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528.41

VANičEK, P.

Robustnost polohových geodetických sítí

Geodetický a kartograťický obzor. 37, 1991. Č. 6, str. 111-113,
! obr" lit. 7

Pojem robustnosti polohových geodetických sítí. Metoda popi-
su deťormace sítě pomocí tří aspektů vyjádřených číselnými mí-
rami. Pomocí těchto hodnot lze deťinovat míru robustnosti sítě.

517: 528.482

ŠUTTI. J.

Multivariátna analýza deformačného modelu

Geodetický a kartograťický obzor, 37, 1991. Č. 6, str. 114--118,
2 obr" lit. 21

Jednoduchý multivariátny model deťormačných meraní v polo-
hm'ej sieti s opakovanými univariátnymi vyrovnaniami a testo-
\aním podLl Wilksa. Na posúdenie stability všetkých bodov sie-
te po každej epoche sa použije bodová varianta všeobecnej mul-
tivariátnej lineárnej hypotézy.

Řízeni zemědělskýeh strojů v terénu použitím laseru

Geodetický a kartograťický obzor, 37, 1991, Č. 6, str. 119--121.
3 obr.

Konstrukce systémů řízení zemědělských vozidel a strojů, vý-
hody těchto systémů pro zemědělce. Popis přístrojového proto-
typu LASERTRAC vyvinutého na polytechnice East London.
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BAHI14EK, n.

feOlle3l1'1eCKl1H l1 KapTorpaq,l1'1eCKl1H 0630p, 37, 1991,
NQ6, CTp. 111-113, I pl1c., Jll1T. 7

nOHSlTl1e «MorY'leCTI1)} nJlaHOBblX reOlle3l1'1eCKI1X ce-

TeH. MeToll Onl1CaHl1Sllleq,opMaUI1I1 CeTl1 C nOMOll.{blO

Tpex acneKTOB, BblpaJKeHHblX B '1I1CJleHHOH q,opMe.

C rrOcvlOll.{blO3Tl1X 3Ha'leHI1H MOJKeT6blTb OnpelleJleHa

Mepa «MorY'leCTI1)} CeTI1.

517: 528.482

WYTTI1,IO.

MYJJbTlIOapHaHTHblH aHa,lH3 Mo!.\eJJH !.\e4JopMaI\HH

feOlle311'1eCKl1H 11KapTorpaq,l1'1eCKl1H 0630P, 37, 1991,
NQ6, CTp. 114- 118, 2 pl1c., JlI1T. 21

npOCTaH \IYJlbTI1Bapl1aHTHaH cvlOlleJlb 113MepeHl1H lle-

q,0p\laUl1H B nJlaHOBOll CeTl1 C nOBTopHbtM YHI1Bapl1-

aHTHblcvlBblpaBHI1BaHl1ecvll1 TeCTl1pOBaHl1eMno MeTollY

BI1JlbKca. ,UJlH OueHKI1 cTa6I1JlbHOCTl1 Bcex TO'leK cenl

llJlH KaJKllOrO rrepl1011a BpeMeHI1 I1CrrOJlb3yeTcH TO'le'l-

HblH Bapl1aHT Bceo61l.{ero JlI1HeapHOro rl1rrOTe3a.

631.3: 621.375

fOPfAM,6.

YnpaOJJeHHe CeJJbCKOX03HHcToeHHblMH MexaHH3MaMH

Ha MeCTHOCTH npH HCnOJJb300aHHH JJa3epa

feOlle3l1'1eCKI1H 11KapTorpaq,l1'1eC1rnH 0630p, 37, 1991,
NQ6, CTp. 119-121,3 pl1c.

KOHCTPYKUI1H Cl1CTeM yrrpaBJleHI1H Ce,'lbCKOX03HHCT-

BeHHbl\11I \laWl1Ha\11I 11 \leXaHI13\la\Il1. BblrOJlbl 3Tl1X

CllCTe\1 ;tolH pa60THl1KOB CeJlbCKOrOX03HHcTBa. Orrl1ca-

Hl1e orrblTHoro o6pa3ua YCTpoHcTBa LASERTRAC,

I1306peTeHHoro B rrOc'll1TeXHI1'1eCKOMI1HCTI1TYTeEast

London.
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VANičEK, P.

Robuste Sehatzung geodatischer Lagenetze

Geodetický a kartograťický obzer, 37, 199I. Nr. 6, Seite
111-113, I Abb" Lit. 7

Robuste Schiitzung geodiitischer Lagenetze als Begriťť. Metho-
de der Beschreibung der Netzdeťormation mit Hilťe von drei
Aspekten, die durch Zahlenmassen ausgedriickt werden. Mit
Hilťe dieser Werte kann man das robuste Mass des Netzes deťi-

517: 528.482

ŠUTTI, J.

Multivarianzanalyse des Deformationsmodells

Geodetický a kartograťický ubzor,' 37, 1991, Nr. 6, Seite
114-118,2 Abb., Lit. 21

Ein einťaches Multivarianzmodell der Deťormationsmessungen
in einem Lagenetz mit wiederholten Univarianzausgleichungen
und Testung nach Wilks. Zur Beurteilung der Stabilitat von al-
len Netzpunkten nach jeder Epoche wird die Punktvariante der
allgemeinen linearen Multivarianzhypothese angewendet.



631.3: 621.375

GORHAM, B.

Leitung landwirtschaftlicher Maschinen im Geliinde mil Hilfe
von Laser

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, Nr. 6, Seite
119-121,3 Abb.

Konstruktion von Leitungssystemen landwirtschaftlicher Fahr-
zeuge und Maschinen. Vorziige dieser Systeme fiir die Landwir-
te. Beschreibung des Geriiteprototyps LASERTRAC, das in der
polytechnischen Hochschule East London entwickelt wurde.

528.41

VANÍČEK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 6, pp.
111- 113, I fig., 7 ref.

The term of robustness of horizontal geodetic networks. Meth-
od of describing the network by means of t h ree aspects ex-
pressed by numerical measures. By help of these values it is
possible to define the measure 01' network robustness.

517: 528.482

ŠUTTI, J.

Multivariant Analysis of Deformation Model

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. 6. pp.
114-118.2 fig., 21 ref.

Simple multivariant model of deformation measurements in
horizonlal network with repeated univariant adjustments and
testing in accordance to Wilks. A new variant of the general
multivariant linear hypothesis is used for evaluating the stabili-
ty of all the points of the network.

631.3: 621.375

GORHAM,B.

Control of Agricultural Machines in Field by means of the Laser

Geodetický a kartografický obzor. 37, 1991, No. 6, pp.
119-121, 3 fig.

Construction of systems of agricultural vehicles and machines.
Advantages of these systems for farmers. Description of the
LASERTRAC instrumental prototype, developed at the East
London Polytechnical University.

528.41

VANÍČEK, P.

Robustesse des réseaux géodésiques de position

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No 6, pages
111-113, I illustration, 7 bibliographies

Conception de la robustesse des réseaux géodésiques de posi-
tion. Méthode de description de la déformation du réseau par 3
aspects exprimés par mesures numériques. A l'aide de ces va-
leurs on peut définir la mesure de robustesse du réseau.

517: 528.482

ŠUTTI, J.

Analyse moltivariante ďon modéle de déformation

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No 6, pages
114-118,2 illustrations, 21 bibliographies

Modéle multivariant simple des levés de déformations dans un
réseau de position á compensations univariantes répétées et
test s selon Wilks. Pour juger de la stabilité de tous les points du
réseau. on utilise, aprés chaque époque. la variance des points
de l'hypothése générale multivariante linéaire.

631.3: 621.375

GORHAM. B.

Pilotage li laser des machines agricoles dans on terrain

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No 6. pages
119- 121, 3 illustrations

La construction des systémes de pilotage des véhicules et machi-
nes agricoles. Les avantages émanant de ces systémes pour agri-
culteurs. Description du prototype LASERTRAC, développé
á 1'Institut polytechnique East Lond.

HORŇANSKÝ, 1.: Predstavujeme Európsky vý-
bor predstavitefov oficiálnych geodeticko-karto-
grafických inštitúcií

HRADILEK, L.-LOULOVÁ, A.: Dva výpočty
průběhu kvazigeoidu ve Vysokých Tatrách

WEISS, G.: Trigonometrické určenie výšok a re-
frakčných parametrov v inžinierskej geodézii
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Prof. Petr Vaniček,
Department of Surveying Engineering, University

of New Brunswick, Fredericton, N, B. Canada

Ve většině zemi analýza polohových geodetických sítí
spočívá pouze ve statistickém testování. Toto testování
sestává z několika druhů testů: testu na odhalování hru-
bých chyb v pozorováních; testování aposteriorního
odh~du varianč.ního faktoru O" (někdy nesprávně nazý-
vaneho apostenorní chybou pozorování o jednotkové
v~ze), . testov~ní absolutních a relativních chybových
elIps, JednotlIvých či jejich souborů, testování odhadu
odchylek v pozorováních (Vaníček a Krakiwsky, 1986).
Všechny tyto testy používají stejnou nulovou hypotézu
Hl), která postuluje, že vektor uzávěru pozorování
w =. 1 - F(xIOJ) má normální rozdělení pravděpodob-
nostI s očekávanou střední hodnotou A5x (kde A je ma-
tice parciálních derivací 1 podle x a c5x je vektor hl eda-
nýc.h oprav počátečních odhadů x(()J parametrů x) a ko-
vananční maticí CI:

HI):wje z ne/;; Ac5x, CI)' (I)

Rovněž je společné všem testům použití apriorně zvole-
né pravděpodobnostní hodnoty a1h která udává stupeň
vý~namnosti výsledku testu, neboli pravděpodobnost,
že I když hypotéza je správná, tak bude testem odmítnu-
ta coby nesprávná. Chyba tohoto typu se ve statistice
nazývá chybou I. druhu.
Významná otázka, kterou bychom si měli položit, je:

co se stane, když jedno nebo více pozorování jsou zatí-
ženy hrubou chybou L11,takže nulová hypotéza (I) není
splněna. Zřejmě, pokud je hrubá chyba L11takového rá-
zu, že test odhadu odchylek pozorování na úrovni vý-
z~,amnosti al) ji odhalí, lze dotyčná pozorování opravit,
Slt znovu vyrovnat a dostat správné výsledky. Co se ale
stane, když testy hrubou chybu neodhalí? K tomu může
dojít ze dvou důvodů: I) pozorování není dostatečně
ověřeno dalšími nezávislými pozorováními, jako např.
pozorování ve volném polygonu;
Íl) ve statistickém testu dojde k chybě II. druhu, tj. test
prostě neodhalí chybu, protože nepozná, že se jedná
o hrubou chybu.
Otázkou chyby I I. druhu v testování geodetických sítí

se mezi prvními zabýval holandský geodet Baarda. vý-
sledky svého zkoumání shrnul ve svých publikacích
o teorii spolehlivosti (Baarda, 1968). Ústřední myšlen-
kou Baardovy teorie je formulace alternativní hypotézy
Hl,

Hl: wje z ne/;; A5x + L11, CI), (2)

která bere v úvahu existenci hrubých chyb L11. (V Baar-
dově původní formulaci vypadá alternativní hypotéza
poněkud jinak, než je uvedena tady.) Pomocí teorie
spolehlivosti I~e..~dhad~out maximální hrubé chyby
v pozorováních, které nebudou odhaleny statistickými
testy na zvolené úrovni významnosti ao a lze odhad-
nout, že se zvolenou pravděpodobností /30 dojde k chy-
bě II. druhu. Tyto odhady jsou dány rovnicí

pro všechna i: L1lmsx.; = A( ao, /30) O"t.;I (i;, (3)

kde A je hodnota posunu alternativního rozdělení prav-
děpodobnosti (2), co by funkce zvolených pravděpodob-
ností ao, /3o, O"u je apriorní chyba v i-tém pozorování
(považována za známou) a T; E < 0, I > je Baardův faktor
přeurčenosti, který vyjadřuje míru vlivu i-tého pozoro-
vání na výsledek vyrovnání (Baarda, 1968).
Jakmile umíme odhadnout maximální hodnoty chyb

v pozorováních, které propustí statistické testy, má
smysl se ptát dále: jakou škodu mohou neodhalené chy-
~y v pozorováních napáchat na výsledcích vyrovnání,
tj. na vyrovnaných polohách bodů sítě? Je-Ii škoda
"malá", pak mluvíme o robustní síti, je-Ii škoda "veli-
ká", pak máme co dělat se sítí, která je málo robustní.
Měření stupně robustnosti je cílem tohoto příspěvku.

2. Popis deformace

Abychom mohli měřit stupeň robustnosti sítě, musíme
napřed umět popsat stupeň deformace sítě. Nejjedno-
dušším popisem deformace je popis pomocí posunů bo-
dů sítě. Napíšeme-Ii (z normálních rovnic) vyrovnané
souřadnice xjako lineární kombinaci všech pozorování

x= x(O) + c5x= Xiii) + (ATCiIAfl ATC;I (1- F(xIO)),

(4)

pak snadno odvodíme rovněž odhady posunů L1x způ-
sobených jakýmikoliv změnami pozorování L1/:

L1x = (ATC11A)-1 AICilL1/. (5)

Tuto cestu zvolil ve své teorii Baarda.
Problém s posuny poloh je, že odhady jsou závislé na

způsobu vyrovnání v tom smyslu, že jejich hodnoty jsou
ovlivněny výběrem "pevného bodu" a orientace sítě pro
vyrovnání. Použije-Ii se jiné metody k překonání pro-
blému singularity matice normálních rovnic, jako třeba
zobecněné inverze, pak výsledky budou Opět jiné. Chce-
me-Ii použít popisu deformace k testováni robustnosti
sítě, pak ovšem nesmí tento popis být ovlivněn ničím ji-
ným nežli samotnou sítí, tj. jejím tvarem, jakož i typem
a přesností pozorování v síti. Z tohoto důvodu je třeba
sáhnout k jinému popisu deformace, který je nezávislý
na způsobu vyrovnání. Takovým popisem jsou např. di-
ferenciální deformace (strain).
Nazveme-Ii posun bodu P; symbolem

L1T; = (L1x. L1y), = (u, v);,

pak jeho tenzorový gradient

- [c5U/ c5x c5U/8Y]grad L1 T; = = M(,;),
5v/5x 5v/5y-;

kde ,.; je polohový vektor bodu P;; je nezávislý na výbě-
ru "pevného bodu" pro vyrovnání [Vaníček a Krakiw-
sky, 1986]. Matice M se v literatuře nazývá maticí defor-
mace (v bodě P;) a pro zajímavost poznamenáváme, že
platí vztah -

sr; = M(,.),. + Co.
kde Co je libovolný posun.

1991/111
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Matici deformace je zvykem psát jako součet syme-
trické a asymetrické matice

(9)

kde

5 = [ OU/OX· II2(OU/OY + oV/oX)]
II2( OV/Ox + OU/oy) ov/oy

_ [é.u éxv]
lOvy IOn '

A = [ O l/2(oU/Oy - oV/oX)] =
l/2( OV/Ox - ou/ oy) O

[ O - I]
= W -I O .

Matice 5 popisuje symetrickou diferenciální deformaci
v bodě a je často používána třeba v mechanice kontinua
(viz [Brdička, 1959]). Symbol W v matici A, která nemá
žádnou souvislost se stejně označenou maticí použitou
výše, popisuje diferenciální rotaci v bodě. Tuto rotaci
lze dále psát jako součet rotace Wo celé sítě (bloku)
a OW*, vlastní diferencíální rotace v bodě.
Bloková rotace Wo je závislá na výběru orientace sítě

pro vyrovnání. Lze však ukázat, že

představuje diferenciální rotaci v bodě, prakticky nezá-
vislou na způsobu orientace pro vyrovnání.
Rovnice (7) až (13) platí pro jakýkoliv bod kontinua

a veličiny 5, A, w, OW, mohou být považovány za kom-
paktní funkce polohy. Pro naše použití má ovšem smysl
tyto funkce definovat pouze pro body sítě, čili jako bo-
dové funkce.

Matice deformace (7) pro jednotlivé body sítě lze spočí-
tat mnoha způsoby. Nejjednodušší je výpočet parCiál-
ních derivací přímo z posunů L1ri - rovnice (6) - vy-
plývalícíc~ ze soustavy rovnic (5). Vezměme_n~ř._bod
Pi"" ri = ro a bezprostředně sousední body r" rb r] --
viz obr. I. Pro každou ze složek posunu (u, v) můžeme
napsat 4 observační rovnice:

pro j =

= O, 1,2,3: ~~li(Xi-Xo)+ ~;li(Yi- Yu) + ai=

= ui (14)
pro j =

= O, 1,2,3 : ~~ li (x) - xo) + ~; li (Yi - Yo) + bi =

kde jak parciální derivace, tak i absolutní členy ai, bi se
vztahují k bodu Pi• V maticové formě máme:

Ki (ou/OX, ou/oy, a); = Ui
Ki (ov/ox, ov/oy,b); = Vi,

kde Ui, Vi jsou subvek-tory celkového vektoru posunu
L1x, obsahující pouze složky v bodech fo. ff, fb f]. Pro
j > 2 a body neležící všechny na jedné přímce, lze rov-

nice (15) řešit metodou nejmenších čtverců. Při řešení
pro neznámé parciální derivace a absolutní členy uva-
žujeme všechna "pozorování" Ui, Vi se stejnými vahami.
Dostáváme pak

(Ou/OX, OU/oy, a); = (K;Ki)-1 Kf Ui = 0iUi
(ov/ox, OV/oy, b);= (K;K;)-'Kfvi = OiVi,

OU/OX
ou/oy

a
ov/OX
ov/oy

b

_ [Oi O] [u]
- O Oi V i'

Jelikož absolutní členy nás nezajímají, můžeme vy-
škrtnout třetí řádek matíce Oi a podržet pouze takto re-
dukovanou matici O;" o rozměrech (j,2). Rozšíříme-Ii
tuto matici o (n - j) nulových sloupců, můžeme rozšířít
a uspořádat sloupec složek posunu tak, že bude obsa-
hovat všechny složky L1x. Pak můžeme psát

[iSi~]= vec (M(1;» = 0;"* L1x.

Civ/Cly i

Dosazením L1x za L1x z rovnice (5) dostaneme konečně

vec (M(1;» = 0;"* (ATCiIA)-IATC)L1/ = TiL1/, (19)

kterážto rovnice dává matici deformace v bodě P, coby
lineární funkci změn všech pozorování L1/.
Pro čtenáře obeznámeného s metodami numerické

matematiky je třeba poznamenat, že popsaný postup

Obr...;./Výpočet matice deformace
v bodě sítě

nepředstavuje nic jiného nežli použití metody koneč-
ných diferencí k výpočtu parciálních derivací (např.
[Babuška a kol., 1964]). Výběr okolních bodů ~,
P2, ••• , Pi použitých k výpočtu matice deformace v bodě
Pi se může řídit různými zásadami. Nejjednodušší je vy-
brat za "okolní" body ty, které jsou s Pi spojeny pozoro-
váními [Vaníčeka kol. 1981].

