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Geodetický· a kartografický obzor

528.414

INGEDULD,M.
P6lové obrazce.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 4,
3. 85-89, 4 obr., 1 tab., 4 lit.

Rozvržení polygonových siti v menších sídlištích
pomocí p610vého obrll-zce. Studie pravidelného šes-
tiúhelníka. Přesnostp610vých obrazcii při praktic-
kém použiti a výsledky praktických zkoušek. Jed-
noduchý měřický postup I 'Výpočet umožňují vy-
užití pro budování podrobného bodového pole.

528.482:528.388.063.9

FAJNOR, Š.

Vyrovnanie a výpol!et zvislých posuoov pevných
výškových bodov na samoi!innompol!ital!i ZRA-l.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967; č. 4,
.s. 90-93, 2 obr., 1 tab., 12 lit.

Program vypracovímý pro rychlý výpočet svislých
posunů pevných bodů podle metody A. Harmanow-
ského a to pro libovolnou výškovou siťpevných
bodů ~ rámci rOZJměrůuvedených v řešení.

528.711.18

MARŠÍK, Z.
Rozbor činitelů ovlivňujících kvalitu fotogrammet·
rických snímkfi.
Geodetický a kartografický ob:wr, 13, 1967, Č. 4,
s. 94-99, 1 obr., 1 tab., 10 lit.

Rozlišovací schopnost fotogrammetrických snímků.
Proměnlivost rozměrů fotografické citlivé vrstvy
a jejiéh podložek. Nerovnost filmu a skleněných
desek. Celková střední chyba. ČInitelé ovlivňující
optickou hustotu a gradacI. Zkušební letecké sním-
kování a vyhodnocení snímků. Rozbor výsledkii
hodnocení.

528.421

VÁLKA, O.

Jak zabezpečit maximální využitelnost polohopis-
ných měřeni.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 4,
s. 100-109, 2 obr., 7 tab.

Provádění polohopisných měření se zřetelem k vy-
užitelnosti výsledků, způsobu měření a zpracování
výsledků měření tak, aby 'byla zabezpečena využi-
telnost výsledků v..budoucnost!. Aplikace navrho-
vané koncepce na praktických příkladech včetně
využitelnosti pro technLckohospodářské mapování.

528.46.063.9

KOCIÁN, J.
Sumarizlicia sektorových prehradov o plochlich
kultdr samol!1nným pol!ftal!om MINSK 2/22.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 4,
s. 109-111.

Zkušenost1i l1stavu geodézie a kartografie v Brati-
slavě. Podklady pro sumarizacI. Děrování vstup-
ních údajů. Kontrola vstupních l1dajů. Sumarizace
a zhodnocení sumarizačních prací na samočInném
počítači MINSK 2/22.

528.414
HHfE.lJ;Y JIb.lJ;, M.
I10JIJlpHl>Ie tHl'ypl>l.

reo~. H KapT. 06sop, 13, 1967, No4, c. 85-89, 4 <jJHL,

1 Ta6., 4 JIHT.

I1poeKTHpOBaHHe 110JlHroHOMeTpHqecKHx ceTeň: B MeHb-

lllHX HaceJIeHHblX I1YHKTlIX I1pH nOMO~H nOJlllpHOH

<j>HrYPbl. HCCJle~OBaHHe npaBHJlbHOrO rnecTHyrOJIb-

[lHKa. TOqHOCTb nOJIJlpHblX <j>Hryp npH HX llpaK:rHqeC-

KOM HCnOJlbSOBaHHH H pe3Y JlbTaTbl npaKTHqeCKHX HCCJIe-

,l\OBaHHH. I1pocTOH cnoc06 H3MepeHHJI H BblqHCJleHHll'

~JOT BOSMOlKHOCTb npHMeHeHHJI ~Horo MeTO,l\a ,!lJl"

I1OCTpoHKH llO,l\pOOHoro nOJlJl llYHKTOB.

528.482:528.388.063.9
<l>AlfHOP, lIl.

YpaBHlIBaHHe H Bl>IqHCJleHHe nepTHKaJlLHblX ABHlI<eHJlH

OIIOpHLIX BblCOTHLIX JIYHKTOB IIpll IIOMO~H SJleKTpOHHoi
BI>I'IHCJlIITeJlbHOH MallWHl>I UPA-l.

reo./L H KapT. 06sop, 13, 1967, No4, c. 90-93, 2 <j>Hr.,

1 Ta6., 12 JlHT.

llporpaMMa COCTaBJleHHall' ,l\JIJI cKoporo BblqIiCJleHHll'

BePTHKaJlbHblX ~HJKeHHH onopHblx nYHKToB no cnoc06y

A. fapMaHoBcKoro, a HMeHHO ,l\JIJl JI1060ii: BblCOTHOH ceTH

onopHblx nYHKTOB B paMKax pasMepoB npHBe~eHHblX

.B pellleHHH.

528.711.18
MAPIIlHK, 3,
AHaJlll3 taKTOJ)OB BJIHJllO~HX Ha KlIqeCTBO +o'rorpaM'

MeTpllqeCKHX CHlIMKOB.

reo~. H KapT. 06sop, 13, 1967, No4, c. 94-99, 1 <j>lIr.,

1 Ta6., 10 JIHT.

PaSJIHrnalO~aJl cnOC06HOCTb toTOrpaMMeTpHqecKlix CHHM-

KOB. HSMeHJleMOCTb pasMepoB <j>OTorpa<j>HqecKoro qYB-

CTBHTeJIbHoro CJjOJl H ero OCHOB. HepaBHocTb nJIeHIGI

H CTeKJIJlHHblX llJIaCTHH. 06~aJl cpe~JIJI ollIH6Ka. c111ll(-

TOpbl BJIHJllO~He 'Ha OnTHqecKylO' nJIOTHOCTb H rpa)l,an;H1o.

OllblTHaJl aapoto:roc'beMKa H. 06pa6oTKa CHHMKOB. AHa-

JlHS pesy JIbTaTOB On;eHKH.

528.421
BAJIKA, O.
KaKHM ClIocolíOM 06eclIe'lHTL MaKCHMaJlbHYlO HCnOJlL-

ayeMOCTb lIJIaHOBLIX 118MepeHHií.

reo,!l. H KapT. 06sop, 13, 1967, No 4, C, 100-109,
2 <j>Hr,, 7 Ta6.

I1poHSBe,l\eHHe nJIaHOBblX H3MepeHHH OTHOCHTeJIbHo

HCnOJIb3yeMocTIi peSYJIbTaTOB, 'clloc06 HSMepeHHJI H 06-

pa60TKa pesYJlbTaTOB HSMepeHHJI C n;eJIblO 06ecneqHTb

HcnoJlbsyeMocTb pe3YJIbTaTOB B 6y~y~eM. I1paKTHqeCKHe

npHMepbl npHMeHeHHJI npe,l\JlOll<eHHOH KOHn;enn;HH B TOM

qHCJIe H HCnOJlb3-yeMocTH ~JIJI TeXHHKO-X03J1HCTBeHHOH

C'LeMKH.

, .,~,
528.46.063.9 i ,. CI(1
KOUHAH, lf. •• ~ .., 1/ ~g•.
CYM.MapRaaqRJI ceKTOpHLIX CBOAOK IIJIo~all.~JI{~1
npR DOMO~R 8JleJtTpOHHoií BLI_c..RTeJlLKOiM~ O

MMHCK 2/22. ~ •.~
reo~. H KaPT. 06sop, 13, 1967, No 4, c. 109-U1 ••.••
OIlblT lfHCTHT}'Ta reo~esHH H KapTOrpa4>HH B r. BpaTH-

CJIaBa. OCHOBbl ,l\JIJI cYMMapHsan;HH. I1eptopHpoBaHHe

BXO~X ~HHblX. KOHTpOJIb BXO~blX ~HbIX. CYMMa-

pHSan;H,lI H On;eHKa cYMMapHsan;HOHHl>IX pa60T Ha SJleK-

TpoHHOH Bbl'IHCJlHTeJIbHOH MamHHe MHHCK 2/22.



528.414
INGEDULD, M.
Polfigureu.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 4,
Seite 85-89, 4 Abb., 1 Tab., 4 Lit.

