoupena, i 2. poloviny 19. století a počátku
20. století, kdy jsou dějiny závodu spjaty se jmény
A. H. Peterrnanna aH. Haacka. Ne každý z uvedených
geografů či kartografů byl $flOlupracovníkem gothajské
ho nakladatelství, avšak každý přispěl k prohloubení
geografických a kartografických znalostí své doby. Při
výběru osobností sledovali autoři především pokrokové
tradice v jejich díle a odkaz těchto tradic pro současnost.
Sborník si nečiní nárok na úplnost, jeho charakter je
spíše informativní.
Sborník po úvodní stati G. Sucheho zahajuje práce
téhož autora o založení a vývoji geograficko-karto
grafického nakladatelství v Gotě. F. Kohler pokračuje

BYSTRICKÝ, V., HRUBÝ, V.: Přehled ltrehivů ČSR.
Vyd. Tisková, ediční a propagační služba místního
IJospodářství pro Archinlí správu ministerstva vnitra
CSR, 1985, 1. vydání, 209 stran, náklad :l 000 výtisků,
cenu, 18,- Kčs.
(048)930.25(437 .1/.2)~850

Publikace přišla do prodeje v zář-í 1985. Klade si z_a cíl
podat souhrn základních informací o archivech CSR.
Třebaže nemůže být zcela vyčerpávajícím přehledem
archivního boha~ství naší země, zachycuj o souhrnný
př'ohled archivů CSR k 1. lednu 198:3. Je svého druhu
první publikací, obsahující soupis archivů v tomto roz
sahu.
Úvodní kapitola nazvaná "Archivy ČSR" poq,ává
krátký historický vývoj archivnictví a archivů CSR
od roku 1839 a přehled o soustavném budování archiv
nictví od roku 1918 a zvláště pak po roce 1945, kdy
ř'ízením a organizací archivnictví bylo povčřeno mini
sterstvo vnitra. ,Právní úprava archivnictví je zakotve
na v záko!).ě č. 97j1974 Sb. a v souladu s ním je síť
archivů v CSR systematicky budována, aby odpovídala
potřebám podchycení a uchování veškerých závažných
písemností s trvalou dokumentární hog.notou. Kapitola
podává informace o síti archivú v CSR a významu
a poslání jednotliv)'ch typů archivů.
Státní archivy jsou ústavy ministerstva vnitra ČSR.
Obvody působnosti státních oblastních archivů se zpra
vidla shodují s územím jednotlivých krajú, v nichž pra
cují. Výjimku tvoří zejména státní oblastní archivy
v Brně a Opavě, kde jsou uloženy archiválie z činnosti
orgánů a institucí s působností pro dřívější zemi Morav
skou či Moravsko-Slezskou a pro Slezsko. Do Státního
ústř'edního archivu v Praze se ukládají archiválie ústřed
ních státních a saIllosp!:ávných orgánů a tnstitucí ~ pů
sobností pro dřívější Ceský stát, zemi Ceskou, CSR,
pokud nejsou pro tyto vrcholné složky zřízeny archivy
zvláštního významu nebo nepatří-li mezi organizace,
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jež mohou bez souhlasu ministerstva vnitra
vlastní archivy.

zřizovat

Druhou hlavní skupinou jsou archivy národních vý
borů. Archivy národních výborů vycházejí z tradice
městských archivů, jež byly obvykle spravovány dobro
volnými pracovníky. Tendence jejich sdružování do vět
ších okresních celků vyústila po reorganizaci územního
členění státu v roce 1960 k tomu, aby v každém okresu
působil jen jeden okresní archiv.
Třetí skupinu tvoří podnikové archivy, pečující o ar
chiválie vzniklé z činnosti organizací, které je zřídily
a o písemnosti vzniklé z činnosti předchůdců těchto
organizací. Najdeme tedy mezi nimi především archivá
lie z období před znárodněním, někdy však sahající
až do 18. století. Fondy z období po z~árodnění jsou
pochopitelně mnohem celistvější. V celé CSR je zřízeno
933 podnikových archivů, z nichž publikace uvádí pouze
24 nejvýznamnějších, které svým rozsahem, významem
archiválií i personálním obsazením dosahují úrovně
odborného archivního pracoviště.

