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lhoch la\csell~'ch r(ltrllhn~'ch mosto\ a škrupilhncj
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ných objektm
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Entstehunl!
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des Lehrsluhls
lur C,eod;isie der
Slowakisd;en
technischen
L7ú\ersit;it
in Bratisla\a
\om Schuljahr 1950/1951.
Persl;nlichkeiten.
die an der Entwicklung
teilgenommen
haben.
Púdagogisch-Iacbliche
Prolilierung
des
Lehrstuhls.
Zusammenarbeit
des Lehrstuhls
mit der Praxis und
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Erzielte Ergebnisse
und ihre Bewertung.
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10. Seite

pe-

3.2
cjJo-

IIJ10TllH.

\leTO..la

o6Jop,

52~. 74(21) + 624.0 I
GREGOR.

Bpe\leHIl

37, 1991, NQ 10,

npeO.lOJlelHUI

npe;1_10:a.::eHl-Ie OnTIl\la_lbHoú

V.-BARTOŠ.

In\lepeHl1e

t1cnO.lb'jOBaJlC5I

CIIJ1,

Messung

kartografický'
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fiir die Rekonstruktion

obzor.
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Nr.

\0,

Seite

PbolOgrammetriscbe
Messung
der wirklicben
Raumform
van
zwei Hiinl!erobrleitungsbrucken
und eines vom Brand deformierten
Sebalendacbes.
Anwendung
der Vorteile
der analytischen
Losung
und der analogen
slercophotngrammetrischen
Auswertung.
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Bearbeitungsverlabren
der gleichzeitigen
und zweiseitigen
triI!onometrischen
Hohenmessung.
die die Testung der Nullbypo·
these Ho. die die Gleichheit
der Relraktionskoetfizienten
aul
beiden
Enden der Ziellinie
voraussetzt.
ermoglicbt.
Fur den
Fall d~r Ablehnung
der Ho. Entwurf einer alter;;ati\en
Bearbeitung. Jie ein einfaches
lineares
Refraktionsmodell
ausnutzt.
das dle Elimination
des veriinderlicben
systematischen
Einflusses der vertikalen
Refraktion
ermoglicbt.
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Geriite und Anwendung
ingenieurgeolUitischer und photogrammetrischer
Methoden
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\1 asch i nelJ\~esen
u nd bei der Uberwacb u nI! der Dvna m i k. der
Dest rukt ionserscheinungcn
und morrhog~llc-t
isch·o:r Prozesse
der Erdoberfl;iche.

Photogrammetrische
ter Bauobjekte
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40 rol<ov vývoj a Katedry geodézie
na Stavebnej fakulte STU
v Bratislave

Katedra geodézie (KG) je jednou z troch odborných
kaledier odboru geodézia a kartografia
(GaK) na Stavebnej fakulte
(SvF)
Slovenskej
technickej
univerzity
(STU) v Bratislave.
Vznikla v septembri
1950 na zememeračskom
oddeleni
Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) po zrušeni ústavov a vytvorení katedier [2].
Na vznik a činnosl' katedry boli rozhodujúce
geodetické ústavy (celkom 5). ktoré postupne
od založenia
SVŠT v školskom roku (šk. r.) 1938/1939 boli na zememeračskom
oddeleni
vytvorené. Tieto ústavy tvorili odborný geodetický
úlklad pre vznik KG, ako jedinej na
zememeračskom
oddelení
SVŠT. Jej vedúcim bol. odbornej verejnosti dobre známy, prof. dr. Ing. Pavel Gál.
DrSc. Kate'dra sa v šk. r. 19~2/1953 rozčlenila
na dve.
a to na KG a Katedru geodetických
základov a mapovania (KGZM).
V ďalšom sa vrátime spiH", aby sme si bližšie objasnili
vznik a náplň KG. Pre jej činnosl' boli rozhodujúce
dva
ústavy. a 10 Ústav geodézie. nesk6r Ústav nižšej geodézie (ÚNG) a Ustav fologrametrie
a topografie
(UFT).
Ústav geodézie vznikol na zememeračskom
oddeleni na
začiatku vzniku SVŠT. Jeho prednostom
bol vymenovaný prof. Ing. dr. Alois Tichý z Brna. ale výučbu pre politické udalosti
nezačal, a preto ústav viedol a aj celú
výučbu geodézie na všetkých oddeleniach
SVŠT zabezpečoval Ing. L:udovít Minich ako asistent [I]. V šk. r.
1940/1941
prišli na SVŠT Ing . .lán Mikuša. Ing. Jozef
Horička. Ing. Pmel GáL PhDr. Vojtech Illenčík a PhDr.
František Jurga a v šk. r. 1941 1942 Ing. Július Jenisch.
ktorý bol poverený
vedenim vzniklej Cvičnej a rektifikačnej siene (CRS). V šk. r. 1942/1943 vznikli z hl'adiska KG ústavy, a to ÚNG (správcom
poverený
Ing. L:.
Minich) a ÚFT (prednosta
Ing. Gál). ktoré tvorili ďalej
základnú
orientáciu
pre vývoj KG. ÚNG a ÚFT sa postupne personálne
a prístrojove
dobudovali.
Pribudli
ďalši pedagógovia
ako Ing. Félix Hrdlovič. Ing. Imrich
GUrsching.
Ing. L:udovít Kalina.
Ing. Štefan Roman.
Ing. Pavel Ilavský (poverený
správcom
lJNCj a neskór
aj CRS). Ing. Juraj Húštava a Ladislav Kožehuba.
Vznik a vývoj SVŠT zasiahli tragické udalosti
roku
1938 a potom vojnové roky. ktoré nepriaznivo
ovplyv'ňovali personálne
a priestorové
podmienky.
Pri nedostatku profesorov
boli vedením ústavov a výučbou poverení suplenti a honorovaní
docenti. z ktorých sa postupne stali známi profesorí na odbore geodézia a kartografia SVŠT ako prof. Ing . .lán Mikuša. prof. dr. Ing.
Pavel (JáL DrSc.. prof. Ing . .1[111 Krajči. proť. dr. Ing.
hantišek
Kuska. prof. Ing. Ludovit Minich a prof. Ing.
Pavel Ilavský.
Na všetkých ústavoch bol okrem vedúceho poviičšine
jeden asistent. pomocnil vedecká sila a zriadenec.
Priestorové umiestnenie
ústavov bol o vačšinou v provizóriách a prístrojové
vybavenie
tvorili len najnutnejšie
meračské pomócky a prístroje ako rásma. hranolčeky,
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Ooc. Ing. Viktor Gregor. CSc ..
prof. Ing. Ondrej Michalčál(, CSc.,
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

výtyčky a teodolity.
ktoré vysokej škole poskytla štátna
správa a tiež UNRRA.
Po druhej svetovej vojne sa prístrojová technika školy zlepšila najmii n[lkupom. na tú
dobu moderných
prístrojov,
od ťiriem Wild a Zeiss.
K rozvoju zememeračského
odboru na SVŠT po druhej
svetovej vojne príspela štátna sprúva. ktorú na urýchlené dobudovanie
pozemkového
katastra a vyhotovenie
mapových podkladov
na obnovu vojnou zničeného hospodárstva
vyžadovala
pomoc za strany vysokej školy.
najmii v oblasti ťotogrametrie.
ktorú zaviedla ako novú
meraciu metódu do praxe. Zásluhou
Ústavu praktickej
geometrie
(prednosta
prof. .I. M ik uša) a Ú FT (prednosta prof. P. Gál) sa podarilo
vysokej škole podstat ne
zvýšil' úroveň výučby na zememeračskom
odbore a na
úseku ťotogrametrie
vybudoval' moderné laboratórium.
Ku kvalite výučby prispela aj CRS, ktorá bola orientovaná na teoretický
a praktický
výskum všetkých typov geodetických
prístrojov
a po jej dobudovani
mala
slúžii aj technickei
verejnosti
a vykonával' aj odborné
(testovacie)
skúšky prístrojov.
Vysokoškolský
zákon z roku 1950 zmenil organizačnú štruktúru na vysokých školách [I]. Boli zrušené ústavy a ako základné jednotky
pedagogickej.
vedeckej. výchovnej a organizačnej
práce vznikli katedry.
Na odbore GaK SVŠT vznikla jediná katedra - KG.
ktorej vedúcim bol prof. dr. Ing. Pavel GáL DrSc .. a tajomníkom
do marca 1951 Ing. Anton Suchánek
a potom Ing. Ondrej
Michalčák.
Priestorové
umiestnenie
katedry bolo v Bratislave
na Mýtnej a Tolstého
ulici
a neskór na Vazovovej
ulici. Prístrojové
a personál ne
vybavenie
úst"lVOV bolo vel'mi róznorodé
a svojim zameraním netvorilo jednoliaty
celok a nevyhovovalo
vtedajším potrebám
ani po stránke pedagogickej.
ani po
stránke
vedecko-odbornej.
Preto v roku 1952 došlo
k rozčleneniu
katedry na dve, a to na KG (vedúci prof.
dr. Ing. Pavel GáL DrSc.) a na KGZM (vedúci prof.
Ing . .lán Krajči) [2J. Rozdelenie
na dve katedry bolo
motivované
nielen pedagogickými
a vedecko-odbornými hl'adiskami.
ale aj priestorový'm
umiestnením
jednotlivých častí katedry. Treba však uviesl'. že svoju úlohu tu zohrala aj tradícia ústavov. ktorú bola vel'mi silnú.

2. Personálny
zameranie

vývoj katedry, jej pedagogické

a odborné

(Ienmi
KG prí jej vzniku v roku ILJ,;O boli: prof. dr.
Ing. Pavel Gú!. prof. Ing. Jún !'v1ikuša. prof. Ing. Jún
KrajčÍ, prof. dr. Ing. František
Kuska, Ing. Pavel lla\ský. Ing. Jozef Horička. Ing. Imrich Hanze!. Ing. Ludovít Kalina. Ing. Jún Lorinčík. Ing. Štefan Roman. Ing.
Imrich Mace.i, Ing. AnIOn Suchúnek.
Ing. Ondrei Michalčúk a Ing. Karol Roth.
Po rozdelení katedry na dve (I. 6. ILJ,;2) boli členmi
KG: prof. dr. Ing. Pavel G[t1. prof. Ing. L:udovít Minich.
Ing. Pavel Ilavský. Ing. Imrich Mace.i. Ing. Ondrei Mi-
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chalčúk, Ing. Svatopluk Michalčúk, Ing. Juraj Šolc, Ing.
Michal Marušák, Ing. Karol Roth, Ing. Ján Michalko
a Ing. Jozef Petráš.
Obdobie od vzniku KG možno charakterizovať snahou budovať a stabilizovať katedru po personálnej
a kvalifikačnej
stránke.
Priestorove
bola katedra
umiestnená na Mýtnej a Vazovovej ulici [2]. V šk. r.
1947/1948 bol ešte v rámci ÚFT (na Tolstého ulici) vytvorený základ kartoreprodukčného
laboratória
pre
praktickú laboratórnu výučbu užitej kartografie a reprodukcie máp. V rámci laboratória sa vytlačili aj prvé
vysokoškolské skriptá, najskór pre ústava neskór aj pre
iné pracoviská vysokej školy. V roku 1950, po vzniku
KG, vzniklo zásluhou katedry Vydavaterstvo SVŠT.
ktorého vedúcim bol prof. P. Gál a tajomníkom prof. F.
Kuska, z ktorého sa neskór založilo Edičné stredisko
SVŠT, ktoré funguje doteraz a zabezpečuje vydúvanie
skript a iných účebných textov a pomócok na SVŠT teraz STU.
KG v prvých rokoch po jej vzniku zabezpečovala výučbu geodézie, fotogrametrie, užitej kartografie a reprodukcie múp a topografického kreslenia na zememeračskom odbore a geodéziu na všetkých 5tavebných odboroch vrátane architektúry. Od šk. r. 1952/1953 aj výučbu nového predmetu Inžiniersko-priemyselná
geodézia
(neskór premcnovaného na Inžiniersku geodéziu), kde
v prvých rokoch poskytol pomoc ako externý pedagóg
prof. Ing. dr. Václav Krumphanzl z Prahy. Na katedru
postupne prichúdzali mladí pracovníci z absolventov
vysokej školy, ktorí sa postupne stávajú plne kvalifikovani vysokoškolski
pedagógovia.
Počinajúc šk. r.
1950/1951 vznikli vedecké ašpirantúry. Katedra im od
začiatku venovala pozornosť a do dnešných dni vychovala 25 vedeckých ašpirantov, ktorí aj úspešne obhájili
dizertačné práce.
Významné podmienky pre rozvoj vedeckovýskumnej
činnosti katedry, najma v oblasti fotogrametrie, vznikli
vytvorením najskór samostatného (roku 1956), neskór
začleneného do katedry, Vedeckého laboratória fotogrametrie (VLF), ktorého vedúcim bol prof. P. Gál.
VLF 5a postupne vybudovalo na vysokú odbornú úroveň a výsledky jeho vedeckovýskumnej činnosti sú znúme nielen doma ale aj v zahraničí.
Z katedry sa v rámci reorganizácie katedier odboru
GaK odčlenili Kartoreprodukčné
laboratórium (I. I.
1959) a potom v roku 1961 aj predmety Užitá kartografia a reprodukcia máp a Topografické kreslenie a ich
výučbu zabezpečuje Katedra mapovania a pozemkových úprav, ktorá vznikla v šk. r. 1956/1957.
V šesťdesiatych rokoch ( 1967) vznikli pre všetky katedry odboru GaK nové podmienky pre pedagogickú
a vedeckovýskumnú
činnosť. Zo starých priestorov
a nevyhovujúcich objektov na Mýtnej a Vazovovej ulici
sa KG presťahovala do novostavby SvF SVŠT na terajšom námestí Slobody a Starohorskej ulici.

V prvom obdob i vzniku mala katedra pre pedagogickovýskumný proces k dispozícii CRS a Kartoreprodukčné
laboratórium: Geodetická prístrojová technika bol a na
nizkej úrovni a pozostávala zo starších prístrojov~ ktoré
poskytla spoločenská prax. Postupne, najma v druhej
polovici štyridsiatych rokov boli zakúpené geodetické

a fotogrametrické prístroje od firiem Wild a Zeiss. Neskór bol tento prístrojový park systematicky doplňovaný
prístrojmi firiem MOM (MR), Zeiss Jena, domácej Meopty a pristrojmi sovietskymi. Po presťahovaní katedry
do jej terajších priestorov Sv F, katedra vybudovala geodetické laboratórium podra najnovších poznat kov laboratórnej výučby a fotogrametrické
laboratórium ako
VLF. V geodetickom laboratóriu sú vybudované dobré
podmienky pre praktickú laboratórnu výučbu z geodézie a inžinierskej geodézie. Má sériu vybudovaných pilierov s dostreďovacimi zariadeniami. konzoly. výškové
body, verkú sériu cierových diapozitivnych alebo mechanických značiek a komparátor na meracie pásma.
Katedra má v súčasnosti vyše 130 teodolitov a 60 nivelačných prístrojov róznych typov a presnosti, vyše 20
autoredukčných
tachymetrov, 8 dvojobrazových diarkomerov (EOK 2000, EOT 2000, Red Miní, RECOTA),
gyroteodolit Gi B2, prístroj fírmy Freiberg pre meranie
na zámernú príamku a ďalšie meracie pomócky, najma
dížkomerné. tachymetrické a nivelačné laty. V oblasti
fotogrametrie sú to prekresrovače. stereokomparútory
STK 1818, dicometer, stereoautografy firmy Zeiss, fototeodolity Zeiss, stereometre, jednosnimkový komparátor Zeíss Komes, stereometrograf,
koordimeter, širokouhlé komory, autograf A8 a A5 a univerzálne fotokomory Zeiss UMK 10.
V šesťdesiatych rokoch mala katedra k dispozícii,
v predstihu pred praxou, pomerne moderné vybavenie,
postupne sa však rozdiel vyrovnal. Najviac prístrojového vybavenia pre geodéziu a fotogrametriu získala katedra v rokoch 1965-1979. Súčasne pristrojové vybavenie katedry zaostáva za praxou a najma za vybavením
podobných vysokých škól v zahraničí. napr. vo Viedni.
v Grazi, v Budapešti alebo v Nemecku. Chýbajú najma
moderné geodetické a fotogrametrické prístroje, ktoré
tvoria základný predpoklad pre výučbu z hradiska vedecko-technického
rozvoja geodézie a fotogrametrie.
Ak si uvedomime, že katedra ročne zabezpečuje výučbu
predmetov pre vyše 1000 študentov SvF a Fakulty architektúry STU, potom prístrojové vybavenie katedry je
nedostatočné.
V nadvaznosti na meraciu geodetickú a fotogrametrickú techniku, katedra systematicky zabezpečovala aj
potrebnú výpočtovú techniku, ktorá sa vo svojom vývoji postupne menila od klasických počítačových strojov
cez elektronické kalkulačky k súčasným personálnym
počítačom rady PC /XT, AT, 386 s možnosťou ich napojenia na ETERN ET-ovú siet', s ktorou je prepojená
katedra na centrálny počitač ARIX, resp. počítače
ostatných fakúlt STU. Zásluhu na vybudovaní výpočtovej techniky má najma Ing. Pavel Bartoš, CSc.
Z hradiska pedagogícko-výchovného
procesu treba
vermi kladne hodnotiť skutočnosť, že katedra venovala
starostlivosť a pozornosť sústredenej výučbe študentov
v teréne (z geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie), ktorá výrazne ovplyvňovala praktickú úroveň výučby z predmetov. Od roku 1957 má v priestoroch Počúvadlianskeho jazera v Štiavnických vrchov (pri Banskej Štiavnici) vybudovaný cvičný priestor s polohovým
a výškovým bodovým porom na praktickú výučbu v teréne z geodézie. Poznatky potvrdzujú, že táto forma výučby je vermi efektivna a na pripravu študentov pre
prax nijakým iným spósobom nenahraditel'ná. Študenti
v rámci sústredenej výučby v laboratóriu a v teréne si
komplexne overujú a prehlbujú teoretické poznatky,
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nacvičujú
logických,
ach.

a získavajú zručnosť pri technických,
kvalítatívnych,
grafických
a iných

4. Zabezpečenie

výučby učebnými

technočinnosti-

pomockami

Vefmi pozitívne treba hodnotiť
skutočnosť,
že napriek
obťažným materíálovým
podmienkam
katedra zabezpečila pre výučbu predmetov
obsluhovaných
katedrou:
Geodéziu,
Inžiniersku
geodéziu a Fotogrametriu,
učebnice, skriptá a iné pomocky ako návody na laboratórne
a terénne
cvičenia. Cel kom pracovnici
katedry vydali
10 vysokoškolských
učebníc (najma zásluhou
prof. P.
Gála a prof. O. Michalčáka),
43 dočasných
vysokoškolských učebníc,
8 učebných
pomocok
pre laboratórnu
a praktickú výučbu v teréne z uvedených
predmetov
[3].

