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528.482.5:061.2(100JFIG
BRYCHTA, M. - ŠVABENSKl', O.
Mezinárodnl a národnl organizace měřeni deformaci a
jejich so,učasné trendy
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
31-32
Informace o stavu řešeni problematiky
měřeni deformaci, do nichž autoři zahrnuji pOSlUnystavebnlch objektll a I bodll sitě tektonlcky aktivnlch oblasU, organizacemi sdruženými v mezlnárodnl
federaci
geodetů
(FIGJ.

(083.74) 528.482.5(437.1/.2J
HERDA, M.
Geodetické metody měřeni

'PosunA staveb

z hlediska

CSN
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
33-34, llt. 2
Přehled vývoje normallzace
v oblasti měřeni a zejména posuzováni dosažené přesnosti měřeni absolutnlch a
relativnlch posunll a přetvořeni stavebnlch objektů.

528.14:528.482
SOTT!, J.
Určovanie priestorovtch
posunov stavebntch
objektov
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
35-37, 3 obr., llt. 5
Slet na určovanle posunov stavebných objektov má charakterlstickú
konflguráclu a štruktúru. Tleto možno využit na výrazné znlž8II11erozsahu výpočtových prác spojených s vyrovnanlm slete. Postup pre uvedené zjednoduš8ll11e výpočtov, ako al dalšle úspory výpočtových
prác prl opakovaných (kontrolnýchJ
meranlach.

528.482.4: [621.311:621.039]

528.482.3/.4:624.2/.8
ZVARA, J.
Vtznam merania poSIUlOV mostntch
objektov
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
43-45, 3 obr.
Súčasné trendy vo výstavbe mostov. Požladavky na geodetické meranla. Prlklady meranl prl výstavbe bet6nových mostov budovaných letmo.

[528.482.5:621.375.826] :627
KASlPAR, M. - POSpIŠIL, 1. - PROCHÁZKA, P.
VyuiiU 'laserové techniky při měřeD1 deformaci vodohospodářsktch
staveb
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
46-48, 1 obr., 1 tab., llt. 6
Měřenl posuml přehrady metodou proUnánl vpřed se
slgnallzacl pozorovaných
bodll stopou laserového
paprsku pomoc! laserového
teodolltu.
Popis postupu a
určenl skutečných chyb simulaci posunll pozorovaných
bodll. Dosažená přesnost.

528.482.4:[621.311:621.039)
MICHALCAK, O.
Poznatky
z dlhodobého
meranla
objektov jadrovej elektrárne
Geodetický a kartografický
obzor,
48-50, 3 obr., Ut. 1

zvisltch
33, 1987,

poslUloV
Č.

2, str.

Požladavky na výstavbu a prevádzku reaktorov a turbogenerátorov
jadrových elektrárnl (JE) z hladlska geometrických parametr ov. Rozbor výsledkov meranla zvlslých posunov na vybraných oblek~och JE.

528.482.5••405" :624.2/.8
JAVOR, T.
Dlhodobé meraD1a mostov z hladlska Ich životnosti
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
51-53, 2 l)br., 1 tab., llt. 2
Podmlenky prevádzkyschopnosti
mostov. Analýza deformačných stavov mostov, met6dy Ich meranla a vyjadrenle závislosti deformacU.

LUKAC, S.
Progn6zovanie deformácU objekt DV jadrovtch elektrárni met6dou viacfaktorovej
korelačnej analtzy
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
37-40, 2 tab., llt. 4
Apllkácla matematického
modelu lI1a predlkclu vývoja
zvlslých posunov nlektorých oblektov Jadrovel elektrárne V-l v Jaslovských
Bohunlclach na základe etapových meranl defo'rmačných procesov (1973-1984). Vypracovaný a overený matematický model má ekonomický význam, umožňuje stanovit optimálny časový Interval medzl etapovýml meranlaml a možno ho použit na
progn6zovanle zvlslých posunov podobných bjektov.

528.482.088.3:627
JAKUBKA, 1.
Teoretické rozbory přesnosti měřeni vodorovntch
posunA kontrolnlch bodA vodnlch děl
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
40-42, 3 obr., llt. 2
Analýza přesnosti geodetického měřeni polohových deformaci na některých vodnlch dnech při rllzných konflguraclch měřlckých stanovisek a základen pro metodu proUnánl vpřed. Nelpřlznlvějšl
výsledky dosaženy
v přlpadě, kdy měřlcká stanoviska
tvoi'l llchoběžnlk
rovnoběžný směrem od hráze s odklonem ramen 50g.

528.482:528.74(21)
CERŇANSKl', 1.
Využitie pozemnej fotogrametrie pri meranl rozsiahlych
stavebntch objektov
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
54-56, 5 obr.
Na meranle rozslahlych stavebných objektov možno využit met6dy vlacsnlmkovel
fotogrametrle.
Met6da analytickel pozemnel trlangulácle
bola apllkovaná prl dlhOdobom meranl prlestorového
pretváranla
viaduktu.
Na základe predbežných výsledkov možno konštatovat,
že f'O'togrametrlckýml met6daml sa dá dosla,hnuť presnost prlehybov 1-1,5 mm.

528.482.5: [725:796]
ŠTUBŇA, J. -CEBECAUER,

D. -

BITTERER, L. -

šlMA, J.
vtvoj pretvorenla
drevenej nosnej ko~trukcie
lIportovej haly v ZlUne
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 2, str.
56-58, 2 obr., llt. 2
Meranle pretvorenla drevenel nosnej konštrukcle športovej haly tvaru gulového vrchllka o prlemere 105 m.
Metodika meranla,
spracovanle
výsledkov meranl a
analýza presnostl.

528.482.5:061.2(100) FIG
5PblXTA,
M. WBA5EHCKIII,

528.482.3/.4:624.2/.8
3BAPA,
H.

O.

MelK.qYH8po.qHble II H8qlloH8nbHble opr8HIl38qllll
113·
MepeHIlM .qeCl>OpM8QllM II IlX COBpeMeHHble TpeH.qbl
reo.qe31l11eCKIlM H KapTorpaet>HlleCKHM
1987, N° 2, CTp. 31-32

0630P,

33,

IIIHet>opMaqHlI o COCTOllHHH peweHHlI np06neMaTHKH
H3MepeHHM .qeet>opMa~HM, B KOTOpylO aBTopbl BKnlO'
llalOT .qBHlKeHHlI cTpoHTenbHblx 06beKToB H TaKlKe
TOlleK ceTeM B TeKTOHHlleCKH aKTHBHblX 06naCTlIX,
opraHH3a~HlIMH, 06be.qHHeHHblMH B MelK.qYHapo.qHoM
et>e.qepa~IlH reo.qe3HCTOB (FIG).

nOTpe6HocTb
cTpollTenbHblx

II 3H8'leHlle
06beKToB

1l3MepeHIlM

reo.qe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHH
1987, N° 2, CTp. 43-45,
3 pHC.

CMell.\eHIlM
0630p,

33,

COBpeMeHHble TpeHAbl npH cTpoHTenbcTBe MOCTOB.
Tpe60BaHHlI Anll reOAe3HlleCKHX H3MepeHHM. npHMepbl H3MepeHHM npH cTpoHTenbcTBe 6eTOHHblX MOC,
TOB C Hcnonb30BaHHeM MHMoneTHoro MeToAa.
[528.482.5:621.375.826]
:627
KAWnAP,
M. - nOCnIllWIII11,

n.

iíI. -

npOXA3KA,

(083.74) 528.482.5 (437 .1/.2)
rEP,lJ,A, M.

npllMeHeHHe
n83epHoM TeXHHKH npll 1l3MepeHMllx
.qeet>0pM8qHM rll.qpoTeXHH'leCKMX COoPYlKeHIlM

reo.qe31l'leCKlle
MeTO,llbl 1l3MepeHIlM CMell.\eHIlM coopYlKeHIlM C TO'lKIl 3peHHll CT8H.q8pT8 lICH

reoAe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHM 0630p,
33,
1987, N" 2, CTp. 46-48,
1 pHC., 1 Ta6., nHT. 6

reoAe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHM
1987, N" 2, CTp. 33-34,
nHT. 2

0630P,

33,

0630p
pa3BHTHlI HopManH3a~HH B cet>epe H3Mepe·
HHM H B oc06eHHocTH
aHanH3a AocTHlKeHHoM TOll'
HOCTH H3MepeHHM a6conlOTHblx
H OTHOCHTenbHblX
CMell.\eHHH H .qeet>opMa~HH cTpoHTenbHblx 06beKToB.

528.482.4: [ 621.311 :621.039]
MIIIXA114AK,
O.

528.14:528.482
WIOTIII, H.
Onpe.qeneHlle
npocTp8HcTBeHHblx
IlTenbHblX 06beKToB

1113MepeHHlI Aeet>opMallHM nnOTHHbl C HcnOllb30Ba·
HHeM MeTOAa 3acellKH BnepeA C cHrHanH3allHeH Ha6nlO.qaeMblx nYHKToB cneAOM na3epHoro nYlla C HCnonb30BaHHeM
na3epHoro
TeOAonHTa. OnHcaHHe
npo~ecca H onpeAeneHHe HCTHHHblX oWH6oK CHMY'
nHpoBaHHeM CMell.\eHHM Ha6nlOAaeMblx nYHKToB. ,lJ,0cTHrHYTall TOllHOCTb.

CMell.\eHIlM CTPO'

reo.qe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHM 0630p,
33,
1987, N" 2 CTp. 35-37,
3 pHC., nHT. 5
CeTb .qnll onpe.qeneHHll
CMell.\eHHH cTpoHTenbHblx
06beKToB HMeeT xapaKTepHcTHllecKYIO
KOHet>Hrypa~HIO H CTPYKTYPY. 3TO MOlKHO npHMeHHTb Anll 3HallHTenbHoro CHHlKeHHlI 06beMa BblllHcnHTenbHblX pa·
60T, CB1I3aHHblX C ypaBHHBaHHeM
ceTH. npo~ecc
.qnll npHBeAeHHoro ynp0lI.\eHHlI BblllHcneHHH H .qanbHeHweM 3KOHOMHH BblllHcnHTenbHblX
pa60T
npH
nOBTopHblX (KoHTponbHblx)
H3MepeHHlIx.

CBe.qeHllll no .qonrOBpeMeHHblM 1l3MepeHMllM CMe·
lI.\eHIlM o6beKToB 8TOMHOM 3neKTpocT8HqHM
reo.qe3HllecKHM H KapTOrpaet>HllecKHM 0630p,
1987, N" 2, CTp. 48-50,
3 pHC., nHT. 1

Tpe60BaHHlI .qnll cTpoHTenbcTBa
H 3KcnnyaTa~HH
peaKTopoB H Typ60reHepaTopoB
A3C C TOllKH 3pe·
HHlI reoMeTpHllecKHx
napaMeTpoB. AHanH3 pe3ynb'
TaTOB H3MepeHHM BepTHKanbHblx ABHlKeHHM H36paH'
HblX 06beKToB A3C.
528.482.5,,405" :624.2/.8
51BOP, T.
,lJ,onroBpeMeHHble M3MepeHIlll
HMll IlX CpOK8 cnYlK6bl

528.482.4:[ 621.311 :621.039]
11YKA4, W.
nporH03
CT8HqllH

reoAe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHM
0630P,
1987, N" 2, CTp. 37-40,
2 Ta6n., nHT. 4

33,

npHMeHeHHe MaTeMaTHllecKoH MOAenH .qnll ynpelKAeHHlI pa3BHTHlI BepTHKanbHblx ABHlKeHHH HeKOTOpblX 06beKToB A3C B·1 B r. 51cnoBcKe 50rYHH~e no
3TanHblM H3MepeHHlIM Aeet>opMa~HoHHbIX npo~ecCOB (1974-1984
rr.). 06pa60TaHHall
H npoBepeHHall MaTeMaTHlleCKall MOAenb HMeeT 3KOHOMHlleCKoe
3HalleHHe, CAenaeT B03MOlKHblM onpeAenHTb onTHManbHblH HHTepBan BpeMeHH MelKAY 3TanHblMH H~
MepeHHlIMH H MOlKHO ee npHMeHHTb .qnll nporH03a
BepTHKanbHblX ABHlKeHHH nOXOlKHX 06beKToB.
528.482.088.3:627
51KY5KA, III.
reo.qe31l'leCKIlM 8H8nH3 TO'lHOCTH 1l3MepeHIlM npo·
.qonbHblX c.qBHrOB KOHTponbHblx TO'leK rll.qpoTexHH'leCKIlX coopYlKeHIlM
reoAe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHH
0630P,
1987, N° 2, CTp. 40-42,
3 pHC., nHT. 2

MOCTOB C TO'lKIl 3pe·

reoAe3HllecKHH
H KapTorpaet>HllecKHM 0630p,
1987, N° 2, CTp. 51-53,
2 pHC., 1 Ta6., nHT. 2

.qeet>opM8~IlM o6beKToB 8TOMHblX 3neKTpo·
MeTo.qOM MHolKecTBeHHoM KoppenllqHIl

33,

AHanH3 TOllHOCTH reo.qe3HlleCKHX H3MepeHHH .qeet>op·
MallHM Ha HeKOTopblX rHAPOY3nax npH pa3HblX KOHet>HrypallHlIX reOAe3HlleCKHX TOlleK H 6a3HCOB .qnll
MeTOAa 3acellKH Bnepe.q. CaMble nYllwHe pe3ynb'
TaTbl .qOCTHrHYTbl B cnYllae, KorAa reOAe3HlleCKHe
TOllKH C03AalOT Tpane~HIO, napanenbHYIO B HanpaB'
neHHH OT nnOTHHbl C OTKnOHeHHeM CTOpOH Ha 50
rpaAoB.

33,

33,

YcnoBHlI 3KcnnyaTallHH MOCTOB. AHanH3 Aeet>opMa·
llHOHHblX COCTOllHHH MOCTOB, MeTOAbl HX H3MepeHHM
H onpeAeneHHe 3aBHCHMOCTH Aeet>opMa~HM.
528.482:528.74 (21)
4EPH5IHCKIII,
H.
npllMeHeHHe H83eMHoM et>oTorp8MMeTpHIl npH M3Me·
peHllllx 06WHPHblX cTpoHTenbHblx 06beKToB
reoAe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHM
1987, N° 2, CTp. 54-56,
5 pHC.

0630P,

33,

npH H3MepeHHlIx 06WHpHblX
cTpoHTenbHblx
06b'
eKTOB MOlKHO npHMeHHTb MeTOA MHorocHHMKOBOH
et>oTorpaMMeTpHH. MeToA aHanHTHllecKoH Ha3eMHoM
TpHaHrynllllHH 6bln npHMeHeH npH AonroBpeMeHHblx
H3MepeHHlIx npocTpaHcTBeHHoH
Aeet>opMa~HH BHa·
AYKa. Ha OCHOBe npeABapHTenbHblx
pe3ynbTaToB
MOlKHO YCTaHOBHTb, liTO C Hcnonb30BaHHeM et>OTO·
rpaMMeTpHlleCKoro
MeToAa MOlKHO AOCTHllb TOllHOCTH nporH60B 1-1,5
MM.
528.482.5: [725:796]
WTY5H5I,
H. - LlE5ELlAYEP,
11. - WIIIMA, 51.

,lJ,. -

5111TTEPEP,

reoAe3HllecKHM
H KapTorpaet>HllecKHM 0630p,
1987, N" 2, CTp. 56-58,
2 pHC., nHT. 2

33,

1113MepeHHe Aeet>opMa~HH AepeBlIHHoM
HecYlI.\eM
KOHCTPYK~HHcnopTHBHoro 3ana B et>opMe wapoBoro
cerMeHTa AHaMeTpa 105 M reOAe3HlleCKHMH MeTO'
AaMH. MeToAHKa H3MepeHHM, 06pa6oTKa
pe3ynbTa·
TOB H3MepeHHH H aHanH3 TOllHOCTH.
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obzor
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Ing. Milan Brychta.
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze.
Ing. Otakar Švábenský. CSc .•
katedra geodézie FAST VUT v Brně

Mezinárodní a národní organizace
měření deformací a jejich současné
trendy

Problematika měření posunů stavebních
objektů,
nebo podle mezinárodně vžitého termínu měření,
deformací, je středem dlouhodobého zájmu mnoha zeměřických odborníků na celém světě. Mezinárodní federace geodetů (FIG) se těmito otázkami zabývá od doby svého založení formou výměny
zkušeností a informací na pravidelně pořádaných
kongresech.
V pořadí X I I I. k o n g r es F I G konaný v r.
1971 ve Wiesbadenu (NSR) znamená kvalitativní
změnu v přístupu k řešení problémů zjišťování posunů. Do této doby byla vždy témata z oblasti měření deformací přednášena a diskutována v rámci
odborných
kongresových
programů
technických
komisí Č. 5 a 6. Výběr témat a autorů příspěvků
byl záležitostí předsedy příslušné komise.
V období 1969-1972 byly Ipod vedením tehdejšího předsedy 6. komise (tj. komise pro inženýrskou
ge.odéz.ii) prof. Ing. Dr. Krumphanzla vytvořeny
čtyři studijní skupiny. S t u d i j ní s k u P i n a C
v čele s prof. Lazzarini~ z Varšavy dostala za úkol
zabývat se "měřením deformací staveb a automatizací postupů" a rovněž "organizováním a rozvíjením spolupráce
mezi organizacemi
sdruženými
ve FIG". Konkrétní zájem se projevil o řešení problémů měření d~formací stavebních konstrukcí během výstavby i po dokončení, průmyslových staveb, údolních
přehrad, výškových staveb, mostních konstrukcí a rotačních pecí. Objevila se též
potřeba inovace teoretického aparátu pro vyhodnocování měření a kvalitativní hodnocení výsledkil., identifikace pevných bodil. v deformačních sítích, vyrovnání sítí atd. Vedoucí mezinárodní studijní skupiny prof. Lazzarini stanovil ještě tyto
další řešitelské úkoly:
výzkum vlivu prostředí na měřické výsledky
a jeho korigování,
zavádění elektronických
dálkoměril., fotogrammetrie, hydrostatické nivelace, laserové techniky.
výzkum automatického
kontinuálního
sledování posunů, zpracování dat na počítaČích a apli- :
kace mat. statistiky.
Do řešitelských
problémil. byly též zahrnuty negeodetické disciplíny určené ke zjišťování posunů
a objasňování jejich příčin.
Na XIII. kongresu FIG bylo předneseno 7 referátů s touto tématikou, z nichž pozornost vyvolal
příspěvěk prof. Dr. Pelzera (NSR) "Rozbor měření deformací", razící cestu interpretace
naměřených výsledkil. pomocí metod matematické statistiky.
Na kongresu bylo dále konstatováno, že oblast
měření deformací je tak široká a zájem o spolupráci tak značný. že prostor vymezený kongreso-