Samostatnou a dosti různorodou skupinu tvoří archi
vy zvláštního významu, opírající své postavení přede
vším o bohatou tradici, jiné zřízené převážně vzhle
dem k mimořádně důležité či od jiných odlišné povaze
činnosti svého zřizovatele apod.
Specifické uplatnění archivního zákona se týká po
litických stran, ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.
V kapitole "Studium v archivech ČSR jsou uvedeny
pokyny badatelům, kteří začínají studium nového té
matu, pravidla pro nahlížení do archiválií a dále je
uvedeno, jaké základní údaje poskytuje evidence "Jed
notného archivního fondu". Další archivní pomůcky
jsou pak uloženy vždy v archivu, jehož fondy a sbírky
zpřístupňují. Archiválie mohou být s přihlédnutím
k potřebě badatelů zapůjčenyke studiu i do jiného archi
vu. V této kapitole jsou podány i informace o odborném
tisku; ústředním periodikem je "Archivní časopis"
a "Sborník archivních prací". Archivní knihovny slouží
studijním potřebám, pro badatele bývají k dispozici
i knihovny příruční. Všechny státní a některé archivy
národních výborů mohou badatelům poskytnout i služ
by svých fotolaboratoří.
V kapitole "Výběr literatury o archivech ČSR sou
je krátký přehled literatury a bibliografie,
souhrnné soupisy archivních fond~ a archiválií, ostatní
souhrnná literatura o archivech CSR, souhrnné práce
o státních archivech, archivech národních výborů,
práce o podnikových archivech a o archivech zvláštního
významu.

TOMSA, K.: Teoretické základy letecké fotogram
metrie. Academia Praha 1985. 172 stran, 61 obr.,
20 tab., 4 str. kříd. přílohy. Cena 30,- Kčs.
(048 )528. 7 (203)~850

0c!borná literatura z oblasti fotogrammetrie vychází
v CSSR zřídka. Z tohoto hlediska je nutné ocenit vydání
publikace určené fotogrammetrickým pracovl}íkům.
Autor je bývalý vědeckovýzkumný pracovník VUGTK,
který souhrnně zpracoval poznatky ze své dlouhodobé
práce v oblasti fotogrammetrie. Kniha je členěna do
deseti kapitol. V první kapitole jsou stručně popsány
letecké měřické komory a pomocná orientační zařízení.
Druhá kapitola se zabývá vnitřní orientací leteck$Tch
~omor. Třetí kapitola se týká aplikované fotografie.
Ctvrtá kapitola popisuje vlivy omezující jakost sním
ku a stručně pojednává o signalizaci. Pátá kapitola je
věnována oku a stereoskopickému vidění, šestá se zabý
vá proměřováním snímků. Sedmá kapitola dává krátký
přehled o interpretaci. Osmá kapitola se zabývá vy
hodnocením leteckých snímků. Základním vyhodnoco
vacím metodám je věnována devátá kapitola. Poslední,
desátá kapitola, obsahuje úvod k aerotriangulaci.
Hodnotíme-li knihu jako celek, je nutné konstatovat,
že vedle částí kapitol, které jsou přínosem a seznamují
čtenáře se současným stavem a vývojem fotogrammet
rie, jsou části, kde úroveň publikace je snížena používá
ním neobvyklé symboliky, uváděním dřívějších me
tod a přístrojové techniky. V knize by se mělo najít
místo pro stručný popis metod vycházejících ze zobra
zovacích rovnic centrální projekce. V aerotriangulaci,
která prodělala v posledních dvaceti letech bouřlivý
vývoj, by bylo vhodné popsat metodu tzv. svazkového
řešení, použití přídavných parametrů a navigačních
údajů do vyrovnání. Rovněž zjišťování hrubých chyb
a odlehlých měření a jejich eliminace pomocí statistic
kých metod nelze opomenout.

