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(378+ 528)437.6 Bratislava

GREGOR. V.--MICHALČÁK. O.

40 rokov vývoja Katedry geodézie na Stavebnej fakulte STU
v Bratislave

Geodeticky a kartografický ohzor. 37.1991. č. 10. str. 199 -··202.
lit. 4.

Vznik a vÝ"'j Katedry geodézie na SIO\enskej technickej uni-
\erzite \ Bratisla\ e od školského roku 1950/1951. Osohnost i
podicrajúcc sa na jci roz,oji. Pcdagogicko-odhornil profililcia ka-
tedry. Spoluprilce katedry s praxou a so zahraničím. Dosiahnu-
té \ýsledky a ich hodnotenie.

(378 - 528 )43 7.6 + 52800 1.5

\!IICHALČAK. O.·_·PETRAš. J.

Podiel Katedry geodézie na vedecko-technickom rozvoji geodézie
a fotogrametrie

Gcodetick\ a kanografick\ ohmr. 37.1991. Č. III. str 2112 206.
lit. 23.' • .

Vl'dl'd~(,l-lechllich.\ HV\nj KatcLln !!.l'ndClíe •..<.I~'ritll(n\al n~1\\-
\U.l Il1l'ral'sk~ch l;nl11()U~k. lť\tn~<l~niť gCtH.ktick)ch rri'ilrCl.íl~\
a na aplikúciu il1iiniťrsk~)gť(ldelickych a folngri.lll1etrick~ch
metóJ \' st<.l\'t?hníct\'ť a \ energetike. \' dnpr<,t\nom a \\)dnp!TI
inžinierst\'e. \ strnjúrSl\'e a pri sledo\aní dynamiky_ deslruk-
('nych j;n 0\ a mnrfngenelick)ch procesP\ zemského pn\rc!1u.

Test nnno.,;ti 'pl~\u refrakcie na nbo.ismernt' merant' Zl'nitoHi'
uhl~

Genlktick\ a kann!!.rafíck\ \lhZlH. 37.1001. ('. Itl. slr ~06 ~Ol).

2 "hr.. 3 l'lh .. lit. 3~ .

í\''lIUP <';IHaCl~\ania<.;úl'a<.;néhn<I llhoj<.;mernť-ho trig:\llh1llll'lric-
kehn Il1crania pre\~ŠCIlL llmni:lllljuci tcs!p\a( nUlll\ II h~Plll0/u
11" predpnkladajúcu rlHnos!" refr~lkčp~ch k(H?ficicntlH n~l llhoch
kOllcoch /úlller~. Prc prirad l.amiCIllulia /1." n~l\rh alternatl\-
nC'llll SpraClH<lllia \yulí\'ajúccho jťdnoduch~ linc~'lrn~ retr<lkt.'-
n~ lllndcl umnÍ'llujuci climin"'lcill prell1ellli\ého 'l~stel11atickéh(,
\pl~\u \L'rtiLdncj rcfrakciť.

Fotogrametrické meranie pre rekonštrukciu vybraných staveb·
ných objektm

(,endetick\ a kartnC(rafick\ ()n/()r. ]7.1991. Č. III. str. 210 ·cI4.
ID ()hr' - .

Fl1tngramct rickť meran ie -.;kutll{:néhl) rricSlllrt1Y0hn t \ aru
lhoch la\csell~'ch r(ltrllhn~'ch mosto\ a škrupilhncj slrcchy dc-
fornhHancj poÍ'iarom. V~llžitie predností analYlickClh1 rie\cnia
a a1l~t1l1~lHé!ln 'ltcrcpťl)gn.lll1l't rické lhl \ yhod 11(l1l..~Jli<l.

ST,,:\I"K. \".-. KopAčl K. 'x. SVOBODOV A. B.- PL\CH. H.
F\BIA"-:KOWITSCH. J

Geodetické práce pri laťaimacej skúške mosta \lIádeie , Brati-
slave

(jendctick\ a kartnC(rafick\ nhznr. 37.1991. Č. 10. ,tr. 214,219.
6 nhr.. 3 t'lh .. lit. 4- -

Prpjekl. pripra\l.l a realizúcia gcodetick~ch meralll. (hcrťnie
hality autnmatick\ch prí,trojn\ firmy I.cica \Vild T\1
.,""1)\ a :\" ct)()1I \ specialn\ch pndmienkach zaľú(l\acei ,ku.s-
ky I1lll.'ltnéhp ohjektu. Císelt-l;'l a grafickú dokumcnlúci<.l 11r('t\0-
rcní geometrického t\';HU nosnej kon.štrukcic pri tna\il1l~'t1nol1l
zaťazeni \')hran)'ch r'hlli mllsla.

528. 74/.482.5 :6n.~

PETRAš. J.-CERŇANSKÝ . .1 BARICA. P.

D1hodobé fotogrametrické merania sypanej priehrady Bukovec II

Geodetický a kartografický ohzor. 37. 1991. Č. 10. str. 220--2n.
8 ohr.. lil. 6

VY'sledky dlhodohého fotogrametrického mer'"1Ía sypanej prie-
hrady Buko,ec 11 (20 meraní) mctódou analytického pricsloro-
\éhn pret ínania \"zdu.šnú časľ tclc\l.l sy'pancj priehrady a mc-
tódou analytiekej "aso\cj ákladnice korun" syp"nej prie-
hrady. Dosiahnllté \'\' ...,ledkv charaktcri/p\uné \tredn\mi ch\oa-
mi II;, .~.::mm. III ~ 3.:: ínm a /JI 3..+ mm prcuk~úali \I;nd-
nos!" ťotogrametrického Illcrania \Yr~ln~ch flrichr~ld.

528.74/.482.5 :626,627

BARTOŠ. P.

Fotogrametrické meranie deformácie vodnej hladiny v plavebných
komorách

Ceodetický a kartografický ohzor. 37.1991. Č. 10. str. 224· 227.
7ohr. lil. 7

PP/.i<.llhl\ky minimúlncj duhy rrcrlan:ni~l pla\ idla r1a\chnoll
klll11prOll si \~Í',aduiú lla\ rhnlltic llptimúlnehll plni~lcL'hn
~l pLúdlli~ICL'lh) SJst011111,kl{)r~ 1Il11P/ni he/pcl'lll? prcpl;l\cl1ic
pla\ idL.l \ ('n Ilajk rat~olll (.'a\c. Pri<.ll1ll' mcranic "il pi.\snhiacich
na pla\idlo je \crmi ohfaíné. a prclp aku mclúda mL'rania S<.l
pllllí.ila fntugramctrickú mtlóda s ča\O\Oll Iilkladnil'llll, pri 0P<l-
k()\'all~ch t.\pozíciach phl\ehnej kutnory na ..,\itko\'~ film.
Sním k, S<.l\\'hoto\"ili ulli\'(.'17úlnoLl mcrač,skoLl komorou UMK
itL I.' I'X firní~ Lei" Jcna.

40-H IO,]ORIllItHa h:a~t',lpl:tllt'o.le31111I1a CI POIlIt',II:tIlO\1 cfla~y.lh~

larc (TYC) o liparllc.laoe

feO;telll'leCK""1 " KaplOI pa<jJ"'ICCK""1 OOlOp. 37. 1991. NQ 10.
Clp. 199-~202 .. 1111.4

BO'31111KHOBelllleII p~nBllTlle Katpe.lpbl leO.le'3111lB Te\HlIlle-
CKO\I YHIIBepcllTť're C.'lOB<:lKIlIIB E>pallll'.'I:.tBe. lI<.fllllll<.151~lre0-
Hbl\1 I{XlO\I 1l)50-~ lY51 IT. BhUUH)llllleC}{ ,IWIIIOCTII. ()I\<.t-
3~BlIlIle A.IIIHHlle Ha tI o pa3B11111e.npO(VeCCIIOII<.LlhIlO-lle.laIO-
IlIl1eCK111IYI-:.'IOHK~(I)e:lrbl. Corpy,lllllllťCTRO KaíJle.ďlpblC IlpO-
1I·380.ICIBO\I. 'liJpyóCit\1Ihle KOIII(lI' I hl. ~'locI III II~ I hlC pe3Y.I" I<1-
rbl II 11\OllelH'a.

.)0.111 ~'laCTIIII h:aljle.'{phl reo;lelllll o HaY'lHll-re''"II'lec"o\l pal-
BIITIIII •.eO,Je31111 II ~OTorpa \I\U~Tpllll

felne'lIl'ICCKlllt " KaprorpatjJll'ICCKIIII OOlOp. 37. 1991. NQ 10.
np. 202-~ 206 .. 1111. ~3

HUYllJlll-1 e.\lIl1lleCI-:OePU381111lťK<.I{I)e.lphlI CO,lť'HIII OflllClllll-
pOBi.l.IOCblIa pa'wlI IIlť' 101101p<'HIHlllecKII\ BL'lIn\IOI <t ll'.lhlll>l\
1I0COOIII'. Iť'ClllpOBaHlle leO.'lť'3l1lleCKll.\ IIp1l00pOB " Ilpll\lellť'-
Hllť III1it\eHepIlO-1eO:lC·HPleCl\:ll.\II (IlO101pa\I\IC IPIPICCI-:ll.\\Iť'-
rO:l0B B oÓ.laCTII CTpOl1re.'lhCIRa II 'Hleple lllKIl, B I paHClIopr-
Hbl\ II IILlpO-IIHiKeHepHbIX pa60TUX. 8 \IUUIIIHOCTpoeHIIII
\1 Ilpll C.leJ-KCHIIII,L1IH;;l\I1IKII.,-leClpY'KI1I\l)HHhl\5lB.1;;?1I1l11II \IOP-
qlOleHenllleCKII\ I1rOlleC~OB'3e\IHoi"11l0Hep\1l0CIII.

Tt~CT fUllllali'OBOrO R.IIUUIIIJI pe~pa~1I1111 lip" 1IJ\lepellllll lelllll-

ItblX )'LIOB B o6ollx H3npaB,leHIIHX

feO.leJlI'leCKlIII II KapTorpatjJ"'leCKlIľl OÓ·IOp. 37. 1991. NQ 10.
np. 206-209,2 PliC., 3 fao ... lIIT. 3



nOCle.lOBare:lbHOCTb oápa6oTKII COBpe\leHHOrO '-pllrOHO\le·

TfHP-leCKoro 113\lepeHII51 J1peBbIUleHIII~1 B np51\lO\1 II 06pUTHO\1

HunpaB:leHII51X, oóecnellllBalOnIa51 Tec-rllpOBaHlle HY:lesoro 1"11-

nOTeJa Ho. npe.lnO:laraIDUlero paBeHcTBo K01cjJcjJllulleH10B
pe4lpaKUlIlI HU 0601lX KOHuax Bll'3l1pOBaHII51. B C:lYllae IIC-

K.1K)lleHII51 Hli npe.l.10)f(eHlle BapllaflTHo(f o6pa6oTKII, IIcnO.lb-

ly'lOWel1 flPOCTYK) :IIIHeIlHYH) peq,paK11l10HI-lYI-{) \I0:le:lb, oóec-

IlelIIIBaIOllJVK) IICK:lf{llleHlle nepe\reHHOro CIICTe\lal-lllleCKoro

B__lll51l1l151BěpTIIK(UbHOII pe(tlpaKllIlll.

528.74(21)+ 624.0 I

fPEfOP, B.-· 6APTOW, n.
«1»oTol-pa\I\Iť'TpllllleClioe IIl\lť'peHlle C Uť'~lhH) pe1ioHcTpYIiU1I1I

IIJ6paHHblx CTpOlne.lbHblX 06bel-iTOB

feO.le311'lecKllíl II KapTorpacjJlI'lecKníl OÓJOp, 37, 1991, NQ 10,
Clp. 210-214,10 pliC.

<POIorpa\I\leTplllleeKoe 11'3\lepeHlle .lellCrBIITe.lbllOI! IIpO-

cTpaHeTBeHHolI KOH<pllrypaJllIII .1BYX 1l0_1BellleHUblX rpyóollpo-

80:1Hb1X \lOerOB II \I0HOKOKOSOII KpbllUII • .leqlOp\lllpoBalvlol1

no:a.::apo\I. ~1CIIO.lb]OBaHlle Ilpell\lywec-IBa aua'-IIIIIJlleCKOIO

peWeHII5I II aHa.lorOBolI cTepeoepoTorpa\I\leTpllllecKoll oópa-

60TKII.

reo.lelllllleClille paóolbl "Pil IIcnhlTaHIIHX Ha uarp""'JI-\~; \10.10-

:lť'm:HUI'U \IOCTa B 6pa nlC.laBe

felneJII'leCKIIÍ! II Kap IOrpacjJlI'leCKllíl OOJOp, 37, 199 I. NQ 10,
CTp. 214--219, 6 pliC., 3 lao ... 1IIT. 4

!lpoeKT, 1l0.JrorOBKa II pea.llnaUIl51 reO.le3l1lleeKllX pa60T.

IlposepKi.1 K,PleCTB3 3BTO\laTlIlleCKII."\ npllGopoB 4)JIP\lbl Leica-
Wild TM 300 V II NA 2000 B ClleUlla.lbH6lX VC.10BII"X IICII61ra·
IIllíl Ha lIarpYJKY \I0CTOBoro oObena. !JllcjJ'pOBa" Il 1pacjJlI'le·
CKa51:IOKY\leHTi.1ll1l51 npeoGpaloBaHII5I reO\lelplllleCKOII qlOP\lbl

OIlOpHOÚ KOHCTPYKUlIII Ilpll \laKCH\la.lbHoll HarpY1Ke InGpaH-

HblX YllaCTKOB \10CTU.

