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526.145:528.35
WEISS, G.
Podmlenkové vyrovnanle pri nri!ov8nf polohových
zmlen bodov metódou prlestorovej zámernej priamky
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 8, str.
191-193, 1 obr., lit. 4
5p6sob podmlenkového vyrovnanla prl určovanl polo-
r.O\'ých zmlen bodov met6dou prlestoroveJ zámernllJ
prlamky prl použiti Integrovaných uhlomerných prl-
~trojov a prístrojov na meranle dlžok. Na lIustráclu
teoretického postupu je uvedený lnštruktlvny prlklad.

528.425.2:528.14
JANDOUREK,J.
Apriornl rozbor přesnosti smllrových a délkových mil-
ření v blokové tachymetrii
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 8, str.
194-198, 1 obr., lit. 3
Důkaz vzájemné nezávislosti směrových a délkových
měřeni při cílenl na jeden bod. Závislost těchto mě.
ření při cílení na více než jeden bod a vliv této zá.
vislosti na přesnost určeni bodll při blokové tachy·
metrl!.

528.482: [621.311.25 :621.039.002.7]
PAZOUREK,J. - RINDA, J.
Aktuálnf problémy geodetické kontroly stability tur-
bosoustrojl Jaderné elektrárny Dukovany v období
výstavby
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 8, str.
198-206, 6 obr., 2 tab., lit. 11
Rozsah měření posunll na staveništi Jaderné elektrár-
ny Dukovany. Základní výškové bOdy. Postup přI mě.
řenl posunll turblnového stolu a turbosoustrojl. Po-
už1U hydrostatické nlvelace s přenosnou soupravou
Frelberger.Priizlslonsmechanlk. ElimInace vlivu tep-
lotnlch změn. Výsledky měřeni před zahájenlm provo-
zu turbosoustrojí a během jeho odstavenI.

528.145:528.35
BAiílc, r.
YpaBHoBewHBaHHe H3MepeHHH,CBSl38HHblXycnoBHSI-
MI'! npH onpe.qeneHHH H3MeHeHHM B nonOlKeHHH
nYHKTOBno MeTO.qynpOCTpaHCTBeHHOMnHHHHBH3H-
pOBaHHSI
I eO,l\e3H4eCKHHH KapTorpaepH4eCKHH 0630P, 31,
~S85, N° 8, CTp. 191-193, 1 pHC., nHT. 4
Crloc06 ypaBHoBewHBaHHSI H3MepeHHH, CBSl3aHHblX
YGnOBHSlMHnpH onpe,l\eneHHH H3MeHeHHHB nonOlKe-
~H~ nYHKToB no MeTO,l\YnpocTpaHcTBeHHoH nHHHH
BH3HpoBaHHSIC HcnOnb30BaHHeMHHTerpHpoBaHHblx
YUloMepHblx npH60poB H npH60poB ,l\nSl H3MepeHHH
paccToSlHHH.,llnSl HnlOcTpaQHHTeopeTH4ecKoro npo-
L:E;CCanpHBe,l\eHHHCTPYKTHBHblHnpHMep.

528.425.2:528.14
~H,llOYPEK, ~.
AnpHopHblH aHanH3 T04HOCTHH3MepeHHMHanpSlB-
neHHH H .qnHHB 6noKoBoH TaxeoMeTpHHI
reO,l\e3H4eCKHH H KapTorpaepH4ecKHM 0630p, 31,
1985, NO 8, CTp. 194-198, 1 pHC., nHT. 3
,lloKa3aTenbcTBo B3aHMHOHHe3aBHCHMOCTHH3Mepe-
HHHHanpaBneHHHH ,l\nHHB 6noKoBoMTaxeoMeTpHH
npH BH3HpOBaHHHHa O,l\HYf T04KY. 3aBHCHMOCTb
3THX H3MepeHHHnpH BH3HpOBaHHHHa 60nbwe 4eM
O,l\HYT04KY H BnHSlHHe3TOM3aBHCHMOCTHHa T04-
HOCTbonpe,l\eneHHSI'T04eK npH 6nOKOBOHTaxeo-
MeTpHH.

528.482: [621.311.25:621.039.002.7]
nA>KOYPEK, VI. - PJ.1H,llA, iíI.
AKTyanbHble i np06neMbI reo.qe3H4eCKoro KOHTponSl
YCTOM4HBOCTHTyp6HHHblX arperaTOB aTOMHOMsneK-
TpOCTaHQHH,llYKOBaHblB Te4eHHe ee CTpOHTenbCTBa
reO,l\e3H4eCKHH H KapTorpaepH4eCKHH 0630p, 31,
1985, N° 8, CTp. 198-206, 6 pHC., 2 Ta6., nHT. 11
06beM H3MepeHHHnepeMe~eHHH Ha CTpOH-nnO~a,ll-
Ke aTOMHOHsneKTpOCTaHQHH,llYKOBaHbl.OCHOBHble
BblCOTHbleiT04KH. nOpSl,l\OKnpH H3MepeHHH nepe-
Me~eHHH Typ6HHHoro CTona H Typ6HHHblX arpera-
TOB. npHMeHeHHe rH,l\pOHHBenHpOBaHHSIC nepeHOC-
HblM KOMnneKTOM Freiberger-Prčizisionsmechanik.
3nHMHHaQHlI BnHSlHHlITeMnepaTYPHblX H3MeHeHHH.
Pe3ynbTaTblH3MepeHHHnepeA BBe,l\eHHeM\B sKcnny-
aTaQHIOTyp6HHHblX arperaTOB H B Te4eHHe HX OT-
CTaBneHHSI.

52d.145:528.35
WEISS, G.
Bedlngungsausgieichuug bel Bestimmnng der PunkUa-
gellnderungen mUtels Methode elner Raummesslinie
Geodetlcký a kartografIcký obzor, 31, 1985, Nr. 8,
Selte 191-193, 1 Abb., Lit. 4
Form der Bedlngungsausglelchung bel Bestimmung der
I,ageiinderungen der Punkte mlttels der Methode Blner
Raummessllnle mlt Nutzung von lntegrlerten Wlnkel-
und D1stanzmessgeriiten. Zur Veranschaullchung des
theoretischen Verfahrens 1st eln belehrendes Belsplel
angegeben.

528.425.2:528.14
JANDOUREKJ.
Aprlorltiitanalyse der Genauigkelt von Rlchtungs- und
Llingemessungen in Blocktachymetrie
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 8,
Selte 194-198, 1 Abb., Lit. 3
Bewels gegenseltlger Unabhllnglgkelt der 'Rlchtungs-
und Liingemessungen bel Zlelung auf elnen Punkt.
Abhiinglgkelt dleser Messungen bel Zlelung auf mehr
als elnem Punkt' und Elnfluss dleser Abhiinglgkelt auf
dle Genaulgkelt der Punktbestimmung bel der Block.
tachymetrle.
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PAZOUREK, J. - RINDA, J.
Aktuelle Probleme der geodiitischen StabiIitiitskon.
trolle der Turboarmatur des Atomkraftwerkes Duko-
vauy zur Zeit des Aufbaues
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 8,
Seite 198-206, 6 Abb., 2 Tab., Lit. 11
Umfang von Messungen der Verschiebungen auf der
Baustelle des Atomkraftwerkes Dukovany. Grundhti·
henpunkte. Verfahren bei Verschiebungsmessungen des
Turbinentisches und der Turboarmatur. Niitzung des
hydrostatischen Nivellements mit elnem transportab.
len Ensemble von Frelberger Prazlsionsmechanlk. Eli.
mlnleren des Einflusses der Warmeanderungen. Mes-
sergebnisse vor Betriebseroffnung der Turboarmatur
und lm Laufe ihrer Abstellung.

528.145:528.35
\NEISS, G.
Conditional Adjustment with Determining Changes ln
Fosition of Points by the Method of Spatlal Line of
Vision
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 8, pp.
:~1-193, 1 fig., 4 reI.
The method of conditlonal adjustment w!th determinlng
changes in positlon of points by the method of spatlal
linf' of vision with use of Integrated theodolites and
lnstruments for measurement of dlstances. An lnstruc-
t've example for illustratlon of the theoretlcal proce-
dure is presented.

528.425.2:528.14

JANDOUREK, J.
A Priorl Analysls of Accuracy of Directlon Bnd DI-
stance Measurements in Block Tacheometry
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 8,
pp. 194-198, 1 fig., 3 reI.
Evidence of the mutual Independence of dlrection and
distance measurements with alming at one polnt. De-
pendenc'e of these measurements with almlng at more
than one polnt and effect of thls dependence on the
accuracy of determinatlon of polnts with the block
tacheometry.

528.482:[621.311.25:621.039.002.7]

PAZOUREK, J. - RINDA, J.
Modern Problems of Geodetic Checking the Stablllty
of Turbo.set of the Dukovany Nuclear Power Station
in the Course of Construction
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 8,
pp. 198-206, 6 fig., 2 tab., 11 ref.
Rang'e of displacement measurements at the buildlng
site of the Dukovany power station. Methods of mea·
suring the dlsplacements of the turbine table and the
tu rb o-set. Use of hydrostatic levelllng wlth the Frel-
berger.Prazlsionsmechanlk portable set. Elimlnatlon
of the eHect of temp:erature changes. Results of mea-
surements before commencement of the turbo-set ope-
ratlon and durlng !ts cuttlng off.

528.145:528.35
WEISS, G.
Compensation condltionnelle durant l'analyse des va-
l'iatious de position de points par la méthode de la
ligne de visée spatiale
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 8, pa-
ges 191-193, 1 iIlustratlon, 4 blbliographies
Méthode de compensation conditionnelle durant I'ana-
lyse des variatlons de posltlon de points par la mé-
thode de la ligne de vlsée spatiale lors de I'utillsatlon
ďlnstruments ďlntégration 11 mesurer les angles et
ďappareils télémetrlques. Un exemple lnstructlf est
présenté comme Illustration du procédé théorlque.

528.425.2:528.14

JANDOUREK, J.
Analyse ft priori de la précislon des levés directlon-
nels et télémétriques dans la tachéométrle en bloc
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 8, pa-
ges 194-198, 1 il1ustratlon, 3 blbliographles
Démonstratlon de I'lndépendance mutuelle des, levés
télémétrlques et directionnels pendant le polntage
ďun polnt. Dépendance de ces levés pendant le
polntage de' plusleurs polnts et lnfluence de celte dé.
pendance sur la détermlnatlon préclse des polnts pen.
dant la tachéométrie en bloc.

528.4B2: [621.311.25:621.039.002.7]

PAZOUREK,' J. - RINDA, J.
Problemes actuels relatlfs au contriile géodéslque de
la stablli,té ďun turbo bloc de la centrale nucléaire
de Dukovany se présentant I pendant la pérlode de
l'édification
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 8, pa-
ges 198-206, 6 illustratlons, 2 planches, 11 biblio-
graphles
f:tendue ďes levés des déplacements sur le chantier de
la centrale nucléalre de Dukovany. Points ďaltltude
de'base. Procédé de levé des déplacements de la table
de turbine et du turbo bloc. Utillsatlon du nlvellement
hydrostatlque avec assortlment portatlf Frelberger-
Prazislonsmechanlk. Ellmination de I'lnfluence des
changements de' température. Résultats de levé avant
I'ouverture de l'exploltatlon du turbo bloc et pendant
I'écartement de celul-cl.
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Podmienkové vyrovnanie pri určovaní
polohových zmien bodov metódou
priestorovej zámernej priamky

Jednu z efektívnych metód simultánneho určovania
zmien bodov pomocou integrovaných prístrojov pred.
stavuje metóda priestorovej zámernej priamky. Prin.
cíp metódy, usporiadanie bodov a merané prvky uka-
zuje obr. 1. Množina bodov Pi, i = 1, 2, ... n, sa vy.
týči a vhodne stabilizuje v čase to na objektc presne
do vertikálnej zámernej roviny, do poloh PiO tak, aby
mohli byť pre ich meranie použité odrazné zariadenia
integrovaného prístroja.
Mimo oblasti očakávaných pohybov sa stabilizujú

na oboch stranách vertikálnej zámcrnej roviny pevné
body, napr. A, B, C, D. Na vyjadrenie priestorových
zmien a ich zložiek zvolíme pravouhlú lokálnu kar·
teziánsku súradnicovú sústavu napr. so začiatkom
v bode A, s osou (Y) horizontálne vo vertikálnej zá·
mernej rovine a s orientáciou ostatných osí podIa
obr. 1.
Budeme predpokladať, že v etape to boli určené

(meraním, výpočtom) veličiny vzťahujúce sa k pevným
a pozorovaným bodom 8AB, VA, VB'

Pre celé obdobie merania ~L1t budeme ich považovať
za nemenné a na určenie polohových zmien bodov
v jednotlivých etapách (zjednodušene) za bezchybné.
K etape tl body Pi zo svojej povodnej polohy PiO sa

priestorove posunuli do poloh Pil (obr. 1). Pre takto
položené body z meraných stanovísk A, B možno in.
tegrovanými prístrojmi merať po tri, t.j. spolu šesť
veličín pre každý bod.
Keď je k dispozícii prístroj so samočinným výpo-

čtom vodorovných dlžok a prevýšení [1], respektíve
prístroj vybavený príručným počítačom pre tieto vý.
počty, máme pre každú polohu Pil vektor veličín

lil = [WAil WBil 8Ail 8Bil HAil HBil]·
1,6

Keď meranie vykonáme prístrojmi bez uvedených
možností, máme

lil = [WAil WBil ZAil ZBil 8~il 8~il]' (3)
1,6

t.j. pre n bodov vždy 6n veličín. VzhIadom na okolo
nosť, že na jednoznačný výpočet poloh (súradníc) Pil

by stačilo 3n veličín (3 veličiny na určenie každého
bodu), máme 3n prebytočných veličín, ktoré je účelné
využiť na stanovenie jednotlivých zložiek priestoro-
vých zmien polohy bodov na základe vyrovnania.

Ing. Gabrhl Weiss,
Katedra mera~ii~va a geofyziky
Stavebnej fakulty VŠT, Košice

Pre každú polohu bodu Pil možno integrovanými me-
racími prístrojmi merať 6 veličín. SÚ teda tri nad-
bytočné merania. Zvolíme tri podmienkové rovnice
[2J, ktoré budú rozdielne podIa toho, či pojde o vektor
veličín (2), alebo o vektor veličín (3). Tak napríklad
v prípade použitia vektora veličín (3), všeobecný tvar
podmienkových rovníc bude [3J

fl (WAil + VI' WBil + V2, + + 8~iI + V6) = O,

f2 (WAil + Vi> WBil + V2, + + 8~il + V6) = O, (4)

f3 (WAil + VI' WBil + V2, + + 8~il + v6) = O.

Keď body Pi sa premiestnia zo základnej polohy
POi do polohy Pil (obr. 1), konkrétny tvar podmienko-
vých rovníc maže byť

8~iI sin ZAil sin WAil - 8~il sin ZBil sin WBil = O,
, . +' . O8Ail SIn ZAil cos WAil 8Bil SInZBil COSWBil- 8AB = ,

8~iI cos ZAil - 8~il COSZBil - HAB = O. (5)

1985/191
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Rozvojom podmienkových rovnic do Taylorovho
radu [4] a úpravou dostávame linearizované podmien.
kové rovnice v tvare

TA v + u =0,
3,6 6,1 3,1 3,1

kde TA je transponovaná matica koeficientov štruk·
túry

Of3
OWAu

Of3
OWBil

Of3
oS~u

8~il sin ZAil cos WAn - 8~il sin ZBil cos WBi1 ••• -

- sin ZBil sin WBil

-8~il sin ZA\l sin WAn - 8~il sin ZBil sin roBil'"

... sin ZBil cosWBil

rl.A. _ m", A1
~il- --,

,u~

2 , m2,
WB _ m"'Bl SB _ 'Bl
Qil - ,u~ .... Qi.l - ,u~

(kde ,u~ je apriórna jednotková variancia a m",Al '

m"'B' .,. ms' sú stredné chyby meraných veličin)
1 Bl

charakterizujú presnosť jednotlivých meraných veličín
určujúcich polohu Pil bodu Pi• Predpokladáme, že
kofaktory mimo hlavnej diagonály budú nulové (exi-
stujúca fyzikálna interkorelácia bude zanedbateIná).
Keď rovnice opráv (II) dosadíme do pretvorených

[o:lmienkových rovníc (6), dostávame normálne rov-
nice pre koreláty

TA Q A k + u = O,
3,6 6,6 6,3 3,1 3,1 3,1

TA Q A =N
3,6 6,6 6,3

... - cos ZBn je symetrická matica koeficientov normálnych rovnic
(S) a ich riešením budú koreláty

u je vektor odchýlok nameraných hodnot vyjadrený
z rovníc (5).
Utvoríme Lagrangeovu funkciu tak, že k hlavnej

podmienke metódy najmenších štvorcov (TV Q-l
V =min) pripojíme korelátami vYfiásobené pretvo.
rené podmienkové rovnice (6).
Nájdeme minimum funkcie e

e = TV Q-l

1,6 6,6
(TA V + u) =min.
3,6 6,1 3,1 (10)

V - 2Tk
6,1 3,1

Na určenie minima položíme

oeav = 2Q-l v-2Ak = O.

Po vynásobení rovnice zfava hodnotou Qf2,dostávame
rovnice opráv

v = Q A k,
6,1 6,6 6,3 3,1

kde Q je kofaktorová matica tvaru
6,6

WA WAWB WAS~

Qil Qil Qil

WBWA WB WBS~

Q= Qil Qil Qu

S~WA S~WB 8'B
Qil Qi~ Qil

-N-I u.

