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l. WPROWADZENIE

Budowle powłokowe pod wpływem odkształceń gruntu, relaksacji własnych naprężeń, 
wynikających na przykład z niedokładności montażu czy też działania innych czynników, 
mogą ulegać przemieszczeniom i deformacjom. Dla oceny stanu geometrycznego rozpatry- 
wanych obiektów wykonywane są geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne. W pracach za- 
mieszczonych w wykazie literatury zakłada się, że obiekty te mają kształt brył obrotowych 
o osiach obrotu w przybliżeniu pionowych.

W niniejszej pracy proponuje się algorytm obliczeń, umożliwiający uzyskanie informacji 
o położeniu i kształcie badanej powłoki w odniesieniu do modelu teoretycznego, którym może
być dowolna powierzchnia drugiego stopnia wpasowana w powlokę rzeczywistą, bądź 
w odniesieniu do kształtu zadanego przez projektowe wartości parametrów. 

Dokładność wpasowania modelu w obiekt rzeczywisty zależy od dokładności wykona- 
nia powłoki, liczby i sposobu rozmieszczenia punktów obserwowanych na obiekcie oraz 
błędów pomiaru. 

Opisane w literaturze geodezyjnej metody przyjmują za punkty reprezentujące powłokę 
punkty styczności celowych (metoda otaczających stycznych [2])   lub  punkty utrwalone  na 
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Evaluation of Geometric State  of Coat Objects in Relation to Any Surfaces of the Second Grade 

Summary 

The subjects of the paper is a method of finding the placement and the shape of 
coat objects in relation to any surfaces of the  second grade or in relation to shape 
given by initial values of parameters. The algorithm of calculation given here is based 
on general equation of surface of the second grade. The solution of  the 
approximation equations leads of  calculation of the value of Aji coefficients. The 
values allow determination of the placement and shape characteristics of the objects 
in question. There is a numeric example in the chapter 4 in order to visualise various 
ways of the geometric state of the object evaluation and to show the differences 
between assumed approximation models. 
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