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528.11
RADOUCH, V.
Některé aspekty testováni nulových hypotéz v geodézii
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 4, s.
83-87, 2 obr., 2 tab., lit. 5
Základní pojmy metody testování nulových hypotéz:
testovací kritérium, hladina významnosti, interval spo-
lehlivosti, chyby testováni 'prvního a druhého druhu.
Numerické přiklady.

528.02,2.1:528.13
HYLMAR, F.
K otázce vyrovnání osnov směri\ měřených v řadách
a skupinách
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 4, s.
87-92, 3 obr., 1 tab., lit. 4
Stalnovení výrazů ,pro odhad přesnosti výsledných úhlu-
vých veličin při vyrovnání osnov směrii, měřených
v řadách a skupinách. Odvozené vztahy jsou použity
k řešení o,tázek odhadu přesnost! a volby počátku
osnovy. Článek je doplňkem dosud u nás vydaných
publikací k této problematice.

528.482.4: [338.4:620.9]
MICHALČÁK, O. - LUKÁČ, S. - DAVID, M.
Meranie deformácií základov jadrovej elektrárne V-I
Geodetický a kartografický obz.ar, 29, 1983, Č. 4, s.
92-103, 17 obr., 5 lit.
Metodika mw-anm a vyhodnotenia zvislých deformácií
základov hlavných výrobných blok'Jv jadrovej elek-
trárne. Analýza výsledkov meraní. Zlskané hodnoty
deformácií sú menšie ako hodnoty teoretické.

341.22( 430.2 +437 J :528.441.2
KADLEC, Č.-ALBERT, K. H.
Nové zaměření a obnova vyznačeni průběhu státnich
hranic mezi ČSSR a NDR a vyhotoveni nové hranič ni
dokumentace
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Č. 4, s.
103-107, 5 obr.
Bilance čtyřletého úsilí orgánfi NDR a ČSSR při za-
měření společných státních hranic. Základní údaje
o plánování Iprací, přípravě dokumentace, rekognoska-
ci státních hranic, vyměřovacích a vyznačovacích pra-
cí včetně ukázek výsledkil stabllizace hraničních zna-
kil. Výčet měřických dokumentii využitých jako pod-
kladů a deftnlce obsahu nové hraniční dokumentace
a pomocných dokumentll.

528.11
PAJlOYX, B.
HeKOTopLIe aCDexTLI DpoBepKH HYJleBLIXrKDOTe3 B reo-
)l;e3KK
rOO,ll;e3HqeCKHi!:H KapTorpaq.HqecKHi!: 0630p, 29, 1983,
No 4, CTP. 83-87, 2 pHC., 2 Ta6J1., JIHT. 5
OCHoBHble DOHIITHII MeTO)l;a npOBepKH HYJIeBblX rHno-
Te3: KpHTepHB npOBepKH, ypoBeHb 3HaqHTeJIbHOCTH, ,11;0-
BepHTeJIbHbli!: HHTepBaJI, on1H6KH npoBePKH nepBoro
H BToporo THna. qHCJIOBble npHMepbl.

528.022.1:528.13
rI1JIMAP, <1>.
K Bonpocy ypaBHKBaHKII K3MepeHHB HanpBBJleHKH cno-
C060M KpyrOBLlX npKeMOB
rOO,ll;e3HqeCKHi!:H KapTorpaq.HqeCKHi!: 0630p, 29, 1983,
No 4, CTp. 87-92, 3 pHC., 1 Ta6JI., JIHT. 4
<1>OPMYJIbI .o:JIJl o~eHKH ToqHOCTH OKOHQaTeJIbHblX yr JIo-
BblX BeJlHqHH npH ypaBHHBaHHH H3MepeHHi!: HanpaBJIe-
HHi!: cnoc06oM KpyroBblx npHeMOB. BblBe,lleHHble q.oPMY-
JIbl npHMeHlllOTCJlK pellieHHIO BonpocoB o~eHKH ToQHOCTH
H onpe.o:eJIeHHJl HaQaJIa OCHOBbIHanpaBJIeHHi!:. CTaTbll
.o:onOJIHJleT .0:0 CHX nop y Hac H3)1;aHHble ny6JIHKaI:(HH
3aHHMalOIIlHeCJl STOi!: np06JIeMaTHKoH.

528.482.4: [338.4:620.9]
MI1XAJIqAK, O. - JIYKA q, III. - JlABI1Jl, M.
113MepeHHe )l;e~OpM8ItKH OCHoBaHKH06'L8KTOBA3C V-I
rOO,lle3HQeCKHH H KapTorpaq.HQeCKHH 0630p, 29, 1983,
No 4, CTp. 92-103, 17 pKC., JIHT. 5
M8TO,llHKa H3MepeHHi!: H BbIQHCJIeHHi!: BepTHKaJIbHbIX
)l;e<PoPM~Hi!: OCHoBaHHi!:I'JIaBHbIX TeXHOJIorHQeCKHX6JIO-
KOBA3C. AHaJIH3 pe3YJIbTaToB H3MepeHHi!:. TIOJIYQeHHble
3HaQeHHII ,ll;e<PopMa~Hi!:MeHblliHe QeM 3HaQeHHII Teope-
THQeCKHe.

341.22 (430.2 +437) :528.441.2
KA)lJIEIJ;, q. - AJIEEPT. K. r.
HOBoe H3MepeHHe K 06HOBJleHHe 0603HaQeHHII TpaCCLI
rOCY)l;apCTBeHHOHrpaHH~LI Me>K)I;yqCCp H rJlP K CO-
'CTaBJIeHHe HOBOHrpaHHQHOH )l;OKYMeHTaI:(HH
reo)l;e3H'!eCKHi!: H KapTorpaq.HQeCKHH 0630P, 29, 1983,
No 4, CTp. 103-107, 5 pHC.
EaJIaHC QeTblpexrO,llHQHOrO ycnmlJl opraHOB r JlP n
qCCp npH H3MepeHHH cOBMecTHoH rpaHH~bl. OCHOBHble
)l;aHHble o nJIaHHpoBaHHH pa6oT, no.o:rOTOBKe .o:OKYMeH-
Ta~HH, peKorHoc~HpoBKe rocY,llapCTBeHHoi!: rpaHH~I, H3-
MepHTeJIbHbIX H 0603HaQalOmHx pa6OTax. 06pa3~bl pe-
3YJIbTaTOB cTa6HJIH3~HH rpaHHQHblX 3HaKOB. 0630p
H3MepHTeJIbHblX ,llOKYMeHTOBHCnoJIb30BaHHblX KaK oc-
HOBaHHi!: H ,ll;eq.HHH~HJl CO,llep>KaHHJlHOBoi!: rpaHHQHOH
,llOKYMeHTa~HH H BcnOMoraTeJIbHblX ,llOKYMeHTOB.

528.11
RADOUCH, V.
Einige aspekte der Testung von Nullhypothesen in der
Geodiisie
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 4, Selte
83-87, 2 Abb, 2 fab., Lit. 5
Grundbegrlffe des Testungsverf,ahrens von Nullhypothe-
sen: das Testungskrlterium, das Signifikanzniveau, der
Vetrauensberelch, dle Testnngsfehler doc 1, uud 2. Art.
Numerlsche Belsplele.

528.022.1:528.13
HYLMAR, F.
ZUl' Frage der Ausgleichung der in Reihen nnd Siitzen
gemessenen Richtungen
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 4, Selte
87-92, 3 Abb., 1 tab., LIt. 4
Feststellu,ng der Begll'iffe van Geonanigkeitsabschiitzung
der resultlerenden WinkeJgrUssen bel der Ausglelchung
van ln Reolhen und S1J.tzen gemessenen Rlchtungeu. Dle
abgeleoltete Formel werden ZUl' Ltisung von Genanig-
keits'absch1J.tznngsfragen und Satzursprungswahl angc-
wendet. Der Beltrag erganzt bis jl:tzt bel uns ZUl'
dlesen PlI'obleanatik herausgegebene Publika,uonen.



528.482.4:[338.4:620.9]
MICHALCAK,O. - LUKÁČ, S. - DAVID, M.
Deformationsmessungen der Objektfundamente von
Kerllkraftwerke V-l
Geodetický a kartografický ohzor, 29, 1983, Nr. 4, Selte
9Z--103, 17 Abb., Lit. 5
Moosungs-und Auswertungsverfahren der vertikalen De-
formatlonen der Fundamente van Hauptproduktions-
blOcken der Kernkraftwmkc. Messergebnlsseanalyse,.
Dle erzlelten Deformatlonswe,rte slnd klelner als dle
theoretlsche Werte.

341J22[430.2+437) :528.'141.2
KADLEC, Č.-ALBERT, K. H.
Neue Vermessung und Erneuerung des Staatsabgren-
zungsverlaufes zwischen der CSSR und DDR und Au.-
fertigung der neuen Grenzdokumentat1on
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, Nr. 4, Selte
103-107, 5 Abb.
Bl1anz des vlerjllhrlgen Arbeltsaufwands der DDR-
und ČSSR-Organen bel der Vermessung der gemein-
samen Staatsgrenzen. Grunddaten Uber :dle Arbeltspla-
nung, Dokumentatlonsvorbereltung, Staatsgrenzener-
kundung, Ve,rme'Ssungs- und Abgrenzungsarbelten elns-
schliesslich der Vorflihrung der Grenzvermarkung. Dle
Aufzllhlung decr- als Unte.rlage ausgenUtzten Verme'3-
sungsdokumentatlon und dle DeHnltlon des Inhalts
der neuen Grenzdokumentation und der Hl1fsdokumen-
te.

528.11
RADOUCH. V.
Some Aspects of Te'sting the Zero Hypotheses in Geo-
desy
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 4, pp.
83-87, 2 flg., 2 tab., 5 ref.
Baslc concepts of the method ,o,f testlng zero hyp'othe-
ses: testlng crltecr-Ion, slgniflcance level, confidence in-
terval, testlng erros of the ,first and second klnd. Nu-
merlcal examples.

528.022.1:528.13
HYLMAR, F.
To the Question af Adjustment of Dire,ction Angles
Measured ln Series and Groups
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 4, pp.
87-92, 3 flg., 1 tab., 4 re,f,
Derlvlng formuIae ťo.r estimating the accuracy of
resultlng angular quantitles wlth adJustment ,of dl-
rectlon angles measU'red ln serles and groups. Tl1e,
obtalned relat10ns are used to solvlng problems oť
estlmatlng the accuracy and cholce of the refe,rence
dlrection. The ,paper Is a supplement to ,publicatlons
concernlng thatproblem, hitheTto Issued ln Dur coun-
try.

528.482.4: [338.4:6~0.9]
MICHALČAK, O. - LUKÁC, S. - DAVID, M.
Measuring Deformations of Foundations of Objects of
tbe V-l Nuclear Power Station
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 4,pp.
92-103, 17 flg., 5 ref.
Methods of measurlng and evaluatlng verUcal defm-
matlons of foundatlons of maln productlve blocks of
the nuclear power sta,tlon. An analysls uf results of
measurements. The obtalned valu es of deformatlons
lIJrele'Ss than the,o,retlcal Dnes.

341.22[430.2+437) :528.441.2
KADLEC,Č.-ALBERT, K. H.
New Survey and Reuewal of Marking the Course
of State Boundaríes between CSSR and GDR aud Ma-
king Out tbe New Frontier Documentation
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 4,
pp. 103-107, 5 flg.
The balance of four years effort of GDR and ČSSR
authorltles ln measurlng mutual state boundarles. Ba-
slc data on ,plannlng the work, tl1e .pre1paratlon af
docU'mentatlon, recfJunalssance of state boundarles,
surveylng and marklng work Includlng examples uf
results of sta,blllzatlon of boundary-stones. Speclflca-
tlon of surveylng documents used as a basls. Delfilli-
tlon of contents of the new boundary documentatioa
and auxl1lary documents.

528.11
RADOUCH, V.
Certainsaspects des tests d'hypothěses nulles en geo-
désie
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 4, pages
83-87, 2 Iliustratlons, 2 piancl1e'S, 5 blbllographles
Notlons de base des methodelS de tests d'hypothesas
nulles: crltere du test, niveau ďimportance, Intervalle
de fldélité, erreurs de tests de premiere et seconl1e
catégorle. Exemples numérlques.

528.022.1:528.13
HYLMAR, F.
De la question d'compensation des tours d'horlzon me-
surés en séries et en groupes
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 4, pages
87-92, 3 lilustratlons, 1 p1anche, 4 blbllographles
Determlnation ďexpressions évaluatlon de, 118 pré-
clslon de grandeurs angulalre.s résuitan tes pendant 118
compensation des tours ďhorizon mesurés en sérles et
en g'roupes. Les relatlons dédultes sont uttllsées pour
118solutlon de que'Stlons d'estlmatlon de 118préclslon
et de cholx du commencement dCl tonr ďhorlzon.
L'a'l't1cle présente un complément aux publicatlons
édltées chez nous jusqu II présent traltant ce proble-
me.

528.482.4: [338.4:620.9]
MICHALČÁK, O. - LUKAč, Š. - DAVID, M.
Mesurage de délormations des bases ďuuVl"ages si-
tués dans une centrale électrique nucléaríe V-i
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No 4, pages
92-103, 17 11Iustrations, 5 blbliographles
Méthode de mesurage et restitutlon des déformatlons
verttcales des bases des prlnclpaux blocs de productlon
ďune centrale électrlque nucléaire. Analyse des ré-
sultats du mesUcr'age. Les valeurs des déformations
acqulses sont molnd,res que les valeurs théorlque,s.

34L22[ 430.2+ 437) :528.441.2
KADLEC, C.-ALBERT, K. H.
Nouveau levé et rénovation de reperes du parcours de
Ja frontiěre ďEtat entre la Tchécoslovaquie et Ja Ré-
pubUque Démocratique AlJemaude et réaJisation ďUlle
nouvelle documentation confinée
Geodetický a kartografický obzor, 29, 1983, No. 4,
pages 103-107, 5 1l1ustratlons
Bllan ďefforts ďune pérlode quadrlennale durant la-
quelle les autorltés ďEtat de 118RDA et de la CSSR.
ont procédé au levé de 118frontlere d'Etat commun,}.
Les donnéeLS de base de 118planlflcation des travaux
prépara.tlores de 118documentatlon, de 118reconnais-
sance des frontleres d'Etat, des travaux de repere et
de leNé y Inclus les spéclmens de résultats relatils
II 118stabl1lsatlon des bornes frontieres. Enumératlon
des documents de mesurage servant ďéléments de
base et déflnltlon du contenu de 118nouvelle docu-
mentatlon confinée et des documents auxl1lalres.
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Některé aspekty testování nulových
hypotéz v geodézii

Ing. Vladimír Radouch, CSc.
katedra vyšší geodézie, FSv ČVUT

v Praze

V posledních letech nastal obrovský rozmach aplikací
matematické statistiky v technických disciplinách.
Příčinu tohoto jevu můžeme hledat v potřebě objekti-
vizace hodnocení výsledků měření a usnadnění roz-
hodování, svázaného s tímto hodnocením. Jednou vel.
kou oblastí matematické statistiky, která je předmě-
tem zájmu i nástrojem snadnějších rozhodování je
testování statistických hypotéz. V geodézii se již
stalo vžitým pravidlem, že číselné výsledky měření
jsou vždy doplněny charakteristikami přesnosti. Tyto
výsledky pak často podrobujeme důkladnému zkou-
mání a to nejen jednotlivé naměřené hodnoty, ale i je-
jich různě vytvořené funkce (průměry, vyrovnané
neznámé, parametry aproximačních funkcí, výběrové
střední chyby a další). Samozřejmě všechna zkoumání
provádíme pod zorným úhlem přesnosti vykonaných
měření (střední chyby měření nebo jejich odvozeniny).
Právě ve zkoumání kvality výsledků nám pomáhají
aplikace matematické statistiky. Při všech aplikacích
bychom měli být velmi obezřetní a respektovat před-
poklady, omezení nebo definice, které byly použity
při odvozování obecných postupů.

Úkolem článku je ukázat na některé nepřesnosti
a úskalí při aplikaci testování statistických hypotéz.
Hned v úvodu bychom chtěli zdůraznit, že nejvíce
problémů souvisí se dvěma důležitými pojmy, na které
se článek soustředí:
1. Dost nešťastně volený název "nulová hypotéza",

který budí v uživateli pocit, že v procesu testování
musí jít o nějakou nulu;

2. omezení pozornosti při rozhodování o volbě rizika
testování na tzv. chybu prvního druhu.

Naší snahou bude ukázat podstatu problému bez vel-
kých nároků na teoretická odvození a znalosti mate-
matické statistiky.

Mějme náhodný výběr X = (Xl' X2, ••• , Xn) ze základ-
ního souboru s libovolným rozdělením. Předmětem
našeho zkoumání je platnost tvrzení o některém
parametru e tohoto rozdělení (např. střední hodnota
E(x) je rovna určité konstantě E(x) = kol. Jiným
možným případem může být tvrzení, že rozdělení
souboru, z něhož náhodný výběr X pochází, patří
k určitému typu rozdělení (např. pochází z normálního
rozdělení). Takováto tvrzení, týkající se rozdělení
(jeho parametrů nebo tvaru) základního souboru
náhodných veličin se nazývají statistickou hypo-
tézou. Postup, který používáme k ověření, zda daná
hypotéza platí či nikoliv, je testem statistické hypoté-
zy. Hypotézu, jejíž platnost se ověřuje, nazýváme

testovanou nulovou hypotézou a označíme ji Ho.
Proti testované hypotéze Ho stavíme tzv. alternativní
hypotézu, kterou označíme H*. Test statistické hypo-
tézy Ho proti alternativě H* je postup, kterým
na základě náhodného výběru buď zamítneme
testovanou hypotézu Ho (tj. přijmeme alternativu H*)
nebo nezamítneme testovanou hypotézu Ho (za-
mítneme alternativu H*).