3,3 ; 3,1

Vypočítané koreláty dosadíme do (II) a správne vy-
počítané opravy by mali splňovať rovnice (6). Opra.
vené hodnoty dosadíme do povodnych podmienko-
vých rovnic (5). Z vyrovnaných hodnót (WAil' WBil •••

S~il) vypočítajú sa zložky pohybu XiI' Yil' hil•
Na ilustráciu uvedeného postupu (podmienkového

vyrovnania), J,1vedíemeinštruktívny príklad.
Pre bod P v etape ti boli získané:
vektor 11'1 ,s hodnotami

0,04071
0,02621

'pI = 106,33451f

6,1, 102,II 771
201,052m
300,OS7m

vzdialenosti (SA = 200 m, SB = 300 m) a výšky bodov
(VA = 100m, VB = 90m, Vp = SOm).
Bola empiricky vyšetrená príslušná kofaktorová.
matica

Q (pre m"'A =mWB = 2ee, mZA = m'B = 10ee,
6,6

m.~ = 5 mm, ,uo= 10),

0,04:e2ee O O O O O
O 0,04:e2ce O O O O

Q = O O 1:e2ee O O O
6,6' O, O O l:e2ccO O

O' O ,'0,,0 0,25 O
0:0 ,O, 00 0,25

i : \ ,\ I o-o,'! \. I \,

V ďalšom postupe riešenia boli vypočítané:

1985/192
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[
4,468 mm -I

vektor odchýlok u = -21,534 mm ,
3,1 8,382 mm _

matica koeficientov

A=
6,3

200 057, 506 mm
-299920,960 mm

-12,768 mm
4,107 mm
0,000636
0,000411

matica koeficientov normálnych rovníc

[

1,2828734.10-2
N = 2,6256361.1~~4
3,3 -9,860412.10

[

7,7950855.101
N-l= -4,1150747.10-2
3,3 -1,5083441

[

-3,4915792.102 ]
4,2038617.101 ,

_ -2,1932314.101

- -6,89.10-6 eCc

1,03.10-5 eCc

8,77.10-6 eCc

-1,73.10--5 eCc

1,09.101 mm
1,06.101 mm

k=
3,1

v=
6,1

a využití niektorých charakteristických vlastností
a daností tejto metódy je efektívnym a dostatočne
presným sposobom.

-127,900 mm
-123,432 mm
-19972,096 mm
- 9980,478 mm
0,995053
0,999447

2,6256361.10-4
4,9848748.10-1

-3,0546328.10-2

-4,1150747.10-2
2,0177548
1,9035753.10-1

Z vyrovnaných hodnot mažeme jednoduchými ma·
tematickými vzťahmi z podmienkových rovníc vypo-
čítať zložky priestorového pohybu bodu P.

Uvedený postup podmienkového vyrovnania pri určo-
vaní polohových zmien bodov metódou priestorovej
zámernej priamky pri použití integrovaných uhlo-
merných prístojov a prístrojov na meranie d1žok

°O
-200057,456 mm
299920,985 mm
-0,099338
-0,033259

-9,860412.10.,-6 ]
-3,0546327.10-2 ,
3,2378333.10-1

-1,508344.10-2 -I
1,9035753.10-1 ,
3,1064438 _

Maže sa uplatniť pri periodickom sledovaní priesto.
rových zmien bodov na podkopanom území, na objek.
toch situovaných na takomto území, ale tiež pri sledo·
vaní pohybu svážnych území a objektov na nich sa
nachádzajúcich, pri sledovaní bodov na dopravných
stavbách a objektoeh a pod.
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Apriorní rozbor přesnosti směrových
a délkových měření v blokové tachymetrii

Ing. Jan Jandourek, csc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav FSv ČVUT

v Praze

Obsahem příspěvku je řešení otázky přesnosti urču-
jících měřených veličin, důležité pro praktické aplika-
ce metody blokové tachymetrie. Lokální polární sou-
řadnice jsou směrová a délková měření provedená
z jednoho stanoviska. Při metodě blokové tachyme-
trie, publikované v literatuře [1] a [2], je každý po-
drobný i spojovací bod určen z hlediska polohy orien·
tovaným vodorovným směrem "p, a délkou s, jejichž
přesnost je dána souhrnným vlivem chyb z celkového
měřického procesu. Volba nulového směru - počátku
a tedy x-ové osy lokálního souřadného systému je zde
libovolná, daná okamžitou polohou nuly limbového
kruhu. V rámci obecně chápaného polohového určení
bodu polárními souřadnicemi zahrnujeme do souhrn.
ného vlivu chyb z celkového měřického procesu chyby
přístrojové, chyby způsobené meteorologickými vlivy
(refrakce), chyby z centrace a chyby z početních re-
dukcí měřených veličin. S ohledem na poznatky uve-
dené v literatuře [2] a [3], můžeme pro metodu blokové
tachymetrie původní rozdělení chyb na čtyři skupiny
relativně zjednodušit. V dalším tedy uvažujeme dvě
základní skupiny chyb, které ovlivňují směrová a dél-
ková měření.

První skupinou jsou chyby z měřického procesu,
představující souhrnný vliv chyb přístrojových, re-
frakčních a redukčních, které vyjadřují vnitřní přes.
nost měřených veličin. Při označení střední chyby
vodorovného směru z měřického procesu m"" a střední
chyby délky z měřického procesu ms, můžeme tuto
skupinu chyb charakterizovat střední chybou z měřic-
kého procesu M2, formou maticového zápisu.

Skutečnost, že máme k dispozici relativně malý ná-
hodný výběrový soubor měřených veličin na stanovis-
ku a z důvodu apriorního předpokladu vzájemné ne-
závislosti měřených veličin ("p, s) můžeme obecně uve-
dené odhady kovariancí m",.s a ms.lp' vyjadřující mate-
matickou korelaci měřených veličin, považovat za
nulové. Skupina chyb z měhckého procesu, vyjadřu-
jící vnitřní přesnost měření, bude tedy charakterizo-
vána střední chybou z měřického procesu M2 mající
tvar diagonální matice typu (2,2).

M2 = diag. (m~, m;). (2)

Druhou skupinou chyb, které bude v tomto pří-
spěvlm především věnována pozornost, jsou chyby
z centracc. U skupiny těchto chyb předpokládáme,
díky bezchybně upravenému centračnímu zařízení a
pečlivé centraci na všech bodech, pouze jejich naho-
dilou část.

2. Odvozeni vlivu chyb z centrace na měřené veličiny

Chybami z centrace rozumíme nahodilé chyby, u kte-
rých navíc předpokládáme, že kterýkoliv jejich směr,
tj. směr excentricity, je stejně pravděpodobný.
Chyby z centrace nepůsobí současně úplnými hodnota-
mi na přesnost vodorovných směrů a délek, neboť od
centrace k centraci působí rozdílné chybové části,
což rovněž vyplývá z kruhovitého tvaru chybových
elips. Při zaměření podrobného či spojovacího bodu
polárními souřadnicemi s použitím elektronického ta-
chymetru, či dálkoměru, jsou běžně používány dvě
centra ční zařízení. Jedno k centraci vlastního přístroje
na stanovisku, druhé k centraci odrazného hranolu na
cílovém bodě. Při dodrželú prakticky proveditelného
předpokladu rovnocenného označení všech bodů, mů-
žeme střední chybu z centrace, pro použité centrační
zařízení, vyjádřit kvadratickým součtem střední chyby
z centrace na stanovisku a na cílovém bodě.

Označíme-li excentricitu písmenem "a" (v odvoze-
ních se vyskytuje exponenciální funkce), potom celko-
vá střední chyba z centrace m~ je vyjádřena vztahem
m~ = m: + m;, kde ma je střední chyba z centrace
na stanovisku a ma, je střední chyba z centrace na cílo·
vém bodě. Při určení "k" cílových bodů působí na
všechny dílem chyba z centrace ma a dílem chyba
z centrace na i-tém cílovém bodě ma,' Abychom po-
stihnuli působení chyb z centrace na přesnost měře-
ných veličin, odvodíme střední chyby příčných a po-
délných složek chyby z centrace, cestou výpočtu
pravděpodobností z mnoha libovolných postavení.

Uvažujme pro odvození dva libovolné body Pi, Pi
z celkového počtu "k" cílových bodů, zaměřených
polárními souřadnicemi ze stanoviska P. Zavedeme
označení: -;;p = příčná složka excentricity stanoviska
v absolutní míře, as = podélná složka excentricity
stanoviska, a = excentricita stanoviska, a' = excen-
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tricita cíle, a analogicky hodnoty';;;;, as', příčné a po·
délné složky excentricity cíle, můžeme danou situaci
znázornit na obrázku l.
Pro hodnoty příčné a podélné složky excentricity,

při uvažovaných cílových bodech Pi' Pi, platí násle-
dující určující vztahy.

CC a.aPi = (lcc-sm ('/jJa-"Pi), asi = ---a cos ('/jJa-"Pi);
8i

C a .aPic = eCc~sm ("Pa- tpi), aSi = ---a cos (tpa - tpi)'
i

(3)

V úvodní části stati 2. zmíněný předpoklad stejné
pravděpodobnosti pro kterýkoliv směr excentricity
tpa znamená, že vodorovný směr tpa' který je určujícím
směrem spojnice E - P od libovolně zvoleného po-
čátku, může se stejnou pravděpodobností nabývat
hodnot v intervalu (0,2 n). Ukážeme, že pravděpodob-
nost výskytu směru tpa je dána obdélníkovým rozdě-
lením. Pro funkci hustoty pravděpodobnosti platí:

y = f(x) = f(tpa) =]( = konst. (4)

Pravděpodobnost výskytu hodnot menších než hod-
nota tpa' tedy sumační funkce F(x) = F(tpa) platící
pro interval (0,2 n) je dána vztahem:

F(x) = F(tpa) = ~f(tpa) dV'a = ~]{ dtpa =
o o

= ]( ~dtpa = J{ [2n - O] = l.
o

Pro funkci hustoty pravděpodobnosti tak dostáváme:

Y =f(tpa) =]( = _1_ .
2n

Vztah (6) představuje rovnoměrné obdélníkové
rozdělení pravděpodobnosti.
Další veličinou, která vedle vodorovného směru

'/jJa charakterizuje chybu z centrace, je samotná ex-
centricita "a", která má, za předpokladu normálního
rozdělení, funkci hustoty pravděpodobnosti danou
výrazem:

h
y =f(a) = --=- .Vn

1
kde parametr pí'esnosti h je dán vztahem h = -V-- ;

ma' 2
, h. v d . ,a vyraz ~--=--Je pora mClV7t

nici E(a).

2.1 Odvození výrazů středních chyb příčných
a podélných složek chyb z ccntrace v pří-
padě jednoho cílového bodu

Úvodem odvození pro vybntný bod Pi předpokládá-
me, že veličiny charakterizující chybu z centrace,
excentricita "a" a vodorovný směr tpa, jsou vzájemně
nezávislé a že veličiny ;;;;J; a aSi jsou nahodilého cha-
rakteru, tj. že Er;;pi) = E(asi) = O. Uvedené dva
pí'edpoklady v dalším dokážeme a ověHme tím jejich
předpokládanou platnost. Hodnoty pí'íčné a podélné

složky excentricity jsou spojitými funkcemi vodorov.
ného směru tpa, excentricity "a" a měřené délky Si'
Pro střední hodnotu příčné složky excentricity stano-
viska P platí:

+00 2"

S S :i .sin (tpa - tpi) f("Pa) f(a) dtpa da, (8)

o o
+00- S aE(api) = -

Si
o

2"
. f(a) da. S sin (tpa - tpi) f(tpa) dtpa'

o

+00 2"

í a h "d S' (• -;;. V-; . cI> a~ a. sm tpa - tp.,)
o o

+00 2"

- h S " 1 S .E(ap.J = V- a. cI> a da '2 sm (tpa-tpi) dtpa.
s· n n
1 O O

+00

E(7;pJ = hv- S (t1/2 • h-1) e-t• (2h)-lt-1!2 dt .
Si' n O

1 2n
-2 [- cos (tpa - tpi)] .
n O

+00 1-1

- h 1 S -2- 1
E(api) =-V- '-'2' e-t.t .dt·-2 .(-1+1),

s' n 2 ~ n, O

Analogickým postupem integrace, jak je uvedeno
v literatuře [2], dostáváme výsledek E(asi) = O. Tímto
je potvrzen předpoklad, že hodnoty příčné a podélné
složky excentricity jsou nahodilého charakteru, čili že
je možné vypočítat kvadráty středních chyb těchto
složek následujícím postupem.

+00 2n

mh,i = J S ( ;J2. sin2(tpa - tpi) . f(1j'a) . f(a) dtpa da,

o o (10)
+00 2n

mh,i= S (:irf(a) da. S sin2 (tpa-tpi) ·f(tpa) dtpa,
o o
+00 2n

2 f ( a)2 h h' 'd S' 9 ( ) 1 dmaPi=. ~ . V-; . e- a a. sm- tpa--1pi . 2n tpa,
o o

+00 2"

m2_ = _h_ S a2 e-h'a' da _1_. S sin2 (111 -,,,.) d,,,
aPi S2 V-;· . 2n Ta T" Ta'

, O O
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Užitím substituce t = h2a2, a úpravy sin2x =
I - cos 2x d' 1 1 '2 aepatI:

+00

~ - h S t -I (2h)-1 -1/2 dtmall·--v-, -h2.e. .t
, S2:n;

I o
I - cos 2 (1pa - 1p1)

2 d1pa;._1 S
2:n;

o

+00 2-1 2"

S 2- I [I
t . e-I dt. 2:n; J 2" d1pa-

o o
2"

I S I- 2:n; 2" cos 2 (1pa - 1pi) d1pa.
o

Užitím substituce t = 2(1pa -1pi) v posledním členu
předcházejícího výrazu dostáváme:

mhi = s; V~2h2 • V( : ) (4~ [1par- 4~ .

miv
i
= __ 1__ . _V_n_ . (2- __ 1_ [sin tJ"),s; 2h2 2 2 8:n; o

mhi= 4~h2- . (~ - o) = 8S~h2'

Dosazením za parametr přesnosti se dostá váme ke
konečkému tvaru kvadrátu střední chyby příčné slož-
ky excentricity stanoviska P a z ní ke tvaru střední
chyby z centrace na stanovisku.

2 1 2?n~ m~m- ==--=-- => __ o

ap, 8s~h2 8s~ 4 . s; ,

Analogickým integračním postupem dostaneme vy-
jádření pro střední chybu podélné složky excentricity
stanoviska P, pro níž platí:

Ve shodě s úvodními předpoklady o vlastnostech veli.
čin (lpa, a) a rc;pl, aSi) dostáváme pro kovarianční
znak příčné a podélné složky následující vyjádření:

+00 2"

máPia'i = S f :i sin (1pa-lpi) a cos (1pa-
o o
-1pi) f(1p) f(a) d1pa da.

Vyřešením tohoto vztahu, které je podrobně uvedeno
v literatuře [2], dostáváme výraz ?navlasi = O.
V případě cílení na jediný z "lc" cílových bodů není
mezi hodnotami příčné a podélné složky excentricity
stanoviska vzájemná závislost a charakteristiky chyby
z centrace, tj. hodnoty (1pa, a) a tedy i určující veli-

činy - polární souřadnice jednoho bodu jsou vzájem.
ně nezávislé. Zcela analogicky postupu provedenému
na stanovisku P, dostáváme pro cílový bod Pi:

2.2 Otázka vzájemné nezávislosti měřených
veličin v případě více cílových bodů

U případu jednoho cílového bodu byla potvrzena před.
pokládaná nezávislost měřených veličin z hlediska
působení chyby z centrace. U metody blokové tachy.
metrie není ovšem tento případ typický, protože se
zde vždy jedná o současné zaměření více podrobných
bodů. Zajímá nás tedy zjištění vlivu chyb z centrace
na měřené veličiny 1pa s z hlediska jejich vzájemné zá-
vislosti v případech, kdy je měřeno na více bodů. Pro
cestu teoretického odvození, podrobně uvedeného
v literatuře [2], uvažujme dvojici cílových bodů Pi,

Pi jak je uvedeno na obrázku č. 1. Odvození je pro-
vedeno vyšetřením hodnot kovariančních znaků příč-
ných a podélných složek excentricity stanoviska P
výpočtem pravděpodobností. Pro hodnoty znaků
máPiáPi' ?naBia'i' masiáPi a maPia'i dostáváme:

+00 2"

S fa. a .
máPiapi = --;-sm (1pa - 'lPi) .8 sm ("Pa-

• 1 1
O O
- "Pi) f(a) f("Pa) da d"Pa' (16)

Provedením integrace dostaneme výsledný tvar:

m2

?naPiaPi = -4 a cos (lpi - "Pi) .
SIS;

+00 2"

S f (- a cos ("Pa-"Pi))' (-acos (lpa - "Pi)) .

+00 2"J f (-a cos ("Pa - "Pi)) . :i sin ("Pa -
O O

+00 2"

máPia'i = J S :; sin ("Pa- "P;) . (-a cos ("Pa-
O O

Vztahy (17), (19), (21) a (23) jednoznačně ukazuji
na vzájemnou závislost složek centra ční chyby v pří.
padě, že je měřeno na více jak jeden cílový hod. Exi-
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stují tedy korelace mezi cílením na rozdílné body a
uvedené centrační chyby způsobují, že všechna měře-
ní, provedená ze stanoviska P, jsou vzájemně závislá.
Číselný projev chyby z centrace na přesnost provede-
ných měření je stanovitelný, známe-li střední chyby
částí centra ční chyby, tedy hodnoty ma a ma'. Pro
metodu blokové tachymetrie uvažujeme jako přija-
telné a v praxi dosažitelné hodnoty středních chyb
ma = 2 mm, ma' = 4 mm. Máme-li vyjádřit měřené
veličiny, tj. vodorovné směry a délky z hlediska přes-
nosti, musíme uvážit chyby z celkového měřického
procesu, které na ně působí. Uvažujeme tedy jednak
chyby z měřického procesu dané vnitřní přesností po-
užitého přístroje a jednak chyby z centrace, dané
chybou z centrace na stanovisku a z centrace na uva-
žovaném cílovém bodě. S ohledem na označení střed-
ních chyb z měřického procesu m"" m., můžeme pro
sHední chyby měřených veličin z celkového měřického
procesu psáti:

m~. = m
2
. + m~ + m~

, "" aPi ap( , (24)
2 2 2 2',

mSi = m., + mas, + masi'

Dosadíme-li do těchto výrazů výsledky vztahů (12),
(13), (14) a (15), dostáváme pro cílový bod Pi:

22m: m:' 2 1 2 2
m<Jli = m",i + --2 + -2 = m",. + --2 (ma + ma.,),

4si 4si '4si '

22m: m:' 2 1 2 2
mSi = m'i + 4- +4 = m'i + 4 (ma + mat)'

(25)

Ve vztahu (25) je mrJ)i střední chyba vodorovného
směru z celkového měřického procesu a mSi je střední
chyba délky z celkového měřického procesu, V pří-
padě k-cílových bodů zaměřených ze stanoviska P,
jsou určující veličiny, tj. polární souřadnice (j), S,
vzájemně závislé v důsledku působení celkové chyby
z centrace. Můžeme proto takovýto náhodný výběrový
soubor měřených veličin na stanovisku charakterizo-
vat, vedle uvedených odhadů variancí, také kova.
rianční maticí M2, která vyjadřuje korelační vztahy
mezi měřenými veličinami. Diagonálními prvky této
matice jsou odhady variancí měřených veličin (j) a
S, nediagonálními prvky pak kovarianční znaky uka-
zující na matematickou korelaci. Pro námi zvolený
případ dvou cílových bodů Pi' Pi' nabude kova-
rianční matice, charakterizující chybu z celkového
měřického procesu následující tvar:

2
mrJ)iSimrJ)i mrJ)iSi mrJ)irJ)i

M2=
2

mSiSimSirJ)i mSi mSirJ)i

(4,4) 2 . (26)
mrJ)i<1>i m<1>iSi m<1>i m<1>iSi

2
mSirJ)i mSiSi mSi<1>i mSi

Kovarianční, zvaná též rozptylová, matice M2 je utvo-
řena při zvoleném pořadí určujících veličin, tj. měře-
ných vodorovných směrů a délek, které jsou sestave-
ny v uspořádané dvojice (1piSi), Uvedená kovarianční
matice je čtvercová a symetrická a pro její prvky platí
následující vztahy:

2 2 2 22 1 2 2
mrJ)i=m",. + m- + m;;..,= m"", + -42 (mf) + mai'),, ap, v, S.