1l0~lrocpollluble ťl»oTorpa\I\leTpllllleClille IIJ\lepeHIIH HaChlnHOI"1

n.:IUTlIHhI «6YlioBell 2»

feO:leJlI'leKllíl II KapTorpacjJll'lecKllíl OOJOp, 37, 199 I. NQ 10,
CTp. 220--223. 8 pliC., .1IlT. 6

Pe1Y:lbTaTbl :lo.lrocpolIHbIX cP0Torpa\l\leTpIP-leCKllx ID\lepe-

1I111lHacblflHoII n.lOTIIHbl «6YKoBeu 2~~(10 1f1\lepeHllú) \leTO-

:10\1 aHa.lllTlllleCKoll npocTpaHcTBeHlloú ]aCellKll (sepxHeil lla-

CTil r-H1ChIllHOIJ ILIOTllllbl) II \leTO:lO\I <1Ha.lllTlllleCKoro Spe\leH-

1101'0 6a311ca (rpeóeHb HaCbIllHOI! IL10TIIHbl) .• .'.1oeTIII"HYTble pe-

]Y:lbl a rbl, xapaKTepll30BaHllble cpe:lllll\111 01U1I6Ka\1I1 111\ :=::.. 3.2
mm. III, = 3.2 mm i III- = 3.4 mm. 1I0KaJaJlll Ilpllro.lHOCTb cjJo-
rOrp3\1\leTp1I4ecKoro 113\lepeIHI51 HaCblllHblX IIJ10TllH.

r-eO.leJlI'leCKllíl II KapTorpacjJll"ecKllíl o6Jop, 37, 1991, NQ 10,
Clp. 224-227, 7 pIlC., :IIIT. 7

Tpe60BaHIUI \Il1HII\la.lbHoro Bpe\leHIl npeO.lOJlelHUI CY.JHO\I

LU.'lKl3a npe,lno.laraK)T npe;1_10:a.::eHl-IeOnTIl\la_lbHoú OICTe\lbl

HanOJ1HeHII51 II OnOpaif\HIIS3Hl151 llIJI1-033. 06eCne4:lIBaI--OWe(1 oe-

301laCHYl--Onepenpasy CY.1Ha B \lIIHll\la.~lbllbIÚ OTpe30K spe\le-

Hl!. Henocpe.'ICTseHHoe In\lepeHl1e CIIJ1, ...lellCTBYKHllIlX H<.tCY,1-

HO• .JOBO.:lbHO 3aTpY.JHllTeJlbHOe, 1I0':lTO\IY B KalleCTse IB\lepll-

Te.:lblloro \leTO..la t1cnO.lb'jOBaJlC5I cPOTorpa\l\leTpHlleCKlIll \Ie-

10.1 l' Bpe\leHHbl\1 óa311CO\l npll nOSTopl-lblX lKCnO'H1ll1lS1X

ULlHna Ha py.IOIHIYKJ cPOTOII.:leHKY. CIIII\IKII ÓbUl1 1I1fOTOJLle-

IIbl YIIIIBepca.16l1oíl IIJ\lepllTe.16Hoíl Ka\lepOl1 l:MK 10 131~
lirmy Zeiss Jena.

(378~5::'~)437.6 Bratisla\a

C,REGOR. V.-MICHALČ'ÁK. O.

Entstehunl! und Ent\\icklunl! des Lehrsluhls lur C,eod;isie der
Slowakisd;en technischen L7ú\ersit;it in Bratisla\a \om Schul-
jahr 1950/1951. Persl;nlichkeiten. die an der Entwicklung teil-
genommen haben. Púdagogisch-Iacbliche Prolilierung des
Lehrstuhls. Zusammenarbeit des Lehrstuhls mit der Praxis und
mit dem Ausland. Erzielte Ergebnisse und ihre Bewertung.

(378 + 528)437.6+ 528.00 1.5

MICHALČ'ÁK. O.-PETRÁŠ. J.

Anteil des Lehrstuhls fiir Geodiisie an der wissenschaftlieh-tech-
nischen Entwicklung der Geodiisie und Photogrammetrie

Geodetický' a kartografický obzor. 37. 1991. Nr. 10. Seite
202 -::'06, Lit. 23

Wissenschaltlich-technische Entwicklung des Lehrstuhls Ilir
(Jeodibic oricntierte sich <.In Liie Entwicklung der \1essgeriitc.
Testung geodiitischer Geriite und Anwendung ingenieurgeolUi-
tischer und photogrammetrischer Methoden im Bau\\esen und
in der Energetik, im Verkchrs- und Wasseringcnieuf\\esen, im
\1 asch inelJ\~esen u nd bei der Uberwacb u nI! der Dvna m ik. der
Dest rukt ionserscheinungcn und morrhog~llc-t isch·o:r Prozesse
der Erdoberfl;iche.

Bearbeitungsverlabren der gleichzeitigen und zweiseitigen tri-
I!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 Bearbei-
tung. Jie ein einfaches lineares Refraktionsmodell ausnutzt.
das dle Elimination des veriinderlicben systematischen Einflus-
ses der vertikalen Refraktion ermoglicbt.

52~. 74(21) + 624.0 I

GREGOR. V.-BARTOŠ. P.

Photogrammetrische Messung fiir die Rekonstruktion ausgewiihl-
ter Bauobjekte

Geodetický a kartografický' obzor. 37. 1991. Nr. \0, Seite
::'10-214.10 Abb.

PbolOgrammetriscbe Messung der wirklicben Raumform van
zwei Hiinl!erobrleitungsbrucken und eines vom Brand defor-
mierten Sebalendacbes. Anwendung der Vorteile der analyti-
schen Losung und der analogen slercophotngrammetrischen
Auswertung.

528.4~2.5 :624.2/.8

STANĚK, V. KOPÁČ'IK, A.~SVOBODOVÁ. B.-PLACH,
H-FABIANKOWITSCH . .I.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 37/79, 1991, číslo J() 199

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

Ooc. Ing. Viktor Gregor. CSc ..
prof. Ing. Ondrej Michalčál(, CSc.,

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Katedra geodézie (KG) je jednou z troch odborných ka-
ledier odboru geodézia a kartografia (GaK) na Staveb-
nej fakulte (SvF) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave. Vznikla v septembri 1950 na zeme-
meračskom oddeleni Slovenskej vysokej školy technic-
kej (SVŠT) po zrušeni ústavov a vytvorení katedier [2].

Na vznik a činnosl' katedry boli rozhodujúce geode-
tické ústavy (celkom 5). ktoré postupne od založenia
SVŠT v školskom roku (šk. r.) 1938/1939 boli na zeme-
meračskom oddeleni vytvorené. Tieto ústavy tvorili od-
borný geodetický úlklad pre vznik KG, ako jedinej na
zememeračskom oddelení SVŠT. Jej vedúcim bol. od-
bornej 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 mapo-
vania (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 geodé-
zie (ÚNG) a Ustav fologrametrie a topografie (UFT).
Ústav geodézie vznikol na zememeračskom oddeleni na
začiatku vzniku SVŠT. Jeho prednostom bol vymenova-
ný prof. Ing. dr. Alois Tichý z Brna. ale výučbu pre po-
litické udalosti nezačal, a preto ústav viedol a aj celú
výučbu geodézie na všetkých oddeleniach SVŠT zabez-
pečoval 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 rektifi-
kačnej siene (CRS). V šk. r. 1942/1943 vznikli z hl'adis-
ka 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 po-
stupne 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 nedo-
statku profesorov boli vedením ústavov a výučbou po-
verení suplenti a honorovaní docenti. z ktorých sa po-
stupne stali známi profesorí na odbore geodézia a kar-
tografia 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. Prie-
storové umiestnenie ústavov bol o vačšinou v provizó-
riách a prístrojové vybavenie tvorili len najnutnejšie
meračské pomócky a prístroje ako rásma. hranolčeky,

výtyčky a teodolity. ktoré vysokej škole poskytla štátna
správa a tiež UNRRA. Po druhej svetovej vojne sa prí-
strojová 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 urýchle-
né dobudovanie pozemkového katastra a vyhotovenie
mapových podkladov na obnovu vojnou zničeného hos-
podárstva 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 (predno-
sta 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 orien-
tovaná na teoretický a praktický výskum všetkých ty-
pov geodetických prístrojov a po jej dobudovani mala
slúžii aj technickei verejnosti a vykonával' aj odborné
(testovacie) skúšky prístrojov.

Vysokoškolský zákon z roku 1950 zmenil organizač-
nú štruktúru na vysokých školách [I]. Boli zrušené ústa-
vy a ako základné jednotky pedagogickej. vedeckej. vý-
chovnej a organizačnej práce vznikli katedry.

Na odbore GaK SVŠT vznikla jediná katedra - KG.
ktorej vedúcim bol prof. dr. Ing. Pavel GáL DrSc .. a ta-
jomníkom do marca 1951 Ing. Anton Suchánek a po-
tom 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 za-
meraním netvorilo jednoliaty celok a nevyhovovalo vte-
dajším 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-odborný-
mi hl'adiskami. ale aj priestorový'm umiestnením jed-
notlivých častí katedry. Treba však uviesl'. že svoju úlo-
hu tu zohrala aj tradícia ústavov. ktorú bola vel'mi silnú.

2. Personálny vývoj katedry, jej pedagogické a odborné
zameranie

(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. Ludo-
vít Kalina. Ing. Jún Lorinčík. Ing. Štefan Roman. Ing.
Imrich Mace.i, Ing. AnIOn Suchúnek. Ing. Ondrei Mi-
chalčúk 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 sna-

hou 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) vy-
tvorený základ kartoreprodukčného laboratória pre
praktickú laboratórnu výučbu užitej kartografie a re-
produkcie 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 vý-

učbu geodézie, fotogrametrie, užitej kartografie a repro-
dukcie múp a topografického kreslenia na zememerač-
skom odbore a geodéziu na všetkých 5tavebných odbo-
roch vrátane architektúry. Od šk. r. 1952/1953 aj výuč-
bu 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 kvalifiko-
vani vysokoškolski pedagógovia. Počinajúc šk. r.
1950/1951 vznikli vedecké ašpirantúry. Katedra im od
začiatku venovala pozornosť a do dnešných dni vycho-
vala 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 foto-
grametrie (VLF), ktorého vedúcim bol prof. P. Gál.
VLF 5a postupne vybudovalo na vysokú odbornú úro-
veň a výsledky jeho vedeckovýskumnej činnosti sú znú-
me 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 kartogra-
fia a reprodukcia máp a Topografické kreslenie a ich
výučbu zabezpečuje Katedra mapovania a pozemko-
vých úprav, ktorá vznikla v šk. r. 1956/1957.
V šesťdesiatych rokoch ( 1967) vznikli pre všetky kate-

dry 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 teraj-
šom námestí Slobody a Starohorskej ulici.

V prvom obdob i vzniku mala katedra pre pedagogicko-
výskumný 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. Nes-
kór bol tento prístrojový park systematicky doplňovaný
prístrojmi firiem MOM (MR), Zeiss Jena, domácej Me-
opty a pristrojmi sovietskymi. Po presťahovaní katedry
do jej terajších priestorov SvF, katedra vybudovala geo-
detické laboratórium podra najnovších poznat kov labo-
ratórnej výučby a fotogrametrické laboratórium ako
VLF. V geodetickom laboratóriu sú vybudované dobré
podmienky pre praktickú laboratórnu výučbu z geodé-
zie a inžinierskej geodézie. Má sériu vybudovaných pi-
lierov s dostreďovacimi zariadeniami. konzoly. výškové
body, verkú sériu cierových diapozitivnych alebo me-
chanických značiek a komparátor na meracie pásma.
Katedra má v súčasnosti vyše 130 teodolitov a 60 nive-
lačných prístrojov róznych typov a presnosti, vyše 20
autoredukčných tachymetrov, 8 dvojobrazových diar-
komerov (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, foto-
teodolity Zeiss, stereometre, jednosnimkový kompará-
tor Zeíss Komes, stereometrograf, koordimeter, širo-
kouhlé komory, autograf A8 a A5 a univerzálne fotoko-
mory Zeiss UMK 10.
V šesťdesiatych rokoch mala katedra k dispozícii,

v predstihu pred praxou, pomerne moderné vybavenie,
postupne sa však rozdiel vyrovnal. Najviac prístrojové-
ho vybavenia pre geodéziu a fotogrametriu získala kate-
dra v rokoch 1965-1979. Súčasne pristrojové vybave-
nie 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 ve-
decko-technického rozvoja geodézie a fotogrametrie.
Ak si uvedomime, že katedra ročne zabezpečuje výučbu
predmetov pre vyše 1000 študentov SvF a Fakulty ar-
chitektúry STU, potom prístrojové vybavenie katedry je
nedostatočné.
V nadvaznosti na meraciu geodetickú a fotograme-

trickú techniku, katedra systematicky zabezpečovala aj
potrebnú výpočtovú techniku, ktorá sa vo svojom vývo-
ji postupne menila od klasických počítačových strojov
cez elektronické kalkulačky k súčasným personálnym
počítačom rady PC /XT, AT, 386 s možnosťou ich na-
pojenia na ETERN ET-ovú siet', s ktorou je prepojená
katedra na centrálny počitač ARIX, resp. počítače
ostatných fakúlt STU. Zásluhu na vybudovaní výpočto-
vej 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 fotograme-
trie), ktorá výrazne ovplyvňovala praktickú úroveň vý-
učby z predmetov. Od roku 1957 má v priestoroch Po-
čúvadlianskeho jazera v Štiavnických vrchov (pri Ban-
skej Štiavnici) vybudovaný cvičný priestor s polohovým
a výškovým bodovým porom na praktickú výučbu v te-
réne z geodézie. Poznatky potvrdzujú, že táto forma vý-
učby 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 a získavajú zručnosť pri technických, techno-
logických, kvalítatívnych, grafických a iných činnosti-
ach.