vým programem je nepostačující. V závěrečné rezoluci bylo doporučeno konat mezinárodní sympozia mimo termíny FIG kongresil., což se nadále realizuje. Po odchodu prof. Lazzariniho nastoupil do
funkce vedoucího mezinárodní
studijní skupiny
6/C prof. Platek z Krakova (PLR), pod jehož vedením bylo uspořádáno I. mez i n á rod n í s y mpozium
o měření
deformací
geodetickými
metodami
v Krakově
1975
(29 referátů).
Prof. Platek je ideovým inspirátorem všech následujících sympozií a činnost studijní skupiny se pod jeho vedením široce rozvinula.
V r.
1978
se v Bon n u (NSR) konalo
I I . s y mp o z i u m za účasti 150 odborníků (sborník obsahuje 72 referátil.). Diskutovalo se permanentní měření geodetickými i negeodetickými metodami, fotogrammetrické
aplikace, teoretické rozbory (celkem 15) a vývojové práce z oblasti výzkumu. Na základě
rezoluce
sympozia
byla
v r. 1 9 7 8 založena a d h o c p r a c o v n í s k u P i n a vedená prof. Chrzanowskim z Kanady, která si dala za úkol porovnávat různá řešení stejného souboru měření sítě pokrývající tektonicky aktivní oblast. bo řešení byla zapojena tato špičková
pracoviště: Geodetický institut university v Hannoveru. Výpočetní středisko geodetického institutu
v DeHtu, Geodetický institut university v Karlsruhe,
Geodetický institut vojenské vysoké školy v Mnichově a katedra inženýrské
geodézie university
New Brunswick v Kanadě. Skupina se poprvé
uvedla na X V I. k o n g r es u F I G v r. 198 li
a pak na I I I. mez i n á rod ním s y m p o z i u
o měření
deformací
v Budapešti
r. 1982 v sekci interpretace výsledkil., kde měla
velký ohlas. Ze zprávy shrnující čtyřletou činnost
skupiny vyplynulo, že závěry na základě různých
přístupil. nebyly zcela jednotné a že je tedy žádoucí v této činnosti pokračovat.
Z XVI. kongresu vzešla rezoluce, v níž FIG konstatuje rostoucí činnost v oblasti měření deformací
a doporučuje komisi Č. 6 pokračovat v práci v následujících oblastech: metody analýzy měření deformací, optimalizace konfigurace sítí, vývoj trojrozměrných modelů integrálních měřických systémů a aplikace technik kosmické geodézie. Posledně jmenovaná problematika je v inženýrské geodézii dosud nezvyklá, je však nutno poznamenat, že
na III. sympoziu v Budapešti 1982 byl přednesen
referát o měření pohybů ledovců v Grónsku družicovými dopplerovskými metodami.
Poslední I V. s y m p o z i u m pořádané mezinárodní studijní skupinou C bylo v r. 1985 v K a t ov i c í c h (PLR). Sborník obsahuje 38 referátil.
a z jejich roztřídění je patrný současný stav i trend
vývoje měření deformací. Jsou zde příspěvky, které
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,e zabývají konkrétním objektem či areálem, kde
oylo vykonáno měření moderní přístrojovou techo.ikou. Výsledky jsou vyhodnocovány a interpretovány na základě rozborů a mohou sloužit jako podklad dalších teoretických studií. JSou pOpisována
měření praktického
i výzkumného
charakteru,
uplatňují se elektrotechnické
a fyzikální metody,
několik příspěvků je věnováno zkušenostem ze zavádění laserové techniky. Rozsáhlou skupinu tvoří
referáty teoretického zaměření, což mj. obráží činnost pracovní skupiny prof. Chrzanowského. Z posledních výsledků pokroku v Oblasti teorie je vhodné uvést:
v deformační analýze se důsledně uplatňuje
systémový přístup,
při plánování deformaČJllch srUkroměpřesnosti
vystupují aspekty spolehlivosti (věrohodnosti),
citlivosti a konzistence měřeni a modelu,
při vyhodnocování deformačních.modelů
se stále více uplatňují statistické testovací metody
(~kongruenční testy pro .celou síť nebo jejíČastl,
testy na individuální posuny bodů a dále testy
homogenních i nehomogenních strain-modelů),
objevily se pokusy o aplikaci metody konečných'
prvků,
pro odhady neznámých parametrů
se kromě
tradiční MNC začínají používat tzv. robustní metody, tj. metody, jejichž odhadové funkce mají
rozdělení pravděpodobností
méně citlivé vůči
malým odchylkám od předpokladů statistického
modelu, jako např. metody M-odhadu (minimalizace vhodně zvolené funkce rezidUí lineárního,
modelu), L-odhadu (minimalizace některé normy vektoru reziduí) jakož i v poslední době velmi diskutovaná tzv. dánská metoda (iterativní
postup hledání optimálních vah měření).
Závěry IV. sympozia 1985 jsou obsáhlé a z nich
je třeba uvést zejména následující:
1. Doporučuje se věnovat větší pozornost aplikacím technologii kosmické geodézie (ve spolupráci s komisí č. 5),
2. Urychlit výzkumné práce na využití komplexních fotogrammetrických
vyhodnocovacích systémů,
3. Zabývat se i nadále vlivem atmosférických poměrů na přesnost měření,
4. Rozšířit měřické metody a modely deformačních
rOZJborůsměrem troj- .ačtyřrozměrnýeh sítí,
5. Pro plánování, vyhodnocení a interpretaci posunů směrovat studium tak, aby bylo možné oddělit funkční a stochastické podíly pohybů a popsat je matematicky,
6. Obsáhnout různé statistické metody pro analýzu deformací,
7. Výsledky statistické analýzy jsou závislé na negeodetických, dodatečných (vedlejších) informacích, kteró tvoří fyzikální deformační model, doporučuje se modely tohoto druhu dále zkoumat.
Ukazuje se, že do budoucna je nutno počítat
s dalším pronikáním metod družicové geodézie do
oblasti měření deformací, zejména plným využitím
možností nového systému GPS (Global Positioning
System). Zatím je v provozu 6 družic, po dokončení v 90. létech bude mít tento systém celkem 18
družic umožňujících v každém okamžiku na kte-

rémkoliv místě zemského povrchu přesné určování
třírozměrné geocentrické polohy. K dispozici je již
několik dostupných sériově vyráběných aparatur
pro příjem družicových měřících signálů a soudobé výsledky již dosahují přesnosti lepší než 1 cm
v relativním určení vzájemné polohy bodů. Dá se
očekávat další zvyšování přesnosti a současně snižování ceny aparatur. Mezi hlavní výhody systému
GPS patří:
odpadá nutnost vzájemné viditelnosti mezi body sítí,
zvyšuje se relativní přesnost příhodnějším hromaděním chyb (lepší než 10-ti oproti přesnosti
terestrických měření 10-5),
podstatně kratší doba potřebná pro určení polohy bodů,
- velký dosah (až stove,kkHometrů).
V souboru přednášek 6. komise na X I I I. k o ng r e s u F I G v To 1" o n t u 1986 bylo publikováno 9 příspěvků v souladu s doporučeními IV. sympozia. Pracovní skupina prof. Chrzanowského svoji
činnost dosud neskončila, i když se podařilo najít!
sporečnou základnu všech přístupů, kteroU ve zprávě vysvětluje obecná teorie deformační analýzy. Závěrečná rezoluce kongresu vyzývá studijní skupinu
C k publikování výsledků a k pokračování ve výzkumech v oblasti měření deformací ve spolupráci
s negeodetickými odborníky.
Zmíněnými kongresy a sympozii není platforma
pro diskusi o měření posunů v rámci FIG zdaleka
vyčerpána. Vysoké školy technické v Mnichově, Curychu a Štýrském Hradci pořádají v tříletých cyklech Mez i n á 1" o dní k u 1" S Y in žen Ý 1" S k Ý c h
měř e n í v y s o k é pře s n o s t i, které jsou od
roku 1973 deklarovány též jako sympozia 6. komise FIG. Tématické okruhy kursů jsou rozděleny
podle druhů staveb a v každém z nich má oblast
měření posunů své místo.
Za 15 let své existence se projevila studijní skupina C vzhledem k činnosti ostatních studijních
skupin v 6. komisi nejdynamičtěji. V průběhu jejího trvání byli čs. odborníci zváni na všechna její
sympozia i kongresy FIG k' přednesení svých zkušeností a výsledků výzkumných prací. CSNK pro
FIG proto dospěl k názoru, že by bylo účelné vytvořit národní skupinu' začleněnou ,do 6. komise
FIG. Tato myšlenka byla realizována v r. 1984
ustavením č s. n á 1" o dní s t u d i j n í s k u P in y
6/C. Na základě přípisu rozeslaného řadě institucí
a podnikům, Izabývajíckh se defoDmační problematikou v ČSSR se sešla řada: přihlášek ke spolupráci,
z nichž v závěru vykrystalizovala dvacetičlenná
skupina složená jak z teoreticky zaměřených pracovníků, 'tak i z odborníků z praxe. Ve skupině
jsou silně zastoupena vysokoškolská pracoviště (8
členů), oba výzkumné ústavy (5 členů), zbytek je,
z podniků resortu geodézie a(stavebnictví. Skupina
vyvíjí aktivní činnost spočívající' zejména v přípravě a organizaci čs. účasti na národních a mezinárodních vědeckotechnických
akcích s tématikou
měření deformací, výměně zkušeností a organizaci
spolupráce při' řešení úkolů speciálního druhu.
Do redakce došlo: 5. 11. 1986
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Geodetické metody měření posunů
staveb z hlediska ČSN

Věnováno sympoziu Měření posunů stavebních objeků, Bratislava 9.-10.4.1987
(083.74 J528.482.5 (437.1/.2)

Měření posunů a přetvoření
stavebních
objektů
a konstrukcí
geodetickými
metodami je národohospodářsky
významnou aplikací a specializací
v inženýrské geodézii. Význam měření posunů není třeba zdůrazňovat, výsledky těchto měření jsou
důležitou informací při posuzování bezpečnosti
a použitelnosti objektů a konstrukcí pro účel podle stavebního projektu.
Klasické geodetické metody měření posunů, jimiž se stále ještě rozumí pi"i měření svislých posunii především optická
(geometrická)
nivelace
a trigonometrické
měření výšek a pi"i měření vodorovných posunů triangulace, trIIaterace a metoda záměrné přímky (alignement), převažují stále
v měření absolutních posunů, tj. posunů vzhledem
k dostatečně stabilním vztažným systémům bodů,
neovlivněným objektem, jehož posuny se měří nebo jinými vlivy. Pi"1měření relativních posunii, tj.
posunii vzhledem k některému pozorovanému bodu na objektu nebo konstrukci a přetvoření (deformací) vzhledem k výchozímu rozměru a tvaru
konstrukce, se klasické geodetické metody uplatňují v podstatně menším rozsahu, používá se zde
celá měi"ící technika geometrických veličin a vztahii na mechanických,
elektrických
a elektronických principech. Význam těchto postupii se stále
zvyšuje v souvislosti se snahami o automatizaci.

První ČSN 73 0405 "Měření posunů :a vytvoření
stavebních objektii a jejich částí" z r. 1968 vymezila přesnost měření parametrem úplné empirické
střední chyby, jejíž velikost byla stanovena zlomkem jednak očekávané a jednak kritické hodnoty
posunu. Podrobněji je tato problematika uvedena
v 3. části. Tato ČSN platila po dobu asi 15 rokfi.
Její jednotlIvá ustanovení byla prověřována zkušenostmi ze stále se rozšiřujících měření a celkově
lze uvést, že cíle první revize byly splněny. Norma
přispěla k větší účelnosti vynakládaných prostředkfi na měření posunfi, úroveň měření se zvýšila
i tam, kde měření neprováděli renomovaní specialisté, jako tomu je zejména u přehrad, které sec
měi"í a jejichž problematika se rozvíjí již více než
100 let. DfileŽitým ustanovením revidované normy
bylo vyloučení měření vodohospodářských
staveb,
které se měřIly i měří podle ON 73 6807.
V r. 1983 byla zařazena do plánu státní normalizace první revize normy pl'O mě'ření posunů staveb s cílem zapracovat do normy další zkušenosti,
využít
názvosloví,
zpracované
ve
speciálnf·
ČSN 73 04Ó4 a zejména prověřit ustanovení týkající se normované přesnosti. Normovaná přesnost
měření byla upravena ve spolupráci se specialisty
v této oblasti, zejména podle [2]. V revidované
normě ČSN 730405 "Měření posunfi staveb", schválené 13. 2. 1985, byla doplněna i ustanovení o interpretaci výsledkfi měření s cílem, aby se měřené
posuny využily z hlediska statiky konstrukcí a geotechniky.
.n

2. Význam normalizace měfení posunii staveb
Prvním a I hlavním diivodem pro normalizaci měření posunfi staveb bylo stanovit potřebu měření
objektii a konstrukcí, pro něž mohou mít posuny
rozhodující význam z hlediska bezpečnosti a použitelnosti, objektů citlivých na posuny, objektů založených v nepříznivých
geologických
podmínkách, objektd dotčených stavební nebo dfilní činnosti v blízkém okolí, objektfi, na nIchž se objevily známky porušení konstrukce
apod. To vedlo
k vvdání druhé ČSN 73 1805 PI'O měření posunů
staveb v r. 1960. Autorem této normy byl vynikající geolog A. Dvořák. Zkušenosti s používáním této normy ukázaly, že je třeba nejen měřit posuny
určiých objekfi a konstrukcí, ale že je nezbytné,
aby s určením velikosti posunu byla známa i věrohodnost této hodnoty, tedy chyba měření. Neboť
jestliže by došlo k tomu, že chyba měření by byla
řádově stejná jako velikost posunu, mohou, jak je
všeobecně známo, nastat případy, že se chyba měření označí za posun nebo naopak posun se v diisled ku chyby měření nezjIstí. Proto došlo v r. 1968
k první revIzI této normy s cílem doplnit normu
nejen na základě zkušeností z měření posunii za
období asi 8 rokii, ale zejména normovat přIměřenou přesnost měřenf.

V ČSN 730405 z r. 1968 byla přesnost měření posunfi s parametrem
empIrické hodnoty úplné
střední chyby normována jednak pětadvacetinou
celkového posunu nebo desetinou dílčího posunu
v pi"íslušné etapě, přičemž se použily očekávané
hodnoty posunů ze stavebního projektu a jednak
stejnými poměry vzhledem ke kritickému posunu.
Stanovení přesnosti vzhledem k očekávanému posunu je z obecného hlediska logické a technicky
oprávněné, neboť to rozhoduje o úČelnosti vynaložených nákladů na měření. Možnost použít kritický parametr pak umožnilo měřit s menší přesností
než podle očekávaného posunu. Uvedené poměry
ovšem mění dále přechod na mezní chybu měření,
určenou konfidenčním intervalem, obvykle nejméně dvojnásobkem nebo dvaapfiInásobkem střední!
chyby. Normovaná hodnota mezní chyby je pak'
přibližně desetinou nebo čtvrtinou
očekávaných
celkových nebo dílčích posunů a kritických hodnot posunu a mfiže pak přesnost měření dále snížit.
Při zahájení prací na první revizi normy v r.
1983 byly v rámci požadavkii na náměty a pi"lpo-
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mínky pro revizi podány i připomínky, týkajfcí se
normované přesnosti, zejména ve smyslu [2), i další. Z těchto návrhů bylo využito a zapracováno do
normy ustanovení pro přesnost měření svislých posunů novostaveb
podle sovětské
normy SNiP
111-2-75,podle n(Ž se přesnost stanoví podle únosnosti základové půdy hodnotami, odpovídajícími
velmi přesné nivelaci. Návrh na vyloučení postupu
určení přesnosti podle očekávaného posunu nebyl
přijat, neboť tento postup nelze vyloučit vzhledem
k nutnosti zajistit alespoň částečnou účelnost vynaložených nákladů. Podle dalších připomínek byl
použit pouze vztah k očekávanému celkovému posunu a ke kritické hodnotě, při čemž poměr k celkovému posunu byl snížen na patnáctinu resp. na
pětinu u kritické hodnoty. Argument velké přibližnosti očekávaného posunu není na místě, neboť i výpočet přesnosti provedeného měření je do určité míry přibližný, v obou případech jde o odhady. Jiný
postup, navržený v [2), nebyl použit, neboť určení hodnoty, kterou měřením nepostižitelné hodnoty nemají překročit, je pro běžné měření posunů
velmi složité a znamenalo by jen zvýšení potíží ve
spolupráci s projektantem
- statikem. Tento postup je vhodný, jak je ve [2] uvedeno, jen pro unikátní stavby a není jej proto třeba normalizovat,
přičemž jej norma připouští v čI. 12. Opět je zde
třeba také vzít v úvahu, že revidovaná norma neplatí pro vodohospodářské
stavby.
V souvislosti s normo vanou přesností měření posunů je třeba ještě upozornit na to, že geodetické metody jsou při této formulaci v určité výhodě
oproti jiným metodám, neboť teorie chyb geodetických měření je nejlépe rozpracována, zejména
z hlediska vlivu systematických chyb a přesnosti
bodových JlOlí a sítí, i když i zde malý počet opakování podstatně snižuje věrohodnost vypočtené~
ho parametru
přesnosti. U jiných druhů měření,
kde se obvykle užívá jako charakteristika
přesnosti směrodatná odchylka, postihující jen náhodné vlivy, může být věrohodnost výsledků měření
prokazatelná
obtížněji. Revidovaná norma upřesňuje i problematiku stability vztažných (dříve pevných, popř. kvazipevných) bodfi a sítí. Této problematice se věnuje ve světě i u nás pozornost

a rozvoj teorie geodetických sítí a výpočetních postupů přispíVá k zvýšení věrohodnosti měření absolutních posunfi. V tom je další výhoda geodetických metod.
4. Revidovaná norm.a a geodetické
posunii

Revidovaná norma [1] nestanoví 'Stejně jako předcházející norm'a metody měření, pojem geodetických metod měření se v ní nevyskytuje. Zde je
vhodoo i poznamenat, že měření posunů není vyhrazeno jen geodetfim, posuny měří pracovníci
všech profesí, pro něž je měření geomerický'ch vztahfi součástí kvalifikace.
O výhodách geodetických metod byla již zmínka,
ovšem geodetické metody mají z 'hlediska požadavků normy pro měření posunfi některé nevýhody. Nevyhovují obvykle pro lměření, kde se požadují krátké intervaly měření a signalizace dosažení určitých, zejména kritických
hodnot. Měření
s těmito požadavky se vyskytUjí stále častěji. Souvisí to i s automatizací měření, která je u klasických geodetických metod obtížná. vývoJ požadavkfi tímto směrem pak ještě více podporuje názor,
že je překonáno roždělování metod na geodetické
a jiné. Rozvoj měřicí techniky a elektroniky tyto
hranice stírá. Projekty měření složitých a náročných objektfi a konstrukci
jsou pak stále častěji
výsledkem spolupráce
týmfi odborníkfi rfizných
profesí i v oblasti měření. Přístup k posuzování dosažené přesnosti by měl ovšem stále odpovídať
teorii chyb měření, jak byla 'zpracována v geodézii.
Do redakce došlo: 18. 11. 1986
LITERATURA:
[1] CSN 730405 Měření posunů stavebních objektů.
[Účinnost od 1. 7. 1986).
[2] MARCÁK,P.: Presnosť merania posunov základ ov
a stavieb a CSN 73 0405. Geodetický a kartogratický obzor, 29/71, 1983, Č. 4, s. 117-121.
Lektoroval:
Ing. Josef Žampach, ČÚGK

Sandor, L.: Vytyčování

Gora';, St .•

Trautsolt, St.: Od pozemkového kllotastru
k informačnímu systému o území, s. 3-7.
M ularz, St.: Progra.m LANDSAT do soukromých rukou,
s.7-8.

nwtody měl'eni

železničních oblouků pomocí
současných přístrojú, s. 9-11.
Baleer, S.: Využití programovatelného
kalkulátoru
Casio Fx·501 P při geodetických pracích, s. 11-13.
Kwasniak, M.: Uvážení pohybu bodú po čas mapování
při vyrovnávání polohových sítí, s. 14-15.
Wereszezynski, L.: Přeorganizování (transformace) vý.
sledkú bodové digitalizace chorochromatických
téma.
tických map pomocí rastru, s. 23-24.
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Určovanie priestorových posunov
stavebných objektov

K postaveniu akéhokorvek modelu deformačného
procesu na stavebnom objekte v čase, na základe
geodetických meraní, je potrebné mať k dispozícii
v k&Ždej epoche priestorové súradnice s vyhovujúcou
presnosťou u množiny bodov Pí' i = 1, 2, ... , n, na.
objekte vhodne rozmiestnených a vyjadrených v určitej lokálnej (vzťažnej) kartézskej súradnicovej sústave.
Tieto súradnice ohjektových bodov možno určovať
na základe merania horizontálnych osnov smerov
a zenitových uhlov z jednotlivých, okolo stavebného
objektu vhodne rozmiestnených vzťažných bodov Bi,
j = 1, 2, ... , k, resp. základníc B1B2, ••• (obr. 1).
K prednostiam tejto metódy - uhlového priestorového pretínania napred, možno počítať:
- všetky merania Sil. konajú len presným teodolitom,
čo pri nedostatku presných svetelných diarkomerov
v čs. geodetickej praxi je stále aktuálne,
- zameriavané body objektu sa signalizujú (trvale
a,lebo prechodne) len pre uhlové merania,
- rozsah vykonaných meraní poskytuje možnosť
určeni a súradníc na. základe vyrovna,nia (parametrického, podmienkového a pod.).
V ďa,lšom budú uvedené základné vlastnosti a možnosti tejto metódy, pričom:
- budú Sil. predpokladať malé vzdialenosti medzi
bodmi Bi a Pí, t. j. prípad bez uvažovania vplyvu
refrakčných polí a ich zmien, i keď zmeny fyzikálneho stavu atmosféry nie je možné vždy zanedbať
[3],
-lokálna
kartézska súradnicová sústava Sil. umiestni
svojim začiatkom do niektorého vzťažného bodu
s orientáciou osí napr. podra obr. 2,
- vzhradom na malý priestor merania, horizontálne
uhly nebudú redukované, a tiež ani zenitové uhly,
pretože zvislice v jednotlivých bodoch Bi možno
považovať zarovnobežné,
- budeme predpokladať také rozmiestnenie (stabilizáciu, meranie, výpočet) bodov Bi, aby každý bod
Pí bol meraný aspoň z troch navzájom viditerných
bodov Bj, t. j. aby každý bod Pí bol určený z 9
meraných veličín (6 vodorovných uhlov, 3 zenitových uhlov).

