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528.482.5:528.024.6
PAZOUREK, J.
K otázce zkvalitnění výsledku měření posunu staveb-
ních objektu hydrostatickou nivelací
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 3, s,tr.
61-66, 7 obr., 2 tab., lIt. 12
Některé zpusoby elimonace chyb z teplnty ve výsled-
cích měření posunu hydrostatickou nivelací. Posouzení
účelnosti zavádění korekcí naměřených údajů při ne-
dokonale vyrovnaných hladinách vody použitých v pří-
stmjích. Zkrácený výpnčet korekcí z rozdílných tep-
lot. Návrh způsobu předcházení chyb.

528.482:621.56
MARTlNEC, J.
Meranie parametrov chladlacej veže elektrárne
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 3, str.
66-68, 4 obr., 1 tab., lit. 2
Meranle parametrov chladiacej veže elektrárne v tva-
re rotačného hyperboloidu teodolltom DKM 2-AE
s laserom LO firmy Kern. Spracovanle výsledkov mera-
nla pretínaním napred programovatelným kalkulačným
strojom HP 41 CX a počítačom SM 52/11. Odchýlky
v polohe meraných bodov veže vóčl projektu boli
od 0,010 m do 0,062 m.

528.48:6'24.2/.8
STANĚK, V. - LUKÁČ, Š. - KOPÁČIK, A.
Špeciálné geodetické práce pri výstavbe mostného ob·
jektu cez vodnú nádrž Kráfová pri Seredi
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 3, str.
69-75, 7 obr., lit. 7
Komplex realizovaných geodetických prác pri výstav-
be mastného systému cez vodnú nádrž Králová [dlž-
ky 634,04 m) tvorí: pmjekt geodetických meraní, vy·
budovanle lokálnej geodetlckej siete, použité metódY
meranla, navrhnuté a realizované optimálne plány
meraní.

528.517/528.088+621.3[ME 3000)
JAKUBEC, V. - PLÁNIČKA, A. - KRPATA, F.
Problematika přesnosti a určování výstupních frekvlm-
cf dálkoměru Kern ME 3000
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 3, str.
75-81, 4 obr., 3 tab., lit. 8
Princip funkce Mekometru, vliv atmosférických pod-
mínek a fyzikální opravy měřených délek. Zkušenosti
z měření různě dlouhých vzdáleností na přehradách,
v horách i ve štole. Výsledky současného měření ně-
kolika přístroji. Určování frekvencí Mekometru. La-
boratorní zkoušky komparačního zařízení v termo-
komoře, "měření výstupních frekvencí v terénu. Zása-
dy pro dosažení vyšší přes,nosti měření délek Meko-
metrem.

528.5.001.6
PŘIBYL, J.
Nové úkoly a některé nové přístroje Oborového vý-
vojového střediska
Geodetický a kartografický o:,zor, 33, 1987, Č. 3, str.
81-85, 9 obr.
Uplatnění elektronlzace při vývoJI nových přístrojů
pro geodézii a kartografii. Digitální planimetr, dál-
kově ovládaná souprava pro zaměřování jeřábových
drah, automatizovaný systém hydrostatické nlvelace,
polní reglstrátor, automatické zobrazovače bodu vy-
vinuté ve VÚGTK. Informace o programovém zabezpe-
čení mikropočítače PMD-85 a jeho propojení s dlgl-
talizátorem KAR-A2 a jeho úpravě na automatický
vynaseč bodů.

528.482.5:528.024.6
nA>KOVPEK, M.
K Bonpocy nOBblweHHlI KalleCTBa pe3ynbTaToB H3Me-
peHHi'í cMellleHHi'í cTpoHTenbHblx o6beKToB rH,l\pOcTa-
THlIeCKHM HHBenHpoBaHHeM
reO,l\e3HlIecKHi1 H KapTorpaepHlIeCKHi1 0630P, 33,
1987, N° 3, CTp. 61-66, 7 pHC., 2 Ta6., nHl. 12
HeKoTopble cnoc06bl HCKnlOlIeHHlI oWH60K 3a TeM-
nepaTYPY B pe3ynbTaTax H3MepeHHi1 CMell.leHHi1 rHt\"

pOCTaTHlIeCKHM HHBenHpOBaHHeM. 06CYlK,l\eHHe I.le-
neco06pa3HOCTH BBe,l\eHHlI nonpaBOK B H3MepeHHble
,l\aHHble B cnYlIae HeCOBepweHHO KOMneHCHpOBaH-
H~X ypOBHei1 BO,l\~ B Hcnonb30BaHH~X npH60pa~
COKallleHHoe BblllHcneHHe nonpaBOK 3a pa3Hble TeM-
nepaTypbl. npe,l\nOlKeHHe cnoc06a npe,l\WeCTBOBaHHlI
oWH6KaM.

528.482:621.56
MAPTI1HElI, M.
IhMepeHHe napaMeTpoB 6aweHH,oro Oxna,l\HTenll
3neKTpOCTaHI.lHH
reO,l\e3HlIecKHi1 H KapTorpaepHlIecKHi1 0630P, 33,
1987, N° 3, CTp. 66-68, 4 pHC., 1 Ta6., nHT. 2
113MepeHHe napaMeTpoB 6auieHHoro oxnaAHTenll
3neKTpOCTaHI.lHH epOpMbl pOTal.lHOHHOro rHnep60-
nOH,l\a TeoAonHTOM ,llKM-2A 060PYAoBaHHblM na3e-
pOM no epHpMbl KepH. 06pa60TKa pe3ynbTaToB H3-
MepeHHlI cnoc060M 3acelleK npH nOMolllH nporpaM-
MHpyeMoro KanKynllTopa HP41CX H BblllHcnHTenb-
HOi1 MaWHHbl CM 52/11. OTKnoHeHHlI nonOlKeHHlI
H3MeplleMblx TOlleK 6awHH OT npoeKTHpoBaHHblx
,l\OCTHranH 0,010-0,062 M.

528.48:624.2/.8
CTAHEK, B. - nVKA4, W. - KOnA411K, A.
Cnel.lHanbHble reO,l\e3HlIeCKHe pa60Tbl npH cTpoHTenb-
CTBe MOCTHoro 06beKTa lIepe3 BO,l\OXpaHHnHllIe Kpa-
nOBa y Cepe,l\H
reO,l\e3HlIecKHi'í H KapTOrpaepHlIecKHi'í 0630p, 33,
1987, N° 3, CTp. 69-75, 7 pHC., nHl. .7
KOMnneKc peanH30BaHHblx reOAe3HlIeCKHX pa60T
npH cTpoHTenbcTBe MOCTHOi1 CHCTeMbl lIepe3 BO-
,l\OXpaHHnHllIe KpanoBa (AonroToi'í 634 M) cOAep-
lKHT: npoeKT reO,l\e3HlIecKHJ<; H3MepeHHi1, nocTpoe-
HHe nOKanbHoi1 reoAe3HlIecKoi1 ceTH, npHMeHeHHble
MeTO,l\bl H3MepeHHi1, npeAnolKeHHble H peanH30BaH-
Hble onTHManbHble nnaHbl H3MepeHHi1.

528.517/528.088 +621.3 (M E 3000)
51KV5ElI, B. - nnAHI14KA, A. - KPnATA, $.
npo6neMaTHKa TOllHOCTH H onpe,l\eneHHlI BbIXO,l\HOi'í
lIaCTOTbl .qanbHoMepa KepH ME 3000
reO,l\e3HlIecKHi1 H KapTorpaepHlIeCKI1i1 0630p, 33,
1987, N° 3, CTp. 75-81, 4 pHC., 3 Ta6n., nHl. 8
npHHI.lHn epYHKI.lHH MeKoMeTpa, BnHlIHHe aTMocepe-
pHlIecKHx ycnoBHi1 H epH3HlIecKHe nonpaBKH H3Me-
peHHblx paccTollHi1. OnblT H3 H3MepeHHi1 paccToll-
HHi1 pa3Hoi1 BenHlIHHbl Ha BO,l\OXpaHHnHLllax, 8 ro·
pax H B WTonbHe. Pe3ynbTaTbl COBMeCTHoro H3Me-
peHHlI HeCKonbKHMH npH60paMH. OnpeAeneHHe
lIaCTOT MeKoMeTpa. na60paTopHble HcnblTaHHlI
KOMnapal.lHOHHoro YCTpoi1cTBa B TepMoKaMepe, H3-
MepeHHe BblXOAHblX lIaCTOT B none. npHHllHnbl no-
BblweHHlI TOllHOCTH H3MepeHHlI paccTollHHi1 MeKO-
MeTpOM.

528.5.001.6
np>K115bln, 51.
HOBble aa.qallH H HeKoTopble HOBble npH60pbl OT-
pacneBoro OnblTHOrO l.leHTpa
reO,l\e3HlIecKHi1 H KapTorpaepHlIecKHi1 0630p, 33,
1987, N° 3, CTp. 81-85, 9 pHC.
npHMeHeHHe 3neKTpOHH3al.lHH B pa3BHTHH HOBblX
npH60poB .qnll reOAe3HH H KapTorpaepHH. ,llHrHTanb-
Hbli1 nnaHHMeTp, AHCTaHllHOHHO ynpaBnlleMbli1 co·
CTaB Anll H3MepeHHlI nO,l\KpaHOBblx nYTei1, aBTOMa-
TH3HpoBaHHall CHCTeMa rHApocTaTHlIecKoro HHBenH-
pOBaHHlI, noneBoi1 perHcTpaTop, aBTOMaTHlIeCKHe
H306palKaTenH TOlleK pa3BepHYTble B I1l1rTHK. I1H-
epOPMallHH o nporpaMHoM 06ecnelleHHH MHKpoKan-
KynllTopa nM,ll-85 H ero coeAHHeHHe C ,l\HrHTanH-
3aTopOM KAP-A2 H ero MOAHepHKallHH Anll aBTOMa-
THlIeCKoro HaHeceHHlI TOlleK.



528.482.5:528.024.6
PAZOUREK, J.
Zur arage der Qualitiitserhiihung der Versehle-
bungsmessungen der Bauobjekte mlttels des hydrostatl-
sehen Nlvellements
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 3,
Seite 61-66, 7 Abb., 2 Tab., Lit. 12
Einige Arten der Teemperaturfehlerelimination in 'Er-
gebnissen der Verschiebungsmessungen, die mitte,ls
hydrostatischen Nivellements festgestellt wurden.
Beurteilung der Zweckmassigkeit von Einfiihrung der
KouekHon der gemessenen Angaben bei unvollkommen
ausgeglichenen Wasseroberflachen in angewende-
ten Geraten. Verkiirzte Errechnung der Korrektionen
im Bezug auf Temperaturen. Vorschlag der Fehler-
vorbeugungsweise.

528.482:621.56
MARTINEC, J.
Messung der Parameter des Kňhlturmes elnes Kraft-
werkes
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 3,
Seite 66-68, ~ Abb., 1 Tab., Lit. 2
Messung der Parameter des Kiihlturmes eines Kraft-
werkes in Fnrm eines Rotationhyperboloides mittels
des Theodnlites DKM 2-AE mit dem Laser LO der
Firma Kern. Verarbeltung der Messergebnisse des
Einschnlttes nach vorn mit dem programmgesteuerten
Rechner HP 41 ČX und mit dem Rechner SM 52/11.
Abweichungen in der Lage der gemessenen Punkte
des Turmes ln Bezlehung zum Projekt waren zwl-
schen 0,010 m bis 0,062 m.

528.48:6124.2/.8
STANErK,V. - LUKÁČ, Š. - KOPÁČIK, A.
Geodiitlsche Spezlalarbeiten bei Aufban des Brňeken-
objektes ňber den Wasserbecken Králová bel Sereď
Geodetický a kartngrafický obzor, 33, 1987, Nr. 3,
Seite 69-75, 7 Abb., Lit. 7

Komplex der realislerten geodatischen Arbeilen bei
Aufbau des Briickensystems iiber dem Wasserbecken
Krá!ová (Lange 634,04 mj enthalt: projekt der geo-
datischen Messungen, Aufbau eines lo,kalen geoda-
tischen Neztes, geniitzte Messmethoden, geplante und
realisierte optimalen Messplane.

528.517/528.088+621.3[ME 3000)
JAKUBEC, V. - PLÁNIČKA, A. - KRPATA, F.
Problematik der Genanigkelt nnd Bestlmmung der
Ansgangsfreqnenz des D1stanzmessers Kern ME 3000
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 3,
Seite 75-81, 4 Abb., 3 Tab., Lit, 8
Prinzip der Betiitigungsweise des Mekometrs, Ein-
fluss der atmospharlschen Bedingungen und physika-
lische Verbesserungen der gemessenen Langen. Er-
fahrungen mit Vermessen Von verschieden langen
Eňtfernungen auf Wasserdammen, ln Bergen und lň
den Stollen. Ergebnlsse synchroner Messungen mil
mehreren Geriiten. Bestimmung der Frequenzen des
Mekometrs. Laborpriifungen der Komparationselnrich-
tung ln einer Thermokammer, Messungen der Aus-
einer h1iheren Messgenauigkeit von Langen die mil
trittsfrequenz in GeHinde. Prinzipe der Erzielung
dem Mekometr gemessen wurde·n.

528.5.001.6
PŘIBYL, J.
Nene Aufgaben nnd elnlge nene Geriite des Fachent-
wleklnngszentrnms
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 3,
Seite 81-85, 9 Abb.
Geltung dllr Elektronisation bei Entwicklung einiger
neuen Gerilte fiir Geodasie und Kartographie. Eln
dlgitaler Planimeter, ferndirigierte Garnitur zum
Vermessen von Kranbahnen, automatlslertes System
des hydrostischen Nlvellements, Feldregistrator, auto-
matisches Kartiergerat wurden im Forschungsinstitut
fiir Geodilsie. Topografie und Kartografie entwickelt.
lnformation uber die Programmsicherung des Mlkro-
rechners PMD-85 und selne Verblnd\llIlg mil dem Di-
gitalisator KAR-A2 und selnllr Adaptlon B.n ein auto-
matlsches Kartirgerat.

528.482.5:528.024.6
PAŽOUREK, J.
On the Qnestion of Improvlng Quality of Measnrlng
the Displaeements of BuiIding Objects by Hydrostatlc
Levelllng
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pp. 61--66, 7 fig., 2 tab., 12 reL
Some methods ,of eliminating errors ralsing from
temperature in results of measurements of dlsplace-
ments by hydrosta.tic levelling. Judgement of useful-
ness af Introduclng corrections, to measured data ln
case of Imperfectly equal water levels in used In-
struments. Shortened calculation of temperature cor-
rections. A proposal of the method of preventing er-
rors.

528.482:6'21.56
MARTINEC, J.
Measnrements of Parameters of the Po~r Station
Coollng Tower
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pp. 66-68, 4 filg., 1 tab., 2 reL

Measurlng the, parameters of the power station coollng
tower of the shape of rot ary hyperboloid by means
of the DKM-2-AE theodolile and the Kern LO laser.
Processing the results of the combined intersection
uslng the HP41 CX programmable caliculator and the
SM52/11 computer. Devlations ln positlon of measured
polnts of to'wer from projected values reached 0,010-
0,062 m.

528.48:624.2/.8
STANĚK, V. - LUKÁČ, Š. - KOPÁČIK, A.
Special Geodetlc Work with the Constrnetlon
of Bridge Objtct across the Water Reservoir Králo'v'á
near Sereď
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pp. 69-75, 7 fig., 7 reL

Complex of realized geodetlc work with the con-
struction of the bridge system across the water re-
servoir Krá!ová [Iength 634 mj Includes: project of
geodetic measurements, bullding-up Ihe local geode-
tic network, used methods of measurements, propo-
sed and realized optimal plans of measurements.

528.517/528.088+621.3(ME 3000)
JAKUBEC, V. - PLÁNIČKA, A. - KRPATA, F.
Problems of Accuraey and Determlning Ontpnt Fre-
queneies of the Kern, ME 3000 Distance Meter
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pp. 75-81, 4 fig., 3 tab., 8 reL

Principle and function of the Mekometer, inn uence
of atmospheric condilions, and physical corrections
of measured lengths. Experience from measurements
of dlstances of different length on dams, ln the
mountains" and ln a tunnel. Results of simultaneous
measurements with several instruments. Determlnlng
the frequencies nf the Mekometer. Laboratory tests
of the comparator ln thermochamber, measurements
of output frequencles in a fleld. Principles for achle-
vlng higher accuracy of dlstance. measurements with
the Mekometer.

528.5.001.6
PŘIBYL, J.
New Tasks and Sume New Instrnments of the Braneh
Development Center
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pp. 81-85, 9 fig.

Application of electronlzatlon in development of new
Instruments for geodesy and cartography. Digital
planimeter, remotely controled set fo,r measurlng
crane tracks, automated system of hydrostatic level-
Hng, fleld recorder, automatic polnt drawlng devlce
developed ln the Research Instltute of Geodesy, To-
pography and Cartography. Information On the soft-
ware for the PMD-B5 mlcrocomputer and its link
with KAR-A2 dlgilizer and its modlfication as an
automatic plotter.



Geod~tický a kartogtafický obzor
ročník 33/75, 1987, číslo 3 61

K otázce zkvalitnění výsledků měření
posunů stavebních objektů
hydrostatickou nivelad

Úvod

S rozvojem výstavby jaderných elektráren a dalších
velkých inženýrských děl se stala aktuálním problé-
mem geodetická kontrola jejich stabiliby. V podmín-
kách průmyslového závodu, jakým je na př. jaderná
elektrárna, je úkolem geodetů přispívat dostupnými
prostředky k zabezpečení bezporuchovosti provozu.
Je dostatečně známo, že ze všech sledovaných objektů
vyžaduje především turbosoustrojí největší pozornost
při sledování deformací konstrukcí a, tím i nejvyšší
přesnost měření. Při posuzování nežádoucího pohybu
sledovaných objektů je rozhodující správné určení
vzájemného vztahu jednotlivých částí konstrukce,
tj. určení relativních posunů. K tomu bývá v někte-
rých případech, zejména na turbosoust-rojí, velmi
účelné použít dvou nezávislých metod např. hydro-
statické a geometrické nivelace.
Hydrostatická nivelace je v některých státech

Evropy poměrně rozšířena. Užívá se většinou stacio-
nárních, tj. trvale zabudovaných hydroste,tických
systémů. Přenosná souprava Freiberger-Priizisions-
mechanik se rovněž osvědčila na objektecr elektráren
např. v NSR [7] a také u nás, i když je určena pro
mčření ve štolách objektů vodních děl, kde je kon-
stantní teplota.

2. Některé způsoby omezení vlivu teploty při
hydrostatické nivelaci

Problém zkvalitnění výsledků měření hydrostatickou
nivelací spočívá především v eliminaci chyb z nedoko-
nale vyrovnaných hladin kapaliny v pHstrojích. Je
známo, že namĚřená převýšení jsou ovlivněna zejména
teplotními změnami. Všechny ostatní nepříznivé fak-
tory se projevují v mnohem menší míře. U přenosné
soupravy se největší podíl chyb vyloučí měřením ve
dvou polohách přístrojů. Zbytkově chyby jsou způ-
sobeny tzv. účinným teplotním rozdílem. Je to od-
chylka naměřených teplotních rozdílů na bodech
v první a ve druhé poloze přístrojů:

LIt = di' - dt" .

Pokud by se v ideálním pHpadě podař Jo udržet
teplotní rozdíly sloupců kapaliny konstantní po dobu
zaměření jednotl~vého převýšení, pak by k úplné eli-
minaci chyb z teploty stačila pouhá výměna. přístrojů
do druhé polohy. Mezi teplotními rozdíly vody v sou-
pravě typu Freiberger-Priizisionsmechanik t:, skuteč-
nými chybami hydrostat:cké nivelace byla zjištěna
prokazatelná korelace [1].
Existuje řada způsobů jak zmírnit vliv teplotních

změn, např. užití dvou kapalin o značně rozdílných
koefici€l1tech roztažnosti. U hydrostatické nivelační
soupravy navržené v politechnickém institutu Jerevan
[9, 10] a u stacionárního systému HYNI, vyvinutého
ve VÚGTK ve Zdibech [6], je zmíněný problém vyře-

Doc. Ing. Jiří Pažourek, CSc.,
Katedra geodézie FAST VUT v Brně

šen užitím zvláštního fotoelektrického plovákového
snímače polohy hladiny. Plovák je zkonstruován tak,
že jeho pokles v případě zmenš':lní měrné hmotnosti
vody se rovná zvednutí hladiny následkem současného
zvětšení objemu. Podle [9] je výhodné zavést termo-
kompenzaci hydrostatických nivelačních systémů.
Všechna tato opatření se snáze uplatní u trvale zabu-
dovaných souprav.
Ideální kapalinou v soupravě přenosné by byla tzv.

těžká voda D20, která má velmi malou roztažnost. Za
jednoduché a výhodné řešení lze označit homogenizaci
kapaliny podle [11], ovšem za předpokladu některých
konstrukčních úprav seriově vyráběné soupravy.
Jedním z dalších je řešení zakládající se na výraz-

ném snížení účinku výšky vodního sloupce. Tento
způsob spočívá v tom, že vhodným umístěním spojo-
vacího článku do výškové úrovně hladin přístrojů se
docili, aby účinná "vertikální složka nepřesáhla hod-
notu několika cm. Některé moderní přístroje jsou už
konstrukčn3 upraveny tak, že vodní sloupec má mini-
mální výšku. K nim patří hydrostatický výškoměr
NIVELOMAT, zhotovený ve Slovenskej akademii vied
Bratislava. Přístrojú tohoto typu lze použít jako pře-
nosných i stacionárních, při čemž vysoký stupeň auto-
matizace zaručuje rychlý prúběh měření a tím ome-
zuje možnost vzniku teplotních změn vody.
Podle některých autorú [7, 8, 9,10] představují také

početní korekce jednu z možností jak zpřesnit výsledky
hydrostat:cké nivelace.
Zavádění korekcí vyžaduje měřit teploty vody

v soupravě, čímž se proces výškových měření prodlu-
žuje a zvyšuje se objem výpočetních prací. V otázce
užití korekcí panuje názorová nejednotnost v praxi
i v literatuře. Autor zkoumal otázku korekcí z rozdíl-
ných teplot vody v soupravě Freiberger -Priizisions-
mechanik. Získané výsledky ověřil experimentálním
měřením a shrnul je v následujících odstavcích.