Systematickú
pozornosť
venovala katedra kvalífikačnému rastu pracovníkovo
Prakticky
všetcí pedagógovia,
resp. vedeckí pracovníci
majú vedeckú hodnosť kandidáta vied alebo mladší pracovníci
sú vo vedeckej prí.
prave. Prof. P. Gál v roku 1965 obhájil doktorskú
dizer·
tačnú prácu a získal vedeckú hodnosť doktora vied. Vedecko-pedagogickú
hodnosť profesora
získali: prof. P.
Gál v roku 1947. prof. L Minich v roku 1966 a prof. O.
Michalčák
v roku 1968. Za docentov
boli vymenovaní:
doc. S. Michalčák
v roku 1967. doc. J. Šolc ,. roku 1968.
doc. V. Magula v roku 1974, doc. V. Gregor v roku
198 L doc. V. Staněk v roku 198 L doc. J. č'erňansk)
v roku 1981. doc. Š. Sokol'
roku 1983 a doc. L Salkovič
v roku 1989. Katedra má nateraz I profesora.
5 docentav. 12 odborných
asistentovo 2 výskumných
pracovníkov. 2 interných
ašpirantov
a 8 technických
a technickohospodárskych
pracovnikov.
Katedra
pomerne
veľkú pozornosť
venovala
diplomovým
a študentským
vedecko-odborným
prácam
(ŠVOč') a postgraduálnemu
štúdiu. najma z oblasti inžinierskej geodézíe [3]. Na katedre úspešne obhújilo vyše
500 študentov
diplomové
práce a práce švoC [3].

201

Vel'mi dobrú spoluprácu
má katedra aj so sesterskými
geodetickými
katedrami,
najma
na Fakulte
stavební
Českého
vysokého
učení technického
v Prahe, na Stavební fakulte Vysokého
učení technického
v Brne, na
Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, na Baníckej
fakulte Technickej
univerzity v Košiciach, na Vojenskej
akedémii v Brne atď., ktorá prispieva k obojstrannému
odbornému
a pedagogickému
rastu vysokých škol a pri
výchove absolventov
pre potreby národného
hospodár·
stva.
Významná je aj spolupráca
katedry so školami v zahraničí, najma v rámci družobných
dohod alebo dohod
o spolupráci.
Tu treba spomenúť veľmi dobrú a aktívnu
spoluprácu
s Novosibírskym
inštitútom
inžinierov geodézíe, fotogrametrie
a kartografie
(NIIGAiK)
v Novosibirsku (ZSSR), s Vysokou školou geodézie a pozemkových úprav v Székesfehérvári
(M R), ďalej s Technickou
univerzitou
v Budapešti,
s Politechnikou
Slaskou v Gliwiciach a s Politechnikou
Lódžskou v -ódži (PR), a to
na úseku geodézie, fotogrametrie
a inžinierskej
geodézie. V posledných
rokoch sa úspešne rozvija spolupráca
s Technickou
univerzitou
vo Viedni, Budapešti a v Grazi. Katedra v rokoch 1960-1980 patrila medzi vzorové
pracoviská
a navštívilo ju mnoho významných
organizácií. osobnosti
a delegácií z ČSFR i zo zahraničia
[3].
Katedra
má úspešnú
aj zahraničnú
expertiznu
činnost'. Tu vykonávali
pobyty a študijné stáže zahraniční
pedagógovia.
najma zo ZSSR. z Maďarska,
"Z Pol'ska.
z Bulharska, z Rumunska
a z bývalej NDR. Naopak naši pracovnici,
ako Ing. E. Adler. CSc .. bol na ročnom
študijnom
pobyte
v SRN (Univerzita
v Karlsruhe
1979-1980), doc. Ing. S. Míchalčák, CSc .. posobil ako
pedagóg
v
Ghane
na
Univerzite
,
Kumasí
(1970-1972), ďalej'
Ugande na Univerzite'
Kampale
(1976-1978) a na University 01' Zimbabwe Department
01' Surveying
Harare (1989-1991)
a dac. Ing. V. Gregor. CSc .. pósobil ako pedagog v lraku na Univerzite
v Sulajmánii
(1970- 1973) a v Bagdade ( 1980- 1982).

7. Účast' katedry na rozvoji vedl a techniky
dézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie
Katedra a jej pracovníci
majú pomerne rozsiahly a veľmi dobrý styk so spoločenskou
praxou na úseku vedecko-technickom
a pedagogicko-výchovnom.
Veľmi úzko
spolupracujú
s organízácíami
Slovenského
úradu geodézíe a kartografíe.
so stavebnými
organízáciamí
predovšetkým
s Dopravoproiektom.
Š. p. Hutnímí
montážami Ostrava.
Doprastavom.
š. p .. Riaditeľstvom
diarnic. Vodohospodárskou
výstavbou.
Š. p .. Povodím
Hornádu a Bodrogu.
Mestskou
správou komunikúcii.
Atómovými elektrárňami
v Jaslovskych
Bohuniciach
a Mochovciach
atď., pre ktaré ríešili a riešia rozne náročné
odborné
úlohy pri projektovaní.
vytyčovaní
a kontrole
prevádzky
stavebných
objektov.
Vermi dohre možno
hodnotit' aj dlhoročnú
spoluprácu
s vedecký'mí pracovískami najmii s Ústavom
merania
Slovenskej
akadémie vied v Bratislave.
s Výskumný'm
ústavom inžínierskeho stavlteľstva
v Bratislave,
s Výskumným
ústavom
geodetickým,
topografickým
a kartografickým
v Zdiboch a s Výskumným
ústavom geodézie a kartografie
v Bratislave. Táto spolupráca
má obojstranný
vedecko·
technický
a pedagogicko-výchovný
význam a prínos.

obzor

v oblasti

geo-

Pracovníci
katedry sa veľmí aktívne zapájajú do vedeckovýskumnej
čínnosti
a na riešení nových vedeckotechníckých
prohlémO\'
v rámci expertíznej
činnosti.
Vyriešilí a úspešne oponovali
49 vedeckový'skumných
úloh štátneho,
rezortného
aleho fakultného
výskumu
a ich výsledky boli zavedené
nielen do spoločenskei
praxe. ale prispeli aj pre vedecko-technický
rozvoj metod a postupov
geodézie,
inžinierskej
geodézie a fotogrametrie [4].
Pracovníci
katedry v rámci expertíznej
činnosti tiež
vykonalí
niekoľko
desiatok geodetických,
ínžinierskogeodetických
a fotogrametrických
odhorne a technicky
náročných
úloh pre potrehy stavebných.
energetíckých.
dopravných,
vodohospodárskych
a iných organizácií.
Tieto práce sú obojstranne
veľmi pozitívne hodnotené,
pretože priniesli úžitok tak pre vysokú školu (podklady
pre vedeckovýskumnú,
publikačnú
a pedagogicko-výchovnú činnost', diplomovť
a seminárne
práce a pod.),
ako aj pre prax, kde výsledky holi priamo využité pri
realizácii projektov
investičnej
výstavby.
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Vedecko-odborný vývoj katedry je v poslednom období
orientovaný na optimalizáciu štruktúr v procesoch geodetických a fotogrametrických meraní a v ich vyhodnocovaní modernou výpočtovou technikou. Ďalej na aplikácie a rozvoj metód a postupov pri vytyčovaní, najma
inžínierských a strojárskych zariadení a meraní posunov stavebných objektov, najma mostov. príehrad a jadrových elektrárni a na sledovanie morfogenetickej dynamiky terénu. najma v nízkych a vysokých pohoriach.
Prof. dr. Ing. Pavel Gál, DrSc., mat mimoriadnu zásluhu na rozvoji katedry, ktorú víedol od jej vzniku
v roku 1950 až do konca roku 1977. Od roku 1977 do
roku 1986 viedol katedru doc. Ing. Viliam Magula,
CSc., potom v rokoch 1986-1990 doc. Ing. Vlastimil
Staněk, CSc .. a od roku 1991 vedie katedru doc. Ing.
Viktor Gregor, CSc. Na katedre sa vystriedalo viacero
pedagógov. z ktorých mnohí odišli na iné pracoviskú.
do dochodku alebo už nie sú medzi nami. vývoj katedry a jej činnost' významne ovplyvnili okrem zakladatera a dlhoročného vedúceho (prof. P. Gála, DrSc.). ďalej
prof. Ing. LudO\it Minich. prof. Ing. Pavd Ilavský, Ing.
Jozef Horička, Ing. Eugen Adler, CSc., doc. Ing. Juraj
Šolc. CSc., ako aj pedagógovia, ktorí sú na dochodku:
doc. Ing. Viliam Magula, CSc., Ing. František Poljak,
CSc., a Ing. Imrich Macej. CSc. Na činnosti katedry sa
významne podierali a podierajú aj technickí a administrativni pracovníci, najma Ladislav Kožehuba. Jozef
Rusina. Vojtech Sýkora, Vojtech Gottlieber, Floríán
ř)určanský, Juraj Zsigó, Stanislav Rybár. Darina Cvangová. E:tela Kubalcová. Zuzana KubíČková. Magdaléna
Gergerová, Mária Rožnayová a iní.

Podiel Katedry geodézie na
vedecl<o-technickom rozvoji
geodézie a fotogrametrie

KG má bohatú pedagogicko-výchovnú,
vedeckovýskumnú, publikačnú a expertíznu odbornú činnosť. Za
uplynulých 40 rokov vychovala celý rad vysoko kvalifikovaných odborníkov (študentov. ašpirantov, postgradulantova pod.) pre potreby spoločenskej praxe. Treba
poďakoval' všetkým, ktorí sa priamo alebo nepriamo
podierali na budovaní katedry. V súčasnej dobe má katedra vcelku dobré personál ne, vermi dobré priestorové
a primerané pristrojové vybavenie, ktoré v ďalšom období chce zlepšovať. Má vermi dobrú spoluprácu s praxou a so školami doma i v zahraničí. Snahou všetkých
pracovníkov katedry je dobudoval' pracovisko, ktoré po
pedagogicko-výchovnej
a vedecko-odbornej stránke bude patrit' medzi popredné pracoviská v ČSFR.
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Prof. Ing. Michal Daniš. CSc .•
Zemianske Kostol'any

Katedra geodézie

Začiatky vedeckovýskumnej
činnosti možno klásl' do
obdobia vzniku Katedry geodézie (KG), t.j. na začiatok
paťdesiatych rokov. Cieravedomejšia
vedeckovýskumná činnosl' pracovníkov katedry v oblasti discíplín, ktoré katedra zabezpečuje sa začala rozvíjať po uzákoneni
vedeckých ašpirantúr v školskom roku 1950/1951, ktoré
podmieňovali požiadavky na kvalifikačný rast pedagógov. Od tohoto obdobia sa začali rozvíjal' úlohy pre organizovanú vedeckovýskumnú činnosl'. Od roku 1956.
po vzniku samostatného Vedeckého laboratória fotogrametrie (VLF), vedeckovýskumná
činnosl' v oblasti
fotogrametrie dostala systematický charakter.

Vedecká činnosl' pracovnikov KG sa rozvíjala v oblasti
disciplín, ktoré majú profilujúci charakter kated.ry, t.j.
v geodézii, v inžinierskej geodézii a vo fotogrametrii.
Možno ju rozdeliť do dvoch charakteristických období.
V prvom obdob i 1950-1970 sa orientovala na vývoj za-

D. 6. 1991

Prof. Ing. Ondrej Michalčák. CSc .•
Ing. Jozef Petráš. CSc .•
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