Ing. Vlastimil Hanzl,
FAST VUT v Brně

hrnně"

archivů"
o rozsahu 156 stran. Popisy archivů jsou řazeny podle
krajů, v nichž archivy působí, a to v pořadí: státní
oblastní archivy, archivy národních výborů abecedně
podle okresů a vybrané podnikové archivy (v Praze též

.J ádrem publikace je kapitola "Popisy

NGUYEN TU DUNG: Slovensko-vietnamský geode
tický a kartografický slovník (časť 1 a 2). 1. vydanie.
Vydala Slovenská kartografia, n. p., Bratislava pre
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
1984. 32 a 44 s. Nepredajné. (Náklad 150 výtlačkov.)

archivy zvláštního významu). Poskytuje adresy a tele
fonní čísla potřebná pro styk s archivem a informuje
o dnech návštěv, kdy je pravidelně otevřena badatelna
archivu, případně doporučuje předběžnou dohodu u men
ších archivů. U každého archivu je kromě údajů po
třebných pro styk s archivem, uvedena i krátká historie
archivu od jeho založení, fondy a sbírky s udáním,
z kterých let a odkud pocházejí, dále pak rozsah (uve
den v bm, počtem evid. jednotek, svazků knihovny)
a konečně literatura související s archivem nebo jeho
fondy.
Závěr celé publikace tvoří rejstřík zeměpisný a rej
střík jmenný.
Příručka je velmi přehledná a splňuje cíl, který si
autoři vytkli. Lze ji vřele doporučit jako základní po
můcku jak pracovníkům vědy a výzkumu, tak státních
orgánů, kteří při své práci mohou využít informací
z archivních materiálů. Publikace je zajímavá i pro
širší čtenářskou obec, neboť podává výstižný" přehled
o historii a současnem stavu archivnictví v CSR.

Prítomnosť vietnamských študentov vo Výskumnom
ústave geodézie a kartografie v Bratislave sa využila
na zostavenie zoznamu slovensko-vietnamských termí
nov z oblasti geodézie a kartografie. Spracovanie sa
vykonalo v.dvoch etapách. V prvej časti sa orientovalo
najma na geodetické základy, v druhej časti na karto
grafiu. Slovník, ktorý obsahuje cca 2000 termínov, bol
vydaný bez lektorských a redakčných zásahov so sna
hou poskytnúť operatívne vietnamským stážistom
a československým expertom pósobiacim vo Vietnam
skej demokratickej republike pomócku, ako doplnok
k pripravovanému všeobecnému slovensko-vietnam
skému slovníku.
Napriek niektorým formálnym a vecným nedostat
kom, ktoré vyplývajú z improvizačných podmienok
tvorby slovníka, ide o unitkánu publikáciu, po ktorej
potenciálny používateT rád siahne v prípade potreby.
Slovník je určený len pre vnútornú potrebu pracovní
kov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie.

Ing. Jiří Pecka,
Federální statistický úřad

Ing. Ján Valovič,
Bratislava

(048)528(038)~854~952. 7
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Řeháková Ivana
Trigonometrieké uróování výšek na VČSA v Komořa
nech u Mostu

Seznam diplomových prací
obhájených absolventy studia oboru
geodézie a kartografie fakulty stavební
ČVUT v Praze v roce 1985

Ř.ehořkov,Í, Monika

Skořepa Zdoněk

378.962(437.10):528(043), .198,')"

Invc)rzo symotrické matieo na bloky

yIěřenl

krátkýeh délek dúlkomórom EOT 2000

Sedláóek Vádav
Odyodnění po>',emkú .J)I;D :\Ioravsld, :;-;r ová Ves

Soukup Fmntišok
Rekon8tI'ukco hlavní polní cesty
Soukup Lubomír
Otázky mod8Iov~'ell ř'ešení ~áklndních geodetick.<'eh
úloh a úóelov~'eh sítí, aplikO\'at8In~'eh pro metodu blo
koyé tachymotrio, délkovr'S připojené na nutn.<' por'Set
idontick.<'ch bodú

Katedra geodézie a pozemkovýeh lÍpmv
Bačová Marie
Studie k prostorovému vyrovnání

sítě

Bakajsa Luboš
Určení trigonometrick~'ch v.<,škových rozdílú
lokalitě ,,.1ezorka"

vo slodo

vané síti pro SHR na

Brátová Květoslava
Ochrana zemědělsky obdělávan.<'ch pozemkú
chem půdních částic vlivem orozo

př'od

spla

Černý František
Nové metody při goodotických pracích y lomech
Češka Vladislav
Určování kubatur skládky pHliva