4. Zabezpečenie výučby učebnými pomockami

Vefmi pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že napriek
obťažným materíálovým podmienkam katedra zabezpe-
čila pre výučbu predmetov obsluhovaných katedrou:
Geodéziu, Inžiniersku geodéziu a Fotogrametriu, učeb-
nice, 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 vysokoškol-
ských učebníc, 8 učebných pomocok pre laboratórnu
a praktickú výučbu v teréne z uvedených predmetov [3].

Systematickú pozornosť venovala katedra kvalífikačné-
mu rastu pracovníkovo Prakticky všetcí pedagógovia,
resp. vedeckí pracovníci majú vedeckú hodnosť kandi-
dáta 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. Ve-
decko-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 198L 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 docen-
tav. 12 odborných asistentovo 2 výskumných pracovní-
kov. 2 interných ašpirantov a 8 technických a technic-
kohospodárskych pracovnikov.

Katedra pomerne veľkú pozornosť venovala diplo-
movým a študentským vedecko-odborným prácam
(ŠVOč') a postgraduálnemu štúdiu. najma z oblasti inži-
nierskej geodézíe [3]. Na katedre úspešne obhújilo vyše
500 študentov diplomové práce a práce švoC [3].

Katedra a jej pracovníci majú pomerne rozsiahly a veľ-
mi dobrý styk so spoločenskou praxou na úseku vedec-
ko-technickom a pedagogicko-výchovnom. Veľmi úzko
spolupracujú s organízácíami Slovenského úradu geo-
dézíe a kartografíe. so stavebnými organízáciamí pre-
dovšetkým s Dopravoproiektom. Š. p. Hutnímí montá-
žami Ostrava. Doprastavom. š. p .. Riaditeľstvom diar-
nic. Vodohospodárskou výstavbou. Š. p .. Povodím Hor-
nádu a Bodrogu. Mestskou správou komunikúcii. Ató-
movými elektrárňami v Jaslovskych Bohuniciach a Mo-
chovciach 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 praco-
vískami najmii s Ústavom merania Slovenskej akadé-
mie vied v Bratislave. s Výskumný'm ústavom inžínier-
skeho stavlteľstva v Bratislave, s Výskumným ústavom
geodetickým, topografickým a kartografickým v Zdi-
boch a s Výskumným ústavom geodézie a kartografie
v Bratislave. Táto spolupráca má obojstranný vedecko·
technický a pedagogicko-výchovný význam a prínos.

Vel'mi dobrú spoluprácu má katedra aj so sesterskými
geodetickými katedrami, najma na Fakulte stavební
Českého vysokého učení technického v Prahe, na Sta-
vební 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 za-
hraničí, najma v rámci družobných dohod alebo dohod
o spolupráci. Tu treba spomenúť veľmi dobrú a aktívnu
spoluprácu s Novosibírskym inštitútom inžinierov geo-
dézíe, fotogrametrie a kartografie (NIIGAiK) v Novosi-
birsku (ZSSR), s Vysokou školou geodézie a pozemko-
vých úprav v Székesfehérvári (M R), ďalej s Technickou
univerzitou v Budapešti, s Politechnikou Slaskou v Gli-
wiciach a s Politechnikou Lódžskou v -ódži (PR), a to
na úseku geodézie, fotogrametrie a inžinierskej geodé-
zie. V posledných rokoch sa úspešne rozvija spolupráca
s Technickou univerzitou vo Viedni, Budapešti a v Gra-
zi. Katedra v rokoch 1960-1980 patrila medzi vzorové
pracoviská a navštívilo ju mnoho významných organi-
zácií. osobnosti a delegácií z ČSFR i zo zahraničia [3].

Katedra má úspešnú aj zahraničnú expertiznu čin-
nost'. 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 na-
ši 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. Gre-
gor. 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 v oblasti geo-
dézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie

Pracovníci katedry sa veľmí aktívne zapájajú do vedec-
kovýskumnej čínnosti a na riešení nových vedecko-
techníckých 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 me-
tod a postupov geodézie, inžinierskej geodézie a foto-
grametrie [4].

Pracovníci katedry v rámci expertíznej činnosti tiež
vykonalí niekoľko desiatok geodetických, ínžiniersko-
geodetických 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-vý-
chovnú 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 geo-
detických a fotogrametrických meraní a v ich vyhodno-
covaní modernou výpočtovou technikou. Ďalej na apli-
kácie a rozvoj metód a postupov pri vytyčovaní, najma
inžínierských a strojárskych zariadení a meraní posu-
nov stavebných objektov, najma mostov. príehrad a ja-
drových elektrárni a na sledovanie morfogenetickej dy-
namiky terénu. najma v nízkych a vysokých pohoriach.
Prof. dr. Ing. Pavel Gál, DrSc., mat mimoriadnu zá-

sluhu 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 kate-
dry a jej činnost' významne ovplyvnili okrem zakladate-
ra 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 admini-
strativni pracovníci, najma Ladislav Kožehuba. Jozef
Rusina. Vojtech Sýkora, Vojtech Gottlieber, Floríán
ř)určanský, Juraj Zsigó, Stanislav Rybár. Darina Cvan-
gová. E:tela Kubalcová. Zuzana KubíČková. Magdaléna
Gergerová, Mária Rožnayová a iní.

KG má bohatú pedagogicko-výchovnú, vedeckovýs-
kumnú, publikačnú a expertíznu odbornú činnosť. Za
uplynulých 40 rokov vychovala celý rad vysoko kvalifi-
kovaných odborníkov (študentov. ašpirantov, postgra-
dulantova pod.) pre potreby spoločenskej praxe. Treba
poďakoval' všetkým, ktorí sa priamo alebo nepriamo
podierali na budovaní katedry. V súčasnej dobe má ka-
tedra vcelku dobré personál ne, vermi dobré priestorové
a primerané pristrojové vybavenie, ktoré v ďalšom ob-
dobí chce zlepšovať. Má vermi dobrú spoluprácu s pra-
xou a so školami doma i v zahraničí. Snahou všetkých
pracovníkov katedry je dobudoval' pracovisko, ktoré po
pedagogicko-výchovnej a vedecko-odbornej stránke bu-
de patrit' medzi popredné pracoviská v ČSFR.
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Začiatky vedeckovýskumnej činnosti možno klásl' do
obdobia vzniku Katedry geodézie (KG), t.j. na začiatok
paťdesiatych rokov. Cieravedomejšia vedeckovýskum-
ná činnosl' pracovníkov katedry v oblasti discíplín, kto-
ré katedra zabezpečuje sa začala rozvíjať po uzákoneni
vedeckých ašpirantúr v školskom roku 1950/1951, ktoré
podmieňovali požiadavky na kvalifikačný rast pedagó-
gov. Od tohoto obdobia sa začali rozvíjal' úlohy pre or-
ganizovanú vedeckovýskumnú činnosl'. Od roku 1956.
po vzniku samostatného Vedeckého laboratória foto-
grametrie (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-

riadení a meračských pomocok jednak pre pedagogický
proces a jednak na odborné expertízne práce. Ďalej sa
orientovala na výskum a testovanie geodetických prí-
strojov a na aplikáciu geodetických metód pri odborne
a technicky náročných úlohách v praxi. V oblasti geodé-
zie výskum tvorili jednak nové meracie pomocky ako
jednoduchá tachymetrická lata pre dvojnitkovú tachy-
metriu, priesvitné zobrazovacie trojuholníčky nového
typu a súprava na grafický výpočet súradnicových roz-
dielov 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 fotoregi-
stráciou čítania na teodolitoch a dvojobrazových diar-
komeroch, 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 geodetic-
kých 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. začlene-
né do záverov kongresov FIG v roku 1965 a 1971, čím
boli potvrdené metódy na overovanie charakteristik ge-
odetických prístrojov. V oblasti výskumu v geodézii bo-
li významné aj formulácie požiadaviek používatel'ov na
koncepciu jednoduchých elektronických dial'komerov
a tachymetrov, ktoré bol i v rozpore s koncepci ou býva-
lej NDR. vývoj týchto prístrojov po roku 1983 koncep-
ciu katedry potvrdil. V osemdesiatych rokoch výskum
sa v rámci základného výskumu "Určovanie metrolo-
gických charekteristík meracích systémov a objektov
geodetickými a fotogrametrickými metódami" oriento-
val na priestorové pretínanie napred a odvodenie kom·
plexných charakteristík presnosti bodu v priestore, na
analýzu a optimalizáciu geometrickej konfigurácie v ro-
vine [I I]. Výsledkom boli pomocou počítačov vypraco-
vané grafy-izočiary presnosti, ohraničujúce oblasti róz-
nej presnosti.
V oblasti aplikácií geodetických metód možno uviesť

príklad zakrytia zimného štadióna v Bratislave v roku
1958 v súvislosti s konaním majstrovstiev Európy v kra-
sokorčul'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 apli-
koval pri vytyčovaní prvých obytných panelových oh-
jektoch v Bratislave v roku 1958 (GaKO, 5. 1959. Č. 9. s.
161-165) a pri montovaných oceľobetónových priemy-
selných halách [5]. V rámci tejto problematiky boli vy-
konané aj rozsiahle experimentálne merania pri výrobe
prefabrikovaných stavebných dielcov a foriem. Výsled-
ky riešenia sa využili na skvalitnenie výroby stavebných
dielcov a bol i odovzdané Výskumno-vývojovému závo-
du stavebného strojárstva a l'ahkej prefabrikácie v Bra-
tislave.
Pre stavebnú prax boli prínosné aj geodetické postu-

py 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 me-
tódy pravouhlých súradníc a pretínania napred [9].

Druhé obdobie vedeckovýskumnej činnosti katedry.
od roku 1970 až po súčastnosf, je charakterizované vy-
tvorením pevnej organizačnej štruktúry, ktorá bola
uplatňovaná v oblasti základného a aplikovaného výs-
kumu. V tomto období bol výskum orientovaný na opti-
malizáciu štruktúr procesov geodetických a fotograme-
trických meraní (GaKo, 29, 1983, Č. 2, s. 41-47), na
-optimálne postupy merania, vyhodnocovania a posud-
zovania presnosti výsledkov geodetických meraní ov-
plyvnených 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.

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 vedecko-
technickému rozvoju geodézie, resp. inžinierskej geodé-
zie. Výsledky niektorých výskumných a expertíznych
prác majú priekopnicky charakter a sú uznávané nielen
v ČSFR, ale aj v zahraničí.

3. Výsledky vedecko-technického rozvoj a v inžinierskej
geodézii

Článok o rozvoji inžinierskej geodézie z hl'adiska príno-
su 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 geo-
detickej 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 po-
sunov objektov hlavných výrobných blokov (HVB). Vy-
pracovaný 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 Mo-
chovciach (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 (Ga-
KO, 33, 1987, Č. 2, S. 48-50). Poznatky z merania posu-
nov objektov na JE V-I sa ekonomícky využili na úpra-
vu 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 (SAV) v Bratislave dobudované nové
meracie systémy - automatizovaná elektronicka hy-
drostatická 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 získava-
jú spol'ahlivé systematické informácie o správaní sa ob-
jektov 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 me-
todiky 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 po-
stupy a metodiky na vybudovanie vytyčovacích sietí. na
vytyčovanie a kontrolné merania sa plne osvedčili a pri-
speli 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 prie-
hradách (Ružín, Bukovec, Liptovská Mara, Starina),
ktorýmí boli navrhnuté a realizované meracíe systémy
na meranie posunov a náklonu objektov sypaných prie-
hrad (GaKO, 25,1979, č. 5, s. 136-141), ďalej geode-
tické merania pri výstavbe štólní a tunel ov z prefabriko-
vaných klenbových konštrukcií, pre ktoré boli vypraco-
vané metodiky meraní a ďalšie geodetické práce a me-
rania rámcove uvedené v [3].

Významný vedecko-technický prínos majú aj na-
vrhnuté 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 (Ga-
KO, 37, 1991,Č. 3, s. 45-50) a meracie a výpočtové sy-
stémy na geodetické sledovanie dynamiky zosuvných
území v horských oblastiach (GaKO, 37, 1991, Č. 5, s.
89-93).

V paťdesiatych rokoch došlo k renesancii pozemnej fo-
togrametrie. V podmienkach Strednej Európy to
podnietila inovácia a vývoj nových prístrojov vo vtedaj-
šom podniku VEB Car! Zeiss Jena. V závislosti na vývo-
ji nových prístrojov a ích moderných prvkov (selsynové
prevody, automatická registrácía údajov a pod.) sa ori-
entoval aj na fotogrametrický výskum.

Nové prístrojové vybavenie katedry, potreby národ-
ného hospodárstva a praxe ako aj skutočnosť, že roz-
hodnutím vtedajšieho Ministerstva školstva ČSR bol o
zriadené od roku 1956 VLF Slovenskej vysokej školy
technickej sa podnietil fotogrametrický výskum na ka-
tedre. Orientoval sa najma na rozvoj aplikácií metód
pozemnej fotogrametrie, rozvoj teórie a vývoj nových
prístrojov a zariadení. Dobrý prehl'ad o orientácii výs-
kumu vo VLF a niektorých aplikáciach podává príspe-
vok v [4].