Obr. 1 Měření deformací objektu hydrostatickou nivelací
včetně registrace teplot vody i teplot konstrUKce

Foto: Josef Pavelka, JED, k. p.
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Zápisnik hydrostatické nivclace

Body Čteni stupnic °C Čteni stupnic °C Rozdíl čteni Rozdíl teplot Celková
Pi'ev$'šeni

n, n + 1 Korekce Korekce Rozdíl korekci korekce
(mm)

..

(mm) (mm) (mm) °C k*
h* ••• původni
k ••• korigované

1. poloha

I
,

t~+l k* ~ lj2 (6k + 6;;)An ln Bn+1 h' dl'

k~ k~+l 6k
Sloupec I
I =

I

2. poloha "

I
" h* = h + hj2Bn ln An+1 ln+l k" dl"

k~ k~+l óic' k = ±h* ± k*

6 -10 55,526 3,0 50,600 2,3 4,926 0,7 lj2 (7 - + 1) =
0,004 0,011 -0,007 ~ k* ~ 0,003

1= 0,5 m 54,717 2,5 51,191 2,6 3,526 0,1 k* = 4,226
0,009 0,008 0,001 k = 4,223

{)-7 5,1601 3,0 55,132 2,3 3,531 0,7 lj2 (-7 + 3)
0,004 0,011 -0,007 k* = 0,002

1= 0,5 m 50,950 2,3 55,810 2,6 4,860 0,3 h* ~ 4,195
0,011 0,008 +0,003 h = 4,197

Z výzkumných důvodů při měření svislých posunů
některých staveb registroval autor také teploty vody
v soupravě Freiberger-Prazisionsmechanik.
Nejužívanější a všude dostupnou kapalinou pro

plnění hydrostatických systémů je voda. Každá
odchylka od výchozí teploty +4 °C vody v přístroji
(kladná i záporná) vyvolá zmenšení měrné hmotnosti
a tím i zvětšení objemu vody, tzn. že hladina se vždy
zvedne. K jednotlivým čtením přístrojových stupnic
lze při změnách teplot určit odpovídající korekci
polohy hladiny. Připočtením vyčíslených korekcí ke
každému čtení je teoreticky možné získat údaje,
jaké by byly na přístrojích odečteny při výchozí
teplotě +4 °C, kdy měrná hmotnost vody je největší
a kdy hladiny v soupravě jsou náležitě vyrovnány.
Korekce čtení se získá vynásobením naměřené účinné
výšky sloupce tabelovanou hodnotou měrné hmotnosti
odpovídající zaregistrované teplotě vody ve sloupci.
V období kontrolních měření sedání během zkušeb-

ního provozu turbosoustrojí TG 11 Jaderné elektrárny
Dukovany (JED), k. p. byly z údajů elektronických
teplotních indikátorů zjištěny účinné teplotní rozdíly
v rozsahu od 0,3 ° do 2,7 °C. Při průměrné výšce účin-
ného vodního sloupce 0,05 m nepřesáhla chyba
z teplotních změn hodnotu 0,02 mm.
Teplotní rozdíly nelze uvažovat bez ohledu na

oblast teplot, za kterých hydrostatická nivelace pro-
biliá. Závislost výšky hladiny na teplotních změnách
není lineární. Zvýší-li se např. teplota vody v přístroji
za. 6° na 10 °C, vznikne při výšce sloupce Z = 0,5 m
(vjedné poloze) chyba z nevyrovnaných hladin L1k =
= 0,12 mm. Tentýž teplotní rozdíl při změně teploty
z 20° n,a 24°C vyvolá ve stejně vysokém vodním
sloupci chybu L1k :=:, 0,45 mm při měření v jedné po-
loze. Protože nula stupnice přístrojů soupravy Frei-
berger-Prazisionsmechanik je nad hladinou, budou mít
opravená čtení větší hodnotu než čtení původní.

Opravený (korigovaný) výškový rozdíl získáme z roz-
dílu opravených čtení každého z obou přístrojů ve
dvou polohách. Autor vypracoval rychlejší způsob,
který spočívá v tom, že k vystředěnému převýšení h*,
(které v každém případě nutno určit),so připojí celková
hodnota korekce k*. Neopravují se tedy jednotlivá
čtení stupnic. Výsledné převýšení h (opravené) je pak
dáno vztahem:

h = h* ± k* = h* ± ~ (ť5~+ ť5~), (1)

kde
h* je původní neopravené převýšení,

získané měřením v obou polohách pří-
strojů

. k* je celková hodnota korekce
ť5~,= k~ - k~+I je rozdíl korekcí čtení přístrojů na bo-

dech n, n + 1 v první poloze
ť5~= k~ - k~+I je rozdíl korekcí čtení ve druhé poloze
k~, k~, k~+I' k~+I jsou tabelované hodnoty korekcí jed-

notlivých čtení v první a ve druhé
poloze přístrojů na n-tém a na n + 1.
bodě po vynásobení výškou účinného
vodního sloupce Z.

Ve většině případů lze docílit (vhodným umístěním
hadice), že výšky účinných vodních sloupců Zn, ln+I
na obou zaměřovaných bodech se nijak významně ne-
liší a je pak možno uvažovat Zn = Zn+l = Z.
Celková hodnota korekce k* vystředěného převýšení

může být kladná i záporná. Máme-li rozhodnout, kdy
tuto celkovou korekci k* odečíst a kdy přičíst, použije-
me následujícího pravidla. Při t < 4 °C platí:

h = h* + k* jestliže ť5~+ ť5~> O
h = h* - k* jestliže ť5~+ ť5~< O
-h = -h* - k* jestliže ť5~+ ť5~< O
~h = -h* + k* jestliže ť5~+ ť5~> O
h = h* + k* jestliže ť5~+ ť5~< O

1987/62



Geodetický a kartografický obzor
ročník 33175,1987, číslo 3 63

dl: I<t
[mm]
1,8
1)
1,6
1,5
1.4
1,3
1;2
1,1
1.0
0.9
0,8
0,7
0,6
0,5
0.4
0,3
0,2
0,1
O ' ; , ; ; i ; ; ! i , "c
, O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819 20

Obr. 2 Závislost změn hladiny přístroj'Ů (v jedné poloze)
na teplotních změnách

h = k* - k* jestliže ()~+ ()~> O
-k = -k* - k* jestliže ()~+ ()~>O
-k = -k* + k* jestliže ()~+ ()~< O

Ukázka určení vlivu teplotních změn na merená
převýšení je v tab. 1- zápisník hydrostatické nive-
lace. Při průměrné výšce účinného vodního sloupce
l = 0,5 m a při účinném teplotním rozdílu L1t = dt' -
- dt" = 0,7 - 0,1 = 0,6 °0, se naměřenp převýšení
bodů 6-10 změní jen o 0,003 mm. V případě účinného
teplotního rozdílu 0,7 - 0,3 = 0,4 °0 během zaměření
převýšení bodů 6-7 se korekce uplatní hodnotou 0,002
mm. Z rozborů četných výsledků měření [12] vyplývá,
že zmíněné korekce při pečlivém dodržení zásad
hydrostatické nivelace v prostředí běžných teplot do
30 °0 v případě snížení účinného vodního sloupce na
0,1-0,05 m, dosahují obvykle velikosti několika
setin mm. Tyto hodnoty jsou v mezích přesnosti výško-
vých měření. Užití korekcí při hydrostatické nivelaci
objektů v období výstavby a montáže, nebo při jejich
odstávce kdy nedochází k velkým teplotním změnám,
není nezbytně nutné. Výškové uzávěry bývají dosta-
tečně kvalitní i bez nich (tab. 2 + obr. 5, 6). Empi-
rické střední chyby ml> m2 jednoho převýšení, počítané
podle [4-] z nivelačních uzávěrů cp, CPkor (kde CPkor je uzá-
věr sestavený z korigovaných převýšení) vycházejí
téměř shodné. V souboru výsledků [12] je ml =
= 0,0151 mm, m2 = 0,0152 mm. Ani testování sta-
tistických hypotéz (o rovnosti variací podle Fisherova
F-testu) neprokázalo vyšší přesnost korigovaných pře.
výšení. Protože korekce se získávají výpočtem na zá·
kladě naměřených údajů teplot, nejsou zcela bezchyb.
né a jejich věrohodnost může být v určitých případech
diskutabilní, záleží vždy na spoleWivosti registrace
teplot. Všeobecně výhodnějším je způsob eliminace

chyb z teplotních změn vhodně uspořádaným postu.
pem měření. V t3'kovém případě jejich velikost ani
nemusíme znát.

Jestliže nelze přístroje na obou zaměřovaných bo-
dech vzájemně vyměnit do druhé polohy, může se
nepříznivý vliv teplot na vyrovnanost hladin projevit
ve značném rozsahu Závislost výšky hladiny přístrojů
v jedné poloze na teplotních změnách vody je znázor-
něna v obr. 2. Z grafu možno zjistit, že např. změna
teploty vody ze 4 °0 na 15,8 °0 odpovídá přírůstku
vodního sloupce dl = 1,0 mm. Výsledky korelační
a regresní analýzy souboru 162 veličin x, y (kde x před.
stavuje odchylky převýšení L1k= kH - kG naměře.
ných hydrostatickou a geometrickou nivelací a y
představuje indexovou chybu e hydrostatické sou·
pravy), vyjadřují volnou závislost [12]. Variabilita
uvedené indexové chyby je, jak známo [4], ukazatelem
spolehlivosti naměřených hodnot. Použijeme-li pro
analýzu údaje korigované, nikoliv přímo měřené,
nemá to podstatný vliv na korelovanost zkoumaných
veličin. Korelační koeficienty r v uvedených soubo-
rech vycházejí vždy velmi malé. Uzávěry hydrostati~ké
nivelace turbogenerátorů Ja.derné elektrárny Duko-
vany, z měření při zavedení korekcí a bez nich, se
nijak výrazně neliší, obr. 5, obr. 6. Jedná se o korekce,
získané na základě údajů digitálního měřiče teplot
(DMT), zhotoveného na katedře geodézie FA8T VUT
Brno, autor ŠVEO [12, 1]. Uplatnění tohoto přístroje
je předmětem současného výzkumu.

Zavedením kor~kce S\2 vl1ašído naměřených převýšení
chyba mk z jejího nedokonaného určení. Ta se "1kládá
z chyby mt způsobené nepřesným určením teploty t
a z chyby ml z nepřesného zaměření výšky účinného
vodního sloupce l. Ohyba ml ~ahrnuje chybu v odečten(
teplot (přesnost 0,2 °0 na displeji DMT, odečítací
schopnost 0,1 °0), dále chybu z nepřesné kalibrace

TI .c:[mm] ~
<O

5.40 <n
<O

~ E@l+
.C")