Do Manh Loi
Problematika vlastních
matice

čísel

variační

-

Katedra vyšší geodézie

kovariační

hospodářském

. Fliedr Pavel
Projekt hlavní polní costy pro JZD Lhota u

Příbrami

Fliedrová Alena
Projekt pracovního letiště 80 zpoYIlěnou VPD pro ČSSS
Domažlico, hospodářství Vlkanov
Frouz Vratislav
Studie ke sledování vertikálních posunú stavobních
objektů

Hala b1irt Milan
Měření vzdáleností
terénu

Všeteóka Potr
kubatur

Určování

Zídková Dana
Studio erozní ohroženosti pm-lOmkú

Dušek Radek
Rešenísciustavy lineárních roynic kondemmční moto
dou
Dyršmídová Alena
Modelové řešení dopravních vztahú v
obvodu

Vejražková Eva
Geodetické práce při projektovúní obóanské v.<'stayby
v lokalitě Nové Butovieo - Mst A

Fiala Igor
Transformace prostorO\''<'eh
bodů (s vyrovnáním)

souřadnie

Fofonktj, Ladislav
Praktické hodnoeoní přesnosti volné
při rúzných zamóř-oníeh

sítě

EOT 2000 ve svažitém

Hanousek Jaroslav
,Úvahy nad stabilními výměrami
Kocková Lenka
Studie vlivu protiorozní ochrany na dmnomiku
vání pozemků orné púdy
Koutová Hana
Studie k měření osnov

směrú

obdělá

\'0 skupinách

Lišková Eva
Geodetické práce při projoktování
v lokalitě Nové Butovico -, Mst B

oběanské v~'stavby

Freudová Blanka
Kalibraco přístroj o

KER~

ME :3000

Grun 'wald Potr
Sledoyání vertikálního pohybu novostavby
Hájková Mareela
Yýpoi'lot řotó~ovky uzayřonými yzorci s použitím hyper
bolick.<'ch funkeí na oloktroniekých poóítačích

Chrom'<' Pnvol
Vli" teploty na nivolaóní latě
Klein b a u ero v ú Hadka
Použití kololmční motody pro intorpolaei tížnicovýeh
odchylok
Kolller

Pekarský Lubor
Studie o polygonových poř'adeeh
Pilař Pavel
Použití sinusoidy jako prvku trasy liniové stavby
Pilař Zbyněk
Způsoby modelových řešení

měření

Helrnanová Hana
Transformaeo trigonomotrieké síté na jiné elipsoidy
Hulva Jan
Zkoušky nivelačního př'ístroje Ni 002
Chalupoyá Jana
Rozbor někter~'eh problémú při ,mrnóřování horizonMI
ních posunú př'ehrad

Jiří
Zpřosnění využití
projekóní účely

Náhlík Petr
Rovinné křivky tras liniovýeh staveb

pomocí modelu

Fo j t ík yIiloslnv
"Určení délky spojniee dru7.ieov)-eh stano\'isek

Hausman Martin
Ro~bor, óasto opakovan~'ch polollOyých
dálkoměrem

geodetickýeh

podrobné mapy Pmhy 1 : 500 pro

yIatasová Hana
Speciální funkce yo vyšší goodézii so
kovou stránku - přoklady

úóelovýeh sítí aplikovatol
ných pro metodu blokové tachymetrie, délkově připoje
ných na nadbyteóll.<' počet idontiek~'eh bodů
Pin ter .Jaromír
Měření krátkých vzdáloností dálkoměrom :bJOT 2000
na 1 a 3 odrazné hranoly

zamóřonÍIn

na jazy

Maulová .Jitka
Použití eloktronického toodolitu \VILD T 2000 pro
měření deformací
Mrázok YIartin
Vyr(wnúní modolu lokální
Při bylovú

Zcleúlm
Prognóza pohybu stavby
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Mrkvička ::VIichal
Použití osobního počítače CASIO FX 720 pro
geodetických úloh