Auftellung der Polygonnetze in kleineren Siedlun-
gen mit Hllfe von Polfiguren. Studium eines re-
&elmil.Bigen Sechseckes. Genauigkeit der Polfigu-
ren bel praktischer Anwendung und Ergebnisse
praktlscher Untersuchungen. Einfaches Ver-
messungsverfahren sowie Berechnung ermogli-
chen die Anwendung beim Ausbau eines Detall-
Festpunktfeldes.

528.482:528.388.063.9
FAJNOR, Š.
Ausgleichung und Berechnung vertikaler Bewe-
gungen der Hohenfestpunkte mittels der auto ma-
Uschen Rechenanlage ZRA·1.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 4,
Seite 9a-93, 2 Abb., 1 Tab., 12 Lit.

Ein fiir die schnelle Berechnung vertikaler Be-
wegungen von Hohenfestpunkten nach der Metho-
de nach A. Harmanowskl ausgearbeitetes Pro-
gl'amm, und zwar fiir ein beliebiges Hohennetz
von Festpunkten lm Rahmen der in der Losung
angefilhrten GroBe.

528.711.18
MARŠIK, Z.
Analyse der die Qualitlit photogrammetrischer
Me6bilder beeinflussenden Faktore.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 4,
Seite 94-99, 1 Abb., 1 Tab., 10 Lit.

Unterscheidungsvermogen der photogrammetri-
schen MeBbilder. Verllnderungen der Abmessun-
gen der sensitlven Schicht und deren Unterlagen.
UngleichmllBlgkeit des Films und der Glasplatte.
Komplexer mittlerer Fehler. Faktore, welche die
optische Dichte und Gradation beeinflussen. Pro-
beluftblldflug und Auswertung der Luftbilder.
Analyse des Auswertun~sergebnisse.

528.421
VÁLKA, O.
Wie lolI eine maximale Ausnutzung von Sítua-
Uousvermessungen sichergestelIt werden.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 4,
Seite 100~109, 2 Abb., 7 Tab.

Ausfiihrung von Situationsvermessungen mit RUck-
sicht auf die Ausnutzung der Ergebnlsse, Ver-
messungsverfahren und Bearbeitung der MeB-
ergebnlsse derart, daB die Ausnutzung der
Ergebnlsse filr die Zukunft sichergestellt
wlrd. Applikation der vorgeschlagenen Kon-
zeptlon ah praktlschen Belsplelen, einschUe-
Bend die Ausnutzung bel der Aufnahme wlrt·
schaftstechnischer Karten.

528.46.063.9
KOCIÁN, J.
Summarisierung der Sektoreniibersichten der FUi-
chen der Kulturen mittels automaUscher Rbohen-
anlage MIN8K 2/22.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 4,
Seite 109-11l.

Erfahrungen des Instituts ftir Geodlisie und Kar-
tographle in Bratislava. Unterlagen fiir dle Sum-
marisierung. Lochung der Eingangsangaben. Kon-
troUe der Eingangsangaben. Summarisierung und
Bewertung der Summarislerungsarbeiten mittels
der lIutomatischen Rechenanlage MINSK 2/22.

Geodetický a kartografický obzor

528.414

INGEDULD, M.
Polar figures.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4.
p. 85-89, 4 fig., 1 tab., 4 liter.

Traverse nets design in towns and villages by
means of polar figure. Study of a regular 11l'-
xagon. Accuracy of polar figures in practical use
and results of practical tests. A simple measuring
procedure and computation make it possible to
use this method for establishlng of geodetic
fields.

528.482:528.388.063.9

FAJNOR, Š.
Adjustment and computatlon of fixed hlsht points
vertical displacements by means of the ZRA-1
computer.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,
p. 90-93, 2 fig., 1 tab., 12 liter.

A fast computation programme for computatlon
of vertical dlsplacements af fIxed hight points
according to A. Harmanowski for any altimetric
network of defjned dlmenslons.

528.711.18

MARŠIK, Z.
Factors affecting the quality of aerial photo·
graphs.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,
p. 94-99, 1 fig., 1 tab., 10 Uter.

Resolving power of aerial photogrllphs. Changes
of dlmensions of photographic layers and film
bases. Out-of-flatness of films and plates. Total
mean error. Factors affecting density and contrast.
A test photo-flight aud plotting. Conclusions.

528.421

VÁLKA, O.
How to make full use of planimetric suney.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,
p. 100-109, 2 fig., 7 tab.

Planimetrlc survey with regord to the use of the
measurements. Method of surveylng and data
processing in such a way that would make lt
posslble to take advantage of ft in future. Appli-
cation af the method in. practical examples
includlng large scale mapping.

528.46.063.9

KOCIAN, J.
Summation 01 Iistl of vegetation areas by MIN8K
2/22.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,
p. 109-11l.

Experiences of the Institute of Geodesy ln H1'a-
tislava. Base of summation. Punching of input
data. Input data checklng. Summation by means
of computer MINSK 2/22 and its evaluatIon.
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Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.
katedra geodézie a pozemkových úprav,

FS ČVUT, Praha

Výsledky diskuse o koncepci podrobného bodového
pole vedou ke snižení klasické polygonové sítě v polní
trati na minimum. V místnich tratích je však nutno
počítat s budováním polygonových sítí. Pro menší
obce nabízí se však pomoci vhodně voleného pólového
obrazce rozvrhnout polygonovou síť co nejúčelněji.
Většina našich obcí má ve svém středu dominující
bod, který lze zvolit za pól a body obrazce volit pak
na výpadových cestách. Body pálového obrazce lze
považovat ,podle přesnosti buď za body zhušťovací,
nebo za body zvýšené přesnosti. Rozměr pólového
obrazce lze určit pomocí jedné známé délky některé
ze stran vnitřních nebo obvodových. K určení potohy
bodů obrazce je nutné znát předem nejméně 1, ale
nejlépé2 jeho body v souřadnicích. O využití pólo-
vých obrazců pro budování bodového pole se zmi-
ňuje již prof. Durněv [2].

K teoretickému studiu byl zvolen pravidelný
šestiúhelnik ve třech podstatných variantách, obr.
la, b, c.

00
2)

\,'
1 --0-- 4

" p, ,

5

Na obr. 1a a lb jsou dány jako známé body I a 2,
na obr. 1c pak body 1 a P. Při praktickém použití v po-
drobném bodovém poli bude jistě použito co nejjedno-
duššího výpočetního postupu s přibližným vyrovná-
nim vypočtených ~odnot. Nebudou proto v tomto
článku uvedeny rozbory týkající se exaktního vyrov-
náni těchto obrazců metodou nejmenších čtverců od·
chylek. Střední chyby v poloze přibližně vyrovnaných
bodů jsou pak odvozeny použitím tzv. zbytkových
chyb.

Poznámka
Pojem zbytkové chyby lze vysvětlit takto: Místo
absolutně správné hodnoty veličiny X odvodime mě-
řenim hodnot li a po vyrovnání pak hodnotu li + Vi =
= x. Rozdíl X - li = ei je skutečnou chybou měřené
veličiny a rozdíl ei = X- x = X- li - Vi = ei - Vi
je zbytkovou chybou vyrovnané veličiny. Podrobný
příklad, aplikovaný na výpočet středni chyby vyrov-
naných veličin či jejic;:hfunkce při podmínkovém vyrov-
nání výškové síťě, lze najít v učebnici prof. Bohma [1].

K teoretickému rozboru byl vybrán pravidelný šesti-
úhelník. Odvození středních chyb vypočtených a při-
bližně vyrovnaných veličin bude naznačeno pro pří-
pad na obr. 1a.

2.1. Střední chyba vypočtené a přibližně
vyrovnané délky

Střední chybu vypočtené obvodové délky lze řešit
ze vztahu

m;i = [U] m~~ , (1)e
kde [f.] je kvadratický součet parciálnich derivací

funkce
F = 8i podle proměnných úhlů ťXap,
m", je střední chyba měřených úhlů ťXa p.

Např. pro stranu
F = 8

2
= Z • s~nťXl. sin (ťX2+ P2)

srn (exl+ Pl) . sinp2

Při označení cotg ex= 0"" cotg (ťX+ P) = -cotg JI =
= - O" je pro pravidelný šestiúhelník (O"'i = 0Pi =

= G.'1i = V~),ve kterém je základna prozatím pova-

žována za bezchybnou, dána [U] yztahem:

[U] = 8§ {O~,+ O~,+ 2 [O;, (1 + ~:: ) +

2 ( Op, )"'} 2 10+ Oy, I + 0,," _ = 823 .