~~.
" tr'5,30 >, . ~,!>'l:

~~~'O.,.
•
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y I~I
[mm]

5.00
0.0

X

0.4 I.c.hl [mm]

4,892 4,530 4.380
4,865 4,536 4,395

41 40 39

30 31 32

4,110 0,868 1,614
4,095 0,854 1)602

0,279 (),173 0,536
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41 40 39
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33 34

3,554 5,856
3,524 5,809
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0,766
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3,739

11+22
1,426

3G

3S

3,874
3,862

Obr. 5 Převýšení a uzávěry obousměrné hydrostaiické
nivelace turbogenerátorů (bez použití korekcí). 'Pde uzávěr
z měření ve směru "tam", 'P2 uzávěr z měření "zpět"

čidel teploměru a především chybu z neúplnosti
informací o teplotních změnách. Je-li např. teplota
vody +9 °C určell8, s nejistotou ± 1 °C a nízký účinný
vodní sloupce 0,05 m zaměřen s chybou ±0,01 m,
vycház~jí za použití fyzikálních ta bulek následující
hodnoty:

Chyba v určení korekce

m" = Vmf + mf = 0,004 mm (4)

Při větších hodnotách teplot i výšek účinných vodních
sloupců, např. t = 18°C, l = 1,0 m, mt = 0,5 °C,
ml = 0,01 m, bude chyba v určení korekce mk =
= 0,1 mm.

4,909 4,522
4,888 4,536

4,369
4,389

5,669
5,687

38 37 0?43
0,776

3,716
3,744

2,984
31 32 33 34 3,005

4,105 0,869 1,608 5,424
4,090 0,854 1,602 5,450

0.279
Q,314 0,169 0,536 4p07

0,170 0,528 4,568

40 39 38 37 1,422
1,403

0,361
0,394 (

lf,=0,o37 TG 12
~=0,015

0,962
0,963

3,878
30 31 32 33 34 3/5l7

1,167 0,104 3,555 5,853
1,160 0;105 3,538 5,834

0,947
q958

Obr. 6 Převýšení a uzávěry obousměrné hydrostatické ni-
velace turbogenerátorů (se zavedením korekcí z teplot).
'Pl je uzávěr z měfení "tam", 'P2uzávěr z měření "zpět"

Zkušenosti z experimentálních i provozních měření
na stavbách [1, 2, 3], ukázaly, že korigovaná převýšení
často nepřinášejí očekávané zlepšení nivelačních uzá.
věrů. Ke značným nepřesnostem v určení korekce
může dojít při teplotách nad 20°C při současných
velkých výškách účinného vodního sloupce l > 1 m
a při účinných teplotních rozdílech Lit > 2°C. Potom
i malá chyba v určení teploty ody ve zmíněné hydro.
statické nivelační soupravě může určovanou korekci
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Obr. 7 Hydrostatický nivelační přístroj s digitiálním
měřičem teplot

ovlivnit nepřípustnou hodnotou řádu desetin mm.
\! opačném případě, v teplotních poměrech kdy
t < 20 oe, LIt < 1 oe, l < 0,5 m, budou vypočtené
korekce velmi malé, většinou zanedbatelné. Stanovit
kritickou hranici pro užiteČné zavádění korekcí není
za uvedených okolností snadné.

Dodržení náležité kvality výsledků měření posunů je
náročná úloha. Při hydrostatické nivelaci pozorova·
ných výškových bodů ovlivňuje přesnost měření roz-

Uzávěry hydrostatické nivelaee

z přímo naměřených z převýšeni rozdil uzávěrů
převýšení '" korigovanýeh "'kar LI", = '" - "'kar

(mm) (mm) (mm)

I. 0,090 0,066 0,024
2. 0,023 0,023 O
3. 0,016 0,014 0,002
4. 0,041 0,140 -0,099
5. 0,140 0,148 -0,008
6. 0,086 0,079 0,007
7. 0,165 0,190 -0,025
8. 0,247 7,245 0,002
9. 0,126 0,088 0,038

10. 0,199 0,174 0,025
II. 0,150 0,141 0,009

I

hodujícím zpúsobem účinná výška sloupce a ucmný
teplotní rozdíl. Je třeba rozlišovat, zdali k teplotním
změnám dochází v prostředí nízkých či vysokých
teplot; tentýž rozdíl teplot za jiného teplotního režimu
ovlivní naměřená převýšením rozdílným zpúsobem.
Užití teplotních korekcí ke zpřesnění výsledků měření
s přenosnou hydrostatickou soupravou může být pro-
blematické (nemusí znamenat zvýšení přesnosti),
zejména jestliže se nepodaří správně zaregistrovat
teploty vody ve sloupci. Proto početní korekce často
nepřInášejí potřebný efekt. Místo korigování naměře-
ných výškových rozdílú je výhodnější, jak už bylo
dříve uvedeno, vhodně uspořádat postup měření,
např. předcházením nepříznivým teplotním účinkům.
Potom hodnoty chyb z teplotních změn nemusíme
vůbec znát. Jednou z možností je včasná výměna
přístrojů na bodech v obou polohách, při které se pod-
statně omezí vznik nežádoucího teplotního účinného
rozdílu v soupravě. Jiným důležitým opatřením je
umístění spojovací vodorovné části hadice do výše
hladin přístrojů, čímž se omezí účinek výšky sloupce.
Při takovém uspořádání měřického postupu se může
vliv teplotních změn přiblížit hranici zanedbatelnosti,
korekce není třeba počítat, odpadá měření teplot.
Další variantou, reálnou především pro trvale zabudo-
vané (stacionární) soupravy, je vybavení přístrojů
vhodnými plovákovými snímači polohy hladiny, čímž
se docílí eliminace vlivu teplot [6, 7].

Velkým přínosem ke zkvalitnění výsledků měření
svislých posunů je zavedení automatizovaných systé.
m:ůhydrostatické nivelace [1, 6, 7, 9,10]. Automatiza·
ce představuje nejen úsporu živé lidské práce, ale
omezuje výrazně vznik chyb z teplotních změn, protože
měřický proces probíhá urychleně. Ovšem i v takových
případech propagují někteří autoři [7, 9] užití teplot.
ních korekcí i když tyto korekce nejsou významné,
týkají se zpřesnění výškových uzávěrů ze setin na
tisíciny mm.

Teplotní korekce mohou najít uplatnění především
u stacionárních hydrostatických systémú s velmi níz-
kým účinným vodním sloupcem, pokud existuje mož-
nost spolehlivého určení teploty vody v něm obsažené.
V takových případech je možno po zavedení korekcí
zvýšit přesnost hydrostatické nivelace i při vysokých
a značně rozdílných teplotách.
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Lektoroval:
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Geodézia, n. p., Prešov

Meranie parametrov chladiacej veže
elektrárne

Zdaleka videnou dominantou tepelných a jadrových
elektrární (JE) sú chladiace veže (CHV). Pri výstavbe,
ale najma po dokončení plášťa CHV, zaujíma odbor-
níkov ale aj laikov presnosť s akol1 sa podarilo budova-
tefům dodržať projektované parametre objektu. Pre
odborníkov má takéto hodnotenie verký význam pri
montáži ·technologickej časti objektu, pri posúdení
prevádzkyschopnosti a stability objektu CHV. Pro-
jektant využíva tieto poznatky pri projektovaní dal·
ších takýchto objektov. Geodet svojimi vedomosťami,
Za podpory meracích prístrojov, je schopny~poskytnúť
staviterom objektívne a dostatočne presné výsledky
o geometrických parametroch objektu. V staveb-
níctve sa na túto geodetickú činnosť už niekorko rokov
využívajú lasery. V Mochovciach, pri výstavbe JE
používal n. p. Váhostav na vytyčovanie roviny signa-
lizujúci laser firmy Spectra Physics typ Level GS.
Laser typu TKG 206 využívali Banské stavby, n. p.,
Prievidza na razenie tunelov pre kanalizáciu. Laser
LO firmy Kern, signalizujúci priamku, sa u nás prvý-
krát v širšom meradle použil na meranie skutočnpj
reálizácie plášťa CHV elektrárne v Mochovciach.
Monopolným budovatefom CHV v ČSSR je n. p.

Armabetón Praha, závod CHV. Pre reaktory typu
VVER 440 megavattov (MW) sa budujú veže Itterson,
vysoké 125,07 m.
Plášť CHV je v tvare rotačného hyperboloidu. Polo-

mer sa mení od 28,00 m do 44,27 m. Hrúbka plášťa
sa mení od 0,60 m do 0,15 m. Koruna na vrchu veže
je spevnená až na 0,80 m (obr. I).

2. Realizácia meračských prác

Tvar plášťa veže sa určoval'metódou pretínania napred
'10 základníc (obr. 2). Súradnice stanovísk boli určené
v lokálnom súra.dnicovom systéme CHV, aby sa do

Ing. Jozef Martinec,
Atómové elektrárne, k. p., Mochovce

merania nezavádzali chyby z nepresnosti základnej
vytyčovacej siete. Dížka základníc na pretínanie na·
pred bola od 32,410 m do 96,954 m. Presn03ť súradníc
bodov meračskej siete bola vzhradom na použité prí-
stroje firmy Kern: elektronický teodolit E 2 a diarko-
mer DM 502, vyjadrená strednou chybou mx,u =
= 0,01 m.
V nižších vrstvách plášťa CHV, až do výšky +42,00

m sa meranie vykonalo zvnútra vo vodorovných re-
zoch približne 10 m nad sebou. V jednom reze bolo
meraných 20 bodov pravidelne rozložených po celom
obvode veže. Vo vyšších vrstvách sa meranie vykonalo
zvonka vo zvislých rezoch. CelkOV3bolo zvonka uro-
bených 6 zvislých rezov. Dížka zámer vo v~útri dosa-
hovala max. 80 m, pri meraní zvonka bola dlžka zámer
max.200m,

I
;j~,lU_~~~8co.Q

I
I
I
I
I
I
I ,44,27

Obr. 1Geometrické parametre OHV slokálnym súradni-
covým systémom
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Obr. 2 Situácia základníc na meranie a vytyéovanie
CHV

Rotačný hyperboloid a zmena hrúbky plášťa CHV
sú funkčne závislé. Výsledky meraní možno spracová-
vať a vyhodnocovať na počítačoch. Na tento účel Silo

vytvorili programy na programovateIný kalkulačný
stroj HP 41 CX a na počítač SM 52/11. Výsledky boli
vytlačené v oboch prípadoch na listingoch z tlačiarní
(tab. 1). Prístrojové a programové vybavenie spracova-
teIov neumožňovalo automatizovaný vstup údajov.
Tento Silo musel vykonávať ručne na oboch počítačoch.

Stredná chyba v určení polohy meraného bodu bola
(za predpokladu, že mex = 10cc, mx•u = 0,01 m, 8max =
= 200 m [1]) mp = 0,03 m.

Pretože laser LO bol upevnený na jednom z teodoli.
tov, v niektorých prípadoch bolo vykonané pretínanie
napred súčasne 3 prístrojmi (Kern E 2, DKM 2.AE,
Wild T2000) a súradniee meraného bodu boli vypočí-
tané z troch kombinácií pretínania napred.

V týehto prípadoeh, kde Silo na memnie pretínania
napred použil teodolit s upevneným laserom bola stred-
ná chyb.a. rozdielov z dvoch kombinácií pretínania
m = O,Ól m.

V kombinácii pretínania napred, kde na výpočet
súradníc bodov neboli použité výsledky z merania
teodolitom s laserom, súradnice Silo líšili v priemere
o 0,037 m. Tento rozdiel je evidentne spósobený ne-
totožnosťou zámernej osi teodolitu so stopou laseru.
Nesúlad (nedokonalosť rektifikácie) mstie s dížkou
zámery a nemožno ho odstrániť absolútne. Výkon la-
seru 1 miliwatt (mW) je pomerne nízky. Hmla veImi
znižuje dosah prístl'oja. Za hustej hmly Silo stalo, že
stopu nebolo vidieť ani na vzdialenosť 25 m. Z tohoto
dovodu by bolo pre prax výhodné, keby bolo možné
výkon laseru meniť. Na vyhIadanie stopy laseru dru-
hým teodolitom by Silo použil silnejší signál. Na dociele.
nie a samotné meranie stačí už potom podstatne nižší
výkon. Tak isto by bolo výhodné, keby stopa laseru
bola vysielaná v "kvantách" (impulzoch) s vyššou
frekvenciou, ako je zotrvačnosť oka. Tieto opatrenia
by zrejme zvýšili prevádzkový čas batérie, ktorý je
v chladnom počasí pomerne krátky. Oprávnenosť
týchto opatrení musia však posúdiť inf odborníci, napr.
konštruktéri, hygienici, bezpečnostní technici a pod.

Metóda merania skutočnej realizácie plášťa CHV pre-
tínaním napred elektronickým teodolitom so signali-
záciou ciera laserom a spracovanie výsledkov meraní
na počítači Silo v praxi osvedčili.

Poznatkya skúsenosti z tejto práce viedU k využi-
tiu modernej meracej a výpočtovej techniky aj k vyty-
čovaniu plášťa CHV, t. j. k vytýčeniu polohy debnenia
pred betónovaním polohy polárnou metódou (obr.
3a4).

Metóda pretínania napred pri meraní a vytyčovaní
má prednosti, ktoré v danej aplikácii si vážia nielen
stavitelia, ale aj geodeti.

Prednosti metódy sú predovšetkým v tom, že:
- geodet svojou činnosťou neobmedzuje stavebnú

činnosť dodávateIa objektu,
- výsledky zistené geodetickým meraním sú k dispo-

zícii hneď po meraní na stavenisku, takže stavby-
vedúci móže urobiť zavčasu potrebné opatrenia na
odstráneni e nedosta tkov ,

- geodet má také pracovné podmienky, že nie je
obmedzovaný vo svojej práci. Bezpečný je nielen
človek, ale aj meracia technika, ktorá je čoraz
výkonnejšia, ale aj drahšia, a preto jej eventuálne
poškodenie by spósobilo veIké finančné straty,

t. DfL-Y OEL-X VYSKA OEI.-~ R-SKIJT R-lIAO OEL-R.......-........ _- .._--.- ..._---------.-----.--- .._-------------------------------------_._-_._._._._---_._.- ...._------_ .
1 •.••84.368 3111.""70 240.352 -0.038 -0.004 7.052 0.003 43.994 43.""55 -0.038Z """"S.834 3107.150 240.386 -0.031 -u.u2C'i 1.086 0.001 't3.cht9 43.""46 -.;).0413 1018.560 3094.120 240.384 -0.011 -O.ObO 7.084 0.004 44.00b 43.""47 -0.0624 1049.510 3098.720 240.350 O.Ouo u.ooo 1.oso 0.002 ••3."56 43.951> U.OUS 101>1.530 3117.1>•.••0 2"0.381> -0.028 -".014 1.0111> O.OOS 43.""1b 43.941> -0.032•• 1011.530 3143.480 2••0.:no 0.025 0.004 1.030 0.003 43.""31> 43.""62 0.0257 1060.280 311>7.080 240.344 -0.042 -0.039 7.044 -0.001 44.011> 43.956 -0.0588 1031.550 3180.01>0 240.331> -O.Ull -0.050 1.031> 0.004 44.011 43.""1>0 -0.051
" 101l.5l0 ll71.840 Z40.3S3 -0.009. -0.022 7.053 0.002 "3.9111 43.""55 -0.02110 """1.Z61> 31b1.ZZ0 240.355 ,,0.0"0 -Q.Oió 1.055 0,001 "".oOl "3 •.9S4 -.0,0"6
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Obr. 40draznlÍ hranol v mieste 1lstanovenia debnenl:a do
projektovanej polohy

- ~ praktických skúseností vyplýva, že obvod veže
(cca 40 bodov) je možné bez problémov v potrebnej
kvalite vytýčjť za 90 až 120minút.

Presnosť určenia polohy bodu polárnou metódou pri
dížke zámery cca 300 m, pri veIkosti uhla 14g a jeho
presnosti mlY. = lOee, s diaIkomerom Kern DM 502
presnosti 3 + 5 ppm1), čo sú najpl'iaznivejšie podmien-

') 3 + 5 parts per milion [3 + 5 častí z milióna, tj.
(3 + 5.IO~6 d) v mm]

ky·pri vytyčovaní obvodových bodov plášť&OHV, robí
mp = 0,007 m ='-= 0,01 m. Projekt pr;púšťa strednú
chybu vo vytýčení polohy bodu 2,5-krát viičšiu.

Na. zvýšenie presnosti je vytyčovanie vykonávané
z lokálneho súradnicového systému, rotujúceho okolo
stredu vde tak, že jedna zo súradnicových osí pre-
chádza st1moviskom a stredom OHV (obr. 1).

Uplatnenie opísaných metód v praxi má aj hospodár-
sky význam. Informác:e o presnom stave realizácie
umožňujú ~('tr;ť finančné náklady tým, že posledné
betónovanie vrstvy sa ree,lizuje tak, a.by bola dodržaná
projektom stanovená výška OHV.

V doterajšej praxi sa stavali OHV cca 125 m. JE
s výkonom 1000MW a viac, majú už OHV s výškou
nad 150 m (výkon vyšších veží umožňuje znížiť ich
počet v elektrárni). Rovnakého chladiaceho účinku
sa dosiahne pri týchto elektrárňach buď pomocou 18
veží výšky 127 m, alebo 8 veží výšky 157m [2].

Metóda polárneho vytyčovania je jednou z možných
geodetických metód, aplikovateIných aj pri výstavbe
vysokých OHV, na.pr. pri výstavbe JE 1000MW.

[I] MICHALČÁK, O. a i.: In~inierska geodézia I. Bra-
tislava, Alfa 1985.

[2] Stavby jadrovej energetiky. Čs. komisia pre ató-
movú energiu. Praha, Ústredné informačné stredisko
pre jadrový program 1985.

Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák. CSc.,

Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

Oprava chyby

Při výrobě Č. 12/1986 GaKO došlo k následujícím chybám:
Ina str. 277 má být v názvu článku "K metodologickým
a vědeckotechnickým otázkám geodézie" místo "vědecko-
techl:lickým" správně uvedeno "vědeckotsoretickým".
Rovněž tak v obsahu čísla na 2. str. obálky časopisu
a v c€'loročníkovém obsahu časop·isu, str. II. Stejná chyba
je v anotacích německé, anglické ,a francouzské, str. 1.
Správně má být "wissenschaftstheoretische Fragen",
"Scie:nťfic- Theoretical Problems" a "scielntifico-théolri-
ques".
V článku na str. 281 "Preve.rEln'e presnosti ... " má být

správně uvedeno pracoviště autora článku "Slovenský
úrad geodézie a kartografie".
Prosíme čtenáře', ,aby si uvedené chyby laskavě opravili.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
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Špeciálne geodetické práce pri výstavbe
mostného objektu cez vodnú nádrž
Král'ová pri Seredi

Doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Ing. Štefan Lukáč,

Ing. Alojz Kopáčik,
Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava

V súčasnej dobe vedecko-technickej revolúcie
a stále sa zrýchlujúceho civilizučného pokroku
majú stále viac než predtým dóležitú úlohu moder-
né komunikácie. Skúsenosti z výstavby cestnej sie-
te v ČSSR ukázali, že limitujúcim faktorom rých-
losti výstavby ciest a dialnic sú mostné a iné nad-
cestné objekty, ktoré zabezpečujú mimoúrovňové
križovanie, resp. dopravu nad terénom, a tým na-
pomáhajú skracovať cestovné trasy i vytvárať v1Í.č-
šiu plynulosť a bezpečnosť dopravného ruchu.
Obmedzené prostriedky na investičnú výstavbu

nových mostov na jednej strane a zvýšené požia-
davky cestnej dopravy, predovšetkým na extrém ne
ťažké prepravy v súvislosti s výstavbou jadrových
elektrární li vačších vodných diel, vedú k nutnosti
skvalitniť a komplexne zabezpečit starostlivosť
o mosty, čo má za dósledok zvýšeme nárokov tak
na geodetické vytyčovanie práce, ako aj na rozlič-
né kontrolné merania pri overovaní geometrických
parametrova funkčnej spósobilosti mostov.

Mosty majú v ČSSR svoju dlhodobú tradíciu. Po-
hrad na vývoj mostných stavieb u nás, ako to
v stovkách príkladov dokumentuje a prináša publi-
kácia [1], velmi názorne ukazuje diela historickej
tradície, novodobé a súčasné objekty vynikajúcich
parametro\' a dovtipných konštrukcií.
To, čo bolo v minulosti označované ako most,

t. j. časť kOllštrukcie nad riekou, prechádza dnes
do mostného systému (komplexu, objektov), tvore-
ného hlavným mostným objektolJl a súslavou nad-
jazdov vytvárajúcich križovanie i rozvetvovanle
komunikácií na obocll brehoch rieky [ravobrežné
a pravobrežné predmostie), často v niekolkých
podlažiach. Konštrukcia i materiál sa stáva pomoc-
kou, resp. prostriedkom k realizácii mosta v takom
usporiadaní, aké komunikácia vyžaduje.

V ostatnom čase sme svedkami - a z pohfadu
geodetov možno povedať, že aj spolutvorcami -
- podstatný'ch kvalitatívnych zmien v navrhovaní
a vo výstavbe mostov, najma pri zavádzaní nových
stavebných technológií s uplatňovaním prefabriko-
vaJ;lých nosných konštrukcií. Nové progresívne
technológie vo výstavbe nosných konštrukcií mos-
tov (letmá montáž, letmá betonáž), prisposobené
tvaru a estetike komunikácic a jej harmonickému
začleneniu do prostredia, vytváréJjú závažné tech-
nické a ekonomické problémy. Medzi týmito tech-
nickými problémami vystupujú aj problémy zvýše-
nia kvality a rozsahu geodetických vytyčovacích
prác a kontrolných meraní, ktorými sa overuje
správnost: výstavby, funkčná spolahlivosť a bezpeč-
nosť nosných konštrukcií. Konfrontáciou výsled-
kov meraní na hotovej konštrukcii s teoretickými

analýzami sa získajú najvhodnejšie podklady na
správne a bezpečné dimenzovanie konštrukcií mos-
ta.
V súčasnom období sa zvačšíli aj požiadavky IJil

uplatnenie mosta v budúcnosti. Odhad dopravných
nárokov na niekolko desaťročí dopredu sa stáva
stále obťažnejší a vyžaduje obsiahle analýzy, vyu-
žívajúce zložité matematické modely a nemenej
zložité riešenia, pričom ani také to komplexně
prognózy nemusia byť spolahlivé a vždy existuje
riziko, že mostný objekt normálne zastará skor než
sa očakáva. Potom je potrebné riešiť jeho rekon-
štrukciu alebo dokonca demoluciu, a to opať s uvá-
žením nielen konštrukčných, ale aj prevádzkových
a ekonomicl{ých hladísk.
Širší dosah a zložitosť mostov v súčasnosti si zá-

roveň vynútili obsiahlejšiu organizáciu ich príprav-