Volba alternativní hypotézy není libovolná, ale vy-
plývá z konkrétní situace a z možných rozhodnutí,
ke kterým test povede.

K testu hypotézy Ho proti H* použijeme funkci
f = f(X), která se nazývá testovacím kritériem.
Množinu hodnot, jichž tato funkce může nabýt, roz-
dělíme na dvě vzájemně se vylučující části a to na
obor W a obor doplňkový. Jestliže hodnota testovacího
kritéria f, vypočtená z výběrových hodnot X padne
do kritického oboru W, zamítáme testovanou hypo-
tézu Ho (tj. přijímáme alternativní hypotézu H*).
Jestliže hodnota testovacího kritéria nepadne do kri-
tického oboru W, hypotézu Ho nezamítáme. Hovoříme
tak o testu hypotézy Ho, založené na kritickém oboru
W. Velikost tohoto kritického oboru můžeme volit.
Pravděpodobnost toho, že hodnota testovacího krité-
ria padne do kritického oboru W nazveme hladinou
významnosti nebo též rizikem lX. Podrobněji se
touto pravděpodobností budeme zabývat ve vzorci (2).

3. Některé aspekty testovacích postupů

Všimněme si nyní podrobněji hypotéz Ho a H*. Obě
dvě hypotézy se týkají některého parametru e roz-
dělení. Označíme-li Q prostor hodnot, jichž může e
nabýt, pak testovaná hypotéza Ho tvrdí, že e patří
do oboru w, který je určitou podmnožinou prostoru Q.
Obsahuje-li w jediný bod, je Ho tzv. hypotéza jedno-
duchá, jinak je Ho hypotéza složená. Alternativní
hypotéza H* tvrdí, že e patří do oboru w*, který je
také podmnožinou Q. O w a w* platí, že obě jsou dis-
junktní neprázdné množiny. Je-li w* jednobodovou
množinou, bude H* hypotézou jednoduchou, jinak je
H* hypotézou složenou. Tato úvaha je důležitá při
tvorbě hypotéz a vyslovování závěrů. Volbu hypotéz
a jejich charakter si ukážeme na příkladech:

Příklad 1.1
Víme, že průměrný podíl špatně změřených hodnot
při současné technologii použití geodetického přístroje
je 0,01 (pravděpodobnost špatného měření P = 0,01).
Tento podíl byl příliš vysoký, proto byly provedeny
jisté změny v technologii s cílem snížit počet chybných
měření. Na základě náhodného výběru máme posoudit,
zda se tyto změny projevily očekávaným efektem.
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a) přfk lad 1,1

~

Ho:P:O.D1
H"': PL 0,01

o.

--P
0101

b)ThP.řiklQd1,2 ex __H_o:_P:0101
~_ H': P'O,01

P
0,01

Nulová hypotéza bude Ho: P = 0,01 a hypotéza
alternativní H* : P < 0,01 (účinnost změny bude
ve snížení pravděpodobnosti chybného měření). Za-
mítnutí nulové hypotézy bude znamenat, že realizace
změn vedla ke zlepšení kvality výsledků. Hypotéza
Ho je hypotéza jednoduchá O) = {P = 0,01}, hypotéza
H* je hypotézou složenou 0)* = {O< P < 0,01},
skládající se z množství jednoduchých hypotéz (např.
Ht :P = 0,001, Hi: P = 0,002 atd.).

Příklad 1.2

Vyjděme ze stejného případu jako v příkladě 1.1 pouze
s tím rozdílem, že cílem zavedení nové technologie je
snížení provozních nákladů. Zajímá nás, zda snížení
nákladů není provázeno zhoršením jakosti výsledků
měření. Nulovou hypotézou bude tvrzení o nezměněné
kvalitě,. tedy Ho: P = 0,01, alternativní hypotéza
bude hypotéza o zhoršení kvality, tj. H* : P > 0,01.
Zamítnutí nulové hypotézy povede k potvrzení do-
mněnky, že snížení nákladů vedlo ke zhoršení kvality.
Hypotéza Ho je hypotéza jednoduchá O) = {P = 0,01},
hypotéza H* je hypotéza složená 0)* = {0,01 < P <
< I}.
Příklad 1.3

Vyjděme opět ze stejného případu a uvažujme situaci,
že zachováme technologii, ale vyměníme přístroj.
Budeme chtít ověřit, zda došlo ke změně kvality mě·
ření, přičemž nemáme důvod k domněnce, že změna
vedla spíš ke zlepšení než ke zhoršení kvality nebo
naopak. Jestliže pravděpodobnost špatného měření

byla původně 0,01, budeme testovat nulovou hypoté-
zu Ho: P = 0,01 proti alternativní hypotéze H*:
P =1=0,01 (tedy lepší nebo horší kvalita). V případě
zamítnutí nulové hypotézy budeme pokládat změnu
v kvalitě měření za prokázanou. Hypotéza Ho je hy-
potéza jednoduchá O) = {P = 0,01}, hypotéza H* je
opět hypotéza složená 0)* = Q - 0).

Všimněme si toho, že ve všech třech příkladech
byla stejná nulová hypotéza, ale alternativní hypotéza
byla v příkladě 1.1 levostranná alternativa (viz obr.
la), v příkladě 1.2 pravostranná alternativa (viz
obr. lb) a konečně v příkladě 1.3 dvoustranná alter-
nativa (viz obr. lc). Tato okolnost je důležitá pro
určení intervalu spolehlivosti, což je interval
možných hodnot funkce f = f(X) za předpokladu
platnosti Ho' Zvolíme-li riziko <x, pak číslo (1- <X)

nazýváme koeficientem spolehlivosti a interval (JI' f2)'
odpovídající zvolenému <X, s krajními body fl a f2
nazveme 100 (1- <X) procentním intervalem spoleh-
livosti pro funkce f:

Vidíme, že obě nerovnosti f < f1 11 f :::o: f2 vymezují
kritický obor W a obě pravděpodobnosti <Xl a <X2

sečteny dávají riziko <x.

Jestliže <Xl >O a <X2 >O nazyvame (JI' f2) dvou-
stranným intervalem spolehliv03ti a případy <Xl = O
nebo <X2 = O jednostranným intervalem spolehlivosti.

Při používání uvedeného postupu testování se můžeme
dopustit dvojího druhu chyby:

A) Hypotéza Ho platí, avšak na základě výběro-
vých hodnot ji zamítáme, tj. učiníme závěr, že hypo-
téza Ho neplatí (tedy platí alternativní hypotéza H*).
Tato chyba se nazývá chybou prvního druhu.

Chyba prvního druhu spočívá v zamítnutí testo-
vané hypotézy Ho, když Ho platí.

B) Hypotéza Ho neplatí (tj. platí alternativní hy-
potéza H*), avšak na základě výběrových hodnot ji
nezamítáme. Tato chyba se nazývá chybou druhého
druhu.

Chyba druhého druhu spočívá v nezamítnutí testo-
vané hypotézy Ho, když Ho neplatí.

Všimněme si pravděpodobnosti obou těchto chyb.
a) Chyby prvního druhu se dopustíme tehdy,

když Ho platí, ale testovací kritérium f nabude hod-
noty z kritického oboru W. Pravděpodobnost chyby
prvního druhu, kterou jsme si již označili <X je tedy
rovna

což čteme: <X je pravděpodobnost, že f bude z oboru W
při platnosti hypotézy Ho. Tato pravděpodobnost
určuje velikost kritického oboru W (jak jsme již po-
znamenali, je to Wadina významnosti neboli riziko).
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Kritický obor velikosti a: si budeme označovat jako
W",. Je-li hypotéza Ho složená, označíme W", kritický
obor, pro který platí

P(fE Wa: I Ho) < a: a tudíž

pro každé e E w. Hovoříme pak o testu hypotézy Ho
na hladině významnosti a:.
b) Chyby druhého druhu se dopustíme tehdy,

když Ho neplatí (platí tedy H*), ale testovací krité-
rium nenabude hodnoty z kritického intervalu W",.
Označírae-li si pravděpodobnost chyby druhého druhu
(1 - (3), bude platit

l-f3 = P(ff/; W", IH*) = (3)

= l-P(fE W", I H*).
Místo pravděpodobnosti chyby druhého druhu uvažu-
jeme někdy pravděpodobnost

která se nazývá síla testu hypotézy Ho, založeného
na kritickém oboru W~. Síla testu vyjadřuje tedy
pravděpodobnost, že zamítneme testovanou hypotézu
Ho, platí-li alternativní hypotéza H*. Jestliže je H*
složenou hypotézou, můžeme stanovit sílu testu pro
každý bod oboru w*, který je alternativní hypotézou
vymezen.
Při testu hypotézy Ho proti alternativě H* bychom

chtěli, aby pravděpodobnosti a: i (1 - (3) chyby první-
ho i druhého druhu byly minimální. V matematické
statistice se dokazuje, že pro daný rozsah výběru n
a pro dané testovací kriterium f snížení hladiny vý-
znamnosti a:má za následek zvýšení pravděpodobnosti
(1 - (3) a naopak.

Příklad 2.1

Předpokládejme, že ze souboru s normálním rozděle-
ním N(x*, (2) byl získán výběrový soubor rozsahu n
na testování nulové hypotézy Ho: x* = ko proti
alternativě Hr : x* = kr, přičemž kr < ko. Dále před-
pokládáme, že je známa základní střední chyba a.
Testovacím kriteriem bude funkce (*x je výběrový
průměr)

*x-ko
a
Vn

která za předpokladu, že Ho je správná, má normální
rozdělení N(O, 1). Budeme dále požadovat, aby pravdě-
podobnost chyby prvního druhu byla rovna a:, poně-
vadž se jedná o jednostranný interval spolehlivosti,
použijeme rovnici (1) s uvážením a:2 = O, a označíme
fr jakof",

(

*x- ko )P(f~/.) ~ P Vn <I. ~.

Nechť je např. ko = 5, kr = 3, a = 2, n = 25 a zvolme
a:= 0,05. Potom z tabulek normálního rozdělení
najdeme pro a:= 0,05 hodnotu

*x-5----- < -1 6452 - ,

V25-

2.1,645
*x < 5 - V- - 4,342.25

Ja,kmile máme definovanou oblast zamítnutí Ho,
potom snadno vypočteme sílu získaného testu. Z de-
finice síly testu rov. (4) vyplývá

Protože za předpokladu, že hypotéza H! : x* = 3 je
správná, bude mít proměnná

*x-3
2

V25

normální rozdělení N(O, 1), můžeme sílu testu vyjádřit
v ekvivalentním tvaru

f3 =P (~3 < 4'3~~3). =

V25 V25

(

*x-3 )= P _2_ < 3,372 = 0,9996.

V25-

Vidíme, že síla testu je velmi velká a podle toho
pravděpodobnost chyby druhéhQ druhu podle rov. (3)
bude velmi malá

Nechme příklad stejný jako 2.1, pouze změníme alter-
nativní hypotézu na H2 : x* = 4.
Vyjdeme opět z definice síly testu (4) a dostaneme

nyní

f3 = p( *~4 < 4'3~4) =

V25 V25

~ P ( '~~4 < 0,855) •. 0,804

1 - f3 = 1 - 0,804 = 0,196.

Vidíme, že se pravděpodobnost chyby druhého druhu
podstatně zvýšila z 0,0004 na 0,196. Tedy prakticky
máme sice riziko chyby prvního druhu 5 %, ale riziko
chyby druhého druhu 19,6 %' Kdybychom opravdu
chtěli testovat Ho proti této alternativě H:, bylo by
zřejmě rozumnější ustoupit z požadavku a:= 0,05
a tím snížit riziko chyby druhého druhu. Změnu IX

a tím následnou změnu (1 - (3) ukážeme na následují.
cím příkladě 2,3.
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a •

II 0,05 0,07 I 0,09 i 0,10 (l,l! 0,12c,
II

*x-5 --1,645 -1,476 -1,341 -1,282 -1,227 --1,175
2

:s;
--
V25

*x :s; 4,342 4,410 4,464 4,487 4,509 4,530
-

*x --- 4 0,855 1,025 1,160 1,218 1,272 1,325--~ -

I~-_._.~

IVE ,
-

(-I 0,S04 0,847 0,877 0,888 0,S98 0,907

(1 -- rn 0,196 I 0,153 0,123 0,112 I 0,102 0,092

Příklad 2.3

Nechme příklad stejný jako příklad 2.2 a registrujme
výsledky při změně lX od 0,05 do 0,12 (tab. 1).
Z výsledků a srovnání hodnot lX a (1 - (3) vidíme, jak
se zvýšením lX pomalu klesá hodnota (1 - (3). Zřejmě
optimální volbou rizika lX bude buď lX = 0,10 nebo
lX = 0,11 u nichž hodnota (1 - (3) nabývá přibližně
stejné velikosti.
Kdybychom chtěli zachovat původní riziko lX = 0,05

a přitom snížit v příkladě 2,2 riziko chyby druhého
druhu, museli bychom zvýšit počet měření n ve vý-
běru.

Příklad 2.4

Ponechme znění příkladu 2,2 a hledejme počet měření n
ve výběru takový, abychom mohli ponechat riziko
lX = 0,05 a snížili riziko chyby druhého druhu na
(1 - (3) = 0,01.
Oblast zamítnutí Ho nyní bude

2.1,645 3,29
*x < 5 - Vn = 5 - Vn '

a z podmínky (1 - (3) = 0,01 vyplývá {3= 0,99 a tudíž5-~-41_ *x-4 Vn _
{3 - P 2_ < ~ - 0,99

Vn Vn c

p ( '*4 < -1,645+ 0,5Vn) ~ 0,99

2,326 = -1,645 + 0,5 Vn
3,971 = 0,5 Vn

63 ~= n

Rozsah výběru by "musel tedy byt n = 63, abychom
zachovali původní požadavek rizika lX i nový požada-
vek rizika (1 - (3). Na závěr příkladu ještě ukážeme,
jak by se postupně měnil potřebný počet měření n
výběru s různou volbou rizika (1 - (3) při ponechání
lX = 0,05 (tab. 2).

5. Závěr

Cílem článku bylo:
1. Připomenout, že nulovou hypotézou může být li-
bovolná základní hypotéza, která se týká tvrzení
o parametrech nebo tvarech rozdělení pravděpo-
dobnosti - tedy nejen o nulové střední hodnotě
rozdělení. Rozhodující pro testování nulové hypo-
tézy Ho je formulace alternativní hypotézy H*,
na níž závisí nejen tzv. druhá chyba testování, ale
i to, zda interval spolehlivosti bude jednostranný
nebo dvoustranný.

2. Ukázat, že riziko testovacího postupu nespočívá
pouze v riziku zamítnutí nulové hypotézy, když
platí, ale také v riziku (1 - (3) ponechání platnosti

Ho: x = 5 0\= 0,05
H':: x =3 (1-8i=O,0004
GX =0,4 (n=25)

x=3 4,34 x"= 5

b vi) prlklod 2,2

Ho: x=5 ""=Op5
Hl: x =4 (Hl)~0,20

Cl.= 0,4(~= 25J
x

x =4 4.34 x=5

" I

c) prlklod 2,4

Ho: x = 5 0(=0,05

H1: x =4 (1-/J)=OP1

~.= 0,25 (n=63)

x
x=4 4,59 x&5

Obr. Z: Riziko testování prvého a druhého druhu
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I-tJ 0,01

-!
0,02 0,03 0,04 0,05 0,10

tJ 0,99 0,98 0,97 0,96 0,095 0,90

-1,645 + 0,5 Vn 2,326 2,055 1,881 1,751 1,645 1,232

0,5 Vn 3,971 3,700 3,526 3,396 3,290 2,927

n 62,7 54,8 49,7 56,1 43,3 34,3

nulové hypotézy Ho, když platí alternativní hypo-
téza H*. Je tudíž vhodné posoudit požadavek rizika
lX s ohledem na riziko (1 - tJ). Obecně platí, že se
zmenšujícím se lX se vždy zvětšuje riziko (1 - tJ).
Jestliže zjistíme, že obě zformulované hypotézy
nedávají pro nás postačující rizika, jedinou cestou
ke zlepšení situace je zvýšení počtu měření ve vý-
běru, který používáme k testování.
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VUGTK

K otázce vyrovnání osnov směrů
měřených v řadách a skupinách

Cílem tohoto příspěvku je stanovit výrazy pro odhad
přesnosti výsledných úhlových veličin při vyrovnáni
osnov měřených v řadách a skupinách na základě
důsledné aplikace obecných zásad vyrovnání.