riadení a meračských pomocok jednak pre pedagogický
proces a jednak na odborné expertízne práce. Ďalej sa
orientovala na výskum a testovanie geodetických prístrojov a na aplikáciu geodetických metód pri odborne
a technicky náročných úlohách v praxi. V oblasti geodézie výskum tvorili jednak nové meracie pomocky ako
jednoduchá tachymetrická lata pre dvojnitkovú tachymetriu, priesvitné zobrazovacie trojuholníčky nového
typu a súprava na grafický výpočet súradnicových rozdielov a tachymetrických hodnot podra návrhu prof.
Ing. L. Minicha [2] a jednak testovanie nových merač·
ských pomocok a geodetických pristrojov, ktorými sa
zaoberal najma kolektív okolo doc. Ing. S. Michalčáka,
CSc., [2]. Už v roku 1956 začali experimenty s fotoregistráciou čítania na teodolitoch a dvojobrazových diarkomeroch, ktoré vzbudili pozornosl' v bývalej NDR
a v závode Meopta-Košíře, ktorý požiadal v roku 1958
katedru o testovanie čs. optického teodolitu Meopta T
I'. Niektoré navrhnuté rozpracované postupy a metódy
testovania na overenie kvality a charakteristík geodetických prístrojov (pozri Geodetický a kartografický obzor
- GaKO, 17, 1971, Č. 3, s. 120-124) holi zavedené do
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výroby a publikované doma i v zahraničí, resp. začlenené do záverov kongresov FIG v roku 1965 a 1971, čím
boli potvrdené metódy na overovanie charakteristik geodetických prístrojov. V oblasti výskumu v geodézii boli významné aj formulácie požiadaviek používatel'ov na
koncepciu jednoduchých
elektronických dial'komerov
a tachymetrov, ktoré bol i v rozpore s koncepci ou bývalej NDR. vývoj týchto prístrojov po roku 1983 koncepciu katedry potvrdil. V osemdesiatych rokoch výskum
sa v rámci základného výskumu "Určovanie metrologických charekteristík meracích systémov a objektov
geodetickými a fotogrametrickými
metódami" orientoval na priestorové pretínanie napred a odvodenie kom·
plexných charakteristík presnosti bodu v priestore, na
analýzu a optimalizáciu geometrickej konfigurácie v rovine [I I]. Výsledkom boli pomocou počítačov vypracované grafy-izočiary presnosti, ohraničujúce oblasti róznej presnosti.
V oblasti aplikácií geodetických metód možno uviesť
príklad zakrytia zimného štadióna v Bratislave v roku
1958 v súvislosti s konaním majstrovstiev Európy v krasokorčul'ovaní [8]. Aplikovaná metóda priestorového
pretínania napred bola v rámci výskumu teoretick~
a metodicky rozpracovaná a jej výsledky sú v stavebnej
praxi využitel'né
pri rekonštrukciách
občianských
a priemyselných objektov.
V šesťdesiatych rokoch vypracoval kolektív katedr~
pod vedením prof. Ing. O. Michalčáka, CSc., v rámci
výskumu, metodiku vytyčovania a kontrolných merani
mi montovaných pozemných objektoch a výsledky aplikoval pri vytyčovaní prvých obytných panelových ohjektoch v Bratislave v roku 1958 (GaKO, 5. 1959. Č. 9. s.
161-165) a pri montovaných oceľobetónových priemyselných halách [5]. V rámci tejto problematiky boli vykonané aj rozsiahle experimentálne merania pri výrobe
prefabrikovaných
stavebných dielcov a foriem. Výsledky riešenia sa využili na skvalitnenie výroby stavebných
dielcov a bol i odovzdané Výskumno-vývojovému závodu stavebného strojárstva a l'ahkej prefabrikácie v Bratislave.
Pre stavebnú prax boli prínosné aj geodetické postupy a metodika vytyčovania a kontrolných meraní na
geometricky zaujímavom objekte - Pamatníku SNP
v Banskej Bystrici. Tento objekt svojim geometríckým
tvarom a použitou stavebnou technológiou patrí medzi
unikátne atypické stavebné objekty a tvorí významnú
dominantu mesta Banskej Bystrice. Použitá metodika
geodetických vytyčovacích prác a kontrolných meraní.
náročná na výpočty vytyčovacích a kontrolných prvkO\.
bola ojedinelá, vcelku však jednoduchá a využívala metódy pravouhlých súradníc a pretínania napred [9].
Druhé obdobie vedeckovýskumnej
činnosti katedry.
od roku 1970 až po súčastnosf, je charakterizované vytvorením pevnej organizačnej
štruktúry, ktorá bola
uplatňovaná v oblasti základného a aplikovaného výskumu. V tomto období bol výskum orientovaný na optimalizáciu štruktúr procesov geodetických a fotogrametrických meraní (GaKo, 29, 1983, Č. 2, s. 41-47), na
-optimálne postupy merania, vyhodnocovania a posudzovania presnosti výsledkov geodetických meraní ovplyvnených prostredím merania a využitím moderných
meracích, výpočtových a zobrazovacích techník a na
aplikáciu
moderných
geodetických
metód merania
v technickej praxi a experimentálnom výskume (GaKO.
19, 197~, Č. 7, s. 189-195; GaKO, 27, 1981, Č. 2, s.
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58-62), na sledovanie dynamiky svahových pohybov
a ich geodetického hodnotenia (GaKO, 22, 1976, Č. 9, s.
250-260).
V ďalšom uvedieme niektoré poznatky z výskumnej
a experimentálnej
činnosti, ktoré prispeli k vedeckotechnickému rozvoju geodézie, resp. inžinierskej geodézie. Výsledky niektorých výskumných a expertíznych
prác majú priekopnicky charakter a sú uznávané nielen
v ČSFR, ale aj v zahraničí.

3. Výsledky vedecko-technického
geodézii

rozvoj a v inžinierskej

Článok o rozvoji inžinierskej geodézie z hl'adiska prínosu KG je v [3].
V sedemdesiatych rokoch pracovníci kolektívu prof.
O. Michalčáka v spolupráci s Energoprojektom Praha
(Ing. M. David, CSc., Ing. I. Válek) vykonalí v rámci geodetickej expertíznej činnosti rozsiahle geodetické práce
pre výstavbu a prevádzku objekto\ jadrovej elektrárne
(JE) V-I v Jaslovských Bohuniciach. Vypracovali návrh
meracích systémov a meracích zariadení na meranie posunov objektov hlavných výrobných blokov (HVB). Vypracovaný projekt meraní posunov, pre ktorý v našich
podmienkach nebol o skúsenosti, plne sa realizoval na
JE V-I a neskór na JE V-2, ďalej v Dukovanoch a v Mochovciach (Ga KO, 24, 1983. Č. 4. S. 92- 103). Výsledky
meraní nielen počas výstavhy. ale aj počas prevádzk~
poskytujú pomerne objektívne informácie o správaní sa
základových a nosných konštrukcii objektov HVB (GaKO, 33, 1987, Č. 2, S. 48-50). Poznatky z merania posunov objektov na JE V-I sa ekonomícky využili na úpravu zakladových podmienok na JE V-2. Geodetické me·
ranie posunov na objektoch V-I boli v priebehu prevad·
zky JE zdokonaľovane a v osemdesiatych rokoch boli
v spolupráci s pracovníkmí Ústavu merania Slovenskej
akadémie vied (SA V) v Bratislave dobudované nové
meracie systémy - automatizovaná
elektronicka hydrostatická nivelácia a elektrické a optické pendametre
na kontrolu rovinnosti a náklonu objektov reaktorO\.
ktoré tvoría najdóležitejšiu časť JE [6], [7]. Vďaka mera.cím systémom, realizovaných KG na JE V-I, sa získavajú spol'ahlivé systematické informácie o správaní sa objektov HVB JE, čo priaznivo ovplyvňuje podmienk~
pre jej prevádzku.
Kolektív inžinierskej geodézie KG vykonal pomerne
rozsiahle expertízne odborné práce pre projektovanie.
vytyčovanie a prevádzku mostných objektov. V tomto
smere sú významné a technicky prínosné postupy a metodiky geodetických meraní pri výstavbe mostov cez
Dunaj v Bratislave (SNP. Hrdinov Dukly, Mládeže,
Červenej armády) (GaKO, 18, 1972, Č. 6, S. 157-165:
GaKO, 19, 1973, Č. 8, S. 211-222: GaKO. 24.1978, č. 7.
S. 161- 165: GaKO, 33, 1987, Č. 3, s. 65- 75), dial'ničná
estakáda v Podtruni, mosty cez Váh v Lubochni, v Šali
a v Seredi atď. Pre tieto mosty budované progresívnou
stavebnou technológíou (montážou, letmou montážou.
resp. letmou betonážou, mostnou vysuvnou skružou)
boli vypracované geodetické projekty na vytyčovanie
a kontrolu geometrických parametrov počas výstavby,
zaťažovacej skúšky a počas prevádzky. Navrhnuté postupy a metodiky na vybudovanie vytyčovacích sietí. na
vytyčovanie a kontrolné merania sa plne osvedčili a prispeli na kvalitu vybudovaných mostov [3].
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Z ďalších vedecko-technických
oblastí inžinierskej
geodézie pracovníkov katedry možno uviesť geodetické
práce v súvislosti s meraním posunov na sypaných priehradách (Ružín, Bukovec, Liptovská Mara, Starina),
ktorýmí boli navrhnuté a realizované meracíe systémy
na meranie posunov a náklonu objektov sypaných priehrad (GaKO, 25,1979, č. 5, s. 136-141), ďalej geodetické merania pri výstavbe štólní a tunel ov z prefabrikovaných klenbových konštrukcií, pre ktoré boli vypracované metodiky meraní a ďalšie geodetické práce a merania rámcove uvedené v [3].
Významný vedecko-technický
prínos majú aj navrhnuté a realizované metodiky na analytické riešenie
geometrických parametrov žeriavových dráh (GaKO,
32, 1986, Č. 6, s. 143-148), na kontrolu geometrických
parametrov prefabrikovaných stavebných dielcov (GaKO, 37, 1991, Č. 3, s. 45-50) a meracie a výpočtové systémy na geodetické sledovanie dynamiky zosuvných
území v horských oblastiach (GaKO, 37, 1991, Č. 5, s.
89-93).

V paťdesiatych rokoch došlo k renesancii pozemnej fotogrametrie.
V podmienkach
Strednej
Európy to
podnietila inovácia a vývoj nových prístrojov vo vtedajšom podniku VEB Car! Zeiss Jena. V závislosti na vývoji nových prístrojov a ích moderných prvkov (selsynové
prevody, automatická registrácía údajov a pod.) sa orientoval aj na fotogrametrický výskum.
Nové prístrojové vybavenie katedry, potreby národného hospodárstva a praxe ako aj skutočnosť, že rozhodnutím vtedajšieho Ministerstva školstva ČSR bol o
zriadené od roku 1956 VLF Slovenskej vysokej školy
technickej sa podnietil fotogrametrický výskum na katedre. Orientoval sa najma na rozvoj aplikácií metód
pozemnej fotogrametrie, rozvoj teórie a vývoj nových
prístrojov a zariadení. Dobrý prehl'ad o orientácii výskumu vo VLF a niektorých aplikáciach podává príspevok v [4].
Jedno prvých smerovaní výskumu sa orientovalo na
využitie metód pozemnej fotogrametrie prí povrchovej
ťažbe nerastov (kameňolomy, antimonová baňa), na zameriavanie stavebných pamiatok, na úlohy vodohospodárskeho výskumu a výskumu deformácií a pretvorení
konštrukcií stavebných objektov.
Pri ťažbe surovín v paťdesiatych rokoch sa začali využívať komorové odstrely. Na vypracovanie projektu komorových odstrelov, ďalej na zisťovanie efektívnosti
rozpojovania hornín a na určenie odstrelenej kubatúry
sa už v roku 1953 po prvý raz použíla metóda pozemnej
stereofotogrametrie
[12]. Dovtedy používaná tachymetrická metóda bola menej presná a nevhodná z hl'adiska
bezpečnosti pri práci. lnovovaný typ stereoautografu
umožňoval vyhodnocovať aj strmé svahy kameňolomov
a skalných brál vrstvnicami, priečnymí profilmi a v rovinách rovnobežných so základnicou. Najma druhé dva
spósoby poskytovali dobre čitatel'né grafícké podklady
pre projekčné práce.
Na túto úlohu nadvazovalo overenie pozemnej fotogrametrie na vyhotovenie kubatúrnych máp na požiadanie podniku Sokolovské hnědouholné doly a briketárny
na lome Libík v rokoch 1960-1961 [13]. Na vel;kolomoch mosteckého hnedouhol'ného revíru sa pokračovalo v rokoch 1962-1964 [14]. Kubatúrne mapy sa

v oboch prípadoch vyhotovovali v grafickej forme
s uvedením kót na hrane rezu. Až v rokoch 1982-1984
sa na prvej povrchovej bani v Lehote pod Vtáčnikom
využila metóda bodového digitálneho vyhodnotenia
s automatickou registráciou bodov v profiloch lokálneho súradnicového systému.
Po overení metódy nasledovalo
meranie sadania
soušskej výsypky skrývkového materiálu v koridore pre
budúcu preložku železničnej trate. Pósobenie VLF
v rámci priekopníckych prác v Čechách sa skončilo sledovaním poklesu povrchu terénu vplyvom splynovania
menej kalorického uhlia v Březne u Chomutova v rokoch 1963-1964 [15].
Problematikou blízka aplikácia uvedených spósobov
meranía, bolo sledovanie smeru a rýchlosti katastrofálneho zosuvu v Handlovej, ktorý vznikol na prelome rokov 1960- 1961. Tento zosuv sa neskór v rámci úlohy
[16] skúmal na podklade archívnych leteckých snímok.
Zaujímavý bol poznatok, že už na snímke z roku 1956
sa zretel'ne kontúrovala odlučná čiara budúceho zosuvu. Priebeh fajkovite ohnutých ciest a medzí naprieč zosuvom nasvedčuje, že póvodne išlo o plazivý pohyb,
ktorý mohol byť v činnosti aj niekol'ko desaťročí.
Potreba zmerať roztekanie hlušinovej haldy nás
zaviedla do Handlovej aj v roku 1966-1970. Určovala
sa poloha a smer pohybu v predpoli haldy. Bolo nebezpečie, že nasunutá zemina ohrozí hlavnú ťažnú štólnu.
Meralo sa cel kove 7 etáp.
Najdlhšie sledovaným zosuvom bol zosuv materiálového kameňolomu v blízkosti ružínskej priehrady. Celkove sa meralo 18 etáp v rokoch 1969- 1978.
Slovensko je bohaté na zosuvné oblasti, ako sa zistilo
v roku 1961 po handlovskom zosuve. Príčinou sú geologické pomery a stavebná, resp. banská činnostť. Podkopané územia zaviedli našich kolegov na Hornú Nitru,
stavebnou činnsťou vznikli zosuvy v Devíne, pri Zvolene a na ďalších miestach. Periodicky sa zameriavajú zosuvné terény pri Lubietovej, Klieštine (Dolná Mariková), Finticiach, Hájoch, Harvelke a Sigorde [17], [18].
Ústav stavebníctva a architektúry SA V na začíatku
čínnosti VLF zadal úlohu fotogrametrického
merania
priehybov róznych typov, ním vyvíjaných nosníkov
a stavebných prvkov. Neskór zadal úlohu merania plochy zošuvereného povrchu ocel'ových nosníkov, vplyvom rozdielneho zaťaženia z hl'adiska smeru a vel'kosti.
V spolupráci s Výskumným ústavom vodohospodárskym sa v rokoch 1962-1968 riešili úlohy hydrotechnického výskumu na modeloch a stavbách. Boli to úlohy zaoberajúce sa meraním statických a kinetických jaVOy.

Metódou kvázi leteckej stereofotogrametrie
sa v rokoch 1962-1963 zisťovali zmeny povrchu dna modelu
riečišťa vplyvom strednej a vysokej hladiny povodne.
Podobne sa zmeralo vývarisko pod hrádzovým modelovým sklzom. Ako letecká komora sa použil adaptovaný
fototeodolit na blízke vzdialenosti umiestnený nad modelom. Zmeny povrchu modelu riečišťa a vývariska sa
vyhodnocovali vrstevnicami. Takto bol o možné usúdiť
na vplyv kinetickej energie vody na dno [19].
Tvar a rýchlosť prúdnic toku Dunaja pri nízkej
a strednej hladine, ako aj miesta ukladania nánosu rieky pri vchode do Zimného prístavu, sa pre tento ústav
riešili v rokoch 1963-1964 [19]. Meranie povrchu hladiny na modeloch vplyvom rázovej vlny sa skúmal v rokoch 1967-1968. Podarilo sa vyriešiť problém "zvidi-
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tel'nenia"
hladiny a skonštruovať
elektrickú
uzávierku
objektívov.
Vtedajšie
mechanické
uzávierky
stereometrických komor nezabezpečovali
dostatočne
presnú synchronizáciu
vyhotoveni a snímkovej
dvojice. Všetky práce v tej dobemali
priekopnícky
charakter.
V počiatkoch
výskumnej
činnosti VLF, ako sme spomenuli, naboli k dispozícii zariadenia
na meranie kynetických javov. Na takéto účely sa vyvinula synchronná
uzávierka s klapkou pred objetívom
adaptovanej
dvojice fototeodolitov.
Tento jednoduchý
typ uzávierky
sa
v roku 1963 použil aj pri meraní kvality odpruženia
vyvíjaného automobilu
Tatra 603, na meranie stability riadenia pri bočnom vetre.
Vo VLF sa v rokoch 1966-1967
vyvinula aj širokouhlá fotokomora
[20] s možnosťou
zaostrenia
objetivu na
4 štandardné
vzdialenosti
od blízkej po nekonečno.
V tej dobe ešte optické firmy nemali vo výrobnom
pograme širokuhlé komory. Princip zaostrenia
(žial' nepatentovaný)
sa neskór použil aj pri vývoji továrensky
vyrábaných
fotograrmetrických
komor.
VLF sa na počiátku sedemdesiatych
rokoch podiera10 na testovaní meračských
komor pre inžiniersku
fotogrametriu
pre firmu Carl Zeiss Jena. Charakterom
blízkym týmto prácam možno zaradiť kandidátsku
dizertačnú prácu Ing. P. Bartoša. CSs .. v ktorej riešil problematiku statického
a dynamického
testovania
fotogrametrických vyhodnocovacich
pristrojov
(v roku 1976).
Ďalšie
smerovanie
fotogrametrického
vyskumu
v spolupraci
s Výskumnym
ustavom lesného hospodárstva vo Zvolene od roku 1966 sa orientovalo
na vyskum
deštrukcie
pódy nad hornou hranicou
lesa vplyvom róznych eróznych činiterov.
Tieto merania (mapy verkých
mierok) '1ahradzovali
merania
v teréne [21] odstupom
času, po návrate na predtým zamerané
vzorové svahy.
bolo možné zisťovať ústup alebo postup erózie a rózne
stupne deštrukcie
pódy [22].
Posledné
výsledky z výskumných
úloh sú v [2], [4].
V stavebnictve
a v strojárstve
je stále aktuálnym
problémom presné a rýchle určovanie
priestorového
tvaru
a pretvorenia
objektov. Moderné fotogrametrické
meracie systémy umožňujú
z fotogrametrických
obrazov určoval' presné súradnice
objektov
s presnosťou
na niekol'ko mm, ale aj na desatiny mm. Preukázali
to praktické aplikácie:
meranie
ocel'ovej
priemyselnej
haly
pred rekonštrukciou,
etapové meranie silážneho železobetónového
žl'abu oporných
stien dial'ničného
mosta,
dlhodobé
kontrolné
meranie viaduktu
Podtureň
a meranie priehybov
vodičO\
vysokého
napatia
vplyvom
zmien teploty. Vel'mi vysoká presnosť sa dosiahla aj pri
kontrolnom
merani rozpracovaného
tvarového
krúžku
reaktora v SES Tlmače [4].
Popri úlohách zaradených
do plánu výskumu sa kolektív katedry zúčastnil
na riešení vel'kého počtu úloh
expertízneho
charakteru.
V polovici 60-tych rokov sa na objektívne
určovanie
dovážanej
ropy pre n. p. Slovnaft fotogrametricky
kalibrovali zásobné
nádrže v areáli podniku,
ktoré sa už
niekol'ko 'rokov využívali. V polovici 70-tych rokov sa
naskytla obdobná
úloha pre n. p. Kaučuk v Kralupoch
(GaKO, 22, 1976, č. 3, s. 74- 79). V tomto pripade išlo
o zásobníky
ešte nevyužívané
a prístupné
aj z vnútornej
strany. K dispozicii
bol a už širokouhlá
komora UM K
10/1318.
Použil sa nový pracovný
postup na určenie
objemu a výrobných
odchýlok nádrží od projektu, resp.
cylindrického
tvaru [23].