= [0)1,0)2' .•. , O)t.,)T, lit = [Zl' ~, ••. , zM)T náhod·
ných veličín L = [L~, L;]T, t. j. horizontálnych uhlov O)
medzi jednotlivými zámerami a. zenitových uhlov z.
Stochastické vlastnosti náhodných veličín bude cha,·
rakterizovať diagonálna bloková kovariančná ma,tica
rádu t

I:L = D(L

';]T,

-

E(L))

= <foP:L1 =

O'~QL

(1)

s dia,gonálnymi subma,ticami

I:., = diag (I:.,)
I:. = diag (I:.)

= 0'2E = 0'6.,Q."
= O';E = O'~.Q.

(2)

rádu t." resp. t.. Predpokla,dáme teda zanedba,ternú
koreláciu medzi náhodnými veličinami pričom O'~, 0';
predstavujú základné variancie charakterizujúce presnosť použitých metód merania vodorovných a zenitových uhlov, O'~." O'~. základné jednotkové varia,ncie
a O'~ apriórny varia,nčný faktor realizačného vektora.

Funkcionálny model parametrického vyrovnania tejto
trojrozmernej siete je
E(L)

=

1*

=

1

+ V = (c;"

CB,

••• ),

kde 1* je t-rozmerný vektor odhadov (vyrovnaných
hodnot) náhodných veličín L." L. a C~ je 3n-rozmerný
vektor odhadov súradníc bodov Pí, resp. v linearizovanom tvare (pri rozklade c;, = Cpo + dc*, t. j. priblížné hodnoty Cpo a doplnky dc)

Na každom bode Bi Sil. vhodnými metódami merajú
osnovy horizontálnych smerov na všetky viditerné
body vzťažné a pozorované na objekte, ako aj zenito·
vé uhly na body Pí' 1ch spracovanie dáva t = (tO)
tz) rozmerný realizačný vektor 1 = [I;.
I•••=

+

••••

+
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určiť kovariančnú maticu súradnicových rozdielov
medzi jednotlivými bodmi Pi a z jej komponentov
určiť parametre príslušných relatívnych stredných
elíps chýb, použitefných priamo aj na určenie horizontálnych posunov [1, 2] (F je matica determinujúca
"výber" súradnicových rozdielov Lte*).
Na ilustráciu rozloženie polohovej a výškovej presnosti v bodovom poli Pi schematickej štruktúry pri
Uw = 0,6 mg, u. = 1 mg a z ....:..
80 g ukazuje obr. 3.
Uvedieme dve vlastnosti matematického
modelu
spracovania predmetných priestorových sietí.

kde A = (of (q" CB, ••• )/oCp)o je konfiguračná matica siete. Funkcie f(.) predstavujú vhodné matema·
tické vzťahy medzi Pí a Bi vyplývajúce z geometrických vazieb v sieti, napr. pre vodorovné uhly [5]
co* = arctg {(Yi+l - Yj)/(Xi+l
- arctg {(Yt - Yi)/(X"t -

Ak v maticiach a vektoroch A QL, I, 10ich prvky pri.
slúchajúce jednotlivým bodom Pí usporiadame podfa
týchto bodov (nie napr. podla. druhu náhodných veličín ako je v (1), (2» vzniknú nasledujúce štruktúry:
- diagonálna bloková matica A = diag (AI Az ...
A,,) so submaticami
Ai = (ofi (CPi CB ••• )/
/oCPí)O typu (t, 3n) kde fi je ti-rozmerný vektor definičných funkcií pre bod Pi (ti = počet meraných ve·ličín, pomocou ktorých sa určujú súradnice Pí; napr.
pri troch bodoch B a vzájomnej viditefnosti ti =
= tím tiz = 6 3 = 9),
- diagonálna bloková matica rádu n, QL = diag (QLt'
QLz,
, QLn) so submaticami
QLi = diag (Qw.l'
Qw.z,
, Qw.lím' Q•.I' Q•.z, ... , Q•.liz), kde kofaktory
Qw.l = Qw,z = ... , u'Mu~, Q'l = Q.z = ... = U;/

+

/cro,

Xi)}Xi)},

-

(4)

-

pre zenitové uhly

z*

= arccotg {(Ht -

/V (Xi

-

Xi)Z

+

Hi

+ Ví -

(Y; -

Vi)/

Yi)Z}

a iné vzťahy.
Na základe štandardnej procedúry vyrovnania za·
loženej na Gauss-Markovovom modeli, vektor odhadov q, je
Ci> = Cpo

+

a jeho kovariančná
E;c

=

d*e, d*e = _(ATQ:LIA)-l
. ATQ:LI (10 - I)

+

blokový vektor meraných veličín I = [lf, I~, ... ,
I~F,kde li = [coI, COz, ••• , CO,ím, Zl' Za' ••• , Z,izF a podobne pre vektor približných hodnot '0,

Vynásobením A, QL, I, '0 podfa (5) vznikne n·roz·
merný blokový vektor de* = [def, der, ... , de~lT so
subvektormi det = [dXi, dYí, dHiF, t. j. odhadmi
súradníc určovaných bodov, pričom každý subvektor
dei možno podfa

.
(5)

matica rádu 3n

<TÓzQcc

=

je empirický (aposteri6rny)

<TÓz (ATQ:LIA)-l,

variančný

(6)

faktor.

Na hlavnej diagnoále E;c ležia bloky (submatice)
rádu 3, vzťahujúce sa na jednotlivé body Pi, so Štruk·
túrou

~,'
~~[~::~:;I~~]'
z ktorých možno určiť parametre absolutných stred·
ných elíps chýb na posúdenie polohovej presnosti
bodov Pí' resp. presnosť určenia ich výšky. Na základe koval'iančnej matice (6), možno podfa [4]
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20:1

dc7

=

(-AfQ:;::;IA.;)-l AfQr;/ (lOi- 'i)

(10)

určiť samostatne. To znamená, že pre každý bod Pi
v TubovoTnomporadí možno oddelne určovať vyrovnané súradnice, t. j. vyrovnanie celej siete v kaž dej
epoche možno určovať n čiastkovými vyrovnaniami, čo
umožiíuje použiť jednoduchšiu výpočtovú techniku.

Ak v jednotlivých epochách sa použijú tie isté metódy
merania, stochastické vlastnosti príslušných realizačných vektorov v každej epoche možno charakterizovať tou istou maticou ~Li' resp. QLi' Ak ďalej
v kaž dej epoche za približne súradnice meraného bodu
Pi použijeme ten istý vektor Co; = [XOi' Yo;, Hoi)T,
parciálne derivácie - komponenty matice Ai, aj vzhTa·
dom na malé zmeny ostatných veličín v nich (z, výšky
teodolitu) zostávajú konštatné a teda Ai bude platná
v každej epoche. Potom je konštantný v kaž dej epoche
aj súčin- (Ai,QliAf)-l. A'[Qli = Ni1. A'[QI:/ = G
typu (3, t) ako aj vektor '0 a odhady súradníc bodu Pi
v O-tej (základnej) až I-tej epoche budú potom

dc7° =

G(lo -

dc7f

G(lo -I{),

=

IP),

alebo súradnicové rozdiely medzi O-tou až I-tou epochou

Uvedené vlastnosti matíc QLi, Ai umožňujú teda podTa
(11) a (12) počítať odhady súradníc, resp. súradnicových rozdielov jednoduchým spasobom.

4. Záver
K analýzam, interpretáciam a predikciám deformačných procesov na stavebných objektoch na základe
statického, kinematického či dynamického modelu
týchto deformačných fenoménov, uvádzaná metóda
poskytuje spoTahlivé a presné priestorové súradnice
bodového poTilo
lokalizovaného na objekte. Nevyžaduje
náročné prístrojové a výpočtové vybavenie, doterajšie
výsledky na terénnych objektoch plne potvrdili jej
možnosti a výhody.
LITERATÚRA:
[1] HECK, B. et al.: Deformationsanalyse mittels relativer Feherlellipsen. Allg. Verm. Nachrichten, 1977,
s. 78-87.
[2] HETÉNYI, V. M.: Detection of local horizontal
movements of the Earth/s surface by error eIIipses.
Acta Geod., Geophys. et Montan., 19, 1984, 3-4.
[3] MIC~ALČAK, .0. et al..: Vplyv atmosferických
podmlenok na trlgonometrlCké meranie výšok v inžinierskej geodézii. Geod. a kart. obzor, 69, 1981, Č. 3,
s. 58-63.
[4] PELZER, H. et al.: Geodiitische Netze in Landesund Ingenieurvermessung. Stuttgart, K. Wittwer
Vlg 1980.
[5] Šiitti, J. et al.: Trojrozmerná meracia technika v ban·
skom meračstve. [Záv. správa úlohy ŠPZV.] Košice,
VŠT 1985.
Do redakcie došlo: 3. 11. 1986
Lektoroval:
RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.,
Matematický ústav SAV, Bratislava

Ing. Štefan Lukáč,
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

Prognózovanie deformácií objektov
jadrových elektrární metódou
viacfaktorovej korelačnej analýzy

Požiadavky maximálnej efektívnosti prostriedkov vynaložených na optimalizáciu a racionalizáciu presných
meraní v oblasti inžinierskej geodézie vyúsťujú v súčasnosti do potreby budovať optimálne matematické
modely aj na vyhodnotenie výsledkov meraní deformačných procesov stavebných objektov. Uvedená
potreba je vyvolávaná stálym zdokonal'ovaním geodetickej meracej techniky, pričom používanie zložitejších matematických modelov je umožňované vysoko
rozvinutou výpočtovou technikou.
Z viac ako dvoch stoviek dnes známych prognostických metód mažeme na predikciu deformácií využiť

tú skupinu prognostických metód, ktorá vychádza
z predstavy, že kTúčom k budúcnosti je minulosť,
t. j. za pomoci viac alebo menej komplikovaného
aparátu sa budúcnosť prognózuje na základe historického vývoja prognózovaného javu. V prognostickej
praxi patrí táto skupina metód medzi najpoužívanejšie.
Typickým reprezentantom tejto skupiny je "viacfak.
torová korelačná analýza", ktorú sme aplikovali na
prognózu deformácií objektov jadrovej elektrárne
(JE).

2. Konkrétna aplikácia
Úlohou bolo prognózovať vývoj zvislých posunov niektorých objektov JE V-I v Jaslovských Bohuniciach
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45,1
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48,3
49,1
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-1,3
-2,1
8,0
9,7
9,9
3,3
2,1

E

5,3

24,5

46,2

4,2

-4,6
-3,9
-2,6
2,2
2,9
2,7
3,0

-6,3
-4,0
3,5
7,9
4,7
-O, l'

-5,6

-

na základe výsledkov etapových deformačných mera·
ní, vykonaných v období od roku 1973 do roku 1984.
V uvedenom prípade ide o technicky a prevádzkovo
náročnú stavbu budovanú v zložitých geologických
a základových podmienkach, kde prognózované hod.
noty nerovnomerných zvislých posunov a celkové de.
formácie majú mimoriadny význam pre funkčnú
spoIahlivosť a bezpečnosť objektu. Okrem toho ide
v našich podmienkach o experimentálnu stavbu, bu·
dovanú v neoverených geologických a základových
podmienkach (na sprašových hlinách) s novou základo.
vou konštrukciou s verkorozmernými turbogenerá.
tormi [1].
Zvislé posuny stavebných objektov závisia predo.
všetkým od fyzikálnomechanických vlastností zákla·
dovej pOdy a také náhodné faktory ako teplota vo
vnútri objektu, teplota základovej pOdy, vlhkosť
pOdy, úroveň hladiny podzemnej vody a iné, narúšajú
zákonitosti ich vývoj a v čase. A práve stanovenie zá.
vislosti zvislých posunov od náhodných faktorov me·
tódami matematickej štatistiky je jedným z najdole.
žitejších smerov výskumu deformácií sta.vebných
objektov v súčasnosti. Takto chápané analýzy vý.
sledkov etapových meraní dávajú komplexnejší po.
hrad na problematiku deformačných procesov staveb·
ných objektov.
Vo všeobecnosti bolo na objektoch JE V·l realizo.
vaných "n" nezávislých meraní náhodných veličín.
Výsledky týchto meraní boli usporiadané do riadkov
a stlpcov, pričom každý riadok obsahuje "q" hodnot
náhodných veličín v jednom etapovom meraní. Takto

-4,2
-2,2
1 ,1
-1,0
2,1
2,9
3,3

-5,5
-6,3
3,8
5,5
5,7
-0,9
-2,1

-

-

-

zoradené hodnoty náhodných veličín predstavujú za·
registrované výsledky etapových meraní deformačných procesov. Každá hodnota je označená dvoma
indexmi, z ktorých prvý index znamená číslo náhod.
nej veličiny, resp. číslo stlpca a druhý index číslo eta·
pového merania, resp. číslo riadku (napr. Pii je hodnota
posunu Pí v i·tom etapovom meraní).
Pri predmetnej analýze boli zohradnené tieto ná·
hodné faktory: čas merania (etapa), teplota vo vnútri
objektu (t), vlhkosť základovej pOdy (W), rozdiel
teploty základovej pody v úrovni terénu, t. j. na kóte
0,0 m a v hlbke -5,0 m (T). Analýza bola vykonaná
pre stredné (priemerné) hodnoty uvedené v tabuIke 1.
Hlavnými charakteristikami náhodných veličín sú
stredná hodnota (priemer), disperzia a korelačné mo·
menty, ktorých výberové hodnoty sme vyjadrili
podra známych vzťahov:
E[Xk]

D"'k

"
= ~1
- ~
Xk.,

(k

n .=1

1
n-l

= ---~

"

=

(Xk( -

1,2

.. , q)

E[Xk ])2,

(1)

(2)

\=1

kde n je počet etáp meraní. Potom sme vypočítali
odhady výberovej kovariančnej matice Q ktorá
mala tvar
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II,79
8,47
Qii= ( 8,66
10,23

8,66
2,46
8,07
4,95

8,47
30,63
2,46
25,87

10,23 )
25,87
4,95 .
25,39

Podelením prvkov kovariančnej matice Qíi hodnotami
odpoveda,júcich stredných chýb ak = Dk a ai = Dí sme
dostali korelačnú maticu

Rii =

1
0,45
( 0,89
0,59

0,45
1
0,15
0,93

0,89
0,15
1
0,35

ar>

1-r2

ar = Vn-l

.

Pri analýze štyroch náhodných veličín sa vzťah medzi
dvoma premennými (ak vplyv ostávajúcich dvoch je
nemenný) určuje parciálnym koeficientom korelácie

I
r12, 3.4
r1•aI2•4 =

det (R1?)

V det (Rn) det (R '

=

22)

(R1a)
V det det
'
(Rn) det (Raa)

=

V

kde det (R) je determinant
Podra vzťahov [3]

Rll34=

V

1-

atd.

TI2 34

b1 = E[x1]

W

paT

p

.t a W

t a T

b2E[x2]

-

baE[xa] -

ba = det (81a),
det (Rn)

b4E[x4],

(13)

b = det (812)
4
det (Rn)

•

(14)

Korelácia medzi
pa

-

ba = det (812),
det (Rn)

Parametre
pat

.

sme získali koeficienty regresie b1 = -41,73,
b2 =
= 0,1204, ba = 0,9412 a b4 = 0,10. Podiel variácie
každého faktora sme určili podra [3], ktorý cha,rakterizujú nasledujúce hodnoty: d;, = 0,09, d;w = 0,70,
d;T = 0,11. Koeficient R;.ITW = 0,90 odpovedá prípadu, kedy 90 % a viac zmien rezultatívneho príznaku vysvetIujeme fa,ktormi zavedenými do analýzy,
z ktorých na prvý pripadá 9 %, na druhý 70 % a, na
tretí II %. Po určení hodnot koeficientov regresie
sme získali rovnicu závislosti zvislých posunov od fa.ktorov t (teplota vo vnútri objektu), W (vlhkosť základovej pOdy) a T (rozdiel teploty základovej pOdy
v úrovni 0,0 m a -5,0 m), ktorá má tvar

celej korelačnej

1-RiI2341----..2-1-'

m)

Na základe hodnot korelačnej matice Rí; a vzťahov

det (R)
det (R ) ,
n

1-

-

(m-l)

Výsledky výpočtov sú uvedené v tabuIke 2, z ktorej
vyplýva, že všetky koeficienty sú rozne od nuly s výnimkou Rp,lT s vylúčením W.
Všeobecný viacnásobný koeficient korelácie Rp•ITW=
= 0,90 naznačuje, že na 90 % závisí zvislý posun "p"
od faktorov zavedených do analýzy. Ostatných 10 %
možno prisúdiť na účet neuvažovaných faktorov.
Z analýzy koeficientov korelácie vyplýva, že najtesnejšia vazba existuje medzi p a W, ta T. Pri zvýšení
vlhkosti základovej pOdy sa zvačšujú zvislé posuny
smerom nahor, t. j. nastáva zdvih základov, pretože
koeficienty pámej rpW a parciálnej rpW,lT korelácie
sú rozne od nuly a majú kladné znamienko, ale koeficient Rp,lT (s vylúčením W) je blízky nule. Podra
koeficientov r'T a r,T.pW je zrejmé, že rozdiel teploty
zeminy s rastom teploty vzduchu sa zvačšuje, t. j.
vlhkosť zeminy sa zvyšuje. Toto zodpovedá prenosu
tepla a vlhkosti v základoch a kumulovaniu vlhkosti
v zóne znížených teplot, t. j. v základoch.

atd.,

kde det (Rn), det (R22), ••• , det (~i) sú determinanty
tretieho stupňa, ktoré určíme z matice Rii. Vplyv
niekoIkých náhodných faktorov zároveň na zvislé
posuny "p" charakterizuje všeobecný koeficient viacnásobnej korelácie, ktorý sme určili podra vzťahu
Rl1234

Ri1234 (n

F~ = (I-Rf)

0,59)
0,93
0,35'
1

Páme koeficienty korelácie "r" charakterizujú vazbu
medzi náhodnými faktormi s vylúčením ostatných [3].
Korelačná vazba bude opodstatnená pri splnení
podmienky

Irl > 3

sme určili koeficienty viacnásobnej korelácie bez
uváženia jedného z náhodných faktorov.
Hodnotu testovacej štatistiky Ff1fs sme vypočítali
pre parametre: hladinu významnosti lX = 0,05 a stupne voInosti /1 = 3, /2 = 3, ktorú sme porovnávali
s kritickou hodnotou F~ (Fisherov test) [4]

= -41,73

+ 0,12t + O,94W + O,IOT.