22222122
mSi = m •• +ma'i + ma•i, = m., + 4 (ma + ma"),

22222122
mrJ)j= m"'i + máPi + máPi' = m"'i + 4s? (ma + ma'i),

1

22222122
ms i= mSi + ma'i + mas'i= mSi + 4 (ma + ma'i),

kde m"" = rn"'i= m",; m'i= m'i= ma; = ma'i= ma'i= ma'.

m<1>iSi= mrJ)isi = O + máP,asi = O + mav,"lJSi = O,

mrJ)i<1>i = m<1>i<1>i= O + maviaVi = O + maPiap, =

mSiSi =mSiSi = O + mas,aSi = O + mas,"lJSi =

2ma= 4 cos (1pi-1pi),

Jako celková charakteristika výběrového souboru
při k = 2, má kovarianční matice M2 typu (4,4) ná-
sledující ti l cný tvar:

2 O mrJ)i<1>im<1>i mrJ)isi

O 2M2 mSi mSi<1>i mSiSi
(4,4) 2

(27)
m<1>irJ)i rn<1>iSi mrJ)i O

O 2
rnSirJ)i mSiSi mSi

Uvedené vztahy (26) a (27) v plné šíři charakteri-
zují přesnost určujících měřených veličin vyplývající
ze souhrnného vlivu chyb z celkového měřického pro-
cesu. Analogicky pro případ "k" cílových bodů bude
kovarianční matice typu (2k, 2k), obecně plná s vý-
jimkou submatic jednotlivých bodů, které budou
diagonální.

Dosažené výsledky a tvary kovariančních matic plně
potvrzují vzájemnou nezávislost směrových a délko-
vých měření v případě měření na jeden cílový bod
a vzájemnou závislost těchto určujících veličin v pří-
padech měření na více jak jeden cílový bod. V aplika-
cích metody blokové tachymetrie navíc existuje mož-
nost použití tzv. volného stanoviska, kdy k postavení
elektronického tachymetru není nutná centrace nad
stanoviskem. V těchto případech je tedy hodnota
střední chyby excentricity stanoviska ma = O, a uve-
dené výrazy pro prvky kovarianční matice se podstat-
ně zjednoduší. Celková charakteristika přesnosti vý-
běrového souboru určujících veličin (1p, s), tedy kova-
rianční matice M2, nabude podobu diagonální matice.
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Jinak řečeno, v případech volného stanoviska jsou
všechny měřené veličiny z hlediska působení chyb
z centrace vzájemně nezávislé. Matice H2 je diagonální
maticí středních chyb (odhadů) měřených veličin
("p, 8) a vyjadřuje obecný zákon přenášení středních
chyb.

Uvedený apriorní rozbor přesnosti určujících měře-
ných veličin je možné rovněž provést také pro lokální
ortogonální souřadnice k-cílových bodů, které jsou
u metody blokové tachymetrie vstupními daty pro
početní zpracování. Teoretické odvození této proble-
matiky je podrobně publikováno v literatuře [2].
Otázka apriorního rozboru přesnosti lokálních polár-
ních souřadnic je tedy ukončena závěrečným konsta-
továním, že byla matematicky prokázána vzájemná
závislost měřených veličin "k" cílových bodů zaměře-

ných z jednoho postavení přístroje zapříčiněná půso-
bením celkové chyby z centrace.

LITERATURA:
[I] HERDA, M.: Rozbor a. ověšení metody blokové

tachymetrie v podmínkách CSSR. Geod. a. kart.
obzor, 22 (64), 1976, č. 9.

[2] JANDOUREK, J.: Způsoby výpočtu a vyrovnání
účelových sítí aplikovatelných pro metodu blokové
tachymetrie. [Kandidátská disert. práce.] Praha 1984.
CVU'l'. Stavební fakulta.

[3] KRACK, K.: Die Blockausgleichung zur Berechnung
umfangreicher tachymetrischer Aufnahme. Disserta-
tion. Miinchen 1977. Universitat Stuttgart.
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Aktuální problémy geodetické kontroly
stability turbosoustrojí Jaderné
elektrárny Dukovany v období výstavby

Geodetické sledování stability vybraných objektů má,
jak je dostatečně známo, svůj náležitý význam, přesto
že se jedná o činnost pouze kontrolní, nevytvářející
nové hodnoty. Výsledky soustavných a kvalitně vy-
konaných měření prostorových změn, tj. posunů a pře-
tvoření konstrukcí, slouží k posouzení, zda se konstruk-
ce chová, jak předpokládal projekt. Pomáhají objasnit
celkovou tendenci pohybu sledovaného objektu a
mohou včas signalizovat vznik posunů nepřípustného
rozsahu.

Uvedené skutečnosti jsou významné zejména při
kontrolních měřeních v průmyslových závodech, kde
se vyžaduje dokonalá provozní spolehlivost jednotli-
vých objektů. Pro řádný chod elektrárny je třeba do-
držet a prokázat potřebnou stabilitu základové a nosné
konstrukce turbosoustrojí a zabezpečit jeho bezporu-
chovost. K tomu je nezbytné sledovat vývoj deformací
rotační osy turbosoustrojí.

Geodetická měření svislých posunů objektů Jaderné
elektrárny (JE) Dukovany (obr. 1) představují znač-
nou část z celkového objemu prací geodetů investora.
Pro názornější představu uvádíme přehled sledova-
ných objektů a jejich částí (tab. 1):
2 budovy reaktorů základová deska

stěny
2 strojovny patky sloupů

sloupy

Ing. Jiří Pažourek, CSc.,
katedra geodézie FAST VUT v Brně,

Ing. Jiří Rinda,
Geodézie, n. p., Brno

základ
deska turbinového stolu
turbosoustrojí

2 ventilační komíny.
Uvedené objekty náleží do hlavních výrobních blo-

ků. Mimo hlavní výrobní bloky jsou pak sledovány
tyto objekty:
8 chladicích věží základový pas

horní hrana stěny nádrže
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I I
Počet

I
Výšková

Sledovaný objekt Cást objektu pozorov. úroveň
bodů (m)

Budova reaktorů základová deska 85 -6,80
stěny 48 -6,00
stěny 6 -3,00
stěny 47 +0,40

Strojovna
a) turbostolice základ 12 -4,80

turbinový stůl 25 +9,60
b) turbosoustrojí NTl, NT2, VT, G 24 +10,75
c) základové patky ř-ada A, B, V 35 -5,60
d) sloupy ř'ada A, B 24 +0,40
Elektrické zařízení příčné stěny 14 +0,40
Chladicí věž základový pas 8

horní hrana nádrže 8
Kanály chladicí vody vtokové objekty, dilatace 24
Ventilační komín obvodová stěna 4 +0,40
~udova pomocných aktivních provozů vnější stěny 10 +0,40
Uložiště neaktivních kalů hráz 12

kanály chladicí vody u věží
2 budovy pomocných aktivních provozů
hráz úložiště neaktivních kalů.
Celkem je sledováno více než 1200 výškových bodů.

Jedná se o velký rozsah prací vykonávaných ve složi-
tých podmínkách rozsáhlého staveniště. Z toho vyplý-
vají i časté problémy, které se při měření geometrickou
nivelací pro zjišťování svislých posunů objektů v ob-
dobí výstavby vyskytují. Týkají se všech sledovaných
objektů, nejvíce však turbostolic, neboť zde jsou nej.
vyšší požadavky na přesnost měření a zároveň na čet-
nost měření. O některých zkušenostech z měření na
této stavbě je pojednáno v následujících odstavcích.

2. Základni výškové body

Na staveništi JE Dukovany byly stabilizovány Zá-
kladní výškové body (dále ZVB), které byly navrženy
generálním projektantem jako součást projektu měření
svislých posunů. Projekt byl vypracován v součinnosti
odpovědných geodetů projektanta, investora a geolo-
gů. Těchto bodů je na hlavním staveništi 13, po dopl-
nění v r. 1984 se jejich počet zvýšil na 17. ZVB mají
hloubko vou stabilizaci. Vlastní bod tvoří speciální
hřebová značka s nekorodující úpravou, navržená pra-
covníky Výzkumného ústavu stavebních hmot Praha.
Značka je chráněna šroubovacím krytem. Horní část
pažnice nad nivelační značkou je uzavřena ochran·
ným krytem s výstražnou tyčí. Každý bod je chráněn
betonovou skruží, opatřenou červenobílým nátěrem.
Důležitým požadavkem na ZVB je zachování výš-

kové stability. Dále je žádoucí, aby byly situovány
pokud možno blízko sledovaných objektů, aby nive-
lační pořady byly co nejkratší. Oba uvedené požadav-
ky jsou často zcela protichůdné, zejména na velkém
staveništi. Z četných pozorování je známo, že i nejdo-
konaleji vybudované pevné body jsou v pohybu, neboť
na ně působí řada faktorů (např. úbytek podzemní
vody, teplotní vlivy). Na velkém staveništi navíc ne-
příznivě působí rozsáhlé zemní práce (často vedené do
značné hloubky) a stále se měnící zatížení základové
půdy v okolí ZVE. Pokud by byly ZVB zřízeny úplně
mimo staveniště, značně by se prodloužila délka nive·
lačních pořadů. Tím by se nepříznivě ovlivnila přesnost
nivelace a ekonomika prací.

V našem případě ne všechny body ZVB vykazuj.
dostatečnou stabilitu. Na čtyřech bodech se projevi
svislý posun 3-7 mm, u jednoho byl zjištěn posun
značného rozsahu 32 mm. Uvedené body pak nebylo
možno používat jako výchozí pro př'esná měření.
Rozborem příčin nestability jednotlivých ZVB, po
konzultaci s geologem i s představiteli stavební výroby
bylo zjištěno, že pravděpodobný důvod výškových
změn bodů spočívá ve způsobu a kvalitě provedení
hloubkové stabilizace a v některém případě i v situo·
vání ZVB. Ukazuje se, že je nutné dodržet správnou
technologii provedení hloubkové stabilizace, zejména
zajistit doberanění pažnice.
Přes veškerou snahu se nepodař'ilo zajistit trvalou

přístupnost všech ZVB pro měření. Část bodů byla
dočasně vyřazena v důsledku vybudování zařízení
staveniště.
Vzdálenosti mezi sousedními ZVB jsou dosti velké

(200-400 m), proto se přistoupilo ke zhušťování sítě
ZVB. Byly již zřízeny 4 nové body a bylo dále navrže.
no využít zhlaví vybraných radiačních hydrologických
sond, na něž by se přivařily speciální hřebové nivelační
značky. Ukazuje se jako vhodné vytvořit menší sku-
piny ZVB (3-4 body) ve vzájemné vzdálenosti jedné,
maximálně dvou nivelačních sestav, tj. maximálně
asi 100 m. V takové skupině bodů se pak přesněji
i snáze provede ověření výškové stability i případné
určení průměrného horizontu. Maximální pozornost
je třeba věnovat situování ZVB (jak z hlediska geolo.
gického, tak i vzhledem ke sledovaným objektům)
a je nutno dbát na řádné provedení hloubkové stabi-
lizace.

3. Vnějši vlivy na měřeni

Pozorované body na sledovaných objektech se při-
pojují geometrickou nivelací k síti ZVB. Připojovací
a ověřovací nivelace jsou vedeny ze sledovaného ob·
jektu k ZVB volným terénem. Jestliže pozorované
body uvnitř objektu měříme v téměř konstantních
podmínkách (dá se hovořit o mikroklimatu), neplatí
to pak pro připojovací a ověřovací nivelaci. Zde se
nepříznivě uplatní zejména povětrnostní vlivy. Připo-
jovací nivelace vyžaduje vysokou přesnost a téměř
stejnou kvalitu měření v každé etapě. Jinak by se
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mohlo stát, že zjištěné svislé posuny jsou produktem
nepřesnosti měření a došli bychom k mylným zá-
věrům.

Některé objekty, zejména turbostolice je třeba sle-
dovat celoročně, tedy i v nepříznivých klimatických
poměrech. Nevhodné podmínky pro velmi přesnou
nivelaci (VPN) se vyskytují dosti často (vítr, sníh,
led, bláto). Dále je třeba vzít v úvahu, že větší část
trasy nivelačního pořadu vede nezpevněným terénem.
Jistě by bylo vhodné rozměřit předem jednotlivé ni-
velační sestavy, trvale vyznačit stanoviska přístroje
a vhodně stabilizovat postavení nivelačních lati.
V komplikovaných podmínkách stále se měnícího
staveniště to není prakticky možné.

Nepříznivý vliv mají velké rozdílné teploty ovzduší
při nivelaci. Rozdíl teplot uvnitř sledovaného objektu
a mimo něj dosahuje často více než 15 oe (v zimním
období). Přechod teplotně rozdílným prostředím
v jedné nivelační sestavě má za následek, že měřené
převýšení je ovlivněno refrakcí. K teplotní změně do-
chází většinou náhle a nivelační přístroj se jí musí
přizpůsobit. Při větších teplotních rozdílech to před-
stavuje dosti dlouhou dobu. Těmto nepříznivým okolo
nostem by bylo možno čelit použitím dvou nivelačních
přístrojů (příp. i latí) pro měření uvnitř objektu a mimo
objekt. Vyžadovalo by to však i více pomocných děl-
níků, kterých však není vždy dostatečný počet. Z uve·
deného je patrno, že výsledky měření získané za ne-
příznivých okolností nemohou být ekvivalentní vý-
sledkům, získaným v běžných podmínkách.

4. I{ otázce soustavných měřeni pozorovaných bodů
na objektech

Pro měření svislých posunů turbostolice a pro sledo-
vání vývoje deformací rotační osy turbosoustrojí
byly podle projektu měření posunů [6] založeny 3 sou-
stavy pozorovaných bodů:
1. soustava - na základu, 12 bodů ve výškové úrovni

-4,80m.
2. soustava - na desce turbinového stolu, 25 bodů

+9,60 m.
3. soustava - na turbosoustrojí, 24 bodů v úrovni

+10,75 m.
Body 1. a 2. soustavy (obr. 2) jsou zaměřovány geo-

metrickou nivelací, body 3. soustavy nivelací geometric-
kou i hydrostatickou. Použití hydrostatické nivelace na
bodech l.a 2. soustavy nebylo možné vzhledem k danému
umístění a typu nivelačních značek (speciální hřebové
značky) a také vzhledem k používané a pro stavbu
jedině dostupné hydrostatické nivelační soupravě
výroby Freiberger-Prazi:sionsmechanik. Použití uvede-
né soupravy na stativech by bylo především ne-
ekonomické v daných poměrech.

Situování pozorovaných bodů 1. soustavy není
s ohledem na použitou měřickou metodu nejvhodnější.
Při montáži technologických zařízení nastávají velmi
obtížné podmínky k měření. Na poměrně malém
prostoru je soustředěno velké množství materiálu, se
kterým se často manipuluje, probíhají montážní práce
a je zde nevhodné osvětlení. Některé pozorované
body kolidují se zabudovanou technologií tak, že jsou
dále neměřitelné, např. tehdy, je-li potrubí instalováno
nízko nad bodem. V etapách měření po osazení krytu

na turbosoustrojí se nacházejí některé body (2. sou-
stavy) uvnitř krytu, jiné mimo kryt, což někdy značně
komplikuje měřické práce.

Pro geometrickou nivelaci turbosoustrojí bylo nutno
zajistit některé atypické pomůcky, např. invarovou
lať výroby Kern o délce 1 m, upravit stativ se značně
zkrácenými nohami a na katedře geodézie fakulty
stavební Vysokého učení technického (FAST VUT)
Brno zhotovit závěsnou invarovou lať s velmi krátkou
stupnicí.

Připojení bodů 1. soustavy k síti ZVB je problema-
tické, neboť v projektu měření posunů není vyřešena
vhodná trasa pro nivelaci k překonání výškového roz-
dílu obou soustav bodů. Jediné spojení základu s po-
dlažím v úrovni ±O,O m vede po ocelovém schodišti,
což není pro toto měření nejvhodnější. Projekt měření
posunů rovněž předpokládá výškové spojení bodů
1. a 2. soustavy (základ -- stůl). Zde není možno po-
užít obvyklé geometrické nivelace. Dosud bylo měřeno
na zavěšené komparované pásmo, přesnost však ne-
může být taková jako při VPN. Vhodnější by bylo
použití trvale zabudovaných invarových drátů s krát-
kými připojenými stupnicemi v místech nivelačních
záměr nahoře i dole [5]. Dalším řešením by mohla být
instalace extenzometru, tj. invarové tyče se zabudo-
vanými nivelačními čepy nahoře i dole a v místě pře.
rušení vybavené dotykovým indikátorem k registraci
dilatačních změn tyče [7]. Výškové spojení bodů uve-
dených soustav však není z hlediska vyhodnocení
svislých posunů nezbytně nutné.

Mezi důležité údaje pro separaci vnějších vlivů M
hodnoty svislých posunů náleží údaje o teplotě,
zjišťované na několika místech:
a) u všech pozorovaných bodů,
b) u ložiskových stojanů,
c) na všech sloupech ve třech výškových úrovních,
d) na betonu u spodního a horního líce příčníku ve

středu rozpětí.

Pro měření teplot, zejména teplotního stavu sledo-
vané konstrukce, nebývá obvykle k dispozici vhodná
přístrojová technika. Zlepšení v tomto směru by mohlo
přinést použití digitálního měřiče teplot, zhotoveného
na katedře geodézie FAST VUT Brno, který je od r.
1984 experimentálně používán při nivelačních měře-
ních na turbosoustrojí JE Dukovany (odst. 5.1.4).