vy, projekcie~ výstavby i prevádzky. Komplexná
a technologicky náročná stavebná činnosť mno-
hých dodávatelov, zúčastňujúcich sa na výstav-
be -- tentokrát už nielen mostného objektu, ale
i okoUa - často mnohonásobne presahuje rozsah
vlastnej stavby mostného systému.

3. Dispozičné riešenie ,systému premostenia a tech·
nické parametre mostného objektu

Mostný objekt cez Váh, resp. cez vodnú nádrž Krá-
fová, je situovaný v mieste vjzadového kanála do
budúceho prístavu Serede medzi obcami Šoporňa a
Váhovce na štátnej ceste 1/51 (Trnava-Nitra)
v km 7,8 - obr. 1. Križovanie štátnej cesty 1/51
s riekou Váh Je 9,0 km nad priehradným telesom
vodného diela Kráfová. Po nap!není nádrže vodné-
ho diela sa zdvihla hladina vody v mieste objektu
zo 119,8 m no 124,0 m, čo sposobilo. zaplavenie
inundačného územia v priemere o 1,0 m. V budúc-
nosti sa uvažuje so zdvihnutím hladiny v nádrži
o 1,5 m, t. j. na výšku 125,5 m. Vedenie nivelety
na mostnom objekte zohfádňuje možnosť plavebnej
hladiny 125,5 m s výškou plavebného gabaritu
6,5 m a šírkou plavebného gabaritu 60, O m [v prí-
stavnom kanáli 50,0 m).
Generálnym projektantom stavby je Dopravopro-

jckt Bratislava, vyšším dodávatelom a dodávatelom
objektu Doprastav, n. p. Bratislava, investorom
Cestný investorský útvar Bratislava. Mostný objekt
celkovej dížky premostenia 634,04 m pozostáva zo
16 polí a je budovaný dvoma r6znymi technológia-
mi: letmo betónovanou a montovanou ( z predpa-
tých typových prefabrikátov) - 'obr. 2. Letmo be-
tónovaná konštrukcia je staticky neurčitá, združe-
ná rámová konštrukcia pozostávajúca zo 4 polí
s rozpatiami 46, 82 m-90,00 m-90,00 m-46,17 m.
Táto kOIlštrukcia je na podpere 3 vložená a na
ostatných podperách 1, 2, 4, 5 uložená na pohybli-
výchložiskách. Konštrukciamontovaná je uložená
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do 12 polí (dížky cca 30,00 m) spojených do jedné-
ho dilatačného celku.
Základové zeminy predmetného objektu tvoria

aluviálne štrky, pod ktorými sa nachádzajú piesči-
té íly. Mastné pod pery 2, 3 a 4 (letmo betónova-
nej konšlrukcie), nachádzajúce sa v koryte Váhu,
resp. v jeho blízkosti, sú založené hfbkove pod zem-
Dými stenami az do piesčitých Hov. Podpery 5, 6, 7
a 8 (montovanej nosnej konštrukcie), nachádzajuce
sa v mieste starého mrtvehoramena Váhu, sú za-
ložené plošne v uzavretej stavebnej jame pod
ochranou ocefovej štetovej steny Larssen III n. Pod-
pery 9 až 17 (montovanej nosnej konštrukcie)
a pod pera 1, nachádzajúce sa v inundačnom úze-
mí, resp. za hrádzou, sú založené plošne v otvornej
stavebnej jame.
Mostný objekt je smerovaný tak, že začiatok
mosta je v ravostrannej prechodnici (L = 150,80 m,
l\.=389,43 m) d V d'alšom úseku pokračuje priamou
trasou. Výškové pomery sú charakterizované nive-
letou, litorá je v staničení 7,57000 km va vrcholo-
vom výškovum oblúku R=18000,00 m (zaobruje
lom nivelety zo stúpania 2,45 % na klesanie 1,50 %)
a v staničení 8,22800 km v údolnicovom výškovom
oblúku R =30000,00 m. Šírkové riešenie, resp. uspo ..
riadanie mastného objektu je realizované pre šÍr-
ku 22,5 m s tým, že v súčasnej etape výstavby Sil

buduje iba jedna polovica nosnej konštrukcie i vo-
zovky, kým spodná stavba, 1. j. mastné podpery
a ich základy sa budujú pre celú šírku 22,5 m,
clže pre obidve časti mostného systému (obr. 1).

Základným predpokladom úspešného uplatnenia
geodetických prác, a tým aj samotnej realizácle
výstavby každého mostného objektu, je vypracova-
nie projektu geodetických meraní, ktorý pre pred-
metný objekt vypracoval generálny projektant
stavby za spolupráce a pod odborným vedením Ka-
tedry geodézie Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT). Pro-
jekt mostného objektu bol riešený v súradnico-
vom systéme Jcdnotnej trigonometrickej siete kata-
strálnej (S-JTSK) a baltskom výškovom sys-
téme _. po vyrovnaní (BpvJ [2].
podra dlhodobého výskumu Výskumného ústavu

geodézie a kartografie v Bratislave dochádza v 10-
kalite výstavby mostného objektu 1(1 recentným ver-
tikálnym pohybom zemského povrchu [5]. Vzhra-
dom na uvedenú skutočnosť, ako je atypický kon-
štrukčný návrh a projektovanú technológiu výstav-
by mosta, je potrebné v priebehu výstavby a prevá-
dzky objekt dlhodobo sledovať. Časť objektu budo-
vaná letmou betonážou o rozpatí 90 m je dimenzo-
vaná na maximálnu hodnotu vertikálneho posunu
podpor voči sebe o 25 mm, kým časť montovaná
z prefabrikátov je staticky určitá a na pokles pod-
pal' voči sebe nlp. tak citlivá. Avšak ani v tomto
prípade je nerovnomerné sadanie podpor nežia-
dúce. Na základe uvedených skutočností projektant
požaduje vykonávať merania zvislých posunov (sa-
dani a ) podpor a geometrie nosnej konštrukcie
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mostných polí dvakrát do roka, prlcom z
pozornosť ziada venovať častí budovanej
betonážou. V prípade, že by došlo k zvisléml
nu dvoch susedných podpor o 60 % krajnej
ty, t. j. o 15,0 mm, je potrebné konštrukcil
vať vypodložením ložísk na potrebnú VýŠkl
štrukcia mosta nie je dimenzovaná na vod
posuny. V prípade, že by vodorovné posuny
li, bude potrebné konštrukciu v ložiskách 1

Vzhfadom na uvedené skutočnosti sa pre (
bé meranie objektu stanovili nasledujúce I
presnosti geodetických meraní:
.- krajná polohová odchýlka bodov lokáln,

detickej slete 2,0 mm,
-- krajná výšková odchýlka bodov siete 0,3
- krajná chyba v určení zVIslých posuno,

rovaných bodov metódou ve!mi presnej
cie (VPN) 0,8 mm,
stredná polohová chyba pozorovaných
určených metódou pretínania napred 3 n
stredná chyba v určení výšok pozoro
bodov metódou trigonometrického n
2,0 mm.

Na základe projektu geodetických meraní
v lokalite stavby vybudovala geodetická pc
a výšková sieť vzťažných bodov. Jej tvar j
determinovaný rozmerom a tvarom mostné
jektu ako i skutočnosťou, Že objekt sa budl
vzdutie vodnej nádrže Krá!ová. Základ po
siete (obr. 3) tvoria štvoruholník 1II-IV-'
a páťuholník III-XII-II-XIII-IV, na ktoré sa
osem trojuholníkov. Body I a II sú situované
nom telese (mimo vozovky) tak, aby tvorili
nú priamku -- odsadenú od osi mosta v srn
ku rieky Váh a prechádzajúcu chodníkom pI'l

cov, čím sa zabezpečí prístupnosť k jedn(
pozorovaným bodom ako aj ich využitefnl
zaťažovacej skúške mnsta. Body III a IV sú s
né v inundacnom území, ktoré je v súčasnc
plavené. Tieto body sú založené do rastlého
a obsypané kamenným záhozom do výšky
nad maximálnu hladinu vody v nádrži, i
vytvoril okolo bodov umelý ostrov - obr. ~
VI, VII, VIII a IX sú vybudované na ná
strane pravobrežnej hrádze vo vzdialenosti
od osi hrádze a založené v rostlom teréne
V a X sú za pravobrežnou hrádzou a body j

XIII a XIV sú situované za !avobrežnou hrád2
vzdušnej strane mimo inundačného územi,
loha i výška meračských pi.lierov lokálnej
tickej siete je navrhnutá a realizovaná tak, é

la možnosť vzájomne merať čo možno z naj
ho počtu bodov.
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stredu dolnei časti, vystužená armovaním a vyplne-
ná betónom.Na hlave meračského piliera je osade-
ná ceIitračná podložka - zabezpeČujúca závislú
centráciu - obr. 5, detail "A". Hlava piliera je za-
krytá snímatefným poklopom.

Na všetkých meračských pilieroch siete je
cca 0,2 m nad terénom, resp. nad plošinou mera-
ča osadená výšková značka. Výška pilierov nad te-
rénoui je r6zna, podfa konfigurácie terénu, resp.
p'rekážók existujúcej alebo plánovanej zástavby.
Na zaJ:iezpečenie prístupnosti vybudovaných merač-
ských pÍošín sú piliere opatrené stupačkami.

4.3 P o u žit é P l' í str o j e a m e tó d y
merania

Na meranie uhlov a dÍžok v lokálnej geodetickej
sieti vzťažných bodov sa použila trojpodstavcová
súprava so závislou centráciou prístrojov a terčov.
Meranie uhlov sa vykonalo v troch skupinách- teo-
dolitom Zeiss Theo 010 B so strednOlf chyb6u"O;36'
mgon. Meranie dÍžok sa vykofierl6 sve1:el:ft,mdiafků-
merom Zeiss EOT 200Q>S,pFiemernoo'st~'d'nQuchy-
bou 5,0 mm. výškMé"m-etrlll'ífe bok}-rea'lizované prí-
strojom Zeiss Ni 007 met6tlóů:VP!Ii,. Na obidvoch
stranách vodnej nádi"že v'btítkosti mostného" objek-
tu sa meratr umvreté" nivelačně polygóny (medzi
boďmf CSINS' 14-13-12-14 a 39.1-40-37.1-39.1, ktoré
sa plepoftli vloženým nivelačným ťahom medzi body

L
Obr. 4 Sposob stabilžzácže bodou polohouej sžete

v žnundačnom území

13 a 39.1 - obr. 6. Na meranie vloženého nivelač-
ného ťahu sa počas výstavby mostného objektu vy-
užíva obslužná komunikácia, vybudovaná pozdÍž
objektu - obr. 1, na ktorej sa navrhli a vybudova-
li pomocné výškové body 1 až 4.

V základnej etape merania sa určila priestorová
poloha bodov vzťažnej sústavy s pripojením na
Československú trigonometrickú sieť v S-TISK
a ČS]NS v Bpv. V ďalšom sa vykonalo základné
meranie priestorovej polohy pozorovaných bodov
objektu (doposiaf vybudovaných J použitím metód:
zámerná priamka, pretínanie napred, resp. VPN
a trigonometrické meranie výšok. Pozorované body
mostného objektu sú budované súbežne s postu-
pom výstavlJy jednotlivých častí objektu. Vzhfadom
na vyžadovanú presnosť v určovaní posunov pozo-
rovaných bodov a na skutočnosť, že body III, IV,
VI, VII, VIII a IX sú situované v zaplavenom úze-
mí, ďalšie etapy meraní budú realizované v dvoch
fázach:

určenie stalJility siete vzťažných bodov,
samotné meranie sprostredkujúcich veličín, po-
trebných na určeniiposunov pozorovaných bo-
dov.

Nakofko je potrebné v každej etape merania ur-
čovať priestorovú polohu siete vzťažných bodov,
vypočítal sa optimálny plán polohových meraní -
- obr. 7, podfa ktorého sa dosiahla vyžadovaná
presnosť v polohe určovaných bodov _s minimál-
nym počtom meraných uhlov, resp. dlžok. Opti-
málna štruktúra plánu meraní sa vypočítala pou-
žitím sekvenčného určovania optimálneho návrhu
experimentu. výpočty sa realizovali v jazyku FORT-
RAN IV na počítači M 4030-1 v Centrálnom výpoč-
tovom stredisku SVŠT. Teoretické riešenie je v [3,
6, 7r' Analytické riešenie je v danom prípade do
značnej miery determinované konfiguráciou siete,
použitými metódami merania, resp. prístrojovým
a počítačovým vybavením. Vypočítané A-optimálne
plány meraní sa podrobIli geodetickej modifikácii,
z ktorej sa vybral plán s minimálnou časovou ná-
ročnosťou pri súčasnom dodržaní projektom stano-
vených charakteristík presnosti. Vo všetkých prí-
padoch sa dodržiavanie stanovených charakteris-
tík kontrolovalo výpočtom stredných elíps chýb na
bodoch vzťaŽnej sústavy [3].

Na určenie nadmorských výšok bodov vzťažnej
sústavy v základnej etape merania bol vypracova-
ný plán výškového merania - obr. 6, podfa kto-
rého sa dosiahla ,projektom vyžadovaná presnosť
\10 výške určovaných vzťažných bodov. Na vyrovna-
nie vloženého nivelačného ťahu (13-39.1 J bol po-
užitý parametrický sposob, ktorý je oproti korelač-
nému sposolbu j,ednoduchší a v danom prípade vý-
hodnejšlL Na realizáciu parametrického sposobu vy-
rovnania bolů nevyhnutné určiť funkčnú závislosť
medzi meranými a hfadanými veličinami, pričom
bolo potrebné uvažovať tri druhy veličín: dané -
H12, H13, H14 a H39'1, H40, H37.2; merané - h1, h2, h3,
h4, hs, ha, h7, ha, h9, hlO, h11, h12; hfadané - HVIII,

H1, H2, H3, H4. Z vyrovnaných výšok HVIII, H1, H2
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(vloženého nivelačného ťahu) a obojsmerne urče-
ných prevýšení medzi bodmi vzťažnej sústavy, sa
vypočítali vyrovnané výšky všetkých bodov vzťaž-
nej sústavy. Z takto vYl.'ovnaných výšok bodov
vzťažnej sústavy sa postupne určili Výšky existujú-
cích (dobudovaných) pozorovaných bodov mostné-
ho objektu.
Je potrebné poznamenať, že po dobudovaní most-

ného objektu a likvidácií existujúcej pomocnej ko-
munikácie sa zmenia "určujúce podmienky" geode-
tickej modifikácie a bude potrebné vypracovať no-
vé plány polohového aj výškového merania. Pri
budovaní siete vzťažných ibodov a určovaní jej pa-
rametrov sa v plnej miere využili poznatky a zá-
very výskumIl!ej úlohy [4].

Z uvedeného dispozičného riešenia systému pre-
mostenia, technických parametrov mostného objek-
tu a zo stručného prehladu špeciálnych geodetic-

kých prác na tomto objekte vyplýva, že stavba pat-
rí Iffiedzi náročné stavebné diela, a to nielenz hfa-
diska technického i hfadiska použitej stavebnej
technológi'e, al,e aj z hladiska geodetických vyty-
čovacíchprác a rozmanitých kontrolných meraní.
Geodetické práce pri mostoch budovaných pwgre-
sívnou stavehnou technológiou majú dOležitý vý-
znam a treba im venovať zvýšenú pozornosť a sta-
rostlivosť. Technológia letrnej betonáže, ktorou sa
realizuje časť mostného objektu cez vodnú nádrž
Kráfová !pri Seredi, Ibude v plnom rozsahu využitá
pri 'Výstavbe mosta Mládeže (pri Lafranconi) cez
Dunaj v Bratislave. A pr,eto skúsenosti z realizácie
uvedenej technológie na moste v Seredi budú aj
z pohladu geodeta velmi užitočné a ,aplikovatelné
pri výstavbe slpomenutého mosta v Bratislave.

Verílffie, že aj naprIe.k menej priaznivým geolo-
gickým podlffiIenkam a vysokej náročnosti použitej
stavebnej technológie bude výstavba mostného sy-
stému pri Seredi, začatá v roku 1984, úspešne po-
kračovať podfa plánu, a že v roku 1987 ibude našej
socialistickej spoločnosti odovzdané stavebné dielo
dokazujúce vysokú úrov,eň spolupráce mostárov
a !geodetov v n.ašej vlasti.

[1] JOSEF D.: Naše mosty historické a současné. Praha,
Nadas 1984.

[2] P~ojekt geodetických 'prác na moste cez Váh pri
Seredi - pI1eložka štátnej cesty 1/51 obchvatom Se-
rede. Bratislava, Dopravoprojekt 1984.

[3] KOPACIK, A.: Problematika optimaIizácie geodetic-
kých sietí v inžinierskej geodézii. [Ašpirantské mini·
mum.] Bratislava 1984, 66 s. - SVŠT. Stavebná fa-
kulta.

[4] MICHALCAK, O. a i.: Optimalizácia štruktúr v pro-
cesoch geodetických a fotogrametrických meraní.
[Výskumná úloha III-7-l,!93.j I3ríJ,U§laVil, Stavebná
fakulta SVST 1985. 115 s.
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Ing. Ján Vanko,

VÚGK, Bratislava

Problematika přesnosti a určování
výstupních frekvencí dálkoměru
Kern ME 3000

Dálkoměr Kern ME 3000 Mekometr - jeden z nej-
přesnějších geodetických dálkoměrů světa s apriorní
střední chybou

ms = ± (0,2 mm + 1-:-2.8.10-6) (1)

s automatickým vyloučením vlivu atmo'3férických pod-
mínek - se nedávno dožil 10. \ýročí své existence.
Při svém vzniku vzbudil v odborných kruzích nadšení
To bylo později vystřídáno jistými rozpaky a posléze
snahami o zkvalitnění výsledků měření v otevřeném
terénu a. za běžných meteorologických podmínek.
O řadě těchto prací jsme již mohli číst v odborném
zahraničním tisku.

I u nás roste nejen počet přístrojů, ale i množství
jepo aplikací v řadě oborů. Proto chceme zveřejnit
výsledky našich prací, směřujících původně jen ke
zpřesnění měření délek při určování posunů vodních
děl. Vedly k ověření skutečné přesnosti Mekometru
a obecnému zvýšení jeho reálné přesnosti. Tím se roz-
šíří jeho využití v inženýrské geodézii i při budování
geodetických základů. Problémy a jejich řešení po-
dáme chronologicky, tak jak v průběhu let 1978-85
vyvstávaly.

K pochopení celé problematiky přesného měření vzdá·
leností Mekometrem je třeba znát jeho základní prin-
cipya funkce.

2.1 Funkční princip

Mekometr pracuje s viditelným světlem, jehož zdro-
jem je xenonová výbojka, vyzařující světlo vlnové
délky 0,485 pm. Dává za sekundu 100 záblesků o trvá-
ní 1,5 ps. Svazek světelných paprsků je polarizačně
modulován pomocí krystalů KDP, •.abudovaných do
výstupu z modulačního resonátoru, který je zdrojem
zákla.dni modulační frekvence necelých 500 MHz, od·

Ing. Vítězslav Jakubec,
Ing. Antonín Plánička,

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha,
Doc. Ing. František Krpata, CSc.,

katedra vyšší geodézie
FSv ČVUT v Praze

povídající vlnové délce ;. = 60 cm. Hlavní rozdíly
mezi Mekometrem a jinými elektronickými dálkoměry
jsou vtéto délce vlny, v tom, že právě vlnová délka je
udržována konstantní, podle vzorce

;.= _o_
n.!

(u jiných je to frekvence), a ve zmíněné polarisační
modulaci nosné vlny (jinde je to zpravidla amplitudová
modulace).

Na vysoké přesnosti přístroje se podílí i opt:ckome-
chanický způsob měření fázového rozdílu (ručním po-
souváním systému hranolů v přístroji). Přesnost vy-
nulování fázového rozdílu, převedeno na délku, je
vyšší než 0,2 mm. Pro jednozna.čné .určení délek do
3 km je třeba celkem pěti frekvencí.

Pomocí násobiče se všech 5 měřicích frekvencí po-
rovnává s frekvencí vlnového normálu - mikrovln-
ného dutinového resonátoru, Standard Cavity, který
pracuje s devítinásobkem základní modulační frek-
vence, tj. 4,5 GHz - a uvádí do resonance s ní.
Standard Cavity je vyroben tak, že vlivem proměn-
ného tlaku a teploty vzduchu mění své rozměry
a tím se v něm udržuje konstantní délka. stojaté
vlny. Tímto způsobem se automaticky kompenzuje
vliv změny indexu lomu vzduchu (viz 2.2 a).

Délky do 500 m se měří na tzv. 1. rozsahu, délky
nad 500 m na 2. rozsahu přístroje (cca v rozmezí
400-650 m lze použít obou rozsahů bez vlivu na vý-
sledky).

Naměřené délky je nutno podrobit matematické
redukci, pokud je to pro daný účel měření třeba.

V původní verzi autorů Mekometru (Bradsell, Froome)
se předpokládala plná kompensace atmosférických
podmínek pomocí Standard Cavity. Tato kompensace
nemůže však být zcela přesná z následujících důvodů:
Ilo) Kompensace v mikrovlnném standardním rezoná·
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toru muze obsáhnout pouze refrakční index pro
mikrovlny podle vzorce Essen-Froomeho [7]:

(n~I-1).107 = __2879,3~.-E __
1 1 + a-i 760

__ 0,63_(1_ 105,35_).e,
1+ oJ 1+ OI.t (3)*)

kde
t = teplota (suchá) [00]
P = tlak vzduchu [Torr]
e = tlak vodních par [Torr]

1
01. = 273,16 = 0,003661.

Nosnou vlnou je však světelná vlna, pro niž je refrakč-
ní index dán vzorcem Barell-Searse [7]

(nL-l).107 = _30_9_6_,0_~.__p 0_,5_5_.e.
1 + OI.t 760 1 + o..t

(4)*)

Vliv rozdílnosti indexů lomů vyjádřených rovnicemi
(3) a (4) lze pro určitou teplotu a tlak vyloučit kon-
strukčně volbou materiálu a rozměrů standardního
resonátoru. V Mekometru je to pro hodnoty t = 20°C
= 293 K, P = 760 Torr = 1013 hPa. Odchylky od
této "standardní atmosféry" si vyžadují zavádění
dalších oprav.

b) Meteorologické podmínky se zachycují pouze v bez-
prostředním okolí Mekometru a nikoliv v celém prů-
běhu záměry, jak by bylo žádoucí. Přl nehomogen-
ním stavu ovzduší je totiž refrakční index proměnný
s místem i časem.

Z těchto důvodů zavedl výrobce Mekometru fa
Kern po rozběhnutí sériové výroby dodatkové opravy,
jež je nutno připojit k naměřené délce.

Pro přesná měření nestačí tedy používat gr.afů uvede-
ných v původním návodu k použití, ale je třeba zavá-
dět početně dodatkové opravy, takže správnou délku
dostáváme z výrazu [8]

8r = 8",+ (Ot + Op + OJt + OJp + 01).8",.10-6 + k,
(5)

kde je:
8r - délka redukovaná,
8", - délka měřená, odečtená na displeji Mekometru,
Ot - oprava z vlivu teploty u přístroje - vyjme se