Podle rovnice (19) každá změna pozorování L1( způsobí
deformaci celé sítě, tj. všechny deformační matice všech
bodů sítě (každá z nich příslušející změně v jednom po-
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zorování) budou obecně nenulové. Pro n pozorovam
v síti dostaneme tak n různých matiC deformace pro
každý bod. Pro zkoumání stupně deformace (způsobe-
né hrubými chybami v měřeních) je třeba uvažovat pou-
ze největší deformaci v každém bodě, která odpovídá
nejslabšímu článku sítě - síť je pouze tak silná/robust-
ní, jak je její nejslabší článek. Toto tvrzení nazýváme
krédem nejslabšího článku [Dare, 1983]a používáme jej
systematicky při měření stupně deformace.
Jelikož deformace v každém bodě je popsána maticí,

rozpoznání "největší" deformace není triviálním pro-
blémem. Deformační matici se musí nejprve přiřknout
nějaká míra, podle které lze největší deformaci rozpoz-
nat. Z hlediska geometrického nemá smysl přiřazovat
deformačním maticím pouze jednu (skalární) míru, pro-
tože matice popisuje alespoň tři aspekty deformace: na-
pětí, střih a dříve již zmíněnou diferenciální rotaci. Tyto
aspekty jsou více méně nezávislé a každý z nich musí
být uvažován samostatně.
V našem postupu [Vaníček a kol., 1990] používáme

k popisu deformace průměrného napětí <J, úplného stři-
hu ya výše uvedené diferenciální rotace Dú). Průměrné
napětí je rovno polovině stopy deformační matice:

<J = 1/2 tr (M) = 1/2 tr (5) = 112 (au/ax + av/a)').
(20)

Úplný střih je definován jako geometrický průměr čisté-
ho střihu r:

r = 1/2(ou/ox - av/a)')

a jednoduchého střihu v:

v = 1/2(ou/o)' + ov/ox),

y = 1/2 ~[(au/ox - av/o)')2 + (au/a)' + OV/OX)2]. (23)

Míru deformace lze samozřejmě kvantifikovat mnoha
dalšími různými způsoby. Námi použitý popis má tu
výhodu, že vybrané tři aspekty si lze představit intuitiv-
ně coby deformaci v měřítku, deformaci v (lokální)
konfiguraci a torzní deformaci.

Jakmile umíme "měřit" deformaci sítě, tak už snadno
změříme i stupeň robustnosti sítě. Jediné, co je třeba
udělat, je dosadit maximální hrubé chyby v pozorová-
ních, L1!"Iax.;( ao, {30) za obecné změny pozorování L1!; v
rovnici (19), tj.

vec(MR(ř;)) = A(ao, {30) T;<J,/[;; (24)

a postupovat podle popisu v minulém odstavci. V kaž-
dém bodě se spočítají hodnoty všech tří aspektů defor-
mace odpovídající maximálním hrubým chybám v n po-
zorovánich, tedy celkem 3n hodnot.
Největší absolutní hodnota každého aspektu v bodě

je konečnou mírou robustnosti sítě, tj. deformace v kaž-
dém bodě je charakterizována třemi čísly. Tato čísla lze
vynést ve formě tří map a udělat sí tak představu o ro-
bustnosti sítě. Můžeme tedy mluvit o robustnosti v mě-
řítku, robustnosti v konfiguraci a robustnosti v torzi,
které jsou představovány třemi obecně rozdílnými ma-
pami. Je výhodné vynášet tři aspekty v jednotkách 10-6•
Tyto jednotky usnadňují porovnání hodnot aspektu ro-

bustnosti s hodnotami poměrných chyb v pozorová-
ních, které je zvykem vyjadřovat rovněž v jednotkách
10-6• Čím větší absolutní hodnota aspektu připadá na
ten či onen bod, tím je síť v tomto bodě méně robustní,
v tom či onom aspektu.
Z rovnice (24) je zřejmé, že určení bodu extrémní ro-

bustnosti (největší či nejmenší) je nezávislé na volbě
pravděpodobnosti ao a /30' Faktor A, jehož velikost je
diktována hodnotami ao a {30, vystupuje pouze jako ná-
sobná konstanta společná všem třem aspektům robu-
stnosti. Realistická volba těchto dvou pravděpodobno-
stních hodnot je však důležitá tam, kde se musí uvažo-
vat o tolerancích ve smyslu nedostatečné robustnosti.

Metoda popsaná v tomto příspěvku byla předmětem
výzkumu, na němž se podílely dvě výzkumné skupiny:
jedna z geodetické laboratoře university Nového Brun-
swicku pod vedením autorovým, druhá z ústavu země-
měřického inženýrství university v Calgary pod vede-
ním profesora E. J. Krakiwského. Výzkumu se skupiny
ujaly na žádost kanadské státní geodetické služby (Geo-
detic Survey Division of Canada Centre for Surveying)
v Ottawě, která výzkum rovněž dotovala finančně for-
mou výzkumného úkolu. V současné době se vážně uva-
žuje o zavedení testování robustnosti do kanadských
předpisů jako jeden ze standardních úkonů při navrho-
vání nových sítí a udržování stávajících národních sítí.
Autor si dovoluje vyslovit svůj dík spolupracovní-

kům: prof. Krakiwskému a pánům M. Craymerovi,
Yang Gaovi a P. S. Ongovi za jejich příspěvky
k úspěchu popsaného výzkumného úkolu. Kanadské
státní geodetické službě patří náš dík za neutuchající
podporu jak finanční, tak morální v našem snažení.
Rukopis tohoto příspěvku byl napsán v době, kdy au-

tor trávil svou sabatikální dovolenou na ústavě vyšší ge-
odézie university ve Stuttgartu coby nositel ceny za zá-
sluhy o výzkum v oboru "Matematické geodézie", udě-
lené mu Humboldtovou nadací Spolkové Republiky
Německo.
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Multivariátna analýza
deformačného modelu

Pri monitorování geometrického stavu sledovaného ob-
jektu na základe opakovaných geodetických meraní vo
vhodnej lokálnej sieti a v niekol'kých epochách mera-
nia, získáme podklady na určenie, resp. na analýzu de-
formačných prejavov objektu, k čomu móžeme použiť
rózne postupy. Jedným z nich je použitie Gaussovho-
Markovovho multivariátného modelu. Z jeho róznych
variantov, predovšetkým tzv. jednoduchý multivariátny
model našiel dobré uplatnenie pri sledování recentných
pohybov [3, 4, 7, 8, 12] ale aj pri sledování deformácií
stavebných objaktov a konštrukcií [9]. Použitie tohoto
modelu však vyžaduje splnenie niektorých podmienok
pre sieť a merania, ktoré redukujú možnú všeobecnosť
situácií v jednotlivých epochách a ktoré sú:

pre každů epochu ti' i E [I, ..., p], musí byť zacho-
vaná tá istá štruktúra siete, 1. j. žiada sa pre všetky ti
identická konfiguračná matica siete (matica plánu),
v každej epoche ti musí byť identická aj matica ko-
faktorov (váhových koeficientov) vektorov merania
/;.

V skutočnosti však, od epochy k epoche, móže dójsť
k strate bodov, k nútenému vynech ani u niektorých
prvkov z programu merania, k použiti u inej meracej
techniky a technológie a pod. Aj za takejto situácie do-
držanie uvedených podmienok nepredstavuje však ne-
prekonatel'né prekážky a je možné ich vhodnými spó-
sobmi zabezpečiť. Straty bod ov možno napr. riešiť ob-
novením ich polohy podl'a známych vytyčovacích po-
stupov, riešením na základe excentrických meraní. ne-
meraný prvok je možné nahradiť jeho vypočítanou hod-
notou, rovnaké kofaktory QK = CT;/s~ = k/pg pre l~, g E

[I, ... n], presnosti meraní CT<, vol'by prostriedkov
a technológie možno zabezpečiť riadením plánu CTo

a vóbec optimalizačnými procedúrami 2. rádu [5].
Použitie jednoduchého mutlivariátneho modelu má

vzhl'adom na univariátne modely niekol'ko predností [8,
9, II, 13]:

multivariátny model používa jednoduchšie výpočto-
vé a testovacie algoritmy a výsledky vyrovnaní všet-
kých opakovaných meraní a ich funkcií možno po-
súdiť na základe všeobecnej lineárnej multivariátnej
hypotézy,
pre kovariancie CTi; v matici C (Ii' I,) meraných veli-
čín v jednotlivých epochách je možné jednoduchým
spósobom určiť ich odhady (Ji;'
multivariátna lineárna hypotéza a jej formy pre te-
stovania sú citlivejšie ako u univariátnych modelov
a výsledky multivariátneho testovania lepšie odpo-
vedajú skutečnosti,
celkovú analýzu možno rozložiť na postupné analý-
zy v bivariátnych modeloch, 1. j. vykonať ich vždy
pre postupné dvojice epoch, ktorých výsledky tvoria
nemenné části celkovej globálnej analýzy.

Predkladtlme vtejioprItCi taký postup aplikácie mul-
tivariátnej analýzy pre deformačné modely s lokálnymi
sieťami pozostávajúcimi z referenčných a objektových

Prof. Ing. Juraj Sútti. DrSc .•
Katedra meračstva a geofyziky

Technickej univerzity v Koiiciach

bodov, ktorý dá informácie hned' po každej epoche
o stabilite referenčných bodov a o vel'kosti translačných
zmien v polohe objektových bodov. Tiež má viaceré od-
lišnosti od postupov [5, 6, 7, II], najma z hl'adiska defi-
nície dátumu siete a v použití testovacích postupov.

Nech ide o sledovanie polohovej stability, resp. geo-
metrických zmien objektu, 1. j. jeho vybraných charak-
teristických bodov (objektových) vzhl'adom k pevným
(referenčným) bodom. Tieto body nech spája vhodná
napr. trilateračná lokálna sieť podl'a obr. I, pozostáva-
júca z u/2 = w + s = z bodov, z ktorých nech s bodov
sú objektové body (OB) a w bodov sú nominálne refe-
renčné body (RB) umiestnené mimo deformačnej zóny
(predpokládá sa u nich zachovanie stability v priebehu
celého obdobia merania). Nech z každej epochy máme
k dispozícii nx I vektor merania li (n je počet meraných
prvkov) a nech vo všetkých epochách je možné použiť
identickú n x k konfiguračná matica A (k je počet všet-
kých parametrov = u + m, pričom u je počet súradni-
cových a m je počet neužitočných parametrov) a iden-
tickú n x n kofaktorovů maticu O, vektorov li, charakte-
rizujúcu ich stochastické vlastnosti, ktorá je pozitívne
definitná a spravidla diagonálneho typu. Obe matice sú
určené už pred alebo po meraní v prvej (základnej) epo-
che ti'

2.1 Vyrovnanie vo všetkých epochách

Jednoduchý linearizovaný Gaussov-Markovov multiva-
riátny model opakovaných meraní (po eliminácii neuži-
točných parametrov - pozri stať 2.2) je [13]
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E(li) = A dci,
D(lJ = C(li, O = .E1i =

= O"~i a" pričom CU, I;) = .Eo @ a"
i, j E {I, ... , p}, .

kde dCi = Ci - CO, pričom Ci sú u-rozmerné vektory sú-
radnicových parametrov a CO je vektor priblížnych sú-
radnic bodov siete. Modelu (I) odpovedajúci lineárny
funkcionálny a stochastický model vyrovnania znie

Vi = A dei - dli, .E1i= O"~i0/, (2)

kde Vi sú n x I vektory opráv, dCi sú u-rozmerné vekto-
ry odhadov súradnicových doplnkov,dli označuje
n-rozmerné vektory rozdielov medzi nameranými a pri-
blíznymi hodnotami prvkov, ktoré sa merali v sieti, .E1i

sú kovariančné matice vektorov li a O"~isú apriórne jed-
notkové variancie v jednotlivých epochách.
Modelu (I) odpovedajúci matematický model vyrov-

nania (2), pre všetky epochy globálne, sa dá formulovať
alebo združenou formou alebo pomocou univariátneho
disajnu. Uvedieme prvý sposob.
Keď vektory (, dei, Vi spojíme do n x p matice L, u x

p matice dC a n x p matice V, t. j.

L = [dli, ... , d",j, dC = [del, ••• , de,,],
V = [VI, ... ,v,,],

pre združený model vyrovanania máme

V = A dC - L, .EL = .Eo @ 0/, (4)

kde .E, predstavuje p x p kovariančnú maticu merania
(vektorov merania I,) a

je p x p apriórna jednotková kovariančná matice, ktorej
prvky sú spravidla neznáme, resp. sú známe (aspoň pri-
blížne) diagonálne členy, t. j. apriórne jednotkové vari-
ancie v jednotlivých epochách.
Odhadovacie postupy dávajú výsledky:

- maticu odhadov súradnicových doplnkov

dC = (ATO,I A)+ ATO,I L = GL, (6)

kde u x n matica

G = (ATO,I A)+ ATO,I

má konštantné prvky pre všetky epochy, t. j. jej štruktú-
ru a hodnoty elementov determinuje len daná sieť
a program merania,
- u x u maticu kofaktorov vyrovnaných súradníc

ktorá je zrejme identická pre všetky epochy,
- odhad apriórnej jednotkovej kovariančnej p x p ma-
tice (aposteriórna, empirická jednotková kovariančná
matica), ktorá má štruktúru

[

-2 -]~Ol ••• 0"0 Ip

- - 2O"Opl O"op

= (A dC - L)TO,I (A dC - L)/1] =
= VTO,I V/1],

kde jednotlivé prvky matice teda sú

Ó"~i= vi 0,1 v/1], Ó"Oij = vi 0,1 v/1] (9)

a počet stupňov vol'nosti 1] = n - u + d (d je defekt sie-
te - pozri stať 2.2),
- kovariančnú p x p maticu (globálnu) vyrovnaných
súradníc

[

O-~Ia, ... ~.,01" a,]
.Ee = :to @ oe = :

O"Opl 0'0 Ó"~p Oi

ktorej diagonál ne členy predstavujú u x u kovariančné
matice vyrovnaných súradníc v jednotlivých epochách
a mimodiagonálne členy charakterizujú korelačné vzťa-
hy medzi vyrovnanými súradnicami z jednotlivých
epoch.

2.2 Vyrovnanie v jednotlivých epochách

Keďže v zmysle (6) multivariátne vyrovnanie pre každú
epochu možno vykonať samostatne, po skončení mera-
nia v každej epoche sa celá sieť vždy hneď vyrovná ako
vol'ná sieť. Potrebné priblížne hodnoty súradníc CO bo-
dov získame pomocou niekol'kých RB (minimálne
dvoch), ktorých súradnice sú známe z iného súradnico-
vého systému (napr. Jednotnej trigonometrickej siete
katastrálnej) alebo sú definované vo zvolenom lokál-
nom systéme. Súradnice týchto bodov vezmeme za pri-
blížne a pomocou -nich a nameraných veličín (v 1. epo-
che) sa vypočítajú priblížne súradnice ostatných bodov
siete. Takto určené súradnice CO možeme spravidla pou-
žiť vo všetkých p epochách.
Matematický model vyrovnania siete v i-tej epoche

však musí obsahovať všetky parametre, a preto aj mo-
del (2) v skutočnosti (povodne) je

v, = A@i - dli, .E1i= O"~ia" (II)

v ktorom k-rozmerný vektor odhad ov všetkých parame-
trov @i a n x k konfiguračná matica A majú štruktúru

@i = [dei, Iii], A = [AcAp], (12)

kde dei je u-rozmerný subvektor súradnicových para-
metrov, lide m-rozmerný subvektor ostatných neužitoč-
ných parametrov (napr. orientačné uhly pri meraní sme-
rov, mierkové koeficienty použitých dialkomerov
a pod.) a A" Apsú submatice s rozmermi n x u a n x m
matice A, odpovedajúce príslušným parametrom.
Pre sledované ciele vektory li; nie sú potrebné, a preto

sa vyrovnávací postup v takových pripadoch vhodným
sposobom upraví len pre riešenie de;[19, 21]. V ďalšom
budeme teda predpokladať, že v modeli (II) matica
A bude mať rozmer n x u a vektor @i = dei rozmer u x
I, t. j., že model (II) bude predstavovať len riešenie sú-
radnicových odhad ov dei tak, ako je uvedené v stati 2.1.
Lokálne kontrolné siete na sle~ovanie deformácií ob-

jektov, vzhl'adom na prednosti, ktoré poskytuje ich
spracovanie ako vol'ných sietí, vyrovnávame teda ako
vol'né siete s defektom d (v našom prípade d = 3, resp.
so singulárnou u x u maticou koeficientov normálnych
rovníc N [5, 10, 13]). Inverziu matice N riešime niekto-
rým zo známych postup ov [5, 18, 20]. Napr. ak použije-
me postup s dátumovými rovnicami, k rovniciam opráv
(11) priradíme podmienky ST de; = O s d x u maticou
koeficientov ST odstraňujúce dátumový defekt, takže
celkový funkcionálny model bude
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V; = A dé; - dl;,
0= 5T dé;

(ktorý riešime ako vyrovnanie sprostredkujúcich veličín
s podmienkami). Matice 5 T pre jednotlivé typy sietí sú
známe [10], pre uvažovanú sieť na obr. I je

10]O I
- y~ x~ ,

kde xO, yO sú približne súradnice všetkých bodov siete z
= 5 + w.

Poznámka; pre vyrovnanie vol'nej siete na odstránenie
dátumového defektu sa často použijú len RB (nie všet-
ky body siete) [10, 15], t.j. aplikuje se vyrovnanie vol'nej
siete s čiastkovou minimalizáciou stopy matice Oi'

V tomto prípade

5T= [5;0] =

= [ 6
- y~ x10

O O O]
I O O .
x; O O

Riešenie funkcionálneho modelu (13) dáva normálne
rovnice

[AT~f~IA ~J[d:i]_ [ATObldliJ = [g],
kde

je nesingulárna matica s rk (M) = u + d, ktorej inverzi a
dáva

M-I = [N+ U] N+ = (ATO-I A)+ U = 5(5T5)-1UT O ' f, ,

(14)

takže pre vektor odhadov súradníc plynie

dé; = N+ A10-I dl;,

pre maticu kofaktorov odhadov súradníc (invariantnú
pre všetky epochy)

pre odhad jednotkovej variancie

60
2; = ViT 0,1 Vi/TJ (17)

a pre kovariančnú maticu súradnicových odhadov

V rámci samostatného vyrovnania siete v každej epo-
che, vykonáva sa tiež rad testovacích procedúr predo-
všetkým s ciel'om preskúmania prípadnej "narušeno-
sti", resp. "neobjektívnosti" použitého matematického
modelu vyrovnania, vyvolanej raznymi hrubými chybami

("vybočujúcimi" meraniami), systematickými chybami
atd'. O týchto otázkách a realizácii testov podrobne sa
zaoberajú napr. práce [I, 13, 16, 17].

3. Formulácia a testovanie všeobecnej Iineárnej
multivariátnej hypotézy

Multivariátna všeobecná lineárna hypotéza o zmenách
súradníc bodov v jednotlivých epochách sa formuluje
ako nulová hypotéza

Ho: BCU - W = O

proti alternatívnej hypotéze

HA: BCU - W *- O.
Vo formulácii (19) B je rX u matica, ktorú volíme

podl'a toho, ktoré parametre (súradnice) chceme porov-
nať v jednej epoche (r ~ u je počet parametrov vstupu-
júcich do testovaných vzťahov), C je ux p matica súrad-
níc bodov siete v jednotlivých epochách, U je
px(p - I = q) matica koeficientov, ktorú volíme podl'a
toho, aké parametre (súradnice) medzi epochami chce-
me popísať a štatisticky overiť (q je počet porovnaní
medzi epochami) a W ke rX q matica konštant (z hl'adis-
ka formulácie Ho). Napr. pri testovaní funkcií súradníc
len RB medzi epochami: 1-2, 1-3, ... , 1- P bude:
r = 25, q = P - I, W = O a nulová hypotéza (19) vyja-
druje nesignifikantnosť súradnicových diferencií RB
pre uvedené epochy, t.j.