Východiskem našich úvah bude snaha zpracovat
výsledky měření podle tzv. lineárního modelu, který
je dán vztahy (viz např. [1])

kde I je náhodný vektor měřených veličin, A matice
známých koeficientů, x* vektor neznámých para-
metrů, e náhodný vektor s nulovou střední hodnotou
E(e) (tedy vektor nahodilých chyb) a varianční maticí
D(e) = (12. Qz, kde (1 je neznámý parametr (jednotková
střední chyba) a Qz je známá matice (váhových koefi-
cientů).

Pozn.:
Jde o vyrovnání měření zprostředkujících.

Ing. František Hylmar,
Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.

Obrázek 1 znázorňuje situaci při měř'ení j-té skupiny
Symbolljj, i = 1, ... , n, k; j = 1, ... ,8, označuje

neredukované průměry měřeIÚ ve dvou řadách (viz
tab. 1), n je počet směrů v osnově, 8 počet skupin.
Měřených veličin je proto n.8.

Zavedení neznámých je zřejmé z obrázku 2.
Neznámých parametrů ve vyrovnání bude n + 8-

- 1, a to 8 orientačních posunů Zl' ••• , Zs a n - 1
úhlů X2, ••• , Xn mezi bodem 1 a body 2, ... , 11.

(a) Z vyrovnání vylučme opakovaná měření lki na
bod 1. Považujme je pouze za kontrolní.

(b) Předpokládejme, že vektor I, který je tvořen nere-
dukovanými průměry ze dvou řad, je ovlivněn
kromě stálé složky A.x* již pouze nahodilými
chybami (vektor e).
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nulový směr 10'
v J -té skupině I

I

(c) Dále předpokládejme, že směry Zij jsou určeny
vzájemně nezávisle a se stejnou přesností, tj. že
matice Qz je jednotková.

S uvážením předpokladů (a), (b), (c) sestavíme podle
obrázků 1 a 2 rovnice oprav

+ X,,-Z"1
-Zl~
-Z22

1 O ., . O O ... O
1 O .. . O 1 ... O· . .· . .
i O ... O O . .. i
O 1 ... O O . .. O
O 1 ... O 1 . .. O

O 1 . , . O O ... i
I

1
00 ... 1 O . .. O
O O .. . 1 1 .. . O· .
Lb ó ... 1 O . .. iJ

I.,,/,'l = [ln ••• Zn1 IZ12 ••• Zn2 I IZ18 ••• ZnsF,

VS",l = [Vn' •• V"1 I V12 ••• V"2 I I V18 •.. Vns]T.

4. Výpočet vyrovnaných neznámých (odhadů neznámých
parametrů)

nZ1 + X2 + + Xn = Z.l

nzs + X2 + + Xn = Z.S

Zl + + Zs + SX2 = Z2.

Zl + ... +Z, + SXn= Zn. ,

maticově pak
(ATA).x = A7'I, (4)

kde

r···o 1 ... 11s •• .
T O ... n i ... 1

(A A).~_,. OH-' ~ 11 ... 1 s O -
n-1 : .

...• s)Li 1 O

= [nE8; 8' 18,n-1 J
1"-1,8' sEn_1, n-l '

(1) ATlnH_l'1 = [l.l ... Z.8 IZ2 •••• Zn.F •

Užili jsme následujícího označení:
8

Zi. = Zil + ... + Zi8 = ~ Zij je "řádkový součet" (viz;=1
n

Z.i = Zli + ... + Zni = ~ Zii je "sloupcový součet"
i=1

(viz tab. 1),

E značí jednotkovou a I "jedničkovou" matici, jak je
zřejmé z rovnice (4). Použití obvyklých sumačních
symbolů by bylo nepřehledné.
Sečteme-li posledních n - 1 rovnic soustavy (3) a ode-
čteme-li je od součtu prvních s rovnic, dostaneme
vztah

Zl + + Z8 = Z.1 + ... + Z.8 - Z2. - ••. -

-Zn. = Zl..
Ten postupně odečítáme od poslednich n - 1 rovnic
soustavy a získáváme neznámé X2, ••• , x••

1 1 Z'x· = - (l -Z )= - .
1 8 I. 1. 8 1.'

Veličiny
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jsou obvykle používané redukované směry neboli
úhly mezi počátečním bodem 1 osnovy a ostatními
body 2, ... , n (viz tab. 1 a obr. 1).
Neznámé orientační posuny Zl"'" Zs získáme

z prvních s rovnic soustavy (3), které upravíme s po-
užitím redukovaných směrů ZL na tvar

1, Z' Zzi = --((x2 -Z2i) + ... + (Xn- ni)-n li),n

j = 1, ... ,8.

Zavedeme-li veličinu Vij vztahem (viz tab. 1)

Vii= Xi -l~j, i = 1, ... , n, j = 1, ... ,8, (7)

VIj = O,

Pozn.:
V měřickém zápisníku (viz tab. I) se počítají vyrovnané
úhly X2, ..• , x" podle vzorců (5) jako aritmetické prů-
měry redukovaných směrů. Orientační posuny jsou
prakticky nepoužitelné, nevyčíslují se.

5. Odhad jednotkové střední chyby měření směrů lij

Platí

yT.y

sn- (n+ 8-1)
Opravy Vij vypočteme dosazením neznámých x2,

x," Zl' .•• , Zs do rovnic oprav (1).
Rovnice (1), (8), (7), (6) dají vztahy

1
vn = -- V.1n

1
VitI -- V.1n

1
--V.s

n

1
V2S -- V.s

n

1
Vns = Vns -- V.s

n
Pozn.:
Použití těchto vztahů v zápisníku měření viz v tab. l.

V l'v, I V . 1 . Vv • 1e lOmy - n .i' J = , ... , 8, JSou opravy meren1 li

na počáteční bod osnovy. Viz též [2] str. 240, kde se
ke stejným vztahům dospělo zajímavou úvahou.

I
l( n-l)- Es s + ----Is·s ,n' 8 •

Q=
1

--1"-1 s8 •

6. Výpočet matice váhových koeficientů vektoru
neznámých

K jejímu výpočtu použijeme následujících dvou tvrze-
ní.

(i) výpočet inverze symetrické matice roz-
dělené na bloky

Nechť C, O jsou symetrické matice takové, že
všechny inverzní matice dále uvedené existují. Pak
platí

[
C, B]-l= [C-1 + SR-1ST, -SR-I]
BT, O -R-1ST, R-1'

kde R= O - BTC-1Ba S = C-1B.
Důkaz se provede výpočtem matic M, N, P z rovnice

[c , B].[M , P 1= [E , OJ.
BT, O pT, NO, E

(ii) výpočet inverze jedné speciální matice

Platí

(aEk k + blk· k)-l = (2- Ek k - ( b klik. I,,) ,
.' . a' a a + J)

kde a, b jsou vhodná čísla.

Tvrzení se dokáže výpočtem koeficientů c, d z rov-
mce

ATA = (nEs •.s, Is •.n-1].

In-1;s, 8En-l; n-1

R-1 1 E 1 I= 8 n-l. n-l +8 n-l. n-1 ,

S = -~ls."-l' -SR-l = -+ls'''_l'

C-l + SR-1ST= : (Es.s + n -; 1 Is•s)

-+ls•n-1 1
~ (En-1•"-1 + ln-I. n-l) ,
8
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·~ZlZl •• , ~ZlZS ~Zl"2'" ?zl"n1. .. .
Q = IQZSZl... QZřs , Qzsx2' .. Qzsxn

~"2Zl ••• ~xnzll~x2X2 ~x2xn

LQx z ••• Qx z IQa x cia' x28 ns n2 nn

Pozn.:
Odhadem varianční matice vektoru vyrovnaných ne·
známých je matice m~,Q.

(i) střední chyba úhlu Xi mezi počátečním
bodem 1 a body 2, ... , n osnovy (viz obr. 3)

Zřejmě platí

mx'= mo·VQx.x'= moV2, i=2, ... ,n. (12)
• • • 8

(ii) střední chyba úhlu OJij mezi běžnými body
i, j osnovy, tj. i, j = 2, ... , n (viz obr. 3)

Úhel OJjj můžeme psát jako

OJij = [-1,1].[:;]-
Pak Plat: _ 2 [QXi"'i' QXiXj1 [-11

mWij - mo·[-I, 1]. Q" Q.,' 1 =
x3x", ' xJxJ

2 1 [2,IJ [-1]= mo's[-I, 1]. 1,2 . _ 1

Rovnice (12) a (13) podávají dvě důležité informace
o hodnocení přesnosti vyrovnaných veličin:
a) střední chyba vyrovnaného úhlu Xi (vypočteného

podle (5)) mezi počátkem (bodem 1) a libovolným
bodem osnovy je shodná se střední chybou úhlu OJij

(vypočteného z rozdílu Xj - x;),
b) střední chyba mXi je s V2 vyšší oproti dosud použí.

vané hodnotě mol Vs.

<f,
--o j::2,.",n

~..•i=2, ... ,n.«',.
- .• J=2 •...• n

ad (a) Nabízejí se dvě možnosti, jak zapojit i opakova.
ná měření lkj,j = 1, ... ,8, na počáteční bod 1
do vyrovnání:

(i) zavést novou neznámou Xk a přidat k (1) rovnice

Vkj = Zj + Xk -lkj, j = 1, ... ,8.

(ii) přidat k rovnicím oprav z (i) navíc podmínku
Xk= O.

V případě (i) zůstávají zde odvozené rovnice beze
změny, pouze místo n se všude píše n + 1. Případ (ii)
je složitější.

Opakovaná měření na počáteční bod nevyrovnává
a považuje jen za kontrolní např. Ryšavý, viz [2],
str. 238-243. Tuto možnost nevylučuje ani Krajčí
v [3] (str. 22), i když opakovaná měření vyrovnává
podle (i).

ad (c) Lineární model lze vytvořit i v případě, že za
měřené veličiny se vezmou redukované směry
lij, viz např. [3], kde však postup není správný.
V tomto modelu není třeba zavádět neznámé
Zl' ••. , Z81 zůstanou pouze X2, ••• , Xn•

Matice Q; veličin liJ není jednotková, protože spo-
lečné redukční členy způsobují vzájemnou závislost
lij. Při uvážení těchto okolností se pak dospěje ke stej-
ným výsledkům, jako jsou výše uvedené.

Souhrn výsledků:

1. Stanovení předpokladů (a), (b), (c), ze kterých
odvození vychází a jejich některých variant.
2. Odvození oprav měřených prvků (10) a počtu

nadbytečných měření (oprava vli viz [2], str. 242).
3. Odvození tvaru matice Q = (ATA)-l. Ukazuje

na značné korelace mezi vyrovnanými úhly. Chybně
se počítá střední chyba úhlu Xi jako mol Vs.
4. Výpočet středních chyb mXi a mwii' Rovnice (12)

a (13) mají praktický význam. Ukazují, že úhly mezi
počátkem a běžnými body osnovy jsou určeny se stej-
nou přesností jako úhly mezi běžnými body navzájem.
To znamená, že počátek je bod rovnocenný ostatním
bodům osnovy, nemá výsadní postavení. Použití
neměřického bodu (např. hromosvodu) jako počátku
osnovy je z teoretického hlediska zbytečné a prakticky
nehospodárné. Je však přirozené vzít za počáteční
bod nejlépe identifikovatelný měřický bod osnovy.
K tomu viz [2], str. 239.

Vyrovnání osnov směrů v řadách a skupinách je
základní úlohou v geodetické praxi, přesto však v lite·
ratuře dosud nebylo uspokojivě popsáno.

Cílem článku bylo podat exaktní a z daných před.
pokladů vycházející ř'ešení problému podle obecných
vztahů vyrovnávacího počtu, na jehož základě by bylo
možno postavit seriózní diskuse o praktických apli-
kacích této metody měření.
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katedra geodézie a pozemkových úprav

FSv ČVUT v Praze

Meranie deformácií základov
objektov jadrovej elektrárne V-i

Meranie deformácií základov stavebných objektov
poskytuje cenné informácie o správaní objektov v da·
nom prostredí a čase. V poslednom desaťročí požiadav-
ky na tieto merania kvantitatívne a kvalitatívne
narástli. Príčinu zvýšeného záujmu treba vidíeť jednak
v tom, že z dovodov ochrany poInohospodárského
podneho fondu a ochrany životného prostredia stavby
sa navrhujú a budujú na menej cenných pozemkoch
s horšími geologickými, hydrogeologickými a základo-
vými podmienkami a jednak v tom, že sa budujú
stavebné objekty neobvyklých konštrukcií a rozmerov
alebo objekty, pri ktorých hlavné priemyselné zaria-
denia (napr. turbogenerátory - TG) sú uložené na
osobitných základových konštrukciách.
V ČSSR v poslednom období sa budujú ako ener-

getické zdroje jadrové elektrárne (JE), ktoré pre rozvoj
národného hospodárstva majú mimoriadny význam.
S budovaním a správaním sa objektov JE v procese
výstavby a prevádzky nemáme v ČSSR skúsenosti.
V príspevku uvedieme niekoIko poznatkov o správaní
objektov a kouštrukcií JE 2 X 440 megawattov (MW)
za jej výstavby a prevádzky.
V tepelných a vodných elektrárňach, vzhIadom

na zložitosť a náročnosť geometrických parametrov
prevádzkových zariadení sú predpismi požadované
systematické merania posunov a deformácií vo všet-
kých základových podmienkach. Platí to tým viac
o JE, kde požiadavky na stabilitu základov objektov
a prevádzkových zariadení sú doležitejšie a rozsiah·
lejšie z hfadiska funkčnej spoIahlivosti a bezpečnosti.
Meraním posunov a deformácií stavieb rozličnými

fyzikálnymi meraniami získavajú sa informácie, ktoré
tvoria podklad na:
- overovanie stability a deformácií základov objek-

tov a ich konštrukcií a na prognózu ich ďalšieho
vývoj a,

- porovnávanie skutočných a predpokladaných teo-
retických hodnot deformácií. Ciefom tohoto po·
rovnávania je zistenie, či nedochádza k veIkým

Prof. Ing. Ondrej Michalčák. CSc.•
Ing. Štefan Lukáč.

Katedrageodézie SvF SVŠT. Bratislava
- Ing. Milan David. CSc .•

Energoprojekt. Praha

rozporom medzi výpočtom a skutočnosťou. Rozpo-
ry možu signalizovať vadu konštrukcií, chyby
v predpokladoch alebo nedostatky v meraniach.
Na základe výsledkov meraní sa realizujú potrebné
opatrenia za účelom včasného odstránenia závad,

- overovanie kvality realizovaného postupu a techno-
lógie výstavby,

- overovanie vplyvu prostredia, zaťaže~1.iaa prevádz-
ky na stabilitu, funkčnú spofahlivosť a bezpečnosť
objektov.
Poznatky získané z vyhodnotených výsledkov me-

raní umožňujú racionálnejšie využívanie prírodných
podmienok, vedú k vyššej efektívnosti pri projekto-
vaní nových objektov, najma z hradiska optimálneho
navrhovania konštrukcií, materiálov a budovania
objektov. Okrem toho, získané poznatky významne
prispievajú pre rozvoj teórií stavebnej mechaniky
a mechaniky zemín (namerané hodnoty sadania zá-
kladov umožnia spresniť deformačný modul podložia),
zakladania a projektovania nových objektov.

Pri JE sú predmetom merania zvislých deformácií
predovšetkým základy hlavného výrobného bloku
(RVB) najma: základy TG, reaktora, karbotážnych
veží, objektov špeciálnych prevádzok, chladiacich
veží, ventilačného komína a základy ďalších objektov
alebo budov, prípadne technologických zariadení
elektrárni, pri ktorých sú vzhradom na nepriaznivé
základové podmienky predpokladané nerovnomerné
deformácie alebo sa v priebehu výstavby zistia vizuál.
ne deformácie.
Projekt merania posunov a deformácií spracováva

projektant, za spolupráce investora, statika, geológa,
technológa, dodávateIa a geodeta - vykonávateIa
meraní. Za úplnosť zodpovedá generálny projektant.
V našom prípade projekt merania sadania základov
RVB elektrárne vypracovali Energoprojekt Praha
za spolupráce Katedry geodézie Stavebnej fakulty
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
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(SVŠT), pričom sa zohIadnili niektoré zásady a usta-
novenia ČSN 73 0405 "Měření posunů a přetvoření
stavebních objektů a jejich částí" a skúsenosti so-
vietskej projektovej organizácie LOTEPv Leningrade
[1,2].

3. Popis elektrárne, geologické, hydrogeologické
a základové podmienky

Ide o technicky a prevádzkovo náročnú stavbu budo-
vanú v zložitých geologických a základových pod-
mienkach, kde prognózované hodnoty nerovnomer-
ných sadaní a celkové deformácie majú mimoriadny
význam pre funkčnú spoIahlivosť a bezpečnosť objek-
tu. Okrem toho ide v našich podmienkach o experi-
mentálnu stavbu, budovanú v neoverených geologic-
kých a základových podmienkach (na sprašových
hlinách) s novou základovou konštrukciou s veIko-
rozmernými TG.