(15)

W a T

páma
r

0,45

°r
30_

0,29
0,87

I
I
I

0,89
0,08
0,24

I
I

0,72

0,15

0,88

0,52

0,19

0,36

0,09

0,29

0,57

1,08

I

0,27

0,87

0,91

0,49

0,22.

I
I

0,07

0,30

0,67

I

0;21

0,90

viacnásobná
bez W
bez W

bez T

bez T

0,94

parciálna
r

0,32

°r
30,.

0,36
. 1,08

I
I

0,83
0,12
0,36

v~eol>ec. bez t

I
I

0,03
0,40
1,20

R

0,95

0,94

0,82

FCll
Fa

9,30

9,30

2,10

9.20

9,20

9,20

I
I
I

0,66

-

--

2,90
9,20

-

Uvedenú možnosť konkrétnej aplikácie matematického modelu na odhad prognózy zvislých posunov sta·
vebného objektu možno považovať za, vermi aktuálnu
a žiadúcu, pretože sleduje zefektívnenie procesu merania. Získa.nú rovnicu regresie (15) možno použit na
prognózu zvislých posunov podobných objektov JE
ako v skúmanom prípade. Vypracovaný a overený
matematický model má ekonomický prínos a umož·
ňuje stanovit optimálny časový interval medzi eta-

1987/39

Geodetlcký a kartografický obzor
ročník 33/75, 1987, číslo 2

40

povými meraniami deformačných proces ov stavebných
objektov. Uvedená problematika. j0 bližšie rozobraná
v prácach [2] a [3].
LlTERATÚRA:

[3] LUKÁČ, Š.: Prédiction des déformations des constructions. In: lVe Symposium international Mésures géodésiennes des déformations. Pologne,
Katowice 1985.
[4] KUBÁČKOVÁ, L. - KUBÁČEK, L. - KUKUČA, J.:
Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike.
Bratislava, Veda 1982.

[I] MICHALČÁK, O. - LUKÁČ, Š. - DAVID, M.:
Meranie deformácií základov objektov jadrovej
elektrárne V-I. Geodetický a kartografický obzor,
29 (71), 19~3, Č. 4, s. 92-103.
[2] MICHALČAK, O. a i.: Optimalizácia
štruktúr
v procesoch geodetických a fotogrametrických meraní. [Výskumná úloha III-7-1/03.]
Bratislava,
Katedra geodézic SvF SVŠT 1985.

Lektoroval:
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Teoretické rozbory přesnosti měření
vodorovných posunů kontrolních bodů
vodních děl

Složky LlX LI Y horizontálních posunů kontrolních
bodů se stanoví jako rozdíl souřadnic X, Y těchto
bodů platných v příslušné měřické etapě. Jejich soui'adnice se vypočítají ze souřadnic pevných bodů protínáním vpřed. Pro zajištění nutné váhy výsledků je
třeba použít alespoň 2 kombinací. Při tom volíme
takové kombinace, které umožňují výpočet souřadnic
X, Y s co nejmenšími středními chybami. Proto nás
zajímá průběh středních chyb mx my souřadnic kontrolních bodů rozmístěných po celé délce hráze.
2. Střední chyby mx, my souřadnic X, Y
kontrolních bodů
Velikost středních chyb mx, my je závislá na délce základny, tvaru určovacího trojúhelníka, na skutečných
chybách měřených směrů a z nich plynoucích skutečných chybách CI úhlu wl a C2 úhlu W2. Pro znázornění
průběhu chyb volme na hrázi kontrolní body po 20 m
od středu hráze do konců hráze (±180 m). Dále volme
základnu rovnoběžnou s podélnou osou hráze, 280 m
dlouhou, ve vzdálenosti 100 m od hráze. Konečně
předpokládejme, že CI = C2 = ±3cc. výpočty provádějme v souřadnicové soustavě, kde osa X je rovnoběžná s příčnou osou hráze a osa Y rovnoběžná s podélnou osou hráze.
Limitní hodnoty skutečných chyb Cx a c'II souřadnic
X, Y jsou dány 4 kombinacemi skutečných chyb CI
a c2 (+3cc, +3cc; +3cc, -3cc; _3cc, _3cc; _3cc, +3CC).
Při tom platí, že Icxl resp. Icyl je stejná při souhlasném
působení CI a c2 - zkráceně vyjádřeno (+ +) a (--)
a taktéž Icxl resp. IC'III
je stejná při protichůdném působení CI a C2 tj. při (+-)
a (-+).
Pro znázornění
průběhu středních chyb považujme za. střední chybu

m", souřadnice X, resp. my souřadnice Y hodnotu vyplývající z nejnepříznivější kombinace souhlasného
nebo protichůdného působení CI a c2' tj. největší
hodnotu chyb Ic",1 resp. Icv!Na obr. 1 je graficky znázorněn průběh limitních
hodnot Cx (vlevo) a Cy (vpravo) při souhlasném i protichůdném působení skutečných chyb CI a C2' Průběh
střední chyby m", je po celé délce ohraničen hodnotami
souhlasného působení (+ +) resp. (--)
v rozmezí
±1,0 mm až ±2,1 mm. Hodnoty protichůdného
působení (+-)
resp. (-+)
v rozmezí 0,0 mm až
±1,7 mm leží uvnitř onoho intervalu. Průběh střední
chyby m'll je od středu hráze do vzdálenosti ±140 m
ohraničen hodnotami protichůdného působení (+-)
resp. (-+) v rozmezí ±1,4mm až 0,5±mm a v intervalech ±(140 m až 180 m) hodnotami souhlasného
působení (+-l-) resp. (--)
v rozmezí ±0,5 mm až
±1,4 mm.
3. Průběh středních chybm"" m'll při různých typech
čtyřúhelníků pozorovacích stanovisek
Abychom mohli volit příznivé základny pro protínání
vpřed, je vhodné vybudovat proti vzdušnému líci
hráze 4 observační pilíře. Tyto tvoří čtyi'úhelník pozorovacích stanovisek. Pro posouzení vhodnosti různých tvarů čtyřúhelníka je nutno použít společné
parametry obrazců. Aby se markantně projevily rozdíly v průběhu m",a my, volme za neproměnnou polohu
středů kratších stran (1-3 a 2-4) čtyřúhelníka na
rovnoběžce s podélnou osou hráze v odlehlosti 200 m,
souměrně vůči příčné ose hráze a ve vzdálenosti 120 m
od hráze. Protichůdným natáčením stran 1-3 a 2-4
vůči spojnici jejich středů obdržíme nekonečné množství lichoběžníků, jejichž limitní případy jsou přímka
resp. obdélník. Pro další studia berme v úvahu 4 zá-
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kladní typy - 2 limitní případy a 2 varianty licho.
běžníků (rozevřený směrem k hrázi a rozevřený směrem od hráze). U lichoběžníků použijme ještě 2 alternativy: odklon kratších stran 150g resp. 50g a cca
170g resp. 30g. Budeme tedy posuzovat 6 obrazců:
A -přímka
B - obdélník
C - lichoběžník rozevřený směrem k hrázi - odklon
150g
D - lichoběžník rozevřený směrem od hráze - odklon 50g
E - lichoběžník rozevřený směrem k hrázi - odklon
cca 170g
F - lichoběžník rozevřený směrem od hráze -- odklon cca 30g

vou polovinu hráze (pravá je souměrná). Zde je shodně vyznačena základna a průběh odpovídajících středních chyb. Z těchto grafů je patrné, že při použití
různých základen je průběh mx, my odlišný a v některých případech nabývají střední chyby neúnosných
hodnot (u obrazce B dosahuje mx extrémní hodnotu
±oo).
Pro každý obrazec (A až F) byly vybrány základny
dávající nejpříznivější průběh mx• my. Ve 4 případech
jsou zvolené základny vhodné pro celou délku hráze.
Jen u obrazců D a F je nutno základnu 1-2, použitou
pro interval -110 m až +110 m, doplnit v intervalech ±(1l0 m až 180 m) základnami 3-1 a 2-4.
Ukázka grafického znázornění průběhu mx, my, stanovených z vybraných základen, u obrazce D je na obr. 3.

Obdobně jako v oddílu 2 budeme posuzovat prů.
běh mx, my u hráze 360 m dlouhé (-180 m až +180 m).
4 pozorovací stanoviska umožňují vytvořit 6 základen.
Vzhledem k tomu, že obrazce jsou souměrné vůči
příčné ose hráze. budou dávat kombinace 1-2 a 3-4
průběh mx, my symetrický vůči této ose a kombinace
1-4 resp. 2-4 budou dávat zrcadlový obraz průběhu
mx, my stanoveného z kombinací 3-2 resp. 3-1.
Za předpokladu působení skutečných chyb B1 =
= 82 = ±3"c byly pro obrazce A až F vypočteny střední chyby mx, my kontrolních bodů rozmíGtěných po
20 m na celé délce hráze při použití 4 základen (zbývající 2 dávají zrcadlový obraz). Ukázka grafického
znázornění pro obrazec A je uvedena na obr. 2 pro le.

Z graficky znázorněných průběhů středních chyb m",.
je patrno, že jejich velikost se progresivně zvětšuje
v oblastech ±(140 m až 180 m) - tedy ve větších
vzdálenostech od středu hráze než je odlehlost krajních bodů čtyřúhelníka (tj. ±140 m). Srovnáním
průběhů středních chyb při použití 4 základních tvarů
čtyřúhelníka byla potvrzena předpokládaná nevhodnost obrazce B (obdélník), zatím co hodnoty stanovené
z druhého limitního obrazce - A (přímka) JEOU srovnatelné s hodnotami vypočtenými u obrazce C. Nejpříznivější průběh mx, my byl konstatován při použití
obrazce D. Pro ověření vlivu vzdálenosti čtyřúhelníka
my
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pozorovacích stanovisek od podélné osy hráze byl
ještě vypočten průběh středních chyb při použití
obrazců A a F posunutých o 20m směrem k hrázi.
Maximální hodnoty m", se zmenšily o 0,3 až 0,6 mm,
u mli nastaly změny v rozmezí ±O,l mm.
U jednotlivých vodních děl je tvar čtyřúhelníka pozorovacích stanovisk ovlivněn konfigurací a geologií
terénu. Proto posuzované čtyřúhelníky A až F nebudou v konkrétních podmínkách realizovatelné.
Účelem této studie bylo prokázat, že obecně lze zvolit
takové základny, které zaručují pro příslušnou skupinu
kontrolních bodů 2 nejvhodnější kombinace k stanovení souřadnic těchto bodů pro spolehlivý výpočet
složek jejich horizontálních posunů.

~I
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Intenzita budovania cestnej, obzvlášť však dialničnej siete, si vyžiadala v posledných rokoch
1 u nás mosty velkých rozpiití, dosahujúcich dIžku
až 1000 m, s niekolkými
dilatačnými
celkami
dlhými 200 až 300 m.
Racionalizačné
snahy výroby, podmienené spoločenskou potrebou, si vynucujú nové technologické postupy. Presadzujú sa tendencie, aby stavebná výroba, pri výstavbe betónových
mostov,
dostala priemyslový charakter, napr.:
pevný pracovný takt s racionálnou organizác10u práce,
výstavbu konštrukcií
po jednotlivých
poliach
dIžky 30 až 45 m na presuvných skružiach,
segmentové postupy výstavby nosnej konštrukcie s rozpiitiami polí asi 60 až 200 m, či už
ako letmo bet6nované alebo montované,
objemové zmeny betónovej
hmoty vyžadajú
stále
časové sledovanie
gradientu
nivelety
nielen po čas výstavby, ale až do obdobia úplného skončenia procesu zmrašťovania a dotvarovania betónu,
zmeny tvaru nosnej konštrukcie
mosta počas
jej životnosti maže často ovplyvniť aj nevhodný
alebo nie celkom zrelo domyslený
statický
systém nosnej konštrukcie. Ak k tomu pristúpia ešte aj chyby výroby nosnej konštrukcie,
potom je potreba dlhodobého geodetického merania jej tvaru mimoriadne déHežitá;
v neposlednom rade bude i kontrola kvality
nosnej konštrukcie zaťažovacou skúškou velmi
dalež1tá. Na kontrolu veYkosti priehybov a pootočení v charakteristických
prierezoch konštrukcie
sú vhodné a spolahI1vé geodetické
met6dy merania.

porúch, ktoré si spravidla vždy vyžadujú spolahlivé popísanie časového priebehu dosiahnutých priehybov.
3. Specifické požiadavky na meranla
z postupu výstavby mosta

vylpIývajtíce

Každé z meraní má špec1f1cké požiadavky na presnost i organizačné zabezpečenie pracovných podmienok pre merača. SÚ spravidla determinované
technologickým
procesom a sú v ňom časovo
presne určené a obmedzené. Nezriedka tieto merania predIžujú technologické
prestávky a sú žial
často pre stavebnú výrobu nepopulárne ako nutná
"príťaž". Sú to síce extrémne názory, ale dosť sa
s nimi stretávame
a niekedy pociťujeme v ich
dasledku i nemalé materiálne spoločenské straty.
Nedostatočná
starostlivosť o meračské značky
a terče zo strany stavebnej výroby je často až
trestuhodná,
ke ď značne nákladné dlhodobé merania nemožno časovo nadviazať a výsledky potom len velmi ťažko maže projektant vyhodnotit.
O spolahlivosti
záverov vyvodených z takýchto
meraní už ani nehovoriac.
Dalším problémom je spolupráca projektant geodet - technol6g (stavbyvedúci), ktorá sa ešte
nestala samozrejmosťou a často chýba komplexné
chápanie potreby dobrých a spolahlivých výsledkov meraní.
Napriek
uvádzaným
nepochopeniam,
možeme
uviesť vela príkladov meraní a výsledných rozhodovaní z nich odvodených, ktoré vzišli z mnohoročnej spolupráce Katedry betónových konštrukcií a mostov a Katedry gleodézie Stavebnej fakulty
(SvF) SVST. Uvedieme len niektoré významnejšie,
ktoré si svojim významom zaslúžia pozornost. Sú
to napríklad:

pri výstavbe nosnej

Krátka analýza charakteristických
požiadaviek vyplývajúcich zo súčasných postupov výstavby betónových mostov umožňuje nasledujúce členenie
geodetických meraní:
a) Meranie tvaru - gradientu nosnej konštrukcie
mosta pri technologickom postupe výstavby, napr.
priehyby konzol pri letmej betonáži.
b) Merania priehybov a pootočení nosnej konštrukcie (vybraných prierezov alebo bodov) počas
študijných alebo preukazných zaťažovacích skúšok
mostov.
c) Dlhodobé merania
štrukcie z predpiitého
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Doc, Ing. Jozef Zvara,
Katedra betónových konltrukcll
a mostov SvF SVŠT, Bratislava

Význam merania posunov mostných
objektov

2. Geodetické meranie
konitrukcie mosta

obzor

zmien tvaru nosnej konbetónu, osobltne po vzniku
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Technologické
merania pri rozopieraní
sllno
zakrivenej priečle vo vrchole letmo bet6novanej rámovej sústavy a jej dlhodobé meranie
ako dasledok konsolidácie podloži a mosta cez
Váh v I:ubochni.
Základová doska priemeru asi 40 m pod zásobníkom na skvapalnený zemný plyn v Duslo
Šala, kde vzniká vážny problém od účinkov
nízkych teplOt na bet6nové konštrukcie a jeho
dasledok na napiitosť vlastnej mohutnej základovej dosky.
Klenbové konštrukcie tunelovej rúry z tenkostenných prefabrikátov na trati Chodov-Sokolov pri overení spoluposobenia zemného násypu
s bet6novou klenbou.
Rekonštrukcia mosta cez rieku Kysucu v Kysuckom Novom Meste, kde pokles piliera (asi
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Dlhodobé priehyby, ako dosledok objemových
zmien
betónu,
sú z hfad:ska
ich presného
vystihnutia
náročnejšie.
Funkcie
dotvarovania
a zmrašťovania betánu sú odporúčané normami
(ČSN) a pre ich výstižné matematické vyjadrenie
sú potrebné presné merania skutočných konštruk·
cií. Osvedčili sa práve merania geodetické a od
ich kvality závisí potom aj presnosť nadvýšenia
debnenia - betánovacieho vozíka v technologickom cykle budovania jednotlivých segmentov.
Pripravený
špeciálny výpočtový program pre
most Mládeže zohfahňuje technologické
i časové
okolnosti a konfrontácia
s meranými priehybmi
z predošlých segmentov sa zohYadňuje pri výpočte
nadvýšenia v ďalšom technologiokom
kroku. Pri
týchto meraniach očakávame významnú spoluprácu s geodetmi.