O otázce vlivu chyby v základně bude zmínka v odst.
3 tohoto pojednání. Obecně je pak

[Ul =82.~(k +3) =82.t:, (2)

kde k je číslo trojúhelnika.

Jako přibližné vyrovnání je možno zvolit např. li-
neární rozdělení o9,chylky, získané porovnáním dané
a vypočtené délky základny. Exaktnímu vyrovnání
metodou nejmenších čtverců se lze pak přiblížit vý-
počtem každé délky obecným průměrem z délek vy-
počtených dvojí výpočetní cestou proti sobě. Navíc
se pak tímto postupem získá cenná početní kontrola
a z disperze výsledků charakteristika kvality prove-
dených prací. Je např. pro stranu 82:

- ~ 1 (/ , 1 " _")_
82 - -[-] p. 8.) T P . 89 -P - -
z (, sin exl. sin (ťX2 + P2)

= [p] p. sin (exl+ Pl) . sin P2 +
+ pil. sinPl·sin P6·sin PS'sin P4·sin p~.sin (ťX2+ P2)

sin (Ul+Pl).sin U6.sin ťX5·sinťX4·sin~.sinex2

1967/85
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86 roěnik 13. (55), číslo 4/1987

I délka 8, 8, I 8, I 8, 8. I 8. poloha bodů p I 2 I 3 4 I 5 6 (1)

I IJeden vypočtená ts - 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 vypočtená T 1,6 - 2,3 3,6 4,3 4,6 4,5
pól -- -- -- -- -- -- -~ -- -- -- -- --

***ls - 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 řJi* 1,6 - 2,9 4,6 5,3 3,8 -
vyrovnaná -- -- -- -- -- -- -- vyrovnaná ---- -- -- -- -- -- --z = 812 ** **(obr.la) ls - 1,8 1,84 1,91 1,84 1,8 T 1,6 - 2,0 3,4 3,4 2,0 -

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dva vypočtená ts - 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 vypočtená T 1,1 - 1,6 2,5 3,0 3,2 2,9
póly -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

*** *ls - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 T 1,1 - 2,0 3,3 3,8 2,7 -
vyrovnaná -- -- -- -- -- -- -- vyrovnaná -- -- -- -- -- -- -- --z = 812 ** **(obr. lb) ls - 1,27 1,31 1,35 1,31 1,27 T 1,1 - 1,4 2,4 2,4 1,4 -

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Jeden vypočt(3ná ts 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 vypočtená T - 1,6 2,3 2,7 3,2 3,6 3,9
pól -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

*** *ls 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 1,6 2,9 4,3 4,8 3,6 -
vyrovnaná -- -- -- -- -- -- vyrovnaná -- -- -- -- -- -- -- --

Z=81P ** **(obr. lc) ls 1,3 1,44 1,52 1,52 1,44 1,3 T - 1,5 1,8 12,0 1,8 1,5 -

* Lineární rozdělení odchylek
** obecný průměr
*** prostý průměr

Jak je zřejmé z rovnice (2), ros~ střední chyba
odvozených délek v podstatě s Vk(mSk = moVk), kde k

je počet trojúhelniků, cožnabízí zavedení váhy p = ~ .

Pro uvedenou délku 82 by tedy byly váhy pf = } ,
p" =ia

Aplikací zákona hromadění středních chyb lze pak
odvodit, že střední chybu uvedené obvodové délky 82
vypočtené aritmetickým průměrem, lze odhadnout
z výrazu

2 _ 2 12 mw2

ms, - 82, s,' 7
Hodnoty koeficientu t" jakož i ls budou uvedeny pro
všechny 3 varianty (viz ob~. la, b, c) v tab. 1.

2.2. Střední chyba v poloze vypočteného
a přibližně vyrovnaného bodu

Při tzv. ručním výpočtu souřadnic jednoduchým počí.
tacim strojem je nejrychlejši použit k výpočtu sou-
řadnic bodů obrazce postupného protínání vpřed po-
moci kotangentových vzorců

+ LJYBA . cotg tJ + LJXBA (4)
Yp = YB J

J = cotg IX + cotg tJ,

které platLpři označení veličin podle obr. 3.

Při výpočtu polohy bodů pravidelného šestiúhel-
níka na obr. 2 se nejprve z daných souřadnic bodů I
a 2 určí souřadnice bodu P - pólu a pak postupně

ostatních bodů 3, 4, 5 a 6. V případě, že se zvoli za
přibližné vyrovnání lineárni rozdělení odchylek O., a 0'Y'
vypočtou se ještě souřadnice bodu 1. Odchylkami
O., a O'Y jsou pak rozdily v souřadnicích mezi danou
a vypočtenou polohou bodu 1. Jsou pak např. opravy

Podobně jako při výpočtu délek lze zvolit i zde za
přibližné vyrovnání obecný průměr ze souřadnic, zís-
kaných pro každý bod dvojí výpočetní cestou. Např.
souřadnice bodu 3 lze určit jednou výpočtem bodu P
v prvním trojúhelníku a z bodů 2 a P v druhém troj-
úhelníku a dále výpočtem bodu P a postupným pro-
počtením přes body 6, 5 a 4, tj. přes trojúhelníky 1, 6,
5, 4, 3. Poněvadž při výpočtech těchto obrazců po-
stupným protínáním vpřed, kdy souřadnIce bodu P
jsou stále stejné, roste střední polohová chyba přibliž-
ně s odmocninou z počtu použitých trojúhelníků (pro
variantu na obr. la, lb přibližně a pro variantu le
v V) I . t t Vf dV Vi h 1 Ppresne, ze I v om o pnpa e pouz t va p =T' fO
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obra'jtané poloha bodů I~ 2 3 4, 5 (1)
zec body cm cm cm cm cmI cm

I vypočtená 5,4 - 8,1 11,0112,4 16,4
1,2 * 5,6 10,8 13,0 16,0

vyrovnaná -- -- -- -- -- --..Q ** 5,4 - 9,6 9,7 8,5 -<......,-' -- -- -- -- --
'I I vypočtená - 6,6 8,0 9,1 9,0 9,5.~ -- -- -- -- --

I,P * - 6,8 10,5 9,8 10,8 -
vyrovnaná -- -- -- -- -- --

-I *'" - 4,7 4,9 7,4 2,6
-~._- ---- -- -- --

!~ vypočtená 2,0 - 3,2 3,8 5,5 10,8
-- -- -- -- --

i 1,2 * 2,4 - ~I~ 8,5 -
.i vyrovnaná

** 2,0 2,8
l~

! 2,5 2,9
=: O' ' -- -- -- -- --

II
vypočtená - 1,6 1,5 2,8 3,0 5,8

-- -- -- -- --
'-'.II,P '" - 1,8 2,6 4,2~I-=-! vyrovnaná

i ** 2,0 2,0 3,5 2,1 -

bod 3 na obr. 2 by tedy souřadnice z prvé výpočetní
cesty měly váhu J a z druhé i. Výrazy pro odhad
středních chyb v souřadnicích a v poloze vypočte-
ných a přibližně vyrovnaných bodů lze použít postupu
pomocí zbytkových chyb. Za tím účelem je nutné
odvodit zákonem hromadění skutečných chyb výrazy
pro skutečné chyby souřadnicové:

sxp = a • 8"'B + b . 8ltA + C(8l/B - 8l/A) + d",8p + B",S"

(5)

cotg tJ
a=l----

J
b = cotg tJ

J
1

C =--
J

1 + cotg2 tJ
d", = J2 (-LlXBA.J +LlXBA.cotg tJ -LlYBAl

1 + cotg2 tJ *dli = J2 (-LJYBA',J + LJYBA.cotglX + LJXBA)

1 + cotg2 tJ
J2 (LlxBA . cotg tJ - LlYBA)

1+ cotg2 tJ
J2 (LlYBA . cotg tJ + LlXBA) .