z grafu dodávaného výrobcem (kompenzační
křivka, kterou výrobce doporučuje určovat
minimálně 1X ročně),

Op - oprava z tlaku u přístroje, vypočte se z výrazu
Op = 20,08 - 0,198ps; (Psv hPa),

OJt - oprava z teploty v průběhu záměry, vypočte se
z výrazu

*) S ohledem na dobu vzniku vzorců (3), (4) a (8) užívá
se původních jednotek.

O O 98 ( ) (
ts + to. o v ,

Jt =, tz - ts ; tz = 2 Je prumerna

teplota, ts - teplota na stanovisku, to - teplo-

ta u cíle),

OJp - oprava z tlaku v průběhu záměry, vypočte se

z výrazu OJp = -0,29(pz - Ps); (pz = Ps ~ P~

je průměrný tlak v hPa; Ps - tlak na stano-

visku, Pc - tla,k u cíle),

01 - oprava ze změny modulační frekvence, je-Ii
zjištěna nezávislým způsobem, např. podle
kap. 5 (pak nahrazuje opravu Ot), výrobce ji
zahrnuje do Ot,

k - zbytková adiční konstanta; výrobce ji určuje
měřením na sedmi bodové základně ve všech
kombinacích, lze ji však kontrólovat i Jedno-
dušeji.

Hodnoty Oto k určuje výrobce pro každý jednotlivý
přístroj před expedicí i po každé opravě.
Z uvedených vzorců je zřejmé, že jednotka teploty

(OC)má trojnásobný vliv než jednotka tlaku (hPa).
Chyba 1 °C v rozdílu teplot způsobí chybu 1 mm
v délce 1 km. Požadavek na přesnost určení ts závisí
na tvaru kompenzační křivky toho kterého přístroje.
Obecně však lze říci, že měření teploty musí být
prováděno s přesností řádu desetin °c.

3. Zkušenosti s Mekometrem a jeho zkoušky

Přístrojem, dovezeným v r. 1978, byly měřeny délky
v mikrosítích a délky pro přímé určování posunů.
V obou případech se objevovaly výsledky, které neod-
pm:ídaly přesnosti stanovené výrobcem (I).
Tak např. v mikrosíti vodního díla Slapy (9 pilířů

s nucenou centrací, 25 délek mezi 45 a 531 m) ve třech
etapách měření (jaro-podzim-jaro) byly rozdíly
mezi měřením tam a zpět 13X větší než 3m., 5 X mezi
2 a 3m., tedy ve 24 % měřených délek. Přitom nebyla
shledána závislost mezi rozdíly délek a takovými
vnějšími podmínkami, jako časovým rozdílem obou
měření, obhtčností, teplotou aj .. Přes 75 % případů
rozdílů však patřilo délkám přes údolí, jejichž koncové
body jsou v různé nadmořské výšce.
Na sypané hrázi vodního díla Přísečnice byly určo-

vány posuny bodů (na 3 bermách a koruně) ve směru
toku vody měřením délek z pozorovacího pilíře
v údolí pod hrází. Délky se pohybují mezi 200 a 300 m,
převýšení koncových bodů od 14 do 48 m. Protože
posuny (rozdíly délek ve dvou etapách) neodpovídaly
současně prováděným měřením původním systémem
- metodou záměrné přímky - byl proveden zkušební
24hodinový cyklus opakovaných měření s intervalem
1 hod. Jednotlivé délky měly rozptyl 2-3 mm.
V obou uvedených případech šlo o délky měřené na

prvním rozsahu dálkoměru (1O~500 ml.
V Krkonoších byly měřeny v létě 1979 3 délky

z údolí na hřeben hor a to na druhém rozsahu přístroje.
Přehled výsledků podává obr. 1 a tabulka 1.
V následujícím roce se měření opakovalo a výsledky

byly obdobné (s rozdíly cca 10 %). Grafické znázor-
nění změn refrakčního úhlu vypočtené pomocí sou-
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časně oboustranně měřených zenitových vzdálenosti
má průběh podobný jako měřené délky na obr. l.
Vzhledem k tomu, že při všech opakovaných měře-

ních nedošlo ke změně centrace, nedá se předpokládat
změna adiční konstanty ani citlivosti přístroje a byly
zaváděny všechny ~yzikální opravy uvedené v lmpi-
tole 2.3 pomocí měření teplot a tlaků u přístroje
a zrcadla, předpokládali jsme příčinu v nehomogeni-
tách ovzduší a tedy v nedostatečnosti těchto fyzikál-
ních oprav. Bylo zřejmé, že v prvé řadě musíme znát
rozložení teplot v záměře. Proto bylo rozhodnuto pro-
vést obdobná opakovaná měření jednak v konsta.nt~-
ních atmosférických podmínkách a jednak· V' mikrůc
klimatu běžných měření při současném měření teplot
v záměře elektronickou aparaturou Therm (Ahlborn
Mess - uud Regelungstechnik, NSR) s dálkovým
odečitáním a záznamem.

3.1 Měření na základně Hvězda

Měření bylo provedeno v září 1981. Výsledkem bylo
zjištění, že při slunečném počasí činil maximální roz-
díl teplot v záměře 960 m dlouhé nad rovinným teré-
nem 4 oe. Měření však bylo pl'edčasně ukončeno pro
poruchu dálkoměru [6].

3.2 Měření ve štole Mníšek

Měření proběhlo během 24 hodin v prosinci 1981
s dvěma Mekometry. Měřené vzdálenosti 454 m a 1 050
m, světlost štoly cca 2,5 m, teplota jak u přístrojů,
tak u odnl.zných h1.'llonolůi v záměře kolísala pouze
v desetinách oe. Na ~ákladě tohoto meření bylo možno
spolehlivě konstatovat, že při stálé, prakticky neměnné
teplotě u přístroje, odrazného systému i v záměře
rozdíly měřených délek jsou v rámci apriorní střední
chyby[6].

Šikmá
Př'evýšení Rozpčtí délek

Délka vzdálenost
(m)

(m) (mm)

I 1657 650 I 8,1
II 1630 650

I
12,4

III 1771 400 12,2

3.3 Měření na vodním díle Slapy

Měření proběhlo v červnu 1982 opět během 24 hodin.
Byly' měřeny 2 délky (263 m a 151 m) v různém azimu-
tu a různém sklonu přes údolí pod tělesem přehrady.
V záměře obou délek byla. umístěna čidla dálkového
snímání teplot.
Protože rozdíl teploti v záměřc dosáhl až 4 oe, byly

opravy OLJ! vypočteny jednou s použitím teplot z kon-
cových bodů, podruhé pomocí vážených aritmetic-
kých průměrů ze všech teplotních čidel v záměře.
Rozdíly oprav OLJ! vYlJočtených dvěma způsoby ne-
přesáhly 0,3 mm. Oběma způsoby redukované délky
vykázaly shodný vývoj s periodou cca 12 hod. a navíc
rozpětí oprav k aritmetickému průmčru všech 24 mě-
ření, přepočítané na fiktivní délku 100 m u obou pro-
filů bylo stejné, a to 1,7 mm. Tento poznatek vedl
k závěru, že hodnota měřené délky je závislá na vzdá-
lenosti a čase měření [6].

3.4 Současné měření několika Mekometry

Při srovnávacím měření jedné délky na základně s pilíři
pro nucenou centra ci dvěma a více Mekometryv těsné
čp,sovÁnávaznosti se rovuěž objevily rozdí~vevý-
sledcích. PřepočtenY' ll& délku 100m čiirily- 0;fi..'--.'-1;11
mm;
Byly tedy zjištěny nejen změny měřítka jednoho

Mekometrtt v čase, aleta.ké různá měfítka' Ut~· ,

Mekometru při stejnjchvnějších podmínkáCH;
Po všech těchto zjištěních byla vyslovena domněn-

ka, že rozpětí opakovaně měřených délek je působeno
frekvencí modulované vlny, která v pracovních pod-
mínkách neodpovídá požadavku rovnic" (2). Pro po-
tvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení hylo tř~ba změl'it
skutečnou výstupní frekvenci Mekometru a porovnat,
ji s frekvencí vypočtenou pro konkrétní pracovní
atmosférické podmínky [5].

Při vysokp hodnotě frekvence a daném způsobu modu-
lace nosné vlny Mekometru (viz kap. 2) není prakticky
možné použít žádný přímý způsob měření frekvence
modulované vlny. Výrobce Mekometm provádí labo-
ratorní kompuaci na upraveném zařízení konstruktéra
Mekomctru Bradsella [1]. Na základě původního
Bradsellova řešení při využití výhradně čs. součástek'
a přístrojů navrhl 'a zkonstruoval Ing. B. ehán naše
zařízení pro měření frekvencí Mekometru. Princip
obou zařízení spočívá v porovnávání kmitočtu Meko-
metru s jiným kmitočtem, jehož hodnotu přesně
známe. Přesnost určení frekvence Mekometru je zá-
vislá především na přesnosti srovnávací "normálové"
frekvence [2].

4.1 Zařízení a postup používané firmou Kern

Originální kalibrační a cejchovací zařízení fy Kern
používá čit,ače Hewlett-Packard 5345 A (měří přímo
frekver1ce 500 MHz) s vestavěným oscilátorem HP
5257 A pro vytváření komparačních frekvenci. Umož-
ňuje přímo měřit všech pět pracovních frekvencí Meko-
metru. Jako indikátor používá osciloskop Tektronix.
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FREKVENCNf
NORMÁL

Při určování kompenzační křivky je přístroj umístěn
v termokomoře, kde jsou teploty měněny ve čtyřhodi-
novém intervalu v pořadí 20 oe, 10 oe, o oe, -10 oe,
o oe, 10 oe, 20 oe, 30 oe, 40 oe, 30 oe, 20 oe. Koncem
každého temperovacího intervalu se změří hodnoty
první frekvence (na obou měřicích rozsazích) a vy-
počtou opravy

lm - frekvence skutečná, změřená při teplotě t [OeJ
. a tlaku p [hPa],

Iv - frekvence správná, vypočtená pro teplotu t
a tlak p ze zákIadníh o vztah u (8)

a podle [8J

~;. = 2000.[499,5104 -( P •
A t + 273,16

.833.10-7 + 0,9997122).ln.). (6)

( ~;. vyjde v jednotkách 10-6) •

Grafické zpracování hodnot LI;.;' tvoří t.zv. kom-

penzační křivky. Mezikhlým hodnotám teplot 0° až
30 oe odpovídají dvě, na 20 oe tři, více či méně roz-
dílné hodnoty oprav (v závislosti na znaménku teplot-
ní změny v termokomoře).

4.2 Zařízení pro určování výstupní
frekvence Mekometru

Zařízení Vodohospodářského rozvoje a výsta vby
(VRV) tvoří souprava:
univerzální čitač Tesla BM 526,
osciloskop Tesla BM574,
kalibrační jednotka,
frekvenční normál5 MHz.

Blokové schéma je znázorněno na obr. 2.

Kalibrační jednotka je vložena do prostoru pro pří-
davné výměnné j3dnotky čitače v pravé části jeho
skříně. Základem zařízení je stabilní, krystalem řízený

oscilátor, který vyrábí kmitočet cca 15,6 MHz v ma-
lém rozsahu laditelný. Získaný kmitočet se zvyšuje
pomocí násobičů 32 X a v obvodu komparátoru je
srovnáván se skutečným kmitočtem Mekometru.
Porovnání se děje koincidencí obou signálů na obra-
zovce osciloskopu. Určovaný kmitočet je pak odečítán
jako 1/32 na čitači spojeném s komparátorem. Frek-
venční normál slouží ke kontrole časové základny
čitače, resp. k její náhradě signály čs. národního frek-
venčního etalonu, vysílanými radiofonicky.
Je třeba zdůraznit, že popsané zařízení je vhodné

hlavně pro určení měřicí frekvence na prvním rozsahu
Mekometru, tj. při měření délek cca do 500 m. (To je
dáno uspořádáním vysílaného impulsního signálu
Mekometru, popsaným v literatuře [3J). Při měření na
druhém rozsahu jsou tvary záznějových obrazců na
obrazovce osciloskopu méně vhodné a koincidence
nejistá či dokonce prakticky nemožná.

4.3 La boratorní zkouška komparačníh o
zařízení v termokomoře

Laboratorní zkouška se konala v termokomoře
VúGTK na Pecném v únoru 1984 se třemi Meko·
metry. eílem bylo ověření funkce komparační jed-
notkya určení výstupních frekvencí za různých teplot,
tedy vytvoření vlastních kompenzačnícl-t křivek. Naší
snahou bylo simulovat v termokomoře obdobné pod-
mínky jaké vytvářejí pracovníci fy Kern (srovn. kap.
4.1). Protože technické parametry naší komory nedo·
volovaly získat stejný rozsah teplot, bylo měření
provedeno pouze při 20 oe, 30 oe, 20 oe, 10 oe, o oe,
10 oe, 20 oe také po čtyřhodinových intervalech.
Teploty v termokomoře byly měřeny u každého po-
užitého Mekometru. Dále byI měřen tlak a vlhkost.
Teplotní čidla a psychrometr byly napojeny na cen·
trálu aparatury Therm 5200 s digitálním výstupem
a tiskárnou [5J.

4.4 Výpočet parametrů kompenzační křiv ky

Průběh kompenzační křivky stanovíme na základě
znalosti měřené výstupní frekvence lm a vypočtené
(očekávané) frekvence Iv. Frekvence Iv je funkcí teplo-
ty, tlaku a vlhkosti vzduchu u přístroje, čili

Vzorec pro její vyčíslení uvádí Bradsell [1]. Výrobce
ve vzorci (6) počítá již přímo opravu frekvence v jed-
notkách 10-6•

Výpočet podle Bradsella:

499654177 Hz

1 + 0,0001l1 Lt
p - tlak [Torr J,
t - teplota [K].

Autor zanedbává vlhkostní člen, protože předpo-
kládá, že vložený silikagel TI dutinového normálu jej
udržuje v suchu.
Oprava Oj ze změny modulační frekvence při kon-

krétních fyzikálních podmínkách je počítána ze
vzorce
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4.5 Zhodnocení laboratorních zkoušek

Parametry kompenza čních křivek pro 1. rozsah získan
z laboratorních zkoušek v termokomoře Pecný pro 3
Mekometry jsou uvedeny v tabulce 2.

Na základě údajů z tab. 2 můžeme konstatovat:

1) Komparační zařízení pro určení výstupní frekvence
je provozuschopné a odpovídá záměru, pro který
bylo zhotoveno.

2) Vypočtené parametry kompenzačních křivek jed-
notlivých Mekometrů ukazují na nelinearitu změn
modulační frekvence se změnou teploty a dokonce
na vliv jejího znaménka.

Tento charakter mají také parametry komp,mzač-
ních křivek určovaných výrobcem. Navíc je z ta-
bulky 3 patrná i vell<á dlouhodobá změna parametrů
kompem.ační křivky s časem. (Proto doporučení
pravidelného opakování komparace výrobcem).
Došli jsme proto k závěru, že vzhledem k nelinearitě

změn opravy z kompenzace a hlavně k její nestabilitě
nestačí zavádět opravy z kompenzační křivky, ale při
velmi přesných měřeních je třeba určovat výstupní
frekvence přímo v terénu.

4.6 Porovnání zařízení VRV a fy Kern

Obě soupravy, popsané v kap. 4.1 a 4.2, byly porovná.
ny v rámci technického školení u fy Kern v r. 1985.
Obě zařízení jsou vhodná pro přesrié určování frek.
vence při měření na 1. rozsahu. Při porovnávacím mě·
ření základní frekvence jednoho Mekometru oběma
zařízeními jsme dostali rozdíly ma,x. 1 X 10-6 (500
Hz). Měření probíhala v laboratoři za stabilních vněj-
ších podmínek bez použití vnějšího frekvenčnípo nor·
málu. Potvrdila, že naše kalibrační zařízení je rovno-
cenné s firemním a dává plně srovnatelné hodnoty.
Z důvodů popsaných v b.p. 4.2 se nedoporučuje

komparačního zařízení používat při měření na 2. roz-
"Iahu.Při zkušebním porovnání obou zařízení v:lnikaly
rozdíly až 5 X 10-6 (2500 Hz).

Měření délek Mekometrem se současným merením
výstupních frekvencí v terénu je zatím nejdokonalejší
způsob při určování absolutních hodnot délek těmito
přístroji. Takto určené délky nejsou závislé n:1použi.
tém Mekometru a nejsou zatíženy vlivy z laboratorně
určovaných kompenzačních křivek. Praktické zkoušky
byly provedeny převážně na základně Hlohovec v le-
tech 1984 a 1985.

Meko-

I
Tcplota v termokomol'c (Oe)

metr

I I
I

I I Iv. Č. 20 30
I

20 10
I

O 10 20

218 125 +4,1 +3,11+2,61-1,21+7,31+1,7 +0,8
218094--3,0 -2,9 -2'61-6'9 -6,5 1-4.2 -4,4
218008 -0,4-3,2 1-3,8 --4,9 1---00,7! +0,7 0,0

První měření se uskutečnilo v červnu 1984 jako srov-
nání dvou Mekometrů v. č. 218125 (VRV Praha)
a v. č. 218094 (VÚGK Bratishva) v závislosti na
čase. Pro tento účle byly vybrány dvě délky (480 m
a 630 m) s rozdílným převýšením. Délky byly měřeny
s dvouhodinovým intervalem po dobu 26 hodin, mimo
část noci od 23,00 do 7,00, kdy intenzivně pršelo.
Měření délek metodou současného měření frekvencí
jednotlivými Mekometry na sebe těsně časově nava-
zovalo. (Z technických důvodů byla první dvě měření
přístrojem v. č. 218094 provedena bez měření frek·
vencí.) [5].

Při druhém měření na základně Hlohovec v květnu
1985 byla stejnými Mekometry a stejnou metodou
proměřena celá základna.

5.2 Zhodnocení výsledků

Naměřené délky prvního měření byly opraveny o fy-
zikálni redukce dvojím způsobem:

1) podle kompenzační křivky,
2) podle měřených frekvencí.

Opravené délky včetně adiční konst,anty jsou
zpracovány v grafu obr. 3. Na jeho základě l'le konsta·
tovat, že oprava dle kompenzačních křivek je nedo-
stiltečná, protože prakticky neeliminuje rozpětí opa-
kovaně měřených délek. Naproti tomu opravy z přímo
měřených frekvencí jsou ~ozdílné nejen co do absolut·
ních velikostí, ale i co do znaménka a tím značně
zmenšují naměřené rozdíly. Také při srovnání výsled-
ných průměrů pro jednotlivé délky došlo v obou pří.
padech k lepší shodě výsledných délek měřených dve-
ma Mekometry po zavedení oprav z přímo měřených
frekvencí.

Rovněž při zpracování druhého měření (1985) byly
.lavedeny redukce oběma způsoby. V grafu obr. 4 jsou
vyneseny rozdíly průměrů oboustranně měřených
délek dvěma přístroji pro ob'1.způsoby redukce v zá-
vislosti na měř'ených délkách. Rozdíly délek oprave-
ných podle kompenzačních křivek vykazují tendenci
se systematickým ch&rakterem v závislosti na délce
(rozdíly měřítka obou použitých Mekometrů - srov.
kap. 3.4). Při zavedení redukcí z měřených frekvencí

Rok I 20 oe I 10 oe I O oe I -10 oe I o oe I 10 oe I 20 oe I 30 oe I 40 oe I 30 oe I 20 oe
,

1979 -0,3 -2,8 -1,9 -0,1 -2,4 -3,2 +0,8 +2,0 -1,9 +0,5 +0,2
1981 -2,4 -4,5 -7,2 -4,5 -7,4 -7,0 -3,2 -0,9 +3,2 0,0 +1,0
1983 +0,5 +1,7 +2,3 +7,7 +3,8 +0,5 -0,5 -1,2 +0,3 -0,4 +2,1
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mají hodnoty rozdílů nahodilý charakter, závislý ne.
délce jen v rámci apriorní střední chyby Mekometru
(I ).

Dálkoměr Kem ME 3000 Mekometr je používán přes
10 let prakt:cky v celém světě pro nejpřesnější geode-
tické práce. ,Tek nim předurčen zejména svou vysokou
přesností určování fázového rozdílu. Automatické
zavádění fyzikálních redukcí j(l omezeno na nejbližší
okolí přístroje, takže vyžaduje další početní korekce

měřené délky. Některé však nejsou časově stálé (opra·
va z kompenzac3), proto dodržení apriomí přesnosti je
obtížné.

Při každém měření je třeba dodržovat základní zá.
sady:
- pravidelně kontrolovat a vyměňovat vysoušecí

prostředek u Standard Cavity,
- přístroj dostatečnou dobu aklimat:zovat (,,-,7 minl

11°C teplotní změny),
- dbát na pečlivou centraci (použití stativů Je proble-

matické) a horizontaci dálkoměru i zrcadel,
- chránit Mekometr před osluněním,
- pečlivě měM teploty a tlak vzduchu (při větších

měřených délkách a složitějších topografických
podmínkách, je-li to možné, i v mezilehlých bodech
záměry),

- dostatečně přesně určit prvky pro matematickou
redukci.

Pro zvláště přesná měření se doporučuje častější
kontrola adiční konstanty a ověření chodu zařízení
fázovacího článku. Zvláště pak je důležité odstranit
nejistotu stability základního vlnového modulu
Mekometru (jejíž příčiny dosud nebyly spolehlivě
prokázány). To je nejlépe možné metodou iněření
délek se současným měř<3ním výstupní frekvence.
Výše byla popsána metoda měření frekvencí a u nás
vyrobené komparační zařízení. Byla ověřena jeho
funkce jak při časově opakovaných měřeních jedné
délky, tak při srovnání měření více přístroji.V prvním
případě se značně zmenšilo rozpětí měřených hodnot,
v druhém případě se prakticky odstranily rozdíly
způsobené nestejným měřítkem přístrojů. V obou pří-
padech se potvrdila nutnost co nejpřesnějšího určení
teploty Standard Cavity u jeho výstupního otvoru.
Naše zařízení pro měření frekvencí je vhodné pro

měření délek na prvním rozsahu Mekometru. Pro
přesné měření délek na druhém rozsahu se jeví opti-
mální modifikovlJ·námetodv, dvojic [4]: Bezprostředně
po změření délky na 2. rozsahu se změří jiná, vhodná
délka, a to oběma rozsahy dle kap. 2.1 včetně frekven·
ce.Zrozdílu délek na obou rozsazích se pak určí opravný
koeficient pro délku měřenou na 2. rozsahu. (Při určo-
vání změn délek můžem3 měření frekvencí zcela na-
hradit metodou dvojic, známe-li jednu neměnnou
délku-základnu.)
Pro přesná měření se doporučuje využívat vhodnou

denní dobu a atmosférické podmínky (s prav;delným
refrakčním indexem ovzduší). I při měření frekvencí
se doporučuje měření délek provádět oboustranně,
event. opakovaně.
Použitím zařízení pro měření frekvence lze dosáh-

nout objekt:vně vyšší přesnosti měření délek Meko-
metrem, což je důležité zvláště při měhmí posunů, při
přesném vytyčování složitých staveb, při určování
rozměrů komparačních základen aj.