Pri výpočte nadvýšení v projekte musíme predpokladať ideálny cyklus postupu výstavby. V našich
podmienkach na stavbe i s IQhfadom na vaznosť
našich cement ov sa dá týždenný cyklus výroby
segmenta považovať za reálne nejkratší. Bežne dosiahnutý by mohol byť 10-dňový.
Na tento cyklus je spravidla vypočítané nadvýšenie s uvážením zodpovedajúceho
veku betánu.
Pri presnom - pravidelnom
časovom dodržaní

betonáži BA7+ 17
:~

.sb

Obr. 1 a] Priebeh predpínacích
vypočítané
a skutočné
[mm]

sílo b] Nadvýšenie
pre pole dížky

1 = 101 m
200 mm) ohrozil bezpečnosť spojitej predpatej
nosnej konštrukcie mosta.
Zaťažovacie skúšky most ov letmo betánovaných
(napr. most cez Váh v Šali, most cez Váh
a energetický kanál pri VeYkých Bierovciach
na ceste 1/50 Drietoma-Trenčianske
Jastrabie
a iné).
4. Program výstavby mostov v najbližšom období
- most Mládeže cez Dunaj v Bratislave
Výstavba mosta cez Dunaj v Bratislave je v počiatočnom štádiu - zakladanie piliera v koryte
Dunaja. Projekčne je pripravený tak, že sa predpokladá letmá betonáž celého mosta v dížke asi
760 m. Dve hlavné polia (každé dížky 173 m) sú
z hfadiska výstavby mimoriadne náročné. I keď
je technolágia letmej betonáže v našich podmienkach "zabehanou" pri poliach dížky asi 90 m, t. j.
s vofnou konzolou max. dížky do 50 m. Dížka letmo betánovanej konzoly pri moste Mládeže
technologicky vychádza až 110 m. Prináša to 'kvalitatívne nové problémy hlavne v oblasti zvládnutia jej deformácie, priehybov - nadvýšení.
Krátkodobé priehyby letmo betánovaného mosta
majú zásadný vplyv na presnosť gradientu nivelety, a teda počiatočného tvaru mosta. Ich analýze
sa venuje patričná pozornosť vo vykonávacích projektoch a geodetickým meraním ich treba podrobne priebežne sledovať.

iI-.

--""'"?O~O;>";""-------IT""--vovo'-"(In-en-i.-- -IOŽ-;.-k-O

~~_7

---

_

vypoěítané (teor.~
nodvýšeni! konŠtr.
pre týždr'lový
tdkt

Obr. 2 a] Výšková úprava ['auobrežnej
konzoly.
b] výpočtový
model nadvýšení
a porounanie
so
skutočnými hodnotami
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3 Tvar

Ii'

konštrukcže
budovane;
nážou

tEUTZ

r

letmou

beto-

pracovného cyklu je "nadstavované"
nadvýšenie
betonárskeho vozíka. Keď však dojde k časovému
porušeniu cyklu, je potrebné opakovanie výpočtu
nadvýšení so skutočnými časmi.
Rozdiely projektovaného a skutočného gradientu
nivelety mosta musia zostať v prijatefných hodnotách. Pre mosty vefkých rozpatí by sa ne mala prekročif hodnota ± 50 mm. Takto bola vyžadovaná
i dosahovaná pri niektorých podobných mostoch
vybudovaných v posledných rokoch v zahraničí
(Reichsbriicke
vo Viedni
s rozpatím
po fa
1 = 169,61 m, K6ln-Deutz
v NSR s rozpatím po fa
1 = 184,45 m, a niekofko most ov v Nórsku s rozpatiami vačšími ako 160 m).
V akom tvare musí byť konzola vybudovaná
a s akými hodnotami nadvýšení treba rátať, možno ukázať na nasledujúcich príkladoch.
Most s rozpatím najdlhšieho po fa 1 = 101 m bol
budovaný nie klasickým sposobom vofnej konzoly,
ale pomocou tzv. betónovacieho mosta, ktorý dovofuje plynulý postup výstavby niekofkých polí
jedným smerom bez demontáže a ďalšej montáže
betónovacích vozík ov. Tým že sú betónovacie vozíky zavesené na nosníku, a nie na konzole, sa
to kladne prejaví v tom, že napatosť konzoly je
na nižšej hladine a tliež 'pr~ehyby a nadvýšenia sú
menšie (obr. 1).
V mnohých prípadoch vznikne potreba provizorného, často niekofkonásobného
podopretia konzoly s ohfadom na vnútornú napatosť budovanej

Pro příští GaKO připravujeme:
PAŽOUREK, J.: K otázce zkvalitnění výsledku měření posunu stavebních objektu hydrostatickou nivelací
MARTINEC, J.: Meranie p,arametrov chladiacej veže
elektrlárne

obzor
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nosnej konštrukcie. Pri mostoch budovaných v intravilánoch
s minimálnou podjazdnou výškou sa
často žiada vybudovanie nosnej konštrukcie v inej
polohe tak, aby technologické zariadenia vyčnievajúce pod nosnú konštrukciu nebránili doprave
na spodnej
komunikácii. Konzoly sa vybudujú
spravidla v naklonenej polohe a nakoniec sa na
vhodne skonštruovanom
ložisku pootočia do požadovaného tvaru nivelety.
Krajné polia mosta "Reichsbriicke
vo Viedni
(obr. 2a) boli budované v sklonenej polohe asi
16 % a nad výše ni a betónovacích vozíkov to museli
zohfadniť. Po vybudovaní konzol sa pootočili do
požadovanej definitívnej polohy. Tvar budovaných
konzol s potrebným nadvýšením je vidieť z obr. 2b.
Rozdiel medzi projekčne predpokladaným
tvarom
a skutočnosťou sposobili podmienky počas stavby
(kratší technologický cyklus segmentu a skutočné
klimatické podmienky).
Most K6ln-Deutz
patrí medzi najštíhlejšie konštrukcie vybudované letmou betonážou. Aj tento
bol budovaný v sklonenej polohe a pootočený po
dokončení konzol. Tvar budovanej konštrukcie je
zrejmý z obr. 3, rovnako ako i potrebné nadvýšenia.

Geodetické merania priehybov a posunov pri budovaní mostov či už ako pretvorenia od vonkajších zaťažení, alebo dosledky objemových zmien
betónu, prípadne konsolidácia
podložia prejavujúca sa sadaním podpier, sú pri dnešných konštrukciach mimoriadne závažné a sú bezpodmienečne nutné. Pre kvalifikované zvládnutie týchto
prác sú potrební geodeti so znalosťami problematiky nielen vlastných meraní, ale i poznatkami
o technologickom
procese výstavby a deformačných vlastnostiach
budovanej konštrukcie. Týmto
požiadavkám by sa mala ešte viac prisposobiť
štúdium a výchova určitej časti študentov smeru
geodézia a kartografia na SvF, prípadne zamerať
tiež postgraduálne formy štúdi.a týmto smerom.

Lektoroval:
Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava

STANĚK, V. - LUKÁČ, Š. - KOPÁČIK, A.: Špeciálne geodetické práce pri výstavbe mostného objektu cez vodnú nádrž Kráfová pri Seredi
JAKUBEC, V. - PLÁNIČKA, L. - KRPATA, F.: Problematika přesnosti a nrčování výstupních frekvencí dlálkloměrn ME 3000
PŘIBYL, J.: Nové úkoly a některé \přístroje Oborového vývojového střediska
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Využití laserové techniky při měření
deformací vodohospodářských staveb
Vodohospodál'ský

Na všech vodohospodářských dílech je prováděn technickobezpečnostní dohled z důvodů bezpečnosti provozovaného díla. Zvláštní postavení zaujímají betonové přehrady, jež většinou patří do I. a II. kategorie.
Sledování vertikálních posunů a deformací se provádí převážně na přístupných místech metodou velmi
přesné nivelace.
Horizontální změny nás zaujímají hlavně ve směru
rovnoběžném se směrem vodního toku, tj. ve směru
předpokládaných deformací způsobených tlakem vody
a teplotními vlivy na stavební konstrukci přehrady.
Běžně se určují měřením k záměrné přímce, u větších
objektů mikrotriangulací. Kontrolní body se signalizují speciálními terči, na přístupných místech snímatelnými, na nepřístupných místech trvale osazenými.
Osazování pevných terčů je nákladné, není možné je
umístit všude tam, kde by bylo zapotřebí a navíc
trpí povětrnostními vlivy. Zde se uplatní laserový
teodolit, kterÝm je možno body vytyčovat (ale i zaměřovat) a s pomocí dalšího teodolitu určovat jejich
prostorové souřadnice metodou protínání
vpřed.
S výhodou lze tedy této metody použít např. při extrémních stavech (vypuštěná nádrž - max. vzdutí),
a dále při různých rekonstrukcích (před - při - po injektáži apod.). Kladem je, že se nemusí předem osazovat žádné značky, ale přímo se vytyčí na zvolených
místech s potřebnou hustotou body laserovým teodolitem, zaměří se a je možné opět tyto body kdykoliv
vytyčit a zaměřit za předpokladu, že je měřeno z pevných stanovisek.

Při měření na přehradě Klíčava byl k měření úhlů
použit teodolit Wild T3 (v. č. 83304), teodolit WiId
T3 (v. č. 91 076) a teodolit Kern DKM 2-A (v. č.
264 922) ve spojení s laserovým okulárem LO a laserem, označený dále jako laserový teodolit.
Vzdálenosti byly měřeny dálkoměrem Kern DM 501
(v. č. 20033).
Teploty byly měřeny soupravou THERM fy Ahlborn, která se skládá z digitálního měřiče teploty
THERM 3440 (v. č. 25407), termistorových čidel
NTC a manuálního přepínače měřených míst THERM
3420-18 (v. č. 810 80).
Vlhkost vzduchu byla měřena digitálním psychrometrem THERM 2246 (v. č. 22424). Barometrický
tlak byl měřen aneroidy.

Ing. Milan Kašpar, CSc.,
Ing. Jil'í Pospíšil, CSc.,
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze,
Ing. Pavel Procházka,
rozvoj a výstavba, n. p., Praha

Při přípravě měření na údolní přehradě Klíčava bylo
využito zkušeností, získaných z orientačních měření
na údolní přehradě Vrchlice.
Stanoviska TI' TL, T2 byla volena přibližně v přímce rovnoběžné s tělesem hráze (obr. 1). Tím byly vytvořeny dvě základny pro zaměření nepřístupných
bodů na vzdušné straně hráze. Stanovisko TI bylo
stabilizováno konzolou, která byla zabudována do betonové opěrné zdi. Stanovisko T2 bylo stabilizováno
konzolou v nezvětralé rostlé skále. Stanovisko TL pro
laserový teodolit bylo umístěno na pilíři ve tvaru ocelového válce' o průměru 300 mm, vyplněném betonem.
Uspořádání hlavic konzoly i pilíře bylo provedeno
systémem pro nucenou centraci.
Průměrná vzdálenost vzdušné strany přehrady od
základen byla 90 m.
Vliv atmosféry byl sledován měřením teplot v tzv.
teplotních profilech TPI, TPL a TPs schematicky
znázorněných na obr. 1. Záměry procházely středem
těchto teplotních profilů.
Dále ve výšce záměry u stanoviska TI a TL byl
měřen atmosférický tlak a vlhkost vzduchu.
Svislý řez byl dán bodem H, stabilizovaným pevnou
pilířovou třínožkou na betonovém zábradlí na koruně
hráze tak, aby byl viditelný ze všech tří stanovisek.
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Modelovaný
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I

I

10

15

50
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E

VI
-mm
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mm
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-mm
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0,0
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Signalizován byl terčem Kern. Nepřístupné body 1, 2,
3, 4, 5, 6 byly vytyčovány laserovým teodolitem ze
stanoviska TL• Pro orientaci teodolitů jsme zvolili
bod S, stabilizovaný a signalizovaný stejným způsobem jako bod H na střížce nad vchodem do štoly.
Vlastní měření probíhalo v několika etapách.
Po provedeném urovnání teodolitů na. bodech TI'
TL, T2, temperování a rektifikaci laserového systému,
teodolity TI a T2 navedly laserovou stopu do předem
stanovené polohy na terč H. Na TL provedeno čtení
vodorovného a. svislého úhlu.
Laserový teodolit TL vytyčuje body v následujícím
pořa.dí H, 1,2, ... , 6, S, H. Teodolity TI' T2 zaměřují
jednotlivé body postupně v prvé a. druhé poloze. Celkově byly provedeny 4 skupiny měření.
Při každém zacílení na body H, 1, 2, ... , 6, S na
povel od měřiče TL provedeno měření atmosférických
prvků.
Pomocí mikrometrického posunu na bodě S se na.sta.vovaly jednotlivé hodnoty Si' Poloha laserového
teodolitu byla na.stavena na jednu hodnotu vodorovného a. svislého úhlu So == S (pro celé měření neměnná). Teodolity TI' T2 cílily na záměry v prvé i druhé
poloze (H, Si' H). Současně byly měřeny a.tmosférické
prvky při za.cílení na. body H, Si'
Výpočet jednotlivých bodů v poloze a ve výšce
z protínání vpřed ze dvou zákla.den byl proveden
ve výpočetním středisku Vodohospodářského rozvoje
a výstavby, Praha na swlním poČíta.či HP 9825 B.
Systém pravoúhlých souřadnic byl zvolen takto:
Počátek byl ztotožněn se stanoviskem TL, souřadnicová osa X procházela stanoviskem TI lil osa Y byla
pak prakticky kolmá na. hráz přehrady. Označíme-li
měřené vodorovné úhly na stanovisku TI lX a na stanovisku TL {3;zenitové úhly zl' ZL a délku základny 8
jsou střední chyby souřadnic bodu S dány vztahy
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Střední chyba určení výšky bodu S je dána vztahem
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V tabulce 1 jsou uvedeny skutečné chyby ev určení
simulovaného posunu bodu S bez opravy z refrakce
a po zavedení opravy z refrakce
(index I značí to,
že posun byl zjištěn ze základny TIT2 index II ze základny TITL). V posledním sloupci ta.bulky 1 jsou
střední chyby určení posunu p.

e;

Experimentální měření jež proběhla v úzké spolupráci katedry speciální géodézie stavební fakulty
OVUT Praha s Vodohospodářským rozvojem a. výstavbou Praha. poskytla. další informace o využití
laserové techniky při měření vodohospodářských staveb. Z předběžných výsledků je zřejmé že tato metoda nedosáhne přesnosti metody mikrotriangulace
(s nucenou centrací), avšak pro některá měření (např.
při rekonstrukcích hrází) může tato metoda. nalézt

1987/47

Geodetickt a kartografickf obzor
rol!nik 33/75, 1987, číslo 2

48

své uplatnění. Výzkum této nové metodiky, zvláště
s ohledem na vliv atmosférických podmínek, bude dále
pokračovat.

[I] CACH, F.: Měření deformací údolních přehrad geodetickými metodami. ~NTL, Praha 1955.
[2] VOSIKA, O. - NOVAK, Z.: Inženýrská geodézie
la - vytyč ovací práce. Skripta. Ediční středisko
ČVUT Praha 1984.
[3] Firemní literatura fy Kern včetně návodu k použití
laserového okuláru Kern LO.
[4J KAŠPAR, M.: Dosažené výsledky při využívání laserové techniky v inženýrské geodézii. In: Sb. konference ..Využití laserové techniky v inženýrské geodézii". ČSVTS Hradec Králové 1986.

[5] KAŠPAR, M. - POSPíŠIL, J.: Limiting Influence
of the Atmosphere up on the Accuracy and the Range
of the Laser-Alignment Method. In: Laser Optoelektronik in der Technik. Springer Verlag Berlin,
Heidelberg, New Yorls. Tokyo 1986.
[6] KAŠPAR, M. - POSPIŠIL, J.: Application of Laser
Technique in Deformation Measurements of Water
Storage Plant Constructions. In: Proc. XVIII FIG
Congres Comm. 6, P 603.2, Toronto 1986.
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Poznatky Z dlhodobého merania
zvislých posunov objektov
jadrovej elektrárne

V ČSSR sa v poslednom období
rozvíjajú ako
energetické
zdroje jadrové elektrárne
(JE J za
technickej pomoci ZSSR. Tieto elektrárne
majú
pre ďalší rozvoj národného hospodárstva
mimoriadny význam so závažnými celospoločenskými
dopadmi. Výstavba a prevádzka hlavných výrobných blokorv (HVBJ JE je te1chnicky vefmi zložitá
vzťahovou náročnosťou, zvýšenou funkčnou spofahlivosťou, bezpečnosťou prevádzky technických
zariadení a predstavuje pre čs. stavebníctvo nový
smer svojej dlhodobej činnosti.
Prevádzka elektrární predstavuje zložitý proces,
ktorý kladie mimoriadne nároky na svedomitosť
a disciplínu riadiacich a obsluhujúcich pracovníkov z hfadiska zabezpečenia
funkčnej spofahlivosti a bezpečnosti objektov a technických zariadení.

Technickými predpismi pre výstavbu a prevádzku
HVB JE sú požadované merania geometrických parametrov a rozmanité systematické
merania posunov a deformácií na konštrukciach
stavebných
objek'to'\T a technických zari'fldení. Najnáročnejším
súborom objektov HVB elektrární
sú reaktory
a turbogenerátory
(TG J. Tleto počas výstavby
musia spínať tvarové a rozmerové
geometrické
podmienky a v závere montáže musia byť vefmi
presne zmontované
do predpísaných
geometrických tvarov. PožadUje sa, aby táto montáž zostala
nezmenená po celú dobu prevádzky až do pláno-

vanej generálnej opravy. Táto požiadavka nemoze
byť úplne splnená, lebo na základoch týchto zariadení dochádza k zákonitému vývoju deformácií
aj bez zmien vonkajšieho
zaťaženia. Akoná·hle
tiel0 deformácie presahujú určitú hodnotu, treba
zariadenia z prevádzky odstaviť a vykonať novú
rektifikáciu.
Z hfadiska životnosti a bezpečnosti prevádzky
reaktor ov sú najzávažnejšie
nerovnomené zvislé
zložky deformácií základov, ktoré spasobujú náklon zvislej osi reaktora. Náklon zvislej osi maže
mať pre chod, životnosť a prevádzku reaktora nežiadúce následky z hfadiska funkčnej spofahlivosti a bezpečnosti prevádzky. Obdobne nerovnomerné zvislé složky deformácií základov TG sú
vefmi nepriaznivé
pre ich plynulý a bezpečný
chod.
Meranie zvislých posunov a deformácií
konštrukcií objektov reaktorov a TG možno vykonať
raznymi fyzikálnymi
metádami
merania, medzi
ktorými významné miesto majú geodetické metády, predovšetkým vefmi presná nivelácia (VPNJ
a hydrostatická
nivelácia (HNJ. Na kontrolu náklonu reaktorov sa dobre osvedčujú aj pendametre.
Vyžaduje sa presnosť merania zvislých posunov
± 0,1 až ± 0,3 mm.
V ČSSR so správaním
sa objektov HVB JE
v procese výstavby a najma prevádzky nemáme
dostatok skúseností.
Nie sú skúsenosti
ani so
správaním sa energetických
blokov elektrární na
nových základových konštrukciach s vefkorozmernými TG. Na zakladanie
objektov JE sa kladú
mimoriadne podmienky hlavne z hfadiska seizmic-
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kých účinkov a ich eliminácie. JE v SSR, ktoré
sú v prevádzke alebo vo výstavbe, sú z dovodov ochrany poInohospodársk1eho podneho fondu
a ochrany životného prostredia budované v pomeme zložitých geologických a základových podmienkach
(na sprašách
a sprašových
hlinách
a na horninách sopečného povodu relatívne makkych tufov a tufitov).
Doterajšia prax merania zvislých posunov a deformácií objektov HVB JE v Jaslovských Bohuniciach ukázala, že viaceré meracie zariadenia vybudované v priebehu výstavby na meranie posunov objektov treba pre meranie počas prevádzky
prebudovať, resp. doplnit novými meracími zariadeniami, umožňujúcimi veImi presnú, ale hlavne
nezávislú kontrolu správania sa technických zariadení v priebehu prevádzky. Počas výstavby sa
veIa vybudovaných meracích zariadení (nivelačné
značky)
poškodí, zničí alebo sú na meranie
z priestorových alebo prevádzkových dovodov neprístu:pné.
3. Meranie posunov
výsledkov