Pom~cí vztahu (5) lze vyjádřit skutečnou souřadnico-
vou chybu kteréhokoliv z bodů obrazce, jako funkci
koeficientů h a k, závislých svou hodnotou na tvaru
obrazce a způsobu výpočtu a neznámých hodnot
skutečných' chyb měřených úhlů.

e,'i .= kI8"" --T- k2s", + ... + kis"i + k1sP, + k2sP, + ...
...+ ki8Pi -

Takto se·propočtou postupně výrazy pro xp, YP, x3•
Y3' x4, Y4 ... Xl' Y1' Nyní lze označit

Lineárním rozdělením odchylek O", a 011 získají se
zbytkové chyby přibližně vyrovnaných bodů, tj. např.

s••, = 8"" - iOx = (hl -.~ [hl) s", + (h2 - i [h]) 8", -+-
+- (k1 - ~ [k]) 8p, + (k2 -.~ [k]) -.~ [ki + ki]::~ X

X (8", + ...+ 8", + 8p, + ...+ 8p,) . (6)

Při přechodu na střední chyby povýší 8e součinitelé k
a k, nebo h', k' a skutečné chyby na druhou. Za předpo-
kladu platnosti

lze střední chyby v poloze odhadp.out z výrazů:
pro body postupně vypočtené

2
M2 - 2 + 2 _ 2 T2 m;;, 2 I1J2 _ [1.2 + k2]i=i
~. j - mllJj ml/i - S. i' -2- ,S • .Li - rbi i i=l

e n)
pro body přibližně vyrovnané

- m:, -
M2 = m~ + m~ = S2 . T2 . -- , 82 • T2 = [k/2 + k'2e2 (8)

V případě použití obecného průměru řeší se po-
stupně vztahy

1 (' I + " ff)sX; = -[p] p. 8"" p. 8"'i '

1 (' , + " ")Sij. = - p . Sl/' p. Sl/''p , ,

Po dokonalé separaci proměnných (při řešení obrazce
na obr. 2 je trojúhelník č. 1 společný pro obě výpočetní

. cesty) přejde se na střední chyby povýšením součini-

. telů a chyb na druhou. Za obdobné podmínky o rov-
nosti středních chyb vrcholových úhlů vyjádří se
střední polohové chyby opět výrazem

V ostatních případech uvedených na obr. lb a lc
se postupuje při odvození středních chyb vypočtených
a přibližně vyrovnaných veličin obdobným způsobem.

Pro názornost jsou hodnoty koeficientů přesnosti t
'ls, T a T pro všechny 3 případy uvedeny v tab. 1.

Jak ukazuje tab. 1, je růst chyb délek vypočte-
ných i přibližně vyrovnaných celkem příznivý. Srov-
nání hodnot koeficientů ?fr pro oba způsoby přibližného
vyrovnání ukazuje, že lineární rozdělení odchylek
Ox a Oy působí pouze jako symbolické vyrovnání
a nevystihuje skutečný růst chyb. Naproti tomu obec-

ný průměr s vahami p = ~ má jako přibližné vyrovná-

ní plné opodstatnění. Jak bylo již řečeno, přináší
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tento způsob cennou výpočetní kontrolu a "'možnost
charakteristiky kvality polních prací z disperze vý-
sledků.

Poznámka:

Pro obrazec je možno vždy určit průměrnou hodnotu
střednfchyby v poloze

i=n

2 [m~] 1 2:m·=--=-
Y n n

i=l

kde VOJ, Vy jsou opravy jednotlivých obecných průměrů
a n je počet bodů určených obecným průměrem.
Tab. 1 'současně ukazuje, že polohové chyby jednot-
livých bodů dosahují při vyrovnání lineárním rozděle-

A
A~B

ním odchylek hodnoty polohové odchylky Os =
= VOx1! + Oy2 a při vyrovnání obecným průměrem
hodnot 50 -80 % Os. Tuto skutečnost je nutno
míti na zřeteli při sestavovánf dopustných odchylek.

3. Přesnost pólových obrazců p~ipraktickém pouliti

V naznačeném rozboru přesnosti odvozených délek
bylo předpokládáno, že je znám rozměr jedné stra-
ny = základny. Délku základny je možno určit přímo,
např. paralakticky, avšak daleko. vhodnější je určit
její rozměr ze souřadnic bodů 1, 2 nebo 1; P. Střední
chyba základny je pak dána buď některým ze vztahů
pro paralaktické měřenf délék, a nebo je rovna střední
chybě v poloze použitých bodů

m.=M.
Uvedený vztah platí za předpokladu, že střední chyby
v poloze obou použitých bodů jsou přibližně stejné.
Střední chybu vypočtené nebo přibližně vyrovnané
obvodové délky lze pak odhadnout ze vztahů

8
ve kterých je poměr - pro pravidelný n-úhelník

z

a tedy i šestiúhelník roven ~ = 1. Z praktického hle-
z

diska využití pólového obrazce je vhodné určit pól
a jeden z obvodových bodů jako body zhušťovací
(protinánfm, řetězcem apod.). Polygonové pořady v'ob-
ci budou nejkratší od kraje ke středu. V případě, že
jsou určeny jako zhušťovací dva obvodové body, .je
vhodné ke zvýšenf kvality výsledků volit 2 póly
(v krajním případě vršek kříže a makovici, vršek
a spodek hromosvodu apod.). Jak ukazuje tab. 1.,
dává volba dvou pólů proti jednomu pólu výsledky
8 V2lepší a prakticky shodné s připadem 2 (obr. 1c).

V případě, že výsledkem má být pouze určení
délek v obrazci, je možné použít vztahu

ke .stanovellf optimálního technologického postupu.
K předem stanovené hodnotě mi, 8, případně m. (dáno
účelem pNcí, konfigurací terénu a způsobem určení
délky základny) určí se potřebná přesnost úhlového
měřeni.

Je-li výsledkem práce určenf polohy nových bo-
dů, lze pak přesnost úhlového měření, potřebnou
k dosažení dané střední chyby M, odhadnout ze
vztahu
I _ mCC •

M=8.T-OJ
-.
(!cc

Např. pro M = 3 cm (body 6. řádu), T = 2,4 (nej-
vyšší hodnota T případu 2 a 3) a 8= 500 m vychází m":"
..:..15cc• Jak ukázal rozbor přesndsti úhlového měření
z velkého souboru uzávěrů trojúhelníků uvedený v [3],
lze této přesnosti dosáhnout měřením osnov směrů
ve dvou skupinách theodolitem Theo 010 a délkách
stran v rozmezí 400-700 m. Při kratších stranách
nebo v případě, že není možno cílít na spodní okraj
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výtyčky, je vhodné použít trojpodstavcovou soupravu.
Rozdíly mezi směry zaměřenými v prvé a druhé sku-
pině musí být menší než 15cc• Je pochopitelné, že za
zhoršených podmínek viditelnosti je nutné měřit i ve
3 skupinách. Pro zajímavost uvádím, že stejné přes-
nosti lze dosáhnout i theodolitem Theo 030 nebo
Theo 020 při měření ve 3-4 skupinách a odhadu čtení
na ±20cc. Podobným způsobem lze získat základní
informace o použití p6lových obrazců pro různou
přesnost. Uvedené rozbory je možno přibližně apli-
kovat na 4-7úhelník. Důležité je, aby žádný z úhlů
neklesl pod 25g.

Pólové obrazce A a B byly zaměřeny každý čtyřikrát
průběžně nezávisle na sobě. Z každého měření byly vy-
počteny souřadnice bodů dvojím způsobem, tj. jed-
nou z daných bodů 1 a 2a podruhé z daných bodů
1 a P. Oba způsoby výpočtu byly přibližně vyrovná-
ny jak lineárním rozdělením odchylek, tak obecným
průměrem. Z disperze ~sledků 4 měření byly od-
hadnuty jednotkové střední chyby soUřadnicové
a z nich pak střední chyba polohová přináležející jed-
nomu měření. Obrazec "A" o průměrné 1'I.élcestran
1 km byl zaměřen autorem za nepříznivých povětr-
nostních podmínek theodolitem Theo 010 ve 2 skupi-
nách při cílení na výtyčky. Vrcholové úhly bylo
možno objektivně charakterizovat střední chybou
mm = 15cc• Obrazec "B" o průměrné délce stran 500
m byl zaměřen Ing. I. Vášou v rámci diplomové práce
[4], kterou autor vedl. Při cílení na výtyčky byla
měřením ve třech skupinách dosažena střední chyba
mm = 15cc ve vrcholových úhlech. V následující ta-
bulce jsou uvedeny hodnoty jednotkových středIúch
chyb v poloze odhadnuté z disperze 4 měření.