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Lektoroval:
Ing. Štefan Priam, CSc.,

VÚGK, Bratislava

Nové úkoly a některé nové přístroje
Oborového vývojového střediska

Hlavní úkoly Oborového vývojového střediska ve
Výzkumném úst.avu geodetickém a kartografickém ve
Zdibech (OVS) vyplývají v současné době přodevším
z požadavků na urychlenou realizaci programu elektro·
nizace v resortu Českého úřadu geodetického a karto-
grafického schváleného v roce 1984.
Již v průběhu 7. pětiletého plánu byly v činnosti

OVS realizo\ány některé ~měny, které vedly zejména
k maximálnímu omezení malosériové výroby, čímž
byly uvolněny kapacity pro výzkum a vývoj elektro
nických přístrojů a zařízení pro geodézii a kartogra·
fii.
Za uplynulých dvacetčtyři let bylo ve VÚGTK·OVS

výzkumně vyřešeno a vyvinuto celkem 160 pří'3trojů
a pomůcek různého stupně složitosti a technologické
náročnosti. Z nich jen malá Cást (cca 35 přístrojů
a pomúcek) byla zajištěna opakovanev malých se·
riích - většinou v počtu do 20 kusú, s výjímkou vyná-
šecích trojúhelníkú, kde byla sériovost, značně vyšší.
Z těchto 35 pomúcek je již v resortu ČÚGK zájem
jen o menší část. Vlivem některých ekonomických
opatření v ČSSR. v 7. pětiletém plánu vznikla při za-
vádění Eériové výroby situace, kdy o výrobu někte.
rých přístrojů projevilo zájem několik organizací
(např. o vynášecí trojúhelníky a polární transportéry
JZD Jílové, družstvo Opavan, družstvo Meta. O pří-
stroj METAX projevilo zájem JZD Jílové, META
a TÚS), o některé přístroje byl zájem menší a pro
některé se výrobce*yůbec nenašel. Z těchto je nejdú.
ležit~jši invárové pásmo (roční spotřeba za pětiletku
v resortu ČÚGK asi 4 kusy), jehož výroba má výji.
mečně vysoké nároky na teoretické znalosti i na ře-
meslnou zručnost. Je zde nutná nezbytně vysoce přes.
ná k~mparace, kterou provádí OKMS VÚGTK.
Část pomůcek je zajišťována v mezinárodní spolu-

práci ČÚGK a VVK v NDR přístroji, které jsou
v NDR vyráběny ve velkém množství. To se týká
př'.ldevším ryteckých pantografů NDR a malých
transportérů Seifert.

Ing. Jan Přibyl, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Nově vyvíJené přístroje jsou již od počátku výzku-
mu projednávány s potenciálními výrobci. Přesto při
jejich zajišťování vznikají často značné problémy.

2. Krátce o některých nových přístrojích s využitím
elektroniky

2.1 Digitální planimetr VÚGTK

(Viz obr. 1) - jeho základní provedení bylo vyvinuto
v roce 1983 a do dnešního dne doznalo značných změn.
Obecně pracuje svyužitím tzv. L'Huillierový~h vzorců:

2P = - E (Yn - Yn+1)' (xn + x"+1)'

kde P je plocha n·úhelníkové parcely
x, Y jsou souřadnice lomových bodů n·Úhelníků.

Každý autom. planimetrovaci systém se skládá obecně
ze dvou části:

a) výpočetní jednotb
- z kalkukátorů čs. výroby (podmínkou zadání

bylo, aby šlo o čs. výrobek) - byl zvolen jedno·
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duchý kalkulátor OKU 107 & jednočipovým pro.
cesorem. Může zpracovávat dvanáctimístná čísla,
umožňuje předvolbu desetinné čárky, není
nutné zobrazování nul před nejvyšším řádem,
výška znaků na displeji je 12 mm.

V roce 1984 byl ve spolupráci s Teslou Bratislava
vyvinut a v malé sérii i vyroben s.peciální kalkulátor
uveden jako upravený a doplněný systém T 802 P.
Tím byla odstre-něna chyba, která vznikala dvojím
nastavením počátečního bodu. Tím je výsledná chyba
menší než jedna třetina dovolené chyby. Planimetr
vyžaduje minimální zacvičení, obsluha je jednoduchá
a rychlá. ,Přístroj byl vyzkoušen nejen v podnicícb
resortu ČUGK, ale i v resortu FMV, FMPE a v dalších
organizacích,

b) planimetrovací systém zpracovává dodané sig.
nály. Jako původní snímač souřadnic byl vybrán po
delší disku'li tzv. přenášeč souřadnic PAS 465,
vyráběný Závody výpočetní techniky Banská
Bystrica. Má induktivní způsob snímání volným
kursorem (kursor se může přenášet zdvižením na,
libovolné místo pracovní plochy sníma,če), pravo-
úhlý rastr vodi čů se nachází pod snímanou předlo.
hou.

Protože při zajišťování snímačů PAS došlo v doda-
vatelskoodběratelských vztazích k potížím, bylo hle-
dáno nové, náhradní řešení. Dí k pochopení vedení
n. p. ZPA Nový Bor se nám podařilo zajistit náhradní
snímač, pracující také s volným kursorem - deska
DOZ 1208. Nemá sice vlastní zdroj (je púvodně sou-
částí většího celku), má jinak řešené vlastní snímání,
ale je přesnější a má větší aktivní plochu než snímač
PAS-viz obr. 2.

A. SNÍMAČ: typ 121: typ 621:

PAS 465 deska ZPA Nový
Bor

aktivní plocha: 465 X 465 mm 430 X 600 mm
rozlišovací
schopnost: 0,1 mm 0,1 mm
snímaná před- nemagnet. do
loha: 2mm d02mm

Rozměry:
deska: 645 X 680 X

X 105mm
322 X 335 X
X 140mm

hmotnost celkem :max. 28,1 kg
napětí: 220 V +10 %/50

-15 % Hz

940 X 640 X
X 100,5mm
175 X 190 X
X 90mm
max.18,2kg
220V +1O%/50Hz

-15%

upravený a doplněný systém T 802 P
počet zobrazenÝch míst 8
počet řádú" 1099
výška číslic 12 mm
počet obsazených pamětí
planimetrováním
napájení

6z 10
220 V +10 %/50 Hz
220V -15 %/50 Hz
cca 10 W

2.2 Dálkově ovládaná souprava pro
zaměřování jeřábových drah

Spolehlivost, ekonomie i bezpečnost provozu jeřábo-
vých drah závisí ve značné míře na dodržení technic·
kých požadavkú na geometrii jeřábových drah, je-
jichž parametry se mění v dúsledku púsobení pojíždění
vozíku, závěsu břemene, tepelných vlivů aj.
Pro zvýšení bezpečnosti pracovníkú provádějících

měření, kteří jinak musí chodit po úzkém nijak ne-
zajištěném kolejišti, často ve značné výšce bylo
vyvinuto speciální dálkově ovládané zařízení ~lrč~né
pro tato měření - viz obr. 3. Souprava umožňuje
měření stranových i výškových odchylek měřené ko-
lejnice. Vozík je samo centrující.

Vozík:
rozměry
hmotnost

380 X 160 X 170mm
5kg

Přijímač:
citlivost
jmenovité napětí
jmenovitá kapacita

6f.tV
9x 1,2V(NKDUlO)
lOAh
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Vysílač:
kmitočet
spotřeba
napájení
rozměry
dobíječka

27 MHz 32 kanálů
100 mA
suché baterie

170 X 220 X 56 mm
220/10,8 V

2.3 Hydrostatická nivelace

Bezpečnost jaderných i klasických elektráren klade
zvýšené nároky na měření posunů a přetváření sta-
vebních konstrukcí. Měření posunů klasickým způso-
bem je v tepelných elektrárnách obtížné, v jaderných
nemožné.
Proto byl ve VÚGTK výzkumně řešen automatizo-

vaný systém hydrostatické nivela,cc.
Princip snímání je řešen indukčním snímačem s vy-

sokou rozlišovací schopností - obr. 4. VŠ3chna č~dla
hydrostatického okruhu jsou napojena na měřící
ústřednu, která je ovládána mikropočítačem -
inteligentním terminálem Metra s výstupem nJ tiskár-
nu. Součástí systému je etalonové ě:dlo umožňující
nastavení celé soustavy, tj. Vš3chpolohových ěidel na
jednotné a běžné délkové rozměry (v mm). Do systému
jsou zapojeny též odporové teploměry.
Vlastní sledování soustavy je dáno tvorbou progra-

mu pro výpočet a porovnání odchylek v inteligentním
terminálu. Lze zde měnit sekvencí měření, výpočet

odchylek, korekce, přepočet na délkové míry, vymezit
krajní stavy, stanovit střední odchylky apod. Zvolené
hodnoty lze vypsat na tiskárnu, případně vynést též
tvarové signály.
Důležitá bude úloha Geodézií n. p., v krajích, které

budou provádět kontrolu a vyhodnocování měření.

Jednou z největších stávajících mezer při automatizaci
geodetických prací je převedení naměřených hodnot
v poli do výpočetního systému. Současná světová
technika již umožňuje přímý záznam naměřených

hodnot z měřických přístrojů do vhodného pqlního
záznamníku ~ terminálu. Užitím polního záznamníku
se odstraní práce spojené se zápisem do polního '?;ápis-
níku, osobní chyby zapisovatele, ale i převádění zázna-
mu na vhodné médium, přijatelné pro výpočetní sou-
stavu. Polní záznamník řeší polovinu daného problé-
mu - odstraňuje přev ádění ručně psaného polního
záznamu na děrnou pásku nebo na mag. záznam.
V této souvislosti je třeba vidět předvídavost výzkumu
ve VÚGTK, kde již v roce 1967 byl podle návrhu
Dr. Ing. Války, CSc., v OVS vyvinut polní záznam-
ník, který pomocí ručního nastavení děroval data na
děrnou pásku ve speciálním, převoditelném kódu
a současně je tisknul arabskými čísly na papírový
kotouč. Byl to jeden z prvních přístrojů s děrným

Foto: V. Dušková záznamem i tiskem-obr. 5.
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Po neúspěšných zkouškách magnetopáskového re-
gistrátoru KATA z MLR byla v minulém roce ve
VúGTK řešena možnost vývoje vlastního vhodného
záznamníku pro účely geodetické praxe. Měl by
svými vlastnostmi plně nahradit předtištěné, v poli
ručně vyplňované formuláře. V první fázi výzkumu
byla ověřena možnost využití sériově vyráběných
kaZ'~tových magnetofonů jako vlastního polního zá.
znamníku. Mimo jiné se tyto magnetofony používají
i jako periferie stolních mikropočítačů (např. u PMD
85). Po provedených zkouškách bylo zjištěno, že pro
daný účel jsou nevyhovující - rozsah teplot, ve kte-
rých spolehlivě pracují, je zcela nedostatečný (+ 10 až
cca +25 °0). Z tohoto důvodu bylo přikročeno k ře-
šení s využitím statických pamětí MHB 1902. Jejich
použitím je možné dosáhnout v únosných rozměrech
přístroje kapacity asi 12 kBt. Byl zhotoven funkční
vzorek - viz. obr. 6. Prostřednictvím informací
z oblasti vynálezectví a zlepšovB,telství jsme byli v té
době informováni o zlepšovacím návrhu (ZN) Ing. Jiří-
ho Vaníčka, OSe. a koL, který řešil podobný problém.
Spolupráce s nimi se ukázala velmi výhodná - pro
jimi navržené řešení měli zajištěnu sériovou výrobu,
a pracovníci VÚGTK jim pomohli vyřešit některé dílčí
problémy. Výsledný záznamník je na obr. 7. ,Tedodá-
ván JZD Kelečsko v Kelči - pod názvem PSD 12162.
OVS vyvinulo hardware a software pro připojení zá-
znamníku k mikropočítači PMD 85. Dále. existuje
zařízení pro vyprázdnění záznamníku v polních pod-
mínkách na kazetu magnetofonu. Zatím však není
vyřešena návaznost zpracování zaznamenaných dat

na geodetické programy a rovněž funkční schopnosti
tohoto záznamnÍku z hlediska geodetické praxe JSou
značně omezeny.

2.5 Automatický zobrazovač bodil

Pro umožnění komplexní automatizace prací spojených
s údržbou map EN np, SG, je potřebB, řešit jako peri-
ferní zařízení mikropočítače vhodné zobrazovací za-
řízenÍ. Musí umožnit zobrazení jednotlivých bodů za-
měřených hranic, a pro současné požadavky i jejich
spojení, vypsání popisu, nakreslení značek Bpod.
Z hlediska širšího využití např. pro automat~zované
zpracování temat~ckých map velkých měřítek malého
rozsahu v podmínkách SG bude požadavek na schop-
nost spojování bodů, kreslení křivek, výpis různých
textů ještě většÍ.
Ve VÚGTK byly vyvinuty dvě varianty s krokový-

mi motory. Obě jsou schopny žádaných funkcí - tj.
kreslení geometrických plánů, popis textu, kreslení
mapových značek apod.

1. Klasická rámová konstrukce

Provedení je zřejmé z přiložené fotografie - viz obr.
8 -. Pracovní plocha přístroje je A3, ale protože je
opatřen rámovými značkami je možné jeho využití
i pro větší formáty.
I když je to pro současný stav rozvoje digitálních

forem odečítání asi zbytečné, lze v případě požadavku
uživatelů ve speciálních případech doplnit zařízení
klasickými stupnicemi jako u normálního pravoúhlého
koordinátografu.
Značné nároky jsou kladeny na pohybové a pře-

vodové ústrojí, zejména přesnost stoupání a uložení
pohybových šroubů. Také řešení vlastního pisátka
a jeho kvalitní funkce klade značné nároky. Provedené
zkoušky prokázaly plnou spolehlivost přístroje.
O opakovanou výrobu bylo jednáno s několika

organizacemi a některé jsou ochotny za určitých pod-
mínek (sériovost a pod.) výrobu převzít. Limitní cena
stanovená ČOÚ na 100 000,- Kčs bude vyčerpána
max.ze40 %'
Zařízení bylo provedeno tak, aby byla umožněna

výměna pisátka za lupu - potom pracuje i jako
digitalisátor.

2. Uzavřená krabicová konstrukce

Přístroj je na obr. 9 a ovládání jeho funkčních částí je
prováděno pomocí lanek s kladkami a převody umístě-
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Foto: V. Dušková

nými pod podložkou. Nevýhodou je že nelze použít
jiný, než touto konstrukcí daný formát tj. v tomto
případ6 A3. Oboustranné vedení je klidnější a klad-
kový převod umožní jemnější a možná i přesnější
průběh zejména u křivých čar a spojnic.
Výrobně je jednodušší než typ č. 1 a byl by asi

i levnější. I v tomto případě lze nahradit pisátko ode-
čítací lupou.

3. Závěr

Část kapacit OVS je věnována i zkouškám bo zavádění
sériově vyráběných přístrojů do praxe.

Velký kus práce vykonali pracovníci G(Q:lézie, n. p.,
Opava v ohlr,sti společného řešení úkolu zavádění
miluoelektron:ky do praxe. Př~pravili - včetně soft-
ware a spolupráce v odběratelskododavatelských
vztazích - spojení čs. stolního počítač') PMD 85
s polským snímačem souřadnic KAR-A2, kt3rý byl
VÚGTK zakoupen pro řešení společného úkolu.
V současné době je souprava ve Vš3ch podnicích a je
reálná naděje, že během příštího roku jí budou vybll-
venll· všechnll. střadiska geodézie. V Geo:lézii, n. p.,
Opava byla také dokončena úprava sníma,če KAR-A2
na automatický vynášeč bodů.

VÚGTK připravuje zavedení vynášeče bodů "Mini-
graf" ve spojení se stolním počítačem PMD-85, který
se může stát účinným pomocníkem při práci jak na.
SG, tak i na dalších pracovištích resortu.

Uvedený přehled některých výsledků výzkumu
z posledních let ukazuje dosti názorně postupnou
přeměnu zameření OVS. O uvedených pHstrojích
podrobněji jistě napíší pracovníci OVS, kt3ří ]e samo-
statně řešili.

Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, CSc.,

ČÚGK

IVANOVA, V. A. - BESPALOV, N. A. - VASIUTINSKIj,
I. jU. - PYLNEV, A. I. - FELDMAN, I. A. - ŠANGA-
REVA, K. B.: Organizácija, planirovanije i upravlenije
geodezičeskim proizvodstvom. [Organizace, plánování a
řízeni geodetické výroby). Moskva, Nedra 1986, 373 str.,
19 tab., 42 obr.

[048 )338.4:528[ 331.87 +658.5 +65)

V souladu s novými učebními osnovami předmětu "Orga-
nizace" plánování a řízení výroby", zpracovanými ka-
tedrou ekonomiky a organizace výroby MIIGAiK v Mosk-
vě pro posluchače vysokoškolského studia geodézie byla
vydána recenzovaná učebnice jako kolektivní dílo, lek-
torované katedrou ekonomiky a oranizace řízení NIIGAiK
v Novosibirsku.
Učebnice obsahuje, základní principy a formy organi-

zace, plánování a řízení geodetické výroby s přihlédnu-
tím ke zvláštnostem geodeitckých prací v ru.zných od-
větvích národního hospodářství. V knize je vyjádřena
objektivní nutnost intenzifilmce geode'tických prací, zvý-
šení efektivnosti a kvality veške,ré práce v geodézii.
V 1. oddílu jsou objasněny základy organiZace geode-

tické výroby:
- Organizační a e,konomické zvláštnosti [sezónní cha-

rakter prací. rozmístění prací v terénu. ru.znorodost
klimatických podmínek, složitost tvorby norem a nor-
mativu., velký podíl živé práce na celkových nákla-
de,ch. požadave,k vysoké kvalifikace pracovníkU. a vy-
soké kvality prací a jejich výsledkU. aj.).
zásady organizace geodetické výroby [proporcionál-
nost, koncentrace, specializace. standartizace. ne,-
přetržitost. rytmičnost a paralelnost),

- základní rysy státního socialistického podniku,
- organizace a struktura výrobního procesu v geodézii.
2. oddfl pojednává o organizaci geodetických prací

v ru.zných odvětvích národního hospodářství:
v organizacích GUGK(resortu geodézie a kartografie),
v organizacích jiných rezortu. [v přípravě a realiza-
ci výstavby, v pru.myslu. při montáži technologických
zařízení a konstrukcí, při provozu zařízení a objektů,
při mapování šelfu moří a vodních nádrží, při prů-
zkumu kosmu a v dálkovém průzkumu Země).

Ve 3. oddílu jsou objasněny zásady organizace a říze-
ní vědeckotechnického rozvoje v geodetické výrobě, vý-
vojových. ověřovacích a realizačních prací. standarti-
zace a me'trologického zabezpečení geodetických pra-
cí, organizace vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí
a jeho stimulování.
Zvláštní pozornost je věnována kvalitě výroby a je-

jímu zvyšování, řízení. hodnocení a kontrole.
4. oddíl je věnován otázkám vědecké organizace prá-

ce. je vysvětlena podstata racionalizace, hlavní směry
jejího rozvoje [dělba a koope.race práce. zlepšení orga-
nizační struktury a racionalizace pracovní náplně vše,ch
pracovníkU.. studium a rozšiřování pokrokových metod
a forem práce, vsestranné zlepšování pracovních pod-
mínek, příprava a zvyšování kvalifikace pracovníkU.. vý-
chova k socialistickému vztahu k práci aj.), organizace.
socialistického soutěžení, zásady normotvorné činnosti
a odměňováni za práci.
V 5. části jsou vystvětleny zásady. úkoly a druhy tech-

nicko-ekonomického plánování. Zejména je akcentována
projekčni činost jako východisko plánování geodetických
prací vzhledem k jejich zvláštnostem (viz 1. oddíl).
Tato poslední část obsahuje dále výklad operativní-

ho plánování, použití ekonomicko-matematických metod
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v plánování a řízení, organizace, chozrasčotu, sociálně-
-ekonomické informace, a metody rozboru činnosti geode-
tického podniku.
Závěr knihy je věnován řízeni geodetické výroby -

metodám a formám řízení v organizacích GUGK i v geo-
detických organizacích jiných odvětví, včetně uplatnění
automatizovaných systémů řízení v geodetické výrobě.
Recenzované dílo je dokladem pokroku dosaženého

v sovětské geodézii v posledním období v oblasti organi-
zace řízenÍ. Svědčí o významu, jaký je aktuální prolJle-
matice ekonomiky a řízení geodézie a kartografie vě-
nován v SSSR nejen v teorii a praxi ,ale i ve výuce.
V celkovém hodnocení díla je třeba uvést, že publikace

je orientována na organizaci a řízení výroby, a proto po-
měrně méně pozornosti věnuje odvětvovému a me,ziod-
větvovému řízení geodetických prací a efektivnosti je-
jich finálních výsledků pro jiná odvětví národního hos-
podářství.
Dílo lze hodnotit jako významný přínos a vysoce ak-

tuální publikaci i pro čs. geodézii v období realizace, zá-
věrů XVII. sjezdu KSČ.

Ing. Jaroslav Kouba, CSc.,
V(JGTK

URBAN, J. - NÁPRAVNÍK, J.: P,:-áce s grafickou
informací. Prnjel<! II. Učební text CVUT v Praze,
ediční Rtředisko CVUT v Praze, 1986, 1. vydání, 156
stran, 203 obrázků, cena 13,-- Kčs.

Neustále zvyšování úlohy výpočetní techniky ve složi-
tém procesu řízení národního hospodářství se promítá
i do učebních plánů vysokých škol. Potřeba aktivního·
ovládání výpočetních prostředků, od programovatel-
ných kalkulátorů, přes osobní mikropočítače až po velké
výpočfltní systémy, se stává, spolu se znalostí matema-
tiky, fyziky a teorie systémů a kybernetiky, nezbytnou
součástí teoretického základu i odborné nadstavby
učiva zejména u posluchačů vysokých škol technických.
Recfmzované~skriDtum je určeno posluchačům sta·

vební fakulty CVUT v Praze, studujícím oborů ASŘ
a geodézie a kartografie. LZflvšak očekávat, že nalezne
i značné uplatnění v praxi. Obsahem učebního textu je
totiž jedna z nejprogresivnějších aplikací využívání