Jedno prvých smerovaní výskumu sa orientovalo na
využitie metód pozemnej fotogrametrie prí povrchovej
ťažbe nerastov (kameňolomy, antimonová baňa), na za-
meriavanie stavebných pamiatok, na úlohy vodohospo-
dárskeho výskumu a výskumu deformácií a pretvorení
konštrukcií stavebných objektov.

Pri ťažbe surovín v paťdesiatych rokoch sa začali vyu-
žívať komorové odstrely. Na vypracovanie projektu ko-
morových 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 tachyme-
trická 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 ro-
vinách rovnobežných so základnicou. Najma druhé dva
spósoby poskytovali dobre čitatel'né grafícké podklady
pre projekčné práce.

Na túto úlohu nadvazovalo overenie pozemnej foto-
grametrie na vyhotovenie kubatúrnych máp na požiada-
nie podniku Sokolovské hnědouholné doly a briketárny
na lome Libík v rokoch 1960-1961 [13]. Na vel;kolo-
moch mosteckého hnedouhol'ného revíru sa pokračova-
lo 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 lokálne-
ho 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 sle-
dovaním poklesu povrchu terénu vplyvom splynovania
menej kalorického uhlia v Březne u Chomutova v ro-
koch 1963-1964 [15].

Problematikou blízka aplikácia uvedených spósobov
meranía, bolo sledovanie smeru a rýchlosti katastrofál-
neho zosuvu v Handlovej, ktorý vznikol na prelome ro-
kov 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 zosu-
vu. Priebeh fajkovite ohnutých ciest a medzí naprieč zo-
suvom 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 nebez-
pečie, že nasunutá zemina ohrozí hlavnú ťažnú štólnu.
Meralo sa cel kove 7 etáp.

Najdlhšie sledovaným zosuvom bol zosuv materiálo-
vého kameňolomu v blízkosti ružínskej priehrady. Cel-
kove 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 geolo-
gické pomery a stavebná, resp. banská činnostť. Podko-
pané územia zaviedli našich kolegov na Hornú Nitru,
stavebnou činnsťou vznikli zosuvy v Devíne, pri Zvole-
ne a na ďalších miestach. Periodicky sa zameriavajú zo-
suvné terény pri Lubietovej, Klieštine (Dolná Mariko-
vá), Finticiach, Hájoch, Harvelke a Sigorde [17], [18].

Ústav stavebníctva a architektúry SAV na začíatku
čínnosti VLF zadal úlohu fotogrametrického merania
priehybov róznych typov, ním vyvíjaných nosníkov
a stavebných prvkov. Neskór zadal úlohu merania plo-
chy zošuvereného povrchu ocel'ových nosníkov, vply-
vom rozdielneho zaťaženia z hl'adiska smeru a vel'kosti.

V spolupráci s Výskumným ústavom vodohospodár-
skym sa v rokoch 1962-1968 riešili úlohy hydrotech-
nického výskumu na modeloch a stavbách. Boli to úlo-
hy zaoberajúce sa meraním statických a kinetických ja-
VOy.

Metódou kvázi leteckej stereofotogrametrie sa v ro-
koch 1962-1963 zisťovali zmeny povrchu dna modelu
riečišťa vplyvom strednej a vysokej hladiny povodne.
Podobne sa zmeralo vývarisko pod hrádzovým modelo-
vým sklzom. Ako letecká komora sa použil adaptovaný
fototeodolit na blízke vzdialenosti umiestnený nad mo-
delom. 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 rie-
ky pri vchode do Zimného prístavu, sa pre tento ústav
riešili v rokoch 1963-1964 [19]. Meranie povrchu hla-
diny na modeloch vplyvom rázovej vlny sa skúmal v ro-
koch 1967-1968. Podarilo sa vyriešiť problém "zvidi-
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tel'nenia" hladiny a skonštruovať elektrickú uzávierku
objektívov. Vtedajšie mechanické uzávierky stereome-
trických komor nezabezpečovali dostatočne presnú syn-
chronizáciu vyhotoveni a snímkovej dvojice. Všetky prá-
ce v tej dobemali priekopnícky charakter.

V počiatkoch výskumnej činnosti VLF, ako sme spo-
menuli, naboli k dispozícii zariadenia na meranie kyne-
tických javov. Na takéto účely sa vyvinula synchronná
uzávierka s klapkou pred objetívom adaptovanej dvoji-
ce fototeodolitov. Tento jednoduchý typ uzávierky sa
v roku 1963 použil aj pri meraní kvality odpruženia vy-
víjaného automobilu Tatra 603, na meranie stability ria-
denia pri bočnom vetre.

Vo VLF sa v rokoch 1966-1967 vyvinula aj širokou-
hlá fotokomora [20] s možnosťou zaostrenia objetivu na
4 štandardné vzdialenosti od blízkej po nekonečno.
V tej dobe ešte optické firmy nemali vo výrobnom po-
grame širokuhlé komory. Princip zaostrenia (žial' nepa-
tentovaný) sa neskór použil aj pri vývoji továrensky vy-
rábaných fotograrmetrických komor.

VLF sa na počiátku sedemdesiatych rokoch podiera-
10 na testovaní meračských komor pre inžiniersku foto-
grametriu pre firmu Carl Zeiss Jena. Charakterom blíz-
kym týmto prácam možno zaradiť kandidátsku dizertač-
nú prácu Ing. P. Bartoša. CSs .. v ktorej riešil problema-
tiku statického a dynamického testovania fotograme-
trických vyhodnocovacich pristrojov (v roku 1976).

Ďalšie smerovanie fotogrametrického vyskumu
v spolupraci s Výskumnym ustavom lesného hospodár-
stva vo Zvolene od roku 1966 sa orientovalo na vyskum
deštrukcie pódy nad hornou hranicou lesa vplyvom róz-
nych 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 pro-

blémom presné a rýchle určovanie priestorového tvaru
a pretvorenia objektov. Moderné fotogrametrické mera-
cie systémy umožňujú z fotogrametrických obrazov ur-
čoval' presné súradnice objektov s presnosťou na nie-
kol'ko mm, ale aj na desatiny mm. Preukázali to prak-
tické aplikácie: meranie ocel'ovej priemyselnej haly
pred rekonštrukciou, etapové meranie silážneho železo-
betónového žl'abu oporných stien dial'ničného mosta,
dlhodobé kontrolné meranie viaduktu Podtureň a me-
ranie 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 ko-
lektív 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 kali-
brovali 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].

V rokoch 1961-1963 na požiadanie Správy TANA-
P-u sa naskytla zaujímavá úloha fotogrametricky zma-
poval' 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 Koši-
ci ach, ktoré v roku 1975 vykonala Katedra kovových
a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty. kolektív KG
fotogrametricky meral pretvorenie zvislých a vodorov-
pých prvkov konštrukcie, spósobených zaťažením a pre-
súvaním žeriavu. Okrem fyzikálnych meraní na niekol'-
kých miestach, fotogrametrické meranie poskytlo infor-
mácie 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 shedo-
vej strechy haly deťormovanej požiarom.

Uvedomujeme si, že prí najiepšej našej snahe nebolo
možné podal' úplný a objektívny pohrad. Kolektiv, kto-
rý- sa svojou prácou zúčastňoval na vednom rozvoji dis-
ciplín 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 po-
hrad, aby si prečítal aj príspevky uverejnené v GaKO.
Do pozornosti čitaterO\ odponičame aj ediciu vedecko-
odborných zašitov KG a VLF. ktorá bola založená v ro-
ku 1958. Doteraz v tejto edicii vyšlo 15 zošitov v nákla-
de po 100 kusov. ktoré bol i rozoslané výskumnym a od·
borným organizáciam a jednotlivcom v' ČSFR i v zahra-
ničí. Edicia publikovala výsledky a poznatky výskum-
ných a expertiznych prác a má vermi dobrý ohlas od-
bornej verejnosti doma i v zahraničí.
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Katedra geodetických základov
SvF STU v Bratislave

Test rovnosti vplyvu refrakcie na
obojsmerne merané zenitové uhly

Ing. Milan Fabián, CSc.,
Ing. Jozef Kožár,

doc. Ing. Štefan Sokol, CSc.,
Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU

v Bratislave

Pri súčasnom vývoj geodetických pristrojov a výpočto-
vej techniky, má trigonometrická metóda merania pre-
výšení 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 vzdia-
lenosl'. 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 re-
frakcie. Jednou z možností eliminácie tohto vplyvu je
súčasné, obojsmerné a opakované meranie zenitových
uhlov. Za predpokladu rovnosti refrakčných koeficien-
tov na oboch koncoch zámery je priemerné prevýšenie
zbavené refrakčného vplyvu (hypotéza Ho).

V článku na konkrétnom priklade ukážeme postup
spracovania nameraných prevýšení, umožňujúci testo-
val' uvedenú hypotézu Ho. Pre prípad zamietnutia Ho je
navrhnutý alternativny postup spracovania nepredpo-
kladajúci rovnosl' refrakčných koeficientov (hypotéza
Hl)' Následný výpočet výšok meraných bodov je reali-
zovaný multivariátnou analýzou umožňujúcou odhad
výškových posunov a ich interpretáciu.

Prevýšenie určené trigonometricky vypočítame podl'a
vzl'ahu

I _ cos (z:, - yl2)
11" - s" . (' )'SIn Z - v

" I

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

Si, dížka tetivy P, P: ' kde P; je priesečník nor-
mály k referenčnému elipsoidu vedenej
z bodu Pi' s plochou rovnobežnou k elip-
soidu prechádzajúcou bodom Pi,

yCC = (Si,! R) pCC uhol zovretý normálami
k elipsoidu v bodoch Pi aP,.

Pre súčet refrakčných uhlov Pii' Pii platí:

P = Pi' + P,i = 2009 + y - « + zf,). (2)

V uvedenom vzl'ahu neuvažujeme miestne zmeny zvisli-
cových odchýlok, ktoré sú v našom pripade zanedbate\'-
nej hodnoty. Vplyv vertikálnej refrakcie na meraný ze-
nitový uhol vyjadríme pomocou koeficientu rekfrakcie
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k = ki, = k" = 2ply. (3)

Presnosť prevýšenia h:, vypočitaného podl'a vzťahu
(I), určíme pomocou zákona hromadenia chýb. Prevý-
šenie h:, je ./(s, z, y). Za predpokladu, že vplyv mi' je za-
nedbatel'nej hodnoty a že y == 0, platí pre ml vzťah

ml; = (cos zlsin z)Cm,C + (s/sinCz)C(mclp")C.

Podobne móžeme vyjadriť aj strednú chybu v určení re-
frakčného koeficientu mk

mk = 2ml'ly, kde ml~ = m/c" + m/~', = 2mc

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

Nech na oboch koncoch zámery P, PI sú súčasne merané
í:enitové uhly z,;, zf, v n sériách (replikáciach). Z name-
raných 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 predpo-
kladať, že prevýšenía boli určené s rovnakou vnútornou
presnosťou, reprezentovanou strednou chybou alc. Pre-
výšenia vypočítané v jednotlivých sériach spÍňajú nasle-
dujúci deterministický model

Uvedené rovnice sú vlastne rovnicami priamky h,; =

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

(pre opačné prevýšenie) a b = tg qJ = sc/2R. V matico-
vom 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 eliminá-
cie systematického vplyvu zhodný s postupom aproxi-
mácie funkčného vzťahu [3, s. 110]. Na základe uvede-
ného deterministického modelu určíme rozdielne vekto-
ry parametrov (a b) pre Ho a Hl'

Hypotéza Ho

V tomto prípade sú parametre (a b) dané vzťahmi:

a = h = (I12)[Wb:; - F h;;)(iTj) - I],
b = tg (p = scl2R.

Na posúdenie platnosti hypotézy ~J vypočítame stred-
nú chybu

Hypotéza H.
Odhad vektora parametrov (a *b *), vykonáme podl'a
vzťahov pre druhý lineárny model merania:

[%:] = (A/A) IATh',

(O"nc = vTvl(n - 2), v = h' - A [%:].
Platnosť hypotézy Ho móžeme posúdiť dvoma spa-

sobmi:
a) Posúdenim štatistickej významnosti Fisherovej ná-

hodnej premennej F = a} I(O"lc ln) s (n - 2)
a n(m - I) stupňami vornosti (m vyjadruje počet me-
raní v jednej sérii) na hladine významnosti a. Analo-
gicky je možné posúdiť štatistickú významnosť podie-
lu disperzií pre Hl F= (o"nC/(a? ln). Týmto testom
posudzujeme vhodnosť použiti a parametrov (a b),
resp. (a * b*) na vyjadrenie systematického vplyvu

~, H : k =k

" o , J J'o
() L>h L>h L>h :EL>h::r 12 29 9ir- (mj (mj (mj (mmJ

1 73.0632 12.0313 -85.0941 0.4
2 73 0723 12.0232 -85 OGe;3 -0.8
3 73.0905 12.0212 -85.0941 -2.4

H : k, Jtk J'1

1 73.0648 12.0266 -85.0856 6.8
2 73.0e;94 12.0289 -85.0970 1.3
:3 73.0710 12.0210 -85.0954 -3.4

4c:l/r: 3. 91 mm 2.86mm 2. 72mm
1
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vertikálnej refrakcie. Ak F>F,,, ,,,'," ,,(I-a),
móžeme konštatovať, že parametre (a h) nie sú vhod-
nou (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' 12R), 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 opač-
nej nerovnosti I1h > 2, Srn" zamietneme hypotézu Hli
a využijeme alternativnu hypotézu H,. V ďaľšom
spracovaní nameraných prevýšení použijeme para-
meter a*.
Na popísaný postup predspracovania nameraných

prevýšení nadviažeme jednoduchou multivariátnou
analýzou [I], pomocou ktorej odhadneme výšky pozo-
rovaných bodov určené v p epochách. Odhad matice
hľadaných parametrov B* vykonáme podľa vzťahu

B* = (X1I:)'X1I:-IY, (9)

kdeje B* (rXp) rozmerná matica hľadaných parame-
trov (r-počet parametrov v I. epoche, p-počet
epóch),

X (k x r) rozmerná matica plánu (k-počet mera-
ných prevýšení) rovnaká pre všetky epochy,

I: (k x k) rozmerná kovariančná matica mera-
ných prevýšeni, rovnaká pr~ každú epochu,

Y (kxp) rozmerná matica nameraných prevýše-
ní.