Pro kontrolní měření byly zvoleny celkem ne-
příznivé podmínky. Přes tuto skutečnost potvrzují
uvedené hodnoty jednotkových středních polohových
chyb v podstatě výsledky teoretického rozboru. Při-
bližné vyrovnání obecným průměrem dává mnohem
příznivější výsledky než pouhé lineární rozdělení od-
chylek. Současně se potvrdil teoreticky očekávaný
poměr mezi polohovými chybami jednotlivých bodů
a hodnotami polohových odchylek Os = VOx2+ Oy2,

jakož i lineární vztah mezi dosažitelnou přesností
a rozměrem obrazce daný vzorcem

mCC _
M=S._OI_.T.

eCc

Shoda praktických a teoretických výsledků umožňuje
pak použiti uvedeného vztahu a hodnot z tab, 1 př~
stanovení technologického postupu.

Uvedená studie ukazuje na možnost použiti pólových
obraze-&.při budování podrobného bodového pole.
Jednoduchýměřický postup i výpočet umožňují
rychlé určení většího počtu bodů se zvolenou přesností.
Je však nutné stanovit si správný technologický po-
stup, tj. optimální přesnost úhlového měřeni.

[I] Bohm, J. - Vyrovnávací počet (učebnice), 8NTL 1966

[2] Durněv, A. I. - Novyje sistemy postroenia geodezičeskich
setej, Moskva 1952

[3] Ingeduld, M. _ K otázkám přesnosti bodového pole (kan-
didátská disertační práce - 1965)

[4] Váša, I. - Přesnost některých úhlových metod (diplomová
práce 1966)

Lektorova!: prof. Ing. Dr. Josef Bohm, Dr. Se.,
FS ČVUT, Praha

Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze vypisuje konkurs na obsazení
místa studijního inženýra pro obor užité geodé-
zie. Předpoklady: vysokoškolské vzdělání země-
měřlckého směru, vědecká hodnost vítána, 5-10
let š·irší odborné praxe v odvětví geodézie a kar-
tografie. Požaduje se dobrá orientace v literatuře,
publikační schopnosti .a znalosti alespoň 2 sve-
tových jazyků. Pracovní a platové podmínky podle
pracovního a platového řádu pro zaměstnance vý-
zkumných ústavů ústředních úřadů ve skupině A.

Přihlášky do konkursu doložené životopisem a
doklady o jazykových znalostech se přijímají do
30. dubna 1967 v osobním oddělení VÚGTK, tř. Po-
litických vězňů 12, Praha 1 - Nové Město, telefon
229451-3 nebo 221757, linka 007.
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Fa/nor, Š.: Vyrounante a výpočet zvlslých posunou peu-
ngch uýškovOch bodov na samočlnnom počítači ZRA-l

Vyrovnanie a výpočet zvislých posunov
pevných výikových bodov
na samočinnom počítači ZRA-1
528.482:528.338.063.9

, Ing. Štefan Fajnor,
Ustav te6rie merania, SAV.

Bratislava

V práci [9] porovnáva P. Marčák dve metódy štúdia
lokálnych výškových zmien pevných bodov pri me-
raní sadania priehrad, a to svoju približnú metódu
s metódou A. Hermanowského. Uvádza, že nevýhodou
poslednej je, že je značne prácnejšia ako približná
metóda. Otázka prácnosti však odpadne, ak sa na
výpočet použijú samočinné počítače. V predloženom
príspevku sa autor bude zaoberať vypracovaním pro-
gramu pre vyrovnávanie a výpočet zvislých posunov
pevných výškových bodov na samočinnom počítači
ZRA-1.

A. Hermanowski [2] zaviedol predpoklad, že za-
merané rozdiely v prevýšeniach základného a uvažo-
vaného merania výškovej siete pevných bodov, ktoré
neprekračujú prípustné hranice [9], nie sú len výsled-
kom chýb merania, ale aj mikr0p0.3unov pevných bo-
dov siete. Teda upúšťa od podmienky ich stálosti.
V prípade, že z nameraných prevýšení vieme určiť,
ktoré z pevných bodov mažeme považovať za základ
pre vyrovnanie, zostavíme podmienkové rovnice sú-
časne pre opravy v a v' prevýšení 11, a 11,' základného
a uvažovaného, merania a pre mikroposuny ~ pev-
ných bodov. V [2] sú odvodené podmienkové rovnice,
ktoré majú tvar

i~ + (hi -+:- Vi) - (hí + vi) - i+l~ = O

i~ + Vi - vi - i+l~ + W = O

Vyrovnanie prebieha za podmienky

V prípade· výškových sietí na priehradách yyko-
návajú sa pravidelné merania posunov pozorovaných
bodov. Výpočty sa teda opakujú. Navyše pri týchto
sjetiach je výpočet rovníc závislosti viiěší ako 10.Toto,
spolu s inými okolnosťami dalo podnet k tomu, aby
autor príspevku vypracoval program pre počítač
ZRA-l na výpočet posunov podla metódy A. Herma-
nowského. Základy programovania na tomto počítači
ako aj jeho charakteristiku uvádza [3], [5], [7].

2. Charakteristika programu

Funkciu programu objasníme na príklade. Sieť pev-
ných výškových bodov vodného diela Orlík obsahuje
15 bodov s číslami 1 až 12 a 14 až 16. Medzi nimi je
meraných 14 prevýšení (obr. 1). Podla uvedenej me-
tMy vyrovnaním priradíme každému výškovému

bodu i mikroposun i~ a každému meranému prevýše.
niu hi medzi súsednými bodmi v základnom meraní
(resp. hi v uvažovanom meraní) priradíme opravy Vi

(resp, vi) podla podmienok (1), (2), (3).

Skúmaním st~bility pevných bodov [8] sa zistilo,
že došlo k porušeniu stability bodov č. 10, 14, 15, 16.
Ide o body medzi bodmi č. 8 a 4. Ďalej sú k dispozícii
rozdiely prevýšení w medzi základným a uvažovaným
meraním.

I
I
I
I
I

~/.
I ,"
I
I
I

5
, 1 J

Podmienková rovnica (2) medzi bodmi č. 4 a č. 8
bude mať tvar

Táto rovnica sa nachádza v riadku 6 tab. 1. Ostatné
podmienkové rovnice majú formálne taký istý tvar
ako (2). Treba vypočítať opravy Vi> vi, i~, jednotkovú
strednú chybu mo a stredné chyby neznámych i~.

Program vychádza z tab. 1, v ktorej sú zostavené
koeficienty podmienkových rovníc aj s odpovedajú-
cimi reciprokými hodnotami váh p, p', q a koeficienty
funkcií vyrovaných veličín (v spodnej časti tabulky,
oddelené od koeficientov rovníc závislosti silnejšou
vodorovnou čiarou). Naspodu tabuIky sú reciproké
hodnoty váh, označené podIa Hermanowského p, p',
q a na pravej strane sú rozdiely prevýšení základného
a uvažovaného merania. Riadky vrchnej časti názorne
ukazujú tvar podmienkových rovníc (2).

Program bol zostavený tak, aby jeho inštrukcie
boli rovnaké pri akomkolvek počte opakovaní vý-
počtov. Do inštrukčnej časti sa vkladajú iba 4 inš-
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trukcie na zvláštnych kartách, ktoré je nutné diero-
vať spolu s konšťantami (tab. 1) konkrétného vyrov-
nania. Zvláštne karty sú závislé od obsahu tab. 1,
ktorá sa može meniť. V inštrukčných hárkoch je presne
vyznačený sposob dierovania konštant, ako aj buňky
hlavnej pamati, na ktoré sa budú ukladať konštanty.

Program prebieha v troch blokoch:

1. blok: výpočet koeficientov normálnych rovníc
a rovníc váh,

2. blok: riešenie nofmálnych rovníc a rovníc
váh, výpočet váhových koeficientov iQQ,

3. blok: riešenie rovníc opráv, výpočet mikropo-
sunov t5, kontrola (3)

lnštrukcie jednotlivých blokov sú navzájom nezávislé,
t. j. ak predom poznáme výsledky predošlého bloku,
mažeme ich nadierovať ako konštanty a potom vy-
počítať nasledujúci blok bez účasti predošlého.