Metodika měření posunů objektů jaderných elektrá.
ren není prozatím sjednocena. Navržené metody
a technologické postupy jsou ve stadiu ověřování.
Při požadavku vysoké přesnosti v určení výškových
změn bodů na turbosoustrojí, se vedle nejčastější meto-
dy velmi přesné geometrické nivelace, dobře uplatní
i nivelace hydrostatická. Někteří zahraniční odborníci
ji dokonce označují za nejvhodnější pro uvedené účely
[7], [10]. Přibližná shoda výsledků, naměřených dvěma
různými metodami na týchž bodech, dává větší jisto-
tu, že se jedná o skutečné posuny a ne pouze o jedno-
stranné seskupení nevyhnutelných chyb měření, vy-
konaného stejným opakovaným způsobem. Případná
měřická chyba, vyvážená podobnou protichybou
v uzavřeném nivelačním pořadu, může za určitých
okolností vést k nesprávným závěrům o pohybu sle-
dovaných prvků turbosoustrojí.
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5. Hydrostatická nivelace turbosoustroji sousedních států. Jedním z důvodů může být skuteč-
nost, že se k nám dodávala pouze přenosná souprava
typu Meisser (sériový výrobek VEB Freiberger.
.Prazisionsmechanik), vyžadující zvláštní stabilizaci
nivelačních bodů, jež ve srovnání se systémy stacionár·
ními, tj. trvale zabudovanými, má i další nevýhody,
které obvykle začátečníky odradí.
Hydrostatická nivelace (HN) je náročná na čas,

Jak je dostatečně známo, je hydrostatická nivelace
určena k měření velmi malých výškových rozdílů
s vysokou přesností, proto se dobře hodí ke sledování
výškových změn bodů umístěných ve stejné úrovni.
Uvedená metoda (až na některé výjimky) nenašla
v ČSSR náležitého uplatnění na rozdíl od některých
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avšak má některé přednosti (obr. 3). Při měření ~ení
např.vůbec nutné vidět na oba zaměřované body z jed-
noho stanoviska, není třeba se zabývat dodržováním dé-
lek záměr, chybami z refrakce, uvažovat zaostřovací
schopnost dalekohledu apod. V určitých případech se
tato metoda ukazuje jako jedině možná zhlediska použi-
telnosti. Instalace a obsluha přenosné soupravy vy-
žaduje nejméně dvojnásobnou dobu v porovnání
s geometrickou nívelací, docílená přesnost v určení
převýšení bývá však často vyšší až o jeden řád.
Pro měření na turbosoustrojí bylo nutno používa-

nou dostupnou soupravu Freiberger-Prazisionsmecha-
nik částečně doplnit přídavným zařízením. Hydro-
statické nivelační přístroje nelze na stěnách turbo-
soustrojí připevnit v dolní části obvyklým způsobem
jako na zdivu, tj. přišroubovat třmenovou objímku
do otvorů ve stěnách. Proto byl nejdříve na nivelační
značku nasazován držák z ocelové pružiny (podle
[11]), který se pak pevně přitisknul dotažením závitu
prstence ke stěně turbosoustrojí. Přístroj po zavěšeni
na nivelační značku byl svou dolní částí vsazen do
třmenové objímky spojené pomocí šroubů s držákem.
Tento způsob upevnění zabezpečuje, aby pružina
dotláčela objímku s přístrojem ke stěně. Pro zajištění
svislé polohy byly na obou stranách držáku nasazeny
silné magnety. Za použití podobných magnetů byly na
stěnách turbosoustrojí umístěny pomocné příchytky
k udržení spojovací hadice v potřebné výši hladin
kvůli omezení účinku vodního sloupce [2], [3]. Během
několikaletého výškového měření bodů na turbosou-
strojí byly za použití uvedené soupravy získány ně-
které zajímavé poznatky.

5.1 Pro blema tika eliminace chy b z teplotních
změn při hydrostatické nivelaci soupra-
vou typu Meisser

Uvedená souprava se v zahraničí úspěšně používá ke
kontrolnímu měření objektů vodních děl, uvnitř ve
štolách, kde je konstantní teplota. Pro měřické práce
ve variabilních teplotních poměrech jsou nezbytná
některá opatř-ení, týkající se úpravy metodiky měření.
Důvody k tomu jsou objasněny v následujících od-
stavcích.

Jestliže během zaměření převýšení dvojice bodů
dojde ke změně původní měrné hmotnosti vody
v jednom z přístrojů, změní se její objem. Na výšku
hladin působí tzv. účinný teplotní rozdíl z obou poloh
přístrojů [2], který je dán výrazem:

kde dť, dt" jsou rozdíly teplot v první a ve druhé
poloze přístrojů, tj. před a po převěšení na bodech.
Učinné teplotní rozdíly dosahují jen velmi malých
hodnot, obvykle 0,5 DC v podmínkách strojovny
a podle dosavadních zkušeností je nepřesahují ani
v případech, kdy se teploty na obou zaměřovaných
bodech výrazně liší. Podmínkou je však nepřipustit
jejich zvětšení, tzn. zaměřit dvojici bodů náležitým
způsobem.
Rozdílné teploty vody v hydrostatických nivelač-

ních přístrojích neovlivní v plném rozsahu výsledek
výškových měření. Pokud by se podařilo udržet je
stálé alespoň po dobu několika minut, potřebných
k měření v obou polohách přístrojů, neprojevily by
se vůbec ve výsledku. Vhodným měřickým postupem,
tj. měřením v obou polohách a vytvořením aritmetic-
kého průměru převýšení zaměřeného před a po vý-
měně přístrojů na bodech, je vliv rozdílných, avšak
nezměněných teplot zcela eliminován. Stejným způso-
bem se eliminuje většina přístrojových chyb výrobního
původu. Účinné teplotní rozdíly se ve výsledných
převýšeních mohou projevit při vysokém vodním
sloupci a při vysokých a značně rozdílných teplotách.

Z upravené Bernoulliho rovnice [2]

vyjadřující rovnovážný stav kapalin ve spojitých ná-
dobách vyplývá, že změna dZ výšky sloupce kapaliny
v jedné poloze přístrojů je přímo úměrná výšce sloup-
ce Z, koeficientu teplotní roztažnosti {J a teplotnímu
rozdílu dto Pro dosažení optimálních výsledků měření
je žádoucí snažit se všemi způsoby o snížení veličin
Z, {J, dt na minimum.

Základním předpokladem k tomu je, aby se přístroje
nacházely nízko nad zemí. Nivelační čepy proto sta-
bilizujeme jen asi 70 cm vysoko, kdy je ještě možné
zavěsit na ně přístroje typu Meisser s nasaze'1OUha-
dicí. Spojovací hadici umístíme tak, aby neležela
na zemi, proto ji zavěšujeme na magnetické příchytky
na stěně ve výšce úrovně hladin s přesností několika
cm. V místech připojení na přístroj dochází k průhybu
(prověšení) hadice, která u každého z obou přístrojů
tvoří oblouk tvaru písmene U. Za předpokladu shodné
teploty vody v obou blízkých ramenech oblouku
může platit rovnovážný stav pro úroveň, ve které je
umístěna střední vodorovná část hadice [2]. Pouze
malá, přečnívající část sloupce, obvykle o výšce něko·
lika cm, vystupuje pak v uvedené rovnici (2) jako
účinná vertikální složka. Tato skutečnost byla potvr-
zena podrobnou korelační a regresní analýzou roz-
sáhlého souboru výsledků HN před a po snížení účinku
výšky sloupce [3].
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5.1.2 K otázce teplotní roztažnosti

Z dostupných kapalin k plnění hydrostatické nivelační
soupravy se nejlépe osvědčuje voda. S přidáním gly-
santhinu je obecně možné měřit i za teplot pod bodem
mrazu [2]. Koeficient (J roztažnosti vody není lineární,
mění se progresivně se vzrůstající teplotou. Použití
kapaliny s minimální roztažností, tzv. těžké vody
D20, je z hlediska ekonomického nereálné. V obyčejné
vodě připadá na 5000 molekul H20 jedna molekula
D20.

5.1.3 Předcházení teplotním změnám v soupravě

Přesnost výsledků ovlivňují změny teplot vody, k nimž
dochází v kritickém časovém intervalu mezi odečtením
st,upnic v jedné a ve druhé poloze přístrojů. Proto má
b)'t přemístění pÍ'Ístrojů do druhé polohy a také ode-
čtení stupnic vykonáno urychleně, aby se omezila
možnost vzniku nežádoucích teplotních změn v hydro-
stat:ckém nivelačním systému. Přístroje mají být
obsluhovány a do druhé polohy přenášeny v rukavi.
cích. Při čtení stupnic je třeba vyhýbat se dýchání
na přístroj zblízka. Jednotlivé nivelační čepy na ob-
vodě turbosoustrojí mají být umístěny ve stejném
horizontu s přesností několika mm. Zkrátí se tím
doba, potřebná k nastavení měřického hrotu ve druhé
poloze na hladinu a čekací doba k ustálení hladin může
být omezena na 30 sec. Zmíněný kritický interval
mezi polohami se nebezpečně prodlužuje, když měřický
proces nemůže z nějakých důvodů probíhat hladce,
např. proto, že nivelační čepy nejsou stabilizovány
dokonale kolmo ke stěnám, nebo závity na nich jsou ne-
kvalitně zhotoveny, nebo když v jejich blízkosti pře-
káží zabudované technologické zařízení apod. Držáky
se za takových okolností nesnadno instalují, horizon-
tace přístrojů je náročnější. V takových podmínkách
může snadno dojít ke zvětšení účinného teplotného
rozdílu a tím k chybám ve výsledcích pečlivě vyko-
naného měření.

K eliminaci teplotních vlivů a ke zkvalitnění výsledků
HN mohou za určitých okolností [2] přispět i početní
korekce z rozdílných teplot vody v soupravě. Přidá-
ním korekcí ke každému, čtení stupnic je teoreticky
možné získat údaje, jaké by byly na přístrojích ode-
čtmlY při výchozí teplotě +4 °0, kdy měrná hmotnost
vody Í = 1,0 a kdy hladiny jsou náležitě vyrovnány.
Předpokladem pro účelné zavádění korekcí je možnost
snižolí úč;nku výšky sloupce a možnost spolehlivého
měře~lÍ teplot vody v soupravě s dostatečnou přes-
nosti na 0,2 °0. Teploty se zjišťují ve svislém vodním
sloupci.
Budou-li např. ve vodním sloupci na bodech 1,2 na-

móřo:ty teploty tI = 15° O, t2 = 30 cO, potom při
účinné výšce sloupce l = 0,05 m by bylo převýšení
z jodné polohy přístrojú zatíženo chybou dl = 0,17
mm z nevyrovnaných hladin. Protože však převýšení
bodi'l 1,2 se zaměřuje v obou polohách, nebude jeho
přesnost ovlivněna uvedeným patnáctistupňovým
rozdílem teplot t2 - tI' ale mnohem menším, t.zv.
účinným teplotním rozdílem z obou poloh (dtl

- dtff
),

uapř. 150 - 13,5 oe = 1,5 00 a chyba dl z nevyrovna-

ných hladin vyjde 0,01 mm. Rozhodující je, zda se
podaří dvojici bodú zaměřit urychleně, aby teplota
vody v přístrojích (po jejich přemístění) se nestačila
přizpůsobit teplotě ovzduší v okolí zaměřovaného
bodu. Kdyby účinný teplotní rozdíl za velmi nepřízni-
vých okolností např. dosáhl až 4 00, bylo by výsledné
převýšení z obou poloh v těchto podmínkách zatíženo
chybou dl = 0,02 mm.

Na základě zkušeností z experimentálních i provoz.
ních měření možno prohlásit, že i velké rozdíly teplot,
zjištěné na začátku měření př'evýšení, neovlivní nijak
podstatně výsledný výškový rozdíl, pokud se podaří
omezit účinek sloupce snížením hodnoty tak, aby ne-
přesáhla 0,05 m. Nelze při tom dopustit, aby během
zaměřování dvojice bodi'l došlo ke zvětšení rozsahu
účinku sloupce např. prověšením střední části hadice
nebo jejím nedokonale vodorovným uložením.

Při hydrostatické nivelaci před započetím provozu
a během odstavení turbosoustrojí ve dvou polohách
přístrojů za současného výrazného snížení účinku
sloupce nebylo třeba v podmínkách strojovny zmíněné
korekce zavádět. Výsledky jsou dostatečně kvalitní
i bez nich, protože účinné teplotní rozdíly nepřesáhly
prozatím 10 °0. Významné uplatnění korekcí možno
očekávat v prostředí extrémních teplot.

Používaný digitální měřič teplot vody (DMT), zho-
tovený na katedře geodézie FAST VUT Brno, pra-
cuje na bázi digitálního voltmetru. Tři elektrická
teplotní čidla typu Varikap, zabudovaná v různých
výškách v nástavci hadice pod přístrojem, jsou postup-
ně zapínána přepínačem. Na displeji přístroje možno
odečítat teploty s přesností 0,1 °0. Uvedené zařízení
umožňuje měřit i teplotu zaměřované konstrukce
turbosoustrojí.

Teplotní korekce byly úspěšně používány při hydro-
statické nivelaci objektú jaderných elektráren v SSSR
(za použití stacionárních souprav pro HN), dále
v elektrárnách NSR a na některých stavbách v NDR
[2] [7] [10].

6. Výsledky měření oběma metodami na turbosousrtují
TOU, 12, 21 v době odstavení

Ohyba v určení převýšení hydrostatickou nivelací
nepřevyšuje hodnotu 0,03 mm (tab. 2).

Uzá. \ Stí'. chyby

věr In! !nx
,(mm>l- (mm)

Uzá· \

věr I
I (mm)

Scř'. chyby

m llnx
(mm)

.'

0,11 I
-

TG 11
4/1983 0,07 0,03 0.02 0,18 0,08
5/1983 0,02 0,02 0,02 0,09 0,10 0,07

10/1983 0,02 0,01 0,01 0,20 0,14 0,10

TG 12
10/1983 0,05 0,01 0,01 0,31 0,13 0,09

TG 21
11/1983 0,18 0,01 0,01 0,43 0,16 0,12

1985/203



Geodetickt a kartografický obzor
204 ročník 31/73, číslo 8/1985

Kombinace geodetických kontrolních metod merení
posunů turbosoustrojí se ukazuje velmi vhodná,
jestliže se podaří oboje měření náležitě čascvě synchro-
nizovat. Duplicitní zaměření kritických bodů umož-
ňuje ověřit výsledky a přispívá k jejich zkvalitnění
(obr.4, obr. 5, obr. 6).

Hydrostatická nivelace za použití přenosné sou-
pravy typu Meisser je ve srovnání s geometrickou
mnohem náročnější na čas. Geometrická nivelace je
operativnější, ale méně přesná. Kvalita výsledků hy-
drostatické nivelace, jak již bylo dříve uvedeno, závisí
na změnách teplot v soupravě. Všechny ostatní fakto-
ry se projevují v mnohem menší míře. Zajímavý je
např. poznatek, že pohyb mostového jeřábu ve stro-
jovně, který do jisté míry rozkmitá konstrukce turbo-
stolic, neovlivní čtení stupnic, zatím co při geometric-
ké nivelaci za použití přístroje s kompenzátorem, se
musí měření obvykle po dobu chvění přerušit. Proza-
tímní výsledky hydrostatické nivelace během zkušeb-
ního provozu turbin ukázaly, že se dá i v teplotně ne-
příznivých poměrech docílit dobré shody obousměrné
hydrostatické nivelace.

Kromě geodetických měření byly na žádost objed-
natele registrovány i změny teplot zaměřované kon-
strukce. Komplexní posouzení výsledků periodických
kontrolních měření může přispět ke správným závě-
rům o stabilitě sledovaných objektů a jejich částí.

Měření deformací rotační osy turbosoustrojí je náročný
úkol, zejména při současných omezených možnostech
zajištění přístrojové techniky. Ke sledování relativ-
ních výškových změn jednotlivých prvků turbosou-
strojí se vedle metody VPN osvědčuje i HN, která se
vyznačuje vyšší přesností, řádově v setinách mm.
Z rozboru výsledků, naměřených ve dvou polohách
hydrostatických nivelačních přístrojů přenosné sou-
pravy typu Meisser, vyplývá, že vyrovnanost hladin
neovlivňují rozdílné teploty vody v přístrojích na obou
zaměřovaných bodech, ale pouze tzv. účinný teplotní
rozdíl malého rozsahu, nejčastěji ve zlomcích stup-
ňů C. Účinný rozdíl je možné výrazně omezit. K tomu
je třeba zmenšit účinný vodní sloupec na hodnotu
několika cm, dále docílit toho, aby časový interval mezi
čtením stupnic přístrojů v první a ve druhé poloze
byl co nejkratší (3-4 minuty) a nemohlo tak dojít
k významným změnám teplot v HN systému během
zaměření dvojicc bodů.

Současný světový trend spěje k automatizaci mě-
ření a vyhodnocování posunů. V blízké budoucnosti
možno očekávat, že k měření relativních svislých po-
sunů konstrukcí se bude na určitých objektech stále
více uplatňovat hydrostatická nivelace. Vyplývá to
z předností této metody, ktorými jsou vysoká pí'esnost
měření a možnost automatizace. Tím by odpadlo na-
máhavé přecházení s nivelačními latěmi a s přístroji
na kontrolní nivelační body, umístěné často v obtížně
přístupných prostorách a v prostředí ohrožujícím
zdraví. Předpokládá to začlenit do projektu stavby
návrh instalace potřebného počtu hydrostatických
nivelačních přístrojů a spojovacího potrubí.

Významným krokem k řešení problematiky sledo-
vání svislých posunů je vývoj hydrostatických nivelač-
ních přístrojů nového typu, plně automatizovaných,
trvale zabudovaných na konstrukci a ovládaných
z jednoho centra. Např. v SSSR na objektech někte-
rých jaderných elektráren jsou umístěny aparatury
SGN-lO (Sistema gidrostatičeskogo nivelirovania),
které zabezpečují automatizovaný měřický proces
s přesností 0,02 mm. Uvedené systémy jsou také
jedním z exponátů v pavilónu atomové energie
VDNCH Moskva. Stejnou přesnost a vysoký stupeň
automatizace vykazují přístroje SGN 27 D, navržené
v Politechnickém institutu Jerevan a další hydrosta-
tické nivelační přístroje s fotoelektrickými či elektro-
kontaktními snímači polohy hladin, navržené v MI-
IGAiK Moskva i v jiných výzkumných ústavech.
Jiné řešení představuje souprava ELWAAG (Elektro-
nische Waage), použivaná v elektrárnách NSR. Mě-
řický proces včetně vyhodnocovacích prací lze řídit
programově, přesnost ve výškových uzávěrech je
0,01 mm [7] [10]. Zmíněné soupravy ve většině pří-
padů jsou použitelné i jako přenosné, tzn. umožňují
zjistit nejen změnu převýšení, ale i převýšení samo
(indexová chyba se vyloučí).