Výpočet vykonáme dvakrát. Raz s prevýšeniami určený-
mi za predpokladu platnosti hypotézy l!,,(Bil,,) a druhý
krát za predpokladu platnosti hypotézy H,(Bi,,).

Popísaný postup spracovania aplikujeme na jednodu-
chú výškovú sieť (obr. I), ktorá je tvorená tromi bodmi
stabilizovanými vybetónovanými pažnicami s centrál-
nou skrutkou. Za východiskový (vzťažný) bod bol zvo-
lený bod I (V; = 0,000 O ml. Na všetkých troch bodoch
boli v troch epochách súčasne merané obojsmerne zeni-
tové uhly. Meranie v jednej epoche pozostávalo z pia-
tich 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 zo-
stavených do jednotky merania. Presnosť merania zeni-
tových uhlov bola pre príslušnú zámeru vo všetkých
sériách približne rovnaká. Korigované prevýšenia vypo-
čítané na základe hypotézy Ho a H" pre jednotlivé epo-
chy, 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, dá-

va menšie stredné chyby (J,*, a teda aproximácia funk-
čných 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. Gra-
fické 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 zá-
mery. V tomto prípade sú výsledky testovania v súlade
s očakávaniami, pretože na bode 3 umiestnenom v te-
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H H
i ()

/ů) . a":'.[mJ b*. O'*[mmJ a[mJ b O'*[mmJ Áb .. 2.6m
• j • J

• J
2 2 • J u

a*. [mJ b* F F Áb.
J' J • J •

12 73.0062 0.0002 4..97 73.0032 0.0094. 6.01 0.0032 0.0079
21 -73.064.4. 0.0726 1.66 1. 70 -0.0031
23 12.0200 0.0022 3.4.0 12.0313 0.0624. 3.09 -0.0097 0.0009
32 -12.0200 0.04.26 1. 4.0 1. 00 0.0099
31 -96.0960 0.0162 2.4.9 -96.094.1 0.04.16 6.30 0.0203 0.0000
13 96.0902 0.0099 0.93 3.99 -0.0272

snej blízkosti lesa sme predpokladali iné refrakčné pro-
stredie ako na bodoch I a 2, ktoré sú na vol'nom prie-
stranstve. Zaujímavosťou je vysoká vnútorná presnosť
merania reprezentovaná výškovými uzávermi v troj-
úholníku, ktorého obvod je približne 2,5 km. Napriek
tomu, že sa prevýšenia v jednotlivých sériách značne Ií-
šili, 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 epo-

chách 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 za-
mietnutím Hli' Porovnanie výšok medzi jednotlivými
epochami je možné vykonať multivariátnou analýzou,
ktorej detailné použitie však presahuje rozsah tohto prí-
spevku.

1. epocha 2. epocha 3. epocha

B* H 73.0530 73.0726 73.0715
2

H
H 85.0943 85.0952 85.0935o

g

B* H 73.0524 73.0688 73.0724
2

H H 85.0874. 85.0975 85.094.51
g

Metóda súčasného, obojsmerného merania zenitových
uhlov je všeobecne známym a akceptovaným postupom
eliminácie premenlivého systematického vplyvu verti-
kálnej refrakcie. Túto metódu je možné použiť v trigo-
nometrických výškových sieťach a ťahoch trigonome-
trickej nivelácie. Predpoklad rovnosti refrakčných koe-
ficientov na oboch koncoch zámery je však len jednou
z podmienok platnosti 1ft,. Ďalšou a nie poslednou
podmienkou je i rovnosf zmien refrakčných koeficien-
tov určených opakovaným meraním zenitových uhlov.

V článku je ukázaný jednoduchý a numericky nená-
ročný postup overenia nulovej hypotézy Hli' Pre prípad
jej zamietnutia je možné použif spracovanie podl'a al-
ternativnej hypotézy Hl' Navrhnutá alternativna hypo-
téza je však len odhadom uvedeného lineárneho refrak-
čného modelu, a preto je potrebné jej použitie pred
spracovaním dosledne zvážif.
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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 priesto-
rového tvaru. Z metód merania, ktoré pre aplikácie uve-
dené 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 la-
nových potrubných mostov v Piešťanoch a v Nelaho-
zevsi sme použili analytickú modifikáciu priesekovej
fotogrametrie, zatiar čo v prípade požiarom porušených
shedových striech továrenských hál bola jednoznačne
vhodnejšia metóda pozemnej stereofotogrametrie. Roz-
hodujúcim dóvodom na použitie rozdielnych metód je
možnosť identifikácie určovaných bodov. V prípade la-
nových mostov umožňujú spojky lán jednoznačnú iden-
tifikáciu určovaných bodov aj pri monokulárnom mera-
ní na jednotlivých snímkach, zatiar čo súvislý betónový
povrch shedovej strechy možno vymerať len stereosko-
picky.

Priestorový tvar konštrukcíe lanového potrubného mos-
ta 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 med-
zirahlých 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, transformova-
nej do súradnicového systému, bolo možné odvodiť
pretvorenie konštrukcie mosta a z toho vyplývajúci ná-
vrh rekonštrukcie.

II Vzhl'adom na hustotu bodov, body K21 až K28 nie sú vyzna-
čené.

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 stano-
viská 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 cen-
trácie 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 snimko-
vej mierky, z čoho vyplýva snaha voliť fotogrametrické
základnice čo najbližšie k meranému objektu. Minimál-
na vzdialenosť y je limitovaná zorným uhlom objektívu
fototedolitu, ako aj rozmermi objektu. Rozhodujúcim
činitel'om je však vyžadovaná presnosť, v danom prípa-
de pod 30 mm. Za predpokladu zobrazenia celého mos-
ta na jednu snimku, pre širokouhlú komoru UMK 10
Zeiss Jena, vychádza vzdialenosť základnice okolo 60
m, čo zabezpečuje aj vyžadovanú presnosť. Tým sa sú-
časne dosiahol aj optimálny základnicový pomer hl v =
I. -

Snimky sme vyhotovili širokouhlou komorou UMK
10A Zeiss Jena na sklené dosky Topo Orwo, svetlocitli-
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vosť ktorých je 6 DIN. Osi záberu boli orientované na
orientačné body signalizované farbou na zábradlí lavič-
kyobjektu.

Analytické vyhodnotenie snímok vychádza z princí-
pu pretínania napred snímkovými uhlami odvodenými
zo snímkových súradníc. Snímkové súradnice sme me-
ralí 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 usku-
točnila v dvoch následujúcich postupoch:

afínná transformácia fotogrametrických súradníc na
vlícovacie a orientačné body do geodetickej súrad-
nícovej sústavy,

podobnostná (Hellmertova) transformácía geodetic-
kých 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 kontrolova-
li jednak na ósmich signalizovaných bodoch určených
geodeticky, jednak na 28 nesígnalizovaných bodoch de-
finovaných spojkami lán (obr. 3), ako relatívnú pre-
snosť 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 prie-
merná polohová chyba 26 mm (30 ,Lim). Výšková pre-
snosť 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 pre-
to aj pracovný postup a prístrojové vybavenie bolo rov-
naké. Vzhl'adom na vačší počet podrobných bodov bolo
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treba zmenil' sposob ich číslovania (obr. 4). Pre porov-
nanie 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 foto-
gramnetrickej základnice bl so začiatkom súradníc v bo-
de FI (obr. 5). Podrobné body sa potom transformovalí
do súradnicového systému objektu s osou X' v poz-
držnej osi mosta definovanej stredmi kotevných blokov
lán (body LO a L 17 na obr. 5).
Na posúdenie presností merania sme použili 30 ne-

signalízovaných bodov konštrukcie definovaných stred-
mi spojok lán. Ide o relatívnu presnosl' určenú z dife-
rencií medzi meraniami identických bodov z dvoch pro-
tirahlých 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. Meranie deformácie shedovej strechy

Následkom požiaru v dvoch susedných továrenských
halách sa porušili a deformovali shedové (škrupinové)
strechy. Vzhradom na výškové rozpatie strechy nad po-
dlahou (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 využi-
tím počítačovej grafiky.

4.1 Prípravné práce

Dodržanie požiadavky minimálneho počtu snímok pri
daných výškových pomeroch vyžadovalo pomerne pre-
sné 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 ši-
rokouhlým objektívom a s možnosl'ou zaostrenia na ur-
čitú vzdialenosl'. Uvedené podmienky sprňa univerzál-
na meračská komora UMK 10A Zeiss Jena s formátom
snímok 130/180 mm. Na aplikácie blízkej fotograme-
trie dodáva výrobca aj špeciálny ocerový nosník, na
ktor~m možno upevnil' dvojicu komor UMK (obr. 7)
v kahbrovaných vzdialenostiach 320, 580 a 840 mm. Te-
oretickú 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.

Obr. 7 Dvojica komór UMK Zeiss Jena
v úprave na snímkovanie strechy
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Z rozboru daných parametrov strechy a zorného poľa
fotokomory treba na zobrazenie jednej strechy tri stere-
odvojice, s rozložením základníc podľa obr. 6. Ako vy-
plýva z nárysu obrázka, bol o treba stanoviská fotoko-
mory vytýčiť. Ako vlícovacie body sme v hornej časti
strechy, so zasklenou stenou, zvolili styky rohov z nos-

ných pilierov so strechou a na spodnej hrane strechy
boli vyznačené ryskami farebnou kriedou, ako prieseč-
níky rysky s hranou strechy.

4.2 Geodetické a fotogra m etri cké práce

Priestorovú polohu vlícovacich bodov sme určili pretí-
naním napred z bodov štvoruholníka v lokálnom súrad-
nicovom systéme. Polohová presnosť bodov štvoruhol-
níka bola 2 mm a výšková I mm. Pre vlícovacie body 5
mm, resp. 3 mm vo výške.
Jednou z charakteristik univerzálnosti meračskej ko-

mory UMK IOAje možnosť zaostrenia objektívu od 1,4
m do nekonečna. V danom príp~de prichádzalo do úva-
hy 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 zodpove-
dá 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), nara-
stal 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 digi-
tálneho modelu na spoľahlivú definiciu priestorového
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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 pod-
kladu na obrázku 8 zodpovedá strednému profilu v pri-
slušnej snímkovej dvojici. Vlastné vyhodnotenie prebíe-

halo tak, že pracovník pri stole nastavil lupu kresliace-
ho zariadenia na rysku na profile s pravidelným odstu-
pom I m a operátor nastavil meraciu značku stereosko-
picky na model strechy a na stupnici Y čítal výšku bo-
du. Výsledkom vyhodnotenia je rastrový digitálny mo-
del strechy s možnost'ou grafického zobrazenia v re-
zoch.

Výsledky merania mali výstup v trojakej forme:
čísel ne, ako matica výšok podrobných bodov,
graficky vo forme profilov spolu so základným (ne-
deformovaným) profilom, zobrazených počítačovou
grafikou (obr. 9),
graficky vo forme rastrovaného dígitálneho modelu
strechy v axonometrickom pohl'ade (počítačová gra-
fika pozri obr. 10).

Uvedené aplikácie potvrdzujú jednak vhodnost' použi-
tia metód blízkej fotogrametrie pri meraní priestorové-
ho tvaru niektorých konštrukcií, ako východískových
podkladov pre ich rekonštrukciu, jednak majú za ciel'
naznačit' možnosti v prístupe k riešeniu použitím prime-
raných metód v róznych podmienkach (analytické rieše-
nie - stereofotogrametria).

Lektoroval:
Ing. Jiří Šíma. CSc .•

Zeměměřický ústav. Praha

Geodetické práce
prizaťažovacejskúške
mosta Mládeže v Bratislave

Ooc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Ing. Alojz Kopáčik, CSc., Ing. Blanka Svobodová,

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
dr.-Ing. Hans Pla~h, dr.-Ing. Johannes Fabiankowitsch,

Ustav geodézie a inžinierskej geodézie
Technickej univerzity Viedeň, Rakúsko

Nový díal'ničný most cez Dunaj v Bratíslave (pri štu-
dentskom domove Lafranconi) patrí k významným die-
lam mostného staviteľstva. Je súčast'ou dlho očakávané-
ho a potrebného díal'ničného obchvatu Bratíslavy, kto-
rý spája diaľnicu D2 (Brno - Bratislava) s dial'nicou
D61 (Bratislava - Trenčín) a s hraničnými priechodmi
do Rakúska, resp. Maďarska. Celá stavba vrátane esta-
kád 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 stre-
de 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 železobe-
tóno'vý nosník. Výška nosnej konštrukcie je okrem
dvoch sto metrových úsekov v okolí piliera č. 3 kon-
štantná - 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 zákla-
dy. na vonkajšej strane oboch mostov sú na konzolách
vo výške -4,7 m od mostovky vybudované chodníky
pre chodcova cyklistov. Na vnútorných stranách mos-
tov sú na konzolách umiestnené inžinierske siete (obr.
2).

Cel kove mažeme hovoriť o atypíckom stavebnom ob-
jekte mimoriadneho významu, ktorého úspešná výstav-
ba do značnej miery závisí aj od úrovne a kvalíty geode-
tických prác.