Sem patria všetky koeficienty z tab. 1. Pre výpočet
sú posledn~ koeficienty v riadkoch a v poslednom
stípci, ako aj reciproké hodnoty váh pri poslednej
oprave a mikroposune označené príslušným Q znakom
[12]. Šípkami je vyznačený smer ukladania konštánt
do Wavnej pamati. Okrem tab, 1 sú vstupnými hod-

notami tzv. "pracovnékonštanty". Tieto obsahujú roz-
mery tab. 1., adresy prvých prvkov výpočtu (absolut-
ného člena, koreláty K, reciprokých hodnot váh
p, q atď.) a prvky potrebné k samotnému výpočtu a
k tlačí. V inštrukčných hárkoch je návod, ako podra
tab. 1 nadierovať 4 riadiace inštrukcie (riadiace kar-
ty) a pracovné konštanty. Riadiace inštrukcie zaradíme
k ostatným inštrukciam všetkých troch blokov, pri-
ložíme k nim "pracovné koštanty" a všetky konštanty
tab. 1. Usporiadané dierne štítky vložíme do počí-
tača a vykonáme výpočet programu, ktorý už pre-
bieha samočinne. .

Pre zjednodušenie symboliky budeme ďalej 0-

značovať reciproké hodnoty váh p, p', q spoločným ,
symbolom p. Koeficienty funkcií vyrovnaných nezná-
mych označíme b.

1. blok vychádza z tab. 1. Pomocou inštrukčných
riadkov 1. bloku počítač vypočíta koeficienty nor-
málnych rovníc

[pa1b], [pblb],... . , 0<' [plCJ1t5]

[pa2b], [pb2b],. . . . .. [P2b2b]
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at~ tak, že sú sposobilé na riešenie v 2. bloku. Vy-
počítané výsledky sa tlačia na papierovú pásku po
ukončení výpočt~ posledného koeficientu [p"'b"'b].
Správny priebeh výpočtu charakterizujú tieto pod-
mienky:

a) K tlači dojde i b a po ukončení práce s posled-
ným koeficientom tab. 1 posledného cyklu, č6 zaručuje
testová ()perácia, ktorá zisťuje prítomnosť posledného
koeficienta "'bms QQ znakom z tab. 1. Inštrukcie tlače
nasledujú až po jej kladnom vykonaní.

b) Vypočítané koeficienty majú byť celé čísla,
takže správnosť výpočtu možeme skontrolovať tla-
čou.

c) Po ukončení tlače 1. bloku sa výpočet vždy
zastaví a v prípade chyby sa vo výpočte ďalšieho blo-
ku nepokračuje.

Pri 1. blo~u sa vytlačia prvky normálnych rovníc
po riadkoch. Po nich sa postupne za sebou vytlačia
absolútne členy rovníc pre určenie váhových koefi-
cientov [Pkib] a veličiny [pWb].

V rámci tóhto bloku sa neSl najnamá.havejšia
časť vyrovnania - normálne rovnice a rovnice váho
Postup riešenia je následovný:

a) Počítač rieši systém normálnych rovníc (s koe-
ficientami vypočítanými v 1. bloku (s absolútnymi
členmi ro z (2). Výsledkom sú číselné hodnoty korelát
Kl,K2•• ••

b) Z toho istého systému, ale s pravými stranami
- [palb], - [pblb] •.. dostaneme neznáme 1Kl, 1K2 ••• ,

ktoré slúžia k výpočtu váhového koeficienta QQ ne-
známej lb podfa vzorca '

I,QQ = [palb]lKl + [pblb]lK2 + ...+ [pnlb] lK"
+ [pWb]. (4)

Po výpočte lQQ prejde počítač úplne obdobne na
výpočet ďalších váhových koefiQientov s pravými
stranami: [pa2b].... [pa3b]... atď. Vlastné riešenie
systému rovníc obstaráva štandardný podprogram,
založený na inverzii matic. Jeho súčasťou je tlač
výsledkov Kl, K2 ... IKl, lK2 ....

Výpočet 2. bloku prebieha podfa schémy na
obr. 2. NI!-konci 2. bloku počítač znovu tlačí iba po-
trebné výsledky Kl, K2 .... IQQ, 2QQ. .. Pre výpočet
platia podmienky správneho priebehu výpočtu a),
cr uvedené pri 1. bloku.

Z vypočítaných korelát Kl, K2 ••• 3. blok vypočíta
opravy VI" V2 •• "O' opravy vi v~.... a mikroposuny
115,215. Vzťahy pre výpočet opráv V', va mikroposunov 15
majú formálne ten istý tvar.

Vychádza sa z' tab. 1 a z výsledkov 2. bloku.
Každý systém sa počíta zvlášť a na konci každého sa
postupne utvorí [pvv], [p'v'v'] a [qbbl Hodnoty
p, p', ij sú reciproké k hodnotám p, p', q, t. j. sú váhami.
Tlač je opať na konci programu. Na konci sa nachádza
v dvoch riadkoch kontrola:

[pvv] + [p'v'v'] + [ijbb] =

= -[roK]

I štart I
t

I vyberanie a príprava vstupných I_*-
hodnot pre ri8Šenierovníc ---,-----

~

I
odskok do podprogramu
(riešenie) Ku K2 • • • 'I

~

I
prepamatanie koeficientov
do póvodnej formy

t t
-I test: id-eo I . I~~~mat~~~--I'
výpočet QQ? -- nle -;.--- výsledkov Xl' X2

~ áno
I

I
výpočet QQ a jeho I
zapamatanie

t
I ~:::l~:~~:ov~~~ěet I--nie-'-~---o>'

I

táno

I tlač, výsledkov
t

~~

Okrem už spomínaných kontrol, uvádzaných
v 1. bloku ako a), b), c) a kontroly (5) sledujeme prie-
beh yýpočtu pomocou narastania počtu jednotlivých
výsledkov.

Pomocou zadania úlohy v tab. 1 vieme určiť po-
čet výsledkov m, n, x tab. 1 pre každý blok a porovnat
ho s narastaním počtu výsledkov na pulte stroja. Ak
číslo narastá na vyššiu hodnotu, ako bola predpokla-
daná, vidíme, že ide o chybu vo výpočte.

2.3. Rozmery úlohy

Stavba programu je často viazaná na typ počítača.
Počítač ZRA.l' má magnetickú pamať o obsahu
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4096 slov. Samotná inštrukčná čásť našho programu
obsahuje:

1. blok - 91 inštrukčných riadkov

2. blok - 57 inštrukčných riadkov

3. blok - Hl inštrukčných riadkov

spolu - 259 inštrukčných riadkov.

V nasledujúcom odseku ukážeme, že programovanie
nespočíva iba v rozpisovaní úlohy do algoritmu, ktorý
je počítač schopný spracovať. V rovnakej miere je
nutné optimálne využiť všetky vlastnosti stroj a a
hlavne obsah jeho pamati.

Pri rozdelení pamati sa vychádza z predpokIada-
ného. maximálneho obsahu tab. 1, ktorá spolu s in-
štrukciami .všetkých troch blokov, podprogramu a
s pracovnými konštantami nesmie prekročiť obsah pa-
mati počítača. (Pod maximálnym obsahom tab. I
rozumieme najvačší možný počet rovníc závislosti a
funkcií vyrovnaných veličín, ktorý sa móže vyskyt-
núť pri výpočte.)

Treba teda určiť, aký maximálny obsah, repre-
zentovaný rozmermi m, n, x, móže mať tab. 1. K tomu
si zistfme všetky požiadavky programu na pamať po-
čítača, vyjadrené v rozmeroch tab. I - počet buniek
hlavnej pamati pre inštrukcie všetkých 3 blokov a
podprogramu a pracovných konštánt. Ostatné miesta
pamati (3716 buniek) už zaberajú iba: •

a) vstupné konštanty tab. I (n + x) m +m + n
miest)

b) pra(}ovné buňky a výsledky podprogramu (n2 + n
miest)

c) výsledky 1. bloku (2n2 + xn), 2. bloku (n + x) a
3. bloku (m + 3)

Móžeme teda písať:

(n + x) m + m + n + n2 + n + 2n2 + xn + n +
+x + m + 3 <3716 (6)

Z toho

3n2 + n m + xm + xn + 3n + 2m + x < 3713 (7)

Ďalej platí z tab. 1 (pre limitný prípad zachovania
stálosti všetkých bodov a zovzťahu prevýšení a bodov

/ medzi nimi):
x=n+l

m=x+2n=3n+1.