obzor

20S

V rokoch 1961-1963
na požiadanie
Správy TANAP-u sa naskytla zaujímavá
úloha fotogrametricky
zmapoval' všetky vysokotatranské
plesá. Takto sa získali
plány plies a ich blízkeho okolia s výškopisom
v mierke
I : 1000, resp. I : 2000.
V rámci expertízneho
posúdenia
stavu žeriavových
dráh využívaných
od budovania
podniku VSŽ v Košici ach, ktoré v roku 1975 vykonala
Katedra
kovových
a drevených
konštrukcií
Stavebnej fakulty. kolektív KG
fotogrametricky
meral pretvorenie
zvislých a vodorovpých prvkov konštrukcie,
spósobených
zaťažením a presúvaním žeriavu. Okrem fyzikálnych
meraní na niekol'kých miestach, fotogrametrické
meranie poskytlo informácie vel'kej množiny bodov. Zo zmien priestorových
súradníc
bolo možné zistiť vel'kosť priehybu nosníkov.
vybočenie zvislých podpier a rozostúpenie
dráho V roku
1989 sa geodeticky
a ťotogrametricky
určil tvar shedovej strechy haly deťormovanej
požiarom.

Uvedomujeme
si, že prí najiepšej
našej snahe nebolo
možné podal' úplný a objektívny
pohrad. Kolektiv, ktorý- sa svojou prácou zúčastňoval
na vednom rozvoji disciplín katedry. bol vermi široký. L niektorých
kolegO\,
aj záber ich činnosti bol obsiahly. Domnievame
sa však.
že hlavné smer) činnosti sa nám uspokojivo
podarilo
dokumentovať.
Prosime ČÍtatera, ktorý chce mať komplexnejší
pohrad, aby si prečítal aj príspevky
uverejnené
v GaKO.
Do pozornosti
čitaterO\ odponičame
aj ediciu vedeckoodborných
zašitov KG a VLF. ktorá bola založená v roku 1958. Doteraz v tejto edicii vyšlo 15 zošitov v náklade po 100 kusov. ktoré bol i rozoslané výskumnym
a od·
borným organizáciam
a jednotlivcom
v' ČSFR i v zahraničí. Edicia publikovala
výsledky a poznatky výskumných a expertiznych
prác a má vermi dobrý ohlas odbornej verejnosti doma i v zahraničí.
L1TE RA TÚ RA:
[I] KOLEKTÍV AUTOROV: ln: Vznik, vývoj a výsledky študijného odboru geodézía a kartografia za 50 rokov jestvovania Slovenskej vvsokej školv technickeí. Bratislava.
KMPl! SvF SVŠT 19S5. 192 S. .
.
[2] MICHALCÁK. S.: Prinos a orientúcia výskumu v predmete geodézia. GaKO. 3476. 19S5. Č. 2. S. 56-SS.
[3] MICHALČÁK. O.: Prinos Stavebneí fakultv SVŠT k rozvoíu inžinierskej geodézie. GaKO. '34/76. -198S. č. 2. S.
50-53.
[4] ČERŇANSKÝ . .I-PETRÁŠ . .I-SALKOVIČ.
L: Prinos Vedeckého laboratória fotogrametrie k meraniu stavebných objektov. energetických a strojúrskych zariadeni.
GaKO,34176,
1985. č. 2, S. 53-55.
[5] MICHALČÁK, O.: Presnosť meračských prác pri montovaných pozemných stavbách. ln: Zbornik vedeckých prác
SvF SVST. Bratislava 196~. s. 273-2S4.
[6] ONDRIŠ, L.-BOLF,
.I.-MANKOVICKÝ,
Š.-BUZÁSI. .I.-RUSINA.
V.-MICHALČÁK,
O.: Metódv merania náklonu jadrových reaktorov. Stavebnicky ·časopis
SAV, 1988, Č. I, S. 19~30.
[7] MICHALČÁK, O. a i.: Metódy a prístroje na meranie
zmíen prietorovej polohy objektov. [Záverečná správa
výskumnej úlohy.] Bratislava, SvF SVŠT 1990, 133 S.
[S] MICHALČÁK, O.: Geodetická kontrola rozmerov vvhotovených stavebných konštrukcii. Stavebnicky časopís
SAV, 1958, č. 4, S. 201-215.
[9] MICHALČÁK, O.: Geodetické merania pri vytyčovani
špeciálnych stavebných obje~tov. ln: Aktuálne problémy
geodézie. Bratislava, SvF SVST 1971. s. 106-128.

1991/205

Geodetický

20G

a kartografický
obzor
ročník 37179, 1991, číslo 10

[10] Zbornik
zo semmara
o výsledkoch
vedeckovýskumnej
činnosti v 7. paťročnici
na odbore geodézia
a kartografie
SvF SVŠT. Bratislava
1986, 196 s.
[II] MICHALČÁK,
S.: Určovanie
metrologických
charakteristik meracich
systémov
a objektov
fotogrametrickymi
a geodetickými
metódami.
[Priebečná
správa výskumnej
úl0.\1Y.] Bratislava,
Katedra
geodézie
Stavebnej
fakulty
SVST 1988, 123 s.
[12] GÁL, P.- PETRÁŠ,
J.: Použitie pozemnej
stereofotogrametrie pre zameranie
lomov a pm:rchových
bani. [výskumnú sprúva.] Bratislava,
VLF SVST 1959.80 s.
[13] GÁL, P.-PETRÁŠ.
J.-GREGOR.
V.: Určovanie
kubatúry skrývky fotogrametrický'mi
proľilmi. [Vý'skumnú sprúval
Bratislava,
Vedecké _ laboratórium
fotogrametrie
SVST, Stavebná
fakulta SVST 1961. 29 s.
[14] GÁL, P.-BARTOŠ,
P.-·ČERŇANSKÝ,
J.: Využitie pozemnej fotogrametrie
pre meranie na vel'kolomoch.
[Záverečná správa úlo_hy.] Bratislava,
Vedecké .Iaboratórium
1'0tograrmetrie
SVST, Stavebnú
fakulta SVST 1964.34 s.
[15] PETRÁŠ, J.- BARTOŠ.
P.: Sledovanie
pohybu nadložia
vplyvom podzemného
splynovania
uhlia metódou
pozemnej fotogrametrie.
[Záverečná
správa výskumnej
úlohv.]
Bratislava,
Vedecké
laboratórium
fotogrametrie
SVŠ'T,
Stavebná fakulta SVŠT 1964. 60 s.
[16] PETRÁŠ. J.-ČERŇANSKÝ.
J.: Fotogrametrické
sledovanie zmien stability zemského
povrchu. [Záverečná
správa výskumnej
úlohy.] Bratislava,
Katedra
geodézie
Stavebnej fakuluty SVST 1975. 81 S.
[17] GREGOR,
V. a i.: Geodetické
a fotogrametrické
sledovanie dynamiky
s\ahových
pohyhov. [Zúverečnú
sprúva \)'skumnej úlohy.] Bratislava,
Katedry odboru GaK 1985.95
s.

[18] GREGOR,
V. a i.: Inžiniersko-geologické
hodnotenie
podmienok
racionálneho
využivania
geologických
systémov. [Záverečná
správa výskumnej
úlohy.] Bratislava,
Katedry odboru Ga K 1990, 85 S.
[19] ADLER,
E.-GÁL,
P.-GREGOR.
V.-BARTOŠ,
P.:
Fotogrametrické
sledovanie
prúdenia
na vodných tokoch.
[Záverečná
správa výskumnej
úlohy.] Bratislava,
Katedra
geodézie a Výskumný
ústav vodohospodúrsky
1964. 86 s.
[20] ADLER,
E.-KLAJBAN.
R.: vývoj širokouhlej
fotokomory. [Zúverečnú
sprúva \ýskumnej
úlohy.] Bratislava.
Vedecké lahoratórium
fotogrametrie
a Astronomicko-geodetické ohservatórium,
Stavehnú fakulta SVŠT 1967. 50 S.
[21] PETRÁŠ. J.: Fotogrametrické
vyhodnocovanie
padne deštrukčných
procesov.
[Záverečná
správa výskumnej
úlohY.l Bratislava.
Vedecké _ lahoratórium
fotogrametrie
SVST. Stavebná
fakulta SVST 1970. 65 s.
[22] PETRÁŠ, J.: Fotogrametrické
sledovanie
dynamiky
morfogenetických
procesov vo vysokých pohoriach.
[Záverečná správa výskumnej _úlohy.] Bratislava.
Katedra geodézie
Stavebnej
fakultv SVST 1985. 63 s.
[23] G REGOR.
V. a ·i.: Fotogrametrická
kalibrácia
kovových
zásohných
núdrži. [Zúverečná
sprúva výskumnej
úlohv.]
Bratislava.
Katedra
geodézie
Stavebnej
fakulty
SV5T

1968. 56 s.

Lektoroval:
Prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
Katedra geodetických
základov
SvF STU v Bratislave

Test rovnosti vplyvu refrakcie na
obojsmerne merané zenitové uhly

Pri súčasnom vývoj geodetických pristrojov a výpočtovej techniky, má trigonometrická metóda merania prevýšení dobré perspektívy rozvoja a 'Využitia pri určovaní
výškových posunov. Uplatňuje sa predovšetkým v tých
prípadoch, kde nie je možné použil' niveláciu, alebo
tam, kde treba určil' vačšie prevýšenie na kratšiu vzdialenosl'. Z ekonomického hl'adiska je trigonometrická
metóda merania výškových posunov vhodná vtedy, ak
sa kombinuje s meranim vodorovných posunov. Limi·
tujúcim faktorom jej použitia je vplyv vertikálnej refrakcie. Jednou z možností eliminácie tohto vplyvu je
súčasné, obojsmerné a opakované meranie zenitových
uhlov. Za predpokladu rovnosti refrakčných koeficientov na oboch koncoch zámery je priemerné prevýšenie
zbavené refrakčného vplyvu (hypotéza Ho).
V článku na konkrétnom priklade ukážeme postup
spracovania nameraných prevýšení, umožňujúci testoval' uvedenú hypotézu Ho. Pre prípad zamietnutia Ho je
navrhnutý alternativny postup spracovania nepredpokladajúci rovnosl' refrakčných koeficientov (hypotéza
Hl)' Následný výpočet výšok meraných bodov je realizovaný multivariátnou analýzou umožňujúcou odhad
výškových posunov a ich interpretáciu.

Katedra

Prevýšenie
vzl'ahu

Ing. Milan
Ing.
doc. Ing. Štefan
geodézie Stavebnej

určené trigonometricky
I

_

11" -

s"

cos

(z:, -

. ('Z

SIn

Fabián, CSc.,
Jozef Kožár,
Sokol, CSc.,
fakulty STU
v Bratislave

vypočítame

podl'a

yl2)
-

"

v

)'

I

kde značí 11:, trigonometrický
výškový rozdiel medzi
bodmi Pi a Pi zal'ažený vplyvom refrakčného uhla P'I'
zenitový uhol, meraný prístrojom na bode

z:,

Pi,

dížka tetivy P, P: ' kde
mály k referenčnému
z bodu Pi' s plochou
soidu prechádzajúcou
= (Si,! R) p
uhol
k elipsoidu v bodoch
Pre súčet refrakčných uhlov Pii' Pii
Si,

CC

yCC

P

=

Pi' + P,i

=

2009

+

y -

P; je

priesečník norelipsoidu vedenej
rovnobežnou k elipbodom Pi,
zovretý normálami
Pi aP,.

platí:

«

+

zf,).

(2)

V uvedenom vzl'ahu neuvažujeme miestne zmeny zvislicových odchýlok, ktoré sú v našom pripade zanedbate\'nej hodnoty. Vplyv vertikálnej refrakcie na meraný zenitový uhol vyjadríme pomocou koeficientu rekfrakcie
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(pre opačné prevýšenie)
a b = tg qJ = sc/2R. V maticovom tvare mažeme vzťahy (4) zapísať

kde j je (n x I) rozmerný jednotkový
vektor.
Rovnice (4) a (5) modelujú
elimináciu
premenlivého
systematického
vplyvu vertikálnej
refrakcie
pomocou
lineárnej regresie. V danom prípade je postup eliminácie systematického
vplyvu zhodný s postupom
aproximácie funkčného
vzťahu [3, s. 110]. Na základe uvedeného deterministického
modelu určíme rozdielne vektory parametrov
(a b) pre Ho a Hl'

Hypotéza Ho
V tomto

prípade

sú parametre

(a b) dané

a = h = (I 12)[Wb:; - F h;;)(iTj)
b = tg (p = scl2R.
Na posúdenie
nú chybu

platnosti

vzťahmi:

- I],

hypotézy

vypočítame

~J

stred-

Hypotéza H.
(a * b *), vykonáme
model merania:

Odhad
vektora
parametrov
vzťahov pre druhý lineárny

k

=

ki, = k" = 2ply.

(3)

h:,

Presnosť
prevýšenia
vypočitaného
podl'a vzťahu
(I), určíme pomocou
zákona hromadenia
chýb. Prevýšenie
je ./(s, z, y). Za predpokladu,
že vplyv mi' je zanedbatel'nej
hodnoty a že y == 0, platí pre
vzťah

h:,

ml;
Podobne
frakčného
mk

ml

=

(cos zlsin

z)Cm,C

móžeme vyjadriť
koeficientu
mk

=

2ml'ly,

+

(s/sinCz)C(mclp")C.

aj strednú

kde ml~

=

m/c"

chybu

v určení

+

=

m/~',

re-

2mc

a me je úplná stredná chyba meraného
zenitového
pozostávajúca
z náhodnej
a systematickej
zložky
frakčného
pavodu
(chyba z delenia vertikálneho
hu).

uhla
nerekru-

[%:]

=

(O"nc

=

(A/A)
vTvl(n

IATh',
- 2),

H

~,

=

rovnice

sú vlastne

rovnicami

a + k" b, u = I ... n, s parametrami

priamky

h,;

=

a = h, resp. a = - h

v

=

h' - A

[%:].