objektov HVB a analýza

Objekt budovy reaktorov je členený na aktívnu
a neaktívnu zónu. Aktívna zóna je z betónových
a oceIových konštrukcií; neaktívna z betónových
konštrukcií.
Predmetom meraní sú najma zvislé
posuny základov a náklon nádoby reaktorov. TG
na JE v ČSSR sú ukladané na železobetónové základy rámového typu. Budujú sa v troch fázach:
základová doska, piliere a horný turbínový stOl.
Tieto musia byť tvarove presné a rovinné. Z hIadisk:a plynulosti a životnosti TG sú s ohIadom na
deformačnú koreláciu základ - TG najzávažnejšie Z!vislé zlo'žky deformácií,
ktoré sa merajú
v troch sústavách (úrovniach)
[1]. Zvislé deformácie sa pri TG premietajú hlavne do rotá,čnej
osy charakterizovanej
tzv. priehybovou
krivkou
(teoreticky
reťazovkou).
Každá deformácia priehybovej krivky maže mať pre plynulý chod, životnosť a bezpečnosť prevádzky TG nežiadúce následky.
Výsledky meraní možno využiť v širokej miere,
t. j. nielen na posudzovanie bezpečnosti a správania sa základovej konštrukcie
objektu, ale aj
na posudzovanie vplyvu deformácií základ ov na
deformačné zmeny TG, diagnostické a prognostické účely, ďalej ako podklady
na plánovanie
a
účelovú údržbu zariadení a ako podnety na
predÍžovanie životnosti TG.
Prevádzka reaktorov na TG, ako sme už uviedli,
vyžaduje čo najpresnejšie
zachovávanie
rovinnosti, resp. zvislosti konštrukcií. Vačšinou sa žiada pomerne vysoká relatívna presnosť výsledkov
merania « 1 mm). Taktiež vyhodnotenie výsledkov merania,
najma
porovnanie
vypočítaných
a meraných hodnot, musí byť urobené veImi uvážene. Prírastky, resp. zmeny deformácií sú veImi
malé (desatiny milimetrov). Vyhodnotenie meraní
je preto veImi obťažné, najma vzhIadom na vyžadovanú vysokú presnosť a aj preto, že proces
merania a zistené deformácie sú ovplyvnené celým radom ťažko zistiteIných vedIajších vplyvov,
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ktoré mozu sposobiť rovnaké alebo aj vaCSle deformácie meranej konštrukcie ako vyplývajú z deformačného
procesu. To smeruje k interpretácii
s matematickým vyjadrením podstatných vlastností
objektu.
Kvalita posudzovania zmien a hodnotenie príčin v priestorovej
polohe pozorovaných
bodov
objektu závisí nielen od presnosti výsledkov merania, ale aj od úplnosti umiestnenia charakteristických pozorovaných bodov simulujúcich tvar objektu, od početnosti meraní, ktoré majú svoje pravidlá periodičnosti
tvoriace
kontinuitu
meraní.
KIúčový význam má časový interval meraní. Tento má byť volený tak, aby eventuálna zmena v polohe pozorovaných
bodov medzi meraniami
nepresahovala
prevádzkovú alebo statickú kritickú
hodnotu, ktorá maže sposobiť komplikácie pri výstavbe alebo prevádzke, prípadne viesť k haváriam objektu alebo zariadenia.
4. Rozbor výsledkov
objektov JE

merania vybraných

Stručne uvedieme výsledky a poznatky z dlhodobého merania zvislých posunov a deformácií niektorých objektov HVB JE V-l.
V priebehu výstavby od r. 1972 a prevádzky
od r. 1979 JE V-1 sa veIa nivelačných značiek
zničilo alebo je na meranie neprístupných.
Z tohoto dovodu sa v roku 1986 navrhli nové meracie systémy na meranie zvislých posunov a náklonu objektov VPN, HN a pendametrami.
V budove reaktorovsa
za prevádzky merajú
VPN zvislé posuny základov objektu borového hospodárstva na kóte -13,8 m. Uvedieme grafický
priebeh sadania vybraných hodov Rl, R15 a R25
a časový priebeh
prHaženia
základovej
škáry
podIa stavebných denní kov. Z obr. 1 je zrejmé,
že konsolidácia základov je v podstate skončená
a že prírastky posunov v budúcom období sa predpokladajú veImi malé (0,3-0,5
mm/rok), ktoré
sú prakticky na hranici presnosti metódy merania.
Podobné tendencie majú aj základy strojovne.
Zvislé posuny sledujú priebeh zaťaženia základov.
V roku 1986 robili hodnoty
zvislých posunov
-35 mm. Prírastky posunov sa budú v budúcich
rokoch zmenšovať na cca 0,5-0,7 mm/rok.
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Prevádzka TG vyžaduje čo najpresnejšie
zachovávanie rovinnosti
základovej
konštrukcie.
Meranie zvislých deformácií
sa realizuje
v troch
úrovniach [1]. Deformácie hornej základovej dosky prebiehajú vcelku podfa teoretických
predpokladov. Skutočné zvislé deformácie pozorovaných
bodov základovej
dosky dosiahli
v roku 1986
v priemere 30,6 mm, oproti priemerným teoretickým (konečným)
hodnotám 51,9 mm. Zvislé deformácie hornej základovej dosky a TG sú vcelku
vefmi malé (obvykle dosahujú hodnoty 1,5 až
2 O mm výnimočne viac ako 2,0 mm). Preto aj
~eranie' deformácií v týchto prípadoch treba vykonať s vysokou presnosťou. V danom
prípade
meranie a vyhodnotenie deformácií treba realizovať uvážene a relatívne vzhfadom na vzťažný bod
v príslušnej úrovni pozorovaných bodov a k určitému základnému meraniu. Deformácie okrem za-

ťaženia alebo odfahčenia
základov objektu sposobujú aj dalšie faktory, ako dotvarovanie a stárnutie betónu, teplota a nerovnomerné
oteplovanie
konštrukcie,
vplyv základov
dosky, dynamické
účinky atd. Tieto "vedfajšie faktory", posobiace
na vefkosť hodnot deformácií, treba pri vyhodnocovaní výsledkov merania uvažovat. Pri porovnávaní výsledkov merania s predpokladanými
hodnotami treba tieto hodnoty previesť na relatívne
defo~mácie
odpovedajúce
meraniu
relatívnych
prevýšení pozorovaných bodov.
Výsledky merania deformácií ukazujú, že v priebehu prevádzky TG dochádza k stálym výškovým
zmenám hornej základovej dosky a TG. Na obr. 2
je znázornený grafický priebeh zaťaženia, teoretický a skutočný priebeh deformácií pozdÍžnikov
základov TG za obdobie dvoch rokov, dalej skutočný prielbeh dleformácií v roku 1985. Charakter
teoretickej a imeralllý'ch deformácií vcelku dobre súhlasL V hodnotách deformácií pozorovaných bodov
je rozdiel cca 0,5-1,0 mm, Iktorý je pravd<epodobne
sposobený vplyvom teplotných
deformácií
konštrukcie.
Teplota konštrukcie
sa meria len na
jednom mieste TG, čo na podrobnejšiu
analýzu
nestačí.
Grafický priebeh relatívnych
deformácií pozorovaných Qodov vzhfadom na vzťažný bod 31 na
osi TG, znázorňuje obr. 3. Na ňom sú vyznačené:
priebeh zaťaženia v newtonoch - N (max. 2,95 N),
teoreticky
predpokladané
hodnoty
deformácií
a interval spofahlivosti
výsledkov merania. Najvačšie hodnoty deformácií v podstate korešpondUjú s teoretickými
predpokladmi,
s výnimkou
deformácií zistených pri skúšobnej prevádzke TG
pri teplote konštrukcie
42 oe, čiže o 19 oe viac
ako pri ostatných meraniach. V súčasnosti meranie za priamej prevádzky nemožno VPN vykonávať vzhfadom na dynamické otrasy zariadení. Merania sa konajú len po odstavení prevádzky TG.
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Na základe výsledkov merania zvislých posunov
a deformácií a ich analýzy možno konštatovať, že
pri objektoch HVB JE V -1 nedošlo k mimoriadnym deformáciam
základov a zariadení a preto
tieto možu slúžiť plánovaným ciefom .
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Dlhodobé merania mostov
ich životnosti
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hl'adiska

Dlhodobé meranie deformačného
stavu mostných
konštrukcií, predovšetkým z betónu a predpatého
betónu, je oblasťou výskumu, ktorý autor príspevku
vykonáva už štvrť storočia a zaviedol u nás nové,
osvedčené metódy získavania podkladov o skutočnom správaní sa mostov v premávke a o skutočnom stave napatosti
konštrukcie
počas ich používania, čo je daležitým údajom potrebným pri
navrhovaní ďalších mostov podobného druhu. Tieto analýzy dávajú dobrý obraz aj o celkovej životnosti a prevádzkyschopnosti
objektov. Treba
si uvedomiť, že únosnosť mostnej konštrukcie je
charakterizovaná
príslušnou
definovanou hodnotou rozhodujúcej
velí činy, napr. sily, momenty,
napatia, priehyb, poprípade funkciami týchto veličín pri dosiahnutí príslušného medzného stavu
únosnosti, t. j. takého stavu, keď je už potrebné
prerušiť premávku po
moste v dasledku napr.
plastických pretvorení materiálov, posunutia v stykoch, dotvarovania
alebo nadmerného rozovretia
trhlín.

Ak konštrukcia vyhovuje všeobecne platným normám a schváleným smerniciam, predpokladáme,
že by mala byť v daných medziach príslušnej bezpečnosti a poškodenia s postačujúcou životnosťou
a prevádzkyschopnosťou
objektu. Obvykle má konštrukcia určitú normami vopred "plánovanú", resp.
predpokladanú rezervu razneho druhu. Pre medzu
poškodenia vyžadujeme teda akési obmedzené použitie s akousi minimálnou
bezpečnosťou. Táto
medza potom hraničí s akousi "medzou možného
alebo prijatefného
poškodenia
objektu", čo sa
obvykle posudzuje raznymi dodatočnými
statickými alebo inými rozbormi. Tieto rozbory však
už vedú k analýze životnosti a prevádzkyschopnosti do budúcna. SÚ totiž typické varovné charakteristiky,
ako je velkosť trhlín, velké alebo
zvačšujúce sa priehyby mosta a pod. SÚ však aj
nie varovné charakteristiky,
s ktorými je velmi
ťažké rátať, ako je náhle zvačšenie priehybu či
kolaps po prasknutí predpatých káblov v dasledku
napatostnej kOTózie alebo ipreťaženia konšitrukcie
a pod.
3. Analýza deformaěných
ich merania

Všeobecne prevádzkyschopnosť
mostného objektu
mažeme charakterizovať
iniciatívnym stavom konštrukcie a priebehom poškodzovania
sa objektu.
Tento proces možno charakterizovať
pri výpočte
celkovej
životnosti,
resp.
prevádzkyschopnosti
mosta z troch hladísk:
východiskové štádium stavebného diela s opisom stavebného materiálu, jeho charakteristík,
ako aj vlastností súčastí mosta a ich namáhania, resp. intenzity prevádzkovania;
vlastnosti faktorov poškodzovania a ich účinky;
poškodzovací proces v nad vaznosti s istou pravdepodobnostnou hypotézou ďalšieho poškodzovania, ktorá opisuje interakciu predchádzajúcich dvoch štádií.
Ak nejestvujú spofahlivé teoretické metódy výpočtu,
alebo
osvedčené
analogické
riešenia,
medzný stav únosnosti
a prevá-dzkyschopnosti
a ich prv uvedené charakteristiky
sa získavajú
experimentálnym
posudzovaním, najčastejšie
na
podobných skutočných konštrukicM,ch, najrna z hladiska ich dlhodobého sledovania a takto umožnenou analýzou ich životnosti a zhodnotením podmienok prevádzkyschopnosti.
Dotvarovanie, stárnutie i únava pri uvažovaní životnosti betónovej
konštrukcie sa musia brať do úvahy, pretože mažu
mat na únosnosť mosta velký vplyv.

stavov mostov a met6dy

Deformačný stav konštrukcie
je dOležitým ukazovatelom jeho životnosti a prevádzkyschopnosti
či už z hfadiska plynulosti dopravy, alebo aj
z hfadiska medze porušenia konštrukcie. Analýza
deformačného stavu sa experimentálne
robí:
bežnými zaťažovacími skúškami,
opakovanými statickými zaťažovacími skúškamia
dlhodobým meraním deformačného stavu mosta.
Pri dlhodobom meraní deformačného stavu mostov sledujeme:
pomerné pretvorenia
(od statických účinkov,
od strát predplitia),
posuny a priehyby (základov, nosnej konštrukcie, otváranie škár),
sklony a nakláňanie sa pilierov mostov,
- dotvarovanie,
zmraštovanie
a teplotné deformácie,
- d5sledky zmien vlhkosti,
zmeny kvality betónu (homogenitu,
pevnosť,
modul pružnosti),
dynamické charakteristiky
(dynamické koeficienty, frekvencie).
Metódy merania dlhodobého pretvorenia sú:
optické (geometrická
a hydrostatická
nivelácia, laserové metódy, fotogrametria,
infračervené teleskopy),
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Obr. 1 Časový priebeh
priehybov
dvoch
{K - dobl'e; kvality,
B - zle; kvality s
posunom i základove; patky J za 25 rokov
ky s vykreslenými
krivkami
tednoduchých
ných
tunkcží
lldáva;úcich
predpoklad
priehybov

zabetónovanými

mostov
možným
premávnáhradblldúcich

pneumatické
(napaťomery, reakciomery, tlakové dózy, klinometre),
elektromechanické
(strunová tenzometria),
elektrické
(induktívne snímače, odporová tenzometria, elektromagnetické
tenzometre).
V zmysle platnej ČSN 736209 "Zaťažovacie skúšky mostov" rozhodujúca charakteristika
na posúdenie únosnosti mosta je analýza nameraného priehybu 'pri zaťažení. V tomto zmys,le chápeme i význam dlhodobého merania priehybov mostov, k čomu máme v podstate jedinú vyhovujúcua
objektívne správnu a dostatočne prelsnú metódu vermi presnej nivelácie (VPN). Význam geodetických
metód pri dlhodobých meraniach priehybov i posunov nosných konštrukcií,
vrátane sadania ich
základov je jednoznačný nielen po stránke technickej ale i ekonomickej. Cena geodetických meraní je relatívne nízka a výsledky sú dostatočne
presné. Pri metóde VPN, ktorú používame na meranie posunov vo zvislom smere, 1. j. pri meraní
sadania základov a priehybov nosnej konštrukcie,
volíme nirvel,ačné prístroje, ktoré dávajú možnosti
čítania na 0,1 mm s odhadom i na stotiny milimetra. Pri meraní tý1mito prístrojlmi používame
invarové nivelačné laty. Metóda merania na zámernú priamku a trigonometrická
metóda sú
vhodné na meranie posunov vo vodorovnom smere. Pri meraní uvedenými metódami sa používajú
sekundové teodolity.
Dlhodobé merania priehybov mostov nám dávajú
charakteristické
podklady na posúdenie a odhad
prevádzkyschopnosti
mostov do budúcnosti, a to
najma preto, že z priebehov
dlhodoběho pretvorenia sa konštrukcie mažeme regresnou analýzou
určit vlastné náhradné funkcie, ktorých grafické
ztváranie údáva predpoklad budúceho pretvorenia,
resp. priebeh budúceho priehybu nosnej konštrukcie mosta. Typickým príkladom takejto analýzy je
napr. dlhodobě meranie priehybov dvoch most ov
cez vážsky kanál v Bytči a Kotešovej (geodetické
merania robí už 26 rokov Ing. J. Petrášek z VÚlS
Bratislava). Na týchto mostoch sa zároveň robia

Treba pripomenúť, že kvalita týchto dvoch sledovaných most ov je výrazne rozna. Most v Kotešovej mal priemernú
pevnosť betónu v tlaku
40 MPa, kým most v Bytči až o 25 % menšiu. Maximálny priehyb dobrého mosta po 25 rokoch osciluje už iba medzi letom a zimným obdobím okolo
hodnoty 69 mm, kým priehyb mosta v Bytči dosiahol po 24 rokoch premávky 175 mm a iba v posledných rokoch sa aj tu deformácie
ustarujú.
Všeobecne dotvarovanie pri dobrom moste sa ustálilo po 5 rokoch.
4. Hodnotenie
analýzou

dlhodobých

meraní regresnou

Na regresné vyrovnanie nameraných kriviek priehybov i pretvorení vyhovujú po 15 rokoch merania i jednoduché logaritmické závislosti, prípadne aj iné jednoduché funkcie. Na obrázku 1 je
porovnanie
prieihybov dvoch sledovaných
mostov i s náhradnými kriJvkaJmi, a to parabolickou
t = av2 + bv, .ako aj ,exponenctáInou, resp. logaritmickou v = AlnBt, kde v je 'priehyb, a, b, A, B sú
konštanty, t je čas. Získané hodnoty regresnej krivky a, b, resp. lnB, ako aj <k,orelačný koeficient rxy
vyjadrujúci mieru lZávisloslli medzi ča~om a meranou veličinou prt danej fun:kčnej závislosti sú uvedené v ta:burke 1.
Ako najvýhodnejšia
sa javí logaritmická
závisloť. Parabolická funkcia nie je vhodná, pretože
nesleduje ustálenie deformácií po 15 rokoch. Mtirschova funkcia má rýchlejší nárast, t. j. pre prvé
tri až štyri roky priebehu dotvarovania
nevyhovuje. Pre hradanie prognostických
hodnot ďalšieho obdobia po 20 rokoch už ani logaritmická závisloť nevyhovuje, ale postačí jednoduchá lineárna
závislosť, prípadne funkcia AYt alebo všeobecne

AYt

+ Bt.

Z hradiska hodnotenia dlhodobých meraní sa vypracoval na riešenie náhradných
funkcií výpočtový program, ktorý umožňuje voliť pať roznych
funkcií, prípadne ich kombinácie a vypočítava náhradnú funkciu za predpokladu
minima štvorcov
odchýlok. Z praktického hradiska je výhodné nahradiť danú krivku nameraných
hodnot jednou,
maximálne dvoma funkciami. Snahou je nájsť takú
náhradnú krivku, ktorá vyhovuje tak pre priehyby,
ako aj pomerné pretvorenia pre viaceré podobné
mosty. Tu už treba zaviesť závislosti od prierezu,

Tab. 1 Zjednodušená ukážka hodnot
priehybu mostov Kotešová a Bytča
Most

Kotešová
t = a'V2

Krivka

a
ln B
b
r"'lI

1987/52

0,8714
-

-15,2471
0,7537

Bytča

+ b'V
0,2207
-

0,0131
0,9168

regresných

Kotešová

I

kriviek

Bytča

'V=alnBt

-0,0483 -0,0221
5,2902
5,1900
198,3957 179,4744
0,0248 -0,9708

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
TENZOMETER č.35

CEB-FIP

Aff

+

Bt

Morsch

r-,
E -400
E

'--'

materiálových
konštánt a pod. I krivky pomerných pretvorení
a priehybov letmo budovaných
mostov (obr. 2) ukazujú, že matematickoštatistická korelácia vedie na jednoduché
logaritmické
funkcie (najlepšie opať vyhovuje funkcia AVt + Bt
alebo A ln Bt), ktoré dávajú vyhovujúce krivky na
obdol:lia po piati:ch až de,siatich rokoch. Dischingerove a Morschove krivky dotvarovania nevyhovujú
pre ich začiatočnú strmost, funkcia CEB-FIP 70
je vhodná pre prvých desať rokov merania týchto
mostov.