RVB elektrárne pozostáva z dvoch energetických
celkov. Po funkčnej a konštrukčnej stránke sa skladá
z niekoIkých častí, ktoré sú umiestnené v jednom
komplexe budov (obr. 1). Najprácnejšie a funkčne
najdóležitejšie časti' elektrárne sú objekty RVB,
ktoré tvoria reaktory, parogenerátory a zariadenia
prvého okruhu [5]. Budova reaktorov je založená na
súvislej základovej doske. Strojovňa v rade "A" na
železobetónových pozdÍžnych pásoch a v rade "B"
na pitolách "Franki" kombinovaných s podzemnými
železobetónovými stenami. Základy TG tvoria železo-
betonové monolitickékonštrukcie, ktoré pozostávajú zo
základovej dosky, nosných stÍpov a horného turbíno-
vého stola. Základy TG majú úplne novú koncepciu
voči základom posledne vybudovaných tepelných
elektrární v ČSSR (Tušimice, Dětmarovice, Chvale-
tice a i.). Rozdiely spočívajú nielen vo veIkosti a v za-
ťažovacích účinkoch, ale najma v spósobe uloženia TG
na základovej konštrukcii (obr. 2). TG 220 MW po-

zostávajú z dvoch nízkotlakových telies (NT) s troma
oceIovými priečnikmi, ktoré sú súčasťou statorov.
Železobetónové priečniky sú len v krajných vysoko-
tlakových častiach (VT) a v časti generátora (G).
Usporiadanie TG je pozdÍžne (obr. 3).

Podložie stavby po geologickej stránke tvorí vrstva
spraší a sprašových hlín, ktoré sú uložené, na Hoch,
pod ktorými sú štrkopiesky, resp. piesky. Uzemie má
pomerne stály hydrogeologický režim. Podzemná
voda je v hÍbke 18-25 m pod terénom, čo dobre
splňuje jedno z kritérií pre výber staveniska elektrárne.
Základy objektov sú založené v hÍbkach od -3,4 m
do -12,8 m. V oblasti elektrárne je sled geologických
vrstiev vcelku pravidelný a sleduje povrch terénu.

Vzhradom na dóležitosť stavby a jej založenie v po-
merne zložitých základových podmienkach bolo sta-
novené dlhodobé systematické meranie zvislých de-
formácií základov hlavných objektov elektrárne počas
výstavby a prevádzky. V oblasti elektrárne sa v po-
sledných rokoch nerobili žiadne systematické merania
posunova deformácií stavieb, a preto výsledky meraní
deformácií JE majú širší vedecký a praktický význam.

Na základoch veIkých TG dochádza okrem plastic-
kých deformácií aj k časovým (trvalým) deformáciam
nielen počas výstavby, ale aj niekoIko rokov po dokon-
čení výstavby a prevádzky TG. Tieto deformácie vy-
plývajú najma z materiálových vlastností železobetónu
a geológie podložia. Preto v projekte meraní sadania
RVB okrem rozmiestnenia pozorovaných bodov
v základoch objektov bol navrhnutý aj harmonogram
meraní vzhradom na postup výstavby. V projekte
metaní sa rátalo, vzhradom na predpokladané nerovno-
merné sadania základov objektov, s rektifikáciou časti
oceIovej konštrukcie, čo sa aj realizovalo. Merania sú
výsledkom celého radu veImi komplikovaných vply-
vov, preto samotné hodnoty merania bez ďalšieho
spracovania a podrobného vyhodnotenia neposkytujú
potrebné informácie. V súčasnosti je k dispozícii veIa
údaj ov o deformáciach základov RVB, ktoré po vy-
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hodnotení a zovšeobecnení možno využiť pri výstavbe
ďalších našich elektrární s podobnými objektmi a tech-
nologickými zariadeniami, napr. JE V-2, JE Duko-
vany, JE Mochovce ap.

Meranie zvislých deformácií sa realizovalo vermi pres-
nou niveláciou (VPN) prístrojmi Zeiss Ni 002, Ni 004,
resp. Ni 007 s invarovými nivelaěnými latami dfžky
3,0 m, resp. 1,75 m a meraním na spojkách statorov.
Okrem toho na meranie deformácií sa experimentálne
overili aj laserová nivelácia (Výzkumný ústav rud
Praha-Modřany) a hydrostatická nivelácia (systém
Škoda). Tieto metódy neposkytli očakávané výsledky.
Taktiež sa neosvedčil, vzhradom na dynamické otrasy
v prostredí, nivelačný prístroj Zeiss Ni 002.

Zvislé deformácie základov objektov sa určovali
k pevným výškovým bodom. Deformácie hornej
základovej dosky (stolice) a technológie TG sa určovali
relatívne k zvolenému vzťažnému pozorovanému bodu
s predpokladanými najmenšími deformáciami. Vzťažný
bod bol pripojený" aj k pevným výškovým bodom.
Za vzťažný výškový bod· na stavenisku bol zvolený
jeden z pevných výškových bodov s najlepšími geolo-
gickými podmienkami a najmenej ovplyvnený vý-
stavbou, resp. prevádzkou. Tento sposob nivelačného
merania a vyhodnotenia zvislých deformácií bol zvo-

lený preto, aby sa zvýšila presnosť výsledkov meraní
a aby sa do výsledkov neprenášali nepresnosti z neisto.
ty určovania stability pevných výškových bodov.
Nivelačné merania na jednotlivých úrovniach HVB
sa usporiadali do nivelačných polygónov. Z odchýlok
v uzáveroch polygónov sa posudzovala správnosť
a presnosť nivelačných meraní. Odchýlky v uzáveroch
sa rozdelili úmerne k počtu zostáv nivelačného prístro-
ja. Pevné výškové body v priestore staveniska (celkom
8 bodov) boli spojené do nivelačného polygónu s dvoma
rovnostrannými trojuholníkmi o stranách 60 m.
Meranie a kontrola týchto výškových bodov sa vyko-
návali z jedného stanoviska prístroja - zo stredu
trojuholníkov. Uvedený sposob nivelačných meraní sa
osvedčil.

5. Vybudovanie meraeích zariadení a vyžadovaná
presnosť meraní

Pevné výškové body sú vybudované a stabilizované
hfbkovou stabilizáciou (HS), technológiou pažených
vrtov, do hfbky 16,5 m až 21,5 m (obr. 4). HS tvoria
dve ocerové rúry (pažnice): ochranná (0 426 mm)
a nosná (0 229 mm). Vlastnú výškovú značku tvorí
klincová ocerová značka osadená zhora v nosnej rúre.
Voči poškodeniu sú výškové značky chránené poklo-
pom. Priestor medzi rúrami je prázdny a umožňuje
kontrolu hladiny podzemnej vody.
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Rozmiestnenie pozorovaných výškových bodov
v základoch reaktorov (R) znázorňuje obr. 5, v zákla-
doch strojovne (S) a TG obr. 6 a v základoch chladia-
cich veží (V) obr. 7. Výškové body sú vybudované
na úrovni základovej škáry formou ocelových ochran-
ných rúrok 0 100 mm, do ktorých je zabetónovaná
ocelová tyč (roxor) 0 25 mm opatrená výškovou
značkou (obr. 8). Rúrka chránila značku voči
poškodeniu pri betónovaní základovej dosky. Po jej
vybetónovaní bola ocelová tyč v rúrke zaliata betóno-
vou zálievkou.
Rozmiestnenie pozorovaných výškových bodov

na hornej základovej doske a na technológii TG je
zrejmé z obr. 3. Body sú stabilizované špeciálnymi
značkami, ktoré vyvinul a vyrobil Stavebný ústav
Českého učení technického v Prahe (obr. 9). Značky
možno využiť na meranie VPN, hydrostatickou nive·
láciou a na dynamické meranie. Značky sú z anti·
korózneho materiálu, kuželovitý nadstavec je z bronzu.
Voči poškodeniu sú chránené naskrutkovatelným
krytom, resp. na železobetónových konštrukciách aj
ocelovým poklopom.
Pozorované výškové body na základoch TG sú

takto umiestnené v troch sústavách (obr. 10):
1. sústavu tvoria pozorované výškové body na dolnej
základovej doske (body sú pri patách nosných
stlpov). Slúžia na sledovanie deformácií základovej,
dosky. Okrem toho boli osadené aj výškové body
na stlpoch TG! a TG2 (nad základovou doskou),
tieto boli v priebehu výstavby zničené.

2. Sústavu tvoria výškové body na podlahe hornej
základovej dosky, stabiIizované v miestach stípov
a cca v polovici rozpatia pozdižnikov. Slúžia na
sledovanie deformácií základovej dosky.

3. Sústavu tvoria výškové body na zariadeniach TG-
na ložiskových stojanoch, resp. na základových rá·

moch alebo na skriniach telesa TG. Slúžia na sledo
vanie deformácií TG.

4. Sústava výškových bodov prichádza v úvahu pri
plasticky uložených základoch. Body sú na kon·

I
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štrukciách (na trámoch, st1poch ap.) nesúcich pruži-
nové bloky. Slúžia na sledovanie deformácií pruži-
nových blokov.
Vyžadovaná pre.mosť meraní bola stanovená, vzhra-

dom na očakávaný malý prírastok zvislých deformácií,
úplnými empirickými strednými chybami výsledkov,
a to:
- pre určenie absolútnych hodnot sadania základov

objektov, vzhradom k pevným výškovým bodom,
hodnotou 1 mm

- pre výškové pripojenie pozorovaných bodov (vzťaž.
ných bodov) 1. a 2. sústavy TG hodnotou 0,4 mm

- pre určenie relatívnych hodnot deformácií pozoro-
vaných bodov 2. a 3. sústavy 0,2 mm

- pre kontrolu stability pevných výškových bodov
hodnotou 0,25 mm.

Presnosť meraní je radove vyššia ako teoreticky
predpokladané výškové zmeny základov objektov.

Výsledné nadmorské a relatívne výšky pevných
a pozorovaných výškových bodov sa vyhodnocovali
v m na štyri desatinné miesta, hodnoty deformácií
v mm na jedno desatinné miesto. Pri hodnotách defor-
mácií sa uvádzali stredné chyby buď pre skupinu bodov
alebo pre jednotlivé body. Pri jednotlivých meraniach
sa registrovali: stav výstavby, verkosť zaťaženia zá.
kladov, časové rozmiestnenie dočasných bremien,
teplota vzduchu a teplota konštrukcie, stavebné,
montážné a prevádzkové podmienky v čase etapových
meraní a iné informácie, ktoré mohli ovplyvniť vy-
hodnotenie výsledkov meraní.

Projekt merania zvislých deformácií predpokladal
tento harmonogram:
- základné meranie základov, po vybudovaní zá-

kladovej škáry pred betonáž ou základových dosák,
resp. základových pásov (1. sústava),

- po betonáži základov,
- po betonáži horných základových dosák TG (1.

a 2. sústava),
- pred montážou technológie TG (1. a 2. sústava),
- pri 50 % zaťažení základov technológie TG (1. a 2.

sústava),
-- po montáži technológie TG - pred betónovou zá-

lievkou (1., 2. a 3. sústava),
- pred uvedením TG do skúšobnej prevádzky (1., 2.

a 3. sústava),
- po skončení skúšobnej prevádzky TG (1., 2. a 3.

sústava),
- po troch mesiacoch po uvedení TG do normálnej

prevádzky (1., 2. a 3. sústava),
- po šiestich, resp. dvanástich mesiacoch po uvedení

TG do normálnej prevádzky (1., 2. a 3. sústava).
Nepredpokladali sa poruchy vo výstavbe, resp.

prevádzke. V prípade, že dojde k mimoriadnym defor-
máciam, harmonogram meraní sa upraví dodatkom
k projektu. V prípade generálnych opráv, výmeny
technológie ap., treba vykonať meranie pred odrahče-
ním základov a potom pred uvedením TG do prevádz-
ky.

Harmonogram meraní bol v priebehu výstavby
upravený, vzhradom na priebeh výstavby, resp. mon·
táže TG, čiže v skutočnosti bolo o 60 % viac meraní
ako predpokladal projekt. Okrem toho zaťažovanie
základov objektov bolo nerovnomerné a v niektorých
prípadoch sa nedalo ani presne zistiť. Pozorované
body na jednotlivých úrovniach objektov neboli vy.
budované v jednom termíne, resp. boli v priebehu
výstavby zničené alebo poškodené, čím sa strácala
plynulosť a kontinuita meraní. Napriek niektorým
nedostatkom pri meraniach treba konštatovať, že
vďaka opatreniam vyplývajúcich z priebežného vy.
hodnocovania výsledkov meraní, získalo sa vera
cenných informácií a poznatkov pre hodnotenie defor-
mačných procesov HVB elektrárne.

Merania vo všetkých etapách sa v podstate vykonali
za rovnakých podmienok (rovnaké nivelačné prístroje
a laty, rovnaký počet zostáv, rovnaká d1žka zámer
d < 20 m, rovnaký nivelátor ap.) a približne v rovna·
kom prostredí.
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Na výpočet teoretických hodnot sadania podIa ČSN
73 1001 "Základová půda pod plošnými základy" bol
volený deformačný modul Eo = 16000 kilopascalov
(kPa). Vypočítané priemerné hodnoty sadania zákla-
dov strojovne sú: v rade "A" 50 mm, v rade "B"
(h1bkové založenie) 14 mm, základy budovy reaktorov
145 mm a základy chladiacich veží 33 mm. Pre odhad
možno rátať s tým, že počas výstavby a v krátkej
dobe po nej sa dosiahne cca 60 % celkového teoretic-
kého sadania. Sadanie bude ďalej pokračovat aj po
uvedení objektov do prevádzky, ale bude sa časom
zmenšovať, až dojde k úplnej konsolidácii podložia.
PodTa tejto úvahy by napr. základová doska budovy
reaktorov mala sadnúť koncom výstavby v priemere
o 145 X 0,6 = 87 mm.

8. Výsledky meraní a ieh rozbor

Meranie deformácií základov objektov RVB bolo
komplikované tým, že počas výstavby bolů cca 45 %
pozorovaných bodov zničených (niektoré sa nahradili
novými), čím sa strácala kontinutita meraní.

Ako sme vpredu konštatovali, merania vo všetkých
etapách sa vykonali v podstate za rovnakých podmie-
nok. Relatívne výšky najhoršie určeného pozorované-
ho bodu nivelačného polygónu na hornej základovej
doske a na technológii TG (2. a 3. sústava) boli určené
so strednou chybou (vypočítanou z uzáverov v nive-
lačných polygónoch) mh = 0,11 mm. Stredná chyba
výškových posunovpozorovaných bodovmLJh=mhV2' =
= 0,16 mm. Absolútne výškové posuny základov
TG a strojovne sú určené, vzhTadom na prenášanie
výšok na jednotlivé úrovne oceTovým pásmom s mili-
metrovým delením, so strednou chybou mMl = 0,65
mm. Absolútne výškové posuny pozorovaných bodov
na základoch ostatných objektov sú určené so strednou
chybou mLJH = 0,27 mm. Z uvedeného vyplýva, že pri

voTbe konfidenčného koeficienta t = 2,0 (P = 95 %)
sú relatívne výškové posuny pozorovaných bodov 2.
a 3. sústavy v intervale spoTahlivosti ±0,30 mm.

V ďalšom uvedieme niekoTko výsledkov merania
základov RVB elektrárne.

Pri povrchnom posúdení výsledkov meraní sa zdá,
že priebeh zvislých deformácií základov objektov je
veTminepravidelný. Boli dokonca pochybnosti o správ-
nosti meraní alebo o správnej funkcii konštrukcií
základov. Vyplýva to z toho, že prírastky deformácií
sú malé - prakticky na hranici presnosti metódy
merania.

Pri hodnotení výsledkov meraní treba vziať do úva-
hy celý rad vedIajších faktorov (dotváranie betónu,
teplotné deformácie ap.), ktoré rovnakými alebo
vačšími hodnotami ovplyvňujú namerané hodnoty
deformácií. Tieto vedIajšie vplyvy, ktoré sa obvykle
pri vyhodnocovaní posunov a deformácií iných staveb-
ných objektov zanedbávajú, musia byť v tomto prí-
pade do výpočtu deformácií zahrnuté.

8.1 Sadanie základov RVB elektrárne

Na obr. 11 uvádzame diagram sadania niektorých
vybraných bodov základov budovy reaktorov, ktoré
sa podarilo sledovat po celú dobu výstavby (pozri

_______ BETÓN. OCEL tli 25 mm
0 -- -.s()o _
~ RÚRKA tli '00 - dl. 750 mm

,<~ ZÁKLADM DOSKA

- --PODKL. BETÓN 30 on

/' BETÓN. OCEL l/f 25 mm
/" RlJ:<KA \Ii 100 - dl. /,35 mm

- 5,1

_L

Obr. 8. Spósob stabilizácie pozorovaných bodov v zákla·
dochHVB
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obr. 5). Rovnako dóležitý, ako hodnoty sadania, je
i\asový diagram priťažovania základov. Postup vý-
stavby nebol celkom plynulý a priebeh priťažovania
základov sme získali veTmiprácne zo stavebných den-
níkov. Výsledné čiary priťažovania základov sú pro
každú časť RVB dosť rozdielne.

Pri porovnaní hodnot teoretických a skutočne na-
meraných sa z priebehu skutočného sadania zdá, že
teoretická hodnota 87 mm nebude dosiahnutá. Vy-
plýva to jednak z toho, že deformačný modul podložia
používaný vo výpočtoch sadania je nízky, čo vyplýva,
z použitej metodiky lahoratorných skúšok. Spatne
vypočítaná hodnota deformačného modulu hude 1,8
až 2,Okrát vačšia, čiže cca Eo = 60000 kPa, óo pod-
statne ovplyvní nielen výpočet hodnót sadtwia ale
aj teoretické namáhanie zeminy .
. SADANIE ZÁKLADOV ÓRLADIACICR VEŽÍ.