Platnosť hypotézy
Ho móžeme posúdiť dvoma spasobmi:
a) Posúdenim
štatistickej
významnosti
Fisherovej
náhodnej
premennej
F = a} I(O"lc ln)
s (n - 2)
a n(m - I) stupňami vornosti (m vyjadruje počet meraní v jednej sérii) na hladine významnosti
a. Analogicky je možné posúdiť štatistickú významnosť podielu disperzií pre Hl F= (o"nC/(a? ln). Týmto testom
posudzujeme
vhodnosť
použiti a parametrov
(a b),
resp. (a * b*) na vyjadrenie
systematického
vplyvu

Nech na oboch koncoch zámery P, PI sú súčasne merané
í:enitové uhly z,;, zf, v n sériách (replikáciach).
Z nameraných zenitových
uhlov vypočitame
podra (I), (2), (3)
prevýšenia
a refrakčné
koeficienty
pre každú sériu.
Z výsledkov jednotlivých
sérii zastavíme
n x I rozmerné
vektory hli' hf, a k. Vo všetkých sériách budeme predpokladať, že prevýšenía
boli určené s rovnakou vnútornou
presnosťou,
reprezentovanou
strednou
chybou alc. Prevýšenia vypočítané
v jednotlivých
sériach spÍňajú nasledujúci deterministický
model

Uvedené

podl'a

"::r
o()
r-

L>h

k

, J

=k
J'

L>h

L>h
29

(mj

(mj

:EL>h
9i

(mmJ

(mj

1

73.0632

12.0313

-85.0941

2

73 0723
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3
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12.0212

-85.0941
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1

OGe;3

0.4
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k, J k J'
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1
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2
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12.0289
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vertikálnej refrakcie. Ak F>F,,,
,,,'," ,,(I-a),
móžeme konštatovať, že parametre (a h) nie sú vhodnou (optimálnou) aproximáciou daného funkčného
vzťahu.
b) Testovaním rozdielu smerníc regresných priamok
I1h = b - b*. Parameter b je daný deterministicky.
Rozdiel I1h je teda spósobený nerovnosťou k,,"* k".
Testovanie
realizujeme
pomocou
výrazu u
k(s' 12 R), resp. jeho strednej chyby rn,; =
rn?(s'I2R)'.
V prípade,
že rozdiel smerníc
I1b < 2, Srn", mažeme prijať hypotézu l!" o rovnosti
refrakčných koeficientov na oboch koncoch zámery.
V ďalšom spracovaní použijeme parameter a ako
prevýšenie zbavené vplyvu refrakcie. V pripade opačnej nerovnosti I1h > 2, Srn" zamietneme hypotézu Hli
a využijeme alternativnu hypotézu H,. V ďaľšom
spracovaní nameraných prevýšení použijeme parameter a*.
Na popísaný postup predspracovania
nameraných
prevýšení nadviažeme
jednoduchou
multivariátnou
analýzou [I], pomocou ktorej odhadneme výšky pozorovaných bodov určené v p epochách. Odhad matice
hľadaných parametrov B* vykonáme podľa vzťahu
B*

=

(X1I:)'X1I:-IY,

(9)

kdeje B* (rXp)
rozmerná matica hľadaných parametrov (r-počet parametrov v I. epoche, p-počet
epóch),
X (k x r) rozmerná matica plánu (k-počet meraných prevýšení) rovnaká pre všetky epochy,
I: (k x k) rozmerná kovariančná matica meraných prevýšeni, rovnaká pr~ každú epochu,
Y (kxp) rozmerná matica nameraných prevýšení.
Výpočet vykonáme dvakrát. Raz s prevýšeniami určenými za predpokladu platnosti hypotézy l!,,(Bil,,) a druhý
krát za predpokladu platnosti hypotézy H,(Bi,,).

Popísaný postup spracovania aplikujeme na jednoduchú výškovú sieť (obr. I), ktorá je tvorená tromi bodmi
stabilizovanými vybetónovanými pažnicami s centrálnou skrutkou. Za východiskový (vzťažný) bod bol zvolený bod I (V; = 0,000 O ml. Na všetkých troch bodoch
boli v troch epochách súčasne merané obojsmerne zenitové uhly. Meranie v jednej epoche pozostávalo z piatich sérii realizovaných v dvojhodinových intervaloch.
Zenitové uhly sa merali prístrojmi Zeiss THEO 010 B
na terče umiestnené centricky vo výške približne 30 cm
nad horizontálnou osou prístroja. Meranie zenitového
uhla v jednej sérii pozostávalo z 24 cielení vhodne zostavených do jednotky merania. Presnosť merania zenitových uhlov bola pre príslušnú zámeru vo všetkých
sériách približne rovnaká. Korigované prevýšenia vypočítané na základe hypotézy Ho a H" pre jednotlivé epochy, sú uvedené v tabuľke I aj s výpočtom výškového
uzáveru v trojuholníku. V poslednom riadku tabuľky I
sú uvedené hodnoty ~(a~/ 11) .
Odhad parametrov (a *b *) v prvej epoche je v tabu\'ke 2 spolu s výsledkami testovania podielu disperzii
a rozdíelu I1b.
Z tejto tabuľky vyplýva, že spracovanie podľa H, dáva menšie stredné chyby (J,*, a teda aproximácia funkčných vzťahov (4) je lepšia než aproximácia pomocou
(a hl. Kritická hodnota je F1,ó;(10 %) = 2,11, čo vedie
k zamietnutiu hypotézy l!" pre zámeru c. Testovaníe
rozdielu smerníc I1b zamieta Ho pre zámery b a c. Grafické znázornenie meraných prevýšení parametrov (a h)
a (a*h*) pre zámeru cje na obrázku 2.
Hodnoty I1b reprezentujú rozdielnosť podmienok,
a tým i refrakčných koeficientov, na oboch koncoch zámery. V tomto prípade sú výsledky testovania v súlade
s očakávaniami, pretože na bode 3 umiestnenom v te-
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73.0032
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-96.094.1
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snej blízkosti lesa sme predpokladali
iné refrakčné prostredie ako na bodoch
I a 2, ktoré sú na vol'nom priestranstve.
Zaujímavosťou
je vysoká vnútorná
presnosť
merania
reprezentovaná
výškovými
uzávermi
v trojúholníku,
ktorého obvod je približne
2,5 km. Napriek
tomu, že sa prevýšenia
v jednotlivých
sériách značne Iíšili, maximálne
hodnoty
uzáverov
boli + 8 mm, resp.
-7,3 mm. Priemerná
hodnota
absolútnych
hodnot
uzáverov, vypočítaná
zo všetkých sérii, bola IL1h 1/ n =
= 3,8 mm.
Záverečné
porovnanie
výšok meraných
bodov 2 a 3
vypóčítaných
podl'a vzťahu (9) je v tabul'ke 3.
Hodnoty
výšok bodov
V, a V, v jednotlivých
epochách vypočítané
pre 1ft, a Hl sa až na dve výnimky Iíšia
len minimálne.
Významnejšie
rozdiely pre V, v prvej
epoche a V, v druhej epoche sú sposobené
práve zamietnutím
Hli'
Porovnanie
výšok medzi jednotlivými
epochami
je možné vykonať multivariátnou
analýzou,
ktorej detailné použitie však presahuje
rozsah tohto príspevku.

6.30

0.0203

3.99

-0.0272

0.0079

0.0009

0.0000

Metóda súčasného,
obojsmerného
merania zenitových
uhlov je všeobecne známym a akceptovaným
postupom
eliminácie
premenlivého
systematického
vplyvu vertikálnej refrakcie. Túto metódu je možné použiť v trigonometrických
výškových
sieťach a ťahoch trigonometrickej nivelácie. Predpoklad
rovnosti refrakčných
koeficientov na oboch koncoch zámery je však len jednou
z podmienok
platnosti
1ft,. Ďalšou
a nie poslednou
podmienkou
je i rovnosf zmien refrakčných
koeficientov určených opakovaným
meraním
zenitových
uhlov.
V článku je ukázaný jednoduchý
a numericky
nenáročný postup overenia nulovej hypotézy Hli' Pre prípad
jej zamietnutia
je možné použif spracovanie
podl'a alternativnej
hypotézy Hl' Navrhnutá
alternativna
hypotéza je však len odhadom
uvedeného
lineárneho
refrakčného modelu,
a preto je potrebné
jej použitie pred
spracovaním
dosledne zvážif.

L1TERATÚRA:

1. epocha
H
o

B*
H

1

epocha

3.

epocha

73.0530

73.0726

73.0715

Hg

85.0943

85.0952

85.0935

H

73.0524

73.0688

73.0724

85.0874.

85.0975

85.094.5

B*
H

2.

2

2
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Fotogrametrické meranie
pre rekonštrukciu vybraných
stavebných objektov

Ooc. Ing. Viktor Gregor. CSc .• Ing. Pavel Bartoš. CSc .•
Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Jednou
zo základných
podmienok
pre rekonštrukciu
stavebných
objektov je určenie ich skutočného
priestorového tvaru. Z metód merania, ktoré pre aplikácie uvedené v príspevku
prichádzali
do úvahy, sa ukázali ako
najvhodnejšie
metódy pozemnej
fotogrametrie,
a to tak
z hradiska vyžadovanej
presnosti, ako aj hospodárnosti
meračských
prác.
Pri fotogrametrickom
meraní priestorového
tvaru lanových potrubných
mostov v Piešťanoch
a v Nelahozevsi sme použili analytickú
modifikáciu
priesekovej
fotogrametrie,
zatiar čo v prípade požiarom porušených
shedových
striech továrenských
hál bola jednoznačne
vhodnejšia
metóda pozemnej stereofotogrametrie.
Rozhodujúcim
dóvodom
na použitie rozdielnych
metód je
možnosť identifikácie
určovaných
bodov. V prípade lanových mostov umožňujú
spojky lán jednoznačnú
identifikáciu určovaných
bodov aj pri monokulárnom
meraní na jednotlivých
snímkach, zatiar čo súvislý betónový
povrch shedovej strechy možno vymerať len stereoskopicky.

Priestorový tvar konštrukcíe
lanového potrubného
mosta je v danom prípade definovaný
60 bodmi, v ktorých
sú nosné laná spojené jednak
navzájom
(body L I až
L8, L II až L 18 a L21 až L28), jednak s vrchol mi medzirahlých ocerových
trojuholníkových
rámov (body K I
až K8, KII až KI8 a K21 až K28 - pozri obr. I a obr.
211). Z priestorovej
polohy týchto bodov, transformovanej do súradnicového
systému,
bolo možné odvodiť
pretvorenie
konštrukcie
mosta a z toho vyplývajúci
návrh rekonštrukcie.
II Vzhl'adom na hustotu
bodov, body K21 až K28 nie sú vyznačené.

Most je situovaný
kolmo na koryto kanála Váhu.
Vzdialenosť
kotevných
blokov lán je 120 m. Ocerové
pylóny vysoké 12 m majú rozpatie 76,23 m. Maximálny
priehyb nosných lán zavesených
na pylónoch je 7 m na
trojuholníkových
rámoch Č. 4 a 5.
2.1

Geodetické

meranie

Geodetickú
sieť v tvare štvoruholnika
tvorili štyri stanoviská fotokomory,
t. j. koncové body fotogrametrických
základní
situovaných
na obidvoch
stranách
mosta.
Štvoruholník
sme zmerali tak uhlami, ako aj držkami
pristrojom
EOT 2000 Zeiss Jena. Použitie závislej centrácie zabezpečilo
presnosť určenia hodov so strednou
súradnicovou
chybou m" = 0,004 m.
Vlícovacie body holi signalizované
jednak cierovými
terčami pre uhlové meranie a jednak
ako prirodzene
signalizované
body na konštrukcii
mosta. Výšky bod ov
siete aj vlícovacích
bodov sme určili trigonometricky.
Výškový systém je vztiahnutý
na projektovanú
výšku
kotevného
betónového
bloku.

Presnosť fotogrametrie
je v podstate
funkciou snimkovej mierky, z čoho vyplýva snaha voliť fotogrametrické
základnice
čo najbližšie k meranému
objektu. Minimálna vzdialenosť
y je limitovaná
zorným uhlom objektívu
fototedolitu,
ako aj rozmermi
objektu.
Rozhodujúcim
činitel'om je však vyžadovaná
presnosť, v danom prípade pod 30 mm. Za predpokladu
zobrazenia
celého mosta na jednu snimku, pre širokouhlú
komoru UMK 10
Zeiss Jena, vychádza
vzdialenosť
základnice
okolo 60
m, čo zabezpečuje
aj vyžadovanú
presnosť. Tým sa súčasne dosiahol aj optimálny základnicový
pomer hl v =
I.
Snimky sme vyhotovili
10A Zeiss Jena na sklené
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vosť ktorých je 6 DIN. Osi záberu boli orientované na
orientačné body signalizované farbou na zábradlí lavičkyobjektu.
Analytické vyhodnotenie snímok vychádza z princípu pretínania napred snímkovými uhlami odvodenými
zo snímkových súradníc. Snímkové súradnice sme meralí na stereokomparátore
STEKO 1818 Zeiss Jena. Na
identifikáciu bodov pri meraní snímkových súradnic
slúžíla klasifikovaná snímka (obr. I). Detailný pohl'ad
na niektoré charakteristické body je na obrázku 3.
Transformácia fotogrametrických
súradníc sa uskutočnila v dvoch následujúcich postupoch:
afínná transformácia fotogrametrických súradníc na
vlícovacie a orientačné body do geodetickej súradnícovej sústavy,

obzor

211

podobnostná (Hellmertova) transformácía geodetických súradníc určovaných bodov do súradnicovej
sústavy objektu s osou X v spojnicí bodov 16 a 18
(kotevné bloky lán - pozri obr. 2).
Presnosť fotogrametrického merania sme kontrolovali jednak na ósmich signalizovaných bodoch určených
geodeticky, jednak na 28 nesígnalizovaných bodoch definovaných spojkami lán (obr. 3), ako relatívnú presnosť z rozdielov súradníc medzi meraniami z dvoch
protil'ahlých základníc.
Polohovú presnosť určenia signalizovaných bodov
vyjadruje stredná súradnicová chyba m" = 9 mm, (10
,Lim v rovíne snímky) pre nesignalizované
body je priemerná polohová chyba 26 mm (30 ,Lim). Výšková presnosť signalizovaných bodov je daná stredou chybou m,
= 4 ,Lim (5 j1m), pre nesígnalizované
body je to 7 mm (9
,Lim). Pre odhad polohovej presnosti nesígnalizovaných
bodov treba uviesť, že z rózných prameňov chýb, ktoré
ovplyvňujú výslednú polohovú chybu, možno v danom
prípade považovať za rozhodujúcu neistotu v definícii
stredu spojky lán pri meraní snímkových súradníc.

Lanový potrubný most cez Vltavu (obr. 4) je síce vačší
ale v podstate ten ístý typ ako most v Piešťanoch, a preto aj pracovný postup a prístrojové vybavenie bolo rovnaké. Vzhl'adom na vačší počet podrobných bodov bolo
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treba zmenil' sposob ich číslovania (obr. 4). Pre porovnanie uvádzame niektoré charakteristiky mosta:
- držka mosta 160,03 m,
~ vzdialenosl' kotevných blokov lán 233,8 m, (body LO
a L 17 - pozri obr. 5),
výška pylónov 22,85 m,
- priehyb nosného lana 14 m.
Tak geodetícké súradnice siete štvoruholnika FI až
F4 ako aj fotogrametrické súradnice podrobných bodov
sa počítali v miestnom súradnicovom
systéme fotogramnetrickej základnice bl so začiatkom súradníc v bode FI (obr. 5). Podrobné body sa potom transformovalí
do súradnicového systému objektu s osou X' v pozdržnej osi mosta definovanej stredmi kotevných blokov
lán (body LO a L 17 na obr. 5).
Na posúdenie presností merania sme použili 30 nesignalízovaných bodov konštrukcie definovaných stredmi spojok lán. Ide o relatívnu presnosl' určenú z diferencií medzi meraniami identických bodov z dvoch protirahlých základníc. Stredná súradnicová chyba m =
36 mm (20 f.1m v snímkovej rovine), výšková stre'dná
chyba m, = 21 mm (12 pm v snímkovej rovine).

4.1 Prípravné

práce

Dodržanie požiadavky minimálneho počtu snímok pri
daných výškových pomeroch vyžadovalo pomerne presné rozmiestnenie fotogrametrických základníc v rámci
podorysu haly (obr. 6). Pritom vorba fototeodolitu ako
aj držky fotogrametrickej základnice, bola podmie~ená
vyžadovanou presnosl'ou určenia výšok podrobných
bodov strechy. Výškový rozsah meraného objektu, ako
aj jeho rozmery, vyžadovali použítie fotokomory so širokouhlým objektívom a s možnosl'ou zaostrenia na určitú vzdialenosl'. Uvedené podmienky sprňa univerzálna meračská komora UMK 10A Zeiss Jena s formátom
snímok 130/180 mm. Na aplikácie blízkej fotogrametrie dodáva výrobca aj špeciálny ocerový nosník, na
ktor~m možno upevnil' dvojicu komor UMK (obr. 7)
v kahbrovaných vzdialenostiach 320, 580 a 840 mm. Teoretickú presnosl' určenia výšok pre dl'žku základnice b
= 8~0 mm a pr~ nejnepriaznivejší
prípad, t. j. horný
okraj strechy, vyjadruje stredná chyba ml = 5 mm.