Ho: [LlCR 12 LlCR 13 ••• LlcR Ip] = [O O ... O]. (20)

Podl'a potreby vol'bou, resp. úpravou matíc B, U je
možné všeobecnú hypotézu (19) formulovať pre razne
čiastkové ciele. Napr. pre kongruenci u súradníc identic-
kého l'ubovol'ného bodu BI, f E {I, ... z}, siete v l'ubo-
vol'ných dvoch epochách (vezmime ti' t,) všeobecná hy-
potéza (19) sa transformuje do vyjadrenia

kd - d' C - [Xn - XI;] Ul - [I Ie E2 - lag (I, I), I: I i - }jI -}jí ' f - -],

teda

liti/Ii: [~ť:;] = [~].

Ako testovaciu veličinu pre všeobecnú hypotézu (19)
mažeme z raznych možností [13, 14] použiť napr. Wil-
ksovu A -štatistiku, definovanú podl'a

kde qX q matice

R = (BCU - W)T(B(ATO,I A)+ BI)-I (BCU - W).
(24)

n = UT (AC - L)T O, I (AC - L) U =
= UTVTO-I VU = TJUTl:oU,

z ktorých matica R, napr. pri nulovej hypotéze Ho:

[LlCI2 ... Llclp] = [O ... O], ked' B = E, W = O a pri oz-
načení (Oc)-I = Pc

bude
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Obr. 2 Vektorové pole posunov s relatívnymi konfidenčný-
mi elipsami

pričom diagonál ne elementy matice sú

,1CI;Pi,1Cli; i,jE {I, ... ,p} (27)

a nediagonálne

,1cl; = [,1CI~i ... ,1C.TIi] =
= [,1XI:li ,1~.Ii' :'. ,1Xc, li,1t li]'

Rozdelenie hustoty testovacej štatistiky A je pre stup-
ne vol'nosti q, r, 7] = n - u + d a hladiny významnosti a
tabelované [14] a pri zvoleni určitej hodnoty a (riziko
zamietnutia platnej nulovej hypotézy) je možné z nich
vybrať a-kvantil (kritickú hodnotu) rozdelenia Aa: q,' '7

na realizáciu testu. Ak A < Aa: 'I, r, 'I nulová hypotéza na
hladine signifikantnosti a sa zamieta.

Pre pripad nulovej hypotézy formulovanej podl'a
(22), t. j. v pripade jedného bodu Bf a dvoch epoch na-
pr. ti, ti, matice R, n budú skalárnymi veličinami

Rf. Ii = ,1CJII P"J,1cr li,
Dli = U!V;,G-I Vii UIi'

Rr li je f-tý element v súčte "z" elementov tvoriacom
kvadratickú formu ,1é;,Pi ,1élia táto I i-tým diagonál-
nYfi!prvkom v matici (26). Vektor ,1éJli = [XII - Xfi, ~I
- Yii], 2 x 2 matica p"/ leží na diagonále matice P" na
mieste, ktoré odpovedá bodu Bf, UTt = [I - I] a V I i =
[VI Vi], takže Dli se dá vyjadriť aj podl'a

Dli = v; O/I VI + vf 0,-1 Vi - 2 v; O/I Vi (31)

pre všetky body v uvažovaných epochách ti, ti' Kým te-
da Dli je konštantná hodnota v určitej dvojepoche, veli-
čina Rt~li sa v každej dvojepoche mení od bodu k bodu.

Pre testovaciu veličinu v tomto prípade stupne vol'no-
sti sú: q = I, r = 2, 7] = n - 2 + d, a teda ak

Ar li = Dli/(Dli + Rr li) < Aa: L2,'1J li, (32)

Ho:/: li na hladine významnosti a sa zamieta.
Pre body, u ktorých sa prejavila štatisticky významná

zmena ich polohy (prípadne u všetkých testovaných bo-
dov), možeme vel'kosť polohovej zmeny vyjadriť podl'a

P/.Ii = ..j(Xjl - XrY + (Yjl - ~Y (33)

a numerické testovanie zmien polohy bodov doplniť (v
podstate aj nahradiť) grafickou formou pomocou prí-
slušných relatívnych konfidenčných elips [9, 16,21]. Ak
priestor ohraničený elipsou 8r I i zostrojenou v konco-
vom bode polohového vektora Pf, li pokrýva tento vek-
tor (obr. 2), nulová hypotéza sa nezamieta.

Obsahom analýzy je zodpovedanie najma na otázky:
zostali nominálne RB siete stabilné v jednotlivých epo-
chách merania?, aké vel'ké zmeny nastali v polohách
OB medzi jednotlivými epochami? ako aj na rad d'al-
ších, špecifických otázok. Analýza sa uskotoční v eta-
pách, ktoré sú viazané na epochy merania a ktoré majú
nasledujúcu náplň.

I. epocha

Vyrovnanie: po prvej epoche (základnej) máme k di s-
pozícii prvky 'I, O" A ako aj co, 10 matematického mo-
delu vyrovnania. Odhady súradníc bodov siete a ich
charakteristiky presnosti získame v zmys!e state 2.2:
u-rozmerný vektor dél podl'a (6), resp. (15), n-rozmerný
vektor rezíduí VI podl'a (13), u x u maticu Oe podl'a
(16), &61 podl'a (17) a u x u maticu 1::"1 podl'a (18).

2. epocha

Vyrovnanie: z meraní je k dispozícii '2 a z I. epochy O"
A, cO, 1°, O,.. Podl'a (6) sa určí matica G, potom vektor
odhadov súradnicových doplň kov na základe (6), resp.
(15) bude dé2 = Gdl2, 2 x 2 matica (I. a 2. epocha):to
podl'a (8) je

kde diagonál ne aj mimodiagonálne členy sa určia pod-
I'a (9) pričom VI = Adc2 - d12. Ak je potrebné, určí sa ti-
ež 2 x 2 matica 1::i podl'a (10).

Testovanie: ak sa dá očakávať (vzhl'adom na charak-
ter sledovaného objektu a konkrétnu situáciu), že medzi
I. a 2. epochou nemusí dojsť k deformačným úkazom
na OB, možeme to overiť najprv globálnym testom pre
nulovú hypotézu

HO•12 : E(dcI) - E(dez) = O.

Ak sa test, pre ktorý vytvoríme vhodnú testovací u veli-
čínu .112 na základe (23), nezamieta, všetky body siete,
referenčné i objektové, považujeme medzi I. a 2. epo-
chou za stabilné, t.j. "epochové siete" (so súradnicami
CI a ez) za polohové kongruentné. Ak sa test zamieta,
prikročí sa k lokalizácii signifikantných polohových
zmien bodov siete podl'a "bodového" testu (32) so štati-
stikou Ar. 12' Podl'a uvedeného testu sa prikročí k overe-
niu polohy bodu aj v prípade, ak o použití globálneho
testu sa upustilo, t.j. hned' sa prikročí k detekcii signifi-
kantných polohových zmien a k určeniu vel'kosti týchto
zmien. Takto získame obraz, či RB zostali stabilné,
resp. ktoré zmenili významne svoju polohu, a tiež ktoré
OB možno považovať za posunuté, resp. aké vel'ké sú
posuny vobec u všetkých bodov. K doplneniu numeric-
kých výsledkov použijeme k posúdeniu posunov prí-
padne relatívne konfidenčné elipsy.
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3. epocha

Vyrovnanie: analogicky ako v 2. epoche pomocou inva-
riantných prvkov A, a" co, r, o{ a vektora merania 13
určime dC3 = Gd13, 3X3 maticu (I., 2. a 3. epocha):to

v ktorej odhad variancie 0-~3a odhady kovariancií 0-0l3,

0-023určíme podl'a (9), pričom V3 = Adc3 - d13.
Testovanie: analogicky ako po 2. epoche, mažeme aj

teraz aplikovať globálny test medzi súradnicami I. a 3.
epochy, t.j. overiť nulovú hypotézu

Ho.l3 : E(dc,) - E(dc3) = O,

alebo hned' použiť "bodový" test so štatistikou AI: 13,

ktorým overíme polohu každého bodu medzi epochami
/1 a /3' Dostaneme obraz, ktoré objektové (prípadne re-
ferenčné) body zmenili významne svoju polohu a ako
vel'ké sú tieto zmeny. Výsledky porovnáme s rezultátmi
predchádzajúcej dvojepochy /1' /2, analyzujeme ich,
prijímame závery prípadne opatrenia týkajúce sa defor-
mačných príčin, resp. prejavov.

Rovnakým algoritmom ako po 2. a 3. epoche postu-
povali by sme aj po d'alších epochách pričom po každej
epoche je daná možnosť posúdiť výsledky testovania
a porovnať tieto výsledky s výsledkami predchádzajú-
cich epoch, čo z hl'adiska sledovania a posudzovania
deformačného javu je primárne.

Ak po niektorej epoche lokalizačný test by preukázal
signifikantnú zmenu niektorého RB, tento sa preradí
(ak to významove má zmysel) medzi OB.

Ak v priebehu obdobia merania (tI a /,,) nastanú po-
suny RB, pre dátumové riešenie vol'ného vyrovnania
s čiastkovou minimalizáciou stopy použijeme potom
len RB stabilné vo všetkých p epochách. To znamená,
že po ukončení analýzy v poslednej p-tej epoche, odpo-
rúča sa vykonať globálne multivariátne vyrovnanie
s maticou L podl'a (6) a s d'alšími odhadmi podl'a prí-
slušných vzťahov a tieto výsledky pokladať za smero-
dajné.

Opakované geodetické meranie v tej istej štruktúre ak
sa pre ňu dá zabezpečiť invariantnosť matíc A, a, vo
všetkých epochách, t.j. nemennosť geometrie siete
a plánu observácií, s viacerými výhodami možno vy-
hodnotiť v multivariátnom modeli. Z nich najcennejšia
je možnosť určiť odhady variancií a kovariancií medzi
n-rozmernými variátami ako aj v rámci nich, ktoré zos-
kupené do matice :to poskytujú podklad pre razné štati-
stické analýzy a testy z hl'adiska vierohodnosti a spol'a-
hlivosti získaných výsledkov. Základom analýzy geo-
metrických zmien polohy bodov medzi epochami je
multivariátna všeobecná lineárna hypotéza, ktorú vie-
me redukovať podl'a čiastkových požiadaviek a potrieb.
V práci je uvedený postup, ktorým sa overuje signifi-
kantnosť súradnicových zmien postupne všetkých bo-
dov siete a postupne pre všetky porovnávané dvojice
epoch. Výsledky dajú obraz vždy po následnej epoche
o polohových zmenách a o ich vel'kosti jak RB tak OB
a o polohovej kongruenci i siete po etapách, resp. po ce-
lom období merania.
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Pro zemědělce má použití systému řízení zemědělských
strojů v terénu řadu praktických výhod. Bylo by možné
např. vyhnout se zřizování trvalých cest pro vozidla
a zemědělské stroje v polích. Elektronická mapa polí
uložená do paměti počítače vozí dia by mohla navádět
jeho kola po předurčených cestách, které by byly obno-
vovány každou sezónu. Bylo by také snazší sledovat vo-
zidlem při polnich pracich přimé cesty a udržovat
v chodu zemědělský stroj plníci své úkoly bez přitom-
nosti řidiče, zvláště v noci.

Velký prospěch by přineslo použití elektronických
map pro soukromá pole, uložených v počítači vozidla.
Tyto mapy by byly ve skutečnosti tematickými soubory
údajů vyjadřujícich různé půdni stavy, jako obsah vlh-
kosti, množství dusičnanů a stopových prvků a koncen-
traci plevelů. Systém řízení vozidel v terénu by tedy
poskytoval prostředky pro automatizovné polní opera-
ce jako jsou závlahy a hnojení, v nichž by mohla být au-
tomaticky vyrovnávána koncentrace polního znečištění
tak, aby se upravily jednotlivé místní půdní parametry.
Kromě ekonomických výhod by takový integrovaný sy-
stém značně příspěl i ke kontrole znečištění dusičnany
nebo jinými chemikáliemi.

Systém upřesněni údajů

Ke kontrole jak přílišného, tak i nedostatečného použití
hnojiv je vyžadována přesnost určeni polohy ± 0,5 m
a vyšší pro pohybující se stroje. Je rovněž žádouci, aby
tento systém byl automatizovaný podle podminek uži-
vatele a aby údaje o poloze v terénu byly ve stroji znovu
obnovovány. Rychlost obnovy polohy je určena před-
pokládanou rychlostí stroje a stupněm, do něhož lze za-
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znamenat dráhu pohybujíciho se stroje zpracováním al-
goritmu. Toto rozsáhlé upřesnění výkonu bylo výcho-
zím bodem pro vývoj projektu, který byl zahájen před
dvěma roky na Polytechnice East London.

Celkový systém projektu

Prvnim nezbytným rozhodnutím pro systém řízeni stro-
jů v terénu je volba vlnového pásma pro elektromagne-
tické vysílání. Radiové vlnové systémy neposkytují
v pásmu VHF vysokou rozlišovaci schopnost požadova-
né délky. Kromě toho jsou problémy i s povolením
těchto vysílání. Možnost výběru je proto omezena na
mikrovlny (délka vln kratší než I m) a lasery.

Míkrovlny lze použit za jakéhokoliv počasí, mají
však řadu významných nevýhod. Jsou-Ii například krát-
ké pulsy vysílané z vozidla odráženy řadou pevných sy-
stémů vysílač/přijímač na okraji pole, je možné součas-
ně měřit více délek. Přesnost v určení polohy je však
zřidkakdy vyšší než I m. V souvislosti s tím jsou takové-
to systémy drahé.

Pro mikrovlnné systémy používajíci vějířovitý svazek
a koutové odražeče jsou systémové náklady nízké, ale
rozlišování ve směru takových svazků je špatné. K do-
sažení úzké šířky vějířovitého svazku, vyžadované pro
vysokou přesnost směru, je nutná jak vysoká frekvence
(nad 100 G Hz), tak i odpovidajíci široká anténa. I přes-
to je obtižné redukovat rozbihavost svazku na méně než
půl stupně. Největší nevýhoda ale vzniká tím, že vlnový
svazek podléhá zrcadlovým odrazům od kovových
i mokrých povrchů, stromů nebo zemědělských plodin.
Z těchto důvodů byl jako základ řídiciho systému strojů
zvolen laser.

Dalším bodem projektovaného systému bylo rozho-
dování o podrobné konfiguraci systému. V podstatě
jsou tři možnosti poskytujíci požadované výkonové
charakteristiky. Za prvé může být použito pro trasování
přístroje typu total-station s vozidlem vybaveným kou-
tovými odraznýmí hranoly. Tento způsob je použiván
v systému ATLAS POLARFlX při pobřežním hydro-
grafickém měření. Uvedený systém ale má značné nevý-
hody ve vysoké nákla'dovosti, požadavku zachování je-
diné záměry po celou dobu činnosti a v potřebě přeno-
su informace o poloze stroje z pevné polní řídíci stanice
do vlastního stroje.

Druhá uvažovaná možnost zahrnuje zřízení dvou
identických přístrojů na okraji pole tak, aby tvořily zá-
kladnu (obr. I). Každý přístroj generuje vertikálně vějí-
řovitý laserový svazek spojený s vnitřním digitálním
úhlovým dekodérem. Vozidlo (stroj) je vybaveno kouto-
vými odraznými hranoly a během činnosti se svazky
z přístrojů na základně otáčejí kolem vertikálních pří-
strojových os. Vějířovité svazky jsou snímány v kruhu.
Signál se odrazí hranolem vozidla na přístroj a uzavírá
okamžité čtení vnitřního úhlu dekodérem, který průběž-
ně kontroluje pohyb snímaného svazku.

Pro změření vnitřního úhlu a nebo f3 (obr. 1) je nutné
zaručit vzájemná čtení směrů na obou přístrojích. Toho

1991/119



Geodetický a kartografický obzor
120 ročník 37/79, 1991, číslo 6

I - Otáhvá konická věž vl'sílající laserové svazkl' k odraznl'm
hranolům na okraji pole pro potřeby V.I'p0(fUpolohy .

2 - Elektronická mapa polí s proměnlivou vlhkostí, složením
půdy a drenážními příkopy, odeslaná ze zemědělské usedlosti

do řídicí kabinv kabelovl'm spojením

lze docílit buď výchozím nastavením přístrojů na kon-
trolních stanovištích a použitím hranolu na druhém pří-
strojovém stanovišti s následným umístěním každého
přístroje před polními pracemi, nebo může být každý
přístroj opatřen pevným hranolem pro odraz z druhého
přístroje, aby bylo zajištěno dekódování ve dvou měřít-
kách.

Tento systém má mnoho výhod. Není nijak náklad-
ný, potřebné součástky pro oba přístroje jsou laciné. Je-
likož jsou oba přístroje rotující, dekodér může být jed-
noduchého typu s použitím časové interpolace mezí
značkami moiré. Konfigurace základnového průřezu je
v rozsáhlé oblasti dobrá a schopná snadno poskytovat
dostatečnou přesnost polohy. Nedostatkem je nutnost
stále zachovávat dvě záměrné přímky. Je obtížné opatřit
si více než dva přístroje k pokrytí rozsáhlého nebo ne-
pravidelného pole. V základní konfiguraci dvou přístro-
jů a jedné základny není nic nadbytečné a z měření se
nezískává pro stroj žádná důležitá informace. Pro po-
třebu dekodéru je nezbytné přenášet čtení z každého
přístroje do stroje za účelem stanovení dynamické polo-
hy. Dále musí být rozlišítelné kanály pro sdělování kó-
dovaných údajů na příjímači stroje, takže každý přístroj
pracující na okraji pole vyžaduje vlastní radiový kanál.

Třetí možností je vertikální vějířovitý snímač lasero-
vého svazku s elektronickým úhlovým dekodérem,

upevněný na stroji (obr. 2.). Na okrajích pole je na zná-
mých místech situována řada odrazných hranolů. Kaž-
dý z nich vrací silný laserový paprsek na fotosenzor
snímače, který se otáčí spolu s laserovým projektorem.
Vlastní směry pevných stanovišť měřené dekodérem
a zachycené signály po odrazu hranolem poskytují úda-
je pro výpočet polohy stroje a jeho směru.

Mezi výhody této konfigurace patří snadné vytváření
nadbytečných odrazových stanovíšť nad minimální vy-
'žadovaný počet tří. Dále to, že informace jsou poskyto-
vány přímo stroji (vozidlu), kde jsou potřebné. Tato ko-
figurace bývá dobrá a zajišťuje vysokou kvalitu určení
polohy. Náklady na uvedený systém jsou nízké, jen
o málo vyšší než na jednoduchý polovodíčový laserový
snímač s levným úhlovým dekodérem a časovou ínter-
polací mezi vyznačenými pulsy.

Záporem je nutnost identifikace vraceného signálu,
poněvadž nelze rozlišit jedno stanoviště s hranolem od
druhého. Byl vyvinut algoritmus, který uzpůsobuje sig-
nály ve směrech hranolů známým kontrol nim stanoviš-
tím. Pracuje přesně, ale obtíže působí jeho spouštění.
Nezbytné je i stabilizovat polohu snímače a zachovávat
jeho osu otáčení ve vertikálním nebo jemu blízkém
směru. Zanedbáním této stabilízace mohou být vážně
znehodnocena čtení azimutů, což vede k velkým chy-
bám v určení polohy.