Výsledky
dlhodobých
meraní
most ov prispeli
k analýze ich životnosti a sú vhodné ako podklad
na navrhovanie podobných mostov u nás. Je žiadúce, aby sa robili na všetkých nových druhoch
predpatých betánových mostov vačších rozpatí ako
70 m dlhodobé tenzometrické a najma geodetické
merania. Korelačné krivky i grafické vyobrazenia
meraní
ukazujú,
že po ustálení
dotvarovania
a zmrašťovania
vyhovujú ako náhradné
krivky
jednoduché logaritmické
alebo aj lineárne závislosti. Priebeh deformácií jednotlivých
meraných

mostov je vefmi podobný bez ohfadu na druh konštrukcie. V zmysle doterajších skúseností sme spracovali i pokyny na dlhodobé meranie betánových
Inostov, ktoré boli prijatéaj
a'k'o odporúčan:ia
osšZn (Organizácia socia1istický,ch štátJov železn:ičnej dopravy) a RILEM (mimovládna organizácia
73 štátov pre výslkum stavebný,ch hmot a konštrukctí). Tieto pokynypopri
definovaní ciefa meraní
a iah čle.nenia odporúčajú príslušnú peri'odičnosf
meraní vzhfadom na druh objektnv a určujú metády vhodné na tieto merania, z 'ktorých rozhodujúce
sú metády geodetIcké.

[1] JAVOR T.: Creep Obse'rvatian af Prestressed Cancrete Bridges. In: Symposium on Creep and Shrinkage.
Lausanne 1982, s. 323-338.
[2] Proceedings of Symposium RILEM. Budapest 1984.
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Doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc .•
Katedra geodézie Svf SVŠT, Bratislava

Využitie pozemnej fotogrametrie pri
meraní rozsiahlych stavebných
objektov

Uplatnenie a využívanie fotogrametrických
metód
v stavebníctve nie je adekvátne súčasným technickým možnostiam fotogrametrie. Analytické metódy pozemnej fotogrametrie
umožňuju vyhodnotiť priestorovú polohu stavebných objektov a ich
priestorové pretvorenie
s presnosťou menej ako
10 mm.
Vyhodnotením
fotogrametrických
snímok
na
raznej úrovni možno získať aj ďalšie druhy informácií. Napr. porovnaním
snímok vyhotovených
v pravidelných časových intervaloch sledujeme časový postup výstavby. Priestorovým
vyhodnotením sním ok kontrolujeme
priestorové dotváranie
stavebnej konštrukcie
v priebehu montáže alebo
letmej betonáže. Fotogrametrické
snímky obsahUjúce jednotlivé fázy statických a dynamických
skúšok mažeme dodatočne vymerať aj za iným
účelom. Takto získané výsledky sa dajú následne
využiť najma pri overovaní nových konštrukcií
vo výskume. Fotogrametrické
metódy využívame
aj na dlhodobé meranie priestorového pretvorenia
stavebného objektu.
Na fotogrametrické
meranie stavebných objektov sú najvhodnejšie
dvojsnímkové metódy, preto že umožňujú
vyhodnotiť
priestorový
tvar
a priestorové pretváranie stavebného objektu.
Na fotogrametrické
meranie
velkých stavebných objektov, ktoré presahujú svojou vefkosťou
zorné pole fotogrametrickej
kamery, treba využiť metódy viacnímkovej fotogrametrie.
2. Met6dy viacsnfmkovej

fotogrametrie

Metódu viacsnímkovej
analytickej
fotogrametrie
sme uplatnili prvý raz pri fotogrametrickom
meraní sypanej priehrady Bukovec. Fotogrametrické
snímkovanie
sa vykonávalo z troch stanovísk,
ktoré boli stabilizované
železobetónovými
piliermi. Vzájomné spojenie stanovísk objektu priehra-

A2...

O
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dy a uvedených stanovísk bolu zabezpečené pomocou geodetickej siete.
Meraním vodorovných smerov
v geodetickej
sieti priehrady boli určené
súradnice stanovísk
snímkovania. Na podklade geodetického
merania
vodorovných
a zenitových
uhlov zo stanovísk
snímkovania na kontrolné body sme spresňovali
parametre
jednotlivých sním ok. Priestorové pretváranie
sypanej
priehrady
Bukovec uvedenou
metódou sa meria od r. 1977. Pre ilustráciu uvádzame na obr. 1 priebeh poklesu koruny uvedenej
priehrady za obdobie 8-mich etapových meraní.
Met6du viacsnímkovej pozemnej analytickej fotogrametrie sme v ďalšom využili pri meraní priestorového
tvaru
nosnej
konštrukcie
viaduktu.
V tomto prípade sa fotogrametrické
snímkovanie
uskutočnilo zo lB-tich stanovísk počas výstavby
viaduktu pri Podturni v rokoch 1981-1982. Dosiahnuté čiastkové výsledky poukázali na to, že
týmto spasobom možno zaregistrovať a priestorove
vyhodnotiť aj velmi rozsiahly objekt, napr. vefkú
priehradu, dlhý most, rozsiahlu priemyselnú stavbu atď. Na vyhodnotenie
rozsiahleho objektu je
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však potrebné vyriešiť s dostatočnou presnosťou
problém priestorovej a časovej nad vaznosti objektu
a stanovísk snímkovania.
Uvedený problém sme
vyriešili pri návrhu novej metódy pozemnej fotogrametrie, ktorú sme nazvali "Analytická pozemná
triangulácia".
Uvedenú metódu sme využili najma
pri dlhodobom meraní realizovaného viaduktu Podtureň (obr. 2).

Princíp metódy analytickej pozemnej triangulácie
spočíva vo využití snímkovania viaduktu pozemnými fotokamerami z viacerých stanovísk, pričom
rozsiahly objekt pokryjeme sním kam i so stereoskopickým prekrytom (obr. 3).
Vzájomnú priestorovú
polohu stanovísk snímkovania viaduktu sme určili pomocou lokálnej
geodetickej siete (obr. 4). Jednotlivé body lokálnej siete tvorili stanoviská snímkovania II až VIII
a kontrolné body. Stanoviská III až VII boli stabilizované železobet6novými piliermi s centračnou
podložkou. Kontrolné body boli umiestnené
na
pilieroch predného
mosta viaduktu.
Stanoviská
snímkovania a kontrolné body tvorili trojuholníkovú sieť, pričom zo stanovísk snímkovania
sa
merali vodorovné a zenitové uhly na dvoJice kontrolných bodov.
Na základe geodetického
merania
n Ý c h uhlov, v uvedenej
lokálnej
sieti viaduktu, sme určili súradnice

200
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400
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vísk snímkovania. V dalšom na základe excentricity fotokamier a smerov osí záberu jednotlivých
snímok sme určili súradnice projekčných centier
Xo, Yo.
Na podklade geodetického
merania
z e nit ov Ý c h uhlo v, v tej istej lokálnej
geodetickej
sieti viaduktu, sa určili súradnice Zt (nulový bod
teodolitu) a z neho pomoc ou excentricity ez sme
odvodni Výšky projekčných centier Zo na každom
stanovisku.
Vodorovné a zenitové uhly boli merané teodolitom THED 010 B s presnosťou charakterizovanou
strednými
chybami v hodnotáCh 1,9" až 3,1".
Presnosť súradníc Xt, yt, resp. xo, Yo bola charakterizovaná strednými chybami určeni a základníc
v hodnote 1,5 mm. Presnosť určenia súradnice Zt,
resp. zo vyjadrovala stredná chyba 0,5 mm.
Fotogrametrické
meranie sa vykonalo na jednosnímkovom komparátore Komess 3030 a bol o charakterizované
strednými chybami merania snímklQvých súradníc v hodnotáoh 1,0 až 1,5 [.Lm.
Fotogrametrické
snímkovanie sme vykonali širokOiUhlou fotoikamerou UMK 10/1318 s klQnštantou t = 100 mm, vzdialenosť snímkovania
bola
y == 100 m. Apri6rnapresnosť
bol a charakterizovaná strednými chybami súradníc

mx

= mz =

1-1,5

mm

vod o r o vgeodetickej
Xt, Yt stano-
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Pri fotogrametrickom
vyhodnotení
základného
merania sme dosiahli presnosť určenia súradníc
charakterizovanú strednými chybami

mz

=

0,8-1,6

mm.

Priebeh pretvorení medzi základným meraním
- august 1985 a prvým etapovým meraním apríl 1986zná~orňuje obr. 5.

meraní priehybov viaduktu mozeme konštatovať,
že uvedená
fotogrametrická
metóda
dosahuje
presnosť blízku apriórnej
presnosti. V ďalšom
bude potrebné dO'siahnuté výsledky podrobne analyzovať s uvážením rozdielnych podmienok merania v priebehu jarného a letného obdobia.

Lektorova!:
Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
Katedra geodézie a geotechniky
Fakulty prevádz. a ekonom. dOp'r. a spojov
VŠDS, filina

Na základe predbežných výsledkov dosiahnutých
met6dou analyt1ckej
pozemnej triangulácie
pri

Doc. Ing. Jozef Štubňa, CSc.,
doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
Ing. Jaroslav Šíma, CSc.,
Katedra geodézie a geotechniky
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
VŠDS, filina

vývoj pretvorenia drevenej nosnej
konštrukcie športovej haly v Žiline

Pretvorenie drevenej nosnej konštrukcie športovej
haly - atypickej konštrukcie, tvaru gurového vrchlíka
o priemere 105 m a výške 20 m, autori merajú od roku
1981 geodetickými metódami. Nosnú konštrukciu
tvorí 44 drevených nosníkov upevnených v betónových patkách obvodového kruhu.
Meranie nosnej konštrukcie sa začalo po dokončení
guTového vrchlíka a odstránení podpernej veže. Zvolené metódy, rozsah geodetických prác a vyžadovaná
presnosť, aby priestorová krajná (k) skutočná chyba
lekl < 10 mm vyplynuli z [1]. Celkove sa vykonalo 9
etapových meraní.
V príspevku uvádzame len výsledky vybraných
etáp meraní na charakterizovanie vývoj a pretvárania
nosnej konštrukcie. Zamerali sme sa na metodiku
merania., spracovanie výsledkov meraní a analýzu
presnoati.

Na zistenie relatívnych a kvaziabsolútnych pretvorení
s vyžadovanou presnosťou; bola v okolí športovej haly
vybudovaná lokálna. trigonometrická sieť šicstich
pevných bodov, ktoré tvoria vzťažnú sústavu. Pevné
body A, B, C, D, E, F, sú mera.čské piliere pre závislú
centráciu, stabilizované hfbkovou stabilizáciou.
Pra vouhlé rovinné súradnice boli odvodené podmienkovým vyrovnaním určujúceho obrazca. (obr. 1), metódou najmenších štvorcov. (MNŠ). Rozmer siete sa
odvodil z dvoch dfžok (SOD' 8AO) odmeraných svetelným diarkomerom Opton Eldi 2. Uhly boli merané
v troch skupinách teodolitom Zeiss Theo 010 A. Relatívne výšky boli určené presnou niveláciou (PN).
Poča.s dostavby športovej haly a ďalších vyvolaných
stavieb v okolí, boli body B a C zničené a museli sa.
vybudovať náhradné body B' a. C'.
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3.2 Posúdenie
stability
vzťažnej
sústavy
C·

D

pevných

bodov

Polohovú stabilitu pevných bodov sme overovali
Helmertovou podo bnostnou transformáciou. Súradnice
bodov určené v etapovom meraní sa transformovali
na súradnice určené v základnom meraní. Z bodov,
ktoré nezmenili svoju polohu určili sa transformačné
koeficienty.
V zvislom smere sa stabilita pevných bodov vzťažnej sústavy overovala tak, že sa porovnali rozdiely
prevýšení medzi etapovým meraním a základným meraním medzi jednotlivými pevnými bodmi s kritickou
hodnotou mAh = moV2R. S takto vyčlenených pevných bodov sa vytvoril vzťažný výškový systém.
3.3 Určenie posunov pozorovaných
a analýza presnosti
merania

Priestorové pretvorenie nosnej konštrukcie sa odvo·
dzuje zo zmeny polohy 24 pozorovaných bodov, umiestnených na spodnej strane drevených nosníkov v troch
horizontoch.
Poloha pozorova,ných bodov v jednotlivých etapách
merania sa určuje pretínaním napred z orientovaných
smerov, vyrovnaním MNŠ, výškové zmeny trigonometricky, z pomocnej siete - meračských bodov I,
II, III, IV, V, VI (obr. 1). Stanoviska merania boli
z dovodu výstavby vnútorného zariadenia haly až do
8. etapy merania dočasne stabilizované a menili Sil,
podla konkrétnej situácie. Obrázok 1 ich už znázorňuje ako body trvale stabilizované. Body III, IV, V,
VI sú stabilizované na vnútornom vybavení haly zábradlí hTadiska, formou závislej centrácie. Ich poloha
sa určovala pretínaním napred priamo z pevných
bodov referenčného systému s vyrovnaním MNŠ.
Od 7. etapy merania boli body I, II určené polygónovou metódou a z nich body III, IV, V, VI pretínaním
napred. Z meračských stanovísk sa ďalej pretínaním
napred zo smerníkov, určila poloha pozorovaných
bodov. Výšky pozorovaných bodov sme určovali trio
gonometricky, s pripojením aspoň na dva body referenčného systému. Na výpočet polohy meračských
stanovísk sme vykonali meranie uhlov v 3 skupinách,
pozorované body meriame v 2 skupinách, teodolitom
Theo 010 A.
Etapové merania zahrňujú tieto práce:
určenie polohy pevných bodov vzťažnej sústavy
a meračských stanovísk,
- posúdenie stability pevných bodov vzťažnej sústavy,
- urěenie posunov pozorovaných bodov a analýza
presnosti merania,
- zhodnotenie nameraných posunov a určenie priestorového pretvorenia nosnej konštrukcie.
-

3.1 Určenie polohy pevných
a meračských
stanovísk

bodov

V obrazci (obr. 1) bol i zmerané všetky uhly. Presnosť
merania smerov charakterizuje stredná chyba vyrovnaného smeru na stanovisku m = E(sf) = 3cc (kvadratický priemer z 8 etáp merania). Prevýšenie medzi
pevnými bodmi vzťažnej sústavy sa určilo PN (mo =
= 0,5 mm).

V

bodov

Posuny pozorovaných bodov určujeme zvlášť vo vodorovnom smere (pretínaním napred) a zvlášť v zvislom
smere (trigonometricky).
Presnosť priestorového určenia polohy pozorovaných bodov z predchádzajúcich 8 etáp meraní chara.kterizujú základné stredné chyby vypočítané ako stredné hodnoty empirických stredných chýb jednotlivých
súradníc (v milimetroch) mli = VE(s;) = 1,5; m" =
= E(s~) = 1,7; mh = E(siI) = 1,2.
Hodnoty posunov vyčísIujeme ako rozdiely súra.d·
níc Lly, Llx, LlH medzi etapovými meraniami. fch charakteristiky presnosti vyjadrujú vzťahy

V

V

mAil

=

V2m;

+ m;T;

m,:JH= V 2m~
mvT, m"T -

mA

-

=

V2m~

+ m~,

kde

mA"

+ m~T;

charakterizujú pl'esnosť transformácie súradníc bodov vzťažnej sústavy vypočítané
ako stredné hodnoty z predchádzajúcich
etáp,
označuje strednú chybu vzťažnej výškovej sústavy.

Za skutočné posuny považujeme také, ktoré prekračujú kritickú hodnotu 2mp• Pre vodorovné posuny
je to Pi > 2mp, mp = V m~1I m]" = 3,5 a pre výškové
zmeny LlHi > 2mAH, mAH = 1,7 (v milimetroch).
Z uvedenej analýzy vyplýva, že požiadavka, aby
sme určili vačšie priestorové zmeny ako 10 mm, t. j.
lekl < 10 mm bola dodržaná.

+

3.4 Zhodnotenie
nameraných
posunov
a určenie priestorového
pretvorenia
konštrukcie

nosnej

Na základe analýzy presnosti meraní vyplýva, že
došlo k vodorovným posunom v tých bodoch, kde
Pi > 7,0 mm a k zvislým posunom, kde LlHi > 3,4 mm.
Celkove možno pretvorenie nosnej konštrukcie charakterizovať takto:
1. Vo vodorovnom smere bolo zistené maximálne pootočenie nosnej konštrukcie v 3. etapovom meraní.
V ďalších etapových meraniach badať tendenciu návratu k základnému stavu. V betónových patkách
nedošlo k posunom.
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6.1981 Maximálne zmeny:
11. 1981 polohové: 70 mm
11.1982 výškové: -30 mm, +20mm
9.1985

2. Vo zvislom smere boli namerané maximálne posuny
v 1. etapovom meraní - pokles stredu guIového vrch·
líka a vytlačenie spodných obvodových častÍ. V ďalších
etapových meraniach bola tendencia návratu k základnému meraniu. vývoj polohových a výškových zmien
je znázornený na obr. 2 [2].

V dňoch 2. až 12. 9. 1986 sa v tcjto športovej hale
uskutočnili zápasy MS vo volej bale žien, ktoré bol i
dóstojnou previerkou tohoto atypického športového
objektu.
LITERATÚRA:
[I] PIRNER,

Zistené pretvorenia drevenej nosnej konštrukcie športovej haly v Žiline potvrdili opodstatnenosť geodetických meraní najma preto, že to bola najspoIahlivejšia metóda, ktorou sa pretvorenie konštrukcie mohlo
určiť. Zistené pretvorenia boli významné, prekročili
očakávané hodnoty a počas dostavby športovej haly
mali za dósledok úpravu technológie výstavby.

M.: Znalecký posudok o spósobe sledovania deformácií drevenej nosnej kOIlŠtrukciešportovej haly v Žiline. Praha 1981.
[2] Kolektiv autorov: Pretvorenie nosnej kOIlŠtrukcie
športovej haly v Žiline. [Etapové správy 1981 až
1985.] Žilina, VSDŠ.
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528.482.5:061.2 [1(0) FIG
BRYCHTA, M. - SVABENSKÝ, O.
Internatlonale
nnd natlonale
Organlsatlon
der Deformationsmessnngen
und ihr gegenwlirtlger
Trend
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Sel1e 31-32
Information
von dem Zustand der L1lsung der Problematik von Deformatlonsmessungen,
wohln dle Autoren dle Verschlebungen
von Bauobjekte
und auch
Netzpunkte aus tektonlsch aktiven Gebleten elnschllessen. Dle Aufgaben wurden von Organlsationen,
dle ln
der lnternationalen
F1lderation
der Geodllten [FIG)
verelnlgt slnd, gel1lst.

[083.74)528.482.5[ 437.1{.2)
HERDA, M.
Geodlitische Messmethoden
der Objektverschlebungen
in Hluslcht aul dle tschechoslowaklsche
Staatsnormen
(CSN)

Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 33-34, Lit. 2
Oberslcht der Entwlcklung der Normallslerung
lm Berelch der Messungen und besonders
Beurtellung
erreichter Messgenaulgkeit
von absoluten und relativen
Verschlebungen
und Umformungen
der Bauoblekte.