Vežo v tvare medzikružia (vonkajší priemer kružnice
44,2 m) sú založené na základových pásoch v hlbke
4 m. Výška ohjektov 120 m. Prieheh sadania základov
chladiacich veží je prihližne rovnaký pri všetkých
vežiach. Na ohl'. 12 uvádzame sadanie priemerných
hodnót pozorovaných základov chladiacej vežc 1V.
(pozri ohl'. 7), ktoré sa sledovali po celú dohu výstavby
a prevádzky. Pozorované body boli osadené po vy-
hudovaní základov veže. Z meraní vyplýva nesúlad
medzi teoretickými a skutočnými hodnotami sadania.
Skutočné sadanie dosahuje cca 59 % teoretického
sadania. Okrem toho, sadanie jednotlivých bodov pri
odstavenej prevádzke je nerovnomcrné (od -2,3 mm
do -3,7 mm). Po odTahčenízákladov veže pozorované
body sa zdvihli v priemere o -+- 6,9 mm.

SADANIE ZÁKLAD OV STRO,JOVNE znázor1'1ujc
ohl'. 13, kde je zobrazený priehch sadania niektorS"ch
bodov rady .,A" (pozri obr. 6). Prieheh priťažovanÍtt
základovcj škáry nebolo možné graficky vyjadriť,
lebo sa sumárne nesledovalo a zo stavehných denníkov
sa nedalo interpretovať. Prieheh sadania vcelku sle-
duje pravdepodohný priebeh priťažovania základovej
škáry. Skutočné hodnoty sadania v roku 1982 dosa-
hujú v priemere -33,1 mm, čo vcelku zodpovedá
teoretickým hodnotám. Sadanie pozorovaných hodov

3.sústova
2.sústava
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Obr. 11. Diagrarn sadania základov bodov 19 a 27
budovy reaktorov

v rade 'lB" je vačšie ako sú teoreticky vypočítané
hodnoty (merané len dva body). Na obr. 13 je zobra·
zený priebeh sadania najviac zaťažených pozorovaných
bodov v rade "A" (7, II, 15 a priemerná hodnota "P"
sadania). Pri výpočte priemernej hodnoty boli uvažo-
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vané aj zvislé zmeny bodu II, ktorý bol pripaJaný
na pevné výškové body. Konsolidačný proces základov
bude pokračovať ešte niekofko rokov, prírastky sada-
nia sa budú neustále zmenšovať.

8.2 Deformácie základov TG

Prevádzka TG vyžaduje čo najpresnejšie zachová vanio
rovinnosti základových konštrukcií. Základy TG vef-
kých výkonov ovplyvňuje rad ťažko zistitefných čini-
tefov. Okrem plastických deformácií doohádza aj k ča-
sovým deformáciam, prebiehajúcim po určitú dobu aj
po dokončení výstavby základov TG. K plastickým
deformáciám patria najma deformáoie z dotvarovania
a dotlačovania betónu a časové deformácie podložia.
Všetky uvedené druhy deformácií vyplývajú z ma-
teriálovýoh vlastností železobetónu, z tvaru a rozme·
rov základov, z geológie podložia, z fyzikálnomecha-
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nických vlastností pódy a z hydrogeologických pod.
mienok podložia. Z dovodov plynulosti výstavby
a predovšetkým prevádzky treba prebiehajúce defor-
mácie základov zisťovať v priebehu výstavby i v prie-
behu prvého obdobia prevádzky TG. Okrem merania
deformácií sa predpokladá pri niektorých základoch
aj s dynamickými meraniami.
V našom prípade neboli v projekte dané kritéria,

resp. krajné odchýlky v rovinnosti konštrukcií v mies-
tach uloženia TG. Na niektorých našich elektrárňach
sú udané podmienky, že relatívny priehyb stredného
ložiska k susedným ložiskám nemá byť vačší ako 1mm,
resp. v krajnom prípade 1,2 mm, čiže pomerne vysoké
požiadavky na presnosť meraní. Z toho vyplýva, že
vyhodnotenie výsledkov meraní a ich porovnanie
s teoretickými hodnotami musí byť vykonané odborne
a veTmi uvážene, lebo v opačnom prípade mažeme
dojsť k chybným záverom a prognózam.
Sadanie dolnej základovej dosky TG sa sleduje

6 pozorovanými bodmi, založenými na základovej
škáre (pozri obr. 6).
Z povodných výškových bodov sa zachovali len 3

body na TG 4 a 1 bod na TG 3, ktoré sú od založenia
základovej škáry v roku 1973 až doteraz (1982).
Tieto body vykazujú hodnoty sadania od -32,8 mm
do -37,5 mm. Predpokladané teoretické sadanie je
dané hodnotou 52,1 mm, v čom sú uvažované aj hod-
noty plastických deformácií.
Deformácie hornej základovejtdosky TG sú rozho-

dujúce pre splnenie geometrických podmienok TG.
Základné meranie pozorovaných výškových bodov
sa vykonalo vždy pred začiatkom montáže technolo·
gických zariadení TG, čiže po čiastočnej konsolidácii
základových dosiek. Na veTkosť deformácií má vplyv
niekoTko faktorov, ktoré treba zahrnúť do výpočtov
teoretických hodnot deformácií. Prírastok deformá-
cií, zistený za určitú dobu meraním, porovnáva sa
s teoretickými výpočtami. V uvažovanom časovom
intervale, ako uvádzame vpredu, dochádza k plastic-

kým a trvalým deformáciam. Pre lepšiu predstavu
uvedieme, že pri zmene teploty horného a dolného líca
priečnikov o cca 10 °0 dojde k zvislej deformácii
v strede priečnikov o cca 0,4-0,6 mm. Pomerne
značúý a nevrátny vplyv má tiež dotvarovanie be-
tónu.
Oelkový prírastok priehybu železobetónových prieč-

nikov dotvarovaním betónu sa rovná približne troj.
násobku okamžitých plastických deformácií (cca
1,5 mm). Najvačšia časť tohoto prírastku priehybu
(cca 0,8 mm) prebieha nielen v prvých mesiacoch po
zaťažení konštrukcie, ale aj po uvedení TG do pre-
vádzky. Hodnoty dotvarovania betónu však mOžu
byť ešte vačšie, keď betón je trvale vystavený zvýšenej
teplote, ako tomu maže byť pri niektorých častiach
základov TG. Na základe vykonaného vyhodnotenia
skutočných deformácií základov TG [4], s prihliadnu-
tím k vyššie uvedeným vplyvom, namerané hodnoty
deformácií se dobre zhodujú s vypočítanými hodnota-
mi. V ďalšom uvedieme niekoTko príkladov.
Priebeh zvislých deformácií vybraných bodov na zá-

kladovej doske TG 1 v závislosti od času, dotvarovania
a vplyvu sadania základovej dosky uvádza obr. 14.
Na obr. je uvedený aj pravdepodobný priebeh defor.
mácií. Na obr. 15 sú znázornené deformácie hornej
základovej dosky a technológie TG 3 dňa 18. 9. 1979
(pri skúšobnej prevádzke, teplota konštrukcie-tk =
= 42 00). Základné meranie vykonané po zmontovaní
TG 3 dňa 14. 4. 1977 pri tk = 16 °0.
V nasledujúcej časti uvedieme výsledky a poznatky

z podrobného vyhodnotenia výsledkov meraní [4].
Pre zmenu zvislej deformácie LJy Tubovolného bodu

Pi na hornej základovej doske TG za dobu LJT mažeme
napísať rovnicu

kde je LJy zmena zvislej deformácie uvažovaného
bodu,
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L1yp zmena deformácie vplyvom zmeny za-
ťaženia,

L1ys vplyv sadania základovej dosky,
L1Yd vplyv dotvarovania betónu,
L1YT vplyv zmeny teploty,
L1YLlT vplyv nerovnomerného oteplovania kon-

štrukcie.

Pri vyhodnotení výsledkov meraní treba vychádzať
z rovnice (1). Pri porovnávaní výsledkov meraní
a výpočtov treba výpočtové hodnoty prerátať na rela-
tívne deformácie odpovedajúce meraniu relatívnych
výšok.

Deformácie spasobené zmenami vonkajšieho zaťa-
ženia mažeme vypočítať metódami stavebnej mecha-
niky. Vypočítaná hodnota pre stred základovej dosky
je L1yp = 1,38 mm. (Základová doska uvažovaná ako
nosník na plastickom podklade.) Výsledné teoretické
hodnoty sadania pre stred dosky sú 5,19 mm. Výpočet
je približný, lebo nezahrňuje celý rad vonkajších vpIy-
vov. Porovnanie výpočtov s výsledkami merania je
obťažné, Iebo v priebehu meraní boli pozorované
body poškodzované čím sa strácala kontinuita meraní.
Priebehu sadania pomerne dobre vyhovuje funkcia

YS(t) = O log (1+ t) ,

kde je Yslt) celkové sadanie v mm v čase t od začiatku
zaťaženia,

O konštanta určujúca vzťah medzi sadaním
a logaritmom času,
čas od začiatku zaťaženia v dňoch.

Deformácie od dotvarovania betónu závisia od ver-
kosti a času pasobenia zaťaženia, od kvality betónu,
od starnutia betónu, od prostredia v ktorom sa betón
nachádza (vlhkosť, teplota) a od ďalších faktorov.
Na výpočet deformácií od dotvarovania a pre časový
priebeh týchto deformácií sa používa rád funkcií.
V našom prípade je výpočet urobený podfa ČSN
731201 "Navrhování betonových konstrukcí". Do-
tvarovania pozorovaných bodov 3.2071), resp. 3.217
na TG 3 (2. sústava) vzhfadom k vzťažnému bodu
3.211 robia prírastok dotvarovania od začiatku me-
raní (14. 4. 1977) do posledného merania 16. 6. 1982
celkom L1Yd = 1,50 mm.
Relatívne hodnoty zvislých deformácií od zmeny

teploty (L1YT) železobetónu sú pri zmenách teploty
základovej doskyo ±5 oe 0,72 mm, resp. pri zmenách
teploty o ±1O oe 1,44 mm.
Ohybové deformácie spasobené nerovnomerným roz-

delením teploty v priereze konštrukcie základovej
dosky (L1YLlT) robia pre teplotný rozdiel L1t = 10 oe

') Číslo 3 značí tretí TG, číslo 2 značí druhú sústavu
a 07 ..... značí číslo bodu.
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0,36 mm. Keď horná časť mosta je teplejšia ako spod-
ná, potom priehyb sa zmenší o cca 0,36 mm.
Porovnanie vypočítaných a meraných zvislých

hodnot deformácií niektorých najdoležitejších pozoro-
vaných bodov na hornej základovej doske základov
TG 1 uvádza obr. 14. Vo vypočítaných hodnotách
zvislých deformácií sú zahrnuté vplyvy dotvarovania
a pravdepodobný vplyv sadania základovej dosky
vrátane prognózy. Do teoretickej krivky nie sú za-
hrnuté vplyvy teploty. Merané hodnoty deformácií
musia preto oscilovať okolo teoretických hodnot,
a to v hraniciach ktoré odpovedajú možným zmenám
teploty. Tieto rozdiely v deformáciach mOžu za pre-
vádzky robiť až cca ±1,4 mm.
Na obr. 162) je vyznačený prírastok deformácií

pozdÍžnika základov TG 1 (body 1.212 až 1.220)
vzhIadom k bodu 1.211 od 27. 10. 1977 do 10. 9.
1979), t. j. prírastok deformácií za dobu cca 2 roky.
Prírastok deformácií je vyznačený pre meranie i pre
vypočítané hodnoty. Charakter vypočítanej a meranej
deformáčnej krivky dobre súhlasí - v hodnotách je
rozdiel cca 0,5-1,0 mm, ktorý pravdepodobne zodpo-
vedá vplyvom teploty.
Na obr. 17 je graficky v závislosti od času uvedený

priebeh relatívnych deformácií pozorovaných bodov
1.207, 1.217 a 1.336. Merané hodnoty oscilujú okolo
krivky teoretických priehybov s odchýlkou cca 1 mm
až 1,5 mm, ČO odpovedá vpredu uvedeným predpokla.
dom. Z obr. 17 vyplýva, že ocerové mosty majú svoje
vlastné ohybové deformácie, ktoré oscilujú okolo
východiskovej polohy. Tieto deformácie vyplývajú
hlavne zo zmien teploty konštrukcie.
Okrem uvedeného rozboru výsledky merania zvis.

lých deformácií boli porovnávané s výsledkami mera·

nia zvislých deformácií realizovaných podnikom Škoda
Plzeň na spojkách statorov TG. PokiaI sa obidve
meraÍlia vykonali súčasne, výsledky sú porovnaterné
a vcelku aj súhlasia. Keď termín obidvoch meraní je
rozdielny (o niekoIko hodín, resp. dní), výsledky mera-
ní nemožno porovnávať vzhl'adom na rozdielne vply.
vy teploty na deformácie konštrukcií.

Na základe výsledkov meraní zvislých deformácií
a ich vyhodnotenia možno urobiť niektoré závery:
1. Celkové hodnoty sadania základov objektov sú

menšie ako hodnoty stanovené výpočtom. V žiadnom
prípade nebudú teoretické hodnoty dosiahnuté.
H 2. Charakter a veIkosť deformácií základov TG
vcelku súhlasí s vypočítanými hodnotami.
3. Sposob stabilizácie a meraní pevných a pozoro-

vaných bodov sa dobro osvedčil a je využiterný na
podobných stavbách.
4. Pri meraní zvislých deformácií objektov JE

treba registrovať vplyvy, ktoré posobia na charakter
a verkosť deformácií. Komplexné vyhodnocovanie de-
formácií prispieva nielen k zvýšeniu spoIahlivosti
prevádzky elektrámi, ale poskytuje aj nové poznatky
o správaní objektov v danom prostredí a čase.
5. V meraniach treba pokračovať počas prevádzky

elektrárne, pričom hustota meraní sa bude postupne
zmenšovať tak, ako to predpokladá projekt merania
sadania RVB elektrárne.
6. Na základe výsledkov meraní deformácií a ich

analýzy možno konštatovať, že v správaní objektov
elektrárne sa nevyskytujú vážnejšie nedostatky, a pre·
to objekt mOže dobre slúžiť svojmu plánovanému
účelu.
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Do redakcie došlo; 29. 9. 1982
Lektoroval:

Ing. Ján Vanko, VÚGK, Bratislava

Nové zaměření a obnova vyznačení
průběhu státních hranic mezi ČSSR
a NDR a vyhotovení nové hraniční
dokumentace

V prosinci 1980 byla mezi Českoslovlenslrou socia-
listickou republikou a Němeclmu demokratickou
republikou podepsána Smlouva o společných stát-
ních hranicích, která nabyla účinnosti výměnou
ratifikačních listin dne 30. června 1982.

Podepsání smlouvy předcházela čtyřletá kon-
struktivní práce pověřených orgánů obou socialis-
tických států. Vysoké nároky byly kladeny na rea-
lizaci geod:etických, kartografických a polygrafic-
kých prací, nutných k obnově vyznač:ení státních
hranic a vyhotovení hraniční dokumentace. K ře-
šení těchto prací byla vytvoř,ena technická komise,
jejímž úkolem zejména bylo

-měřicky př1ezkoušet nepohyblivé úseky průběhu
státních hranic,
zaměřit polohu koryt a střednice všech hranič-
ních vodních toki'l,
zaměřit nezbytné změny polohy koryt hranič-
ních vodních toků a navrhované dílčí úpravy
průběhu státních hranic,
v rámci obnovy vyznačení státních hranic vy-
měnit hraniční znaky s iniciálami "DS" a "ČS!
!DS" za nové hraniční znaky s iniCÍ'álami "DDR"
a "ČS!DDR",

- vyhotovit novou hraniční dokumentaci o prů-
běhu vyznačení společných státních hranic.

Základem znovuzaměření a obnovy vyznačení
průběhu státních hranic a vyhotovení nové hra-
niční dokumentace byly historicky vzniklé a v do-
bě podepsání smlouvy existující státní hranice.
V zájmu obou stran se realizovaly nezbytné ne-
patrné změny průběhu ,a charakteru státních hra-
nic. Plochy státních území oddělené těmito změ-
nami se v celkovém souhrnu vzájemně vyrovnaly.

Ing. Čeněk Kadlec,
Federální ministerstvo vnitra,

Dipl. - Ing. Karl Heinz Albert,
minísterstvo vnitra NDR

2.1 P r a c o v n í d o k u m e n t y
pravné práce

K plnění stanovených úkolů byly spol'ečně vypra-
covány dokumenty zahrnující časový harmono-
gram, postup a technologii prací, z nichž nejvý-
znamnější jsou
a) Časový harmonogram prací, který stanovil cel-

kový průběh plnění úkolů v letech 1977 až 1980.
b) Zásady postupu při p~ovádění hraničních prací

v t'erénu při vyměřování a vyznačování státních
hranic.

c) Plán po~ovnání odpovídající části existující (sta-
ré) hraniční dokumentace a s ní souvisejících
měřických podkladů.
Tento plán stanovil postup při srovnávání hra-
ničních dokumentů .a ostatních podkladů, které
se vyskytly na obou stranách.

d) Plán ~ekognoskac:e státních hranic, který sta-
novil postup, úkoly a cíle obhlídky stavu vyzna-
čení průběhu státních hranic.