4. Meranie deformácie shedovej strechy
Následkom požiaru v dvoch susedných továrenských
halách sa porušili a deformovali shedové (škrupinové)
strechy. Vzhradom na výškové rozpatie strechy nad podlahou (od 6 do II m) a plochu strechy (200 m2), ako aj
časový limit, neprichádzalo priame meranie spojené so
stavbou lešenia do úvahy. Tak z hl'adiska vyžadovanej
presnosti, ako aj hospodárnosti
meračských prác, sa
ukázal.o ako najvhodnejšie riešenie aplikácia pozemnej
stereofotogrametrie
s analógovým vyhodnotením
vo
forme profilového digitálneho modelu strechy s využitím počítačovej grafiky.
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ných pilierov so strechou a na spodnej hrane strechy
boli vyznačené ryskami farebnou kriedou, ako priesečníky rysky s hranou strechy.
4.2 Geodetické

Z rozboru daných parametrov strechy a zorného poľa
fotokomory treba na zobrazenie jednej strechy tri stereodvojice, s rozložením základníc podľa obr. 6. Ako vyplýva z nárysu obrázka, bol o treba stanoviská fotokomory vytýčiť. Ako vlícovacie body sme v hornej časti
strechy, so zasklenou stenou, zvolili styky rohov z nos-

a fotogra

m etri cké práce

Priestorovú polohu vlícovacich bodov sme určili pretínaním napred z bodov štvoruholníka v lokálnom súradnicovom systéme. Polohová presnosť bodov štvoruholníka bola 2 mm a výšková I mm. Pre vlícovacie body 5
mm, resp. 3 mm vo výške.
Jednou z charakteristik univerzálnosti meračskej komory UMK IOAje možnosť zaostrenia objektívu od 1,4
m do nekonečna. V danom príp~de prichádzalo do úvahy zaostrenie objektívu na 6 m, z čoho pri konštante CI
= 10I,25 mm, krajnej neostrosti zobrazenia .1 = 0,02
mm a clonovom čísle n = 32 vychádza hľbka ostrosti
zobrazeni a od 4,4 m do 9,5 m, čo veľmi dobre zodpovedá danému hlbkovému rozsahu strechy.
Snímkovali sme.na sklené Topo dosky TOI Orwo so
svetlocitlivosťou 6 DIN. Vzhľadom na severozápadnú
orientáciu bočnej sklenej steny strechy, zamračenú
oblohu, ako aj ročné obdobie (začiatok januára), narastal expozičný čas od 32 až na 130 sekúnd.
Vyhodnotenie snímok na stereoautografe vychádzalo
z principu pretvoreného zvazku lúčov, pretože rozpatie
indikátorov konštánt komory na stereoautografe je od
150 do 200 mm. Potom pri nastavení 2 CI bol a mierka
modelu v osi Y dva razy vačšia ako vosí X. V danom
prípade pri zvislých osiach záberu sa výšky čítali na
stupnici Ya podklad na kresliacom stole bol v rovine
XZ. Ako vyhovujúcu hustotu podrobných bodov digitálneho modelu na spoľahlivú definiciu priestorového
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halo tak, že pracovník pri stole nastavil lupu kresliaceho zariadenia na rysku na profile s pravidelným odstupom I m a operátor nastavil meraciu značku stereoskopicky na model strechy a na stupnici Y čítal výšku bodu. Výsledkom vyhodnotenia je rastrový digitálny model strechy s možnost'ou grafického zobrazenia v rezoch.
Výsledky merania mali výstup v trojakej forme:
čísel ne, ako matica výšok podrobných bodov,
graficky vo forme profilov spolu so základným (nedeformovaným) profilom, zobrazených počítačovou
grafikou (obr. 9),
graficky vo forme rastrovaného dígitálneho modelu
strechy v axonometrickom pohl'ade (počítačová grafika pozri obr. 10).

Uvedené aplikácie potvrdzujú jednak vhodnost' použitia metód blízkej fotogrametrie pri meraní priestorového tvaru niektorých konštrukcií, ako východískových
podkladov pre ich rekonštrukciu, jednak majú za ciel'
naznačit' možnosti v prístupe k riešeniu použitím primeraných metód v róznych podmienkach (analytické riešenie - stereofotogrametria).

Obr. 10 Digitálny model strechy vaxonometrickom
pohľade
tvaru strechy, sme zvolili pravidelný odstup I m, z čoho
vyplynulo vyhodnotenie po profiloch s odstupom I m,
na ktorých sa merali podrobné body taktiež s odstupom
I m (obr. 8). Každý z troch profilov vlícovacieho podkladu na obrázku 8 zodpovedá strednému profilu v prislušnej snímkovej dvojici. Vlastné vyhodnotenie prebíe-
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Geodetické práce
prizaťažovacejskúške
mosta Mládeže v Bratislave

Nový díal'ničný most cez Dunaj v Bratíslave (pri študentskom domove Lafranconi) patrí k významným dielam mostného staviteľstva. Je súčast'ou dlho očakávaného a potrebného díal'ničného obchvatu Bratíslavy, ktorý spája diaľnicu D2 (Brno - Bratislava) s dial'nicou
D61 (Bratislava - Trenčín) a s hraničnými priechodmi
do Rakúska, resp. Maďarska. Celá stavba vrátane estakád má dl'žku 3,3 km, z čoho na hlavný mostný objekt
(HMO) pripadá 764 m.
Železobetónová nosná konštrukcia HMO, tvorí jeden
dilatačný celok viazaný na jeden pilier situovaný v strede rieky Dunaja. Spodná stavba sa skladá zo siedmych
betónových pilierov a jednej krajnej opory (obr. I).
Nosná konštrukcia HMO bol a budovaná technológiou
letmej betonáže (táto bola overená na moste cez Váh pri
Seredi - pozri [4]), ako monolitický predpatý železobetóno'vý nosník. Výška nosnej konštrukcie je okrem
dvoch sto metrových úsekov v okolí piliera č. 3 konštantná - 4,7 m. Nad pilierom č. 3 dosahuje nosná

konštrukcia výšku II m. Dilatačné škáry sa nachádzajú
nad pilierom č. I a nad oporu č. 8. Vlastná stavba sa
skladá z dvoch mostov, ktoré však majú spoločné základy. na vonkajšej strane oboch mostov sú na konzolách
vo výške -4,7 m od mostovky vybudované chodníky
pre chodcova cyklistov. Na vnútorných stranách mostov sú na konzolách umiestnené inžinierske siete (obr.
2).

Cel kove mažeme hovoriť o atypíckom stavebnom objekte mimoriadneho významu, ktorého úspešná výstavba do značnej miery závisí aj od úrovne a kvalíty geodetických prác.

Predpokladaný termín na uvedenie do prevádzky (pravého mosta) bol koniec roka 1990. Z tohoto termínu sa
odvodil aj dátum zat'ažovacej skúšky, ktorý bol určený
na 17. až 22. 9. 1990. Na základe požiadaviek projek-

1991/214

Geodetický
a kartografický
ročník 37/79, 1991, číslo 10

130

,"
t

8300

"

171,,00

I
MLYN

OOllNA

12

l'

1" 8600

i

i
g

-- ===I=i'~·-====Rh!"7Jlir~áo-o~:t!

Jj'

.v
I

8300

Jr

8300

obzor

215

"
tp0
I

~..,b

t

17200

I
76557

tanta a vedúceho zaťažovacej skúšky sa počas skúšky
merali:
a) zvislé posuny základov (7 pilierov a jednej opory),
b) zvislé posuny nosnej konštrukcie (priehyby jednotlivých mostných polí),
c) vodorovné posuny nosnej konštrukcie (v smere kolmom na pozdížnu os mosta).
Projekt a realizáciu geodetických meraní v plnom rozsahu zabezpečovala Katedra geodézie (KG) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave. Pracovníci tohto pracoviska úspešne realizovali geodetické práce už počas zaťažovacích skúšok
predchádzajúcich troch bratislavských mostov, a získali
tak v tejto oblasti značné poznatky a skúšenosti.
Napriek tomu vypracovanie projektu a realizácia prípravných prác si vyžiadali dobu jedného roka. Všetky
merania museli byť realizované s vopred vyžadovanou
presnosťou v relatívne krátkom časovom intervale.
Vzhl'adom na požiadavky projektanta, resp. vedúceho
skúšky a prístrojové vybavenie katedry boli navrhnutné
na určenie posun ov nasledujúce metódy:
a) metóda vel'mi presnej nivelácie (na určenie zvislých
posunov nosnej konštrukcie a pilierov, resp. opory),
b) metódy zámernej priamky (na určenie vodorovných
posunov nosnej konštrukcie).
Zvislé posuny pilierov boli určované na štyroch pozorovaných bodoch stabilizovaných
čapovými značkami
v smere pozdížnej a priečnej osi mostných pilierov vo
výške 0,5 m nad terénom. Merania boli realizované nivelačnými pristrojmi Zeiss NI 007 a invarovými nivelačnými latami. Vzhl'adom na maximiálnu dľžku zámer
a daný časový limit bol o potrebné posuny pozorovaných bodov na každom pilíery (okrem piliera Č. I
a opory Č. 8) merať dvoma stabilne postavenými prístrojmi počas celej zaťažovacej skúšky.Existujúca sieť

vzťažných výškových bodov bola na účely zaťažovacej
skúšky zhustená a v plnom rozsahu využitá.
Vodorovné posuny nosnej konštrukcie boli určované v 15
profiloch, po obidvoch stranách nosnej konštrukcie.
Pozorované body (v počte 30) boli signalizované špeciálnymi cieľovými znakmi, ktoré boli upevnené na konzolách pre chodcov, resp. pre inžinierske siete (obr. 3).
Na realizáciu meraní boli použité teodolity Zeiss
THEO 010 B. Stabilita stanovísk prístrojov umiestnených v blízkosti pilierov 2,3 a 6 sa kontrolovala meraním smerov na trojicu vzťažných bodov.
Zvislé posuny nosnej konštrukcie boli určované na 78
pozorovaných bodoch, situovaných vo vnútri nosnej
konštrukcie, nivelačnými prístrojmi Zeiss NI 007, resp.
Zeiss NI 005 A. Z hodnot určených v jednotlivých zaťažovacích fázach bol i vypočítané a do centra bezprostredne hlásané hodnoty zvislých posunov jednotlivých
pozorovaných bodov. Z časových a technických dóvodov museli byť aj vo vnútri trámu počas celej zaťažovacej skúšky stabilne postavené všetky prístroje. V kratších poliach (č. I, 4, 5, 6 a 7) boli postavené dva
a v dlhších (č. 2 a 3) až štyri prístroje. Maračská skupina pozostávala z merača, zapisovateľa meračského pomocníka ("latára") a aj osvetľovača (existujúce osvetlenie bol o pre meranie nevyhovujúce).
Vykonanie merania (vrátane vyčíslenia hodnót posunov) na všetkých pozorovaných bodoch a odovzdania
výsledkov do riadiaceho centra v rozpatí maximálne 15
minút bolo nielen technickým, ale aj organizačn)'m problémom. Momentálna stabilita zaťažovaného objektu
sa v každej zaťažovacej fáze posudzuje na základe výsledkov geodetických meraní. Podl'a nej sa rozhoduje
o ďalšom priebehu zaťažovacej skúšky. Spojenie medzi
vedúcim zaťažovacej skúšky, centrálou a meračskými
skupinami vo vnútri nosnej konštrukcie bolo zabezpe-
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čené telefónmi a meračskými skupinami mimo nosnej
konštrukcie vysielačkami. Nerušený priebeh zaťažovacej skúšky je okrem iného aj otázkou včasného a kvalitného zabezpečenia ubytovania, stravovania, prevozu
osob, meracích prístrojov, a pomocok, skladovacích
priestorov a bezpečnostných opatrení. Počet osob, ktoré
sa podiel'ali na realizácii geodetických prác po čas zaťažovacej skúšky, zoznam prístrojov a pomocok je v tabul'ke I.
Zaťažovacia skúška bol a úspešne realizovaná. Hodnoty zvislých posunov HMO vykazujú dobrú zhodu
s teoretickými hodnotami v celom rozsahu. Obrázok 4
obsahuje grafické znázornenie meraných a teoretických
hodnot posunov pri maximálnom zaťažení párnych polí
mosta.

teodolitu bola automaticky navádzaná na cie!' (3). Tieto
meracie systémy boli vyvinuté najma na merania v oblasti priemyslu, kde sú vzdialenosti medzi prístrojom
a objektom merania krátke a kde je možné zabezpečiť
aby sa ciele výrazne odlišovali od pozadia. Táto skutočnosť totiž pri vačšine meraní v teréne nie je splnená.
Systém detekcie cie!'a, vyvinutý na ÚG lG TU Viedeň, umožnuje jednoznačné
vyh!'adanie meračskej
značky a zacielenie na ňu aj pri !'ubovol'ne členi tom
a osvetlenom pozadí. Je potrebné, aby tento proces prebehol rýchlo, netrval dlhšie ako jednu maximálne dve
sekundy. Teda spracovanie jednej obrazovej scény by
malo pokial' možno prebehnúť v reálnom čase.
Prostredníctvom robot-teodolitu Wild TM 3000V boli automaticky merané a určované zvislé posuny pozorovaných bodov vo vybraných proťiloch trámu. Spolu
bolo meraných šesť svetelne signalizovaných
bodov
z jedného stanoviska. Vzdialeností prístroja a pozorova-
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3. Určenie zvislých posunov nosnej konštrukcie prístrojmi Wild TM 3000V a NA 2000
V rámci spolupráce medzi KG SvF STU v Bratislave
a Ústavom geodézie a inženierskej geodézie (ÚGIG)
Technickej unverzity (TU) vo Viedni sa naskytla možnosť vyskúšať počas zaťažovacej skúšky počitačom riadený robot-teodolit Wild TM 3000V a automatický nivelačný prístroj Wild NA 2000. .
V posLedných rokoch vyvinuli výskumné pracoviská
a výrobcovia geodetických prístrojov systémy cielenia,
ktoré umožnujú aby zámerná os počítačom riadeného

c

"o
J>

o

C

-o

"N

i.
-

o

'0

stredisko
mosta

Piliere

Tr6 m -zvislé
posuny
Tróm
- vodorovné
Rezervo

Spol

1991/216

u

~ ~l
"
~ 'CI
'>:1
o

o
o

.~ &. >"
Orgonizcčné

.

PRACOVNicI

~

-.'"
>
o
o

-~
>
"-

.

"I

·0

-. -.

~

o
c

o

~ "g ~
~
~
~~
.~
:g
:~
'
"
~l'~ ~ ~OZ OZ~
;;
~ U'" ~ ~ "- '"
~I~ ! ~ o

.• 1

o

o
>
o

~ 1

-o
o

c
'0
o

.. .

N

>

35

i

6

6

6

-

92

\ 9

9

9

32

36

18
I

8

-

-

: 2

2

2

2

2

'63

I
2 127

27

19

11

34

c
-o

J>

V>

1

'6

2

c
'0
o

o
(".

-

2

.

~
~

1~
o

·0

-

2

MATERIÁL

.~

2

!
9

14

6

14

16

11

18

2

2

3

24

8

36

8

posuny

48

2

2

8

8

8

30

2

1

3

1

2

21

9

43

9

32

4

16

8

1

1

2

5

11

7

"

60

102
hTH

Páza
~zatafenl

90

95
i>h

hNI

hTH

i>h

hNI

hTH

i>h

hNI

(mm)

hTH

i>h

hNI
(aa)

(mm)

2-1

+0.2

+0.1

-0.1

+0.2

+0.9

+0.9

0.0

+1. 5

+0.9

-0.6

+0.8

+0.6

-0.2

-0.7

-0.8

-0.1

+0.5
-1.0

+0.7

3-1

-1.0

0.0

-0.5

-0.8

-0.3

-0.5

-0.7

-0.2

-0.7

-0.8

-0.1

4-1

+3.3

+3.6

+0.3

+5.7

+5.8

+0.1

+4.6

+4.8

+0.2

+2.8

+2.4

-0.4

+0.9

+1.0

+0.1

5-1

+0.3

+0.3

0.0

+0.8

+0.8

0.0

+0.9

+1.0

+0.1

+0.6

+1.1

+0.5

+1.3

+1.2

-0.1

6-1

-16.8

-17.1

-0.3

-50.0

-49.6

+0.4

-54.8

-54.2

+0.6

-36.2

-36.0

+0.2

-19.2

-19.4

-0.2

7-1

-15.0

-15.6

-0.6

-44. 2

-44.8

-0.6

-51.1

-51.1

-0.1

-32.9

-33.4

-0.5

-13.2

-15.3

-2.1

8-1

-0.7

-0.6

+0.1

-1.8

-1.6

+0.2

-2.3

-2.1

+0.2

-1. 7

-1.8

-0.1

-1.4

-1.4

0.0

Základn6

aeranle

i>h(aax)

.