výpočetní techniky, blízká zejména oboru geodézie
a kartografie, označovaná souhrným pojmem "počíta-
čová grafika". Ta se rozvíjí v řadě technických oborů
v oblasti "automatizovaného projektování" (CAD).
V oboru geodézie a kartografie se metody počítačové
grafiky aplikují především při automatizované tvorbě
map, tj. v oblasti označované jako "počítačová karto-
grafie" .
Učební text "Práce s grafickou informací", podávající

v ucelené formě základy počítačové grafiky, je rozčle-
něn do sedmi kapitol, které budeme stručně charakteri-
zovat.
Prvá kapitola, označená jako úvodní, podává struč.

ný přehled vývoje počítačové grafiky, od automatizo-
vaného kreslení až po souča~n.é trendv práce s počítačem
založené na interaktivním dialogu "člověk - automati·
zovaný grafický systém".
Následující druhá kapitola "Grafická zařízení"

podává technické charaktflristiky základních grafických
periferií pro vstupní, výstupní i dialogové zpracování
grafické informace počítačem. Důraz je kladfln na tu·
zemské iJrostředkv, viz snímače souřadnic DIGIPOS
1208, DIGITIZER 3.5 G, kreslicí stoly typové řady
DIGIGRAF, grafická tiskárna C·21 lIG a barevný
grafickÝ displej ODI 6340.
Třf;tí kapitola "Ovládání grafických zařízení"

se zabývá programovým vybavením prostředků poČí.

tačové grafiky, definováním jeho základních funkcí
a metodikou modulární struktury vývoje grafického
software.
Matematické základy algoritmů, zabezpečujících

základní operace s grafickou informací, jsou obsahem
kapitoly "Geometrické základy počítačové gra-
fiky".
Rozsáhlá pátá kapitola "Geometrické modelová·

ní" vychází z předpokladu, že základem procesu auto-
matizovaného zobrazování je práce s číselným modelem,
uloženým v paměti počítače. Uvádí se typizace jednotli-
vých druhů modelů, jejich prezentace pomocí datových
struktur, katalogizace do knihovny počítače a otázky
kompozice složitých celků z dílčích elementárních mo-
delů.
Šestá kapitola, stručně nazvaná "Zobrazování", je

věnována především možnostem převodu abstraktního
digitálního modelu z paměti počítače do jeho grafické
podoby. V kapitole jsou nastíněny i přístupy k řešení
problémů formátování obrazu, viditelnosti, perspektivní
kresby, aj.
Poslední sedmá kapitola "Geometrický systém

GS - FEL" popisuje soubor programových pro-
středků sloužících vytváření a zobrazování prostorové
scény, jejich možnosti a techniku užívání.
Učební text je uzavřen dodatkem popisujícím systém

GRAFOS, vyvinutým autory skripta a umožňujícím
automatizované zobrazování na počítačových prostřed.
cích stavební fakulty.
Závěrem je možno uvést, že text je zpracován moderní

ale přístupnou formou, jejíž úroveň zvyšuje řada počí.
tačem pořízených grafických výstupů. Nutná je znalost
vektorového a maticového počtu a programovacího
jazyka FORTRAN. Na oboru geodézie a kartografie
bude skriptum užíváno v předmětu "Programování
a počítačová grafika" přednášeného pro specializaci
dálkového průzkumu Země, při zadávání diplomových
prací a v oblasti výzkumu.

Doe. Ing. Bohuslav Veverka,IOSe.,
katedra mapová1!;í a kartograjie

FSv GVUT v 'Praze

Celoštátna konferencia "Fotogrametria
V inžinierskej praxi a vo výskume"
so zahraničnou účasťou

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 4.-5. 9. 1986
v Poprade. Organizačne ju pripravili: Odborná skupina
fotogrametrie a diafkového prieskumu Zeme Slovenského
výboru Geodeticko-kartografickej spoločnost~ (GKS)
ČSVTS a Dom techniky (DT) ČSVTS Košice.
Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Sloven-

ského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) Ing. O. Mi-
chalko.
Ciefom konferencie bola výmena najnovších poznat-

kov a skúseností vo využívaní fotogrametrických metód
v r6znych oblastiach národného hospodárstva.
Odborný program konferencie vychádzal z odporú-

čaní predchá:lzajúcej konferencie konanej v r. 1982
v Tatranskej Lomnici, z ktorých pre oblasť inžinierskej
fotogrametrie vyplývali tieto úlohy:

- v oblasti investiěnej výstavby využívať špeciálne
aplikácie inžinierskej fotogrametrie,
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- vytvárať komplexné programové systémy s využitím
metód analytickej fotogrametrie,

- rozšíriť možnosti leteckého meračského snímkova-
nia, napr. s využitím služieb podniku pre leteckú
činnosť Slov-air.

Odborný program konferencie tvorili tieto tematické
celky:

- podiel fotogrametrie pri plnení úloh národného hos-
podárstva,

- nové metódy a technológie fotogrametrického mera-
nia,

- aplikácie fotogrametrie v stavebníctve, doprave,
energetike, strojárstve a výskume,

-' fotogrametrické meranie zosunov a objemov.
Do uvedených tematických okruhov bolu zaradených

26 príspevkov, kto!;é sú obsahom zborníka vydaného
a vytlačeného DT CSVTS Košice.

Problematiku konferencie pomože priblížiť prehIad
referáto,;:

Michalko, O.: Podiel fotogrametrie pri plnení do-
ležitých úloh národného hospodárstva
Petráš, J.: 30 rokov činnosti Vedeckého laborató-
ria fotogrametrie SVŠT Bratislava
Šimoník, Z.: Letecké snímkování a jeho aplikace
v inženýrské praxi
Bitterer, L.: Programové vybavenie metódy pria.
mej lineárnej transformácie
Hanzl, V.• Sukup, K.: Použití kolineárních trans-
formací v blízké fotogrammetrii
Ven cov sk ý, M.: l'očí tačové třírozměrné pohledy
na číselné modely topografických ploch
Skládal, L.: Aplikace fotogrammetrie v projekto-
vání a realizaci staveb
Vyhnánek, V.: Fotogrammetrické měření železnič-
ních tunelů
Barták, J.: Dlouhodobé fotogrammetrické sledo-
vání pQ.trubních mostú a budov
Šovanová, H.: Poznatky a skúsenosti z fotogramet-
rického merania diaInic
Soukupová, L.: Technologie fotogrammetrického
měření Základní mapy dálnice
Bryknarová, J.: Fotogrammetrie při výstavbě praž-
ského metra
Trubák, A.: Aplikace pozemní fotogrammetrie v do-
kumentaci stavebních objektů
Čerňanský, J.: Fotogrametrické meranie stavebných
a strojár$kych objektov
Serdjukov, V. M.: Fotogrammetrija v promyšle-
nom i graždanskom strojitel'stve
Kis Papp, L.: Novyje izmeritel'nyje i vyčislitel'nyje
metody pri opredelenii deformacij nazemnych sooru·
ženij v sledstvii gornodobyvajuščej promyšlennosti
puťom nazemnoj i vozdušnoj fotogrammetrii
Šíma, J.: Fotogrammetrické měření ve strojírenství
Bar to Š, P.: Fotogrametrické meranie sklonu vodnej
hladiny v plavebnej komore
Rašla, 1.: Analytická fotogrametria v experimentál-
nom výskume
Jurášková, R. - Růžek, M.: Možnosti využití mě·
řičských komor UMKI0, UMK20, UMK30/1318
Bernasik, J.: Nekotoryje voprosy izmerenija smešče-
nij fotogrammetričeskim metodom
Gregor, V.: Fotogrametrické meranie svahových
pohybov
Petráš, J.: Fotogrametrickémeranie zosunov
Kříž, V.: Fotogrammetrické určová.ní objemů
Salkovič, L.: Fotogrametrické určenie objemu skrýv-
ky a vyhotovenie účelovej mapy povrchovej bane
Luxa, J. - Pap, P.: Problematika fotogrammetrie
na povrchových hnědouhelných dolech

Rokova~ia konferencie sa zúčastnili predstavitelia
re~ortu SUGK Ing. D. Lenko, námestník predsedu
SUGK a Ing. P. Kmeťko, riaditeI Slovemkej karto.
grafie, n. p., Bratislava a predseda Československého
a Slovenského výboru GKS ČSVTS, ďalej 115 pracov-
níkov z roznych pracovísk ČSSR a traja zahraniční
hostia zo socialistických štátov. Na konferencii odznelo
25 prednášok a 8 diskusných príspevkov.
Priebeh konferencie potvrdil plnenie uznesení pred-

chádzajúcej konferencie takto: úvodný referát a 13 dal·
ších príspevkov dokumentovali podiel fotogrametrie
pri riešení konkrétnych úloh stavebníctva, strojárstva
a experimentálneho výskumu. Uvedené referáty sa tý-
kali využitia fotogrametrie pri
- projektovaní a realizácii stavieb,
- meraní železničných tunelov a pražského metra,
- vyhotovení dokumentácie stavebných objektovČSD,
- meraní priestorového tvaru a deformácií mostov,

stavebných a strojárskych objektov,
- vyhotovovaní základnej mapy diaInic.
Nové metódy a technológie fotogrametrického mera·

nia boli obsahom 4 príspevkov a dokumentovali vy·
tvorenie komplexných programových systémov analy.
tickej fotogrametrie.
Účastníci konferencie vo svojich referátoch a diskus-

ných príspevkoch poukázali na to, že:

- pretrváva nízka operatívnosť leteckého meračského
snímkovania,

- další rozvoj inžinierskej fotogrametrie je podmie-
nený obnovou súčasných technických prostriedkov
(meračských fotokomor, vyhodnocovacích prístro.
jov a registračných zariadení), skvalitnením ich
údržby a vybavením ďalších pracovíók novou foto-
grametrickou technikou,

- existujú ekonomické zábrany zapríčinené tým, že
pre vačšinu aplikácií inžinierskej fotogrametrie nie
sú stanovené cenníkové ceny.
Prednesené referáty a diskusné príspevky priniesli

rad nových poznatkov a nárr.etov pre další rczvoj inži.
nierskej fotogrametrie, ako aj námety pre další rozvoj
a dalšiu činnosť vedeckých a odborných inštitúcií
a vysokých škol v oblastiach roznych aplikácií foto-
grametrie.
Pri príležitosti konania konferencie usporiadal OBIS

geodézie a kartografie pri Výskumnom ústave geodézie
a kartografie v Bratislave výstavku odbornej litera-
túry. Pre účastníkov konferencie pripravil tiež mono-
tematickú rešerš a osobitné číslo Výberu informácií,
ktoré obsahovalo informácie o najnovších trendoch
v oblasti spracúvania a vyhodnccovania snímok.
Účastníci konferencie prijali na záver pre další rozvoj

inžinierskej fotogrametrie tieto odporúčania:
- vo vedecko-výskumných pracoviskách rezortov a vy-

sokých škol rozpracovávať problematiku viacsním-
kqvej fotogrametrie s obmedzením rozsahu geode-
tických meraní,

- vytvárať typové úlohy špeciálnych aplikácií foto-
grametrie a na báze ČSVTS zabezpečovať ich pro-
pagáciu a výmenu,

- hIadať možnosti vytvorenia systému výmeny pro-
gramového zabezpečenia špeciálnych fotogrametric.
l,ých aplikácií,

- konať konferencie s podobným zameraním raz za
4 roky.

Doc. Ing. Jozef Čerňanský, OSC.,
odborný garant konferencie
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Kartografické ~mpozium 24.-25. 9. 1986,
Klub techniků CSVTS, Praha

061,3(528.9J

Ve dnech 21.-24. září 1986 se v 'Praze konalo zasedání
Výkonného výboru a čtyř stálých pracovních kqmisí Me-
zinárodní kartografické asociace (ICA], při této příle-
žitosti přijela do ČSSR řada odborníku z celého světa.
Aby se široké plénum československých kartografu

mělo možnost hlouběji seznámit s činností zahraničních
kolegu, bylo z iniciativy odborné skupiny 1702 - kar-
tografie CSVTS, spol. geodézie a kartografie, uspořádáno
kartografické symposium, časově navazující na zasedání
ICA a zahraniční hosté byli požádáni o vystoupení na
něm. Pořadateli symposia byly Odborná skupina 1702 -
kartografie ČSVTS, pobočka ČSVTS GKP Praha a Dum
techniky ČSVTS v Praze. Symposium se konalo v Klubu
techniků CSVTS v Praze za účasti 100 československých
a 40 zahraničních odborníků. Jednalo se o netradiční
akci se značnou náročností na pohotovou přípravu a or-
ganizaci - většina zahraničních účastníku své referáty
předkládala až při prezentaci na jednání ICA, to zna-
mená, že teprve dva dny před zahájením bylo možno
sestavit definitivní program symposia.' Jednání probíhalo
v češtině, ruštině a angličtině se simultánním tlumoče-
ním do všech jednacích jazyku. Dopoledne prvního dne
symposia bylo věnováno návštěvě výstavy "Ceskosloven-
sko v mapách včera a dnes", konané v budově Národního
technického muzea, vlastní odborný program začínal
odpoledne po skončení závěrečného zasedání ICA.
Tématika symposia odpovídala tématice pracovní nápl-

ně komisí ICA a byla orientována převážně na: 1. vý-
chovu kartografu, 2. technologii, 3. historii kartografie,
4. tyflokartografii (tvorbu a zpracování map pro slepé
a slabozraké).
Mimořádnou pozornost účastníků vzbudily především

referáty spadající do prvního a druhého tématického
okruhu.
Úvodní referát prvního dne jednání přednesl prezi-

dent ICA J. L. Morrisson (USA) na téma: K ar t o g r a-
f i e a jej í d a I šíp e r s p e k t i v y. Poukázal na to, že
v současné době dochází k nebývalému rozvoji karto-
grafie, kartografická interpretace informací o území je
duležitá z globálního i detailního hlediska, vytvářejí se
nové přístupy k tvorbě i využití kartografických děl. Je
třeba zvládnout a využít možnosti techniky elek-
tronického věku, a přitom současně navázat na nejlepší
tradice, vychovat pro nové úkoly pracovníky nového
typu, a tím i zajistit tvorbu nových druhu kartografic-
kých děl.
V referátu O t e o r e ti c k Ý c h z á k I a d ech k a r-

t o g r a f i e pro š k o I y poukázal viceprezident ICA
E. P. Aržanov (SSSR) na to, že tvorbě školních karto-
grafických pomucek je v SSSR věnována mimořádná po-
zornost, v souvislosti s přestavbou školní výuky Je úko-
lem kartografu zabezpečit školství dostatečným množ-
stvím kartografických děl. Úloha kartografických děl ve
škole se mění - od pouhé ilustrace se stávají samostat-
ným prostředkem poznání a stávají se duležitým ná-
stroJem pro vytvoření návyku prognózování a perspektiv-
ně územního plánování. Tvorba map pro školy je řízena
specializovanými redakčními kolektivy v těsné spoluprá-
ci s výzkumnými ústavy a ministerstvy školství, připra-
vuje se řada nově pojatých učebních pomucék - foto-
map z kosmických snímku, mapových transparentu a celá
nová řada glóbťí přímo tvarovaných z plastických fólií.
V zajímavém referátu Mo d e I v Ý u k Y k ar t o g r a-

fu v mezinárodní spolupráci - SACET
uvedl prof. Hu Yu Ju (ČLRj, že v Číně se v současné
době projevuje potřeba zkvalitnění výuky kartografU,
jednak špičkových pracovníku orientovaných na nejmo-
dernější techniku, ale i obnova a inovace znalostí střed-
ně technických kádru v souladu s technickým rozvojem.
Resortní, vysokoškolské i vědecké instituce ČLR se orien-
tUJí na organizaci doplňkových výukových programu pro
kartografy na ruzných úrovních vzdělání, vysílají pracov-
níky na studium do zahraničí s cílem zvýšit úroveň vzdě-

lání, odborného výzkumu i vlastní kartografické produk-
ce v ČLR. V souvislosti s tím pořádala Technická uni-
verzita ve Wuhanu v červnu 1986 ve spolupráci s ICA
dvoutýdenní seminář pro vedoucí pracovníky oboru za
účasti přednášejících z celého světa, včetně řady sovět-
ských odborníku (SACET).
A. A. Ljutyj (SSSR) se ve svém příspěvku J a z y k

map y a o t á z k Y t e o r i e k ar t o g r a f i e zabýval
problematikou "jazyka mapy", která je velmi duležitá
pro tvurce map i jejich uživatele. Jedná se o dynamic-
ký, neustále se rozvíjející systém, který absorbuje nové
skutečnosti a přístupy, respektuje soCiohistorickou praXi
a zprostředkuje poznání z generace na generaci. Aby
dnešní kartografická díla sloužila jako prostředek po-
znání naší epochy i v daleké budoucnosti, je třeba karto-
grafické symbolice věnoval odpovídající pozornost.
Nutnost vzdělávat kartografy tak, aby byli schopni

pracovat v analogové i digitální formě, zdůraznil ve svém
referátu Per s p e k t i v Y v Ý c h o v Y pro v Ý h led o-
v é k a r t o g r a f i c k é tec h n o log i e R. F. Dahlberg
(USAj. Prakticky předvedl ukázku mapy "Severní lllinois
- využití území" 1: 375000 zpracované ve školních la-
boratoi'ích univerzity v lllinois z materiálu dálkového
pruzkumu Země (z 13 snímku pásem 2, 3, 4 a 5 družice
Landsat Thematic Mapperj doplněné pruvodním textem
a dvěma doplňkovými mapami "Obyvatelstvo" a "Ochra-
na území" získanými z digitálních dat. (Mapa uložena
v tech. knihovně VÚGTKj.
Autorka referátu K ar t o g r a f i c k á pří P r a v a

h i s t o r i k u k ar t o g r a f i e E. M. J. Campbellová
(Vel. Británie) se zabývala skutečností, že studium histo-
rie kartografie vyžaduje řadu speCiálních technických
znalostí o tvorbě map v minulosti a současnosti. Proto
komise historie kartografie ICA připravuje vydání sou-
hrnné publikace o kartografických technikách.
Přednáška R. Čapka (ČSSR) Výuka kartografu

n a u n i v e r z i tác h Č S S R a spoluautoru V. Hojovce
a B. Veverky V Ý v o Jan o v é p r v k y v e v Ý u c e i n-
ženýru-kartografu na vysokých školách
tec hni c k Ý c h v. Č S S R poskytly možnost srovnání
dvou směru vyskoškolské výuky kartografU v ČSSR. Od
roku 1978 došlo na univerzitním studiu k hlubší speciali-
zaci v oboru fyzická geografie a kartografie - podíl
kartografických disciplín k celkovým hodinám výuky se
zvýšil na 28%, byly zařazeny terénní kursy a exkurze
v podnicích, - diplomní práce jsou zadávány v 6. se-
mestru a to dává možnost poměrně obsáhlého zvládnutí
zadaného tématu po stránce teoretické i praktické. Výuka
kartografie na technických vysokých školách probíhá
v symbióze s výukou geodézie, v souvislosti s přechodem
na čtyřleté studium byla orientována na výchovu uni-
verzálních absolventu k rychlé adaptaci v praxi. V sou-
časné době se vzhledem ke společenské poptávce zavádí
opět individuální pětileté studium s kartografickou spe-
cializací, probíhá studium postgraduální.
Příjemný závěr prvního jednacího dne tvořil referát

známé a zanícené historičky kartografie H. Wallisové
(Vel. Británie) Kartografické objevy, doplně-
ný unikátními diapozitivy, ve kterém autorka seznámi-
la účastníky s historií vzniku, užívané symboliky a ob-
jevů řady poměrně málo známých nejstarších 'kartogra-
fických děl.
Jednání druhého dne zahájil referát N. M. Jeremina

(SSSR) na téma Specifika vydávání a obnovy
let e c k Ý c h map, ve kterém se zabýval specializo-
vanou tématikou, velmi duležitou vzhledem k rozloze
území a hustotě letecké přepravy v SSSR. Letecké mapy
se zpracovávají většinou v souladu s unifikovanými znač-
kovými klíči Mezinárodní organizace pro letectví a ci-
vilní dopravu (ICAOj, kladou mimořádné požadavky na
úplnost topografického obsahu a naprostou správnost
navigačních údaju a pruběžnou údržbu v souladu se sku-
tečností.
Ve svém vystoupení Cv i č e n í k z á k I a d u m k a r-

t o g r a f i e z a měř e n é k e k a r t o graf i c kým
tec hni k á m uvedl K. Kanazawa [Japonsko], že se vý-
uka vysokoškolsky graduovaných kartografU v Japonsku
orientuje na zvládnutí dvou hlavních problematik, a sice
na praktické osvojení přípravy dat a digitalizace s využi-
tím Školních mikropočítaču a interaktivní grafiky, ale i na
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dokonalé zvládnutí kartografické kresby, neboť kresba
i v současné době tvoří základ kartografické komuni-
kace. Velká pozornost je věnována tvorbě legend a sym-
bolů kartografických děl.
O. V. Portnova [SSSR) přednesla referát S o vět s k é

s vět 1o cit 1i v é emu 1z e bez p o u žit í s tří b-
r a, informující o vývoji a praktickém zavedení do výro-
by nových sovětských světlocitlivých materiálů na poly-
etylentereftalátové podložce [Lavsan), pracující na bázi
fotopolymerů [pozitivní materiál Diakont a negativní
"Fotokont"). V souč.asné době čeká sovětská strana na
odebrání sjednaného množství materiálu pro odzkoušení
v našich podmínkách.
Předseda technologické komise ICA K. Burmester [Dán-