Riešením (9) a dosadením do (8) dostaneme

n < 18, m ::;::55 a x < 19.

Takýto výpočet určí najvačšie rozmery tab. 1,
ktoré platia súčasne. To však neznamená, že napr.

rozmer m nemóže byť vačší na úkor x, ak to vyžaduje
zadaná úloha. Takto je to vidieť aj na našom prí-
klade. Podmienka (7) musí byť však zachovaná.

2.4. Riešenie viacerých vyrovnaní súčasne

V praxi sa stáva, že pri viacerých meraniach, časove
po sebe nasledujúcich, vykazujú .zmeny polohy tie isté
pevné body [9]. Potom sa konštanty tab. 1 nezmenia,
tak isto ako riadiace karty v programe. Zmenia sa
iba pravé strany normálnych rovníc, t. j. karty konš-
tánt w. Súčasné vyrovnanie takých meraní na počítači
ZRA-l je vermi jednoduché: Vypočítame prvé me-
ranie; vložením konštánt w ďalšieho merania prepa-
matáme iba aBsolútne členy w a začneme výpočet
znova, bez toho, aby sme museli znovu vkladať in-
štrukcie programu a všetky konštanty. Takto sa značne
urýclili výpočet. Odpadá totiž riešenie 1. bloku.

V našom konkrétnom príklade (tab. 1) vyrovna-
nie jedného merania trvalo:

1. blok 16 minút

2. blok 24 minút

3. blok 3 minuty

Vypracovaný program umožňuje rýchly a pohodlný
výpočet zvislých posunov pevných bodov podla me-
tódy A. Hermanowskeho, a to pre Iubovolnú výško-
vú sieť pevných bodov v rámci rozmerov, ktoré tu boli
uvedené. Program je k dispozícii geodetom, ktorí pra-
cujú v oblasti merania posunov stavieb.

[1] Fajnor, S.: Programovanie niektorých geodetických úloh
na UTMSAV.November 1965.
- in: Sbornik zo seminára ÓSVTS a vynžití samočinných
počitačov v geodézii. Bratislava, november 1965

[2]Hermanowski, A.: Badanie prawdzyvych bledow przeSu-
niec wyznaczonych metoda niewlacji precyzynej - "Geo-
dezja i Kartografla" 1962 č. 3-4, str. 211-241, 1963 č. 1,
str. 3-36, č. 2, str. 105-139

[3] Charamza, F.: K otázce automatizace výpočtů v geodézii-
"GaKO" č. 9, 10/1964

[4]Charamza, F.: Užiti samočinných počitačů pro· geodetické
výpočty -;·,GaKO" č. 5 - 1963,str. 114-116

[5] Charamza, F.: Samočinné počitače a jejich některé aplikace
v geodesii, - in: Sbornlk zo seminára ÓSVTS.. , Bratislava.
November 1965

[6]Kocián, J.: Využitie samočinného počitača LGP-30 pre
geodetické výpočty - "GaKO" č. 4/1963, str. 89-94

[7]Kocián, J.: Skúsenosti z mechanizácie a automatizácie
geodetických výpočtov u ÚGK, Bratislava - "GaKO" č.
4, 1966

[8]Marčák, P.: Skúmanie stability pevných vý~kových bodov
pri nivelačných meraniach zvislých posunov stavieb-
in: Stavebnícky časopis SAV č. 3, 1961

[9]Marčák, P.: Skúmanie lokálnych výškových zmien pevných
bodov pri meraní sadania priehrad - "GaKO" č. 12, 1965,
str. 105-139

[10]Pálka, M. - Stefanec, V.: Tachymetricky merané pozdiž-
ne profllya ich výpočet na počitači ZRA-1 - "GaKO",
Č. 8, 1965,str. 208-209

[11]Óufík, F.: Počet vyrovnávací, Praha 1936
[12JProgramieranweisudg'fiir ZRA-1, Jena 1960

Lektorova!: Ing. František Charamza,
VÚGTK, Praha
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Rozbor činitelů ovlivňujících kvalitu
fotogrammetrických snímků

Ing. Zbyněk Maršik, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Na stránkách GaKO byly již uveřejněny některé zá-
věry [6], [7] z řešení výzkumného úkolu z roku 1962 a
1963, jehož cílem bylo zjistit optimální jakost letec-
kých snímků pro fotogrammetrické vyhodnocení. vý-
sledkem řešení byla obšírná výzkumná zpráva [8],
z níž autor vybírá a předkládá odborné veřejnosti
některé rozbory za účelem 'objasnění celé šíře proble-
matiky.

Jak již bylo konstatováno [7], chyba v poloze foto-
grammetricky vyhodnoceného bodu je přímo závislá
na velikosti chyby v určení snímkových souřadnic.
Na přesnost určení snímkových souřadnic působí dva
druhy činitelů. Předně jsou to činitelé přímo ovlivňu-
jící přesnost, a za druhé činitelé působící na zrakový
vjem vyhodnocovatele. Činitelé přímo ovlivňující
přesnost určení snímkových souřadnic jsou hlavně
résolvometrické vlastnosti fotografické citlivé vrstvy
a použitých optických systémů, proměnlivost rozměrů
fotografické vrstvy a jejích podložek a konečně nerov-
nost filmu i skleněných fotografických desek. Činitelé
působící na zrakový vjem jsou především optická husto-
ta snímku, gradace a kontrast. Velikost chyb v určení
snímkových souřadnic, způsobených těmito posledními
oiniteli, je závislá na subjektivních schopnostech a zku-
šenostech vyho<inccovatele a pozorovacím systému
stroje.

Možnost využití určitého fotografického materiálu
v letecké fotogrammetrii je závislá na jeho vlastnos-
tech, z IÍichž nejdůležitější jsou povšechná citlivost
na světlo, spektrální citlivost, strmost gradace, rozli-
šitelnost detailů fotografické citlivé vrstvy a proměn-
livost rozměrů podložky. Pro stanovení rozlišitelnosti
detailů na snímku se nejčastěji používá tzv. rozlišo-
vací schopnost, vyjádřená počtem čar na 1mm. Zkouš-
ka rozlišovací schopnosti se provádí fotografováním
různých čárových testů; v tom je jeden nedostatek
tohoto způsobu, neboť testy nejsou podobny žádnému
z předmětů v terénu. Druhý nedostatek je v tom,
že číslo určující rozlišovací schopnost je platné jen
pro jeden určitý koutrast. Použijeme-li pro zhodnocení
rozlišitelnosti detailů obrysovou ostrost [3], nepo-
třebujeme žádné testy a můžeme ~hodnotit kterýkoliv
z běžných leteckých snímků, na kterém jsou předměty
s přímočarým obrysem, např. domy. Můžeme tak spo-
lehlivěji, než pomocí rozlišovací schopnosti, určit

nejmenší rozlišitelné detaily na snímku, ovšem opět
jen pro předměty jednoho určitého kontrastu. Význam
kontrastu je podtržen schopností lidského oka roze-
znávat i jemné tónové odstíny. V poslední době je
v optice a zejména televizní technice používána pro
hodnocení kvality obrazu funkce přenosu kontrastu
[1], [9]. Vzhledem k tomu, že funkci přenosu kon-
trastu lze určit nejen experimentálně,. nýbrž i teore-
ticky, je nezávislá na subjektivních měřítkách a je
platná pro předměty libovolné struktury, tedy i uži-
tečná pro studium fJtografického systému. Studium
průběhu funkce přenosu kontrastu dává více informací
o výkonu objektivu a filmu, avšak stanovení průběhu
funkce vyžaduje složitějšího zařízení. Zkouška rozli.
šovací schopnosti je nejjednodušší a vyžaduje nej.
menšího zařízení, přičemž poskytuje postačující před.
stavu o možnostech leteckého fotografování v praxi.
Stručná zpráva o některých vykonaných zkouškách
fotografický«<hmateriálů byla již publikována [6].