0.2 ma

10-1

-0.2

-0.3

-0.1

-0.6

-0.6

0.0

-0.7

-0.6

+0.1

-0.8

-0.5

+0.3

-1. 3

-0.4

+0.9

11-1

+4.3

+4.3

0.0

+13.9

+13.5

-0.4

+19.7

+19.3

-0.4

+20.1

+19.6

-0.5

+15.3

+14.9

-0.4

12-1

+0.3

+0.2

-0.1

+0.9

+0.5

-0.4

+1.3

+0.7

-0.6

+1. 6

+1.0

-0.6

+1.7

+0.8

-0.9

hTH

- prlehyb

určený

pr1strojoa

Wlld TH 3000V

hNI

- pr lehyb

určený

pr1strojml

Ze lss NI 007

t.h

- rozd 18 1

i>h • hNI

- hTH

3401
Pán
zatafenl

hNA

~

t.h

hNI

hNA

(ma)

hNI

3902

3901

3402
t.h

hNA

t.h

hNI

hNA

hNI

4S01
.6.h

"NA

[mm)

[ma)

(aa)

hNI

4S02
.6.h

hNA

(ma)

hNI

Ah

(maJ

aeranle

Základn"

1-1
2-1

+8.1

+&.0

-0.1

+7.7

+8.1

+0.4

+9.S

+9.7

+0.2

+9.6

+9.6

0.0

+&.0

+8.2

+0.2

+8.3

+&.2

-0.1

3-1

+12.8

+12.&

0.0

+12.4

+12.&

+0.4

+1S.2

+1S.4

+0.2

+1S.3

+15J3

0.0

+13.2

+13.1

-0.1

+13.3

+13.1

-0.2

4-1

+16.5

+16.5

+16.2

+16.6

+20.2

+20.0

+0.3

+17.2

+17.5

+0.3

+17.4

+17.5

+0.1

+25.2

+23.7

+25.2

+29.6

+29.6

+26.2

+26.8

+0.6

+26.4

+26.6

+0.2

+24. 7

+25.8

+1.1

+24. 2

+25.7

+1. 5

+30.4

+30.3

+0.7

+26.9

+27.2

+0.3

+27.3

+27.0

-0.3

7-1

+24.5

+25.6

+1.1

+23.9

+25.6

+1.7

+30.1

+31.1

+0.6
+1.O

+30.4
+31.0

+0.&

6-1

+30.6
+31. O

+O.S
+1.0

+19.7

+24.0

+0.4
+1.5

+19.7

5-1

0.0
+1.2

+30.1

+31. O

+0.9

+26.9

+27.3

+0.4

+27.2

+27.2

0.0

&-1

+0.6

+0.5

-0.1

+0.2

+0.5

+0.3

+0.7

+0.6

-0.1

+0.7

+0.7

0.0

+0.7

+0.4

-0.3

+0.9

+0.4

-0.5

10-1

-10.9

-12.2

-1.3

-10.9

-13.0

-64.9

-66.1

-1.2

-66.2

-1.6
-1.8

-12.0

11-1

-9.3
-64.4

-7&.6

12-1

-5.7

-7.1

-1. 4

-5.2

-7.1

-1.9

-6.9

Základné

9-1

- prlehyb

určený

pr1strojoa

Wlld

- prlehyb

určený

pflstrojom

Zelss

.6.h - rozdlel

i>h·

MA
hNI

hTH

meranle

Základné

9-1

h

i>h

hNI

[ma)

[ma)

1-1

78

84

hNI

- hNA

NA 2000
NI 007

1991/217

meranle

.6.h(max)

.

O.,

ma

-10.&

-1l.8

-1.0

-6.7

-8.0

-1.3

-7.0

-7.6

-77.5

-1.0
+1.1

-78.2

-77.4

-56.6

-55.0

+1.6

-0.6
+1.4

-1.5

-6.6

-8.3

-4.4

-5.8

-1.4

-56.7
-4.7

-55.3

-&.4

+0.8
-1.7

-5.'

-1.1
<:>

N'="
..oN

.....• ~

Geodetický

218

a kartografický
obzor
ročník 37/79, 1991, číslo 10

V.

IV.

~
I

N

I

'"

N

-#

'"

'"

M

",

\t'I

-#

Ul

M

N

'"

...fZWd0$i<iH)ki/ffff1?a
•..
...

S! S!

:t

I

:I

N

M

I

I

II

~ ~
I

M

I

1

'1

TEORETICKÉ
SKUTOČNÉ

•..

,
.,

!=! !=!

VI.

VII.

@((ff//ff/44?&M@

N

04

í

HODNOTY
HODNOTY

•..

;!

M

~,

1

•..

N

, ~,

\t'I

13

...

M

.•.

N

•..

~ ~ ~ ~ '"

1-' --t
13

~

PRIEHYBDV
PRIEHYBOV

Obr. 4 Zvislé posuny pozorovan,ých bodov HMO pri maximálnom zatažení párnych polí

ných bodov sa pohybovali v rozpati 20-180 m. Pozorované body boli signalizované špeciálnymi halogénovými žiarovkami (12V /35 W), u ktorých intenzita a frekvencia svitu bol a riadená impulzným generátorom.
Upevnenie žiaroviek bolo navrhnuté tak, aby sa dali
otáčať okolo vertikálnej aj horizontálnej osi a mohli tak
byť nasmerované vždy na teodolit.
V každej fáze zaťaženia boli na všetkých pozorovaných bodoch vykonané dve za sebou nasledujúce merania. Pri každom meraní prístroj registroval obraz pozorovaného bodu desaťkrát. Zabudovaný program vykonal automaticky variančnú analýzu detekovaných stredov žiaroviek, vypočítal hľadané horizontálne a vertikálne smery a zvislé posuny.
V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty zvislých posunov
5-tich pozorovaných bodov určené nezávisle dvoma
metódami, pričom posuny určené geometrickou niveláciou sú považované za smerodajné (základné). Len
v jednom prípade je rozdiel vačší ako I mm (2, I mm).
Ich grafické znázornenie je na obr. 5.
Pri zaťažovacej skúške bol overovaný aj prvý automatický nivelačný prístroj Leica Wild NA 2000. Je to digitálny kompenzátorový nivelačný prístroj vysokej presnosti, ktorý je použiteľný aj ako optický nivelačný prístroj. Výrobca udáva hodnotu jednotkovej strednej kilometrovej chyby:
- pre elektronické meranie mo = 1,5 mm,
- pre optické meranie mil = 2,0 mm.
Dosah prístroja je 100 m, pričom najkratšia zámra je 1,8
m, resp. 0,5 m. Okrem merania prevýšení prístroj umožnuje aj elektronické meranie dľžok (I), (2).
Princíp merania spočíva v digitálnom spracovaní kódového obrazu laty, 'pričom oko merača je nahradené
senzorom. Na rozdiel od optíckej nivelácie sa spracováva celý obraz laty, nielen miesto vo výške horizontu prístroja. Senzor z tohoto kódového obrazu vytvára signálny vzor, ktorý sa ďalej vyhodnocuje korelačnou metó-

dou, t. j. zobrazený signál je porovnávaný s referenčným kódom uloženým v pamati prístroja a z nich vzájomnej maximálnej korelácie sa vypočita prevýšenie,
resp. vzdialenosť. Prístroj zohľaďnuje nehomogénnu
svetelnú intenzitu obrazu laty a doplní chýbajúce kódové prvky zapríčinené zakrytím častí laty (prekážky
a pod.). Podľa výrobcu nemá vplyv na presnosť merania až 30 % zakrytie laty. Toto tvrdenie sa však pri našich meraniach nepotvrdilo.
Nivelačná lata sa skladá z troch častí dlhých 1,35 m,
ktoré sa zasúvajú do seba. Na jednej strane má nanesený binárny čierno-bíely kód, na druhej strane je bežné
stupnicové delenie. Pre kratšie zámery stačí použitie
kratšej laty (1,35 m alebo 2,70 m), resp. može byť kód
nanesený aj na inom médiu.
Jedným z problémov, ktorý bolo treba riešit spočíval
vo vhodnom a postačujúcom osvetlení nivelačnej laty.
Pri maximálnej vzdialenosti 90 m bola na meranie potrebná takmer celá dľžka laty. Po niekoľkých pokusoch
sa ukázalo byť najlepším riešením použitie halogénovej
lampy s výkonom IOOOW/220V.
Nivelačný prístroj NA 2000 bol on-line pripojený na
prenosný osobný počítač (Iaptop), ktorý riadil proces
merania a registroval merané hodnoty.
Pretože tento pristroj umožnuje zámery až do dížky
100 m, mohli byť aj v najdlhšom mostnom poli merané
prevýšenia pri jednom postavení prístroja. Prístroj tak
nahradil prácu dvoch meračov a štyroch nivelačných
prístrojov Zeiss NI 007.
Porovnanie hodnot zvislých posun ov troch pozorovaných bodov (34, 39, 45), stabilizovaných na ľavej a pravej strane mostnej konštrukcie( označené OI, 02), získaných geometrickou
niveláciou prístrojom Wild NA
2000 a štvoricou prístrojov Zeiss NI 007 uvádza tabu!'ka. Za smerodajné sú považované hodnoty určené prístrojmi NI 007. Grafické znázornenie výsledkov je na
obrázku 6.
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strojmi Wi/d TM 3000V a Zeiss NI 007

Článok poukazuje na význam, sp6soby riešenia a výsledky využiti a geodetických metód pri zaťažovaní diaľničného mosta cez Dunaj pri študentskom domove Lafranconi v Bratislave. Úspešné riešenie danej problematiky znamená nielen realizáciu geodetických prác na
požadovanej odbornej úrovni, ale aj ciel'avedomé organizačné zabezpečenie celej zaťažovacej skúšky. Použitie
najmodernejšej
prístrojovej
a výpočtovej
techniky
v podstatnej miere zracionalizuje geodetické merania.
Prípravné
práce sú však, najma v špecifických
podmienkach
inžinierskogeodetických
prác, finančne
i časovo náročnejšie (montáž terčov, dostatočné osvetlenie lát a terčov, privod elektrického prúdu a pod.). výsledky uvedené v príspevku potvrdzujú výrobcom udávané apriorné charakteristiky presnosti oboch overovaných prístrojov.
V septembri 1991 sa uskutoční zaťažovacía skúška l'avého mosta tohoto diaľničného objektu. Garantom projektu a realizácie geodetických prác bude opiiť KG SvF

ZEISS

NI 007

WILD

NA

2000

Obr. 6 Porovnanie hodnót zvis~vch posunov určených nive/ačn.l'mi prístrojmi Wi/d NA 2000 a Zeiss NI 007

STU v Bratislave. V rámci spolupráce s TU Viedeň sú
pripravované
merania s prístrojmi Wild TM 3000V
a NA 2000, ktoré poukážu na ďalšie možnosti ich využitia v oblasti inžin'ierskej geodézie.
L1TERATÚRA:
[I] INGESANO, H.: Oas Wild NA 2000, das erste digitale Nivellier der Welt. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten,
97,
1990, Č. 6, s. 201-210.
[2] NA 2000 - Oigitalnivellier. [Gebrauchsanweisung.]
WildLeitz. 325.
[3] KOPÁČIK, A.-SVOBOOOVÁ,
B.: Nové meracie systémy
v inžinierskej geodézii. Geodetický a kartografický obzor,
36(78), 1990, č. II, s. 283-289.
[4] STANĚK, V.-LUKÁČ,
Š.-KOPÁČIK,
A.: Špeciálne geodetické práce pri výstavbe mostného objektu cez vodnú
nádrž Král'ová pri Seredi. Geodetický a kartografický obzor, 33(75), 1987, č. 3, s. 69-75.
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Dlhodobé fotogrametrické
merania sypanej priehrady
Bukovec II

Ing. Jozef Petráš. CSc .•
doc. Ing. Jozef Čerňanský. CSc .•
Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Ing. Peter Barica. Vojenský útvar 8047 v Trenčine

Priehrada
na riečke Ida sa budovala
v rokoch
1969-1976. Priehradné tel eso je kamenité, so stredovým hlinitým tesnením. Návodný svah má sklon I : 1,6
a vzdušný I: 2. Svahy tel esa majú po 4 lavičky. Na
vzdušnej pate priehrady je ešte priťažovacia lavica, taktiež z balvanitého materiálu. Koruna priehrady je nad

Postup konsolidácie a stabilita priehrady sa meria od
roku 1977, kedy už bol a nádrž naplnená a značná časť
pretvorenia hrádze sa už prejavila. Etapové merania sa
mali povodne robiť trigonometricky a presnou niveláciou. Tomu odpovedal aj projekt s obmedzeným počtom pozorovaných bodov na telese priehrady. Viičší počet bodov vhodný pre fotogrametrickú
metódu, ktorý
by dal úplnejší obraz o pretváraní priehrady už z praktických dovodov nebol o možné vybudovať.
Vybudovaná sieť vzťažných bodov v okolí priehradného tel esa nebola kompletná. Časti siete nad a pod
priehradou bolo potrebné spojiť cez body n, K, L. G.
dodatočne postavenými piliermí (obr. 2).
Metóda analytickej priesekovej fotogrametrie. s presnosťou veľmi blizkou trigonometrickej
metóde. hola
overená už pri meraní zosuvu materialového kameňolomu ružínskej priehrady a pri zaťažovacej skúške mosta
SNP v Bratislave [2], [4]. Výsledky porovnania preukázali, že ju bude možné použiť aj na také náročné práce.
ako sú etapové merania zemnej hrádze. V príspevku
uvádzame niektoré výsledky 20-tich etapových merani
od roku 1977 do roku 1990. vrátane základného merama.

2.1
dnom údolia vo výške 51,4 m a nad základovou škárou
56 m. Dížka koruny je 333 m, maximálna šírka paty
priehrady je 250 m. Povrch priehrady tvoria šikmé a vodorovné plochy z kamennej rovnaniny (obr. I). Vodárenská nádrž zásobuje mesto Košice pitnou vodou. Ďalšie informácie sú v [I].

Analytické
pretinanie

fotogrametrické

priestorové

Priestorová poloha pozorovaných bodov na vzdušnom
líci priehrady sa určuje fotogrametrickým priestorovým
pretínaním zo stanoví sk A I '" FI a F3. resp. pre kontrolu z F2 a F3 (obr. 3). Na každom stanovisku sa foto-

Obr. 3 Rozmiestnenie pozorovan.ých bodov na korune
a vzdušnom líci priehrady
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re po toku kolmá na ňu. Bod A 2 má súradnice y
200,00 m.
2.2

15.elapa --16

'7
18

II

19

teodolitom vyhotovia 3 snimky. Skutočné, nie nominálne parametre každej jednotlivej snímky sa vypočítavajú
z geodeticky meraných vodorovných smerov a výškových uhlov na trojicu signalizavaných orientačných bodov približne v horizante snimky. Jednotlivé body, alebo dvojice bodov majú byť približně v strede a na okrajoch snimky. Súradnice týchto bodov nie je potrebné
presne poznal', stačí poznal' vzdialenosť po bod od stanoviska fotografovania. Merané smery a uhly slúžia na
určenie vnútornej a vonkajšej orientácie každej snímky,
po ich centrovan-í do projekčného centra fotokomory.
Na výpočet spresnených parametrov snímky') sa používa metóda analytického separátneho riešenia, ktorú navrhol J. Čerňanský [2], [3].
Na výpočet súradníc kontrolných bodov sa použijú
vodorovné a výškové uhly určené za snimkových súradníc vymeraných precíznym komparátorom s presnosťou
1-2 f1.m. Ako vidieť na obr. 3, prieseky snímkových lúčov z jednotlivých dvojíc stanovísk sú priaznivé, blízke
pravému uhlu.
S využitím spresnených parametrov snímok (nie fotokomory) a tým, že sa použije viacej snímok za stanoviska (analógia geodetického merania smerov v skupinách), presnosť určenia súradníc pozarovaných bodov
je veľmi vysoká. Charakterizujú ju hodnoty stredných
chýb:
m,

=

3,2 mm,

m,

=

3,2 mm,

m,

=

Metóda

analytickej

časovej

=

x

=

základnice

Pozarované body na korune priehrady, presnejšie zmena ich výšky a posun naprieč pozdÍžnej osi, sa určujú
metódou analytickej časovej základnice (AČ Z). Pre ňu
sa využívajú snimky za stanoviska FI vyhotovené pre
predošlú metódu. Metóda AČZ je podobná metóde zámernej priamky, pri čom x-ové a z-ové súradnice sa určujú za snímkových súradníc bodov korigovaných
o vplyv parametrov snímky a pomocou mierkového čísla bodov. Mierkové číslo bodu závisí od konštanty
snímky a vodorovnej vzdialenosti od stanoviska fotografovania odmeranej diaľkomerom, alebo určenej stereofotogrametricky.
Všetky snimky z fotogrametrických
stanovísk sa vyhotovujú s vodorovnou osou záberu, bez pootočenia
a s orientáciou osi záberu na prislušný orientačný bod.
Viacnásobné vyhotovenie snimok nahradzuje geodetickú osnovu smerov. Tým sa vylúči výskyt hrubej chyby
v identifikacii pozarovaného bodu. Vyrovnané súradnice predstavujú aritmetický priemer súradnic vyhodnotených z viacerých snímok. Vymeranie snímkových súradníc s presnosťou okolo 1,5 ,um, predstavuje pre použitú meračskú komoru uhlovú hodnotu cca 5".