2.2 Por o v n:á n í hra nič n í d o k u m e n t a c e
a měřických podkladů

Vlastnímu měření v terénu předcházelo porovnání
lexistující původní hraniční dokumentace a s ní
souvisejících měřických podkladů, které se vysky-
tovaly u příslušných orgání'l obou stran.
Přitom byla porovnáno
282 listů hraničních map v měřítku 1:2500,

- 327 listů hraničních nárysů v přibližném měřít-
ku 1:1000,

- 938 listů polních náčrtů v měřítcích 1:500, 1:1000
aj.,

- 129 zápisů a
- 170 náčrtů.
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Porovnané dokumenty tvořily hlavní pracovní
podklad pro rekognoskaci státních hranic, zaměře-
ní a vyznačení jejich průběhu.

2.3 Rek o g n o s k a c:e stá t n í c h hra nic

Rekognoskaci státních hranic uskutečnily čtyři
smíšené měřické skupiny za 50 pracovních dnů.
Jejím účelem bylo porovnat původní hraniční do-
kumenty s existujícím stavem průběhu státních
hranic v terénu, zjistit a zaznamenat přístupové
cesty k místům sklád:ek hraničních znaků, vyhle-
dat trigonometrické body pro geodetická připojení
hraničních polygonů.

Obchůzkou v terénu měřické skupiny zjistily ty-
to odchylky od stavu zadokumentovaného ve sta-
rých hraničních dokumentlech
- 112 dílčích úseků s pozvolnými přiro:oenými

změnami polohy koryt hraničních vodních toků,
57 dílčích úseků s náhlými přiroz1enými změna-
mi polohy koryt hraničních vodních toků,
6 dílčích úseků s vodohospodářskou úpravou
polohy koryt hraničních vodních toků,
16 dílčích úseků se změnou charakteru státních
hranic (změna suchého průběhu na mokrý a
naopak),
4 dílčí úseky se změnami na hraničních oes-
tách.

Ve vyznačení státních hranic bylo zjištěno 3348
poškozených, uvolněných, zapadlých nebo i chybě-
jících hraničních znaků, které musely být obno-
veny.

Z výsledků rekognoskace se vypracovaly "Pře-
hled náhlých přiro2)ených a umělých změn polohy
koryt hraničních vodních toků" a "Přehled o díl-
čích změnách prů'běhu státních hranic na suchých
úsecích, na hraničních cestách a změnách suché
hranice na mokrou a naopak".

Rekognoskací zjištěné drobné odchylky mezi sta-
rou hraniční dokumentací a stavem v terénu byly
podkladem pro návrhy dílčích úprav průběhu stát-
ních hranic.

3. Vyměřovací a vyznačovací práce na státních
hranicích

3.1 Tec h n o log i e vy měř o v a c í c h a vy-
znač ovacích prací

K urČ'ení technologického postupu měřických a vy-
značovacích prací v terénu a vyhotovování měřic-
kých dokumentů, které byly podkladem pro vyho-
tovení hraniční dokumentace, se vypracovaly
"Technické směrnice pro vyměřování a vyznačení
průběhu státních hranic ČSSR-NDR" a "Zásady
postupu při provádění hraničních prací v terénu".

Podle těchto směrnic se stala základní měřickou
metodou při určování polohy hraničních znaků, si-
tuačních prvků aj. bodů metoda ortogonální. Obno-
vené staré a nově zaměřené hraniční polygony se
oboustranně trigonometricky připojovaly jen na
území jednoho státu, přičemž délka hraničních po-
lygonů neměla přesahovat 2000 m. Při delších po-
lygonových pořadech (do 3000 m) se uprostřed po-
řadů zavedla kontrolní směrová připojení.

Při měření se užívala i metoda polární; zjištěné
polární souřadnice se pak převedly na souřadnice
ortogonální. To umožnilo využít elektronické mě-
řické přístroje.

3.2 P r ů běh stá t n í c h hra nic v hra n i č-
ních vodních tocích

Podepsaná smlouva stanoví, že státní hranice v hra-
ničních vodních tocích, s výjimkou Labe, jsou urče-
ny střednicí hraničních vodních toků nebo jejich
hlavních ramen a jsou pohyblivé. V hraničním
vodním toku Labe jsou státní hranice urč,eny střed-
nicí plavebního koryta a jsou rovněž pohyblivé. Při
pozvolných přirozených změnách polohy hraniční-
ho vodního toku, nebo jeho hlavního ramene, v La-
bi při přirozených pozvolných změnách plavební-
ho koryta, státní hranice trvale sledují jejich střed-
nici. Pokud dojde následkem přirozených pl.'ocesů
k náhlým změnám polohy hraničního vodního to-
ku, pak státní hranice se těmto změnám až na další
nepřizpůsobují. Uplatňováním t'ěchto ustanovení se
staly měřické práce na hraničních vodních tocích
jednou z nejnáročnějších etap plnění tohoto úkolu.

Při zaměřování hraničních vodních toků se hra-
niční znaky a břehové čáry vztahovaly ke stranám
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hraničního polygonu, které se vedly ve vzdálenosti
nejvýŠ'e 80 m od břehových čar.
K aktualizaci obsahu hraničních map znázor-

ňujících pásmo široké cca 30 m od hraniční čáry
a u hraničních vodních toků od obou b~ehových
čar se zaměřily významné situační prvky.

3.3 Pro v e den í měř i c k Ý c h a v y z nač o-
vacích prací

Vlastní měřické práce v terénu se uskutečnily po-
dle časového harmonogramu v době od 4. červen-
ce 1977 do 30. září 1979, přitom se pracovalo pouze
v těchto ročních obdobích
v roce 1977... červenec až říjen... 4 smíšené

měřické skupiny
v ~oce 1978 ... duben až listopad ... 10 smíšených

měřických skupin
v roce 1979 ... duben až září... 11 smíšených

měřických skupin.
Práce v terénu, podle naléhavosti, probíhaly ve

dvou etapách.
V prvním pořadí prací se zaměřily úseky, ve kte-

rých se předpokládaly návrhy změn průběhu stát-
ních hranic. K tomu se vyhotovily grafické přehle-
dy a bilance oddělených ploch státních úreml.

Při měření se realizovalo celkem 94 dílčích změn
a úprav průběhu státních hranic, z toho
67 změn na hraničních vodních toc:ch,
8 změn charakteru státních hranic,
18 změn na suchých úsecích státních hranic,
1 změna za účelem územního vyrovnání odděle-
ných ploch státních území.
Ve druhém pořadí prací se zaměřil průběh stát-

ních hranic ve zbývajících úsecích.
Při těchto pracích se vyznačoval průběh státních

hranic čtyřmi typy hraničních znaků osaz,enými
přímo v hraniční čáře, nebo nepřímo, osazenými
zdvojeně, resp. střídavě podél sMtních hranic. Po-
loha hraničních znaků je zajištěna centrickou sta-
bilizací.
Hraniční znaky vyznačují v terénu v zásadě kaž-

dou změnu hraniční čáry a jsou umístěny tak, aby
z jednoho hraničního znaku bylo vidět na oba sou-
sední hraniční znaky. Podle typi'l jsou státní hra-
nice vyznačeny
a) základními hraničními znaky, označujícími po-

čátek každého hraničního úseku (očíslovány

v II III
napr. T' -1- •.•• obr. 1),

b) hlavními hraničními znaky, označujícími hlavní
změny směru hraniční čáry (očíslovány např.
2,3 ... -obr.2),
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c) mezilehlými hraničními znaky, označujícími mé-
ně důležité lomy hraniční čáry (očíslovány
I 2~'3' ... obr. 3),

d) doplňkovými hraničními znaky, označujícimi
méně důležité lomy hraniční čáry, v místech
častých směrových změn průběhu státních hra-
nic (bez očíslování).

Ve výjimečných případech jsou státní hranice vy-
značeny jinými typy hraničních znaků (desky
apod.).

Zaměřením byla určena délka 453,9 km státních
hranic ČSSR-NDR, kt'eré jsou vyznačeny 10232
hraničními znaky ve 23 hraničních úsecích (číslo-
vanými I až XXIII).

Nedílnou součástí podepsané smlouvy je hraniční
dokumentace, vle které j1e stanoven a znázorněn
průběh a vyznačení státních hranic. K jejímu vy-
hotov,ení byly společně vypracovány "Technické
směrnice p110 vyhotovení hraniční dokumentace
ČSSR-NDR", které stanovily rozsah, obsah a vzory
nových hraničních dokumentů, jakož i kartogra-
ficllJo-reprodukční opatření k jejich vyhotovení;
přitom byly respektovány technologické postupy
obou stran. Strana ČSSR při výrobě hraničních map
užila automatizaoe pomocí kartografického systé-
mu "DlGIKART". Strana NDR užil"!. metody rytí do
specIálních vrstev na fóliích.
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4.1 Pod k I a d y pro v y h o t o ven í
nové hraniční dokumentaci8

Podklady pro vyhotovení nových hraničních doku-
mentů tvořily tyto měřické dokumenty
a) polní náčrty v měřítku 1:500 a 1:1000,
b) zápisy o vyměřovacích a vyznačovacích pracích,
c) měřickéa výpočetní podklady,
d) revidované hraniční mapy v měř. 1:2500.

Tiskové podklady jednotlivých listů hraničních
dokumentů ri8vidovala podle přijatých kritérií kva-
lity společná skupina expertů. Výsledky jejich prá-
ce po posouzení schvalovala technická komise.

4.2 Hra nič n í do k li m e n t a c e

Nov'á hraniční dokumentace o průběhu a vyznače-
ní společných státních hranic obsahuje slovní, čí-
selné a grafické vyjádření průběhu státních hra-
nic. Hraniční dokumentaci tvoří tyto dokumenty
a) titulní list pro každý hraniční úsek,
b) přehledný list (o průběhu státních hranic s kla-

dem listů hraničních map pro každý hraniční
úsek),

c) vysvětlivky (s povšechnými poznámkami o pro-
vedení technických prací, s přehledi8m hranič-
ních úseků a výklad1em smluvených značek),

d) popis průběhu státních hranic pro každý hra-
niční úsek,

e) hraniční mapy v měřítku 1:2500 (obr. 4),
f) hraniční nárysy v měřítku :přibližně 1:1000

(obr. 5).
Nedílnou součástí podepsané smlouvy jsou dva

exempláře hraniční dokumentace v českém a ně-
meckém jazyku, rozdělené do šesti svazků podle
hraničních úsekll.

4.3 P o moc n é d o k u m e n t y

Mimo hraniční dokumenty, které jsou součástí
smlouvy, byly zpracovány pomocné (pracovní) do-
kumenty vztahující se k průběhu státních hranic.
Jsou to zi8jména
a) Polní náčrty v měřítku 1:500, 1:1000 aj.
b) Seznam hraničních vod, jimiž probíhají státní

hranice ČSSR-NDR, a vodních toků, kti8ré pro-
tínají státní hranice ČSSR-NDR.

c) Seznam hraničních příkopů, jimiž probíhají ne-
pohyblivé státní hranice ČSSR-NDR.

d) Seznam hraničních silnic a hraničních cest, ji-
miž probíhají státní hranice ČSSR-NDR.

Podepsání smlouvy o spoli8čných státních hranicích
ČSSR a NDR, jíž předcházelo zaměření a vyznačení
průběhu státních hranic, jakož i vyhotovení nové
hraniční dokumentace, je významnou politickou
událostí mezi oběma socialistickými státy.

Společně plněný úkol přispěl k prohloubení in-
ternacionálního cítění zúčastněných pracovníků a
výsledky jejich práce jsou vkladem pvo další roz-
šiřování této spolupváce v budoucnosti.

Vysoká kvalita společných výsli8dků prací v te-
rénu, jakož i nových hraničních dokumentů, jsou
odrazem vysoké odborné úrovně pracovníků obou
socialistických států.

Lektoroval:
Ing. Vladislav Košek,

FMNO

Spoločoá tematická súťaž pre zlepšovate-
fov a v'l0álezcov rezortu Slovenského úra-
du geodézie a kartografie a Českého úřa-
du geodetického a kartografického na rok
1983

Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGKJ a Ceský
úřad geodetický a kartografický (ČÚGKj vyhlasujú
v spoločnej tematickej súťaži nasledujúce tematické úlo-
hy na rok 1983:

Tematická úloha č. 1/1983
1. 'Názov úlohy:

VAZBA plSOMNÝCH OPERÁTOV EVIDENCIE
NEHNUTEI:NOSTI

2. L e h o t a n a vy r i e š e n i e ú Io h y: 31. 8. 1983
3. Od m e n a: 2000,- Kčs.
4. D o t e r a j š í s t a v a ie ha tec hni c Iko - e k 0-

nomické nevýhody:

Ing. Helena Žaarová,
Slovenský úrad geodézie a kartografie,

Ing. Václav Slaboch, CSc.,
Český úfad geodetický a kartografický

Vazba písomných operátov evidencie nehnuterností (EN)
sa doteraz vykonávala pomocou rýchloviazačov RAPlD
- 660. Boli to kovové sponky, ktoré svojou pevnosťou
a rOZJoberaternosťou zabezpečovali rýchle a kvalitné
použitie pri práci s písomnými operátmi EN. V súčas-
nej dobe sa uvedené sponky už nevyrábajú.

5. Pop i s ú Io h y a jej tec hni c k o - e k 'o n o m i c-
ké požiadavky:

Úlohou je navrhnúť také výrobky alebo riešenia. ktoré
budú zabezpečovať jednak pevné nerozoberaterné a pev-
né, Jahk'O rozoberaterné viazanie p[somných 'operátov
EN. RozoberateJné viazanie musí umožnit pohodlné vy-
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beranie a vkladanie jednotlivých listov operátu EN. Pí-
somné operáty sú a budú vyhotovované na normalizova-
nom papieri tlačového výstupu SAPO, ktmé po separá-
cii vo forme vol'ných listov sú formátované do formátov
A 4. Jednotlivé zvazky obsahujú minimálne 2-3 listy.
Maximálna šírka chrbta, z titulu d:obrej manipulácie, je
cca 3 cm. Viazani,e sa hude vykonávať na šírku, tj. po
dlhšej strane (297 mm). Riešenia musia okrem uvede-
ných podmienok zaručit, že fyzické opotrebovanie prvých
strán operátu EN nebude vačšie ako pri doteraz použí-
vanom systéme vazby. Použitý materiál prípadne výrob-
ky nesmú byť z devízovej oblasti. Komplexné vyriešenie
úlohy má zabezpečit:

l'ahkú manipuláciu s písomným ,operátom EN,
zefektívnenie práce s písomným operátom EN,
predídenie poškodzovaniu, prípadne stratám jednot-
livých listov operátu EN.

6. Tec hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m á c i e
o stave techniky:

Predpisy SÚGK v oblasti zakladania a ved.enia EN.
Koncepcia automatizovaného spracovania písomného ope-
rátu EN v rewrte SÚGK.

7. R i e šit e l' o m ú I o h Y od p o v i e na je dno t-
livé dotazy:

Ing. Ján Lištiak, Geodézia, n. p., Žilina, Hollého 7, 01039
Žilina.

8. Z d o vod n e n i e n á rod o h o s pod á r s k e h o a
spoločenského významu rozbor
technicko-ekonomickej efektívnosti:

Komplexným vyriešením sa zabezpečí l'ahká manipulá-
cia s písomným operátom, zefektivní sa práca a predíde
sa poškod:lJovaniu, prípadne stratám jednotlivých listov.
9. Z á r u k y v y u žit i a v y hod not e n Ý c h n á-

vrhov riešení:
Vo všetkých podnikoch Geodézie.
10. P r i e s k u m pro s p e š n o s t i v y k o n á :
Geodézia, n. p., Bratislava, Geodézia, n. p., Prešov, a
Geodézia, n. p., Žilina.

Tematická úloha č.2/1983
1. Názov úlohy:

TUŠE A PRlpRAVKY NA KRESBU NA PLASTOVf; FOLIE

2. L e h o t a n a v y r i e š .en i e ú I o h y: 31. 12. 1983.
3. O dme na: 6000,- Kčs.
4. D o t e r a j š í s t a v a j e h o tec hni c Iko - e k 0-

nomické nevýhody:
4.1 Doterajšie prístupné tuše - výrobcovia
4.11 KOH-I-NOOR HARDTMUTH, ČSSR
a) Tuš čierny, vodový, do britových a nožových pier

- používa sa na kresbu na papier (ČSN 90 4210).
b) Tuš CENTROGRAF čierny, vodový do trubičkových

pier - používa sa na Ikresbu na papier (podniková
norma 013 901).

4.12 Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.,
Praha a Slovenská kartografia, n. p., (SK) Bratislava
a) Tuš Opargol (roztok polyvinylacetátu (PVA), sadzí

a striebra), čierny, zriedkavo farebný, v'odový - po-
užíva sa na kresbu na papier a polyetyléntereftaláto-
vé (PET) fólie britovými a no~ovými perami a na
kresbu na p:olyvtnylchloridové (PVC) fólie len po po-
vrchovej úprave podložky želatinou. Je nevhodný pre
dlhodobú archiváciu (odlupuje sa) a do trubičkových
pier, má životnosť cca 1/2-1 rok.