Zkoušky prvních přístrojových prototypů zvaných
LASERTRAC využívaly statický vysílač a čtyři pravi-
delně rozmístěná kontrolní stanoviště v průměrné vzdá-
lenosti 150 m od zdroje. Dosažená přesnost směrových

. měření na jednotlivé hranoly (určeno ze souboru dvace-
ti měření) byla ±4 obloukové vteřiny. Pro tutéž konfi-
guraci byla určena ze souboru 20 po sobě jdoucích mě-
ření polohy přesnost v souřadnicích X a Y, vyjádřená
standardní odchylkou 8 = ± 10 mm.

V malé snímací frekvenci kolem I Hz je nutné použít
Kalmanův filtr pro čtení, přestože bez nezávislých mě-
ření v základní rychlosti se soubor chyb odchyluje a ne-
vyhnutelnou akcelerací stroje se zhoršuje. Následkem
těchto obtíží pracuje druhý prototyp LASERTRAC na
snímací frekvencí 7 Hz. Používá modulovaný (500 kHz)
snímač laserového svazku k odstranění "šumových"
efektů slunečního světla a je závěsně upevněn na kostru
stroje. Ph této snímací frekvenci je k vyrovnání použí-
ván upravovací algoritmus. Pro různorodé údaje o smě-
rech je značně zjednodušen a je i mnohem méně citlivý
na zrychlení strojů.

Další výzkum se zabývá šetřením možností použití
speciálních signálů na hranicích pozemků, které umož-
ní odhad složek okamžitého sklonu základních sníma-
cích os. V případě úspěchu nebude potřebné závěsné
upevnění snímače na stroji a bude tak odstraněn jeden
znejvýznamnějších zdrojů chyb.

Dodatek

V navrhovaném vyrovnávacím algoritmu pro počítanou
dráhu vozidel a strojů, jejíchž poloha se dynamicky mě-
ří použítím metody protínání, je prospěšné generovat
teoretické údaje pro ověření algoritmu na počítači.
V tomto případě je nezbytné, aby teoretický údaj byl
vzhledem k přesností požadované pro výpočet správný.
Následující rozbor je užitečný pro generování údajů
k těmto účelům.
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Je uvažován stroj pohybující se konstantní rychlostí
V(obr. 3). V bodě O je a úhel na bod Pv terénu, měřený
od směru cesty stroje. Nechť je frekvence snímače otá-
čejícího se ve vodorovné rovíně f Hz. Bod /, odpovída-
jící další poloze stroje v nulovém směru, bude dosažen
v čase al2nfpoté, co stroj opustíl bod o. Požadavkem

"-
--- --- ~.F'

""

je nalézt čtení dekodéru snímače b, když je terénní bod
P ještě jednou určen protínáním. V tomto případě bude
stroj v bodě H. Je-Ií časový interval t pro stroj pohybují-
cí se z / do H, potom fJ =2n./f.
Z obr. 3 plyne,

sin a = YP/OP, sin fJ = YP/HP, OP sin a = HPsin li., O/
= V(I/f - a/2n/) nebo O/ = (V/i) (I - al2JT), /H =
VfJl2nf, Opc = yec + yr, YO = 00 - OY; plati YP =

XI" OY = r;" YH = O/ + JH- OY = (Vl2nf) (2n - a +
li) - r;,; poněvadž HP = (OP. sin H)/sín fJ, tak
Opc . sinca = j[( V/2nf) (2n - a + fJ) - r;r + XI,cI
sincli.
Nahrazením A. Ba Cvýrazy obsahujícímí známé veliči-
ny lze tuto rovnici napsat v podobě

j(AIJ + B)C + X'pl sincfJ - C = O.

Tato rovnice je snadno numericky řešitelná postupnými
testovacími řešenímí pro IJ, kde zbytek z uvedeného vý-
razu je testován na konvergenci a změnu znaménka.
Když je dosaženo minimálního zbytku, použije se pří-
růstek následujícího desetinného místa a konvergence
se testuje znovu. Šest iteraci na vyšších desetinných
místech poskytuje přesnost I ppm v úhlu li a v požado-
vané tabulce předpokládaných hodnot.

Přeložil:
Ing. Lubomír Krňávek.

VÚGTK Zdiby

TERMINOLÓGIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

Ešte O probléme s termínmi
"dial'komer" a "dížkomer" a jeho
zovšeobecnenie

Nedávno bol a publikovaná úvaha o používani uvedených ter-
mínov [I]. Autori na základe širšej analýzy zdrojov z oblasti
bežného i odborného jazyka odporúčajú, kedy a ako používat
termíny dial'komer (citujeme: prístroj na nepríame meraníe
vzdíalenos,tí ... ) a dÍžkomer (citujeme: meradlo na priame
meranie dlžok). Prepracovaná úvaha má logícké a jednoznač-
né riešenie. Predsa však má jeden .,háčik" ...

Používanie a uplatňovanie pojmov vo sfére bežnej, vol'nej
(spoločenskej) komunikácie nie je také náročné na presné až
exaktné sémantické vymedzenie, ako je to v odbornej komuni-
kácii pri použivaní a definovani terminov. Sprievodným zna-
kom a napokon i dókazom toho je značne vornejšie posudzo-
vanie napr. synoným, ktorých existencia v bežnom jazyku sa
napokon považuje za bohatost a vyspelost jazyka. Nie tak
v terminológii, kde je výskyt synoným nežiadúci a pripúšta sa
~Ien v nevyhnutnom rozsahu - ak sa tomu nedá vyhnúť (napr.
pri značnej frekvencii a zaužívanosti používaných viacerých
obsahovo úplne zhodných termínov). Pokúsme sa to de-
monštrovat na prikladoch.

V bežnej komuníkácii by sa nikto nepozastavil nad vetou:
., Po dl h ej takmer tisickilometrovej ceste sme konečne dora-
zili až do Paríža". Hranice medzi významami pojmov .,diarka"
(= 1000 km dížky) a .,dÍžka" je nezreterná a pre túto situáciu
a jej opis aj nepodstatná, Zo sémantického \ ymedzenia termi-
nov .,dÍžka" a .,diarka" v citovanom prispevku je však odvodi-
terné, že diarkomerom meriame (len) diarky (vzdialenosti)
a dÍžkomerom (len) dížky.

Alebo iný priklad: .,Vláčik sa ledva vliekol: tunel sa zdal ne-
konečne dlhý ... " Prirodzene, tu móže ísť nielen o hradisko
vzdialenosti, o dížku vzdialenosti (!:), ale aj o dížku času, Na
pochopenie pocitov cestovatera však toto rozlíšenie opať nie je
podstatné a ani potrebné.

Z uvedených prikladov zaiste je možné pochopit (vycítiť).
aký je tiež rozdiel medzi pojmom (v hovorovej rečij a ter-
mí n o m (v odbornej terminológii),

Vidíme, že .,hradanie opory" v systéme pojmov bežného ja-
zyka ako východiska k sémantickému vymedzeniu termínu
a jeho zaradenie do terminologického systému vymedzeného
tematického obsahu móže byt len orientačným východis-
kom, ktoré nám má zabezpečiť .,Ien" to, aby sme si pre termi-
nológiu vybrali pojem z bežného jazyka (pokiar je to možné!)
tak. aby sa jeho význam (sémantika) aspoň sčasti kryla s uVa-
žovanou, budúcou. zamýšranou, prisudzov,mou sémantikou
navrhovaného odborného termínu. alebo jej aspoň neprotireči-
la. Takýchto pripadov by bol o možné nájst značné množstvo
napr.: prah - vodný prah, strmost - strmost fotografického
materiálu, ťah - polygónový tah a pod. Z toho vyplývá, že ar-
gumentácia opierajúca sa napr. o výklad .,Krátkého slovníka
slovenského jazyka" (diarka = verká vzdialenosť), móže mat
len pomocn)', podporný, avšak nie zásadný, určujúci význam
v odbornej oblasti.

Tým nespochybňujeme záver a publikované odporúčanie na
používanie uvažovaných terminov. Chceme len ukázat', že roz-
hodujúcim momentom je prijatá, prisúdená (definovaná) séman-
tika termínu, ktorá ani nemusí byt v zhode s významom pojmu
vo všeobecnej jazykovej komunikácii a nie je teda nevyhnut-
nou podmienkou jeho utvárania a definovania (napr.: fraktúra
- druh nemeckého písma: ryba - chyba v sadzbe, list - tri-
angulačný list a pod.). Musime preto aj pri uvažovaných termi-
noch a pre naše potreby domysliet a definovat', či krivkomer
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(alebo aj iné meradlo s možným odpočtom skutočných vzdia-
leností, napr. upravené pravítko) budeme zaraďovat medzi po-
macky díal'komerné alebo dížkomerné. Mažeme ními totiž me-
rať p ri a m o di ž k y (na mape v cm), avšak mažeme tiež na
ních merať (odpočitavať) nepríamo vzdialenosti (skutoč-
né, v km) ...

A v čom spočiva na začiatku spomenutý "háčik" navrhova-
ného riešenia '? V tom, že hl'adisko priameho či nepriameho
merania je len jedným z možných krítérií diferenciácíe
oboch uvažovaných termínov, aj keď mažeme prípustiť. že
hl'adiskom najzretel'nejším. Z ilustrovaného prípadu je však vi-
dieť. že nemusí byť kritéríom dostačujúcim bez zvyšku ...

Obdobné ťažkosti však nie sú v terminologickej praxí neob-
vyklé a len potvrdzujú zložitosť termínologickej činností.

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc.,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

LITERATÚRA:
[I] PECÁR, J.- VANKO, J.: Ako ďalej s termínmí "dial'komer"

a "dlžkomer". Geodetický a kartografický obzor, 36 (78).
1990. Č. II. s. 290--291.

Několik poznámek
k velkému problému

Ing. J. Lechner z VÚGTK přibližil svým článkem "K otázce
měření svislých posunů s využitím principu hydrostatícké nive-
!ace", uveřejněném v Geodetickém a kartografickém obzoru.
Č. 12/1990, čtenářům jednu mimořádně závažnou úlohu. Přes-
tože se snažil podat pohled na problém ze širšiho hlediska, jde
v podstatě o úzce speciální úkol automatického snímání sví-
slých posunů uzlových bodů turbogenerátorového subsystému
za provozu, pomocí vhodných elektrických snímačů a měřicí
ústředny. Celkový TG-systém zde tvoří tři subsystémy, podzá-
kladí, základová konstrukce a turbosoustrojí.

Podle kapitoly 3 článku, dostal autor od objednatele zada-
nou přesnost měření, danou střední chybou ± 0,050 mm. Po-
kud je tomu tak, splnil svůj úkol na výbornou: zadaná přes-
nost 0,050 mm, dosahovaná přesnost 0,035 mm - kdo chce
víc? Pak možno snad jen polemizovat s některými vedlejšími
úvahami v článku. Bohužel. tento "zadaný" údaj vůbec neod-
povídá skutečnému účelu a potřebě. a staví tak příslušného od-
povědného pracovnika objednatele do trochu divného světla.

I. V následujících řádkách se pokusím tento problém po-
třebné a nutné přesnosti měření trochu osvětlit.

Při každém účelovém měření je třeba předem podrobně
a správně pochopít daný cíl - účel měření. V tomto případě
jde o proces deformace rotační osy turbosoustrojí o výkonu
500 MW za provozu a o její případné následky při nedodržení
potřebných požadavků a předpokladů.

Dodavatel turbin stanovil pro deformací hřídele soustrojí,
pro svou potřebu, úhrnnou hranici přípustné deformace
A = ± 1,250 mm (víz článek, kapit. 3). To platí pro změnu prů-
hybu spojkového pole vůči spojnici vnějšich ložisek, ale jen za
studena, tedy po odstavení soustrojí. Tato limitní hranice re-
spektuje, podle dodavatele turbin, zdroje napětí způsobené
statickým průhybem hřídele a statickými deformacemi horní
základové desky, na kterých se spolupodílí i sedání základové
půdy, včetně vlivů podzemní vody. Bohužel, na základě stude-
né deformace nelze posuzovat vývoj deformací rotační osy za
provozu, nanejvýše jej lze jen tušit nebo intuitivně předvídat.
Pro deformace za provozu třeba tedy uvažovat jinou toleranci.

V době tzv. zkušebního provozu soustrojí jsou odstraňovány
zjištěné závady a nedostatky, způsobené hlavně nedodržová-
nim technologie při montáži nebo nedbalostí výroby. Za pro-
vozu pak dochází k dalším nežádoucim mechanízmům, které
způsobují růst pravděpodobnosti poruchy nebo dokonce havá-
rie, a to úměrně s délkou doby provozu. Je proto pro každé
soustroji plánován určitý počet odstávek (generálních oprav.
dále GO) a znovuuvedení do provozu. Po uplynutí períody
mezí dvěma GO, je další provoz spojen již se značnými riziky.
Aby bylo jednak možné včas zamezit selhání stroje a jednak
určit jeho spolehlivost a životnost a případnou možnost pro-
dloužení periody GO, čímž se ušetří mnohamilíonové náklady,
je nutné poznat působení těchto mechanizmů, vedoucích k po-
škození a degradaci materiálu v procesu jeho únavy. K tomu
účelu je třeba sledovat systematicky vývoj deformací rotační
osy tubrosoustroji za provozu a zajistit tak detekci nežádou-
cího vývoje deformačního procesu v uzlových bodech subsy-
stému (turbosoustroji), v nichž dochází k driftovým závadám,
kdy se uzel blíží mezi schopnosti plnit předepsanou funkci.

Rozhodujícím hlediskem poškození (havárie) složeného hří-
dele. jsou rotační ohybová namáhání. vznikající v hřídelích za
provozu soustrojí. Jejích velikost závisí na velikosti deformace
příslušného spojkového pole a nesmí překročít tzv. mez ún31Y
pro daný materiál. Pro ocel používanou v daném případě je
průměrná mez únavy 2900 kg.cm-c. Při překročení této hrani-
ce dochází k narušení materiálu hřídele, vznikají únavové
trhlinky a soustrojí se musi odstavit a rotor vyměnit. Tím vzni-
ká mnohamilionová škoda a navíc dochází ke ztrátě velkého
množstvi elektrické energie. (Haváríe mívají následky ještě
mnohem vážnější.) Vlív chyb měření nesmí proto překročit
'/,,' dovolené meze únavy. tj. 290 kg.cm-c. Tomu odpovídá
pro nejnamáhanější čep rotorů výšková změna spojky
o O, I mm - a to je právě maximálně přípustná chyba měření.
(Viz Jelínek AI., Novotný Jiří: Deformace rotační osy turbo-
soustrojí za provozu. Energetika, Č. 7/90.)

Jelikož jde o měření mimořádně závažného charakteru, nut-
no spolehlivostní koeficient pro zpětné určení střední chyby
určovat ne podle citu, zbožného přání. nebo podle toho. zda
jsem optímista, čí pesimista, ale výhradně výpočtem jaký náso-
bek střední chyby lze v řadě pozorování očekávat. Uvažujme,
že pro 4-letou períodu GO bude potřebný počet vzorkování
(měření) např. n = 60000. Pak dostaneme, že v této řadě vzor-
kování se může jedenkráte objevit maximální chyba, rovnající
se 4-násobku chyby střední. Takže pro daný případ bude
střední chyba ± 0,025 mm. A toto je kategorický poža-
davek na přesnost měření turbogenerátorových
s u b s y sté m ů. Pokud ta která metoda nedokáže tuto přesnost
100 ';-0 zajistít, je pak takové měření nepoužitelné, zbytečné
a navíc to je škoda peněz, času a práce. Jsem však plně pře-
svědčen, že při dobré vůli a ochotě podřidit se základnímu
pravidlu systémové úlohy (maximálně možné potlačení všech
nenáhodných a nestacionárních vlívů - tzv. problém separa-
bility) se této přesnosti dá docílit a to nejen při klasíckých způ-
sobech měření, tj. geometrické nivelaci ze středu a hydrostatic-
ké nivelaci podle prof. Meissera, ale i při automatizovaném
postupu se snímači a měřickými ústřednami.

2. Deformace základové konstrukce je' dána nejen sedáním
jednotlívých uzlů (popuštění podpor), ale i dalšími vlívy, jako
průhybem přičníků a podélniků. kondensátorovým tahem, pů-
sobenim vnitřních sil, teplotou apod. Není tedy prosté sedání
ísolovanou záležitostí samou pro sebe a nemá proto z hlediska
deformací výzhnam, se s ni zvláště zabývat. Mimoto je pro-
blém sedání trochu složitější, neboť je značně ovlivňováno
i působením teploty ovzduší na podzákladi (viz. Jelínek, AI.:
Stabilita tzv. pevných výškových bodů. Inženýrské stavby,
č.9/89). Pokládám proto názory autora, uvedené v odst. 8,
kap. 3 článku, za trochu pochybené, zcestné a zavádějicí, přes-
tože se opirá o čs. normu. Jedním dechem píše o velmi přesné
nívelaci a o přesností dané' / 15 celkového posunu. Podle toho
tedy např. dosáhne-Ii celkové očekávané sednutí základové
desky např. 30 mm, stačila by přesnost měření, provedeném po
konsolidaci podzákladí ± 2 mm. To je však absurdní, neboť
zavádět takovéto chyby, které lze označit za hrubé, na spolu-
působení deformací nepřichází vůbec v úvahu. Vždyť např. pří
popuštění podpory (sedání + zatlačení) o tuto hodnotu 2 mm,
dojde vlivem přerozdělení vnitřních sil v konstrukci, např.
u rámového základu turbosoustrojí 200 MW, k přírustku osové
síly asi o 800 Mp, čemuž odpovídá deformace stojiny
0,120 mm. Akademik Fr. Klockner učil a uváděl ve svých od-
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borných publikacích (viz např. Technický průvodce, svazek 24
- Železový beton, 1947), že při měření deformace je třeba za-
jistit přesnost měření ± 0,1 mm. Přitom se za přesnost měření
považuje maximální prakticky možná odchylka naměřené
hodnoty od hodnoty skutečné (maximální chyba). Jelikož jde
o měření závažného charakteru (bezpečnost stavební konstruk-
ce), nelze za maximální chybu měření považovat dvojnásobek
chyby střední, která může vyhovovat nanejvýše mapovým po-
žadavkům, ale její trojnásobek. Takže deformace stavebních
konstrukcí, a tedy i sedání, je nutno měřit tak, aby úplná střed-
ní chyba měření nepřestoupila hodnotu ± 0,033 mm. Jinak by-
chom dělali zbytečnou, často až hazardní práci. Pro stavební
účely by tedy zřejmě navrhovaný snímač vyhovoval (0,035 mm
~ 0,033 mm).
3. Při řešení složitých a odpovědných úkolů, a daný úkol

rozhodně mimořádně složitý a odpovědný je, by se mělo vždy
postupovat podle zásad systémové úlohy. Systémem se přitom
rozumí určité účelové uspořádání jednotlivých prvků, navzá-
jem propojených soustavou vazeb. Hlavními zásadami jsou
tzv. rozlišovací úroveň, neboli dodržování nutné přesnosti mě-
ření a tzv. separabilita systému, tj. odloučení od okolí, neboli
zjednodušeně řečeno, eliminování nebo alespoň maximálně
možné potlačení všech nenáhodných a nestacionárních vlivů.
S ohledem na následnou nutnou identifikaci náhradního mo-
delu (viz např. Jelínek AI.: Sledování a hodnocení v čase pro-
měnných deformací základů turbosoustrojí. Inženýrské stavby,
čís. 1/91) sem patří i zajištění, aby zvolený výstup byl s maxi-
mální možností ovlivňován jen jediným vstupem. Bez splnění
těchto podmínek nelze systém považovat za matematický mo-
del reálných jevů, nejen z hlediska měřicího, ale též z hlediska
výpočetniho, a jeho zavedení nemá smysl.
Jak je patrné z celého článku, autor tento přístup nepoužil,

ku škodě věci. Místo celkem zbytečného popisování principu
a historie hydrostatické nivelace by věci mnohem více prospě-
lo, kdyby byl proveden podrobný rozbor přesnosti měřicího
kanálu s podrobnou diskusi všech zdrojů možných chyb pro
danou metodu a vnější podminky. V článku stačilo uvést pou-
ze závěry. S velmi malou výjimkou se ta~, bohužel, nestalo.
4. Princip měřicího systému HYNI-VUGTK, pracující se

středni chvbou měření ± 0,035 mm, není v podstatě nic jiného
než elektrÍcký snímač, v příslušné odborné literatuře označova-
ný jako indukčnostni, který bývá ve strojnické praxi běžně po-
užíván pro měření různých posunů a přenos úhlových výchy-
lek (např. pro přesné nastavení číslicových strojů apod.). Tyto
snímače pracují s přesnosí až ± 0,002 mm.
A co říci závěrem? Snad jen to, že přes veškerou dosud vy-

konanou práci a jistě i dobrou snahu, kterou třeba ocenit, vý-
sledky řešení, pokud toto nebude vhodně upraveno a potřebně
zpřesněno, za což se velmi přimlouvám, nedávají velkou nadě-
ji na úspěšné zavedení do elektrárenské praxe, tj. h Ia vně pro
potřebu stanovení oka mží té deformace rotační osy
za provozu, predíkce jejího dalšího vývoje a ná-
sledných nutných bezpečnostních výpočtů. Jinak
mohou sloužit jen pro zjišťování deformací horní desky turbo-
stolice a pro deformaci rotační osy nanejvýše jen orientačně.
Pří tom třeba s lítostí konstatovat, že na tom má zřejmě spolu-
vinu sám objednatel, neodpovědně zadanou přesností měření
a málo účínnou pomocí a spoluprací pří řešení.