Kamenitá priehrada, napriek svojej mohutnosti. sa
v časovom odstupe správa ako pružné teleso. Je votknutá medzi dva protiľahlé svahy a ovplyvňuje ju. ako uvidíme, aj zmena výšky hladiny v nádrži a znej vyplývajúce horizantálne zaťaženie, resp. odľahčenie hydrostatickým tlakom. Kolísanie hladiny vody v nádrži, počas
celého obdobia merania, je vyznačené nepravidelnou
krivkou v dolnej časti obr. 8.
Napriek zhutňovaniu sypaného materialu po čas výstavby, časom sa prejavuje konsolidácia materiálu násypu a z neho vyplývajúce poklesy bodov v závislosti od
mocnosti násypu. Nemožno vylúčiť, ba skór sú samozrejmé aj zdvihy a náklony pilierikov spósobené kryogénnymi procesmi (mrazom) v ich podloží.
Výsledky meraní, t.j. priestorové súradnice bodov
a ich zmeny sa zastavujú do tabuliek. Názarnejšie však
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Pochopiteľne, orientačné a pozarované body sú jednoznačne signalizavané bielym kruhovým terčom s kontrastnou čiernou plochou. Signály sa pred fotografovaním natočia kolmo na stanovisko.
Súradnicový systém je lokálny (obr. 2). Os Yje rovnobežná so spojnicou bodov A I, A 2, kladná os X je v sme') Parametre snímky sa !íšia od parametrov fototeodolitu v dosledku nepresného dotyku fotoplatne na jeho obrazový rám.
Vyplýva to z konštrukčného a funkčného nedostatku kompletu: kazeta a prítlačné zaríadenie fototeodolitu [5].
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Obr. 6 Priečne pretvorenie koruny priehrady
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tieto hodnoty vyjadrujú rozličné spósoby grafického zobrazenia zmien. Na grafickom obraze sa prevádzkovatel' vodného diela lepšie orientuje a vzájomné vazby,
prípadne aj viacerých informácií, sú prehl'adnejšíe.
Grafické znázornenie zmien súradnicových zložiek pozorovaných bodov poskytuje syntetický pohl'ad, na pretváranie a deformácie objektu.
Maximálne zmeny priestorovej polohy pozorovaných
bodov sú v súradniciach z a x. Zmeny v súradnici y sú
len zlomkom týchto hodnot, a preto ich graficky nevyjadrujeme, uvedené sú len v tabul'kách. Obr. 4 (ako základný) súborne zobrazuje body na korune priehrady
a na I. a 2. lavičke vzdušného líca telesa. SÚ to vybrané
body, ktoré ležia približne na spoločných priečnych
profiloch (s rovnakými y-ovými súradnicami - pozri
obr. 3).
Na obr. 4 je nápadný rozdiel vo vel'kosti poklesov
bod ov v profiloch vedených na korune hrádze a na lavičkách. Pomerne vel'ké hodnoty poklesov bodov na
korune priehrady vyplývajú z výšky (mocnosti) násypu
(max. 51,4 mj. Druhý nápadný rozdiel je v menších posunoch bodov koruny hrádze oproti bodom na lavičkách. Koruna hrádze je tuhšia, lebo ňou prechádza komunikácia s obrubníkmi a na jej návodnej strane je
škrupinový múr - vlnolam.
Vačšie priečne posuny bodov na lavičkách sposobuje
zrejme akési "roztekanie" tel esa priehrady v rámci jej
konsolidácie.
V.konfrontácii s kolísanim hladiny (pozrí dolnú časl'
obr. 8) vidíme, že zmena výšky hladíny sa s určitým
oneskorením prejavuje aj na vel'kosti posunov, Zmena
horizontálneho zal'aženia priehradného telesa hydrostatickým tlakom sa prejavuje útlmom, návratom alebo
oživením vodorovného posunu bodov.
Poklesy bod ov na korune priehrady v tvare poklesových čiar znázorňuje aj obr. 5.
Pohyb bodov na korune priehrady naznačuje, že priehrada sa pretvára ako votknuté teleso s horizontálnym
zal'aženim. Relatívne posuny bodov naprieč pozdÍžnej
osi koruny priehrady znázorňuje obr. 6, pričom poloha
bodov základného merania je zobrazená ako priamka
prechádzajúca nulovým bodom stupnice vpravo. Ďalšíe
relatívne zmeny x-ovej súradnice vytvárajú čiaru podobnú sinusoide, pričom krajné body smerujú do nádrže a stredné v smere toku. Anomália posunu v bode 23
a čiastočne v bode 27 zrejme vyplýva z geologického
zloženia podložia.
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Iný sposob znázornenia priečneho pretvorenia koruny priehrady poskytuje obr. 7. V tomto prípade sme rešpektovali skutočnú polohu bodov pri základnom meraní, ktorú vyznačuje bod kovaná čiara.
Vo všetkých prípadoch na I'ahšiu orientáciu sa pre
jednotlivé etapové merania použil rozdielny lineament.
Číslo etapového meranía je označené krúžkom.
Obr. 8 znázorňuje posuny vybraných bodov na I. a 2.
lavičke v časovej stupnici. V dolnej časti obrázku je zobrazený priebeh kolísania hladiny v nádrži. Obrázok
znázorňuje posuny bodov po 16. etapové meranie.
Medzičasom do 19. etapového merania hladina zaznamenala opal' zmenu na výšku 406,85 m nad morom.

Dlhodobým meraním sa preukázalo, že analytickým 1'0togrametrickým
priestorovým pretínaním a metódou
AČZ možno s presnosl'ou rádove v mm určoval' priestorové súradnice pozorovaných bodov. Terénne práce sú
časove nenáročné. Prednosl' metód sa prejaví najma pri
meraní vačšej množiny bodov, ktoré lepšie a komplex·
nejšie vystihnú pretváranie tel esa priehrady. Fotogrametrické snímky majú vysokú dokumentačnú hodnotu
o stave telesa pri meraní.

L1TERATÚRA:
[I] ABAFFY, D. a i.: Vodné diela na Slovensku. I. vyd. Bratislava, Príroda 1979. 319 S. a 36 farebných príloh.
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[4] PETRAS, J.-CERŇANSKY,
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Fotogrametrické meranie
deformácie vodnej hladiny
v plavebných komorách

Katedra geodézie

Požiadavky minimálnej doby preplavenia plavidla (súlodia) plavebnou komorou si vyžadujú návrh plniaceho
a prázdniaceho systému, ktorý umožní bezpečné preplavenie plavidla v čo najkratšej dobe. Keďže čas naplnenia a vyprázdnenia plavebnej komory verkých rozmerov a spádov je z cel kovej doby preplavenia najdlhší,
preto je potrebné nájsť jeho optimálnu hodnotu vzhradom na bezpečnosť plavidla.
Plnením, resp. prázdnením plavebnej komory, je hladina vody v plavebnej komore deformovaná úmerne na
čase jej plnenia. Deformovaná hladina vody vytvára
priestorovo zakrivenú plochu, kde výslednica sklonov
hladiny v pozdížnom aj priečnom smere spasobuje náklony plavidla v komore, a tým vyvolané sily mažu
ohroziť bezpečnosť plavidla.
Deformácia vodnej hladiny je jav d y n a m i c k Ý
a s dostupnými metódami merania v rozsahu celej plochy plavebnej komory nemeraterný. Z tohoto dóvodu
sme spolu s pracovníkmi Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU)
navrhli a overili technologický postup fotogrametrického merania deformácie vodnej hladiny v plavebnej ko-

Ing. Pavel Bartoš, CSc.,
Stavebnej fakulty STU
v Bratislave

more strednej verkosti, a to na plavebnej komore Vodného diela Krárová (100 m - dížka x 24 m - šírka x
13 m - spád).

Uvedená metóda využíva princip podmienky kolineárnosti, aplikovanej formou jednosnímkovej
analytickej
metódy priestorového
pretinania
nazad [6]. [7].
vhodnej pre hrbkovo členené objekty. ako sú plavebné
komory.
2.1

Rozloženie
a signalizácia
vlícovacích
a pozorovaných
bodov
Vlícovacie body (obr. I a 2):
- body VI až V4 bol i pripevnené pomocou konzol na
obslužné rebríky plavebnej komory (obr. 3). Boli signalizované snímatern)'mi gurovými signál mi. zameniternými za malé zrkadlo elektronického tachymetra EOT 2000. Výška signálu sa rovná výške zrkadla:
- body VS, V6 bol i umiestnené na stabilizovaných bodoch závislej centrácie (obr. 4). signalizovanými gurovými signál mi (výška signálu sa rovná výške zrkadIa).
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né závažím o hmotnosti cca 15 kg. Tieto bol i pripevnené na nosné lano uk·otvené na plávajúcich kotevných
tÍ"ňoch plavebnej komory (obr. 5), pohybujúcich sa v závislosti na výške hladiny vody v plavebnej komore.
Poloha podrobných bodov v miestnom súradnicovom systéme plavebnej komory (obr. 2) bola určená geodeticky polárnou metódou (EOT 2000).
2.2 Vyhotovenie
snímok
Snímky boli vyhotovené univerzálnou meračskou komorou (UMK) 10 1318 s filmovou kazetou zo stanoviska na okraji plavebnej komory (obr. 6). Os záberu bola
sklonená (- 15 a zacielená na bod PJ. Plavebná komora bola priebežne snimaná (monitorovaná)
počas
jedného plnenia komory, na svitkový film FOMA (20
DI N), opakovanými expozíciami v časovom intervale
30 sekúnd.
0

)

-Zo

---------)
////
>co

2.3 Meranie
sním ok
Snímkové súradnice rámových značiek, vlícovacích
a podrobných bodov boli merané na precíznom mokomparátore KOMESS 30/30 s presnosťou 2 !lm.

Xo

Tvar a vel'kosť gul'ových signálov bola určená v závislosti od snímkovej míerky tak, aby sa zobrazený signál
na snímke čo najlepšie primykal meračskej značke vyhodnocovacíeho pristroja.
Priestorové súradni<:e vlícovacích bodov v miestnom
súradnicovom systéme plavebnej komory (obr. 2) sme
určili geodetícky so strednou súradnicovou chybou m,,,
= 20 mm. Dížky bol i merané elektronickým
tachymetrom EOT 2000. Poloha vlícovacích bodov bol a volená
tak, aby body neležali v jednej rovine a taktiež aby sa
nenachádzali na obvode nebezpečného valca [7]. Táto
skutočnosť do značnej miery negatívne ovplyvňuje po užitú fotogrametrickú metódu merania.
Pozorované body:
Podrobné body Pf boli umiestnené na hladine plavebnej
komory ako plaváky. Plaváky (obr. I a 2) boli vedené
vodiac}mi lanami, ktoré bol i pod hladinou vody zaťaže-

2.4 Výpočet
deformačných
zmien vodnej
hlad iriy
Výškové deformačné zmeny vodnej hladiny boli počitané z výšok hladiny (plaváky PI až PI2), pomocou anaIytickej metódy priestorového
pretínania
nazad
[7].
Algoritmus výpočtu:
I. Výpočet prvkov ortogonálnej rotačnej matice.
2. Výpočet snimkových súradnic
z podmienok kolineárnosti (výpočet koeficientov I rovnic opráv)

x: :;-,

GII(Xi - Xo) + G21(Y; ~ Yo) + a'I(Z; - Zo)
GI3(X, - Xo) + G21(Y, - Y,,) + G31(Z, - Zo) ,
GI2(X; - Xo) + G22(Y, - Y,,) + adZ; - Zo)
G]J( X, - Xo) + G21( Y; - y,) + a,,( Zj - Zo) .

(I)

3. Linearizácia podmienok kolineárnosti rozvojom do
Taylorovho radu a výpočet koeficientov rovníc opráv
(G, ... ().

4. Zostavenie
5. Zostavenie
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X;~ + dXII,
Y;~ + dt;"
Z(~. , = Z;~ + dZ;"

'=

X{; , ,

=

Wl.

Y{; "

=

(pl. ' ,
Xl •.

,

w' +- d(v,

=

(pl.

= Xl.

vzdiolenosi
~",1"
protilov v komore

+

d(p,
+ dx,

kde k je počet iterácií.
7. Opakovanie
výpočtu od kroku I. po krok 6. dovtedy,
pokial' počitané prírastky orientačných
prvkov nie sú
menšie
ako je stanovené
kritérium
iterácie
(r =
1.10 <).
8. Výpočet jednotkovej
strednej
chyby mli a stredných
chýb určených prvkov vonkajšej orientácie
meračskej
kamery.
mli =

12~

~v6

= m,

2d~

mli

mli

m,

=

Stredné chyby
tra XII, YII, ZII:

= m,

kde znači n počet vlícovacích
bodov,
m" m, - stredné chyby meraných
snímkových

CI.

m,,) = m,p =

f8 d
v určení

súradnic

projekčného

cen-

súrad-

kde značí M, mierkové číslo snímky.
d rozmer snímky (x = d. l' = dl: pri snimkovani
s U M K 10/1318 je potrebné
dosadzovať
za d = 90
mm (m,p,m\,,), d = 65 mm (m,." m,) a na výpočet
m, a m/" d = 77,5 mm.
9. Výpočet výšok podrobných
bodov (obr. 2)
Y,

11

=

(Z, - ZII)

r;, +--------.
11

kde

(6)
/1 =

(/,,(x,

/1, = (/:,(x,

-

XII)

x,,)

+

+

(/,:(1',

(/-'(1',

1',,) ~

(/"

(:::,

:::,,).

-- 1',,) -- (/-, (:::,

:::,,).

2.5 Grafické
zobrazenie
deformácie
vodnej
hladiny
Každý podrobný
bod (plavák
definujúci
hladinu \0dy) je určený priestorovými
súradnicami
\ súradnicovom systéme plavebnej komory, čim je definovaný
digitá1ny model hladiny v jednotlivých
časových
úsekoch
experimentu
(jedno plnenie plavebnej
komory).
Zobrazenie
axonometrických
pohl'adov
digitúlnych
model ov vodnej hladiny v jednotlivých
časových úse-
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koch bolo vykonané súradnicovým zapisovačom COLORGRAF pomocou grafického softwaru SURFER.
•
Na obr. 7 je zobrazenie axonometrického
pohl'adu
deformácie vodnej hladiny v časovom úseku jedného
plnenia plavebnej komory. Komora bol a plnená vodou
len prieduchmi na pravej strane, čo je na tvare hladiny
jednoznačne vidieť.
Dosiahnutá presnosť určenia výšky plavákov je my =
4,5 cm.

Uvedená fotogrametrická metóda je vhodná na meranie
deformácie vodnej hladiny v plavebných komorách.
Dostupná prístrojová technika značne ovplyvnila technologický postup metódy prebiehajúci na báze off-line
(komparátor, počítač, plotter), a to v negatívnom smysle.

Túto nevýhodu odstránia analytické vyhodnocovacie
prístroje, ktoré pracujú na báze on-line, kde celý technologický postup určenia deformačných zmien prebieha na jednom pristroji a čas vyhodnotenia sa podstatne
zkráti.
Vplyvom rozvoja e1ektronizácie vo fotogrametrii sa
dá predpokladať
používanie opto-elektronických
snímacích systémov so súčasným spracovaním digitálneho

"

,

obzor

obrazu vysokovýkonými počítačmi, či už formou digitálneho alebo grafického výstupu. Tým sa vytvoria podmienky na rozvoj novej metodológie merania dynamických iavov, a to fotogrametrie v reálnom
čase.
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Tě~íme se na Vaši návštěvu v našich prostorech ve Vídni XV,
Marzstrasse 7 (nedaleko nádraži Westbahnhof).Provozní doba:
Ponděli - čtvrtek 8-12 h,12',30-16..30 h, Pátek 8-13 h.
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