Predpokladaný termín na uvedenie do prevádzky (pra-
vého 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-
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tanta a vedúceho zaťažovacej skúšky sa počas skúšky
merali:
a) zvislé posuny základov (7 pilierov a jednej opory),
b) zvislé posuny nosnej konštrukcie (priehyby jednotli-

vých mostných polí),
c) vodorovné posuny nosnej konštrukcie (v smere kol-

mom na pozdížnu os mosta).
Projekt a realizáciu geodetických meraní v plnom roz-
sahu zabezpečovala Katedra geodézie (KG) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave. Pracovníci tohto pracoviska úspešne reali-
zovali 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 prí-
pravných 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 pozoro-
vaných bodoch stabilizovaných čapovými značkami
v smere pozdížnej a priečnej osi mostných pilierov vo
výške 0,5 m nad terénom. Merania boli realizované ni-
velačnými pristrojmi Zeiss NI 007 a invarovými nive-
lačnými latami. Vzhl'adom na maximiálnu dľžku zámer
a daný časový limit bol o potrebné posuny pozorova-
ných bodov na každom pilíery (okrem piliera Č. I
a opory Č. 8) merať dvoma stabilne postavenými prí-
strojmi 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 špeci-
álnymi cieľovými znakmi, ktoré boli upevnené na kon-
zolách pre chodcov, resp. pre inžinierske siete (obr. 3).
Na realizáciu meraní boli použité teodolity Zeiss
THEO 010 B. Stabilita stanovísk prístrojov umiestne-
ných v blízkosti pilierov 2,3 a 6 sa kontrolovala mera-
ním 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 zaťa-
žovacích fázach bol i vypočítané a do centra bezpro-
stredne hlásané hodnoty zvislých posunov jednotlivých
pozorovaných bodov. Z časových a technických dóvo-
dov museli byť aj vo vnútri trámu počas celej zaťažova-
cej skúšky stabilne postavené všetky prístroje. V krat-
ších poliach (č. I, 4, 5, 6 a 7) boli postavené dva
a v dlhších (č. 2 a 3) až štyri prístroje. Maračská skupi-
na pozostávala z merača, zapisovateľa meračského po-
mocníka ("latára") a aj osvetľovača (existujúce osvetle-
nie bol o pre meranie nevyhovujúce).
Vykonanie merania (vrátane vyčíslenia hodnót posu-

nov) na všetkých pozorovaných bodoch a odovzdania
výsledkov do riadiaceho centra v rozpatí maximálne 15
minút bolo nielen technickým, ale aj organizačn)'m pro-
blémom. Momentálna stabilita zaťažovaného objektu
sa v každej zaťažovacej fáze posudzuje na základe vý-
sledkov 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 zaťažova-
cej skúšky je okrem iného aj otázkou včasného a kvalit-
ného 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 zaťa-
žovacej skúšky, zoznam prístrojov a pomocok je v ta-
bul'ke I.
Zaťažovacia skúška bol a úspešne realizovaná. Hod-

noty 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.

3. Určenie zvislých posunov nosnej konštrukcie prístroj-
mi 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 mož-
nosť vyskúšať počas zaťažovacej skúšky počitačom ria-
dený robot-teodolit Wild TM 3000V a automatický ni-
velačný prístroj Wild NA 2000. .
V posLedných rokoch vyvinuli výskumné pracoviská

a výrobcovia geodetických prístrojov systémy cielenia,
ktoré umožnujú aby zámerná os počítačom riadeného

teodolitu bola automaticky navádzaná na cie!' (3). Tieto
meracie systémy boli vyvinuté najma na merania v ob-
lasti priemyslu, kde sú vzdialenosti medzi prístrojom
a objektom merania krátke a kde je možné zabezpečiť
aby sa ciele výrazne odlišovali od pozadia. Táto skutoč-
nosť totiž pri vačšine meraní v teréne nie je splnená.
Systém detekcie cie!'a, vyvinutý na ÚG lG TU Vie-

deň, umožnuje jednoznačné vyh!'adanie meračskej
značky a zacielenie na ňu aj pri !'ubovol'ne členi tom
a osvetlenom pozadí. Je potrebné, aby tento proces pre-
behol 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 bo-

li automaticky merané a určované zvislé posuny pozo-
rovaných bodov vo vybraných proťiloch trámu. Spolu
bolo meraných šesť svetelne signalizovaných bodov
z jedného stanoviska. Vzdialeností prístroja a pozorova-
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hTH hNI i>h hTH hNI i>h hTH hNI i>h hTH hNI i>h hTH hNI i>h
Páza
zatafenl [ma) [ma) (mm) (mm) (aa)

1-1 Základné meranle
2-1 +0.2 +0.1 -0.1 +0.5 +0.7 +0.2 +0.9 +0.9 0.0 +1.5 +0.9 -0.6 +0.8 +0.6 -0.2
3-1 -0.7 -0.8 -0.1 -1.0 -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
9-1 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
hNI - pr lehyb
t.h - rozd 18 1

určený pr1strojoa
určený pr1strojml

i>h • hNI - hTH

Wlld TH 3000V
Ze lss NI 007

~

3401 3402 3901 3902 4S01 4S02
hNA hNI t.h hNA hNI t.h hNA hNI t.h hNA hNI .6.h "NA hNI .6.h hNA hNI Ah

Pán
zatafenl (ma) (aa) [ma) [mm) (ma) (maJ

1-1 Základn" aeranle
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 0.0 +16.2 +16.6 +0.4 +19.7 +20.2 +O.S +19.7 +20.0 +0.3 +17.2 +17.5 +0.3 +17.4 +17.5 +0.1

5-1 +24.0 +25.2 +1.2 +23.7 +25.2 +1.5 +29.6 +30.6 +1.0 +29.6 +30.4 +0.& +26.2 +26.8 +0.6 +26.4 +26.6 +0.2

6-1 +24. 7 +25.8 +1.1 +24.2 +25.7 +1.5 +30.4 +31.O +0.6 +30.3 +31.0 +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 +1.O +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

9-1 Základné meranle .6.h(max) .O., ma
10-1 -10.9 -12.2 -1.3 -9.3 -10.9 -1.6 -12.0 -13.0 -1.0 -10.& -1l.8 -1.0 -6.7 -8.0 -1.3 -7.0 -7.6 -0.6
11-1 -64.9 -66.1 -1.2 -64.4 -66.2 -1.8 -7&.6 -77.5 +1.1 -78.2 -77.4 +0.8 -56.6 -55.0 +1.6 -56.7 -55.3 +1.4
12-1 -5.7 -7.1 -1.4 -5.2 -7.1 -1.9 -6.9 -&.4 -1.5 -6.6 -8.3 -1.7 -4.4 -5.8 -1.4 -4.7 -5.' -1.1

hMA - prlehyb určený pr1strojoa Wlld NA 2000
hNI - prlehyb určený pflstrojom Zelss NI 007
.6.h - rozdlel i>h· hNI - hNA
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TEORETICKÉ HODNOTY PRIEHYBDV

SKUTOČNÉ HODNOTY PRIEHYBOV

Obr. 4 Zvislé posuny pozorovan,ých bodov HMO pri ma-
ximálnom zatažení párnych polí

ných bodov sa pohybovali v rozpati 20-180 m. Pozoro-
vané body boli signalizované špeciálnymi halogénový-
mi žiarovkami (12V/35 W), u ktorých intenzita a frek-
vencia 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 pozorova-
ných bodoch vykonané dve za sebou nasledujúce mera-
nia. Pri každom meraní prístroj registroval obraz pozo-
rovaného bodu desaťkrát. Zabudovaný program vyko-
nal automaticky variančnú analýzu detekovaných stre-
dov žiaroviek, vypočítal hľadané horizontálne a verti-
kálne smery a zvislé posuny.

V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty zvislých posunov
5-tich pozorovaných bodov určené nezávisle dvoma
metódami, pričom posuny určené geometrickou nivelá-
ciou 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 automa-
tický nivelačný prístroj Leica Wild NA 2000. Je to digi-
tálny kompenzátorový nivelačný prístroj vysokej pres-
nosti, ktorý je použiteľný aj ako optický nivelačný prí-
stroj. Výrobca udáva hodnotu jednotkovej strednej ki-
lometrovej 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 umož-
nuje aj elektronické meranie dľžok (I), (2).

Princíp merania spočíva v digitálnom spracovaní kó-
dového obrazu laty, 'pričom oko merača je nahradené
senzorom. Na rozdiel od optíckej nivelácie sa spracová-
va celý obraz laty, nielen miesto vo výške horizontu prí-
stroja. Senzor z tohoto kódového obrazu vytvára signál-
ny vzor, ktorý sa ďalej vyhodnocuje korelačnou metó-

dou, t. j. zobrazený signál je porovnávaný s referenč-
ným kódom uloženým v pamati prístroja a z nich vzá-
jomnej maximálnej korelácie sa vypočita prevýšenie,
resp. vzdialenosť. Prístroj zohľaďnuje nehomogénnu
svetelnú intenzitu obrazu laty a doplní chýbajúce kódo-
vé prvky zapríčinené zakrytím častí laty (prekážky
a pod.). Podľa výrobcu nemá vplyv na presnosť mera-
nia až 30 % zakrytie laty. Toto tvrdenie sa však pri na-
šich meraniach nepotvrdilo.

Nivelačná lata sa skladá z troch častí dlhých 1,35 m,
ktoré sa zasúvajú do seba. Na jednej strane má nanese-
ný 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 po-
trebná 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 pozorova-
ných bodov (34, 39, 45), stabilizovaných na ľavej a pra-
vej strane mostnej konštrukcie( označené OI, 02), získa-
ných geometrickou niveláciou prístrojom Wild NA
2000 a štvoricou prístrojov Zeiss NI 007 uvádza tabu!'-
ka. Za smerodajné sú považované hodnoty určené prí-
strojmi NI 007. Grafické znázornenie výsledkov je na
obrázku 6.
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Článok poukazuje na význam, sp6soby riešenia a vý-
sledky využiti a geodetických metód pri zaťažovaní diaľ-
ničného mosta cez Dunaj pri študentskom domove La-
franconi v Bratislave. Úspešné riešenie danej problema-
tiky znamená nielen realizáciu geodetických prác na
požadovanej odbornej úrovni, ale aj ciel'avedomé orga-
nizačné 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 osvetle-
nie lát a terčov, privod elektrického prúdu a pod.). vý-
sledky uvedené v príspevku potvrdzujú výrobcom udá-
vané apriorné charakteristiky presnosti oboch overova-
ných prístrojov.

V septembri 1991 sa uskutoční zaťažovacía skúška l'a-
vého mosta tohoto diaľničného objektu. Garantom pro-
jektu a realizácie geodetických prác bude opiiť KG SvF

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 využi-
tia v oblasti inžin'ierskej geodézie.

L1TERATÚRA:

[I] INGESANO, H.: Oas Wild NA 2000, das erste digitale Ni-
vellier der Welt. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 97,
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[2] NA 2000 - Oigitalnivellier. [Gebrauchsanweisung.] Wild-
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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 stredo-
vým 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, tak-
tiež z balvanitého materiálu. Koruna priehrady je nad

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 vo-
dorovné plochy z kamennej rovnaniny (obr. I). Vodá-
renská nádrž zásobuje mesto Košice pitnou vodou. Ďal-
šie informácie sú v [I].

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 nivelá-
ciou. Tomu odpovedal aj projekt s obmedzeným poč-
tom pozorovaných bodov na telese priehrady. Viičší po-
čet bodov vhodný pre fotogrametrickú metódu, ktorý
by dal úplnejší obraz o pretváraní priehrady už z prak-
tických dovodov nebol o možné vybudovať.

Vybudovaná sieť vzťažných bodov v okolí priehrad-
ného 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 pre-
snosťou veľmi blizkou trigonometrickej metóde. hola
overená už pri meraní zosuvu materialového kameňolo-
mu ružínskej priehrady a pri zaťažovacej skúške mosta
SNP v Bratislave [2], [4]. Výsledky porovnania preuká-
zali, 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 mera-
ma.

2.1 Analytické fotogrametrické priestorové
pretinanie

Priestorová poloha pozorovaných bodov na vzdušnom
líci priehrady sa určuje fotogrametrickým priestorovým
pretínaním zo stanoví sk A I '" FI a F3. resp. pre kon-
trolu 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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teodolitom vyhotovia 3 snimky. Skutočné, nie nominál-
ne parametre každej jednotlivej snímky sa vypočítavajú
z geodeticky meraných vodorovných smerov a výško-
vých uhlov na trojicu signalizavaných orientačných bo-
dov približne v horizante snimky. Jednotlivé body, ale-
bo dvojice bodov majú byť približně v strede a na okra-
joch snimky. Súradnice týchto bodov nie je potrebné
presne poznal', stačí poznal' vzdialenosť po bod od sta-
noviska 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 použí-
va metóda analytického separátneho riešenia, ktorú na-
vrhol J. Čerňanský [2], [3].

Na výpočet súradníc kontrolných bodov sa použijú
vodorovné a výškové uhly určené za snimkových súrad-
níc vymeraných precíznym komparátorom s presnosťou
1-2 f1.m. Ako vidieť na obr. 3, prieseky snímkových lú-
čov z jednotlivých dvojíc stanovísk sú priaznivé, blízke
pravému uhlu.

S využitím spresnených parametrov snímok (nie foto-
komory) a tým, že sa použije viacej snímok za stanovis-
ka (analógia geodetického merania smerov v skupi-
nách), presnosť určenia súradníc pozarovaných bodov
je veľmi vysoká. Charakterizujú ju hodnoty stredných
chýb:

m, = 3,2 mm, m, = 3,2 mm, m, = 3,4 mm.