HN =.3.748
VPN= .3,662

//36Aj 35A',
/ . "-. / I \

I \
I \

HN =. 13ee
VPN ~ • 1:538

HN = -4,542
VPN = -4,638

HN = .4,374
VPN = .4,450

?rvnr etapa (23.-24.51983)

Obr. 4 TG 11
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Obr. 5 Axonometrické znázornění svislých posunů
a deformací TG 11- tu,rbosoustrojí

V ČSSR se v současné době dokončují 2 typy moder-
ních souprav. V Ústavu teárie merania SAV Bratisla-
va byl zkonstruován hydrostatický výškoměr, který
automaticky udává výškové rozdíly zaměřovaných
bodů s přesností 0,01 mm. Jedná se o zdokonalený
prototyp, řízený již počítačem. Ve VúGTK Zdiby
byl vyvinut stacionární hydrostatický nivelačni sy-
stém, který zabezpečuje automatický digitálni zá-
znam měřených výškových změn a současně převod
na magnetickou pásku. Přesnost v určení svislých
posunú je udávaná 0,025 mm. Měřicí přístroje a roz-
vody jsou vybaveny tepelnou izolací. Obě hydrosta-
tické nivelační soupravy československé výroby obsa-
hují í'adu přístrojú (elektronických vodováh) navzá-
jem spojených v jeden systém. Jsou určeny k trvalému
zabudování na objektech jaderných elektráren, pře-
devším v oddělení reaktoru a na turbosoustrojí. Auto-
matizace umožňuje rychlý měřický proces a tím pod-
statně omezuje vliv teplotních změn na výsledky mě-
ření.

Dá se předpokládat, že kontrolní měření deformací
turbosoustrojí se v blízké době neobejde bez automa-
tizovaných stacionárních systémů hydrostatické nive-
lace, které umožní kontinuální sledování výškových

změn bodů. Tato skutečnost se ukazuje jako jedna
z nejlepších cest k dosažení náležité přesnosti a ke
zvýšení efektivity kontrolních geodetických prací.
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Obr. 6 Izočáry svislých posunů a deformací TG 11 -
turbosoustrojí
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Do redakce došlo: 5. 3. 1985
Lektoroval:

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK

Výbor ze Zprávy o činnosti ČV a SV
ČSVTS - společnosti geodézie a
a kartografie za r. 1984

1. Hlavní úkoly poHticko-odborné činnosti (POČ)

a) Rozhodující úkoly POČ národních společností geodé-
zie a kartogEafie na rok 1984 vycházely z "Programu"
konferencí OV a SV společností geodézie a kartografie
ČSVTS a rozpracování závěrů českého, slovenského
a VI. sjezdu ČSVTS a 8. zasedání ÚV KSČ do pro-
gramu činnosti obou nárt společností geodézie a kar-
tografie.
Obě národní společnosti se účastnily na zpracování

dlouhodobé koncepce RVT v odvětví geodézie a kar-
tografie; na aktivní podíl na základních úkolech
RVT v odvětví geodézie a kartografie na 8. pětiletku
a na plánech RVT na léta 1984 a 1985 s cílem urychlit
přípravu a realizaci úkolů v 8. pětiletce; prohlubovaly
mezinárodní spolupráci s VTS socialisticJsých států,
zabezpečovaly vyšší účinnost práce OSVTS-GK
a její sepětí s potřebami geodetické a kartografické
výroby a národního hospodái)tví; zajistily rozvoj
tvořivé iniciativy všech členů OSVTS-GK.

b) Důležité úkoly, které byly do plánu politicko-odborné
činnosti zařazeny v průběhu hodnoceného období.
Jednalo se zejména o školení "K aktuálním
otázkám ochrany a využívání půdního fondu"
určené zemědělským organizacím. Každoročně budou
prověrky zabezpečeny na 20 % celkgvé plochy půdní-
ho fondu v jednotlivých krajích OSR. Tento úkol
byl splněn. Proběhlo školení ve Středočeském kraji
a Západočeském kraji. _

c) Všechny cíle a opatření OV a SV společností geodézie
a kartografie byly splněny.

2. Akce a opatření k zabezpečení poHticko-odborné
činnosti

a) Zhodnocení politicko-odborných akcí (POA)
- Z DNT "XXI. burza technických zlepšení a Geo-

detické informační dny Brno 1984"
Datum a místo konání: 17.-19.9., Brno
Počet účastníků:
BTZ 598 celkem, z toho 594 z ČSSR, 4 ze zahraničí
(ze ZSS)
GID 292 celkem, z toho 288 z ČSSR, 4 ze zahraničí
(ze ZSS)
BTZ - ve 14 čs. a 1 zahraniční exposici NDR

bylo vystavováno 69 exponátů, předsta-
vujících výsledky výzkumu, špičkové ZN

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČSV.GK ČSVTS, Praha

a racionalizační opatření, zvl. pozornost
byla věnována elektronizaci a kompletizaci
technologií.

GID - bylo podáno celkem 14 informací od zá-
stupců čs. a zahr. firem o současném svě-
tovém stavu vývoje geodetických pomů-
cek a materiálů, určených pro práce oboru
geodézie a kartografie.
Závěry této akce vyústily v následující
doporučení:
- pokračovat v periodickém pořádání

akce,
- navázat odbornou spolupráci se spo-

lečností 07 prům. chemie a 29 papír.
průmyslu,

- sledovat možnosti zlepšení záso bování
pomůckami a materiály,

- požadovat výrobu lehkých a spolehli-
vých elektronických přístrojů.

Bližší informace je uvedena v GaKO č. 1/1985.

- O konf. "Úkoly rozvoje vědy a techniky geodézie
a kartografie v 8. pětiletém plánu"
Datum a místo konání: 8. a 9. 11., Praha
Počet účastníkú: 135
Jednání proběhlo v plénu a v 6 odborných sekcích
podle odpovídajících programú RVT geodézie
a kartografie. Bylo předneseno celkem 43 referátú
nejrepresentativnějšími představiteli výzkumu.
Konference přispěla ke zvýšení informovanosti
o úkolech a problémech RVT odvětví a ke zvýšení
zájmu o aktivní účast na jejich řešení.
V každé ze 6 sekcí byly vypracovány podrobné
závěry a doporučení, obecná doporučení přijalo
též závěrečné plenární zasedání.
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 2/1985.

- O sem. "Mezin~rodní spolupráce v geodézii a karto-
grafii a úkoly OSVTS"
Datum konání: 5.-6. 11., Konopiště
Počet účastníkú: 66
Účastníci semináře projednali základní politicko-
odborné otázky mezinárodní spolupráce v geodézii
a kartografii; vědeckotechnickou spolupráci soc.
zemí po linii státních geodetických služeb, vědec·
kotechnických společností, geodetických podniků.

1985/206



Geodetický a kartografický obzor
ročník 31/73, číslo 8/1985 207

akademií věd a výrobců techniky; činnost mezi·
národních nevládních organizací v geodézii a kar·
tografii; spolupráci s rozvojovými zeměmi a vývoz
geodetických prací a kartografických výrobků.
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 3/1985.

- O sem. "Úkoly geodézie a kartografie v městských
aglomeracích"
Pozornost semináře byla soustředěna nejen na
vlastní odbornou tematiku, ale i na politické, eko·
nomické a právní souvislosti. Jednotlivé přednáš-
ky byly rozvrženy do 3 tematických bloků:
I. Geodetické práce v investiční výstavbě
II. Tvorba a aktualizace map velkých měřítek

zejména technických map měst)
III. Ostatní geodetické práce v městských aglo.

meracích (měření současného stavu staveb-
ních objektů pro rekonstrukci geodetické
sítě, měření posunů, ochrana půdního fondu
v aglomeracích atd.)

Seminář v souladu se záměry pořádajících neřešil
koncepční otázky jednotlivých resortů, ale ukázal
na možnosti využití všech dosavadních výsledků
a zkušeností z prací geodetů ve velkých městech
pro splnění úkolů budoucích let. Jeho cílem tedy
bylo jednak zhodnotit dosavadní význam a za·
bezpečení úkolů geodézie a kartografie ve velkých
městech, jednak zhodnotit, nakolik se je podařilo
splnit a jakým způsobem a v návaznosti na tato
zhodnocení posoudit nové úkoly geodézie a karto-
grafie ve městech v nejbližším období - t. j.
v 8. pětiletce.

- Z. konf. "VII. kartografická konferencia"
(4.-6. 9. 1984 - Bratislava)
Počet účastníkov: 196 (z toho 5 zo zahraničia)
Kopferencia dokumentovala výsledky kartografie
v OSSR v ostatných rokoch, zhodnotila hlavné
smery jej rozvoj a, zamerania výskumu v karto·
grafii, potreby kartografickej výroby, orientáciu
edičnej činnosti máp pre hospodársku výstavbu
štátu, pre školy a verejnosť, výsledky automati·
zácie v kartografii, využitie dial'kového prieskumu
Zeme pre účely kartografie, medzinárodnú spolu-
prácu kartografov soc. krajín ako i spoluprácu
V; rámci Medzinárodnej kartografickej asociácie.
Učastníci konferencie vypočuli 56 referátov (z toho
3 referáty zahraničných hostí). Závery a odpo.
rúčania boli prerokované v predsedníctve SVGKS,
v cs. kartografickom komitéte (IOA) a čs. výbore
GaK. Ich plnenie sleduje odborná skupina
1702 - kartografia.
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 4/1985.

- O konf. "Problematika geodetických sietí pri budo·
vaní energetických diel"
(14.-15. 3. 1984 - Bratislava)
Počet účastníkov: 150
Zameranie konferencie vychádzalo zo záverov
8. zasadnutia ÚV KSČ, kde bol zdóraznený roz·
hodujúci podiel vedy a výskumu na urýchl'ovaní
rozvoj a národného hospodárstva, najma pri bu·
dovaní energetických diel. Závery a odporúčania
boli prerokované v predsedníctve SV a ich plnenie
sleduje OS 1705 - geodetické základy.
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 10/1984.

- R sem. "Poznatky a skúsenosti zo zavádzania
vn,útropodnikového riadenia v podnikoch rezortu
SUGK"
(13. 9. 1984 - Bratislava)
Počet účastníkov: 65
Seminár sa svojim obsahom dotkol aktuálnych
problémov v oblasti vnútropodnikového riadenia
z hl'adiska zabezpečeni,a chozrasčotných vzťahov
v podnikoch rezortu SUGK (problém noriem, kal-
kulácií, vnútropodnikovej ceny, atd.)
Prijaté odporúčania pre KV (MV)GKS a pobočky
ČSVTS sleduje OS 1707 - ekonomika a riadenie.
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 2/1985.

- R sem. "Využitie modernej techniky pri meraní
posun ov na vodohospodárských stavbách"
(15.-17.10.1984 - Bobrovec)
Počet účastníkov: 50
Rokovanie seminára vychádzalo zo záverov XV.
zjazdu KSČ a plén ÚV KSČ o racionalizáciiin·
vestičnej výstavby a o uplatňovaní výsledkov
vedy a techniky v praxi. V prednesených referá·
toch a v diskusii sa poukázalo na dalšie možnosti
efektívneho vykonávania týchto prác najma.
v širšej možnosti efektívneho využívania vedee-
kých poznatkov v praxi a to aj intenzívnejším
zavádzaním modernej meracej a výpočtovej tech-
niky.
Plnenie záverov sleduje OS 1701 - inžinierska
geodézia.
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 3/1985.

- R sem. "Rozvoj geodézie a kartografie v rezorte
Slovenského úradu geodézie a kartografie do roku
1995"
(13.-14. II. 1984 - Banská Bystrica)
Počet účastníkov: 80
Seminár bol zameraný na prerokovanie dokumen·
tu "Dlhodobý vý1}l'adrozvoja geodézie a karto·
grafie v rezorte SUGK do roku 1995", spracova-
ného v súlade s uznesením vlády SSR čís. 26/1983
o dalšom postupe prác na dlhodobom výhl'adc roz-
voja ekonomiky SSR a o príprave 8. 5RP.
V prednesených referátoch a v diskusi i vodúci
pracovníci odboru geodézie a kartografie, ako aj
zástupcovia SVŠT v Bratislave poukázali na
možnosti rozvoja a na hlavné úlohy, ktoré čakajú
geodetov a kartografov v SSR vo vytýčenom
časovom horizonte.

b) V obou nár. společnostech byly ustanoveny nové
OS 1709 - odborná výchova a vzdělávání. Tyto
odborné skupiny vedle své pravidelné činnosti vy·
pracovaly výhled výchovně vzdělávacích akcí na léta
1986-1990.

c) Vynálezectví a zlepšovatelství (VZ) je ve společnosti
geodézie a kartografie orientováno i na mladé pra·
covníky. Studentům škol (středních odborných i vy·
sokých) zeměměřičského směru je umožňována m.j.
i bezplatná účast na vybraných POA pořádaných
společnosti,geodézie a kartografie. Jako pomoc rozvoji
hnutí VZ OV a SV spol. geodézie a kartografie uspo-
řádaly řadu odborných akcí, z nichž nejdůležitější
byla "XXI. BTZ a GID Brno 1984".

d) Zhodnocení a výsledky expertizní a posudkové čin·
nosti OS společnosti geodézie a kartografie se podílely
na zpracov~ní posudků návrhů technických předpisů
a členové OV-GK a SV·GKS zpracovali řadu opo·
nentních posudků vyřešených výzkumných úkolů.
Z významných materiálů je třeba uvést např. posudek
Metodického návrhu k zaměření skutečI1ého prove·
dení stavby, účast ve zkušební komisi ČUGK k ově·
řování způsobilosti odpovědných geodetů aj.

3. Ediční činnost, VTE propaganda a spolupráce s od-
borným tiskem

a) K většině POA pořádaných oběma nár. spol. byly
vydána sborníky referátů. (celkem 7, v rozsahu 34AA)

b) Společnost geodézie a kartografie již tradičně využívá
(na základě dříve uzavřené dohody) k uveřejňování
odb. referátů, zpráva dalších informací celostátního
časopisu "Geodetický a kartografický obzor" (GaKO).
Tato spolupráce s reakcí GaKO se plně osvědčila

c) Činnost společností byla publikována i v denním
a technickém tisku (např. Smer, Pravda, Rovnost,
Technický týdeník, Tiskový bulletin BVV a další).

4. Zahraniční styky

a) Zástupci ČSVTS·GK (předsedové a členové Čs. nár.
komitétů pro mezinárodní nevládní organizace FIG,
ISPRS a IOA) se zúčastnili vrcholných zasedání
pořádaných těmito mezinárodními nevládními orga·
nizacemi.
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- Ing. Milan Klimeš, "51. zasedání stálého výboru
FIG a symposium o současném sta.vu moderní
geodézie", Japonsko - Tokio, 6.-13. 10. 1984,

- Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc., "15. kongres
ISPRS", Brazílie - Rio de J Bniero, 17.-29. 6.
1984,

- Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., "7. valné shro-
máždění a 12. mezinárodní kartografická konfe-
rence ICA", Australie - Perth, 28. 7.-14. 8.1984

b) Odborníci spol. geodézie a kartografie se zúčastnili
několika odb. akcí pořádaných v zahraničí zejména
v ZSS.

Byly to:

- NDR, Weimar (29. 5.-31. 5.)
"Kolokvium k zajištění jakosti v oblasti
geometrické přesnosti staveb"
Získané poznatky ~ výsledky budou využity při
zpracování a revizi CSV 73 04 20 vč 22, zpracování
normy RVHP "Přesnost vytyčování staveb"
a při spolupráci na jiných úkolech.
- při zpracování státního výzkumného úkolu
A-01-123-101-21E 04 Výzkumné a vývojové práce
pro zajištění kontroly jakosti stavebních prací pro
JE 1000 MW, část 1,3 "Geodetická měření"
- při řešení výstupů v rámci úkolů mezinárodní
spolupráce geodetických služeb SSSR, NDR
a ČSSR k zajištění geodetických prací při výstavbě
jaderných elektráren 1000 MW.

- BLR, Sotia (15.-16. 6.)
Konference "Mechanizace a automatizace
činnosti v katastru". Akce přispěla k vzá-
jemné výměně zkušeností mezi delegáty zúčast-
něných zemí. Poznatky bude možno využít při
řešení výzkumných úkolů programu 2 - mapová.
ní a evidence nemovitostí a programu 8 - mezi-
národní spolupráce GSSS (geodet. služeb soc.
států)
Bližší informace je uvedena v GaKo č. 10/1984.

- MLR, Sopron (9.-13. 7.)
"Mezinárodní symposium o kosmické tech-
nice v geodynamice".
Referáty byly rozděleny do 4 technických okruhů:
- Zemská gravitace a její interpretace
- zemská rotace a pohyb pólů
- družicové metody a programy
- pohyby a deformace zemské kůry a kontinentál.

ních ker.
Akce měla vysokou vědeckou úroveň. Jejím pří.
nosem je zejména získání nejnovějších poznatků
z oboru kosmické geodézie, navázání kontaktů
s řadou špičkových odborníků a získání odborných
písemných materiálů.

- MLR, Budapest (24.-25. 9.)
"Konference o otázkách využívání laseru
v inženýrské geodézii"
Získání informací o otázkách využívání laseru
v inženýrské geodézii v rámci MLR a ostatních
socialistických států zúčastněných na konferenci.
Tento přínos bude možno využít při obdobných
aplikacích v rámci inženýrské geodézie v ČSSR.

- PLR, Rzeszow (3.-6. 10. 1984)
"XIV. porada klubu uživatelů elektronic-
ké výpočetní techniky v geodézii".
Tematika XIV. porady klubu uživatelů elektro-
nické výpočetní techniky byla rozdělena do tří
okruhů. První okruh se zaobíral problematikou
vyrovnání mikrosítí prostřednictvím výpočetní
techniky; referáty druhého okruhu se týkaly
využití mikropočítačů při klasickém a fotogram-
metrickém mapování v různých oblastech národ-
ního hospodářství a třetí okruh vlastními mikro-
počítači a jejich využitím v informačních systé-
mech geodézie a kartografie. Přednesený referát
vyslaného delegáta "Zavedení mikropočítačů
SMEP II" do resortu SÚGK vzbudil pozornost,

pfestože ze strany polských podniků geodézie
a kartografie je zájem o čs. počítače a automatický
kreslicí stůl čs. výroby - DIGIKART.