Schiffneder Karel
Vliv poruch nižších řádu na dráhu UDZ
Jiří
~Iatematická prúprava

Schneider

ke studiu knihy H. Morit)';:
Advanced Physical Geodesy - 1980

Šramar JiH
,
Opravy souřadnic vybraných hvězd
Vančura J.iří

Pusobení geomagnetismu na nivelace vysoké
Vidman Jiří
Některé matematicko-statistické úlohy na
1026
Vorlíčkov á Jarosla.va
~áklonoměrná měření y

severočeském

přesnosti

počítači

EC

uhelném revíru

algoritmu programu MKTISO
pro izočarové znázorn ění topografických ploch
Xovák Ivo
Haciollalizace technologického zpracování mapy pro
orientační běh

Pyšek Ivan
Identifikace kartografického zobrazení dané mapy
Roubalová M&rie
Tvorba a možnosti využití
tostí

definičních

bodu nemovi

d ná Zuzana
Možnost aktualizace obsahu ZM ČSSR pomocí záznamu
multispektrálních rozkladových zařízení MSS

Závladská Jitka
Bozbor vyrovnání a přesnosti lokální polohové sítě
=

Mrkvičková ::Vlonika'
Ověř'oní interpolačního

J{ o II

Wurm Tomáš
Ověřovací zkoušky teodolitu WILD T 2000

Závodská Milena
Vyrovnání za podmínky Llvll

řošení

min.

Samir J\;Iassad
Problematika geometrických korekcí záznamu multi
spektrálního zařízení MSS kosmické miso Landsat
Sehnal Petr
Porovnání kvality zobrmmní komor LMK a MRB

Zimmel JiH
"Metodiky automatického vedení razícího štítu

Seh noutková' Vlaclislavll.
Studie možnosti třírozměrného
multispoktrálního systému MSS

Vu Xuan Trong
Zkoušky teodolitu Th.2

vyjádření

záznamu

K,atedra mapování a kartografie

Stodolová Barbora
Podmínky a předpoklady interaktivní tvorby map
velk)'ch měřítek v ČSSR

Bagínová Kateřina
Ověření parametrick,}'ch funkcí programu "MKTISO
pro automatické zobrazování izočarového pole

Šnollorová Iva
Automatická tvorba geografické

Balcar Ondřoj
Kontrola geometrického tvaru ochranné obálky reak
toru
Bejček Jiří

Rozbor nutnvch měl'ení na masivních mostoch s ohle
dem na přes;:lOst pro dráhy NDR
Bláhová Světla
Použití osobního počítače SHARP PC 1211 pro řešení
geodetických úloh
Brhel Tomáš
Testování nasazovacího

dálkoměru

REDMINI

Cortizo Bacallao Margarita
Teorie konformního zobrazení a aplikace na státní území
Kuba
Čápová Zdeňka

Fotogrammetrické merení prostorového
vrchních přechodú tranzitního plynovodu
toky

přetvoření
přes vodní

Doubravová Petra
Stabilizace výměr územních celku
Milan
Transformace v geodézii
Gajdoš Jan
"Obrysnice VVER - 1000". stereofotogram
metrickou metodou
Zaměřoní

Red mini

Zemanová Alena
Křivky v interaktivní grafico
Ž o fk o v á Drahomíra
Posouzení kvality současných kartografických technolo
gií pro mapy velkých a středních měřitek

K,atedra speciální geodézie

UriIlo Omal'
Využití gyrotoodolitu

opěrné nábřožní

při výstavbě

zdi v Pra

metra

Haj ská Jitka
Projekt hlavní polní cesty P 6/§0 k propojoní obce Ve
zero\'ice s účelov,}'m zařízoním CSSS
"
Kalista Jiří
Vliv umístění jeřábové mostu a jeho zatížení na
prostorových vztahu jeřábové dráhy

Korousová Soňa
Roztažnost fólií z umělých hmot
části

Valon tová Zdeúka
Technická mapa mósta, jojí údržba a vyu>ííyání

Franz Michal
Měřeni vodorovn,}'ch posunú
ze·Podolí

Dvořák

Krump Jiří
Vyhodnocení

Ťapťuch Rudolf
Komplexní zakládání eyidence nemovitostí na území
s rozsáhlou konfiskací