Pochopiteľne, orientačné a pozarované body sú jedno-
značne signalizavané bielym kruhovým terčom s kon-
trastnou čiernou plochou. Signály sa pred fotografova-
ním natočia kolmo na stanovisko.

Súradnicový systém je lokálny (obr. 2). Os Yje rovno-
bežná so spojnicou bodov A I, A 2, kladná os X je v sme-

') Parametre snímky sa !íšia od parametrov fototeodolitu v do-
sledku nepresného dotyku fotoplatne na jeho obrazový rám.
Vyplýva to z konštrukčného a funkčného nedostatku kom-
pletu: kazeta a prítlačné zaríadenie fototeodolitu [5].

re po toku kolmá na ňu. Bod A 2 má súradnice y = x =
200,00 m.

2.2 Metóda analytickej časovej základnice

Pozarované body na korune priehrady, presnejšie zme-
na 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 zá-
mernej priamky, pri čom x-ové a z-ové súradnice sa ur-
čujú za snímkových súradníc bodov korigovaných
o vplyv parametrov snímky a pomocou mierkového čís-
la bodov. Mierkové číslo bodu závisí od konštanty
snímky a vodorovnej vzdialenosti od stanoviska foto-
grafovania odmeranej diaľkomerom, alebo určenej ste-
reofotogrametricky.

Všetky snimky z fotogrametrických stanovísk sa vy-
hotovujú s vodorovnou osou záberu, bez pootočenia
a s orientáciou osi záberu na prislušný orientačný bod.
Viacnásobné vyhotovenie snimok nahradzuje geodetic-
kú osnovu smerov. Tým sa vylúči výskyt hrubej chyby
v identifikacii pozarovaného bodu. Vyrovnané súradni-
ce predstavujú aritmetický priemer súradnic vyhodno-
tených z viacerých snímok. Vymeranie snímkových sú-
radníc s presnosťou okolo 1,5 ,um, predstavuje pre pou-
žitú meračskú komoru uhlovú hodnotu cca 5".

Kamenitá priehrada, napriek svojej mohutnosti. sa
v časovom odstupe správa ako pružné teleso. Je votknu-
tá medzi dva protiľahlé svahy a ovplyvňuje ju. ako uvi-
díme, aj zmena výšky hladiny v nádrži a znej vyplýva-
júce horizantálne zaťaženie, resp. odľahčenie hydrosta-
tickým 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 vý-
stavby, časom sa prejavuje konsolidácia materiálu násy-
pu a z neho vyplývajúce poklesy bodov v závislosti od
mocnosti násypu. Nemožno vylúčiť, ba skór sú samo-
zrejmé aj zdvihy a náklony pilierikov spósobené kryo-
génnymi 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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Obr. 6 Priečne pretvorenie koruny priehrady - relativne
zmeny (časť)
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tieto hodnoty vyjadrujú rozličné spósoby grafického zo-
brazenia zmien. Na grafickom obraze sa prevádzkova-
tel' vodného diela lepšie orientuje a vzájomné vazby,
prípadne aj viacerých informácií, sú prehl'adnejšíe.
Grafické znázornenie zmien súradnicových zložiek po-
zorovaných bodov poskytuje syntetický pohl'ad, na pre-
tváranie 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 nevy-
jadrujeme, uvedené sú len v tabul'kách. Obr. 4 (ako zá-
kladný) 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 la-
vičkách. Pomerne vel'ké hodnoty poklesov bodov na
korune priehrady vyplývajú z výšky (mocnosti) násypu
(max. 51,4 mj. Druhý nápadný rozdiel je v menších po-
sunoch bodov koruny hrádze oproti bodom na lavič-
kách. Koruna hrádze je tuhšia, lebo ňou prechádza ko-
munikácia 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 hydrosta-
tickým tlakom sa prejavuje útlmom, návratom alebo
oživením vodorovného posunu bodov.

Poklesy bod ov na korune priehrady v tvare pokleso-
vých čiar znázorňuje aj obr. 5.

Pohyb bodov na korune priehrady naznačuje, že prie-
hrada 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 po-
dobnú sinusoide, pričom krajné body smerujú do nádr-
že a stredné v smere toku. Anomália posunu v bode 23
a čiastočne v bode 27 zrejme vyplýva z geologického
zloženia podložia.

Iný sposob znázornenia priečneho pretvorenia koru-
ny priehrady poskytuje obr. 7. V tomto prípade sme re-
špektovali skutočnú polohu bodov pri základnom me-
raní, 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 zo-
brazený priebeh kolísania hladiny v nádrži. Obrázok
znázorňuje posuny bodov po 16. etapové meranie.
Medzičasom do 19. etapového merania hladina zazna-
menala opal' zmenu na výšku 406,85 m nad morom.

Dlhodobým meraním sa preukázalo, že analytickým 1'0-
togrametrickým priestorovým pretínaním a metódou
AČZ možno s presnosl'ou rádove v mm určoval' priesto-
rové 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. Fotogra-
metrické snímky majú vysokú dokumentačnú hodnotu
o stave telesa pri meraní.
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Fotogrametrické meranie
deformácie vodnej hladiny
v plavebných komorách

Ing. Pavel Bartoš, CSc.,
Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU

v Bratislave

Požiadavky minimálnej doby preplavenia plavidla (sú-
lodia) plavebnou komorou si vyžadujú návrh plniaceho
a prázdniaceho systému, ktorý umožní bezpečné pre-
plavenie plavidla v čo najkratšej dobe. Keďže čas napl-
nenia a vyprázdnenia plavebnej komory verkých roz-
merov a spádov je z cel kovej doby preplavenia najdlhší,
preto je potrebné nájsť jeho optimálnu hodnotu vzhra-
dom na bezpečnosť plavidla.

Plnením, resp. prázdnením plavebnej komory, je hla-
dina 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 ná-
klony 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 plo-
chy plavebnej komory nemeraterný. Z tohoto dóvodu
sme spolu s pracovníkmi Katedry hydrotechniky Sta-
vebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU)
navrhli a overili technologický postup fotogrametrické-
ho merania deformácie vodnej hladiny v plavebnej ko-

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

Uvedená metóda využíva princip podmienky kolineár-
nosti, 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 sig-
nalizované snímatern)'mi gurovými signál mi. zame-
niternými za malé zrkadlo elektronického tachyme-
tra EOT 2000. Výška signálu sa rovná výške zrkadla:

- body VS, V6 bol i umiestnené na stabilizovaných bo-
doch závislej centrácie (obr. 4). signalizovanými gu-
rovými signál mi (výška signálu sa rovná výške zrka-
dIa).
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Tvar a vel'kosť gul'ových signálov bola určená v závis-
losti od snímkovej míerky tak, aby sa zobrazený signál
na snímke čo najlepšie primykal meračskej značke vy-
hodnocovacíeho 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 tachyme-
trom 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 u-
žitú 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-

né závažím o hmotnosti cca 15 kg. Tieto bol i pripevne-
né na nosné lano uk·otvené na plávajúcich kotevných
tÍ"ňoch plavebnej komory (obr. 5), pohybujúcich sa v zá-
vislosti na výške hladiny vody v plavebnej komore.

Poloha podrobných bodov v miestnom súradnico-
vom systéme plavebnej komory (obr. 2) bola určená ge-
odeticky polárnou metódou (EOT 2000).

2.2 Vyhotovenie snímok
Snímky boli vyhotovené univerzálnou meračskou ko-
morou (UMK) 10 1318 s filmovou kazetou zo stanovis-
ka na okraji plavebnej komory (obr. 6). Os záberu bola
sklonená (- 150

) a zacielená na bod PJ. Plavebná ko-
mora bola priebežne snimaná (monitorovaná) počas
jedného plnenia komory, na svitkový film FOMA (20
DI N), opakovanými expozíciami v časovom intervale
30 sekúnd.

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

2.4 Výpočet deformačných zmien vodnej hla-
d iriy

Výškové deformačné zmeny vodnej hladiny boli počita-
né z výšok hladiny (plaváky PI až PI2), pomocou ana-
Iytickej metódy priestorového pretínania nazad
[7].

Algoritmus výpočtu:
I. Výpočet prvkov ortogonálnej rotačnej matice.
2. Výpočet snimkových súradnic x: :;-,z podmienok ko-

lineárnosti (výpočet koeficientov I rovnic opráv)

GII(Xi - Xo) + G21(Y; ~ Yo) + a'I(Z; - Zo)
GI3(X, - Xo) + G21(Y, - Y,,) + G31(Z, - Zo) ,

(I)
GI2(X; - Xo) + G22(Y, - Y,,) + adZ; - Zo)
G]J( X, - Xo) + G21( Y; - y,) + a,,( Zj - Zo) .

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

4. Zostavenie rovnic opráv.
5. Zostavenie a riešenie normálnych rovnic.
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X{; , , = X;~ + dXII,

Y{; " = Y;~+ dt;"
Z(~. , = Z;~ + dZ;"

Wl. '= w' +- d(v,
(pl. ' , = (pl. + d(p,
Xl •. , = Xl. + 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, = m,

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

vzdiolenosi ~",1"
protilov v komore

CI.
m,,) = m,p = 2d~mli

mli
m, = f8 d

Stredné chyby v určení súradnic projekčného cen-
tra XII, YII, ZII:

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)

11 (Z, - ZII)
Y, = r;, +--------.

11
kde (6)

/1 = (/,,(x, - XII) + (/,:(1', 1',,) ~ (/" (:::, :::,,).

/1, = (/:,(x, - x,,) + (/-'(1', -- 1',,) -- (/-, (:::, :::,,).

2.5 Grafické zobrazenie deformácie vodnej
hladiny

Každý podrobný bod (plavák definujúci hladinu \0-

dy) je určený priestorovými súradnicami \ súradnico-
vom systéme plavebnej komory, čim je definovaný digi-
tá1ny 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 CO-
LORGRAF 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 tech-
nologický postup metódy prebiehajúci na báze off-line
(komparátor, počítač, plotter), a to v negatívnom smys-
le.
Túto nevýhodu odstránia analytické vyhodnocovacie

prístroje, ktoré pracujú na báze on-line, kde celý tech-
nologický postup určenia deformačných zmien prebie-
ha na jednom pristroji a čas vyhodnotenia sa podstatne
zkráti.
Vplyvom rozvoja e1ektronizácie vo fotogrametrii sa

dá predpokladať používanie opto-elektronických sní-
macích systémov so súčasným spracovaním digitálneho

obrazu vysokovýkonými počítačmi, či už formou digi-
tálneho alebo grafického výstupu. Tým sa vytvoria pod-
mienky na rozvoj novej metodológie merania dynamic-
kých iavov, a to fotogrametrie v reálnom čase.
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POZVANI K RAKOUSKE GEODETICKE FIRMEC.1
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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. •

@ •Vlastní výroba • Rychll serV1S a opravL
. ---~-- (všech výrobktí,06zvlHt firem Wild a Kern)

. .Bohatý výběr přistrojů .Výhodné příležitostné nabídky a nabídky

~

a přislušenství Zastu- z druhé ruky (též Wild)
~ pování firmy Wild v (obzvlášt nasazovací dálkoměry pro rč oblast
~ Rakousku spektra)

G...,. .Pomoc eři financováni: .Expr~sní servis pro elektronické dálkoměry
VykupuJeme hlstorlcké (mosazne) merlCl
při stroje (Pošlete nám fotografii přistroje,

- Mi • uděláme Vámodhadní nabídku) _~::o::=----
~ Žádejte podklady!

&-
V.rmessun
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Geodatische Arbeiten bei der Belastungsprobe der Briicke der Ju-
gend in Bratislava

Geodetický a kartografický ohzor. 37. 1991. Nr. 10. Seitc
214-219.6 Ahh .. 3 Tah .. Lit. 4

Projekt. Vorhereitung und Realisierung der geodiitischen Mes-
sungcn. Qualitiitstestung der automatischen Geriite der Firma
Leica - Wild TM 3000 V und NA 2000 in den speziellen Be-
dingungen der Belastungsprohe des Bruckenohjektes. Numeri-
sehe und graphische Umgestaltung der geometrischen Form
der Tragkonstruktion hei maximaler Belastung ausgewiihlter
Bruckenfelder.

528.74/4X2.5 :627.8

PETRÁŠ. J.--ČERŇANSKÝ. J--BARICA. P.

Ergehnisse der langjiihrigen phologrammctrischcn Messung
der Schullsperre Bukovec II (20 Messungen) mit der Methode
des analytischen Raumeinschneidens - Luflleil des Schlillsoer-
rcnkiirpers und mit dcr Mcthodc dcr analvtischen Zeithasis -
Schlillsperrenkrone. Die durch die milllc;'en Fehler III. ~. 3.2
mm, 111, -= 3.1 mm LInu lil 3,4 mm charaktcrisicrlcn cndcr-
gchnissc hahen dic Zwcckmnssigkcil der rhnln~r"lInmctrischcn
Messung der Schultsperrcn hc\\icscn.

Photogrammetrische Deformationsmessung des Wasserspiegels
in Schleusen

Geodetický a kartografický ohzor. 37. 1991. Nr. 10. Seite
224-227. 7 Ahh .. Lit. 7

Die A nforderun~en der minima len Chcrfahrtzcit dcs Wasserfahr-
lCW?,CS ljher Jíl' Schlcusc crl"ordcrn cincn Elltwurf des Fi.illulH.!:';-
um! Leerungssystems. das ci ne sichcre Ohcrfahn dcs Wassěr-
fahrzeuges in móglichst kurzer Zcit ermiiglicht. bnc direkte
Messung der Kriifte. die auf das Wasscrfahrzeu~ wirken. ist
sehr sch"Wierig. Als Messungsmcthode wurdc desh,;lh die photo-
~rammetrische Methode mit der Zeithasis. hei wiederholtcn Lx-
rositionen der Schleuse auf Rollfilm angewendet. Die Aufnah-
men wurden mit der uni\ersalen Messkammer UMK 10 131X
der Firma Zeiss Jena hergestellt.