- PLR, PozDaň (25.-27. 10. 1984)
KonferAnce "Geodetický archív, jeho orga·
nizace a práce".
Konference se zaobírala analýzou současného sta·
vu dokumentace v PLR a uspokojování potřeb
v poskytování geodetických a kartografických
informací pro národní hospodářství a reorganizací
celého systému sběru, dokumentování a poskyto.
vání geodetických a kartografických informací.
Vyslaný delegát přednesl referát "Mlkrofilmový
dokumentační archív", který vzbudil zájem
účastníků. Průběh konference uká.zal na význam
a přínos vzájemných konzultací odborníků ze
socialistických zemí pro jejich další pracovní
činnost.

- NDR, DrážďaDY (5.-6. 12. 1984)
"Fotogrammetrické dny 1984".
Akce měla za cíl navázat na tendence vývoje ve
fotogrammetrii po XV. kongresu ISPRS. Ukázala
možnosti, které jsou determinované stavem vývo-
je konstrukce přístrojů, zejména v NDR, kde
vyvinuli systém souboru přístrojů pro fotogram-
metrické mapování se současnou možností :vYužití
počítače na automatizovanou kresbu a pOplSmap.

c) V pravidelných dvouletých cyklech se svolávají
porady představitelů VTS-GK socialistických států.
Projednávají se plány mnohostranné spolupráce
VTS-GK soc. států, včetně přehledu vědeckotechnic-
kých akcí se zahraniční účastí. Provádějí se opatření
ke koordinaci součinnosti VTS-GK/ZSS v mezinárod-
ních nevládních organizacích - FIG, ISPRS, ICA.
V posledním období je projednávána i spolupráce při
řešení otázek mechanizace a automatizace procesu
geodetických a kartografických prací.

d) V roce 1984 byl uspořádán TZ (tematický zájezd)
na konferenci "Evidence podzemních vedení" (Fran-
cie - Strasburg - září). Cílem TZ byla účast na
konferenci, prohlídka pracovišť geodetického úřa~u
města a následné získání informací o stavu vývoJe
a zkušenostech z aplikací katastru podzemních vede-
ní, studijní literatury atd. Získané poznatky z této
mezinárodní konference budou mj. využity i při
organizování obdobné konference katastru podzem.
vedení, která bude uspořádána v roce 1989 v ČSSR.

ó. Závěr

a) Plán POŮ na rok 1984 byl splněn. Obl nár. společnosti
geodézie a kartografie kladly velký důraz na cílové
programy rozvoje geodézie a kartografie, na racio·
nalizaci, efektivnost a kvalitu prací, věnovaly po·
zornost mladým členům ČSVTS, zahraničním akcím,
vytváření nových poboček ŮSVTS a rozvíjení socia-
listické iniciativy.

b) Návrh opatření ke zlepšení činnosti společnosti geo·
dézie a kartografie:
1. Ustavovat v rámci OS, KV (MV) a poboček

ŮSVTS-GK pracovní týmy k řešení tematických
úkolů, úkolů racionalizace, zvýšení efektivnosti, kva-
lity prací, zavádění automatizace a nových pracov-
ních metod. Zároveň hledat cesty k ekonomickému
zajištění řešení úkolů.
2. V čs. národních komitétech a OS věnovat pozor·

nost příslušným cílovým programům rozvoje geodézie
a kartografie a svou činnost zaměřit na spolupráci
k jejich plnění (úkol do konce roku 1985). Zároveň
formulovat důležité návrhy na upřesnění a konkreti-
zaci těchto programů a dlouhodobé prognózy rozvoje
oboru.
3. Věnovat dlouhodobou pozornost mladým členům

ČSVTS a usilovat o jejich zapojování do práce spo·
lečnosti. Posilovat jazykovou průpravu mladých
perspektivních funkcionářů ČSVTS.
4. Komitéty, odborné skupiny, krajské výbory

(MV) a pobočky připraví návrhy na vhodné delegáty
ČSVTS vysílané na různé odb. akce do zahraničí
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a ozná:r;ní přec!-běžné názvy referátů, které by byli
schopn I sestavIt a přednést. Předpokladem je aktivní
práce ČSVTS, znalost jazyků (zejména ruštiny nebo
němčiny) a odpovídající odborná úroveň.
5. Vytvářet podmínky pro zřizování dalších pobo.

ček v okresech a organizovat u KV (MV) potřebnou
pomoc k rozvinutí jejich činnosti.
6. Pokusit se zorganizovat do 1'01 u 1986 celostá: ní

politickou akci s tematickou náplní, týkající se

geodetů, kteří pracují v různých stavebních a pro-
jektových organizacích, a zapojit je intenzívněji
do práce ve společnosti geodézie a kartografie, zejmé-
na při řešení celostátních úkolů.

7. Zvýšit pomoc KV (MV) a výború poboček v roz·
víjení rúzných forem socialistické iniciativy zejména
VHZ, KRB apod. ve spolupráci s odpovídajícími
orgány ROH.

15. kongres Mezinárodní společnosti
pro fotogrammetrii a dálkové snímání -
Rio de Janiero, 1984

Ve dnech 17. až 29. června 1984 se konal v Rio de Ja·
neiro v Brazílii kongres Mezinárodní společnosti pro
fotogrammetrii a dálkové snímání (International Society
for Photogrammetry and Remote Sensing - ISPRS).
Kongresy se konají v pravidelných čtyřletých obdobích,
tento byl již patnáctý. Seznam účastníků, vydaný na
závěr kongresu, obsahuje 1064 jmen. Nejpočetnější
delegace, kromě Brazílie, měly USA (88) a 1\SR (87).
Socialistické ~meě měly na kongresu toto zastoupení:
SSSR - 3, CSSR - 1, Bulharsko - 3, NDR - 5,
Madarsko - 2, Polsko - 1, Humunsko - 1. Dále byli
na.- kongresu 2 delegáti z Jugoslávie a 14 účastníků
z Cínské lidové republiky.

Generální shromáždění přijalo celkem 14 usnesení,
z nichž zde vyjímáme: Bylo zvoleno předsednictvo
Společnosti pro období 1984-88 ve složení Gottfried
Konecny, Německá spolková republika, předseda, George
Zarzycki, Kanada, první vicepresident, John Trinder,
Australie, druhý vicepresident, Kennert Torlegard,
Švédsko, generální sekretář, Giovana Togliatti, Italie,
hospodářka. Za hostitelskou zemi 16. kongresu ISPRS
bylo zvoleno Japonsko a ředitelem kongresu byl potvr·
zen Shunji Murai, který je rovněž členem předsednictva
Společnosti. Kongres se bude konat v Kyotu od 1. do
12. července 1988. Hlasováním byly vybrány členské
země odpovědné za činnost jednotlivých odborných
komisí v období 1984-88: I. komise - Německá spolko.
vá republika, II. komise - USA, III. komise -- Finsko,
IV. komise '- Velká Britá'lie, V. komise - Kanada,
VI. komise - Nigerie, VII. komise - Holandsko.
Generální shromáždění také odsouhlasilo změny a do·
plňky statutu Společnosti, přednesené vicepresidentem
pro období 1980-84 Ivanem Antipovem ze Sovětského
svazu. V kapitole II statutu se nově zavádí tyto definice:
Fotogrammetrie je považována Společností jako
věda a technika o získávání spolehlivých informací
o fyzických objektech a prostředí zaznamenáváním,
měřením a interpretací fotografických snímků.
Dálkové snímání je považováno Společností jako
věda a technika o získávání spolehlivých informací
o fyzických objektech a prostředí zaznamenáváním,
zpracováním a interpretací nefotografických záznamů
v libovolném sektoru elektromagnetického spektra.

Mezi nejzajímavější odborné poznatky patří např.
informace prof. Togliatti o vyhodnocení snímků poří-
zených z raketoplánu vyslaného závěrem roku 1983.
Bylo pořízeno asi 50 000 snímků, z nichž téměř všechny
umožňují stereoskopické vyhodnocení. Snímky měly
měřítko asi 1 : 820000. Prof. Togliatti podala zprávu

o stereoskopickém vyhodnocení jedné stereodvojice na
přístroji planimat při měřítku modelu 1 : 400000.
Snímková stereodvojice zobrazovala severní Italii až
po Mount Blanc. Přesnost vyhodnocení byla zkoušena
na nesignalisovaných trigonometrických bodech a zjiš-
těná střední chyba byla 20 m.
Velmi zajímavá byla panelová diskuse v rámci zase.

dání IV. komise na téma "Družicové systémy pro
pozorování a mapování Země". Na panelu zasedli pra·
covníci nejpřednějších institucí zabývajících se poři.
zováním a zpracováním dálkově snímaných záznamů:
Colvocoresses a Welch (USA), Brachet (Francie),
Marelli (Italie), Konecny (NSH), Murai (Japonsko),
Trinder (Australie). Shodli se na názoru, že žádná vláda
již není ochotna věnovat jejich institucím velké pro-
středky na výzkum teorie informací z dálkových zázna·
mů a že je nutno věnovat se především konkrétnímu
praktickému využití dálkových záznamů v jednotlivých
oborech národního hospodářství.
V rámci jednání II. komise byla panelová diskuse

na téma "vývoj analytických, digitálních a automatic·
kých systémů". Moderátor této diskuse Zarko Jaksic
(Kanada) shrnul výsledky v několika bodech: 1. Po-
chybnost, zda digitaIisovat za každou cenu, neboť digita-
lizace snímku 23 X 23 cm pro velikost pixelu 0,01 mm
má nárok na paměť 0,5 gigabyte. 2. Pochybnost, zda
vytvářet rozsáhlé databanky, neboť to má značné
nároky na počítačovou techniku. 3. Plná automatizace
měřických procesů ve fotogrammetrii a dálkovém sní·
mání má před sebou ještě nákladný výzkum. Pro nej-
bližší budoucnost je nejschůdnější cestou automatitzo-
vat přes ortofototechniku.
Závěrečné zasedání VII. komise doporučilo pro příští

období zaměřit výzkum na studium spektrálních vý-
značností předmětů a také zaměřit se na multispektrální
a termální analyzy. Deporučilo také pro symposium
VII. komise a pro jednání VII. komise na příštím kon-
gresu zařadit na program především vyzvané referáty
s obsahem zahrnujícím zájem širšího okruhu odborníků.
VÝ s t a v a v rámci kongresu byla podstatně menší

než na dřívějších kongresech, boš13ylo způsobeno hlavně
požadavkem brazilské vlády na finanční záruky vysta-
vovatelů, že přísťroje nebudou v Brazilii prodány (z dů·
vodú devizového úniku). Výstavy se zúčastnilo celkem
30 výrobcú př'ístrojů a mapovacích institucí z různých
zemí, dále 14 brazilských geodetických a kartografic-
kých organizací. V části národních a vědeckých exposic
bylo cdkem !9 výstavek, z toho 3 ze socialistických
zemí (SSSR, CSSH, NDH). Také katalog výstavy, vy-
daný brazilskými organizátory, byl velmi omezený,
neboť obsahoval jen seznam institucí a jejich adresy bez
jakéhokoliv udání obsahu exposice, což bylo na dří·
vějších kongresech obvyklé. V přístrojové technice ne-
byla vystavována žádná výrazná novinka, jednalo se
spíše o technická zlepšení existujících přístrojů.
Závěrečné resoluce odborných komisí měly celkem

46 bodú, představujících doporučení pro vědeckotech-
nický a přístrojový rozvoj v příštích létech. S úplným
zněním resolucí bude naše technická veřejnost seznáme-
na při příležitosti II. celostátní konference o dálkovém
průzkumu Země, která se bude konat ve dnech 9. až
11. prosince 1985 v Praze. Alespoň některá doporučení
uvedme již zde v této krátké zprávě o průběhu kongresu.
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Komise I (Primární získávaIÚ dat) doporučila studo.
vat výkonostní charakteristiky sensorových systémů,
vztahy mezi parametry digitální kvality obrazu a přes-
ností vyhodnocení, registrace a stereokorelace.
Komis3 II (Přístroje a metody pro zpracování dat)

mj. doporučila, aby pokračovala ve své činnosti pracov.
ní skupina "Systémy pro analyzu dálkově snímaných
dat" zejména ve směru standardizace "hardware"
a "software" zpracování digitálních dat.
Komise III (Matematická analyza dat) doporučila

studovat stochastické projevy snímkových dat a jejich
návaznost na výpočetní metody. Dále doporučila pro.
vádět experimenty k zjištění korelace mezi způsoby
získávání dat pro digitální model terénu a předvídáním
i konečným určením přesnosti.
Komise IV (Topografické aplikace fotogrammetrie

a dálkového snímání) přijala doporučení v oblasti revise
(údržbě) map, zpracování geografických informačních
systémů, zvláštních potřeb rozvojových zemí.
Komise V (Netopografické aplikace) doporučila po.

kračovat ve využívání matematických rozvojů a no-
vých schémat pro zpracování dat v netopografické
fotogrammetrii se zvláštním důrazem na předvídání
a odhad spolehlivosti a přesnosti.
Komise VI (Ekonomické, profesionální a vzdělávací

aspekty) z hlediska toho, že vzdělání a výzkum jsou
investicemi pro budoucnost, konstatovala, že možnosti
vzdělání a výzkumu ve fotogrammetrii a dálkovém
snímání v mnohých zemích nejsou přiměřené potře-
bám. Jeví se potřehným stanovit minimální standardy
vzdělání ve fotogrammetrii a dálkovém snímání a při-
pravit doporučení pro mezinárodní uznávání kvalifi-
kace získané na vysokých i středních školách.
Komise VII (Interpretace dat) doporučuje mj. studo-

vat integraci dálkově sníman),ch dat s pozemními infor-
mačními systémy, studovat klasifikační systémy pří.
rodních zdrojů z hlediska vhodnosti dálkově snímaných
dat a stanovení relativních v),hod vizuálních a digitál-
ních klasifikačních metod.
Všechny odhorné komise budou konat svá speciali-

zovaná symposia v roce 1986. Podle předběžných údajů
bude symposium komise I ve Stuttgartu v prvním
týdnu v září, komise II ve Washingtonu poslední týden
v květnu. Komise III stanovila již přesné datum a to
18. až 22. srpna v Helsinkách, komise IV 8. až II. září
v Eclinburghu, komise V 15. až 18. června v Ottawě.
Komise VI navrhuje konat symposium v Ile-Ife (Nige-
rie) ve čtvrtém týdnu v září. Komise VII připravuje
symposium na 26. až 29. slpna 1986 v Enschede (Ho-
landsko).

Prof. Ing. Zbyněk Maršik, DrSc.,
FAST VUT v Brné

Medúmírodná kartografická asociáeia (ICA) usporiadala
v dúoch 23.--25. 10. 1984 v Grazi III. medzinárodný
seminlir EURO-CARTO o problematike počítačovej
kartogI'afic a geoinformačných systémov. Prípravu
seminárn Zfl bezpci':ila Rakúska počítačová spoločnosť
(Austriall Ccnnputer Society) a Výskumné centrum
J03JlllCUnl. Ustav pre spracovanie obrazcov a počíta-
čové grnfiky (Hesearch Center Joanneurn, Institute for
Im8g<' l'roeessing and Computer Graphics).
Cidom selninára holo prezentovať pred odbornou

kartogrnfiekou verejnosťou najnovšie výsledky výskumu
a v~'vojft programových systémov v oblasti budovania
a yyužívania kartografických informačných systémov
na popreclných praeoviskách v Európe a USA. Semi-
nára sa zúčastnilo 99 účastníkov z 19 krajin. Predne-
sených holo 24 vyhraných referátov s diskusiou ku

každej prednesenej problematike. Prednášky boli publi-
kované v zborníku.
Rokovanie seminára bolo rozdelené do 8 tematických

blokov. V prvom bloku "Štruktúry údajov" odzneli
teoreticky koncipované prednášky. K. E. Brassel zo
Švajčiarska sa v prednáške zaoberal zložitou, doteraz
komplexne nevyriešenou, otázkou automatizovanej
generalizácie. Analyzoval proces ručnej generalizácie,
načrtol jeho prevod do formalizovaného jazyka, formu-
loval všeobecnú stratégiu generalizácie a modely štruk-
túr údaj ov zodpovedajúce riešeniu tohto procesu po-
mocou interaktívnej grafiky. M. Ranzinger, z poriada-
júceho pracoviska, prezentovala koncepciu geografickej
databanky a definovala požiadavky na jej začlenenie
do geo-expertného systému. Návrh hierarchickej štruk-
túry údaj ov na ukladanie líniových prvkov v dataháze
nezávislej od mierky predniesol Oh. B. Jones z Wale.
su. V tematickom bloku "Geoštatistické mapovanie"
boli prednesené dva referáty. H. Kurzl z Rakúska
sa zaoberal tematickým mapovaním geochemických
údajov a H. Omre z Nórska modelovaním geologických
povrchov so zohradnením subjektívnych a objektívnych
informácií. V bloku "Mapovanie povrchov" referát
o mapovaní na účely inžinierskej geológie predniesol
M. J. McCullagh z Anglicka. Základom automatizo.
vanej tvorby prezentovaných máp bol programový
systém vyvinutý pre super-mikropočítače v jazyku
FORTRAN 77, ktorý zahezpečuje automatizovanú
tvorbu digitálneho modelu terénu (Dl\IT) na báze
pravidelnej štvorcovej siete, interpoláciu izočiar, tvorhu
blokdiagramu, výpočet a zohrazenie máp sklonu, orien.
tácie, oslnenia a viditeInosti, kombináciu DMT s dru-
žicovými snímkami a digitálnymi kartografick;ými línio.
vými alebo plošnými údaj mi a spracovame obrazu
v reálnom čase na farebnom interaktívnom grafickom
displayi. Podohnou prohlE;matikou aplikácií DM'!' sa
zaoheral aj P. Divényi z Ustavu geodézie a kartografie
v Budapešti. Ohoznámil účastníkov seminára s auto-
matizovanou tvorbou tematických máp morfometric-
kých parametrov reliéfu (energie reliéfu, sklonu, orien.
tácie a foriem reliéfu) na báze Dl\IT.
Druhý deň rokovania otvorila J. Dr u mm on d

z Holandska obsiahlou prednáškou o valorizácii územia
z hradiska vhodnosti pre pestovanie pornohospodár3kych
plodín a automatizovanej tvorbe príslušných syntetic-
kých máp. M. Baranowski z porska sa zaoberal
vzťahom medzi metódami kartografického znázorŽlo-
vania a počítačovou kartografiou. V tematickom bloku
"Revízia máp" P. Di vényi ohoznámil účastníkov
s DMT vyhudovaným pre územie Maďarska a s klasic-
kými i automatizovanými postupmi revízie máp.
E. Wilmersdorf z Rakúska podrobne informoval
o automatizovanom kartografickom systéme na tvorhu
a aktualizáciu máp verkých mierok pre mesto Viedeň.
W. Kerbl z Rakúska predniesol obsiahly reforát
o podstate, štruktúrach, údajov, implementácii a funk-
ciách kartografického informačného systému na úrovni
máp verkých mierok. Na záver druhého diía rokovania
D. Bickmore z Anglicka informoval účastnikov semi-
nára o rokovaní a záveroch seminára o glohálnyeh zlIle-
nách, ktoré sa konalo v septembri 1984 v Ottawe.
Zameral sa najma na projekt tvorby digitálncj mapy
sveta za účelom štúdia globálnych zmien a vyzvn 1 prí-
tomných, ahy sa podra svojieh možností zapojili do
tejto akcie celosvetového významu.
Posledný deir rokoyania bol yenoyaný aplíkáeiám

geoinformačných systémov a komerčným automatlzo·
vaným kartografickým systémoIll. A. Dcgani z Izraola
demonštroval potenciál počítačovej internktiYlw.J lmr-
tografickej analýzy s ohfadom na Ul'1>anistiek}'yýskum
a plánovanin. Hozsiahle možnm.;t[ aplikánie automati-
zovaného kartografického systému v prírodn}'ch vcuáeh
prezentoval R. 'Vaters z Anglil,ka. Tran~fornlúelOu
digitálnyeh kartografickSTh údaj ov intcrpc}lnČ':lými
metódami sa zaohcral Ch. Brandenbcrger ZO :)\".'-