4.13 Grafotec·hna, n. p.
a) Tuš Grafolit č. 410 na astralon, leptavý, nie je vhodný

na jemné perokresby.
4.2 Importované tuše
4.21 Tuš Rotring čierny aj farebný, vodový aj leptavý
do britových aj trubičkových pier - používa sa na kres-
bu na fólie PET aj PVC.
4.22 Tuš Staedtler, vodový, čierny aj farebný - používa
sa na kresbu na fólie PET.
4.23 Tuše l.eptavé s označením "K" - používajú sa na
kresbu na PVC fólie, do britových aj trubičkových pier
- chybná kresba sa odstráni litografickou škrablk:ou.
Použitie tušov podl'a druhu a povrchu p,odložky:

na podložky PET chemicky matované sa pouZlva tuš
"T" a "TT" Rotring - NSR (ad. 4.21, 4.22),
na podložky PET so žela.tínovou vrstvou sa používa
tuš Rotring "TN" a Negropack - NSR (ad 4.21).

5. Pop i s ú I o h y a jej tec hni c k o - e k o n o m i c-
ké požiadavky:

Je potrebné spraoovať receptúru výroby tušov a návod
na použitie tuš ov vzhl'adom na róznorodosť podložiek
(nosičov).
5.1 R.eprodukcie schopné tuše pre kresbu vydavatel'ských
originálov a tlačových predJ6h:
a) na fólie PVC - typ "K",
b) na.Jólie ~,ET s chemickou (lakovou) vrstvou - typy

"T a "TT ,
c) na fólie PET so želatínovou vrstvou - typ "TN".
Podmienkou je, aby tuše na kresbu vvdavatel'ských ori-
ginálov a tlačových predlóh boli sýto čierne alebo fareb-
ne nepriepustné pre aktinické svetlo (kovo-halol!én, xe-
nón), oderu vzdorné po primeranom vyzretí a nedifundu-
júce do okolia kresby alebo podložiek iných kontakt-
ných predlóh.

5.2 Farebné tuše na zostavitel'skú a korektorskú kres-
bu - 4 rozne farby, 3 druhy pre 3 typy fólií [a, b, c, to-
tožné s typmi podla bodu 5.1). Nepožaduje sa reprodu-
kovatel'nosť aktinickým svetlom. Jednotlivé farebné tuše
možu mat rozny stupeň transparencie. Hlavnými pod-
mi,enkami sú vodovzdornosť a oderuvzdornost po prime-
ranom zretí Ft dobrá vizuálna rozoznatelnosť na presvet-
lovacích transparentných podložkách [farebný kon-
trast) .

5.3 Kore'ktorv kfF~sliacich vrstiev [regenerátory povrchu)
pre prípad 5.1.h, 5.1.c [PET):
Ft 1 chemických (náterové laky],
b 1 želatínových frozto'ky želatíny).
PoškoďfJná kresliaca vrstva po oprave povrchu musí
hvť pokrfJslovatRTná bez preiavu kvalitatívneho alebo
vzhl'adúvého rozhrania na reprodukcii kresby.

5.4 Požadovaná zasýchavost tušov:
pre bod 5.1.a, 5.2.a . . do ln mimU.

- pre bod 5.1.b, 5.l.c, 5.2.b, 5.2.c do 15 minút.
- pre kmektory [bod 5.3). . . do 30 minút.
"'.5 Požadovaná doba zretia do stavu neaktívnRhfJ DOSO-
bqnia [lepenie. difundácia, atd.1 pre možnosť volného
narábania v reprodukcii a v archivácii

pr,e bod 5.1.a, 5.2.a
- pre bod 5.1,b. 5.1.c 5.2.b, 5.2.c .
- pre bod 5.3 [korektory) . . .

:'lA hodín,
f10 hodin,
60 hodín.

5.6 Požadované vše-obecné vlastnosti tušov vod-ových a
leptavých

rovnomerné a plynulé spúšťanie z pera,
primerané zasýchRnie kresby na podložke (nosiči 1.
nel'ozpfjavosť - žiada sa zachovat kontúl'ovú ostrosť
na hrane čiarv,

- nel'Oztiekavosť - žiada sa rovnaká šírka čiary v celej
d!žke.

- optická stálosť a u farebných tónnv kontrast.
- odolnosť orati mer!1anickému poškodeniu (pri od-

masťovaní, !2"umovllnía pod.),
odolnosť nroti v-ode foo zaschnutí].
len povrchové vpíjanie alebo zaleptanie [l'ahk'i vy-
konaniq ODráv vyrezaním, škrabaním alebo gumo-
vaním),
minimálne zasýchanie na pere, najma v trubičkových
perách,
minimá.lna sedimentácia pi!2"mentov. farbív al'Rbo iných
komoonRntnv na úkor sýtosti (rieši sa vložením ko-
vových guliči ek a častým trepaním],
nesmie m8ť korozívne účinky na pel'O,
nRsmie mať zdraviu škodlivé účinky a nesmie ples-
nivleť.

5.7 Požiadavka na komponenty

- max. 8 % dovoz z nesocialistických štátov [v Kčs),
max. 62 % dovoz zo socialistickvch štátov (v Kčs),
vylúčenie drahých kovov a icl! zlúčenín (platina,
strl·ebl'o, zlato).
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6. Tec hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m á c i e
o stave techniky:

a] Tuše na kresbu vydavatefských originálov sú výluč-
ne doV'ozným artiklom.

b] Tuše na zostavitefské a korek,orské práce sa dová-
žajú alebo nahradzujú kombináciami náterových
hmot, prisposobovanými tušmi na papier a pod. Do-
sledkom náhrady dovážaných tušov je nekvalitná a
málo trvácna kresba.

c] Korektory na kresliace vrstvy sú výlučne dovozným
artiklom.

Receptúry na výrobu tušov sú výrobcami utajované.
7. R i e š it e fo m ú I o h Y od P o v i e na je dno t-

livé dotazy:
Ing. Břetislav Kelnar, SK, Bratislava, Pelkná cesta 17,
83407 Bratislava.
8. Z d o vod n e n i e n á rod o h o s pod á r s k e h o a

spoločenského významu rozbor
technicko-ekonomickej efektívnosti:

Úspora deví~ových prostriedkov.
9. Z á r u k y v Yu žit i a v y hod not e n Ý c h n á-

vrhov riešení:
Na všetkých kartografických pracoviskách re~ortu SÚGK
a ČÚGK.
10. P r i e s k u m pro s p e š n o s t i v Yk o n á :
SK, Bratislava. Kresličské skúšky sa vykonajú na kres-
liacich fóliách: PVC - Dynamit Nobel (Astralon), Tech-
noplast (Durofol), PET- Folex, ORWO,Agfa - Geavert.
Tematická úloha č. 3/1983
1. Názov úlohy:
UNIFlKAclA SKRACOVANIA TOPONÝl\I V MAPOVÝCH
DlELACH
2. L e ha t a n a v y r i e š e n i ,e ú I o h y: 31. 12. 1983.
3. O dme na: 3000,- Kčs.
4. Do t e r a j š í s t a v a j e ho tec hni c Iko - e k 0-

nomické nevýhody: .
So zmenšením mierky kartografických dLel dochádza
k tendenciám, čo najúspmnejšieho využívania plochy ma-
pového pofa a čo k najúspornejšiemu vyjadrovaniu zná-
zorňovaných prvkov. Tleto snahy sa odrážajú i v mapo-
vom popise, ktorý je však jednou ro základných zložiek
obsahu kartografických diel a vzť,ahuje sa naň - rovna-
ko ako na všetky ostatné kartografické vyjadrovacie
prostriedky - podmienka sémantickej presnosti a jed-
noznačnej zrozumitefnosti. Geografické názvoslovie
uvádzané v mapových dielach má tiež normatívny cha-
rakter; má byť pre všetkých užívat,ef,ov mapy závazné.
Skracovanie všeobecných podstatných mien označujú-
cich druhy objektov uvádzaných v mape sa vykonáva
podfa zoznamu používaných skratielk, ktorý je spravidla
súčasťou :lJOznamu mapových značiek toho-Morého ma-
pového diela. Pri vlastných menách zásady ich skra-
covania "určuje" v podstate iba tvorca mapy. Dochádza
tým k roznym subjektívnym prístupom v roznych kar'to-
grafických dielach (najma od mierky 1:10000 k mierkam
menším] a k roznorodým, čast,o i nezrozumit,efným podo-
bám názvov. Doterajšia činnosť Názvoslovnej komisie
(NK) pri SÚGK nebola orientovaná (predovšetkým z ka-
pacitných dovodov] na vypraoovanie vyčerpávajúcich a
vš,eobeone použitelných zásad skracovania vlastných
mien geografických objektov.
5. Pop i s ú I o h y a jej tec hni c k o - e k o no m i c-

ké požiadavky:
Je potrebné vykonať analýzu výsledkov skracovania geo-
grafických názvov, a to osobitne pre podmienky územia
SSR (ČSR) v mierkach 1:10000-1:200000 a osobitne pre
územia mimo ČSSR. Výsledkom by mali byť zásady pre
skracovanie geografickéh'o názvoslovia
a] na služobných mapách podla jednotlivých mierok,
b] na mapách pre verejnosť podfa ucelených tematic-

kých skupín prípadne mieI'ok.
Riešenie má obsahovať aj register skratiek toponým, naj-
ma z územia SSR, prípadne v nadvaznosti na vykonanú
analýzu stavu aj z územia ČSR a iných území mimo
ČSSR.
6. Tec hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m á c i e
o stave techniky:

Návod na úpravu geografického názvoslovia (SÚGK č.
4-721/1972).

Metodioký návod na štandardizáciu geografického ná-
zvoslovia (SÚGK - pracovný návrh).
Doteraz vydané kartografické diela v rámci edičných
plánov SÚGKa SK, Bratislava.

7. R i e šit e fo m ú I o h yo d P o v j e na je dno t-
livé dotazy:

Ing. Dušan Hrnčiar, Výskumný ústav geodézie a karto-
grafi,e (VÚGK] v Bratislave, Chlumeckého 4, 82662 Bra-
tislava.

8. Z d o vod n e n i e n á rod o h o s pod á r s k e h o a
spoločenského významu rozbor
technicko-ekonomickej ef,ektívnosti:

Zavedením jednotných skratiek pre oblasť geografické-
ho názvoslovia sa 'Odstráni subjektívny prístup pri rie-
šení otá~ok popisu kartografických diel, čím sa zároveň
zvýši normatívna povaha vydaných kartografických diel
z hfadiska publikovaných geografických názvov.
9. Z á r u k y v y u žit i a vy h 'o dno ten Ý c h n á-

vrhov riešení:
Vo všetkých podniJkoch Geodézie, v SK Bratislava, v Geo-
detickom a kartografickom podniku Praha, n. p.
10. P r i e s k u m pro s p e š n o s t i v Yk o n á :
SK Bratislava za spoluúčasti sekretariátu NK pri SÚGK.
Tematický ú~ol i!. 4/1983
1. Název úkolu:

PROPRACOVANI ALGORITMů ANALÝZ CHYB A JEJICH
OPRAV PŘI člSELNtM ZPRACOV ANI MAP VELKÝCH
MĚŘITEK

2. L h li t a k vy řeš e n í ú k o I u: 30. 11. 1983
3. O d měn a: 5000,- Kčs
4. D o s a vad n í s t a v a j e h o tec hni c k o e k 0-

nomické nevýhody:
Stávající technické předpisy pro číselné zpracování vý-
sl,edků měření se spokojují s příkazem "provede se ana-
lýza chyb". Proces analýzy není blíže popsán. Přitom
analýza chyb patří Ik nejnáročnějším činnostem při čí-
selném zpracování. Vhodný algoritmus analýz usnadní zá-
cvik nových pracovníků na analýzy a naznačí cestu
alespoň částečně automatizace této činnosti.
5. Pop i s ú k u I u a j e-h o tec hni c k o e k o n o -

mické požadavky:
Podrobně popsat druhy chyb, příčiny jejich vzniku, způ-
soby jejich zjištění a odstranění při výpočtu souřadnic,
automatickém zobrazení a výpočtu výměr při tvorbě map
velkých měřítek programovým systémem MAPA.
6. Tec hni c k o e k o n o m i c k á i n for m a c e

o stavu techniky:
Příručka VSGÚ "Programový systém MAPA", technické
předpisy ČÚGK pro tvorbu ZMVM.

7. Řeš i tel ů m ú k o I u Z o d P o v í je dno t I i v é
dotazy:

Ing. Josef Pražák, Výzkumný ústav ge,odetický, topogra-
fický a kartografický (VÚGTKj, 25066 Zdiby č. 98, okr.
Praha -Východ.
8. Zd ů vod n ě n í n á rad o h o s pod á ř s k é h o a

společenského významu rozbor
technickoekonomické efektivnosti:

Řešení úlkolu je nezbytné pro další prohloubení automa-
tizace tvorby map velkých měřítek.
9. Z á r u k y v Yu žit í v Yhod noc e n Ý c h n á v r-

hů řešení:
Ve všech podnicích Geodézie.
10. P r ů z k u m pro s p ě š n o s tip r o v e d e :
VÚGTKZdiby.

Tematický úkol i!. 5/1983
1. Název úkolu:

RACIONALIZACE FOREM plSEMNÝCH A GRAFICKÝCH
INFORMACI O EVIDENCI NEMOVITOSTI

2. L h ů t a k v y řeš e n i ú k o I u: 30. 11. 1983
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3. Od měn a: 4000,- Kčs.
4. D o s a vad n í s t a v a j e h o tec hni c k o e k 0-

nomické nevýhody:

Informace z evidence nemovitostí (EN) se vyhotovují
většinou ručně, ve stejném rozsahu, bez ohledu na způ-
sob dalšího využití. Pro výpisy z EN je předepsáno po-
užití formuláře. Jiná forma poskytování informací není
pro podnik efektivní (např. výstupy z počítače, jeho ko-
pie apod.) a navíc postrádá optimální jednotnou formální
úpravu.

5. Pop i s ú k o 1 u a j e h o tec hni c k o e k o n o -
mické požadavky:

Na základě analýzy způsobu využití informací z EN,
navrhnout nejracionálnější (automatizovanou formu in-
formací, diferencovanou podle druhů jejich využívání).
Stanovit jednotnou formální úpravu informačních výstu-
pů. Podmínkou je hospodárnost v pořízení informačních
údajů při zachování požadované míry efektivnosti při
jejich poskytování.

6. Tec hni c k o e k o n o m i c k á i n for m a c e
o stavu techniky:

Samočinný počítač, mikrofilm, mikrofiš, reprografické
zařízení.

7. Řeš i tel ů m ú k o 1 u z o d P o v í j e dno tli v é
dotazy:

Ing. František Dohnal, Geodézie, n. p., České Budějovioe,
Lidická 27, 37086 České Budějovice.

8. Z d ů vod n ě n í n á l' 10 d o ho s pod á ř s k é h o a
společenského významu rozbor
technickoekonomické efektivnosti:

Úspora prostředků čerpaných ze státního rozpočtu, sní-
žení časové náročnosti prací, zkrácení lhůt ve vyřizo-
vání objednávek občanů a organizací.

9. Z á l' U k y v y u žit í v Yhod noc e n Ý c h n á v 1'-

hů řešení:

Ve všech podnicích Geodézie.

10. P l' Ů z k u m pro S p ě š n o s tip l' o v e d e :
Geodézie, n. p., České Budějovice, a VÚGTK.

SÚŤAZNÉ PODMIENKY

A. Pre zlepšovatefov

1. Podávať návrhy na vynesenie vyhlásených re2)ort-
ných t,ematických úloh maže každý, pokiaf dodrží zá-
Ikonné predpisy a podmilenky vyhlásených úloh. Súťa-
že sa nemažu zúčastnit členovia hodnotiacej komisie
a pracovníci, ktorí boli poverení bodnotením návrhov
riešení v rámci prieskumu prospešnosti, alebo ktorí
mali priamy vplyv na vyhlásené úlohy.

2. Návrhy riešení tematických úloh Č. 1, 2, 3 sa podávajú
VÚGK v Bratislave a návrhy riešení tematických úloh
Č. 4 a 5 VÚGTK v Zdibech. Textová časť sa podáva vo
dvoch vyhotoveniach. Prílohy ako funkčné vwry a
modely, prípadne obť,ažné výkresy mažu byť pripoj,e-
né len v jednom vyhotovení.

3. Každý návrh prihlásený do súťaže musí byť označený
"Riešenie tematiekej úlohy č..... " a musí obsahovať
meno a adresu zlepšovatefa, názov a adresu zamestná-
vatefa.

4. Návrhy prihlásené do súťaže musia byť zrozumitefné,
t,echnicky jasné a úplné. PokiaI sa riešenie opiera
o literatúru, musí sa táto presne uviesť.

5. Konečná lehota na podanie návrhov riešení je uvede-
ná pri každej úlohe. Za včas došlé sa považujú tie
návrhy riešenia, ktoré budú v určenom termíne doru-
čené VÚGK v Bratislave, Chlumeckého 4, 82662 Bra-
tislava, alebo sekretariátu VÚGTK Zdiby, 25066
ldiby č. 98, okr. Praha-východ [ďalej len výskumné

ústavy). V sporných prípadoch je rozhodujúci dátum
poštovej pečiatky.