Dr. ln& Alois Jelínek,
Ziželice n. Cidl.

Vyjádření ke kritice dr. Jelínka
k článku ing. Lechnera
o HVNI
(GaKO,36, 1990, č. 12, str. 304-310)

Nevíme, jak autor krtitiky došel k závěru, že autor článku do-
stal zadanou přesnost od objednavatele. V celém článku o tom
není ani slovo. Není to podstatné a nezmiňovali bychom se
o tom, kdyby autor kritíky objednavatele z tohoto důvodu ne-
napadl. Takto však považujeme za nutné celou historii blíže
vysvětlit.
Jediné hodnoty zadané objednavatelem Škoda Praha jsou

hodnoty změny průhybu, převzaté od výrobce Škoda Plzeň,
které však jsou v článku íng. Lechnera formulovány nepřesně.

Objednavatel Škoda ,Praha se ujal financování vývoje HYNI
na základě dopi~u VUGTK z 9. I. 1986, když financování
z fondu RVT CUGK bylo zastaveno z důvodu, že nepřináší
přímý ekonomický efekt podnikům resortu ČÚGK:Vývoj HY-
NI tedy již existoval od r. 1984 s cílem "konstrukce systému,
trvale osazeného na sledovaném soustrojí nebo konstrukci,
který by automaticky zaznamenával změny převýšení mezi mě-
řicími místy s vyloučením vlivu teploty a vibrací konstrukce
a dosahoval přesnost - mezní chybu menší než O, I mm na tur-
bosoustrojí a 0,05 mm na stavební konstrukci".
Nebylo důvodu měnit zadání vycházející ze znalostí podmí-

nek a tehdejších možností a s výhledem, že zdokonalením bě-
hem vývoje se přesnost dále zlepší (což se potvrdilo). Hlavní
přinos metody se také neočekává v její přesnosti, ale možno-
stech kontinuálního měření za různých (i nestacioárních) pro-
vozních stavů.

K b.l):
Až do doby, kdy byly výrobcem formulovány na základě poža-
davků provozu a opravárenství hodnoty dovolené změny prů-
hybu (1978), nepoužíval se jiný způsob měření deformace osy
rotace, než za studena indikací ve spojkách. První srovnávací
geodetická měření byla provedena v letech 1977-78 též za
studena.
Výrobcem vypočtená limitní hranice změny průhybu respek-

.tuje nikoliv jen zdroje napětí, způsobené statickým průhybem
hřídele a statickými deformacemi horní základové desky za
studena, jak omylem uvádí autor kritiky, ale i přídavná dyna-
mická namáhání, daná deformacemi osy rotace za provozu.
Zavedením součinitele koncentrace napětí je sníženo dovolené
namáhání vůči mezi únavy a odpovídající přípustná deforma-
ce pak činí ± 1,25 mm na většině turbosoustrojí Škoda (Interní
zpráva Škoda TpTZ 5178). Pokud je nám známo, i koncernové
geodetické středisko ČEZ tohoto kriteria užívá. Závěr třetího
odstavce je tedy neopodstatněný. Zatím není k dispozici jiné
kriterium a kdy bude, záleží í na tom, jak se osvědčí v praxi
metoda HYNI.
Kategoričnost požadavku na přesnost měření a jeho závěry

v šestém odstavci považujeme za přehnané. Neni to tak dávno,
kdy např. velmi přesná nivelace rovněž nedosahovala uvedené
přesnosti (v r. 1979 ECHVA jednotková stř. chyba ± 0,081
mm, mezní chyba ± 0,136 mm) a přesto metoda nebyla zatra-
cena, ale časem zdokonalena. Pravidla pro elektrizační sousta-
vu č. 51/88 uvádějí střední chybu měření ± 0,03 mm pro vý-
zkumně vývojová měření a ±0,05 mm pro rutinní měření. Ne-
ní nám jasná teorie, ze které vycházel autor kritiky při stanove-
ní kategorického požadavku na přesnost měření (např. 60 000
měření) - bylo by na místě postup osvětlit. .
Skutečností však je, že použití v závěru odstavce doporučo-

vané geometrické nivelace pro uváděných 60 000 měření, by
vyžadovalo minimálně 4 x 60 000 = 240 000 hodin, což činí
27,39 roku nepřetržitého měřeni pro 4 letou provozní periodu
turbiny. Z teorie chyb dále plati, že krajní chyba K je definová-
na pravděpodobností výsledku ležícího uvnitř intervalu ± K

p(K) = 99,73 % - tedy při 60000 měření dané přesnosti vyho-
vuje nikoliv I x výskyt krajní chyby, ale 162x. Vztah mezi
střední chybou 8 (P( 8) ""68 %) a krajni chybou K je K"" 38 (viz
např. Horák: Praktická fyzika).
Při měření klasickou nivelací se za kriterium úspěšného mě-

ření považuje zpravidla shoda v závěru měřeni cca ± 0,2 mm
(hodnota závisí na počtu měřených bodů a dalších vlivech. (V
pravidlech pro el. soustavu Č. 51/88 se uvádí ± 0,4 mm). Při
uvažováni v krajnostech chyb měření je nutno i zde připustit
případ, že diference shody závěru měření je způsobena jedi-
nou extrémní chybou měření této velikosti.
Z uvedeného je zřejmé, že kategorickému uvažování vyvoze-

nému z krajních případů nelze prakticky níčím vyhovět. Je
nutno mít na zřeteli přednosti í nedostatky jednotlivých metod
a k objektivním závěrům o výsledku docházet ze vzájemné
komparace jednotlivých metod. Vzhledem k složitosti problé-
mu deformace osy rotace turbosoustrojí za provozu, si jako
dodavatelé nemůžeme dovolit přepych odmítat kteroukoliv
z diskutovaných metod, ale naopak využít jejich (vždy nějak
omezených) možností k objektivnímu poznání skutečnosti.
Hlavní výhoda HYNI je v tom, že ve spojení s výpočetní

technikou umožňuje sledovat pohyb všech měřených bodů tur-
bostolice a osy rotace prakticky nepřetržitě s okamžitým vy-
hodnocením, což zatim žádná jiná z metod u nás používaných
neumožňuje
Vždyť např. VPN, dnes už značně zdokonalená, potřebuje

k jednomu souboru měření podle požadované přesnosti 4-6
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hodin (za předpokladu vyhodnocení počítačem) práce speciel-
ně vyškolených geodetů, kdežto HYNI může obsluhovat za-
školená obsluha bloku, nebo může pracovat automaticky po-
dle programu. Přesto, jak již jsme uvedli, nepovažujeme meto-
du VPN za nijak překonanou, v metodách měření deformací
osy rotace TG má prostě jiné přednosti než HYNI.
K b.2) a 3) se nevyjadřujeme, vyjádření ponecháváme k úva-

ze autora článku (viz níže).
K b.4: poznámka o principu použitého měřicího systému

jen potvrzuje předpoklad o dalším zdokonalení přesnosti mě-
ření, zmíněný výše.

Ing. Vlastimil Šmid, CSc ..
Ing. Luboš Holý,

Výstavba elektráren, Škoda, k. p., Plzeň

V článku je v kapitole 3 přiblížena celková problematika přes-
nosti měření svislých posunů zařízeni a objektů elektráren. Ja-
ko výchozí je uvedena všeobecná platnost ČSN 73 0405 pro
přesnost měřeni posunů stavebních objektů, kromě vodo ho-
spodářských staveb, podle únosnosti základové půdy hodnota-
mi, odpovídajícími velmi přesné nivelaci a dále podle očekáva-
ného celkového posunu, popř. kritického posunu. Tímto po-
stupem stanovení přesností měření se postupuje u stavebních
částí objektů, pokud v projektu prací není s přihlédnutím ke
zvláštnostem předmětu kontroly, pracnosti a nákladům na
provádění měření požadováno zvýšení přesností.
Způsob, přesnost a četnost geodetických měření vývoje de-

formací turbogenerátorových systémů jsou řešeny a stanoveny
Směrnící ČEZ Č. 6178 a navazujícími Pravidly pro elektrízační
soustavu Č. '51/88 (Metodický návod - Měření vývoje defor-
maci systémů základ - turbina, díl A).
Dle uvedených pravidel je přesnost určení výšky pozorova-

ného bodu v jedné etapě měření dána empirickou hodnotou
úplné střední chyby m = 0,05 mm pro rutinní měření vývoje
deformací turbogenerátorových systémů.
Toto předpisem stanovené kritérium přesnosti bylo vzato

u prací popisovaných v článku za výchozí.
Na základě provedené analýzy matematíckého výškového

modelu sledované konstrukceturbogenerátoru 500 MWbylo sta-
noveno, že při nestacionárních režimech provozu clochází
k výškovým změnám konstrukce TG v hodnotě 0,5 mm/4 hod.
V době např. změny výkonu turbogenerátoru jsou prakticky
kontinuálně ze všech měřicích míst zaznamenávány při časové
prodlevě mezí cykly 15 min. výškové posuny v hodnotě
0,1 mm.
Vzhledem k době trvání celého cyklu měření na konstrukci

TG metodou geometrické velmi přesné nivelace se tyto změny
promítají do výsledků měřeni jako vlivy systematického cha-
rakteru, což vylučuje možnost společného matematického
zpracování výsledků.
Tento nedostatek eliminuje stacionární systém hydrostatické

nivelace, který ve spojení s výpočetní technikou umožňuje sle-
dovat vývoj ve výškovém smyslu všech kontrolovaných bodů
turbostolice prakticky kontinuálně s okamžitým vyhodnoce-
ním.
Závěrem je zapotřebí upozornít na skutečnost, že automati-

zovaný stacionární hydrostatický systém umožňuje sledovat
systematícky vývoj deformací osy rotace turbosoustrojí v prů-
běhu celého procesu odstávka - najeti - provoz.

Ing. Jiří Lechner.
V.ýzkumný ústav geodetický.

topografický a kartografický.
Zdiby

Dnem 18. dubna 1991 ukončil činnost v redakční radě našeho
časopisu její předseda Ing. Dušan Hrnčiar, CSc., a to v souvis-
losti s odchodem z resortu SÚGK. Redakce a redakční rada
vyjadřují při této příležitosti svému bývalému kolegovi podě-
kování za konstruktivní, obětavou a nezištnou práci ve pro-
spěch časopisu.
Po dohodě obou vydavatelů byl dnem 13. května 1991 jme-

nován do funkce předsedy redakční rady Ing. Jiří Šíma, C~c.
a dnem 15. května 1991 do funkce místopředsedy redakční ra-
dy Ing. Juraj Kadlic, CSc.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁČiNNOST
Třetí symposium "Geodetická mě-
ření s lasery 91"

Český svaz geodetů a kartografů spolu s pobočkou při staveb-
ní fakultě ČVUT a Celostátní odbornou gescí pro využití lase-
rové techniky v inženýrské geodézíi a pří měření podzemních
prostor uspořádal ve dnech 5. až 6.2. 1991 v Domě stavbařů
v Brně třetí mezí národní symposium "Geodetická měření s la-
sery 91". Záštitu nad symposíem převzal Prof. Dr. Ing. G. Mi-
lev, president 6. komise FIG.

Jednání symposía zahájil předseda přípravného výboru
Doc. Ing. J. Vitásek, CSc. Přivítal účastníky a představil zahra-
niční a čestné hosty symposia. Současně omluvil neúčast presi-
denta 6. komise FIG prof. G. Mileva a odborného garanta
symposia Ing. M. Kašpara, CSc. z důvodu nemoci.

Na symposiu odeznělo 12 referátů, z toho 4 ze zahraníčí,
a několik diskusních příspěvků. Domácí i zahraniční vystavo-
vatelé přednesli II sdělení.

Náplní referátů uvedených ve sborníku vydaném před sym-
posiem byla problematika klasifikace a zkoušek laserových ge-
odetických přístrojů a systémů, uplatnění laserového nivelač-
ního systému na železnici, měření rotačních pecí pří odstávce
i za provozu, automatizace zemních prací s využitím laserové
techniky, průběžné registrace dynamických pohybů laserem
a vývoj nových laserových systémů.

Pro úplnost uvádíme přehled všech příspěvků publikova-
ných ve sborníku (zbylé výtisky jsou k dispozicí v omezeném
počtu u pořadatelů - Český svaz geodetů a kartografů, No-
votného lávka 5, 11668 Praha I):
M. KAŠPAR: Využití malovýkonové laserové techniky v inže-
nýrské geodézii.
G. MILEV (Bulharsko): Klasifikace lasenl,vých geodetických
přístrojů a systémů (rusky s anglickým a německým resume).
K. VACH: Zkoušky parametrů přesnosti laserových přistrojů.
J. POSPíŠiL, V. VOREL: Ověření přesnosti laserového nive-
lačního přístroje.
F. VODOPIVEC, B. KOLER (Jugoslávie): Problémy laserové
přímočarosti (anglicky s německým a ruským resume).
L. TCHESHANKOV (Bulharsko): Rotační laserový systém
Rotel-2 (anglicky s českým, německým a ruským resume).
J. KUNC: Laserový nivelační systém SALEI.
P. STRAKA: Využití laserového nivelačního systému u želez-
nice.
V. ŠVAGR, M. KAŠPAR: Automatícká průběžná registrace
dynamických pohybů laserem.
J. ROZPRÁVKA: Využitie laserovej techniky k automatizácii
zemných prác.
J. TLUSTÝ, V. ŠVAGR: Měření rotujících strojních zařizení
- rotačnich pecí při odstávce i za provozu.

Příspěvky čs. účastníků jsou ve sborníku doplněny anglic-
kou, německou a ruskou anotací.

Mimo tyto příspěvky byly zahraničními účastníky přednese-
ny na symposiu následující referáty:
B. GORHAN (V. Británie): Navádění zemědělských strojů po-
mocí laseru (anglicky). Doporučeno publikovat v českém pře-
kladu v Geodetickém a kartografickém obzoru.
H. RYMARCZYK (Německo): Přednosti a možnosti mobil-
ních zařízení při měření v metodě laserové záměrné přímky
(německy). Doporučeno publikovat v českém překladu v Jem-
né mechanice a optice.
li. HEISTER (Německo): Dlouhodobé sledování s využitím
automatického systému laserové záměrné přímky (německy).

Odborný garant symposia M. KAŠPAR se v úvodním refe-
rátu (přednesl J. POSPíŠIL) zminil o tradici pořádání sympo-
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sií s malovýkonovou laserovou tematikou u nás v tříletém ča-
sovém cyklu (Praha 1985, České Budějovice 1988). Při hodno-
cení situace ve vývoji laserové techniky v ČSFR konstatoval
určitý pokrok, především v oblastí vývoje laserového nivelač-
ního systému SALEI, určeného pro řízení stavebních a jiných
mechanismů a pro plošnou nivelaci (Meopta Přerov, ZTS-
EVU Nová Dubnice a Stavební ústav Brno). Nedostatky však
přetrvávají na úseku vytyčovacích laserů (Tesla Praha). Špič-
kové úrovně bylo dosaženo u laserového odměřovacího inter-
ferometrického systému LOS (Metra Blansko). Celostátní od-
borná gesce při stavební fakultě ČVUT rozvíjí zdárně odbor-
nou a vzdělávací činnost v této oblasti. Mezinárodní spoluprá-
ce je rozvijena v rámcí Mezinárodní organizace geodetů FIG
(pracovní skupína 6E) a v rámci Mezinárodní společností důl-
ních měřičů ISM (Komise 3). Závěrem podaný přehled někte-
rých technologických postupů s využitím malovýkonových vět-
šinou HeNe laserů svědčí o jejich širokém uplatnění v průmys-
lové geodézii.

Z dalších přednášek vyjímáme:
G. MILEV v publikovaném příspěvku ve sborníku podal

přehled o klasifikaci laserových geodetických přístrojů a systé-
mů. Podle uplatnění a konstrukčních zvláštností laserových ge-
odetických přístrojů a systémů předloží I jejich novou klasifika-
ci. Přístroje a systémy uspořádal do devíti skupin: Tradiční
geodetické přístroje s laserem jako informačním zdrojem; spo-
jení existujících geodetických přístrojů s nasazovacím laserem;
samostatné lasero'o'é geodetické přístroje; autokolimační systé-
my; systémy pro řízení stavebních strojů; systémy pro stanove-
ní odchylek a deformací: laserové interferometry; speciální sy-
stémy; holografická technika. Autor podal krátkou charakte-
ristiku jednotlivých skupin doplněnou tabulkami s údaji odpo-
vídajících přístrojů a systémů.

K. VACH v příspěvku pojednalo určování a ověřování pa-
rametrů přesností laserových nivelačních přístrojů a provažo-
vačů. Je vysvětlen přímý a nepřímý způsob jejich určení. V dal-
ší částí je podrobně diskutován nepřímý způsob určení úhlo-
vých chyb včetně rozboru přesnosti této metody. Na jeho zá-
kladě jsou dána d()poručení pro návrh měřicích základen a po-
můcek pro provádění zkoušek.

J. POSPIŠIL a V. VOREL se zabývali ověřením funkce
a přesnosti laserového nivelačního přístroje LASERPLA-
NE 350 firmy Spectra-Physics.

Za testovací úlohu autoři zvolili kontrolu geometrické přes-
nosti jeřábové dráhy. Metoda laserové nivelace byla porovná-
na s nivelací optickou. Ukázalo se, že přístroj LASERPLANE
350 ve spojení s elektroníckou latí LASER ROD popř. s optoe-
lektronickým příjímacím zařízení pro určení polohy laserové-
ho svazku LASER EYE umožňuje rychlejší postup než optická
nivelace.