čiarsk'1- Podrohnú analýzu Y súěa~nosti vyr:,ban)"ch
automatick)'eh digitalizaČ'ný'ch zariadení (scann •.'r) z hTa-
diska ich využitia pro geoinformačné systémy preu.
niesol 1\'1..Ehlers z NSi-\,. Komplcxným húunotením
automatizovanýeh kartograilek;>"'chsystémov sa zaobo-
ral O. Eidcnbenz zo Švajčiarska. S výsledkami vý~ku-
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mu v oblasti automatickej digitalizácie máp s využitím
metód 'rozpoznávania obrazcov oboznámil účasníkov
W. Lichtner z Hannoveru. Rokovanie seminára
uzavrel K. H. Meine, predseda stálej komisie ICA
pre vzdelávanie a výchovu v kartografii prednáškou
o budúcnosti vzdelávania v kartografii.
Z a ČSSR na seminári vystúpili M. Konečný z Brna

s prednáškou M. Konečný - K. Rais: "Aplikácie
geografického informačného systému vo výskume život-
ného prostredia", ktorý predniesol aj príspevok M. Ho-
rová: "Modelovanie prvkov geografickej sféry a vy-
užitie kartografických výstup ov v riadení a plánovaní
československej ekonomiky" a H. Mitášová z Bratislavy
s prednáškou J. Krcho - E. Mičietová - H. Mitá-
šová: "Teoretická koncepcia a štruktúry údajov
komplexného digitálneho modelu terénu a jeho inter-
disciplinárne aplikácie".

Súčasťou semmara bola aj exkurzia v Ústave pre
spracovanie obrazcov a počítačové grafiky v Grazi.
Ústav rieši problematiku z oblasti budovania mnohoúče-
lového kartografického informačného systému, tvorby
a aplikácií DMT a spracovania družicových snímok.
Exkurzia umožnila zoznámiť sa s modernou technikou
a jej adekvátnymi metódami spracovania geoinformácií.
Seminár EURO-CARTO III. za účasti popredných

odborníkov z oblasti počítačovej kartografie poskytol
prehfad o súčasnom stave v danej oblasti, umožnil
konfrontáciu výsledkov a výmenu skúseností pri vy·
užívaní progresívnych metód získavania, spracovania
a využitia digitálnych kartografických údajov.

Ing. Helena Mitášová,
Katedra fyzickej geografie PF UK, Bratislava,

Emil Macurek
Geodézie, n.p., Praha

VII. ročník Sokolovského závodu branné zdatnosti
(8ZHZ) r."sortu Čoského úřadu geodetického a karto-
gratir;kélto byl uspořádán na počest 40. výročí osvobo-
zení na;; vlasti 8ovMsk()u armádou ve dnoeh 8 -10.
února 1985 v Harrachově.
Uspohidáním 8Z_H~byl Českým úřadem geodetick~'m

a karto~mfiek}'m (CUGK) pověřen n. p. Géodézie Praha.
Vedení podniku a komise pro brannou výchovu po-

věř'ili technickým zabezpečením 8ZHZ ZO Svazarmu
a PV ROH.

Tohoto braJHlého závodu se zúčastnily všechny pod-
niky resortu CUGK. Každá organizl1Ce byla zastoupena
jedním tř-íčlenným družstvem mužů a jedním tHčlenn}'m
družstvem žen. Poř'ádající organizace si vyhradila prá"o
závod obsadit dVt~n1>tdružstvy mužů a dvěma družstvy
žen. Závodu se zúčastnilo celkem 72 zá\'odníků.
Závod zahájil náměstek ředitelo podniku Ing. Marcel

Mimra. Poté následoval slih závodníků a rozhodčích.
Závodilo se v běhu na lyžích, muži 10 km a ženy

5 km. V průhěhu běhu na lyžích byla začleněna sadba
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ze vzduchovky na 10 m. Muži stříleli 2 položky, a to:
Q ran poloha vleže a 5 ran vstoje na mechanický terč.
Zeny střílely 5 ran poloha vleže na mechanický terč.
Pořadí závodníků bylo dáno výsledným časem. Při

hodnocení pořadí družstev byly sečteny časy jednot-
livců.

Na prvních třech místech
umístili:
Muži: 1. Škarnitzl Antonín,

2. Gráf Aleš,
3. Paukert Stanislav,

Zeny: 1. Půbalová Ludmila,

2. Jurečková Jitka,
3. Stehnová Hana,

Geodézie, n. p., Praha.
Geodézie, n. p., Liberec.
Geodézie, n.p.,Liberec.

Geodézie, n.p., Č. Budě-
jovice.
Geodézie, n. p., Praha.
GKP v Praze, n. p.

Pořadí družstev:
Muži: 1. Geodézie, n. p., Liberec Gráf Aleš

Řezníček Miroslav
Paukert Stanislav.
Ezechiáš Michal, Ing.
Škarnitzl Antonín
Zima Zbyněk, Ing.

Obr. 3 Stfelba ze vzduchovky na mechanické terče na me-
zinárodní střelnici

3. Geodézie, n. p., Pardubice
Kácovský Jiří, Ing.
Rous Pavel, Ing.
Beránek Pavel, Ing.

Ženy: 1. Geodézie, n. p., Praha Jurečková Jitka
Korbelová Venuše
Milesová Ema, Ing.

2. Geodézie, n. p., Liberec Vajbarová Jitka
Šikolová Vladislava
Sýkorová Věra

3. Geodézie, n. p., Pardubice
Beránková Ivana
Hanáková Stanislava
Rousová Jana, Ing.

Vítězové na prvních třech místech obdrželi diplomy
za umístění a věcné ceny.
Vítězové na prvních místech jednotlivců i družstev

převzali putovní poháry. Všichni zúčastnění obdrželi
diplom za účast. Rovněž byl vyhlášen nejstarší a nej-
mladší účastník závodu. Věkově nejstarším účastníkem
byl Ing. Kobes Antonín z Geodézie, n. p., Plzeň -
53 let, umístnil se na 9. místě a nejmladší účastnice -
21letá Jurečková Jitka z Geodézie, n. p., Praha, která
se umístila na 2. místě.
DipJo}IlY,poháry a věcné ceny předal náměstek před-

sedy CUGK Ing. Hynek Kohl spolu s náměstkem ředi-
tele Geodézie, n. p., Praha Ing. Marcel~Il}Mimrou.
V závěru SZBZ náměstek předsedy CUGK pozitivně

zhodnotil průběh závodu. Vyslovil uznání organizáto-
rům za dobrou organizaci a technické zajištění. Kriticky
hodnotil všeobecně slabší výkony ve střelbě a požádal
zúčastněné, aby této činnosti věnovali zvýšenou pozor-
nost. Dále poděkoval závodníkům za pĚí~ladnou repre-
zentaci svých podniků a tím i resortu CUGK.
Lze konstatovat, že vytčeného cíle k přispění oslav

40. vf'ročí osvobození Sovětskou armádou naší vlasti
bylo docíleno.

Geodezija, kartografija i zemeustrojstvo, Č. 5/84

Banov, B.: Metoda urč'mí velikosti chyb v dan~'C'h
bodech úhlově-déll,cvě sítě, s. ~~-(j.

Tomova, P.: Předběžnv (,dhad kovarianční nu', iep
výchozích dat a její vytvoření, s. 7--8.

Janeva, R.: Některé problémy při tvorbě přesných
polygonových sítí v obydlených oblastech, s. 9-12.

Todorov, L.: Výzkum vlivu fak~oru atmosferického tlaku
a teploty na výšku vody v Cerném moři, využívajíce
k její registraci mareografické stanice, s. 12-16.

Penev, P.: Předběžný odhad přesnosti prorážky ve
vertikální rovině při prorážce tunelu, s. 17-19.

Pavlova, L.: Jedno z analitických řešení určení prosto-
rových souřadnic fotogrammetricky zaměřených bo-
dů, s. 20-21.

Andrejev, M.: Pravoúhlá kruhová zobrazení s mal~-mi
deformacemi plochy, s. 21-24.

Nguen Kong Kang.: Výběr výchozích hvězd při zpra-
cování fotografických snímků umělých družic Země,
s.25-28.

V'lev, P.: Architektonicko-geodetický výzkum hrobky
Svešari, s. 29--32.

Stanev, I. - Delieva, A.: K otázce součásti protieroz-
ních komplexů, s. 33-35.

Kacarski, I.: XV. mezinárodní kongres fotogrammetrie
a dálkového průzkumu, s. 37-38.

Geodetická práce v investiční výstavbě
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K šesťdesiatke prof. Ing. Antona
Suchánka, CSc., nositefa Radu práce

Dňa 24. 4. 1985 v plnom pracovnom zanietení a v dob-
rom zdraví oslávil významné životné jubileum - 60
rokov-prof. Ing. Anton Suchánek, CSc., prorektor
Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave (SVŠT).

Jubilant sa narodil v Bohuniciach, okres Považská
Bystrica. Maturoval na Gymnáziu v Trenčíne roku
1946. Štúdium zememeračského inžinierstva skončil na
SVŠT roku 1950 a stal sa asistentom a tajomníkom
Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fa-
kulty (SvF) SVŠT. V rokoch 1951-1954 bol interným
vedeckým _ašpirantom u prof. dr. Ing. P. Potužáka,
DrSc. na Ceskom vysokom učení technickom v Prbhe,
kde aj obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal
vedeckú hodnosť kandidáta vied. Od roku 1954 až do-
dnes působí na odbore geodézie a kartografie SvF SVŠT.
Za docenta pre vedný odbor geodézia bol vymenovaný
roku 1956 a za riadneho profesora roku 1964. Dvad-
sať rokov (1958-1978) viedol KGZ a v rokoch 1959 až
1966 bol aj vedúcim Astronomicko-geodetického obser-
vat6ria SVŠT, ktoré sa neskůr stalo oddelením katedry.
Má základný podiel na vedeckopedagogickej profilácii a
na vybudovaní týchto pracovísk na súčasnú pedago-
gickú i vedeckú úroveň. Viac rokov zastával funkciu
prodekana SvF SVŠT a od roku 1974 dodnes působí
vo funkci i prorektora pre rozvoj a investičnú výstavbu
SVŠT. Je členom Kolégia ministra školstva SSR.

Ako vysokoškolský profesor pre poslucháčov štúdia
napísal viaceré skriptá a známu knižnú publikáciu
"Polygonometria so základnicovou latou"
(Bratislava, SVTL 1957). Vychoval celý rad dnes už
významných pedagogických, vedeckých a vedúcich
hospodárskych pracovníkovo Vefkú pozornosť venoval
modernizácii výučby. Do učebných plánov štúdia zavie-
dol už v školskom roku 1957/1958 predmet Elektronické
meranie, ktorý spočiatku aj prednášal. So vzácnym
citom pre všetko nové a progresívne sústavne pracoval
na tvorbe učebných plánov a učebných osnov a vytvá-
ral priestor na zavedenie nových predmetov, ako Tech-
nika geodetických výpočtov, Programovanie, Kozmic-
ká geodézia a ďalšie.

Rozsiahla je činnosť prof. Suchánka v posudzovaní
výskumných, habilitačných, kandidátskych a doktor-
ských dizertačných prác. Rovnako je významná jeho
obetavá práca v komisiách pre obhajovanie vedeckých
hodností kandidátov i doktorov vied. V uplynulých
rokoch bol vedeckým redaktorom alebo lektorom celého
radu vedeckých i pedagogických geodetických knižných
publikácií. Dlhé roky působil ako člen Kolégia astron6-
mie, geodézie, geofyziky a meteorol6gie pri SAV, ako
člen Čs. nárQdného komitétu geodetického a geofyzi-
kálneho pri CSAV a člen Vedeckej rady Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Pritom má
a vždy mal vefmi úzke kontakty s praxou. Je členom
Kolégia predsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SUGK) a mnohých vedeckých a odbornýoh ko-
misií na SVŠT a v iných vedeckých a odborných inšti-
túciách alebo orgánoch.

Vedecká a vedecko-výskumná činnosť prof. Suchánka
je vyjadrená desiatkami vedeckých a odborných člán-
kov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných
časopisoch, ako aj v celom rade vyriešených výskum-
ných úloh, pri vedení ktorých sa vždy zameriaval na
ich realizačné výstupy.

Neocenitefný je prínos prof. Suchánka v rámci
ČSVTS. Ako dlhoročný predsedaČeskoslovenského a
Slovenského ústredného výboru Geodeticko-kartogra-
fickej spoločnostia člen predsedníctva Ústrednej rady
ČSVTS sa výrazne zaslúžil o to, že početne nie vefká
spoločnosť geodetov a kartografov v rámci ČSVTS

vyvíja dlhodobo velmi aktívnu a všeobeone uznávanú
činnosť nielen v ČSSR, ale aj na půde medzinárodných
odborných organizácií (FIG, ICA, ISPRS). Tiež stál
pri zrode spolupráce vedecko-technických spoločnost!
socialistických krajín pre geodéziu a kartografiu.

Pole působnosti prof. Suchánka je velmi široké. Ako
organickú súčasť svojej pracovnej, pedagogickej a ve·
deckej činnosti vykonával celý rad školských a mimo-
školských funkcií v straníckych orgánoch i v spolo-
čenských organizáoiách.

Výrazom ocenenia jeho zásluh, dlhoročnej, obetavej
a úspešnej práce pre SVŠT i pre celú našu spoločnosť
je celý rad ocenení a vyznllmenaní, a to "Pamii.tná
medaila k 50. výročiu vzniku CSR" (1968), Čestné uzna-
nia a plakety ČSVTS, "Najlepší pracovník geodézie
a kartografie ZSSR" (1971), Zlatá medaila SVŠT (1975),
"Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1979),
"Budovatel Bratislavy" (1980), štátne vyznamenanie
"Za zásluhy o výstavbu" (1980) a pri príležitosti
životného jubilea vysoké štátne vyznamenanie - "R ad
práce", ako výraz spoločenského ocenenia jeho zásluh
vo výstavbe a budovaní SVŠT.

Pri vzácnej príležitosti životného jubilea i vysokého
štátneho vyznamenania prajeme všetci prof. Ing. Anto-
novi Suchánkovi, CSc. mnoho síl a zdravia, vela ďalších
tvorivých úspechov v pedagogickej, výchovnej a vedec-
kej práci na SVŠT i na poli rozvoj a čs. geodézie a karto-
grafie.

Ani Silonechce veriť, ale je tomu tak. Doc. Ing. Irena
Mitášová, CSc., vedúca Katedry geodetických
základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) v plnom
rozmachu tvorivých síl oslávila okrúhle jubileum. Po-
tvrdila, že i mladým sa posúva hranica veku.

Narodila sa 20. 7. 1935 v Slavnici (dnes čilostobce
Bolešov) v okrese Považská Bystrica. Stredoškolské štú-
dium absolvovala na Gymnáziu v Galante a v Brati.
slave, kde v roku 1953 maturovala. Štúdium geodézie
a kartografie skončila v roku 1959 na Zememeračskej
fakulte Polnohospodárskeho inštitútu v Charkove
(Ukrajinská SSR). Najskůr pracovala vlKrajskom pro-
jektovom polnohospodárskom ústave v Bratislave
(1959-1960) ako geodet-projektant. V roku 1960 pri.
chádza ako asistentka na Katedru mapovania a po-
zemkových úprav SvF SVŠT a v roku 1964 prešla na
KGZ. V rokoch 1963-1964 absolvovala postgraduálne
štúdium odboru "Matematické stroje a programovanie"
na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Vedeckú hodnosť
kandidátky vied získala v roku 1973. Za docentku pre
odbor geodézia bola vymenovaná 1. 3. 1977. Od roku
1978 je vedúcou KGZ.