Burda Marok
Hodl}ocení měřfmých směru v mikrotrigonometrické
síti Zermanice. Přosnost výpočtu oricmtačního'posunu
př'od vyrovnáním

Dosedla Martin
Použití fotogrammetrie v hydrotechnice

Hruška .JiH
Zkoušky dálkoměru SOKISHA -

sítě

Tran Quy An
Analýza rovinných geodetických sítí s využitím teorie
lineárních oporátoru

pohledu na pasáž paláce Lucerna

Kýzlová Ivota
Trigonometrická nivelace
Lauermannová Jana
Uplatnění reprografie ph číselné údržbě EN v oblastech
peB a RES
.

určení

Ko blasa Josef
Modelové sestavení měřické skupiny s vybavením pro
nově vznikající těžební podnik
Macho Vladimír
Posouzení přesnosti olektrooptického dálkoměru KERN
D::VI 502 podle výsledku dosažených v geodetické mikro
síti přehrady Orlík
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Malinová Dagmar
Sledování horizontální refrakce v nostandardních pod
mínkách
Matouchová Zdenka
Určování prostorové polohy dvou objektú
Měkota Miloš
Měření deformace

Nosková Ilona
protínáním
čova,cím ramenem

vpřed

se zjednodušeným vyty

Nováková ,Tana
Regresní a korelační analýza výsledkú

nábřežní

měření

zdi

s lasery

Obrusník Ludvík

souprav s využitím laserové tech

niky
Pádivá Lenka
Vliv prostředí na

měření

s lasory

Pcšl Robert
Rozbor elektronické detekce svazku lascrového
Pracná Jana
Přesnost metod

záření

vytyčování

Rogl Jan
Programování pro terminal dat GRE 3 ve spojení s elek
tronickým teodolitem WILD T 2000
Rúžičková

Přesnost

Veter[lni - ve
s. 11-12.

Jitka
upravené metody dlouhých

tětiv

s použitím

laseru
Řešátko Jan
Kontrolní měření a dokumentace skutečného provedení

venkovního vedení 110 kV '
Staněk Petr
Dlouhodobé sledování vodorovných posunú
nábřeží K, Marxe v Praze-Podolí

Stiborová Markéta
Využití přechodniceve vodním

opěrné

zdi

hospodář'ství

Šandera Petr
Zhodnocení geodetických metod používaných
těžkávacích zkouškách mostú

při

za

společenském životě

Kolesnik, A. N. pětiletky

Novák Alan
Dlouhodobé sledování svislých posunú

Řízení protlačovaných

Geodezija i kartografija, Č. 8/85
Kurzin, L. N.: Ohromná síla příkladu, s. 1-6.
Brykin, P. A.: Štafeta Stachanovského hnutí, s. 6-11.

ocelové konstrukce

Vytyčování

PŘEHLED ČASOPISŮ

-

pracovního kolektivu,

Tal'asun, I. P.: Úkoly závěrečného roku

včas splněny,

s. 12-15.

Kosarf.U, V. M.: XXVII Sjezdu KSSS pracovních dekád, s. 15-18.

27 ú.dornických

Životopis Sovětské goedézip. a kartografie, s. 18-25.
Směry intenzifikace výrobv, s. 26-30.
Chruckaia, Te. v.: Souhrnný katalog 4949 geodetických
hvězd, s. 30-34.
On'kov, J. V. - Loginovsklj, S. N. - Lebedev, A. S.: Vy
užití čebiševových polynomfi pro výpočet sklonu Slun
ce a vyrovnání času na pocíta1!rch s. 34--36.
Laping, K. A.: Výpočet přibližných geodfJtických souřad
nic bodů určených protínáním z délek, s. 3(J-37.
Trevogo, 1.' S.: O přesnosti převodu stran měřených svě
telnými dálkoměry v městské polygonové síti na hori
zont, s. 37-39.
Kamenskil, L. P.: Vliv chyb výchozích bodů na přesnost
vyrovnání souřadnic z dfivodu připojení, s. 39-43.
Gan'šln, V. N. - Lazarev, V. M.: Zhodnocení přesnosti
určení polnhy bodu jedinou hodnotou, s. 43-45.
Šechovcov, G. A.: Zhodnocení přesnosti protínání s po
mocí okolí standardu, s. 45-47.
Krasnou, V. I. - Rešetov, Te. A. - Savel';eu, B. J.: Zvlášt
nosti analitické fototriangulace na kosmických sním
cích, s. 48--51.
Portnoua, O. V. - Krasnyj-Admonl, L. V. - Olcr'.lgína, Te.
v.: Nový monochromatický fotografický materiál, s. 51
až 53.
Kezllng, A. B. -:- LebedC!V" O. V. - Solov'ien. A. K.: Me
todika komplexního zhodnocneí obsahu map. s. 53-56.
Tjuflin, Tu. S. - Leidouskaja, L. S. - KadnilJanski;, S. A.
- Ostrovskif, M. v.: Klad mapovtch listfi lichoběžníko