Pokud jde o přesnost laserové soupravy Spectra-Physics,
bylo bez zvláštních opatření dosaženo přesnosti srovnatelné
s upravenou optíckou technickou nivelací (použití latě dělené
na mm, zavádění opravy z chyby po rektifikaci přístroje atd.).
S uvedenými latěmi přístroj LASERPLANE 350 zaručuje
střední chybu v určení podrobného bodu podélného profilu
lepší než 1,0 mm při délce nivelačního pořadu kolem 100 m
a dvojím nezávislém měření.

J. TLUSTÝ a V. ŠVAGR rozpracovalí a ověřili novou lase-
rovou metodu vytyčování a kontrolního měření uložení velko-
rozměrových rotačních pecí za plného provozu. Popisují navr-
žené a zkonstruované laserové zařízení.

Výsledky snímaných hodnot za provozu pece pomocí HeNe
laseru (z trojího měření s max. střed. chybou blízkou 0,3 mm)
se ukazují jako nový prvek, který poskytuje řadu informací
o prostorových změnách, uložení i tvarech kladek a prstenců
velkorozměrových pecí.

Zařízení a způsob měření bylo přihlášeno jako vynález PV-
01922-89 v ČSFR.

H. RYMARCZYK (DMT - Institut fiir Lagerstatte und
Vermessung Bochum, účastník našeho symposia v Českých

Budějovících v r. 1988). se zabýval ve svém příspěvku mož-
nostmí mobilních zařízení při měření v metodě záměrné pří-
mky. Popsal postup měření kolejí lanové dráhy s mobílní lase-
rovou soupravou od ideje až po vlastní provedení a hodnotí
použitou technologii z pohledu úrovně dnešní přístrojové tech-
níky (měření bylo provedeno v roce 1984). Délka dílčího úse-
ku, který lze zaměřít s přesností ± I cm v jednom tahu se pohy-
buje do maxima 500 m.

V připojených obrázcích doplňuje představu o použitých
pomůckách. Z ních je stále aktuální optický člen na zalomení
50 % energie světelného svazku vystupujícího z HeNe laseru
o 1800 zpět. Tohoto principu se využije k nasměrování laseru
na následném postavení do projektovaného směru.

Výsledky dokládají, že měření k laserové vztažné ose (zá-
měrné přímce) jsou výhodnější než postupy s klasickými geo-
detickými přístroji. Avšak nové moderní geodetické přístroje
doplněné pamětí a počítačem přebírají výhody opět na sebe.

H. HEISTER (privat. docent Universitat der Bundeswehr
Mnichov, Institut fiir Geodasie, Fak. fiir Bauingenieur- und
Vermessungswesen) referoval o automatizaci dlouhodobého
sledování deformací stavebního objektu s využitím metody la-
serové záměrné přímky.

Autor se zabýval laserovým sledováním deformací stropu
budovy kde byla velkoplošná vzácná malba. Pozorování probí-
hala po dobu téměř půl roku kontinuálně s automatickým vy-
hodnocováním.

Byla vyvinuta snímací aparatura na třech bodech vzdále-
ných několik metrů. HeNe laserový světelný svazek vycházel
z pevného postavení laseru téměř vodorovně a dopadal na re-
ferenční detektor č. I. V blízkostí zmíněných tří sledovaných
bodů se polopropustnými zrcadly zalomila část světelného
svazku na detektory č. 2, 3 a 4. Funkční plochy detektorů o ve-
líkosti 10x 10 mm by nezaregístrovaly očekáváné polohové
a výškové změny, které se předpokládaly v rozsahu ± 15 mm.
Detektory byly proto doplněny velkoplošnými předsádkami
spojnýc!l čoček. Funkční plochy detektorů se nacházely těsně
za ohnisky zmíněných čoček. Registrace polohových změn
vstupovala do počítače. Záznamy se regístrovaly, jakmile změ-
na polohy detektoru č. 2, 3 či 4 překročila předem stanovenou
hodnotu. Kromě deformací vstupovaly do počítače hodnoty ze
záznamu klimatických poměrů včetně rychlosti a nárazů větru.

Účelem měření bylo nalézt závislosti a příčiny pohybových
změn stropu s cílem sanovat a zachránit vzácnou velkoplošnou
malbu na stropu budovy s narušenými základy. Měření s vyu-
žitím HeNe laseru probíhalo po dobu půl roku zcela automa-
ticky bez lidské obsluhy. Autor popsal úpravy í funkci detek-
čních systémů i zkoušky, které před instalací provedli v jejich
ústavu.

K jednotlivým vystoupením přednášejicích na symposíu
probíhala živá diskuse, jednak ihned po ukončení referátu,
jednak v kuloárech.

Zejména při neformální diskusi byla navázána řada pracov-
ních kontaktů.

Před závěrem mezinárodního symposia byla ještě otevřena
diskuse í k širším otázkám, které souvisejí s problematikou ge-
odetických měření s lasery a organizací dalšího konání sympo-
sia. Byla diskutována ekonomičnost použití laserové techniky,
neboť tato aktuální otázka nebyla ve všech referátech analyzo-
vána. Bylo upozorněno, že tato problematika byla probírána
na symposiu "Geodetická měření s lasery 88" v Českých Bu-
dějovicích. V dískusí bylo jednoznačně konstatováno, že např.
v hornictví je ekonomičnost jednoznačně prokázána (za před-
pokladu vysoké životnosti laserového zařízení). Dále bylo zdů-
razněno, že úspory nelze hledat pouze v úsporách pracovních
sil a času geodetů, ale ve výsledném působení použití lasero-
vých přístrojů (nutné odstávky různých zařízeni se zkracují či
vůbec nejsou nutné).
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Paralelně s přednáškami symposia probíhala ve velkém sále
Domu stavbařů výstava laserových přístrojů pro geodetické
a stavební práce. Výstavy se zúčastnilo II firem, z toho 4 ze za-
hraničí.

Z československých vystavovatelů je třeba se zmínit o STA-
VEBNÍM ÚSTAVU Brno sdružujícím výrobky MEOPTY Pře-
rov a ZTS-EVU Nová Dubnica. Dominantu tvořil laserový ni-
velační systém MEOPLAN a SALEI s celo~ řadou přídavných
zařízení. Dále METRA Blansko, TESLA VUST, TESLA Vaku-
ová Technika, TESLA Kolín, OKD-IMGE a UNIMER-CON-
SULT Ostrava.
Ze zahraničních vystavovatelů uvádíme firmy SPECTRA

PHYSICS-NORDSTAHL (USA~Německo), LASER ALlG-
NMENT (USA), NISSHO IWAI-SOKKISHA (Japonsko)
a LEICA-WILD (Švýcarsko).

Výstava vyvolala mimořádnou pozornost nejen u účastníků
symposia, ale byla navštívena řadou odborníků z Brna a okolí
včetně studentů průmyslových škol.
Cíl symposia seznámit odbornou veřejnost se současným

stavem vývoje a výroby malovýkonových laserových přístrojů
a pomůcek včetně unikátních zařízení pro aplikaci zejména
v geodézií, stavebnictví, zemědělství, strojírenství a v dopravě
se podařilo splnit. Na symposiu se uskutečnila výměna zkuše-
nosti v oblasti malovýkonové techniky mezi našimi a zahranič-
ními odborníky. Přispěla k tomu i zdařilá výstava laserové
techniky domácí i zahraniční produkce. Řada vystavovatelů
využila mo?nosti dané pořadateli a vystoupila na symposiu
s krátkým sdělením o svém výrobnim programu. Je třeba jen li-
tovat menší účasti československých odborníků na tomto sym-
posiu.

Z přednesených referátů a dískusních příspěvků vyplynuly
náměty pro další činnost pracovníků zabývajících se výzkum-
em, vývojem, výrobou i využitím této malovýkonové laserové
techniky. Závěrem bylo konstatováno a doporučeno:
I. Laserová technika patří k progresivním technologiím v inže-
nýrské geodézii, které je třeba intenzivně rozvíjet s využitím
modernich přístrojů domácí i zahraniční produkce.

2. Je třeba zavést a rozšířit odbornou výuku laserové proble-
matiky na středních odborných a technických vysokých ško-
lách odpovídajícího zaměření formou volitelných předmětů
a doktoranského či postgraduálního studia.

3. Uživatelé laserové techniky by měli věnovat zvýšenou po-
zornost hygienickým a bezpečnostnim předpisům pro práci
s lasery a ve vlastním zájmu absolvovat pravidelně pořádané
odborné a technicko-bezpečnostní kurzy pořádané např. Ce-
lostátní odbornou gescí při fakultě stavební ČVUT ve spolu-
práci s Hlavním hygienikem a s Výzkumným ústavem bez-
pečnosti práce.

4. Rozšiřovat mezinárodní spolupráci v této oblasti formou bi-
laterárních nebo multilaterálních dohod se zahraničními
partnery. Využívat přitom pracovní skupiny 6E FIG a 3. ko-
mise ISM. Podle usnesení 6. komise FIG bod 6/2 1990 se
doporučuje připravit za ČSFR s mezinárodni skupinou au-
torů monografii FIG s lasrovou tematikou. Zvážit možnost
účasti na evropských projektech typu EUREKA, TEMPUS
apod.
Plněním tohoto doporučeni zvýšit úroveň malovýkonové la-

serové techniky v ČSFR a pomoci k jejímu rychlejšímu zave-
dení do praxe s perspektivou značně zvýšené efektivnosti prací
využívajících těchto progresivních laserových technologií.

Ing. M. Kašpar, CSc., Ing. J. Pospíšíl, CSc.,
stavební fakulta ČVUT v Praze,

Ing. J. Novák, Stavební ústav Brno

Nová organizace sítotiskařů
a tyflokartografie
655.2/3 + 528.9 : 912.43 - 056.26

Po druhé světové válce se v Československu začal ujímat síto-
tisk jako průmyslová tisková technika. Navazoval na filmový
tisk a první krůčky sítového tisku v před válečných letech. Vě-
domosti i potřebnou pracovní rutinu získávali adepti sítotisku
v kurzech, jejichž garantem byl Dům techniky v Pardubicích.
Účinnou pomoc poskytovala česká a slovenská odborná skupi-
na pro sítotisk a serigrafii při ČSVTS. K vyměně zkušeností
přispívaly i konference Sikon a odborný časopis Sítotisk + se-
rigratie.
Diky profesionálnímu zvládnutí připravy šablon a forem,

ručnímu i strojovému tisku, zdokonalování zařízení, materiá-
lům - zvláště sitovině, si sitotisk získal odběratele. Pomocí sí-
totisku bylo umožněno potiskovat předměty nebývalých tlou-
štěk, plastové fólie, zaoblené plochy. Sítotisk pronikl i do elek-
troniky a v neposlední řadě i do kartografie, specielně do ty-
flokartografie, kde se začal podílet na reprodukci map pro
nevidomé a slabozraké. Na využiti sítotisku pro tyto účely spo-
čívá autorův čs. patent č. 96 492 Způsob reprodukce obrazů
a map pro nevidomé, udělený v roce 1960.
Sítotiskaře však neuspokojoval dosavadni stav a rozhodli se

pro radikální zlepšení své činnosti založením Sít o t i s k o v é h o
s vaz u ČS F R. Na den 6. února 1991 česká a slovenská odbor-
ná skupina, za spoluúčasti Vědeckoinformačního servisu FI-
NISH v.o.s., svolala do Pardubic I. sjezd sítotiskařů. Z ČSFR
se sjelo na 250 delegátů, hostů a pozorovatelů z jednotlivých
pracovišť a provozů.
Sjezd v přijatých stanovách definoval nově vzniklý Sítotis-

kový svaz ČSFR jako zájmové sdružení jednotlivců, organizací
a firem, které spojuje zájem o čtvrtou tiskovou techniku - sí-
totisk, filmtisk a serigrafii. Současně bylo vysloveno přání, aby
Svaz usilovalo přijetí za právoplatného člena Evropské fede-
race sítotiskových svazů FESPA (Federation of European
Screen Printers Assotiation). Za předsedu řídícího výboru byl
zvolen Vladimír Jiříček.

Na sjezdu formou prospektu nabízela výrpbně obchodní fir-
ma ZEROS Zlín tři velikostně odlišná mechanícká přenosná
sítotisková zařízení zn. ZERA pro plošný tisk. ARTlA, a.s.
a firma LTP, LOWAK - tiskové potřeby nabízely veškerý sí-
totískový sortiment za čs. měnu. Současně GRAFOTECHNA
dělala průzkum poptávky na sitotiskový poloautomat GB 2
s tískovou plochou 420 x 594 mm s max. výkonem 1200 výtis-
ků za hodinu. Zkoušky prototypu by měly být ukončeny v roce
1992.
Nová organizace sítotiskařů nabízí pracovníkům v zásluž-

ném oboru - tyf1okartografii další zdokonalování formou
školení, kurzů, výměnu informací, zpravování o nových mate-
riálech a zařizeních i odborný časopis.

LITERATURA:

'JESENSKÝ, J. aj.: Tyf1okartografia a tyf10grafia v praxI. Ty-
pografia, 86, 1983, Č. 10, s. 393-395.

Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc ..
Praha
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Celoštátne sympózium "Geodetické
práce pri výstavbe a prevádzke
dial'ničných objektov"

V dňoch 8.-10. októbra 1990 sa uskutočnilo v Liptovskom Já-
ne celoštátne sympózium "Geodetické práce pri výstavbe
a prevádzke dial'ničných objektov". Usporiadatel'om tohto
sympózia boli Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov,
Český svaz geodetů a kartografů a pobočka Slovenskej cestňej
vedecko-technickej spoločnosti pri Riaditel'stve dial'nic Brati-
slava. Odborným garantom akcie bol a Ing. Eva Blažičková.

Sympózia sa zúčastnilo 90 odborníkov z investorských, pro-
jektových a dodávatel'ských organizácii, ako aj z výskumných
ústavov a vysokých škól, ktorí sa zaoberajú investičnou výstav-
bou. Ciel'om sympóziá bol a výmena skúsenosti pri vykonávaní
geodetických prác v investičnej výstavbe, hlavne pri projekto-
vaní, výstavbe a údržbe dial'ničných objektov. Na sympóziu
odznelo 19 prednášok a 8 diskusných príspevkov. Odborná ná-
plň sympózia bola rozdelená do troch okruhov:

I. Geodetické práce pri projektovaní, realizácii a údržbe dial'-
nic

2. Majetkoprávne usporiadanie a evidencia pozemkov
3. Moderná prístrojová technika a programové vybavenie.

"
Pre informáciu uvádzame autorova názvy prednášok, ktoré

odzneli na sympóziu a s6 publikované v zborníku:
Ing. Eva Blažíčková: Činnosť a postavenie zodpovedných
geodetov investora pri výstavbe dial'nic - úvodný referát.

Prvý tematický okruh

Doc. Ing. Štefan Sokol, CSc.-Ing. Milan Fabián, CSc.-
Ing. Jozef Kožár: Určovanie presnosti účelových sietí
z aspektu vytýčenia dial'ničných objektov.
Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.: Vytváranie vzťažných
sústav robustnými metódami pri merani zvislých posunov
líniových stavieb.
Doc. Ing. Jozef Štubňa, CSc.: Meranie výškových zmien
vozovky na dial'nici v Liptovskom Jáne.
Doc. Ing. Františček Schlosser, CSc.: Skúsenosti z merania
priečnych nerovností vybraných dial'ničných úsekov.
Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.-doc. RNDr. Miloslav Švec,
CSc.-Ing. Otakar Švábenský, CSc.-Ing. Zdeněk Fišer-
Ing. Alexej Vitula: Vliv teploty na deformace mostniho ob-
jektu.
Doc. Ing. Josef Čerňanský, CSc.: Dlhodobé fotogrametric-
ké meranie priestorového pretvárania viaduktu.
Ing. Tatiana Rákociová: Geodetické práce investora pri vý-
stavbe mosta Mládeže v Bratislave.
Ing. Juraj FreYl;r- Ing. Ivan Tomaškovič: Geodetické prá-
ce dodávatel'a pri výstavbe dial'ničného mosta cez Dunaj
pri Lafranconi v Bratislave.
Doc. Ing. Bohumil Búci, CSc.: Geodetické merania pracov-
nej nivelety dial'ničných mostov. Spol'ahlivosť meraní na
letmo betónovaných mostoch cez Dunaj pri Lafranconi.
Doc. Ing. Vlastimil Staněk, CSc.: Zaťažovacie skúšky most-
ných dial'ničných objektov.
Ing. Ladislav Mlček: Geodetické práce při výstavbě praž-
ského metra a strahovských silničnich tunelů.
Doc. Ing. Ján Mehcher, CSc.-Ing. Marcel Mojzeš,
CSc.-Ing. Ján Hefty, CSc.-Ing. Ladislav Husár, CSc.:
Dlhodobé meranie pretvárania estakády Podtureň.

Druhý tematický okruh

Ing. Jiří Krípač: Dálniční evidence nemovitosti (dálniční
katastr).
Ing. Helena Šulcová: Problematika majetkoprávniho vy-
rovnání dálnice.

Tretí tematický okruh

Ing. Václav Šanda: Využití elektronického systému INVA
pro sledování vertikálních deformací mostu při zatěžova-
cích zkouškách.
Ing. Jaroslav Šťourač: Nosní měřická technika a programo-
vé vybavení firmy SOKKISHA.
Ing. Jindřich Čapek: Předvádění nejnovějších přístrojů fir-
my OPTON.
Ing. Stánislav Beňák: Praktická obsluha prístroja firmy
Kern ME 5000 + EZ.

V rámci sympózia bola inštalovaná výstava ukážok geodetic-
kých prác. Okrem toho vystavovali najmodernejšiu meraciu
techniku firmy SOKKISHA a OPTON a kopirovaciu techniku
firma RANK XEROX.

Sympózium splnilo plánované ciele a zámery, najma z hl'a-
diska výmeny skúseností a poznatkov. Potvrdilo aktuálnosť je-
ho konania vzhl'adom na súčasnú výstavbu dial'ničných objek-
tov, stavebné technológie a údržbu mostov. Spolupráca projek·
tantov, statikov, realizátorova správcov dial'ničných objektov
je v súčasnosti samozrejmá a prispieva ku kvalite a zvyšuje ži-
votnosť mostov a ostatných dial'ničných objektov.

Ing. Eva Blažíčková.
Ríaditeťstvo diaťníc.

Bratislava

FI ALOVSZ KY, L. aj.: Surveying lnstruments and their Opera-
tional Principles (Geodetické přístroje a jejich funkční systé-
my). Budapešť, AKADÉMIAl KIADÓ, 1991. 738 s., 646 obr.,
21 tab.

Publikace je obsahově rozdělena do 14 kapitol, jejichž stručný
obsah je uveden v následující části:
Kapitola 1.: Základy fyzikální a geometrické optiky, optické

součásti přístrojů, libely.
2.: Přístroje pro měření vodorovných úhlů, klasifi-

kace teodolitů, při strojové chyby, rektifikace
a užití některých speciálních přístrojů (magnetic-
ké přístroje, gyroskopy apod.). Principy digitál-
nich zobrazení dělených kruhů.

3.: Princip výškových měření; nivelační přístroje,
hydrostatická nivelace, trigonometrické měření
převýšení, barometry a konstrukce kompenzáto-
rů.