Doc. Mitášová sa vo svojej pedagogickej a vedecko-
-výskumnej činnosti zamerala na automatizáciu v geo-
dézii a kartografii. Od roku 1966 prednáša predmet
Výpočtová a zobrazovacia technika a od roku 1975
aj predmet Te6ria systém ov a kybernetika. Z týchto
disciplín napísala 7 dočasných vysokoškolských učebníc
pre riadne i postgraduálne štúdium. Velkú pozornosť
venuje modernizácii výučby na odbore geodézia a karto-
grafia. Pod jej vedením bola vyriešená a realizovaná
čiastková rezortná výskumná úloha "Zavedenie ky-
bernetiky do výučby", ktorá sa stala výohodiskom
ďalšieho úspešného využívania počítačov a počítačovej
grafiky vo výučbe geodetických a kartografiokýoh disci-
plín na SvF SVŠT. V rokooh 1978-1980 zabezpečovala
automatizované spracovanie fakultnej pedagogickej
agendy. Spraoovala rozsiahly súbor programov z geo-
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dézie, kartografie a vyrovnávacieho počtu, ktoré sa
využívajú vo výučbe i vo vedecko-výskumnej činnosti
katedier odboru geodézia a kartografia.
V priebehu svojej vedecko.výskumnej činnosti bola

doc. Mitášová riešiteTkou 5 štátnych výskumných
úloh z oblasti informačných systémov a z automa·
tizovanej kartografie. Zúčastňovala sa taktiež na re-
zortnom výskume Ministerstva školstva SSR, Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) a Českého
úřadu geodetického a kartografického v oblasti auto-
matizácie. Má rozsiahlu pred,!láškovú (na vedeckých
konforenciách a seminároch v CSSR i v zahraničí), po-
sudkovú a publikačnú činnosť. Je autorkou alebo spolu.
autorkou viac ako 50 vedeckých a odborných prác (aj
na stránkach nášho časopisu). Je školitefkou ašpirantov
a členkou komisií pre obhajoby kandidátskych dizer·
tačných prác.
Mnoho úsilia venovala doc. Mitášová činnosti

v ČSVTS, kde bola od roku 1970 členkou a neskór
predsedníčkou Odbornej skupiny pre automatizáciu.
Od roku 1980 je členkou predsedníctva Československé-
ho výboru a predsedníctva Slovenského výboru Geo-
deticko-kartografickej spoločnosti. Bola odbornou ga·
rantkou viacerých celoštátnych seminárov z problema-
tiky automatizácie v geodézii a kartografii.
Za úspešnú pedagogickú, politickovýchovnú a ve-

decko.výskumnú činnosť a za ?lásluhy o rozvoj spoluprá-
ce s organizáciami rezortu SUGK jej k životnému ju-
bileu boli udelené tieto vyznamenania: "Zlatá medaila
SVŠT", "Vzorná pracovníčka rezortu SÚGK"
a "Čestné uznanieČSVTS I. stupňa sozlatým odznakom".
Váženej jubilantke do ďalších rokov želáme vera

zdravia, aby jej terajší optimizmus ešte dlho vydržal
a v práci i v osobnom živote nové úspechy.

Soudruhu Ing. Miroslavu Mikšovskému,
CSc., zástupci ředitele VÚGTK, propůjče-
no státní vyznamenání medaile Za službu
vlasti

Dne 7. května 1985 propůjčil president ČSSR s. Mikšov·
skému §tátní vyznamenání medaili Za službu vlasti na
návrh Ceského úřadu geodetického a kartografického
a vlády.
S. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., se angažuje na úse·

ku zabezpečování branných sportů. Celkem 10 let vy-
konával velmi úspěšně funkci předsedy branné komise
v Kartografii, n. p., Praha.
Jako důstojník v záloze aktivně spolupůsobil při za·

ložení ZOSvazarmu v bývalém podniku Kartografie, n. p.;
účastnil se branných soutěží jako organizátor i závodník,
jak v rámci podniku a resortu, tak i v rámci OV Sva-
zarmu Praha 7 a MěV Svazarmu Praha.
Do 30. 4. 1985 působil ve funkci předsedy KDPZ

při ZO Svazarmu GKP a je členem Rady KDPZ při
OV Svazarmu Praha 7. V rámci patronátu se ZDŠ
Fr. Křížka 2, Praha 7, spolupracoval na přípravě bran·
ných soutěží pro 8. třídy, pořádaných u příležitosti
Mezinárodního dne dětí. V oboru střelectví je trenérem
3. třídy Svazarmu.
Soudruhu Ing. Mikšovskému, CSc., upřímně blahopře.

jeme k propůjčení státního vyznamenání medaili Za
službu vlasti jako ocenění jeho práce na úseku branné
činnosti a civilní obrany a přejeme mu další úspěchy
v práci i v osobním životě.

Soudruhu Ing. Otto Joskovi,
výrobnímu náměstkovi ředitele podniku
Geodézie Pardubice, propůjčeno státní
vyznamenání medaile Za službu vlasti

Branná výchova, branná propaganda, získávání po·
Vebných branných dovedností, návyků a popularizace
CSLA v naší společnosti je za současné mezinárodní
vojensko·politické situace ve světě úkol velmi důležitý
a potí-ebný. .
U národního podniku GEODEZIE Pardubice tuto

oblast zabezpečuje a dlouhodobě řídí jako předseda
komise branné výchovy podniku Ing. Otto Joska, vý-
robní náměstek ředitele. K realizaci úkolů branné vý·
chovy u podniku přistupuje s osobní angažovaností
velmi zodpovědně. Z titulu své ~unkco ~e podílí na roz·
pracování závěrů ze zasedání UV_KSC na podmínky
podniku, je aktivistou OV KSC, lektorem VUML
a místopředsedou MěV Svazarmu. Poznatky i z této
činnosti přenáší do práce komise branné výchovy.
Velmi dobrou tradici mají podnikové Sokolovské

závody branné zdatnosti, střelecké soutěže a branně
turistický závod - zimní přechod Kralického Sněžníku.
Kladně je hodnocena činnost komise branné výohovy
při organizování branně sportovních soutěží s dětmi
zaměstnanců podniku na pionýrských táborech.
Zvláště kladně je hodnocen Sokolovský závod branné

zdatnosti v Bratrouchově v roce 1981 organizovaný
podnikem pro celý resort, resortní střelecké závody
v Kochánovicích v roce 1983.
I v letošním roce, roce 40. výročí osvobození naší

vlasti Sovětskou armádou, je plán činnosti komise
branné výchovy podniku naplněn branně sportovními
akcemi. Letos poprvé připravujeme Dukelský závod
branné zdatnosti s dětmi zaměstnanců na pionýrských
táborech v našich zařízeních v Krkonoších a v Dolní
Hedči.
Ing. Joska kromě aktivního podílu při organizování

a zabezpečování těchto akcí se na nich sám podílí svojí
účastí. Několik let reprezentoval podnik na mototu-
ristických branných soutěžích Geodesia rallye, několi·
krát se zúčastnil i mezinárodní autorallye, kde dosaho-
val předních umístění.
Za tuto činnost, tolik prospěšnou pro naši mládež,

pro celou naši společnost mu bylo propůjčeno presiden-
tem republiky státní vyznamenání medaile Za službu
vlasti. Blahopřejeme.

U příležitosti oslav 40. výročí vyvrcholení národně
osvobozenecké]lO boje proti fašistickým okupantům
a osvobození Ceskoslovenska slavnou Sovětskou armá-
dou obdrželi na návrh předsedy Českého úřadu geode.
tického a kartografického státní vyznamenání "Za vy-
nikající práci" soudruzi:
Pavel Purdjak, zeměměřič - vedoucí geodet, narozen
v roce 1936, pracovník Geodézie, n. p. Brno, SG pro
okres Blansko, za příkladné pracovní výsledky, politic.
kou a veřejnou činnost,
Lubomír Stoksa, zeměměřič - vedoucí geodet, narozen
v roce 1932, pracovník Geodézie, n. p. Opava, SG Olo-
mouc, za příkladné pracovní výkony, politickou a ve-
řejnou činnost a
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Petr Majer, tiskař na ofsetových strojích, narozen v roce
1948, dělník v n. P'i Geodetický a kartografický podnik
v Praze, za příkladné pracovní výsledky a veřejnou
činnost.
Jmenovaným soudruhům blahopřej5'qle jménem. celé

redakce a všech pracovníků resortu CUGK a přejeme
mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.
Soudruh Pavel Purdjak je dlouholetým pracovníkem

SG Blansko pracoviště Boskovice, kde jako vedoucí
geodet souč~sně vede měřický oddíl. Pracuje vzorně
s příkladnou iniciativou a obětavostí, takže on i celý
oddíl dlouhodobě plní kvalitativní i kvantitativní úkoly
a podílí se na celkovém vzorném plnění plánu střediska
i celého podniku. Příkladně plní zejména úkoly ve služ-
bách obyvatelstvu. Svými velmi dobrými pracovními
výsledky, příkladnou společenskou i politickou aktivi-
tou, vztahem k spolupracovníkům, zejI1!éna mladým,
zásadovým řešením problémů si získal přirozenou auto-
ritu mezi svými spolupracovníky. V širokém měřítku
je využíván k zapracování mladých absolventů škol do
praktické měřické práce. . .
Kolektiv řízený s. Purdjakem dosahUje trvale velmI
dobrých pracovních. v~sledk~. Veřejně je zapojen ve
funkci předsedy reVIzm komIse ZV ROH, a .Jako člen
zemědělské komise MěNV Boskovice, štábu CO MěNV
Boskovice a bvtové komise SBD Radost. Aktivně pra-
cuje v UO KSČ ve fltnkci místopředsedy.
Soudruh Lubomír Stoksa pracuje na SG Olomouc vo

funk. i vedoucího geodota na pracovišti Šternberk.
Svými pracovními výsledky, přístupem k úkolům, kva-
lit~u odváděné práoe, ochotou a obětavostí a pracovní
inioiativou se výrazně podílí na plnění hospodářských
úkolů střediska geodézie Olomouc i podniku. Je členem
BSP a nositelem zlatého odznaku BSP. Svými postoji,
jednáním a chováním jde příkladem v uvědomělé anga-
žovanosti za politiku KSČ. V současné době je ve funkci
předsedy ZO KSČ na SG Olomouc, je poslancem a čle·
nem rady MNV v Troubelicíoh a aktivně pracuje
v Českém svazu včelařů. Ve všech funkcích pracuje
s velikou obětavostí a příkladností.
Soudruh Petr Majer je dělník, stroj mistr dvoubarev-

ného ofsetového stroje na tisk map. Dlouhodobým prů-
měrným plněním úkolů nad 107 %, při odvádění práce
dobré kvality, patří k nejlepším pracovníkům polygra.
fického průmyslu. V průběhu 6. a 7. pětiletky byl něko·
likrát vyhodnocen jako nejlepší pracovník oddílu, pro-
vozu, podniku a v r. 1983 jako vzorný pracovník resortu
ČÚGK. Ke své práci přistupuje velice odpovědně
a uvědoměle s profesionálním vztahem k svěřené tech-
nice i uloženým úkolům. Získané zkušenosti předává
Jalším především budoucím tiskařům, neboť je též
instruktorem učňů. Uplatnil se též jako zlepšovatel.
Veřejně je zapojen ve funkci poslance ONV pro Prahu 7
a je členem VLK při ONV Praha 7.

Pro příští GaKO připravujeme:

KO:UENATÝ, E. - ZEMAN, A.: Vliv magnetického
pole Země na urovnání kompenzátorových nive-
lačních přístrojů

PRZEWLOCKI, S.: Užití laserové techniky pro sta-
vebnictví v PLR

PECKA, J,: Historie a současný význam katastrální-
ho území

HAUF, M.: Několik technologických miniatur

OZNAMY

XVIII. kongres FIG Toronto 1986
príležitosť pre mladých geodetov

](ongresy Medzinárodnej federácie geodetov, (Fédérat~on
'ntr~rniltionale des Géomětres - FIG) sú vltanou pnle-
žitosfou aj pre mladých geodetov. V rámci kongresov 01'-

"illlizloie totiž FIG medzinárodnú sútaž mladýCh geode-
·tov. Pre víťazov je pripravená cena, ktorá sa vypísuje pri
'H'ílezitcsti toho - ktorého kongresu, za spracovame vy-
~dkajÚCiCh prác v oblasti činnosti FIG. Ciefom tejto s~-
ťaže je oboznamovať mladých členov s potrehamI a CI-
elJr i FIG, vzbudiť ich záujem o účinnú spoluprácu na
Illedzinďrodnej úrovni. ..." ..
Mladí československí geodeti dosIahli v telto suťazI

velm i cenné výsledky. RokU 1965 na XI. kongrese ~FIG
v Pime získal cenu kongresu Ing. Lubomír K u bác e k,
CSc. _. teraz DrSc. (pracovník SAV v Bratislave 1 za prá-
CD .,f'riE:story spofahlivosti pri Helmertovej transformá~
cii" il v roku 1983 na XVII. kongrese v Sofli Ing. Jura]
\' ti I i š, CSc. (pracovník VÚGK v Bratislave) za prácu
Automatizovaný informačný systém s bankou geodetlc,
'kýCh údajov". Tieto úspechy sú zavazujúce, ale aj po-
nbudzltjúce pre našich mladých geodetov.
nul1llCl XVIII. kongres FIG sa bude konat v júni 1986

v l'uronte (Kanada). Pri príležitosti tohto kongresu ~y-
hlásil FIG tému súťaže mladých geodetov "Zem a kozmlC-
1-.ý rriestor, neobmedzené možnosti geodeta". V snahe
f.oclchytiť, ale aj podporit zá.uje~ ~J?ladýc~ geod~tov
o Ú(·(,~( v tejto medzmárodneJ suťazl, uvedIeme vytah
z jej rropozíciL .
Cena sa vyhlasuje pre každý kongres FIG na !eh? ná·

klady a je aspoň 2000 švajčiarskych f:ankov .. Suťaze, sa
mLžu zúčastniť všetci mladí geodeti clenskel aSOCIaCle
FW, Horí neprekročili 35 rokov veku v dňoch konania
kongresu.
PJ'áca musí byť povodná, predtým nepublikovaná a jej

rozsóh nemá prekročiť 3000 až 5000 slov. Musí byt na-
pí~úná strojom, len na jednej strane papiera form~tu
2g7 X210 mm, vyhotovená trojmo v niektorom z úradnych
jazykov FIG, t. j. francúzsky, anglicky alebo n.emecky. Vy-
zadujfl sa správne vyjadrovanie a bezchybna gramatika.
Fnict treba predložiť najneskor 6 mesiacov pred za-

či.1tím kongresu prostredníctvom združenej členskej aso-
ciácle úradovní FIG, spolu s osobnými údaj mi autora. ~
~útazné práce z ČSSR vyberá a odosiela ČSVTS - Ces-

kosJovE:nský národný komitét pre FIG. Ďalšie informácie
mti.u ziÍujemci získat prostredníctv9m funkcionárov c;eo·
clf~ticko·kartografickej spoločnosti CSVTS alebo pnamo
u autora tohto príspevku. .
ŽelÉii:e mladým geodetom ve fa invencie a tvorlvých

nflpadov pri vypracovaní súťažnej témy.

Doc. Ing. Jaroslav Abelovžč, CSc.,
Katedra geodetických základ ov SvF

SVST, Bratislava

Objednávky dalších výtisků GaKO

Na do,t,azy čtenářu časQpisu Geodetic.ký ~ .~ar!ogr!i!ic.ký
obzor sdělujeme, že př1padná c h y b e 11CIC 1 s I_a
GaKO potřebná ke !kOllllpletaci ročníku, P?př. c_eI Ý r? c-
;1l í 'kčasolPisu 1982 1983, 1984 a 1985 Je mozno obJed'
nat na adre,se: SNiL, n. ,po nak,ladatelst'ví ,technické lite-
ra,twry, odby.t časopisu, Krakovská ~8, 113 O~ P!.~~'a 1.
BěŽJléceloroční objednávky na rprect;platne pr1llmá Poš·

tavní novinQlVáslužba.
Ve volném ,prodejli lze jednotlivé výitisky GaKiOzakou-

pit v prodejně SNTL, Spálená 51,P,raha 1.
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Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Josef Pomíje,

Geodézíe, n. p., 6eské Budějovice

Opravuje

teodolity, nivelační přístroje, refraktometry, triedry,
puškohledy, mikroskopy

..,.,.
prlJem oprav

Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, ul. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, Miličova 4
České Budějovice, Česká 27

Olomouc, tře Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. Lenina
- Dům služeb
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N IVELAČNI PŘISTROJ E
ŘADY A

NI'040A
NI020A
NI021A
NI005A

udávají tón
ve všech oborech techniky

Naše nová řada nivelačních přístrojů se vyznačuje tím nejdůležitějším:

- přesností
- bezchybnou obsluhou
- kompaktní konstrukcí
- snadnou údržbou

Vyberte sl z našeho nového sorti-
mentu vhodný přístroj pro nejhos-
podárnější řešení svých úkolů.

Kompenzační nivelační přístroj
NI 040A je rychlý a spolehlivý na
každém staveništi.

Výhody:

• kompaktní kompenzátor

• rychlé urovnání klínovými pod·
ložkami do vodorovné polohy

• 20násobné zvětšení daleko-
hledu

• přesnost dvojí nivelace
4 mm/km.

Kompenzační nivelační přístroj
NI 020A
libelový nivelační přístroj NI' 021A

Univerzální použití od technické
až po přesnou nivelaci.

Výhody:

.• kontrola kompenzátoru vý·
stražným optickým signálem
v zorném poli dalekohledu
NI 020

• koincidenční Iibela v zorném
poli dalekohledu NI 021A

• zvětšení dalekohledu 31 X
• digitalizované čtení latě
• přesnost měření na 1 km dvojí

nivelace 2 mm, resp. 0,7 mm

(s mikrometrem s planparalel-
ními deskami)

Kompenzační nivelační přístroj
NI 005A
Všestranný, pohodlný a spolehlivý
při přesném měření.

Výhody:

• přesný spolehlivý kompenzátor
• kontrola kompenzátoru vý-

stražným optickým signálem

• zvětšení dalekohledu 35 X
• digitalizované čtení latě
• varianty přístroje a příslušen

ství pro speciální měření

• přesnost měření 0,5 mm/km,
dvojí nivelace

Prosíme, navštivte nas stánek v pavilónu Německé demokratické republiky
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 11. září do 18. září 1985.

Kombinat
VEB Carl Zeiss JENA

DDR 6900 Jena, Carl-Zeiss-Str.1
Telefon: 830,Telex: 5886122
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" IE;CHNIKA A EK.ONOMIIA INVEStiC
Zabývá se problematikou investic se zvláštnim důrazem
na zvýšeni jejich efektivnosti; v souvislosti s tim věnuje
pozornost prostředkům a subjektům (rozhodovacím pro-
cesům), které mají zajišťovat vyšší efektivnost v oblasti
přípravy investic a jejich realizace.

Pracovníkům podniků a nadpodnikových orgánů, projek-
tantům, ekonomům na úseku investiční výstavby a studu-
jícím škol ekonomického a technického směru.

232 stran, 23 tabulek, váz. 40 Kčs

KOMBINAIORICKEAIGORIIMY

Knížka poskytuje základni teoretické poznatky týkajicf se
možností o omezení pro volbu správného typu algoritmu
při řešení konkrétních úloh na počítačích. Teoretické vý-
sledky jsou bohatě ilustrovány na konkrétních příkladech,
jejichž výběr sahá od základních problémů teorie grafů až
po úlohy operační analýzy s bezprostředním vztahem k pra-
xi.

Programátorům, matematikům a specialistům, kteři po-
užívají matematických metod při organizaci a řízeni vý-
roby, při řešení dopravních a rozmísťovocich problémů, vy-
tváření informačních systémů, ekonomickém plánování aj.

288 stran, 40 obrázků, brož. 25 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelstvl technické literatury, odby·tové oddělenl
Spálená 51, 11302 Praha 1

"«« výt. Komárek: Technika a elronomika investic
výt. Kufera: Kombinatorické algoritmy