(J7X + 52X)4J7.6 Bratislava

(jRL(jOR. V.--MICHALČÁK. O.

Forty Years of Development of the Professorial Chair of Geodesy
at the Faculty of Civil Engineering of the Slovak Technical l:ni-
versity in Bratislava

Geodetický a kartografický ohznr. 37. 1991. No. Itl.. pp.
199-202. 4 ref.

Origin and development 01' the Professorial Chair of (,eodesy
at the Slovak Technical Uni\ersitv in Bratislava since the
school year 19S0/SI. Personalities t:lking part on the develop-
ment. Pedagogical and professional structure of the Professorial
Chair. Cooperation of the Professorial Chair with the praxis
and foreign counterparts. Ohtained results and their evaluation.

(37X + 528)437.6:S2X.OO 1.5

MICHALČÁK. O.-PETRÁŠ. J.

Contribution of the Professorial Chair of Geodesy to the Scien-
tific-technical Development of Geodesy and Photogrammetry

Geodetický a kartografický ohzor. '37. 1991. No, 10, pp,
202-206. 23 ref.
Scientific-technical development of the Professorial Chair of
Geodesy was dedicated to the evolut ion of measuring elJuip-
menl. to test ing of geodetic instruments. and to application of
methods of engineering geodesy and plrotogrammetry in huild-
ing 'Ind energetical engineering. in traffie and hydrologie
engineering. in mechanieal engineering. and in monitoring nf
dynamics. destructions, and morphogenetic phenomena on the
Earth"s surface,

528,022.2/,06

FABIÁN. M,- KOŽÁR. J,-SOKOL. Š

Test of Equality of the Refraction Influence on Zenith Angles
Measured at Both End Points

(,eodetický " k"rto~rafick\ Oh/Ot", 37. 1991. No, lil. pp,
206 - 209. '2 ťig .. 3 tah .. J rci",

Calculation nf simultancous lrigollometric mcasurcmcnt of clc-
vat ion difťcrcllces at hoth end "points whieh makcs possihlc tn
test zero hypothesis JI" supposing elJuality of refrection coeťfi-
cients at hoth end points of the line of vision is descrihed. An
a1ternative solution with " simple linear refraction model
which eliminates variahle svstematic influence of \ertic,,1 re-
ľraction in the easc 01' rejectlon of 1/1\ i,s designcd.

S2X,74(21 )+624.01

(,RL(,OR. V,-HARTOŠ. P,

Photogrammetric Measurements during the Reconstruction 01
Selected Building Objects

Geodetick\ a karto~r"ťickÝ ohzor. 37. 1991. 1\0, 10. pp.
210--214.'!Ofig, - •

Photograrnmetric measurcments 01' r.e'-.lJ spalial figurcs of 1\\0
pipeline hridges and l,f a shell roof dcťorrned h~ fire, Ach'lll-
lagcs 01' thc application 01' anal).,tic solution and an<.dí)g sterc()-
rhotngrammctric c\'aluatiorl.

SlANLK, V, -KOP;\CIK, A, SVOBODO\A, B, I'L\CH.
H, f-ABIANKOWITSCH. J,

Geodetic Measurements during the Load Test 01 the \lIádcže
Bridge in Bratislava

(,eodetický a karlo~r"fick\ ohzor. 37. 1991. '-l), 10, pp.
214-219,"6 ťig .. 3 t"h .. 4 reÍ'.

Project. prcparation. and realization nf gcodťlic mea ...un:t11ents.
Qualit~ testing of automated instruments 01' Leic,,-Wild T\l
3000V and NA 2000 in special conditions l)f thc lo"d test l)1

a hridge. Numcrical and graphical dncumentatio!1s nf geolllet-
rie shape deformalil,.)!1 l1f thc load hearing slrllcllllT ~ll J1l~I\i-
mUI11 load of ...elcctl'd "'p<'II1'-..

S2X, 74/ .-lX2,S :627 ,X

PETRÁŠ. J,-CERŇANSKÝ. J, BARICA, P,

Long-Time Photogrammetric Measurements of Rukmec II
Poured Dam

Geodetický a karto~rafický ohmr. 37. 1991. "\0, III. pp.
220-223.·X ťig .. 6 reL .

Results 01 10ng time lasling phl)logrammetric l11easurements oj
the Bukl1\eC II poured dam 120 mea,urernentsl h\ the rneth,)d
nf analvtical time hasl' on the lTO\\n nf the dam. Rl' ...ulh arL'
gi\'Cn h)' thcir mcan square errl1r ... 111 3.2 mm. JJ/ 3.2 mm.
<.Ind 111_ = 3.4 mm ha\e pnncll thcir ...uitahilily nf rhptpgri.lm-
mctrie mcasuremenls af poureJ dams.

S2X,74/.4X2,S :626,627

BARTOŠ.I',

Photogrammetric Deformation Measurement of Water Level in
Compensating Chambers

Gendetický " karto~rafick\ ohzor, 37, 1991. ';l). ItJ. pp.
224- 227,' 7 fig .. 7 rel. .

Rcquiremcllls lo minimilc limc lh.lt is ncce ...sar.y tp pas ... thc
\e.>selthrough the sluice have le"d tn the prnject 01' an optimal
filling and discharging system that lJuarantees the pass"ge of
\essel in the shortest time interval. Direct measurement of for-
ces influencing the vessel is \ery diffucult, Therefore photo-
grammetric method nf" time hase with repeated pictures nf
compensating chamher on a roli film was adopted, The picturcs
were produced hy an uni\ersal metric camer UMK 131X nf
Zeiss Jena,
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GREGOR. V.-MICHALČÁK. O.

40 années ďévolntion de la Chaire de géodézie li la Faeulté des
Iravaux publies et du batimenl de I'Université Teehnique li Brati-
slava

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No 10. pages
199-202. 4 bibliographies

Origine et évolution de la Chaire de géodésie de I'Université
Technique Slovaque a Bratislava a partir de I'année scolaire
1950/1951. Personnalités ayant participé á son développment.
Profilation pédagogicospéciale de la chaire. Coopération de la
chaire avec la pratique et avec I'étranger. Résultats obtenus et
leur évuluation.

(378 + 528)437.6 + 528.00 1.5

MICHALČÁK. O-PETRÁŠ. J.

Participation de la Chaire de géodésie au développemenl scienlifi-
co-Iechnique de la géodésie el de la phologrammétrie

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No 10. pages
202-206. 23 bibliographies

Le développement scientifico-technique de la Chaire de géodé-
sie sest orienté vers I'évolution ďaccessoires de mesurage. les
tests ďappareils géodésiques et I'application des méthodes de
génie géodésique et photogrammétrique. la constructions méca-
niques et I'obsenation de la dynamique. les phénoménes des-
tructifs et processus morpho-génégiques de la surface terrestre.

528.022.2/06

FABIÁN. M.-KOŽÁR. J.-SOKOL. Š

Tesl de planéilé de I';nfluenee de la réfraclion sur angles de zé-
nilh mesurés dans les deux sens

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No 10. pages
206-209. 2 illustrations. 3 planches. 3 bibliographies

Procédé ďélaboration ďun dénivellement trigonométrique si-
multané et dans les deux sens. permeltant le testage de I'hypo-
thése mille ff" supposant I'égalité des coefficients de réfraction
de la visée récipmque. lén cas de reťus de II". proposition ďéla-
boration a1ternative utilisant un modéle de réfraction linéaire
simple. permeltant I'élimination de I'influence systématique va-
riable de la réfraction varticale.

528.74(21 )+624.01

GREGOR. V.-BARTOŠ. P.

Levé phologrammélrique pour la reconstruclion ďouvrages de ba-
limenl ehoisis

(icodetický a kartografický ohm!". 37. 1991. No 10. pages
210-214.'10 illustraiions .

Levé photogrammétrique ďune figure spatiale réelle de deux
ponts ú eonduites suspendus. et ďun toit en coque déformé par
incendie. Exploitation des avantages ďune solution analytique
et restitution stéréo-photogrammétrique analogllc.

528.482.5 :624.2/.8

STANĚK. V.-KOPÁČIK. A.-SVOBODOV Á. B.-PLACH. H.
-FABIANKOWITSH. J.

Travaux géodésiques effeclués pendanl I'essa; de charge du Ponl
de la Jeunesse li Bratislava

Geodetický a kartografický OhZN. 37. 1991. No 10. pages
214--219.6 t1lustrations. 3 planches. 4 hibliographies

Projet. préparatifs et réalisation du levé géodésique. Vérifica-
tion de la qllalité. des appareils automatiques de la firme. Leica-
Wild TM 3000 V et NA 2000 dans des conditions spéciales de
I'essai de charge de I'ouvrage du pont. Documentation numéri-
que et graphique de la transformation de la figllre géometrique
de la charpente pendant le chargement maximum des travées
sélectionnées du pont.

528.74/.482.5 :627.8

PETRÁŠ. J.-ČERŇANSKÝ. J.-BARICA. P.

Levés phologrammétriques li long lerme du barrage de remblai
Bukovec II

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No 10. pages
220-223. 8 illustrations. 6 hibliographies

Résultats de levé photogrammétrique a long terme du barrage
de remblai Bukovec II (20 mesurages) effectué par méthode
analytique de relévement dans I'espace-pour Ia partie aérienne
du corps du barrage de remblai. et. par méthode analytique de
ligne géométrale de temps - pour la crete du harrage de rem-
hlai. Les résultats obtenlls. caractérisés par les erreurs
moyennes 111, ~ 3.2 mm. 111, = 3.2 mm ct m = 3.4 mm. ont fait
preuve de I"opportunité du levé photogrammétrique des har-
rages de remblai.

528.74/.482.5 :626/627

BARTOŠ. P.

Geodetický a kartografický obzor. 37. 1991. No 10. pages
224-227. 7 illustrations. 7 bibliographies

Les prétentions pOllr un temps minimal de traversée du sas exi-
gent une proposition de systéme optimal de remplissagc et
(ľé,,"acuation, permettant une traversée súre du nuvire au hout
de trés peu de temps. Le mesurage des forces exer,ant Jellr in-
fluence surle navire est trés difficile. c'est pourquoi on a utilisé
comme méthode de levé la méthode photogrammétrique ú ligne
géométrale dc temps pendant les expositions répétées du sas sur
pellicule en hohine. Les vues ont été réalisées par la chamhre de
mesurage lIniverselle UMK 101318 de la firme Zeiss Jena.

BENEŠ, F-DUŠÁTKO, D.: Příprava projektů
modernizace a rozvoje čs. geodetických základů

PRA VDA, J.: Podstata morfografickej analýzy
mapových znakov

CIRBUS, J.-KURÁŇ, Š.-WEISS, G.: Geode-
tická činnosť pri výstavbe atletického štadióna
s tartanovou dráhou

Zeměměřický ústav, Praha 7, Kostelní 42 přijme
<!o trvalého pracovního poměru 3 a b s o Iven t y
CVUT - fakulty stavební, obor geodézie
a kartografie, s perspektivním zaměřením na
výpočetní techniku.

Zájemci, hlaste se na adrese sídla podniku:
Praha 7, Kostelní 42, personální a mzdové oddě-
lení, tel. 38 2 I 79.



stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislava
(Radlinského 11, 813 68 Bratislava)

ponúka:
- komparáciu (etalónovanie), testovanie a rektifikáciu geodetic-

kých prístrojov a meradiel 5 vy daním skúšobného (overovacieho)
listu,

- výrobu meračských pomoc ok a zariadení, ako prechodových podlo-
žiek na geodetické prístroje (diarkomer - odrazové systémy)
pre u nás používané typy prístrojov firiem Kern, Topcon, Zeiss,
Wild, dalej vytyčovacích a svetelných signálov 50 závislou
centráciou, ako aj zobrazovacích trojuholníkov a pravítok ru-
bovornej mierky a oporných tyčí k nivelačným latám,

- inžinierskogeodetické práce pri projektovaní, vytyčovaní a
kontrole stavebných diel a objektov (atómové elektrárne, diar-
nice, mosty, priehrady a pod.), ako aj merania a analýzu de-
formácií stavebných konštrukcií a objektov,

- fotogrametrické merania geometrických parametrov stavebných
objektov a strojových zariadení, dalej meranie dynamiky sva-
hových pohybov, vodnej hladiny v plavebných komorách a na
vodných tokoch, ako aj určovanie objemov v kameňolomoch a na
povrchových baniach,

- tematické mapovanie, vytyčovanie pozemkov do trvalého vlast-
níctva a náhradných pozemkov (parciel), vyhotovovanie geometric-
kých plánov a projektovanie pozemkových úprav,

- automatizovanú tvorbu a kresbu máp, kartogramov a kartodiagra-
mov, dalej polygrafické spracovanie zborníkov, tlačív a pod.,

- spracovanie geodetických a fotogrametrick~ch meraní na počí-
tačoch,

- určovanie astronomickej dížky a šírky, ako aj analýzu para-
metrov rotácie Zeme z aspektov geodézie a geodynamiky,

- spracovanie štúdií, expertíz, odborných posudkov a poskytova-
nie konzultačnej činnosti v uvedených oblastiach.
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