4.: Laserové vytyčovací přístroje a provažovače.
5.: Přímé a optické měření délek, způsoby kompara-

ce.
6.: Tachymetry, různé typy autoredukce a přístroje

pro stolové měření (eklimetry).
7.: Základy elektroniky; filtry, tranzistory, integro-

vané obvody, oscilátory, kvantové generátory,
fotonásobiče a způsoby modulace.

8.: Měření délek interferencí - Michelsonův inter-
ferometr, Vaisalův interferenční komparátor, vy-
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užití Dopplerova efektu k přesnému měření dé-
lek.

9.: Príncip radiových a elektronických (elektrooptic-
kých) dálkoměrů.

10.: Elektronické teodolity a tachymetry, charakteris-
tika a technická data přístrojů.

II.: Pomůcky pro mechanické a automatizované zo-
brazování údajů.

12.: Záznamová zařízení, plotry, automatizovaná
kresba.

13.: Princip digitizérů, kartometrů, počítačové zpra-
cování údajů, interaktivní grafické systémy.

14.: Mechanické a digitální planimetrv.

Z uvedeného výčtu a obsahu jednotlivých kapitol je zřejmé
téměř vyčerpávající zpracování problematiky užívané přístro-
jové techníky v geodézii, i když na mnohých mi stech dosti ne-
vyvážené, zejména co do současné momentální využitelnosti
a dřívějších mechaníckých možnosti. Prvých 6 kapitol
(490 stran) se až na malé výjimky zabývá celkem známými
principy, konstrukcemi a klasifikací dřive použivaných přístro-
jů, jejich zkouškami, hodnocením a užíváním. Vyjímkou tvoří
snad jedině konstrukce kompenzátorů a príncipy digitálního
zobrazení dělených kruhů v kapitolách 2. a 3.

Sedmá kapítola seznamuje čtenáře s možnostmi využití no-
vodobé elektroniky a paměťových prvků výpočetní techniky
v konstrukci geodetíckých přístrojů. Obdobný charakter mají
kapitoly 12., 13., 14. a částečně i kapitola II., které podávají
konkrétní uplatnění elektroniky v geodézíi, i když nikolív z te-
oretického zaměření, ale z pohledu konzumenta.

Úroveň a zpracování monografíe a její vydáni v uvedeném
nakladatelství je významným úspěchem autorského kolektivu
pod vedenim prof. Fialovszkého. Bohatá faktografie a literatu-
ra o p;)užívaných geodetických přístrojích, včetně obsáhlé fí-
remní dokumentace, a zdařilá obrazová část je rozhodně pří-
nosem pro celou geotíckou veřejnost.

Publíkace je zpracována přehledně a i zájemci amatéři v ní
mohou najít poučení a cenné informace. Lze ji proto doporu-
čit nejen všem specialistům z oboru přístrojové techníky a kon-
strukcí geodetických přístrojů, vedoucím a technickým pracov-
níkům, ale též i začínajícím mladým geodetům, kteři mají zá-
jem o prohloubení znalostí současné i dříve užívané techniky
a možných směrů jejího nejbližšího vývoje k mechanizaci a au-
tomatizaci geodetických praci.

Doc. Ing. Jiří Streíbl, CSc.,
katedra geodézíe a pozem~ových úprav

fakulty stavební CVUT v Praze

Atlas zur Interpretation von kosmischen Scanneraufnahmen.
Multispektralsystem "Fragment". Methodik und Ergebnisse.
(Atlas interpretace kosmíckých skenerových záznamů. Multi-
spektrální systém "Fragment". Metodíka a výsledky).
Akademie- Verlag Berlín + Verlag Nauka Moskau, 1989. 124
volných lístů v deskách.

Atlas vyšel pod vedením ředitelů a významných vědeckých
pracovníků několika akademických i univerzitnich ústavů a na
jeho zpravování se podílelo přes sto pracovníků ze SSSR,
NDR a Bulharska. Byl vydán současně v německé, anglické
a ruské mutaci.

Obsah atlasu je členěn do dvou nestejně velkých oddílů.
První oddíl Využití snímků a metody Jejich digitálního zpraco-
vání je relativně krátký. Je teoreticko-metodícké povahy. Po

listech přinášejicích obsah a úvod obsahuje první obrazový list
fyzickou mapu Evropy s vyznačenim oblastí, které jsou v atla-
se zkoumány. Je to přes 20 různě velkých územi ležících ve
středni a východní Evropě a v přilehle části Asie. Další list vy-
světluje multispektrální skanerový systém Fragment, kterým
byly snímky (obrazové záznamy) pořízeny. Toto opticko-me-
chanické rozkladné záznamové zařízení snímá zemský povrch
v osmi spektrálních pásmech (z toho pět jich je v infračerve-
ném oboru spektra mezi 0,7 -2,4 pm) v řádkovém systému (30
řádek/s). Systém je umístěn v družici Meteor (výška letu
630 km); šiřka snímaného územi je přitom 80 km, rozlišovací
schopnost na Zemi 80 km, rychlost přenosu dat 5,6 Mb/s. Pří-
kon elektrické energie systému je 220 W, hmotnost 280 kg
a rozměry 166 x 144 x 73 cm.

Další listy metodické částí se zabývaji sběrem a zpracová-
nim obrazových informací. Jde zejména o problémy geome-
trické a radiometrické normalizace snímků a zpracování obra-
zů pro vizuální a automatickou interpretaci. V rámcí toho se
provádí statistícká a shluková analýza dat, jejich klasifikace,
vizualízace a tísk výsledných obrazů. Metodám digitálního
zpracování je věnováno několik listů atlasu. Poslední list
prvního oddílu pojednává o operativni kontrole stavu zem-
ských zdrojů prostřednictvím dat z DPZ spolu s použitím pod-
půrných pozemnich údajů a statistických a kartografických in-
formací. Metodologické výklady a návody obsahují celkem de-
vět listů z obsahu atlasu.

Daleko obsáhlejši je druhý oddil, který se nazývá Tematické
využití snímků. Na řadě regionálních příkladů se probírá vyu-
žití snímků postupně v'těchto oborech: geologické struktury,
geomorfologie, morfogeneze delt, půdní pokryv, lesní vegeta-
ce, přírodní oblasti, zemědělství, město a příměstská oblast,
antropogenní ovlivnění přírody. Geografické sledování je vě-
nováno různorodým výzkumům stejného území, a to na příkla-
dě několíka málo lokalit. V atlasu jsou jednotlivé kosmické
snimky doprovázeny obvykle příslušnými tematickými mapa-
mi a náčrty. Nechybějí většinou obecně geografické mapy
menšího měřítka pro topografickou orientaci čtenářů.

Listy atlasu, které se zabývají sledováním přírodního pro-
středí, jsou z regionálního hlediska věnovány převážně území
Sovětského svazu. Je to zejména Kavkazskg a východ ni pobře-
ží Kaspického moře, jihozápadní Turkménie, severní Povolží
a některá jiná území. Z oblastí mimo SSSR je několik listů
atlasu věnováno území střední Itálie, NDR, Dánska, Rumun-
ska (delta Dunaje) a Bulharska. Kapitola týkající se měst a pří-
městských oblastí je zaměřena na území Moskvy a Magdebur-
ku. Poslední, komplexní tematická kapitola přináší řadu sním-
ků a map z území Kalačerské vrchoviny při středním Donu
a z území NDR (Harz a okolí, pobřeží Baltského moře).

Snad nejzajímavější je užití snímků ke sledováni vývoje ob-
lastí. Proto k nejpřitažlivějším částem atlasu patří kapitola za-
bývajicí se morfogenezí delt Dunaje a Volhy. vývoj delty Du-
naje se sleduje v rozmezí téměř jednoho sta let, a to porovná-
váním přehledných topografických map z konce minulého sto-
letí s novodobými družicovými snímky. Výsledky jsou vyjádře-
ny konkrétními čísly. Uveďme zde alespoň, že plocha vodních
toků delty Dunaje se poněkud zmenšila, zato se zvětšila výraz-
ně plocha jezer; téměř o polovínu se též zvětšila výměra země-
dělských ploch a ostatních antropogenních objektů. Celková
plocha delty se zvětšila asi o 15 %. Velmi zajímavá jsou rovněž
témata poslední, tzv. komplexní kapitoly. Aplikace se týkají
geomorfologie, litologie, eroze půdy, jarních záplav, zeměděl-
ská rajonizace, agrotechnického stavu půdy a několika jiných
témat.

Nový atlas interpretace družicových snimků (obrazových
záznamů), získaných záznamovým zařízenim Fragment, je vý-
znamnou publikací, potřebnou pro vědecký výzkum i didaktic-
ké použití. Použité záznamové zařízení má ovšem i svá omeze-
ni. Je to především poměrně malá rozlišovací schopnost sním-
ků, což se nepříznivě projevuje zejména při interpretaci sním-
ků relativně větších měřítek, např. pro studíum městských úze-
mí (Moskva, listy 90,91). List z území Bulharska (č.87) není
blíže regionálně určen. Metoda pokládání ploch barvami (zřej-
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mě akvarelovými) má své slabiny, projevující se někde nestej-
noměrným krytím. Někde jsou barevné tóny obtížně rozlíšitel-
né (např. list 100, zelená a okrová barva). Vcelku však je třeba
atlas pokládat za další přínos geografické literatuře posledních
let.

RNDr. Zdeněk Murdych, CSc.,
přírodovědecká fakulta UK v Praze

Rakouské automapy a další kartografická díla z území Ra-
kouska byly v loňském roce určitě z map sousedních států na-
šimí motorísty nejvíce vyhledávány. K plánování cest do Ra-
kouska mnohým pomohl "Grosser Autoatlas Osterreich
I :250 000" z nakladatelství Freytag & Berndt.

Foto: Ing. Petr Skála.
ČÚGK

Podívejme se na autoatlas Rakouska s výraznou zelenou
obálkou pohledem kartografa. Na 286 stranách tohoto karto-
grafického díla nenajdeme pouze mapy a plánky. Velký pro-
stor je věnován všeobecným informacím pro motoristy. Jsou tu
seznamy kanceláří Rakouského automotoklubu, seznamy sil-
nic, kde se platí poplatky za jejich průjezd, seznamy horských
železnic a tabulky silničních vzdáleností mezi 48 rakouskými
a 48 evropskými městy.

Celkem 69 stran autoatlasu je věnováno automapě v měřítku
1:250 000, po které následují stránky rejstříku, kde je uvedeno
více než 8000 sídel. Na automapě kromě obvyklého obsahu
jsou vyznačeny například komuníkace, které nejsou vhodné
pro karavany a sídla středisek technické pomoci automotoklu-
bu. V autoatlasu nalezneme 33 průjezdních plánků měst, plán
středu Vídně I: 12 500 a přehledné turistické mapy okolí sedmi
významných rakouských měst v měřítku I: I00 000.

Dalších 71 stran autoatlasu patří průvodcovskému textu po
kulturních památkách Rakouska. Hesla jsou řazena podle abe-
cedy a podle příslušnosti do spolkových zemí. Zajímavé infor-
mace si uživatel vyhledá rovněž v tabulkách, kde najde možno-
sti rekreace, sportovního vyžití, ale i nadmořské výšky uvede-
ných sídel.

V auto atlasu Rakouska je také na 22 stranách automapa
střední Evropy v měřítku I: 2 000000, rejstřík k této mapě, dá-
le stránka se znaky rakouských spolkových zemí, vlajky evrop-
ských zemí a vyobrazení rakouských dopravních značek.

Publikace je vytištěna na kvalitním křídovém papíře a 80 ba-
revných fotografií, které doplňují text, jenom potvrzují poly-
grafickou i kartografickou kvalitu díla.

Ing. Jiří Kanis.
Kartografie. s. p .. Praha
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Z DĚJIN GEODÉZIE
A KARTOGRAFIE

Pozoruhodné kartografické dílo
na jubilejní výstavě 1891

Na jubilejní výstavě v Praze roku 1891 bylo vystaveno karto-
grafické dílo ojedinělé svým obsahem i způsobem sestavení.
Byly vystav.eny "Mappy staré Prahy" a to jako plány zástavby
města v roce 1200, 1348 a 1419. Autorem byl historik V.V. To-
mek, který pro své dílo našel porozumění u primátora JUDr.
Jindřicha Šolce.

V.V. Tomek (1818-1905) sepisoval od roku 1855 Dějepis
města Prahy a současně psal v letech 1866 až 1875 Základy sta-
rého místopisu pražského. Při studiu starých listin začal pře-
mýšlet i nad grafickým zobrazením místopisných údajů. Gra-
fický záznam opíralo kupní smlouvy a snažil se na jejich pod-
kladě určit pófohlldomů podle malitéIů, jal tito po sobě ná-
sledovali. S ohledem na názvy domů, pokud se tyto ustálily,
názvů ulic, se mu začalo rýsovat situování nemovitostí v 15.
a z části ve 14. století a to podrobně dům po domu.

Dospěl k závěru, že by mohly být zhotoveny tři plány zá-
stavby. Jeden, kde by bylo znázorněno Staré Město před opev-
něním (obezděním). Předpokládal, že Staré Město bylo obklo-
peno zdí za krále Václava 1., pravděpodobně roku 1235. Zvolil
proto pro plán rok 1200, neboť po něm došlo k důležitým změ-
nám, totiž ke značnému rozšíření Starého Města. Pro druhý
plán zvolil rok 1348, kdy bylo založeno Nové Město. Pro třetí
byl zvolen rok 1419, který předcházel husitským bouřím. Do té
doby se Praha rozšiřovala, zatímco po tom roce zřetelně utrpě-
la.

S kartografickými pracemi začal v roce 1881. Jako podklad
vzal Jiittnerův plán Prahy z let 1811 až 1815, který potom byl
vydán nákladem Národního muzea českého. Dal jej vykreslit
do dvojnásobné velikosti, přičemž situace byla vyznačena
olůvkem. Sám pak černým inkoustem obtahoval objekty podle
zjištěných údajů a připisoval potřebné názvy. Tak vznikl plán
ke stavu roku 1419. Stejně tak postupoval s plánem roku 1200
a roku 1348.

Celá práce s přestávkami trvala šest let (1881 až 1887).
S plány neměl žádný úmysl, kromě toho se nedostávaly peníze
na dalši záměry. Začala se však připravovat jubilejní výstava
na rok 1891. Z novin se dověděl, že pražská obec hodlá vysta-
vit starší i novější plány, aby ukázala, jak se Praha rozšiřovala
a zvelebovala. Zašel tehdy za primátorem JUDr. Jíndřichem
Šolcem, který jeho nabídku na expozici plánů přijal.

Plány vykreslili kreslíči pod vedením městského stavebniho
inženýra Jindřicha Fialky, který v roce 1890-91 řídil kancelář
zřízenou za účelem výstavy obce pražské na jubilejní výstavě.
Vykreslení bylo provedeno v krátké době a elaborát byl hotov
na jaře 1891.

Zhotovením kartografického originálu bylo usnadněno i vy-
dání díla. V té době byla činná Česká akademie pro vědu
a umění, která se uvázala, že elaborát vydá svým nákladem.
Rozmnožení provedl litografický ústav F. J. Farského, který
byl tehdy na vynikající úrovni. Uveďme, že jako první v Praze
si firma opatřila kamenotiskařský rychlolis.

Celý elaborát je o rozměru 170x 170 cm. Je rozdělen na 9
sekcí. Osm sekcí zabírá plán zástavby do roku 1419, zbývající
devátá obsahuje plány 1200 a 1348.

Plán 1419, který zabírá podstatnou část plochy, je pětibarev-
ný a to čtyři barvy jsou vyhraženy jednotlivým městům (Staré
Město, Nové Město, hrad a Hradčany a Menší Město pražské).
Pátou barvou je vyznačeno území, které patřilo pod vedlejší
práva (perkrecht) číli úřad hor viničných. Na plánu 1419 jsou
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ulice, kostely, jednotlivé domy podle svých názvů, majitelů,
názvy městských bran a pod.

Způsob, jakým V.V. Tomek zhotovil plány zástavby města
podle dochovaných listin je unikátní a nebude mít asi ve světě
odbody. "Mappy staré Prahy" patři dnes k památkám karto-
grafické tvorby minulého století. Vytvářejí spolu s ostatnimi
řadu plánů, kterými se dokumentuje růst hlavniho města.

Doc. Ing. Vladimir Kraus. CSc ..
Praha

Ing. Ladislav Kadeřábek
osmdesátiletý

Narodil se 15.6. 1911 v Oačicích na Moravě. V roce 1934 za-
končil studium na Vysoké škole speciálních nauk na ČVUT
v Praze a získal titul inženýra. V témže roce nastoupil na kata-
strální měřický úřad ve Velkých Kapušanech, poté pracoval až
do roku 1938 ve Spišské Nové Vsi.

Po návratu do Čech pracoval od roku 1939 na katastrálním
měřickém úřadu v Praze a pak v Rokycanech až do roku 1954,
kdy byl jmenován vedoucím provozu evidence nemovitostí na
bývalém Ústavu geodézie a kartografie v Plzni. Od roku 1962
do roku 1967 zde působil ve funkci ředitele. V letech
1968·- 1970 byl ředitelem Oblastního ústavu geodézie Praha,
do kterého hyly začleněny pracoviště bývalých Ústavů geodé-
zie a kartografie v Praze, Českých Budějovicích, Plzni a Liber-
ci. Poté pracoval krátce ve VÚGTK v Praze a do důchodu
odešel 15. 6. 1971.

Jako důchodce pracoval v technické dokumentaci Severozá-
padni dráhy ČSO a nyni je zaměstnán jako kustod v Tyršově
domě.

Ing. Ladislav Kadeřábek byl v roce 1970 postižen důsledky
tzv. normalizace a byl neoprávněně zbaven funkce ředitele
ústavu. Poté byl sice na ČÚG K rehabilitován, avšak do aktivní
práce pro resort nebyl přijat.

Při příležitosti významného životniho jubilea Ing. Ladislava
Kadeřábka je třeba vyzvednout velké zásluhy jubilanta o roz-
voj geodézie a kartografie a zejména mu poděkovat za jeho po-
díl na vybudováni provozní budovy v Plzni. Do dalších let
přejeme mnoho zdraví a spokojenosti.

Ing. Emanuel Kolenatý, CSc.
šedesátiletý

Současné generaci geodetů a kartografů známý učitel na kate-
dře vyšší geodézie fakulty stavební ČVUT E. Kolenatý oslavil
v únoru letošního roku svoji šedesátku. Narodil se 12. února
1931 v Praze. V létech 1950 až 1954 byl posluchačem zeměmě-
řického inženýrství na fakultě inženýrského stavitelství a země-
měřického inženýrství Vysoké školy technické dr. Edvarda Be-
neše v Brně, po reorganizaci vysokých škol svá studia dokončil
v roce 1954 na zeměměřické fakultě Českého vysokého učeni
technického v Praze s vyznamenáním.
V následujicím období pracoval v Geodetickém a topogra-

fickém ústavu v Praze převážně v provozu nivelace. V roce
1958 byl přijat jako odborný asistent na katedru vyšší geodézie
ČVUT v Praze. Zde rovněž obhájil v roce 1970 kandidátskou
práci v oboru teoretícké geodézie na téma "Studium zákonito-
stí nivelačnichdiYb". Natéto katedře vede cvičení a přednáši
předmět Vyšší geodézie, je členem komise pro státní závěrečné
zkoušky a plní četné jiné pedagogické úkoly.
Svou odbornou činnost zaměřuje zejména do oboru velmi

přesné nivelace, metrologie a oborů příbuzných. Je spoluauto-
rem několika vydáni učebních textů Vyšší geodézie, řady od-
borných pojednáni a článků (např. i v GaKO), často se zúča-

stňuje práce v odborných s,eminářich a konferencích českoslo-
venských i zahraničních. Uspěšně spolupracuje na řešeni vě-
deckých a odborných problémů, zejména v oblasti měření de-
formací. Je často zván k expertizám zejména souvíséjícím
s vertikálními pohyby zemské kůry a technických objektů (pře-
hrady, povrchová těžba surovin apod.).
Svým žákům je dobře znám pečlivým a nekompromisním

přístupem při výc~ově několika generaci absolventů zeměmě-
řického studia na CVUT. Tuto svou práci vždy pokládal za pri-
oritní součást svého působení na škole a získal si značnou
autoritu. Své žáky ovlivňuje i v jejich dalšim praktickém půso-
beni a často jsou požadovány jeho rady a pomoc při praktic-
kém i teoretickém výkonu zeměměřické služby.
Jubilantovi, obětavému a skromnému učiteli a přiteli, přeje-

me ještě řadu let odborné činnosti a mnoho zdravi a osobni
spokojenosti.