6. Všetky ri,ešenia tematických úloh sa evidujú ako
zlepšovacie návrhy (ZN) v organizácii, ktorá je po-
v,erená vykonaním prieskumu prospešnosti.

B. Pre výskumné ústavy
1. Každý návrh riešenia po jeho prihlásení bude skúmať

organizácia poverená prieskumom pl'ospešnosti. Rie-
šitelia sa prípadne vyzvú, aby doplnili alebo doriešili
neúplne spracované časti návrhu riešenia.

2. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie
návrhov rtešení, musí sa riešitef vyrozumieť 10 ďal-
šom k,onaní.

3. Z dvoch rovnakých riešení sa dá prednosť tomu, kto-
ré skol' došlo na výskumný ústav.

4. Práva vyplývajúce pre navrhovatefov zo zákonných
predpisov o vynálewch, objavoch, ZN a priemyselných
vzoroch zostávajú navrhovatefom zachované, zvlášť
pokiaf ide o nárok na ďalšiu odmenu v prípade rea-
lizácie vynálezu aleho ZN, a tiež nároky na ostatné
výhlody, alko právo na prihlásenie vynálezu a pod.
nebudú dotknuté.

5. Každé jednotlivé riešenie vyhodnotí výskumný ústav.
Návrh riešení, výsledok prieskumu prosp,ešnosti a
hodnot,enie výskumného ústavu tvoria podkladový ma-
teriál pre rokovanie hodnotiacej komisie rezortu
SÚGKa ČÚGK.

1. Vyhlasujúci orgán vymenuje hodnotiacu komisiu, kto-
rá 'prerokuje všetky návrhy do dvoch mesiacov po
uplynutí leholy určenej na vyriešenie úlohy bez ohra-
du na poradie. v akom došli. Návrhy riešení, ktoré
došli po určenej lehote. sa prerokujú podfapredpisov
o ZN, bez nároku na odmenu z titulu tematickej
úlohy.

2. Po prerokovaní návrhov riešení v hodnotiacej Ikomi-
sii, inf'ormuje komisia všetkých riešitefov o výsledku.
Do 30 dní od doručenia informácie mažu riešitelia po-
dať odvolanie proti rozhodnutiu komisie. Počas tejto
lehoty sú im všetky riešenia prístupné na nahliadnu-
tie. Po prerokovaní prípadných odvolaní informuje
hodnotiaca komisia riešitelov, ktorí podali odvola-
nie, o konečnom výsledku s tým, že riešenie tematic-
kej úlohy považuje za skončené. Súčasne podá na
SÚGK alebo ČÚGK návrh na vyplatenie odmeny a prí-
padných náhrad za vzorky, PFototypy a pod. Návrh
doloží zápisom z rokovania. SUGK aleoo ČÚGK schva-
fujú návrh odmeny a jej výplatu s konečnou plat-
nosťou.

3. Vypísaná odmena sa prizná za komplexné vyriešenie
úlohy odpovedajúce ako súťažným podmienlkam, tak
aj požiadavkám uvedeným v jednotlivých tematic-
kých úlohách. V pripade čiastkového riešenia maže
sa odmena znížiť alebo rozdeliť medzi niekofko čiast-
kových riešení. Keď príde niekofko riešení, ktoré
vyhovujú všetkým požiadavkám, odmena sa prizná
najvhodnejšiemu z nich. Keď sa však dosiahne opti-
málne riešenie kombináciou niekofkých návrhov,
z ktorých každý bude sám osebe úplný, odmena sa
rozd,elí na všet,ky tielo riešenia.

4. Za predložené vzorky, funkčné modely aleho prototy-
py, kt,oré vyhovujú podmienkam určeným pre jednot-
livé úlohy, poskytnú sa primerané náhrady. Tieto ná-
hrady sa nezapočítajú do odmien za riešenie tema-
tických úloh a ich úhradu zabezpečuje zo svojho fi-
nančného rozpočtu SÚGK, prípadne VÚGTK Zdiby.

5. Odmeny riešitefom rezortnej tematickej úlohy za re-
zort ČÚGK vyplatí VÚGTK Zdiby, za r,e2)ort SÚGK
priamD SÚGK do 14 dní po ich schválení podfa re-
zortných smerníc. Výsledok súťaže sa zverejnL
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2. geodetický seminár na SVD
Gabčíkovo - Nagymaros

!,obočka (P) ČSVTS pri n. p. Hydrostav Bratislava s P
CSVTS na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) usporiadali v dňoch
27. a 28. septembra 1982 v Gabčíkove 2. geodetický
seminár orientovaný na problematiku geodetických
prác pri výstavbe Sústavy vodných diel (SVD) Gabčí-
kovo-Nagymaros (G-N).
Cestou do Gabčíkova si účastníci seminára prezreli

stavenisko rozprestierajúce sa už na 50 km. Odborný
výklad k jednotlivým objektom stavby dali geodeti,
ktorí zabezpečujú geodetické práce pre jednotlivé
úseky.
Na výstavbe Odpadového kanála bola ukážka echo-

lotu, prístroja, ktorý po svetelných diafkomeroch sa
dostáva do rúk geodetov SVD G-N. Pracuje~na princí-
pe ultrazvuku a slúži na meranie a mapovanie dna vod-
ných ploch.

K 2. geodetickému semináru na SVD G-N bol vyda-
ný pre účastníkov seminára zborník referátov, které
boli prednesené k problematike geodetických prác na
tejto rozsiahlej a aj z geodetického hradiska vefmi ná-
ročnej stavbe. V priebehu dvoch dní odznelo týchto
15 referátov:
Doc. ,Ing. JAROSLAV ABELOVIČ, CSc. - Ing. JÁN
MITAŠ, CSc.:
Zvýšenie presnosti nivelácie využitím laserinterfeomet-
ra pri komparácii nivelačných lát,
ING. KAROL ĎUNGEL: Moderná meracia a výpočtová
technika používaná na SVD G-N,
Doc. Ing. LADISLAV HORA, CSc.: Několik poznámek
k využitelnosti geodetických základů na velkých stav-
bách,
Ing. JÁN JANEK: Fahrentholzov echolot - Ultragraf
V 100 TS 50 so zosilneným rozsahom merania vzdiale-
ností,
Ing. FRANTIŠEK KRPATA, CSc.: Nové geodetické
přístroje firmy Carl Zeiss Jena,
Ing. ŠTEFAN LUKÁČ: Možnosti optimalizácie merania
posunov stavieb,
Ing. JÁN MAJER: výpočtová technika v n. p. Hydro-
stav,
Doc. Ing. JOZEF MIČUDA, CSc. - Ing. ERNEST
BUČKO; Budovanie a posudzovanie kvality lokálnych
polohových sieti,
Prof. Ing. ONDREJ MICHALČÁK, CSc.: Stabilizácia
pevných bodov pri výstavbe vodohospodárskych diel,
Ing. JOZEF PODZIMEK: Prvá československá vymě-
řovací loď,
Ing. ŠTEFAN PRIAM, CSc.: Geodetické práce na urče-
nie stupňa seizmicity lokality výstavby jadrovej a vod-
nej elektrárne,
Ing. VLADIMÍR RADOUCH, CSc.: Eliminace syste-
matických chyb z měření,
Doc. Ing. VLASTIMIL STANĚK, CSc.: Problematika
merania posunov vodohospodárskych objektov,
Ing. MARTIN ŠOVAN: Testovanie elektronických
dierkomerov,
Ing. JÁN VANKO: Vertikálne pohyby zemského po-
vrchu v oblasti výstavby dunajských vodných die!.

Polovica referátov bola doplnená dokumentačným
materiálom alebo ukážkami, resp. boli premietnuté
diapozitivne snímky.
Pretože na seminári sa zúčastnili vybraní pracovníci

dodávatefských organizácií, investora, projekčných or-
ganizácií, podnikov výskumu a rezortu geodézie a kar-

tografie, vysokých škOl SVŠT a Českého vysokého učení
technického v Prahe,okrem spomínaných prednášajú-
cich vystúpil ešte rad účastníkov s konkrétnymi diskus-
nými príspevkami.
Seminár otvoril a prvý deň rokovania viedol Ing.

Ján Janek. Druhý deň rokovanie viedol a zhodnotenie
seminára vykonal doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.
Rokovanie geodetov pozdravil i výrobný námestník

riaditefa generálneho dodávatefa stavby Ing. Vladimír
Zlocha, ktorý účastníkov seminára oboznámil s prog-
nózou a rozsahom stavebných prác na SVD G-N
a s nimi spojenými požiadavkami na prácu geodetov.
Vermi kladne bolo účastníkmi seminára hodnotené

priateIské posedenie a výmena skúseností v prvý deřl
večer.
Záverom seminára boli prijaté závažné odporúča-

nia v oblasti lokalizácie a stabilizácie vytyčovacej siete
pre hydrocentrálu (HC) Gabčíkovo, "pracovania poreali-
začnej dokumentácie, merania posunov a deformácií
hlavného výrobného bloku HC Gabčíkovo v priebehu
výstavby, vrátane tiažových meraní, a tiež prístrojové-
ho vybavenia.

Ing. Ján Janek,
zodpovedný geodet SVD G-N

Seminář "Nové směry vedení evidence
nemovitostí"

Ve dnech 2.-3. listopadu 1982 uspořádal KV ČSVTS
geodézie a kartografie Západočeského_ ~aje, odborná
skupina 1704 evidence nemovitostí CUV společnosti
geodé~ie a kartografie, Geodézie, n. p., Plzeřl a Dům tech-
niky CSVTS Plzeň republikový seminář "Nové směry
vedení evidence nemovitostí". Jednání semináře pro-
bíhalo v krásném prostředí slavnostního sálu Grand-
hotelu Moskva v Karlových V'1rech a bylo přítomno
174 účastníků.
Úvodní přednášku na téma "Podíl ČSVTS na rozvoji

evidence nemovitostí" přednesl ředitel Krajské geode-
tické a kartografické správy (KGKS) pro Západočeský
kraj Ing. J arolim.

Vlastní program semináře obsahoval 14 přednášek,
rozdělených do tří ucelených částí:
1. Prověrky zemědělského půdního fondu.
2. Rozšíření automatizace evidence nemovitostí.
3. Integrace Registru evidence nemovitostí.

1. Prověrky zemědělského půdního fondu

V tomto bloku byly předneseny tři přednášky. Nejprve
Ing. MiiIler z KGKS pro Jihomoravský kraj hovořil
o problematice prověrek z hlediska organizace, která
tyto práce v krajském měřítku řídí. V dalších dvou refe-
rátech hovořili o získaných zkušenostech pracovníci.
kteří prověrky přímo provádějí, a to Ing. Plavec ze
střediska Geodézie (SG) Písek a Ing. Stehliček z SG
Mladá Boleslav. O aktuálnosti tohoto tématu svědčí
bohatá diskuse.
Z přednášek i všech diskusních příspěvků vyplynulo.

že provádění prověrek zemědělského půdního fondu
se ve všech krajích věnuje maximální pozornost. Pečlivé
provádění prověrek však samo o sobě nestačí. Hlavním
cílem prověrek je zjištění skutečného využívání půdního
fondu socialistickými zemědělskými organizacemi a vy-
hledání dosud neevidovaných půdních rezerv. Výsledky
prověrek jsou předávány orgánům ochrany zeměděl-
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ského půdního fondu a orgánům státního hospodářského
řízení zemědělství k dalšímu řízení. Hlavně na nich
bude záležet, zda poctivá práce pracovníků našeho re·
sortu přinese očekávaný efekt a zda údaje evidence ne-
movitostí lEN) budou objektivně vyjadřovat situaci ve
využívání půdního fondu.

2. Rozšíření automatizace evidence nemovi-
tostí

Významný blok seminář'e se týkal dalšího rozšírení au-
tomatizace evidence nemovitostí. Výborný úvodní refe-
rát, ve kterém byl podán dokonalý přehled o všecp ino-
vacích v oblasti EN, přednesl Ing. Souček z VUGTK
Zdiby.
Další tř-i referáty pojednávaly o připravované pře-

stavbě REN. Nejprve vedoucí SG Benešov Ing. Vicari
hovořil o hromadném doplňování jednotných identifi-
kátorů. Tato přednáška byla pro všechna SG zajímavá
z toho důvodu, že SG Benešov jako jediné plOvádělo
doplňování rodných čísel z výpisů z centrálního registru
občanů, který byl experimentálně zpracován v okrese
Benešov. Zkušenosti SG Benešov by měly být využity
na ostatních SG po dalším rozšíření tohoto registru.
Potom s. Houška z SGRokycany hovořilo zkušenostech
He zakládáním souboru D - doplňkových informací
o vlastnictví. Na jeho referát navázala s. Karbulová
z SG Trutnov. Zabývala se zejména formou nového
automatizovaného listu vlastnictví, který má zároveň
sloužit jako výpis z EN, a o využitelnosti této sestavy
na SG. Kromě drobných připomínek oba posledně jme-
novaní přednášející uvítali automatizované vedení listů
vlastnictví jako významné racionalizační opatření, které
dokončuje automatizované vedení písemného operátu
EN a podstatně jej zkvalitní.
O automatizaci evidence dočasně neobdělávané půdy

a půdy do~asně odňaté zemědělské výrobě hovořil ve-
doucí SG Ceský Krumlov Ing. Cehák. V Jihočeském
kraji začali s automatizací dočasných změn jako první
a jejich zkušeností bude možno využít v ostatních
krajích. •
Ing. Plachý z GU Praha hovořilo racionálním způ-

sobu vyhotovení písemného operátu EN po novém
mapování.
Velmi zajímavá a vysoce kvalitní byla přednáška

Ing. Složila z Geodézie, n. p., Opava o využití počítače
SMEP v resortu geodézie a kartografie, zejména v oblas-
ti EN. V Opavě Již provádějí na počítači SMEP provozně
konverzi a logické kontroly změnových vět pro aktuali-
zaci registru evidence nemovitostí, čímž se podstatně
snižují kooperace s Podnikem výpočetní techniky.
Celý tento přednáškový blok podal velmi dobrý pře-

hled o připravovaných inovacích v oblasti EN.

3. Integrace registru evidence nemovitostí
(REN)

Vzhledem k neustálému rozšiřování informačních systé-
mů různých resortů se integrace souborů jednotlivých
informačních systémů stává stále aktuálnější. Možnost
přebírání některých informací z příbuzných informač-
ních Hystémů, pokud by se ji podařilo realizovat, by
přinesla vzhledem k ohromným rozsahům souborů znač-
né úspory v nákladech na udržování systémů. Zařazení
tétlo problematiky do programu semináře bylo tcdy
vei<;eprospěšné.
Uv:odní přednášku tohoto bloku přednesl Ing. Kotal

z VUGTK, Zdiby. Velice kvalifikovaným způsobem
uvedl obecné podmínky integrace souború informačních
systémú. Tato teoretická část je bezpodmínečně nutná
pro pochopení celé této problematiky.
V dalších referátech pak hovořili přednášející o kon-

krétních případech integrace, a sice: Ing. Bedn~ařík
ze SHední dráhy Olomouc o vztahu REN a ZEN
(železniční evidence nemovitostí), Ing. Kostka z GÚ
Praha o integraci bází dat REN a základní mapy velkého
měřítka a Ing. Jelínek z SG Liberec o integraci REN
a JERV (jednotná evidence rostlinné výroby).

Organizátoři semináře "Nové směry vedení evidence
nemovitostí" si vytkli určité cíle. V oblasti prověrek
zemědělského púdního fondu byla cílem akce výměna
zkušeností, získaných při provádění prověrek. V ostat-
ních dvou oblastech pak bylo cílem seznámení účastníků
semináře s novými směry automatizace evidence ne-
movitostí. Domníváme se, že tyto cíle seminář splnil.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkúm za

aktivní přístup k jednání, o němž svědčí bohatá diskuse,
ve které vystoupilo 9 diskutujících. Poděkování patří
také pracovníkúm Domu techniky ČSVTS Plzeň za vel-
mi dobrou organizaci celé akce.

Ing. ll1arcel Šmolík, Geodézie, n. p., Plzeň,
odborný garant semináře
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Exaktní, ale široce srozumitelnou učebnicí teorie
funkcí komplexní proměnné je kniha

FUNKCE , v,
KOMPLEXNI PROMENNE

Uvádí základy teorie funkcí komplexni proměnné se zřetelem
k jejímu použití v různých technických oborech. Probírá regu-
lární a analytické funkce, konstrukce asymptotických odhadů,
sčítání řad a konformní zobrazení s jeho odhady. Z aplikací
se zabývá metodami integrálních transformací, harmonickými
funkcemi, řešenim Dirichletovy úlohy aj.

Regulární funkce a jejich vlastnosti

Mnohoznačné analytické funkce

Singulární body a rozvoje v řady

Konformní zobrazeni

Teorie reziduí

Laplaceova transformace

Harmonické a subharmonické funkce

Konformni zobrazeni několikanásobně souvislých
oblastí

Extremální úlohy a rozložení hodnot

Posluchačům a aspirantům vysokých škol technického i uni-
verzitního směru a pracovnikům ve výzkumu a konstrukci.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spá,lená 51, 113 02 Praha 1