sko) byl autorem velmi konktrétního referátu vycháze-
jícího z praktických znalostí kartografické tvorby a vý-
roby T vor b a a o b n ~ v a map. Uvedl, že kartografie
je odedávna oborem, kladoucím mimořádné nároky na
přesnou a kvalitní manuální práci, technickou předsta-
vivost a schopnost interpretace poznatků příbuzných věd-
ních oborů. Autor vítá možnosti uplatňování automatiza-
ce v tvorbě a obnově map, ale v předpokladu plného za-
vedení automatizované tvorby zejména topografických
map v rozsahu nejbližších třiceti let je skeptický přede-
vším z ekonomických a praktických důvodů: ve státech
s velkou kartografickou tradicí existuje celé měřítkova
řada klasicky vyhotovených map s již hotovými tiskový-
mi podklady, které se ještě řadu let budou udržovat tra-
dičními metodami, automatizovaná tvorba vyžaduje ná-
ročnou přípravu a výchovu personálu a nákladné inves-
tice.
K. Podlacha [Polsko) přednesla referát Tec h n o 10-

g i e s e s t a ven í map z d r u ž i c o v Ý c h sní m k ů.
Předvedla zkušební nátisk mapy Polska 1: 750 tis., zpra-
cované využitím snímků z družice Landsat, doplněné zá-
kladními čárovými prvky a názvoslovím.
B. Cohen (Bulharsko) ve svém referátu N o v é s m ě r y

ve vývoji kartografických technologií
uvedl, že systematická analýza výhodnosti faktorů a tren-
dů rozvoje moderní kartografie má velkou důležitost pro
plánování kartografické výroby. Podle okamžitého účin-
ku, objemu nutných investic a nutnosti rekvalifikace pra-
covníků dělí tyto faktory na "výhodné" a "nevýhodné".
Z tohoto pohledu se jeví zavádění automatizovaných kar-
tografických systémů 3. generace jako "nevýhodné",
vzhledem k tomu, že okamžitý efekt přináší cílevědomá
racionalizace klasických technologií, která by měla při-
nést ekonomické prostředky na realizaci "nevýhodných
faktorů" (jedná se především o nové metody přípravy
tiskových podkladů, důsledné zavádění rytiny a používání
sloupávacích vrstev pro plošné barvy, standardizace uží-
vaných postupů a symbolů).
S praktickou problematikou tvorby a výroby kartogra-

fických děl pro školy seznámili účastníky symposia O. A.
Jevtějev a E. '1'. Aržanov [SSSR) v referátu Z a bez p e-
č e n í k a r t o g r a f i c k Ý c h děl pro v Ý c h o v u.
Tvorba map pro školy v SSSR má pro nás ohromující
množství a sortiment - v SSSR musí kartografická služ-
ba zásobit školními kartografickými pomůckami celkem
50 mil. žáků a studentů. Ročně se vydává 70-80 mil.
kartografických učebních pomůcek, z toho 26-28 mil.
ks školních atlasů. Ve 12. pětiletce se předpokládá až
zdvojnásobení produkce, plán obsahuje 450 titulů školních
map a atlasů, ročně se obnovuje asi 20 % sortimentu,
některé nástěnné mapy se vydávají každoročně, jiné bě-
hem 2-3 let. Součástí referátu byla výstavka nových
sovětských kartografických děl pro školy, která vzbudi-
la značnou pozornost účastníků, exponáty byly předány
do podnikového archivu GKP.
Z oboru historie kartografie byly tři další referáty A.

Postnikova [SSSR) - Výzkumy v oblasti histo-
r i e k ar t o g r a f i e v S S SR, V. Nováka [ČSSR) S t a-
r é map y j a k o z d roj i n for m a c í v s o u č a s-
n o s ti a K. Pecky [CSSR) Map y a p lán y des k
zem s k Ý c h ze 16.-18. s t o 1e t í, které seznámily
účastníky s přístupy sovětských kartografů k využití,
uchování a zveřejnění nejstarších kartografických děl;
možnostmi využití starých map Jako zdrojů informací
o původním přírodním prostředí při tvorbě návrhů na
ochranu životního prostředí současného, a poměrně ne-
známými krásnými mapami starých českých zemských
měřičů.

Předseda komise tyflokartografie ICA J. W. Wiedel
[USA) přednesl referát V Ý voj in t e r a k t i vn í h o
s 1e pec k é h o g r a f i c k é h o s Ysté m u, v němž
uvedl první poznatky ze zkoušek spojení osobního počí-
tače IBM PC s barevným grafickým adapterem CGA
s výstupem na tranzistorovou slepeckou "obrazovku".
I další tři referáty, které přednesl A. F. Tatham [Vel.

Británie) - Map y pro s la b o z r a k é - pro b 1é m y
k a t a log i z a c e, H. Górski [Polsko) - N ě k o 1i k
poznámek k mezinárodní spolupráci v ob-
1a s t i t vor b y map pro s 1e p é a s I a b o z r a k é,
J. Jesenský [spoluautoři B. Kelnar a Š. Kondáš) - T y-
f I o k a r t o g r a f i e a jej í s p o leč e n s k é upi a t-
ně n í [ČSSR), byly věnovány speciálnímu a úzkému obo-
ru s humánním posláním - tyflokartografii. Tyfloma-
py jsou jedním z prostředků vedoucích k vyrovnání in-
formačního deficitu zrakově postižených, slouží k roz-
voji lokálních i globálních prostorových představ. Jejich
hromadná výroba naráží především na ekonomické pro-
blémy související s malou sériovostí a nutností používat
drahý dovozní materiál. Řešením by bylo vytvoření cen-
tra pro výrobu tyflomap, pokud možno v rámci meziná-
rodní spolupráce.

M. Mikšovský [ČSSR) v referátu N o v é m o ž n o s ti
využití fotosazby v kartografické tvorbě
seznámil účastníky se záměrem vybudovat banku názvo-
slovných dat ČSSR v rozsahu Lexikonu obcí ČSSR. Před-
pokládá se využití kompaktního řádkového fotosázecího
systému CRTronic s osvitovou jednotkou a jeho komu-
nikační připojení pomocí interface LCI na počítač
EC 1045.

J. Uhlíř [ČSSR) v přednášce Nástin možností
využití materiálů dálkového průzkumu
Zem ě v k a r t o g r a f i i informoval o druzích mate-
riálů dálkového průzkumu našeho území, způsobech je-
jich získávání, možnostech identifikace tématických
prvků, dosavadních aplikacích a realizovaných praktic-
kých výstupech především při zjišťování rozsahu poško-
zení lesních porostů. Závěr jednání tvořil referát J. Jiře-
lové (ČSSR) na téma S y sté m P LD 7 pro k o p í r o-
v á ní na p 1a s t o v é f ó 1i e. Jeho účelem bylo sezná-
mit posluchače se stavem vývoje nové světlocitlivé emul-
ze pro kopírování na plastové fólie na bázi PVC, která
by měla ve výrobě nahradit dosud užívané chemikálie,
provozně sice plně vyhovující, ale ekologicky závadné pro
obsah chromových solí. vývoj emulze je prováděn ve spo-
lupráci s n. p. Grafotechna, dosavadní systém se zatím
nepodařilo plně nahradit. Na vývoji se neustále pracuje,
postup je provozně ověřován v několika Výrobních pod-
nicích.
Celé symposium probíhalo v příjemném ovzduší ne-

formální spolupráce lidí, kterým leží rozvoj kartografie
na srdci. Splnilo svůj účel - naši kartografové měli
možnost poznat řadu osobností, kterou znali jen z odbor-
ného tisku, a seznámit se s jejich činností. Uspořádání
symposia přineslo i možnost prezentace bohatých tradic
a současné úrovně československé kartografie.

KABELÁČ, J.: Transformace rovinných souřadnic
metodou kolokace

MARČÁK, P.: O nov'ej ČSN 7304lJ5 Měření posunů
stavebních objektů

FRYML, J.: Úkoly Lesoprojektu v nblasti fotogram-
metrického mapování v 8. p'ětiletém plánu

SOUČEK, J.: Údržba Základní mapy ČSSR 1: 50000
na středisku geodézie a její problémy
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Geodetický a kartografický obzor
90 ročník 33/75, 1987, číslo 3

K nedožitým narozeninám
Prof. Ing. Dr. Václava Krumphanzla

Dne 2. února 1987 by se dožil
prof. ing. dr. Václav Krump-
hanzl sedmdesátidevíti let.
Odešel po krátké nemoci dne
5. dubna 1986. Narodil se
v Praskolesích, v Plzni absol-
voval reálku a zeměměřické
inženýrslví ukončil na Vyso-
ké škole speciálních nauk
v Praze v roce 1932. Nastou-
pil jako mladý inženýr v ro-
ce 1932 na Slovensku u Ka-
tastrálního měřického úřadu
v Novém MEJstěnad Váhom.
V roce 1939 přechází doPra-
hy do Triangulační kancelá-
ře ministerstva financí a od
roku 1943 působil v ČKD

Praha, kde zorganizoval zeměměřickou složku. Od roku
1950 pracoval v družstvu Geoplán a po reorganizaci stát-
ní měřické služby v roce 1954 přešel do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze jako vědecký pracovník. Zde se zabýval řešením
úkolů v oblasti inženýrské geodézie a nového hospodář-
sk o-technického mapování.

Základem jeho vědecké činnosti se stala doktorská
disertační práce, kterou obhájil v roce 1946. pedagogicky
začal působit na vysoké škole v Praze a Bratislavě ve
školním roce 1952;1953 jako externí učitel, kde před-
nášel předmět užitá geodézie. V roce 1958 po jmenování
docentem přešel na Zeměměřickou fakultu a v roce 1961
byl ustanoven řádným profesorem na ČVUT v Praze. Za-
stával funkci vedoucího katedry speciální geodézie a
proděkana až do roku 1962. V pedagogickém procesu
kladl důraz na dobré teoretické, zejména matematické
vědomosti, a na moderní měřické metody. Vychoval řadu
svých následovníků, kteří v jeho intencích dále rozvíjeli
a rozvíjejí inženýrskou geodézU i po jeho odchodu do
důchodu v roce 1973. Potom pracoval ještě kratší dobu
u Hlavního geodeta pro pražské metro.

Velmi rozsáhlá je jeho publikační a literární činnost.
Je to řada článků v různych odborných časopisech, re-
ferátů ve sbornících konferencí a sympozií, skripta, pří-
ručky, výzkumné zprávy, lektorské, oponentní a znalecké
posudky a recenze. Při publikační činnosti uplatnil své
bohaté praktické znalosti i teoretické vědomosti a na-
vázal na zkušenosti ze Sovětského svazu, kde inženýrská
geodézie se vyvinula již před druhou světovou válkou, a
na zkušenosti, které získaly mladé socialistické státy při
budování socialismu. V roce 1956 vydal skripta "Speciál-
ní geodézie I", která byla první svého druhu a v nichž
se zabýval matematickými základy vytyčovací techniky.
Na tato skripta navázala celostátní učebnice "Inženýr-
ská geodézie I" (základy vytyč ovacích prací) z roku
1966. Učebnice je věnována teorii, technologii i ekono-
mU měřických prací. Do geodetické praxe zavedl rozbo-
ry přesnosti měření ve vztahu na požadavky zadavatele
i způsoby hodnocení dosažených výsledků. V roce 1959
vydává v SNTL knihu "Inženýrská geodézie", kde se
převážně zabývá aplikacemi geodetických metod v růz-
ných inženýrských oborech, zejména využitím geodézie
ve stavebnictví a v průmyslu. Tato publikace je v mnohém
předchůdcem "Inženýrské geodézie II", která vychází
v roce 1975 jako celostátní učebnice ve spoluautorství
s prof. Michalčákem. Je uspořádána tak, že tvoří sou-
vislý celek s učebnicí z roku 1966 a je podstatně ob-
sáhlejší.

Prof. Krumphanzl pracoval aktivně i v odborných spo-
lečnostech. Od roku 1955, kdy byla ustavena Čs. vědec-
kotechnická společnost, pracoval nejprve v sekci pro
stavebnictví a od roku )959 v odborné skupině pro geo-

dézii a kartografii. Od roku 1963, kdy vznikla odborná
skupina pro inženýrskou geodézii v rámci samostatné
sekce pro geodézii a kartografii, se stal jejím předsedou.
Aktivně se podílel na celé řadě konferencí, symposií a
seminářů pro geodety v investiční výstavbě. Téměř po
desetiletém úsilí odborné skupiny pro inženýrskou geo-
dézii byla vydána Směrnice pro geodetické práce v in-
vestiční výstavbě. Pod jeho patronací a vedením byly po-
řádány kursy odpovědných geodetů v investiční výstavbě.

Iniciativně se účastnil také mezinárodní spolupráce
v rámci 6. komise FIG pro inženýrskou geodézii, v níž
zastával funkci předsedy v letech 1970-1972. Z inicia-
tivy prof. Krumphanzla byla činnost komise rozdělena
do čtyř studijních skupin: přesnost vytyčování - dopust-
né odchylky ve stavebnictví, měření a výpočet kubatur
zemních prací, měření deformací - automatizace proce-
sů, podzemní vedení, jejich zaměřování a evidence. 'Pozdě-
ji přibyla 5. studijní skupina pro gyroteodolity a jejich
použití. Dokladem reálného pohledu do budoucnosti
prof. Krumphanzla je to, že navržená struktura studij-
ních skupin je zachována až do dnešních dnů. Činnost
v období jeho předsednictví byla velmi kladně hodnoce-
na udělením Čestného uznání FIG.

Prof. Krumphanzl zasvětil celý svůj aktivní život in-
ženýrské geodézii. Její založení a rozvoj je spjat s jeho
jménem nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Dimitrov, R.: Stav geodetických prací v naší zemi a na-
značené tendence rozvoje v létech deváté pětiletky,
s.3-5.

Voronkov, N. N. - Barišev, Tu. N.: Geodeti, topografové
a kartografové v létech Velké vlastenecké války,
s.6-8.

Peičev, Sl.: Optimalizace rozložení a počet identických
bodů při rektifikaci skanerovaných obrazů, s. 9-10.

Minčev, M.: Prvotní zpracování doplerovských pozoro-
vání umělých družic Země, s. 11-13.

Dem'ianova, T. - Michailov, E.: Hydrologický efekt
v gravimetrických měřeních provedených na Vidim-
ském polygonu, s. 14-15.

Výlkov, Dr.: Vyrovnávání úhlově-gyroteodolitových poly-
gonů, s. 15-17.

Todorov, L.: Výzkum vlivu atmosférického tlaku a větru
na výšku Černého moře v oblasti měst Varna a Burgas,
s. 18-19.

Maždrakov, M.: Výpočet protíná ní zpět s využitím elek-
tronického počítače, s. 20-21.

Kacarski, Iv. - Antonov, D.: Některé výsledky z experi-
mentu s technologií ABA84X, která se používá pro
aerotriangulaci, s. 22-23.

Ivanov, Iv. St.: Korekce při zpracování dvojice snímků
pro velká měřítka, s. 23-25.

Milošev, St.: Fotogrammetrické určování objemů zemních
prací při silničním projektování, s. 26-29.

Audonov, G. - Ajlarov, R.: Využití metod korelace a re-
grese při analýze využívání země, s. 30-31.

Stoev, St.: O jednom matematicko-ekonomickém modelu
optimální cestní sítě v projektě hospodářsko technic-
kých úprav, s. 32-33.

Peevski, V.: Spolupráce geodetických časopisů socialis-
tických států, s. 34-36.

Polevcev, V. V.: Kronika sovětské geodézie a kartogra-
fie (k 60. výročí časopisu Geodézija i kartografija],
s. 36-38.

Koen, V.: Prof. Konstantin Aleksejevič Sališčev - 80.
výročí narození, s. 39.
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528.482.5:528.024 6
PAZOUREK, 1.
De la question d'amélioration des résultats de levé
des déplacements des constructions par nivellement
hydrostatique
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pages 61-66, 7 illustratioTls', 2 planches, 12 bibliogra-
phies
Certains procédés ďélimination ďerreurs émanant de
la température dans les résultats de levé des dépla-
cements par nivellement hydrostatique, Analyse de
I'efflcacité ďintroducticm des corrections de données
mesurées A l'issue, de niveaux ďeau mal compensés,
utilisés dans les appareils. Calcul abrégé des correc-
tions émanant de températures variées. Projets de la
méthode de prévention ďerreurs.

528.482:621.56
MARTlNEC, J.
Mesurage des parametres d'une tour de réfrigération
d'une Centrale Electrique
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No, 3,
pages 66-68, 4 illustrations, 1 planche, 2 bibliogra-
phies
Mesurage des paramětres ďune tour de réfrigération
ďune Centrale Electrique en forme ďhyperboloide de
rotation par théodolite DKM 2-AE A laser LO de la
Firme KERN. Elaboration de résultats de mesurage
par intersection au moyen ďune calculatrice A pro-
gramme présélectionné HP 41 SX et calculatrlce SM
52/11. Les écarts de sHua lion des points mesurěs de
la tour vis-A-vls du projet étalent de 0,010 m li
0,062 m.

528.48:624.2/.8
STANĚK, V. - LUKAC, Š. KOPÁČIK, A.
Travaux géodésiques speClaux effectués durant
I'édification d'une construction de pont sUr le bar-
rage de Králová pri Seredi
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pages 69-75, 7 illustrations, 7 bibliographies,
Ensemble de travaux géodésiques réallsés pour la
construction du pont sur le barrage Krá!ová [Ion-

teodolity,

geur de 634,04 mJ: projet des mesurages géodésiques,
élaboration ďun réseau géodésique local, méthodes
de levé utilisées, plans de levé proposés et réalisés,

528.517/528.088+621.3[ME 3000)
JAKUBEC, V. - PLÁNIČKA, A. - KRPATA, F.
Problemes de précision et de déterminatin des fré-
quences de sortie du télémetre KERN ME 3000
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 3,
pages, 75-81, 4 illustrations, 3 planches, 8 bíbliogra-
phies
Principe de la fonction de I'appareil Mekometr, in-
fluence des conditinns atmosphériques et corrections
physiques de longueurs mesurées. Expériences acqui-
ses par levé de différentes distances récupérés sur
les barrages, dans les montagnes ainsi que dans les
galeries. Résultats obtenus par levé effectué au
m0'Yen de plusieurs appareils. Détermination des frě-
quences de l'appareil Mekometr. Essais de laboratoire
de I'équlpement de comparaison dans la thermo-
chambre, mesurages, des fréquences de sortíe dans
le terrain. Principes pour l'obtentlon ďune plus
houte précision de mesurage des longeurs par I'ap-
pareil Mekometr.
528.5.001.6
PŘIBYL, J.
Nouvelles tíiches et plusieurs uouveaux appareils
présentés par le Centre de Développement
pages 81-85, 9 ll!ustrations
Geodetický a kartografický obzor, 33. 1987, No 3,
Míse en valeur de I'électronique pour le développe-
ment de nouveaux appareils pour la géodésie et car-
tographie. Planimětre digital, garniture pour mesu-
rage de chemins de roulement du grue téléguidé, sy-
stěme automatisé de nivellement hydrostatique,
enregisireur champiHre, projecteurs automatiques de
points développěs par l'Institut de Recherches Géo-
désiques, Topographiques et Cartographiques
[VÚGTK). Informations concernant le programme réa-
lisé sur micro calculateur PMD-85 et son interconne-
xion avec le digitalisateur KAR-A2 et sa modification
en a.J:areil automatique A reporter les points.

Opravuje

nivelační přístroje, refraktometry,
puškohledy, mikroskopy

•...#.pflJem oprav
Praha 1, Myslíkova 5
Bratislava, Mehringova 14
Liberec, ul. 5. května 17
Plzeň, Veleslavínova 25
Ostrava, Miličova 4
České Buděiovice, Česká 27

triedry.

Olomouc, tř. Osvobození 27
Prešov, SRR 103
Hradec Králové, Resslova 600
Banská Bystrica, nám. V. I. lenina
- Dům služeb



Miroslav Bajer e-.: Zdeněk Matušek ~ Libor SuchanBEZPEČNOSTNí TECHNIKA
V HORNICTVí

Zpracovává komplexně z hledi'ska systémového pojetí pro-
blematiku bezpečnosti al ochrany zdfQIví při práci v hOi-
niokých provozech. Zabývá se lidským činitelem v hor-
nidkém pracovním procesu, vlivem prostředí na, bezpeč-
nost práce, pojednává o škodlivinách v důlním ovzduší,
tj. o škodlivých plynech, polétávém prachu, radioaktiv-
ním záření aj., probírá zásady bezpe,čnosti hornického
provozu a příslušná preventivní opatření a vytyčuje pod·
klady pro integrované řízení bezpečnosti dolu s použitím
samo1činných počítačů.

592 stran, 155 obrázků, 37 tabulek, váz. 65 Kčs

SOCIÁlNĚ EKONOMICKÉ
INfORMACE A JEJICH VYUžiTí
V ŘíZENí

Zabývá se prvky informa'čních soustav, způsoby jejich me-
todické a technické integrace a formami jejich využití.
Věnuje pozornost jednotlivým poznávacím metodám v ob-
lasti hromadných sociálně-ekonomických jevů. Probírá
soustavu informací v plánovaném hospodářství, způsoby
QIvyužití informací v řízení hospodářství.

152 stran, 5 tahulek, váz. 26 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytOVé oddělení,
Spálená 51, 113 02 Fooha 1

...... výt. Bajer a kolektiv: Bezpečnostní technika v hornictví

...... výt. Kazimour: Sociálně ekonomické informace a jejich využití v řf-
zení
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