Šéfredaktor a náměstek ředitele st. podniku Kartografie Praha
Ing. Aleš Hašek se dožil 26. května 1991 šedesáti let. Rodák
z Moravy absolvoval v r. 1954 na ČVUT v Praze obor zeměmě-
řického inženýrství, kartografickou specializaci. Kartografii se
věnoval od té doby nepřetržitě a stal se jedním z našich neju-
znávanějších odborníků. Svoji odbornou praxi zahájil v listo-
padu 1954 v Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze,
kde od roku 1956 vykonával funkci vedoucího oddílu map pro
veřejnost. Měl významný podíl na tvorbě edice map "Poznává-
me svět" a celé řady te~dy nově vzníkajících kartografických
děl ~ turistických map, automap a plánů měst; nelze opome-
nout jeho podíl na tvorbě jednoho z n~jvýznamnějších pová-
lečných kartografických děl ~ Atlasu CSR. ,
Od r. 1967 do r. 1972 pracoval Ing. Hašek ve VUGTK Pra-

ha, kde byl jednim z hlavnich tvůrců koncepce map středních
měřítek pro národní hospodářství. Od r. 1972 přešel na Český
úřad geodetický a kartografický. Jako vedoucí kartografického
oddělení řídil resortní ediční činnost a v té době se také inten-
zivně podílel na práci redakční rady pro tvorbu Mapy světa
I : 2,5 mil. V roce 1975 byl jmenován na základě konkursu
hlavním redaktorem Kartografie, n. p., Praha, stejnou funkci
zastával od r. 1983 v Geodetickém a kartografickém podniku
a od r. 1991 opět v nově vzniklém s. p. Kartografie.
Rozsáhlé odborné znalosti získané dlouholetou praxí vobo-

ru Ing. Hašek uplatnil nejen při řizení edični činnosti podniku,
kde pod jeho vedením byla vytvořena a dokončena řada no-
vých edic turistických map, vlastivědných map a automap, plá-
nů měst, škol nich dějepisných i zeměpisných atlasů a přísluš-
ných nástěnných map, ale i jako externí pedagog při výuce
kartografie na fakultě staveb ni ČVUT v Praze a při odborné
činnosti Československé vědeckotechnické společnosti. Ing.
Hašek byl jedním z iniciátorů a tvůrců tradice pořádání celo-
státních kartografických konferenci, vysoce hodnocených od-
bornou veřejnosti, prakticky na všech se podilel jako aktivni
organizátor, v řadě případů jako odborný garant. Dlouhá léta
Qůsobil jako předseda odborné skupiny pro kartografii při
CSVTS. .
K významnému životnímu jubileu Ing. Haškovi blahopřeje-

me, přejeme mu mnoho životniho optimismu a pevného zdra-
ví, aby mohl i v budoucnu přispívat svými bohatými zkuše-
nostmi a odbornými znalostmi k rozvoji naší kartografie v no-
vých podmínkách.

22. května oslaví životni jubileum 50 let ředitel s. p. Kartogra-
fie Praha Ing. Jiří Kučera. Narodil se v Lomnici nad Popel-
kou, v roce 1964 absolvoval kartografickou specializaci země-
měřického odboru na stavební fakultě ČVUT v Praze. Po
ukončení studia nastoupil do tehdejšího Kartografického a re-
produkčního ústavu v Praze, kde prošel řadou funkcí od samo-
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MERKURIA a. s.
OS 260 ret. 262

Argentinská 38, 170 05 Praha 7

Vám zajistí dovoz geodetických pffstrojů od všech
rozhodující zahraničních výrobců

Přímo ze skladu nabízíme za výhodných cenových podmínek
geodetické přístroje fy. JENOPTIK Carl Zeiss Jena

• elektronický tachymetr Reta
• totální stanici Dahlta OlOB/400 se stativy a latěmi 4/2 m, možno i jednotlivě

statného kartografa po provozního inženýra. Z podniku byl
donucen odejít v roce 1976, z kádrových důvodů. V Projekto-
vém ústavu hl. m. Prahy se postupně znovu propracoval až na
funkci hlavního geodeta. Na základe konkursního řízení se
v roce 1990 vrátil zpět ke svému původnímu oboru, do funkce
náměstka pro kartografii Geodetického a kartografického pod-
niku (GKP) Praha. Po rozdělení GKP na Kartografii Praha,
s. p. a Zeměměřický ústav byl s účinností od I. I. 1991 jmeno-
ván do funkce ředitele nově vzniklého s. p. Kartografie Praha.
Ing. Kučera převzal řízení podniku ve velmi složitém období,
kdy po delimitaci byla zpřetrhána řada léta vžitých organizač-
ních vazeb, které bude třeba znovu vybudovat, kdy je nutné
hledat nové cesty k uplatnění výrobků Kartografie Praha na
rozpadajícím se knižním trhu a současně podnik připravit na
privatizaci. K úspěšnému zvládnutí těchto nelehkých úkolů
přejeme Ing. Kučerovi hodně elánu, cílevědomosti, životního
optímismu a hlavně pevného zdraví.

Poznámka překladatele k čI.: Vaníček, P.: Robustnost poloho-
vých geodetických sítí (str. 111-113)
Ctenářům, kteří mají zájem o problematiku robustnosti v geo-
dézií doporučujeme (pokud jej přehlédli) článek v našem časo-
pise GaKO 1989, Č. 10 autora Ooc. Ing. O. Cebecauera, CSc.:
Využitie robustných odhadov v inžinierskej geodézii, kde je
pojem robustnosti velice srozumitelným způsobem vysvětlen.
Zájemcům o hlubši statistický pohled na uvedenou problema-
tiku doporučujeme ke studiu dvě monografie, které nejsou
uvedeny v literatuře obou článků, a to: Huber, P. J.: Robust
Statistícs, N.- Y, Wiley 1981,308 str. a Hapel, F. R. aj.: Ro-

. bust Statistics, N.- Y. Willey 1986,512 str. Obě publikace byly
přeloženy také do ruštiny a vydalo je nakladatelství "MIR"
v roce 1984 (Huber) a 1989 (Hapel) pod ruským názvem "Ro-

. bastnosť v statistike".

Seznam diplomových prací
obhájených na stavební fakultě
ČVUT v Praze posluchači oboru
geodézie a kartografie ve
studijním roce 1988/89

BAREŠ, v.: Studie obecných závislosti nákladů na zeměděl-
skou dopravu.
BEZOĚKOV Á, O.: Určení souřadnic a jejich kvalitativní hod-
nocení v polohových bodových polích.
BRUNÁ T, V.: Návrh rekultivací pozemků devastovaných důl-
ní činností hlubinného dolu Obránců míru v obci Zbůch.
CAITHAML, V.: Problematika volby vah v polohových sitích.
ČERNÝ, L.: Posouzeni erozní ohroženosti vybraných svaži-
tých pozemků v JZO Petroupim.
HAJNÝ, P.: Vyrovnání účelové sitě formou vázané a volné sí-
tě, která je tvořena systémem bloků.
HARTLOV Á, M.: Některé problémy organizace cestni sítě
v projektech pozemkových úprav.
HRON, M.: Přesnost polární metody při použítí BRT 006.
JANOUŠEK, O.: Zkoušky dálkoměru WILO DI 1000.
KREBS, M.: Zkoušky dálkoměru WILO DI 1000.
KUČEROV Á, H.-roz. Chládková: Využiti generátoru náhod-
ných čísel při studiu zvoleného modelu geodetické sítě.
KŮSOVÁ, M.: Vybudování polohopisné sítě pro základní ma-
pu velkého měřítka (I :2000).
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Začínáte podnikat
v oblasti geodetických prací?

Za výhodných cenových podmínek nabízíme následující novinky
na československém trhu:

Malé ultrazvukové dálkoměry

název

SElKO
BMI
BMI
BMI
BMI

(0,6-10m)
(0,5- 9m)
(0,4-17m)
(0,9-40m)
(0,9-70m)

5489 Kčs
2519 Kčs
3675 Kčs
6817 Kčs
7448 Kčs

4392 Kčs
2015 Kčs
2940 Kčs
5453 Kčs
5958 Kčs

Vaše objednávky zasJ1ejte na FAX 02/875281,
případně informace na telefonu 02/872 42 97, 872 43 06

MAURIC, E.: Studie protierozni ochrany zemědělských po-
zemků JZD Chelčice.
NEJEDLÝ, V.: Apriorní rozbor přesností polárních souřadnic
zaměřených z jednoho bodu.
OLEŠOVSKÁ, H.-roz. Škopánová: Problematika zobrazova-
cích praci pří elektronické tachymetrii.
PRŮCHA, P.: Analýza výsledků měřeni deformací mostu A.
Zápotockého.
SMOLEK, P.: Vybudováni srovnávací základny na terase sta-
vebni fakulty.
šíp, M.: Úvodní studie k měřeni okamžitých posunů kritic-
kých mist turbosoustrojí 500 MW v EMĚ III geometrickou ni-
velaci.
TOMANDL, L.: Studíe cestní sítě na části území státniho stat-
ku Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
TOMÁŠÚ, R.-roz. Janečková: Vyrovnání lokální vysokohor-
ské sítě s měřenými délkami a zenitovými úhly. .

BLAŽEK, D.: Geodetické aspekty proměnlivého zatížení zem-
ského povrchu v oblasti Asuán - Egypt.
CAPOUŠEK, M.: Záměna teodolítů při přesném měření de-
formací.
CICVÁREK, J.: Rektifikace 24 m komparátoru.
DORFLEROVÁ, J.: Protínání vpřed z délek na ploše rotační-
ho elipsoidu s využitím mikropočítače.
DYTRYCH, P.: Vyhodnocení metod měření horizontálních
posunů vodních děl Nechranice a Stanovice.
GRAF, A.: Problémy vyrovnání naměřených hodnot radiové
interferenční metody VLBI.
HANUS, M.: Porovnání a interpretace elektrických odporo-
vých měřeni.

CHMELÍČEK, P.: Vyrovnáni prostorové sítě ve vysokých ho-
rách.
KAŠPAROVÁ, P.: Provozní zkoušky dálkoměrů WILD Dl
1000, DI 2000, DI 5, DI 3000. '
KŘEPELA, 8.: Provozní zkoušky dálkoměrů WILD DI 1000,
DI 2000, DI 5, DI 3000.
KUBA, P.: Určeni referenčni roviny a prognóza pohybu kon-
trolních bodů na přehradě Nechranice.
LANGENBERGEROVÁ, B.: Pozíční úlohy geodetické astro-
nomIe.
MERKL. T.: Rozbor trigonometrických síti z hlediska vodo-
rovných pohybů.
NOVÁK, P.: Polodynamické úlohy družicové geodézie s vyu-
žitim pro sledováni družice LAGEOS.
SKOŘEPA, M.: Využítí kombínace výsledků geodetických
a geofyzikálních měřeni ke sledování stability svahů Krušných
hor.
TOŠNER, J.: Ověření přesnosti dálkoměrů WILD DI 1000,
DI 2000, DI 5, DI 3000.
VESEL Ý, M.: Rozbor opakovaných měření lokální polohopí-
sné sítě Opatovice 1984-86.
VILÍM, D.: Rozbor opakovaných měření lokální polohopisné
sítě Holice 1983-85.
VLÁŠEK, V.: Určení délky polních etalonů pro potřeby měře-
ní přesné nivelace.
ZUGAR, B.: Výpočet parametrů struktury tihového pole se-
verní a jižni polokoule v závislosti na geodetické délce z druži-
cových údajů.

ČADlLOVÁ, I.: Anamorfóza mapy a její řešeni.
ČEPKOV Á, H.: Možnosti využití mikropočítačů v oblasti evi-
dence nemovitosti.
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(' I HÁK, R.: Počítačem podporovaný fotogrammetrický sy-
stém DZT 90 x 120 RGS - možností využití.
FLÍ DROV Á, R.-roz. Štrupová: Testování dígitálního polárni-
ho planí metru firmy OIT.
FOJTŮ, J.: Studie možností kartografíckého znázornění relíé-
fu v topografických mapách.
FORŠT, J.: Měření deformací teleskopíckých výložniků auto-

jeřábů.
FOŘTOVÁ, J.-roz. Novotná: Testování dálkoměru RED MI-
N I Sok kísha.
GÁHR1ŠOV Á, M.: Automatická kresba geografícké sítě.
GRYCHNIK, R.: Zhodnocení současného stavu využívání mí-
krozáznamů v rezortu geodézíe a kartografie.
HOLLOV Á, J.: Zkoušky dálkoměru Distomat WILD DI 1000.
HROU DA, J.: Použítí metody pozemni stereofotogrammetrie
pro kalíbrací velkokapacítní kulové nádrže.
KOBOSI LOV Á, J.: Stabilita míkrografíckého zpracování
obrazu.
KRAJ íCE K, P.: Využití druhotných dat a spektrálních přízna-
ků ke klasifíkaci dat DPZ.
KUCERA. J.: Využíti metody ACE v klasífíkaci dat dálkového
pruzkumu Země.
LOU LA, J.: Řešení geodetické úlohy na osobnim počitačí.
MARXOV Á, z.: Autoamtizovaná dokumentace skutečného
prO\edení stavby -- podklad pro tvorbu a údržbu Digítální
technícké mapy Prahy.
NOVÁ KOVÁ, A: Automatízovaný systém pro evídencí před-
pisu kresby objektů dígitálních map velkého měřítka.
PIVN IČ KA, F.: Technologie tvorby účelové lesnické mapy
I ::'0000 z družícO\ých dat.
REJ DOV Á. I. roz. Stejskalová: Použití stereofotogramme-
tríe v hydrotechnickém výzkumu.
RODROVÁ, H.: Testování přesnosti digitizéru DGZ 1208.
SMOLOV ..•••.J.: Fotogrammetrické měření imperfekcí ocelo-
vý'ch nosníků.
ŠKEŘÍK, P.: Fotogrametrická dokumentace průčelí budovy.
VONIČKA, M.: Určení runové chyby výškového kruhu.
SAVATH KOCH: Metoda dekompozice pro určeni přesnosti
účelových geodetíckých sítí.

BERÁNEK, J.: Dokumentace archeologických nálezů v Egyp-
tě.
CERNÝ, J.: Využíti laseru při rekonstrukci jeřábové dráhy.
CERVINKA, Z.: Určeni vodorovných posunů přehrady Orlík
mikrotriangulaci v etapě 1988.

DIVOKÁ, D.: Návrh nové organizace subsystému operativní
evidence při za',edení osobních počitačů.
DVO ŘÁC E K, P.: Ověření přesností prostorového protíná ní
pro strojírenské účely.
HAMPL, P.: Testováni přístroje KAR - A 21M.
HOŘEŇOVSKÝ, M.: Využití moderní geodetické techniky
pro zefektívnění prací.
KÁRA, J.: Aplikace statistické přejímky při kontrole geome-
trické přesnosti železníčního svršku metra.
KREJCÍ, P.: Přesnost polygonových pořadů v důlním měřic-
tví.
LAŽA. L.: Ověřovací zkušky připojovacího měření a vzdále-
ností nepřístupných bodů upraveným teodolitem Zeiss Theo
010 A.
LENDVORSKÝ, T.: Posouzení přesnosti měření stabilíty vý-
sypky.
L1PANOVÁ, J.: Regulace Ploučnice, vyhodnocení a vytýčení
úprav.
NOVÁ KOVÁ, M.: Vliv atmosféry při určení souřadnic nepří-
stupných bodů.
OSTR Ý, M.: Hodnocení přesností geodetických metod bez vy-
rovnání.
PA LATA, T.: Hodnocení přesnosti geodetických metod bez
vyrovnání.
PLlCHTA, P.: Zkoušky laserových přístrojů.
ŠKOPKOVÁ, H.: Výpočet nákladů na geodetické a kartogra-
fické práce pří projektování a realizaci investíční výstavby.
ŠTĚPÁN KOVÁ, L. - roz. Picková: Geodetické práce při pro-
jektování, výstavbě a kontrole Iyžařských vleků.
VITÁSKOVÁ, J.: Měření deformací přivaděčů na VE Dalešice
lasery.

Ing. Zdeněk Vrběck.l'·,
katedra mapování a karlogra(ie

FSv ČVUT v Pra::e

První částka 23. ročníku Zpravodaje Českého úřadu geodetické-
ho a kartografického s aktuálními informacemi z oboru geodé-
zíe a kartografie pro úřední, služební a provozní potřebu vyšla
v květnu letošního roku.

Cena jednoho výtisku v roce 1991 je 12 Kčs.

Objednávky vyřizuje: Prodejna map GKS Praha, Praha
8 - Karlín, Saldova 24

PŘEDPLATNÉ
ODBORNÉHO ČASOPISU

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
V ČSFR I PRO ZAHRANiČí ZAJiŠŤUJE

POŠTOVNí NOVINOVÁ SLUŽBA



TRADICE I PERSPEKTIVA

Jenoptik Carl Zeiss JENA GmbH

Výrobce moderních, kvalitních a spolehlivých přístrojů, určených pro oblasti
geodézie, fotogrammetrie, důlního měřictví, topografie, archeologie, speleologie,
školství, navigace, stavebnictví, průmyslu, geologie, lesnictví, turistiky, sportu a další

v široké paletě parametrů přesnosti, účelu, použití a cen v krátkých dodacích lhůtách:
elektronické tachymetry, nasazovací elektrooptické dálkoměry, theodolity,
nivelační kompenzátorové a Iibelové přístroje, provažovače, stativy, latě
a další příslušenství, fotogrammetrické vyhodnocovací a interpretační přístroje,
letecké a pozemní kamery, sextanty, kompasy, sklonoměry, výškoměry,
krokoměry atd.

Odborné poradenství, operativní DOVOZ a PRODEJ
těchto přístrojů a zařízení v Kčs za nejvýhodnější ceny na území celé ČSFR
PROVÁDí:

Severočeské hnědouhelné doly
společný podnik Most
Ing. Pavel PAP
odbor měřictví a geologie
Moskevská 1/14
43451 MOST
telefon: Most (035) 297-4682, 3181, 3183,3189
telex: 0184 215, 0184 459
fax: (035) 796 543

Dále zajišťujeme dodávky ostatních doplňkových přístrojů, pomůcek a materiálů
pro polní a kancelářské práce od dalších evropských výrobců:
bezdotykové dálkoměry, lasery, digitální záznamníky, měřická pásma,
PET fólic, rýsovací potřeby, digitální planimetry (digitizéry), světlotiskové stroje,
software apod.
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