528.14:528.482
SOTTI, J.
Bestlmmul18 der Raumverschlebungen
der Bauobjekte
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Sel1e 35-37, 3 Jl.bb., Lit. 5
Das Netz zur Bestlmmung der Verschlebungen
von Bauoblekten hat elne charakterlstische
Konflguratlon und
Struktur. D1ese kann man filr elne wesentllche
Herabsetzung des Umfangs der Rechenarbelten,
dle mlt der
Netzausglelchung
verbunden
slnd, nutzen. Verfahren
filr angegebene
Verelnfachung
der Rechnungen,
als
auch weltere Elnsparungen
der Rechnungsarbelten
bel
wlederholten
[Kontroll) Messungen.

528.482.4: [6e1.311:621.039]
LUKAC, S.
Voraussagung
von Objektdeformatlonen
der Kernkraftwerke mlttels der Methode von Mehrfaktorenkorrelatlonsanalyse
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 37-40,2
Tab., Lit. 4
Appllkation elnes mathematlschen
Modells auf dle Aussage der Entwlcklung
der vertlkalen
Verschlebungen
elnlger Oblekte des Kernkraftwerkes
V-1 ln Jaslovské
Bohunlce auf Grund der Etappenmessungen
von Deformatlonsprozessen
[1973-1984). Ausgearbetetes
und bewllhrtes mathematlsches
Modell hat 1lkonomlsche Bedeutung.
Erm1lgllcht optlmalen
Zeltabstand
zwlschen
den Etappenmessungen
festzustellen
und es 1st m1lgllch
es fllr Voraussagungen
der vertikalen Verschlebungen
lIhnllcher Oblekte zu nutzen.

528.482.088.3:627
JAKUBKA, I.
Theoretlsche
Genauigkeitsanalysen
von
Messungen
der horizontalen
Verschlebuugen
von Kontrollpuňkten
der Wasserbauwerken
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 40-42, 3 Abb., LI1. 2
Genaulgkeltsanalyse
von geodlltischen
Messungen der
Lagedeformatlonen
elnlger Wasserbauwerke
bel verschledenen
Konflgurationen
der Messtandpunk1e
und
Grundllnlen
filr dle Vorwllrtselnschnlttmethode.
Dle
besten Ergebnlsse wurden ln den FlIllen, wo dle Messtandpunkte
eln Trapen bllden, dessen Arme parallel
mlt der Rlchtung, dle von dem Damm um 50 Grad
abwelcht, errelcht.
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528.482.3{.4:624.2{.8
ZVARA, J.
Bedarf nnd Bedeutung von Messungen der Verschlebuneg von Bauobjekten
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 43-45,
3 Abb.
Gegenwllrtlge
Trende lm Brilckenbau.
Ansprilche an
geodlltische Messungen. Belsplele der Messungen belm
flIegenden Aufbau der Betonbrilcken.

[528.482.5:621.375.826] :627
KASPAR, M. - POSplSIL, J. - PROCHÁZKA, p.
Nutzuug der Lasertechnlk
belm Vermessen der Wasserwlrtschaftsbaudefomatlonen
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 46-48, 1 Abb., 1 Tab., Lit. 6
Verschlebungsmessungen
elnes Dammes
mlttels
der
Methode des Vorwllrstelnschnlttes
mlt Laserstrahlslgnallsation
der beobachteten
Punkte mlt Hllfe elnes
Lasertheod·oHtes.
Beschrelbung
des Verfahrens
und
Bestlmmung der wlrkllchen
Fehler mlt Hllfe von SImulatlon der Verschlebungen
beobachteter
Punkte. Errelchte Genaulgkelt.

528.482.4:[621.311:621.039]
MICHALCÁK, O.
Erkenntnlsse aus langfrlstlgen Verschlebungsmessungen
der Objekte von Kernkraftwerken
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 48-50, 3 Abb., Lit. 1
Forderungen
auf den Bau und Betrleb der Reaktoren
und Turbogeneratorl'l
von Kernkraftwerken
vom Sta ndpunkt der geometrlschen
Parametern. Analyse der Messergebnlsse
von vertikalen
Verschlebungen
auf ausgewllhlten Oblek ten der Kernkraftwerke.

528.482.5,,405" :624.2{.8
JÁVOR, T.
Langfristige
Messungen der Briicken vom Standpunkt
der Exlstenzdauer
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 51-53, 2 Abb., 1 Tab., Lit. 2
Bedlngungen
der Betrlebsamkelt
der Brilcken. Analyse der Deformatlonszustllnde
der Brilcken, Methoden
der Messungen und Beschrelbung der Deformatlonsabhllnglgkelten.

528.482:528.74[ e1)
CERŇANSKÝ, 1.
Nutzung der terrestrlschen
Photogrammetrle
ibel Messnngen von nmfangreichen
Bauobjekten
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 54-56, 5 Abb.
Zum Vermessen von umfangrelchen
Bauobjekten wlrd
dle Methode der Mehraufnahme
- Photogrammetrle
genilzt. Methode der analytlschen
terrestrlschen
Trlangulatlon
wurde bel langfrlstlgen
Messungen
der
Raumdeformatlonen
elner Talbrilcke angewendet.
Auf
Grund vergelegter Ergebnlsse 1st es mllgllch festzustellen, da!'>mlttels photogrammetrlscher
Methoden dle Genaulgkelt
der Wlppenbestlmmung
von 1-1,5
cm errelchbar 1st.

528.482.5: [725:796]
STUBŇA, J. CEBECAUER, D. BITTERER, L. SIMA, J.
EntWlcklung der Umwandlung der hillzeruen Tragkou.
struktion der Sporthalle ln Zl1lna
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 2,
Selte 56-58, 2 Abb., Lit. 2
Vermessung der Umwandlung der h1l1zernen Tragkonstruktlon der Sporthalle, ln der Form der Kugelkappe
vom Durchmesser
von 105 m auf Grund geodlltischer
Messungen. Methodlk der Messungen, verarbeltung
der
Ergebnlsse und Genaulgkeltsanalyse.

Geodetický a kartografický
obzor
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528.482.5:061.2 (100) FIG
BRYCHTA, M. - ŠVABENSK'2', O.
InternaUonal
and NaUonal OrganlzaUon
of DeformaUon Measurements
and TheIr Contemporary
Trend
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
31-32
lnformatlon
on the state of solvlng problems of deformatlon
measurements,
lllvolvlng
dlsplacements
of
bulldlng obJects as well as network polnts ln tectonic actlve reglons, by organizatlons
assoclated ln the
lnternatlonal
Federatlon
of Surveyors
(FIG J.

(083.74)528.482.5( 437.1/.2)
HERDA, M.
Geodetlc Methods of Measurlngthe
Bnllding Duplacements from the Viewpoint uf Czechoslovak Standards
Geodetlcký a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
33-34, 2 ref.
Revlew of the development
of Standardlzatlon
ln the
sphere of measurements
and malnly Judglng the achleved accuracy of measurements
of absolute and relatlve dlsplacements
and deformation of bulldlng obJects.'

528.14:528.482
SOTTI, J.
Determlnlng
Space Dlsplaceme,nts of BuUdlng Objects
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
35-37,
3 flg., 5 ref.
A network for determlnlng
dlsplacements
of bulldlng
obJects has characterlstic
configuratlon
and structure. They can be used to substantlal
dlmlnlshlng
the
extent of computations
connected
wlth the network
adJustment.
Procedure
for glven
slmpllflcatlon
of
calculatlons
as well as further
reductlon
of computational
work wlth repeated
(check)
measurements.

528.482.4: [~1.311 :621.039]
LUKAC, Š.
Forecastlng
the Deformatlons
of the Nnclear Power
StaUons Objects by the Method of Mnltifactorlal
CurrelaUon Analysis
Geodetlcký a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
37,-40,
2 tab., 4 ref.
Appllcatlon
o,f a mathematical
model
to predlCting
the development
of vertlcal
dlsplacements
of some
obJects of the V-1 Nuclear poW'er statlon ln Jaslovské Bohunlce on the basls of stage-by-stage
measurements of deformatlon
processes (1973-1984).
The elaborated and verlfied
mathematlcal
model ls of the
economlcal lmportance,
glves posslblllty to determlne
an op:tlmal tlme Interval between stage measurements,
and ls appllcable
for predlctlng
dlsplacements
of slmllar objects.

528.482.088.3:627.
JAKUBKA, I.
TheoreUcal
Analysls of Accnracy of Measuring
the
Horlzontal
Dlsplacements
of
Water
Constrnction
Check Polnts
Geodetlcký a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
40-42, 3 flg., .2 re!.
Analysls of accuracy
of geodetlc measurln!( the posltlon dlsplacements
at some water constructions
of
dlfferent
conflguratlons
of survey statlons and basellnes for the method of llltersectlon.
The most favourable results were achleved ln case when survey statlons form trapezold parallel ln dlrectlon outslde the
dam and wlth devlatlon of arms 50 grades.
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528.482.3/ .4:624.2/.8
ZVARA, J.
The Need and SlgnUlcance of Measurlng the Displa·
cements Dl Bnlldlng Object.
Geodetlcký a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
43-45, 3 fig.
Cntemporary
trends ln constructlon
of brldges. Demands on geodetlc measurements.
Examples of measurements
wlth constructlon
of concrete brldges.

[528.482.5:621.375.826] :627
KAŠPAR, M. - POSPIŠIL, J. - PROCHÁZKA, p.
The Use of Laser Techn"ne
wlth Measnrements
of De·
formaUons of Water Constrnctlons
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
46-48, 1 flg., 1 tab., 6 ref.
Measurlng ,the dlsplacements
of the water dam by the
method of lntersectlon wlth slgnallzlng observed polnts
by means of the laser path uSl!ng the laser ,theodollte.
Descrlptlon of procedure and determlnlng
real errors
of slmulated
dlsplacements
of observed polnts. The
accuracy achleved.

528.482.4: [621.311:621.039]
MICHALCÁK, O.
InformaUon
On Long-Term Measnrements
of Dlsplacemen"
of the Nuclear Power StaUon Objects
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
48-50, 3 !lg., 1 ref.
Demands for construcUon
and operatlon
of reactors
and turbo-generators
of the nuclear
power station
(NPS) from the vlewpolnt of geometrlcal
parameters.
Analysls of results of vertlcal dlsplacements
measurements at chosen obJects of NPS.

528.482.5,,405" :624.2/.8
JÁVOR, T.
Long-Term Measnrements of Bridge. from the Vlewpolnt
of thelr Senice Lile
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2, pp.
51-53, 2 !lg., 1 tab., 2 re!.
Condltlons for operatlon
ablllty of brldges. Analysls
of deformatlon
states of brldges,
methods
of thelr
measurements,
and expresslng the dependence
of deformatlons.

528.482:528.74[;21)
CERŇANSK'2', J.
Use Dl Terrestrlal
Photogrammetry
wlth l\Ieasnrements
of Extenslve Bnlldlng Objects
Geodetický a kartografický
nbzor, 33, 1987, No. 2, pp.
54-56, 5 flg.
The method of multl-lmage
photogrammetry
can be
used for measurements
of extenslve bulldlng objects.
The method of analytlcal ,terrestrlal trlangulatlon
was
applled wlth the long-term
measurements
of space
deformatlon
of the vladuct. On the basls of prellmlnary results can be stated that by means of photogrammetrlc methods the accuracy of 1-1.5 mm ln sag
can be achleved.

528.482.5: [725:796]
ŠTUBŇA, J. - CEBECAUER, D. -

BITTERER, L. -

ŠtMA,J.

Development of Deformlng the Wooden Carrying CDnstruction of the Sport HaU ln 2llina
Geodetlcký a kartografický
nbzor, 33, 1987, No. 2, pp.
56-58, 2 flg., 2 re!.
Determlnlngthe
deformatlon
of the wooden carrylng
constructlon
of the spherlcal
cap-shaped
sport hall
of a dlameter 105 m on the basls of geodetlc measurements.
Method of measurements,
processln!(
the
results of measurementSl, and the accuracy
analysls.

528.482.5:061.2[100 JFIG
BRYCHTA, M. - ŠVABENSK~. O.
Organisations
internationale
et nationale de mesurago
de déformations
et leur tendanco octuelle
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 31-32
lnformation sur I'état de solution des problemes i"manant du mesurage de déformations,
dans laquelle les
auteurs
impIlquent
les déplacements
ďouvrages
de
construction
et de points de réseau des réglons tectoniques actives, par les organisatlons
assoclées dans
la Fédération Internatlonale
des Géometres [FIGJ.

[083.74J528.482.5[ 437.1/.2J
HERDA, M.
Méthodes géodésiques
de levé des déplacements
des
constructions
.du point de vUe des normes tchécoslovaques
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 33-34, 2 bibliographies,
Aper,u de l'évolution de la normalisation
dans la zone de mesurage et slUrtout d'examlnation
de la préclslon obtenue du levé de déplacements
absolus et
relatifs et la transformation
d'ouvrages
de cons,truction.

528.14:528.482
ŠOTTI, ].
Détermination
des déplacements
spatiaux
des constructions
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 35-37, 3 illustrations,
5 bibliographles
Le réseau A détermlner
les déplacements
des constructions présente structure et configuratIon
caractéristIques. Celles-ci r:euvent ětre utilisées en vue de
la diminutIon accentuée
de l'étendue
des travaux de
cal cul relatifs A la compensation
du réseau. Procédé
de slmplification
des calculs, ainsi que économies relati ves aux autres travaux de calcul effectuésl lors des
levés répétés (de controle).

528.482.4:[621.311:621.039]
LUKÁČ, Š.
Réalisation
de pronostics
relatifs
aux déformations
d'ouvrages
de centrales
électronucléaires
par la méthode d'analyse multifactoriale
corrélative
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 37-40, 2 planches, 4 bibliographles
ApplicatIon du modele mathématIque
en vue des pronostics de développement
des déplacements
verticaux
de certains ouvrages de la Centrale électronucléaire
V-I A jaslovs,ké Bohunlce A la base de travaux de le·
vé de processus de déformation
effectués par étapes
durant les années 1973-1984. Le modele mathématique
con,u et vérlfié préslente une importance économique,
il permet la détermination
optimale de l'lntervalle
horaire entre mesurages
effectués par étappes et il
en permet i'utilisation
pour pronostics
des déplacements verticaux
d'ouvrages
slemblables.

528.482.088.3:627
jAKUBKA, I.
Analyses théoriques
de la preclSlon de levé des déplacements horizontaux
des points de contríile d'ouvrages hydrauliques
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 40-42, 3 illustrations,
2 bibliographies
Analyse de précislon du levé géodésiques
des déformations de situation sur certains ouvrages hydrauliques pendant différentes
configurations
des stations
de mesurage
et des bases pour méthode de relevemenl. Les résultats' les plus favorables ont été obtenus, dans le cas ou les stations
d'observation
forment un trapěze parallele en direction de la digue avec
écartement des cotés de 50 degrés'.

528.482.3/.4: 624.2/.8
ZVARA, j.
Nécessité et importance
du levé des déplacements
d'ouvrages déterminés
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 43-45, 3 ilustrations
Les tendances actuelles dans la construction de ponts.
Revendications
pour les travaux de meslUrage géodésique. Exemples de mesurage durant la construction
de ponts en béton édifiés en porte-A-faux.

[528.482.5:621.375.826] :627
KAŠPAR, M. - POSPíŠIL, J. - PROCHÁZKA. p.
Emlol de la technique ft laser pour mesurage des déformations d'ouvrages d'aménagement
des eaux
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 46-48, 1 illus'tration. 1 planche, 6 bibliographies
Levé des déplacements
ďun barrage par méthode de
relěvement avec signalisation
des points observés par
éclair du rayon laser au moyen du théodolite
A laser. Description du procédé et détermlnation
des erreurs réelles par slmulation de déplacements des points
observés. Précision obtenue.

528.482.4:[621.311:621.039]
MICHALČÁK, O.
Connaissances
émanant de levés ft long terme d'un
ouvrage de centrale électronucléalre
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 48-50, 3 illustratIons. 1 bibliographte
EXigences pour construction
et fonctionnement
de
réacteurs
et turbogénératrices
des centrales
électronucléaires
(JE) du point de vue paramětres
géométriques. Analyse des résultats du levé des déplacements
\·~~ticaux dans les ouvrages choisis de ces centrales.

528.482.5,,405": 624.2/.8
JÁVOR, T.
Mesurage ji long terme de ponts du point de vue de
leur longévité
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
rages 51-53, 2 illustrations,
lplanche, 2 bibliographies
Conditions de l'aptltude Il la fonction des ponts. Analyse des états de déformation
des ponts, les méthodes de mesurage et dépendances, des déformations.

528.482:528.74[21)
CERŇANSKY, j.
Utilisation de la photogrammétrie
terrestre
pour mesurage des constructions étendues
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 54-56, 5 illustrat:ons
Possibilité d'usage de la méthode photogrammétrique
Il vues, multiples pour mesurage d'ouvrages
de constructlon
étendus. La méthode de triangulation
terrestre analytique
a été ac>pliquée durant le levé Il
long terme de la transformation
spatiale ďun viaduc.
A la base de résultatsi préliminaires
on a costaté la
rossibilité
d'obtention
d'une préclsion de 1-1,5 mm
pour les flexures par méthodes photogrammétriques.

528.482.5:[725:796]
ŠTUBŇA, l- CEBECAUER, D
ŠÍMA,

-

BITTERER, L. -

l-

Evolution de transformatlon
de la charpente en bo-is
de la halle des sports. a 2iI1na
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 2,
pages 56-58, 2 illustrations', 2 biblographies
Mesurage de transformation
de la charpente
en bois
de la halles des sports, en forme de calotte sphérique
d'un diametre de 105 mětres a la base de levé géodésique. Méthode de levé employée, traitement
des
résuitats du levé et analyse de la précision obtenue.

PROVOINĚ GEOlOGICKÁ
PŘIRUČKA
Obsahuje základn!údaje o !goologickOlprOzkumné činnosti,
včetně modernfch 'vyhledá'vacfch metod, o širš!ch geologických a ložiskových oblastech ČSSR, údaje o minera!logii, petrograífii a měřen! ve vrtech, uvád! základn! pojmy
inženýrské Igeologie, přehled al .základní ,data, o technologiích a nástrojích pro nejužívanějš! způsoby hluhinného
vrtán! Oipojednává ,o speciálnfch 'Pracích vyvinutých v posledních letech.
400 stran, 127 obrázků, 101 tabulek, 2 přílohy, váz. 42 Kčs

VYHODNOCOVÁNí
ANAlYTICKÝCH VÝSlEDKŮ
Soubor vzorců a vztahů, potřebných ipro vyhodnocování
vý,sledků analýz a analytitckých metod. Obsahuje tabulky,
které usnadňují výpočty a, 'umožňují testován! výsledků,
Ci bloková výpočetní schémata pro výpočet za použití samočinných po,ČítO'ČŮ.Pomáhá při vyhodnocování analytických metod, zpracovává problematiku v 'analytické chemii
a seznamuje s ,vhodnou výpočetn! technikou.
224 stran, 21 obrÓ'zků, 34 tabulek, 1 !příloha, váz. 30 Kčs

Zde odstřihněte

a pošle'te na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená 51, 113 02 Pooha 1

literatury,

'Odbytové oddělení,

...... výt. Jedlička-Kožíšek:
Provozně geologická příručka
...... výt. Eckschlager a kolektiv: Vyhodnocování analytických
a metod

výsledků