vého tvaru na povrchu Venuše a výběr kartografických
projekcf, s. 56-58.
Selichanovič, V. G.: Výchozí poledník, s. 58-59.
Berojeu, B. M.: Odvážný topograf, s. 59-61.
Subbotin, J. Te. - GuljaíelJ, Tu. F.: Geodetické metody po
zorování sedání staveb, s. (J1-62.

Šourková Hana
Zaměřování jeřábových

drah protínáním

vpřed

Tintěrová Darja
,
měřených zenitov)'ch úhlú a vypočtených
refrakčních úhlú při trigonometrickém měření výšek

Vyrovnání

Tomány Lubomír
Projekt komplexní rekonstrukce železničního svršku
s čátečným rozborem přesnosti zpracování
Vacardová Jana
Vyhodnocení geodetické mikrosítě přehrady Orlík, za
měř'ené délkově a elektronickým dálkoměrem KERN
DM 502 a posouzení dosažené přesnosti
Vilnerová }jva
Zaměřování nepřístupných

bodú fasády objektťt s vy
užitím laserové techniky
Vít a Zdeněk
Dílčí ověření nových metod pro seřízení technologické
osy kontilil í
Wurmová Ilona,
Určoní délky montážní základny

Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

Pro

příští

GaKO

připravujeme:

KOPAČIK, A.: Analytické určovanie
smerových parametr ov žeriavových dráh
MAXA, J. - PECHÁČEK, J.: Mikropočítač PMD-85
v geodetické praxi
VALKA, O.: Zamyšlení nad počátky našeho výzku
mu v oblasti praktické geodézie a evidence ne
movitostí
P APEŽOVA, 1.: Posouzení přesnosti převodu map
velkého měřítka na plastové fólie

LUKAC, Š.

1986/142

Stěhování tiskař.~kéhu

budovy GKP v Praz3

stroje do provozní
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46603

Cl

kolektiv

obrázků,

98 tabulek, váz. 21

Kčs

Provozním technikům vodohospodářských stprá<v, tpwcov
níkům národních výborů, projektantům o stavebním tech·
nikům zdravotně vodohospndÓ'ř,ských Istarveb, .závodním
vodohospodářům ,v průmyslu a studurjícím viQldo.hospoldář
ských ,oborů.

Přinášejí číselné údaije, grolfy a vzorce pouzlV'oné 'Pn IPro·
jekto'v6ní, 'stavbě a provozu vodoivodů 'o k'olno!i,zolCÍ Ol neJ·
potřebněrjší údaje z oboru chemie vody, strOljírenství o
elektrotechniky.

Jaromír Herle

216 stran, 154

chemii.

iPosluch<Qlčům stavebních fakult vysokých škol, pracovní·
kům ve stavebnict,ví Oi všem ,dalším .zá:jemcům o sto'vetbní

Podává přehled poznotků z oblosti chemie, aplikovaných
no výrobu Ol používání stavebních hmot. Shrnuje .zárkloldy
chemie a chemiokých pnocesů přioh6zejících v úvahu ve
stavebnictví, pojednává z chemického hlediskol o. staveb·
ních hmotách o uvádí různé chemické vlivy ntOt stnvební
hmoty a některé jednoduché zkoušky těchto. látek.

Otto Henning- Vladimír Lach