Omezená rozlišovací schopnost fotografické citlivé
vrstvy působí neurčitost v zobrazení jednotlivých
předmětů na snímku. Jestliže je rozlišovací schopnost
R vyjádřena počtem čar na 1 mm, je neurčitost zobra·
zení na snímku rovna l' = I/2R. Při vytváření nega-
tivního zobrazení na leteckém filmu je ovšem nutno
přihlédnout nejen k rozlišovací schopnosti fotogra-
fické citlivé vrstvy Rt, nýbrž i fotografického objektivu
Ro. Rozlišovací schopnost systému objektiv a citlivá
vrstva Ror. je určena vzorcem (viz [4] str. 126):

Jestliže je tedy rozlišovací schopnost filmu Foma AI7
asi Rt = 90 čar a rozlišovací schopnost měřického
objektivu asi Ro = 50 čar, je podle uvedeného vzorce
Rot = 32 čar na mm. Potom je neurčitost zobrazení
na snímku rot = 0,016 mm. To znamená, že nejmenší
rozlišitelný předmět na snímku je bod (skvrna) o prů-
měru rot. Chyba v určení snímkových souřadnic x, y
tohoto bodu může nabývat absolutní velikosti od nuly
do ~-rot. Průměrná chyba snímkových souřadnic je
pak 8x = 8y = t rot. Podle známého vztahu mezi střed·
ní a průměrnou chybou m = 1,25 8 je potom střední
chyba m v určení snímkových souřadnic x, y ovlivněná
rozlišovací schopností systému fotografický objektiv
a fotografická citlivá vrstva mx = my = ± 5ftm. Jest-
liže je rozliš~vací schopnost diapozitivních desek
Rd = 140 čar, je rd = 0,004 mm a stejným postupem
dostaneme střední chyby snímkových souřadnic v dů-
sledku omezené rozlišovací schopnosti citlivé vrstvy
diapositivu mx = my = ± 1 ftm.
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3. Proměnlivost rozměrů fotografické citlivé vrstvy a je.
jich podložek

3.1. Proměnlivost rozměrů ,skleněných foto-
grafických desek

Na změnu rozměrů skleněných fotografických desek
působí změny teploty. Koeficient lineární roztažnosti
skla je lX = 0,000 008 a změny rozměrů skleněných
desek vlivem změny teploty jsou tedy velmi malé.
Rozdíly lJl v délce l při změně teploty o Lit je určen
rovnicí lJl = l . Lit . lX. Změříme-li vzdálenost rámo-
vých značek na diapozitivech při teplotě tI a vyhodno-
cujeme-li tyto diapozitivy při teplotě t2, zanedbáváme
tak chybu lJl ve vzdálenosti rámových značek způso-
benou rozdílem teploty Lit. Tato chyba způsobí chy-
bu lJf v určení opravy konstanty projektoru a tato
chyba pak půso bí chyby dZ ve výšce fotogrammetricky
určených bodů při relativním převýšení LlZ. Výsled-
kem této úvahy je vzorec pro výpočet chyby dZ,
způsobené změnou teploty skleněných fotografických
desek, dZ = LlZ . lX • Lit. Z tohoto vzorce můžeme
vypočítat, že chyba dZ nabývá velikosti dZ = 10 cm
teprve tehdy, je-li rozdíl teploty Lit = 20 oe a rela-
tivní převýšeníLlZ větší než 500 mm.

3.2. Zkoušky proměnlivosti rozměrů fotogra-
fické citlivé vrstvy

Proměnlivost rozměrů fotografické citlivé vrstvy byla
zkoušena na skleněných diapozitivních deskách, při-
čemž rozměry podložky byly považovány za nepro-
měnné. Bylo stanoveno vyzkoušet vliv doby praní
ve vodě a dále vliv způsobu sušení, a to ve vodorovné
poloze a ve svislé poloze. Aby bylo možno sledovat
nejen celkové změny rozměrů, nýbrž i nepravidelné
místní deformace, bylo stanoveno proměřit kopii
mřížky na diapozitivní desce na 81 bodech. Měření
bylo provedeno na koordinátometru Zeiss 3030. Pro
výpočet potřebných údajů byly stanoveny vzorce,
které již byly spolu s některými výsledky publiko-
vány v roce 1963 [6].

3.3. Zkoušky proměnlivosti rozměrů filmu

Účelem těchto zkoušek bylo stanovit· vliv způsobu
sušení a způsobu uložení filmu na jeho rozměry. Fil-
mový pás s nakopírovanou mřížkou byl po vyvolání,
ustálení a vyprání rozdělen na dvě části, které byly
rozdílně sušeny. Tyto dvě části byly dále každá roz-
děleny na tři díly, které byly rozdHně uloženy. Ve sta-
novených termínech po vyvolání se pořizovaly kon-
taktní kopie negativních mřížek z filmu na skleněné
desky, které pak byly proměřovány. Kopie na desky
se pořizovaly v ~rmínech: 3, 7, 14,28 dní, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 12 a 18 měsíců po vyvolání filmu. Výsledky
zkoušek z období 3 až 28 dní byly již publikovány
[6]. Výsledky zkoušek v období I roku po vyvolání
filmu jsou znázorněny v grafu na obr. 1.
Rozborem výsledků lze dospět k některým závě-

rům a doporučením. Je zřejmé, že uchování filmu v kaf-
rových parách má příznivý vliv na diferenční srážku
LtL, ať už byl film sušen volně nebo v elektrické su-
šičce. Méně příznivý je vliv kafrových par na místní
deformace filmu. U těchto filmů jsou značné místní

deformace na okrajích filmového pásu. Ponechání
filmu na vzduchu je nevhodné jednak proto, že se
stává po čase křehkým a hlavně proto, že jak dife-
reční srážky LIL, tak místní defJrmace jsou poměrně
větší, a to zejména v období asi do dvou měsíců po
vyvolání. Film uchovávaný v zalepené plechovce bez
kafrových par má v období dva měsíce po vyvolání
a dále přibližně stejné deformačnf vlastnosti, ať už
byl sušen volně, nebo v elektrické sušičce. V kratším
období, asi 2 - 4 týdny po vyvolání, je zřejmý příz-
nivý vliv sušení v elektrické sušičce. Lze tedy dopo-
ručit jako nejvhodnější způsob sušení leteckých filmů
v elektrické sušičce a jako nejvhodnější způsob ucho-
vávání filmů v zalepené plechovce bez kafrových par.
Nejvhodnější dobou k pořízení diapozitivů z takového
filmu je asi jeden měsíc po vyvolání, ne však dříve
než 14 dní po vyvolání. Potom lze očekávat, že prů-
měrná celková srážka filmu bude asi 0,3 0/00' rozdíl
. srážky ve směru podél a napříč filmového pásu asi
0,1 %0' střední místní deformace bude asi 0,007 mm
a maximální místní deformace nepřesáhne hodnotu
0,020 mm. Je ovšem samozřejmé, že uvédené výsledky
platí jen pro zkoušenou triacetátovou podložku a pro
jiný druh filmu bude nutno podobné zkoušky provést
znovu.

3.4. Vliv rozměrových změn na přesnost
určení snímkových souřadnic

RozdH změn rozměrů fotografické citlivé vrstvy ve
dvou vzájemně kolmých směrech je asi 0,05 %0' Proto
i v případě, že jsou letecké negativy pořizovány na
skleněné fotografické desky, nastává určitá, i když
malá deformace vlícovacího obrazce. Při souhlasné po-
loze desek s ohledem na směr polevu fotografickou
emulsí je deformován obdélník na obdélník s jiným
poměrem stran, při pootočení jedné desky o 90° je
deformován obdélník na lichoběžník [2]. V obou
případech jsou však chyby zanedbatelné. Rozdíl změn
rozměrů filmu podél a napříč filmového pásu však již
není vždy zanedbatelný, neboť může v některých pří-
padech nabýt i značných hodnot. Nutno ovšem po-
znamenat, že diferenční srážka LIL má nepříznivý vliv
především při grafickém vyhodnocování, neboť při
číselném vyhodnocování lze diferenční srážku elimi-
novat afinní transformací modelových souřadnic.

suŇtJOI'OIŇ,ulozetloroln.
li' p»clKwclt
" ka/ru

suš"'. v,sušičclt. "./.;.no roht.
t'plUho'lclt ._
rleolru __
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Místní deformace fotografické citlivé vrstvy a filmu
působí chyby v určení snímkových souřadnic. Jestliže
je tedy střední. místní deformace fotografické vrstvy
spolu s filmem asi 0,007 mm, budou v důsledku toho
střední chyby v určení silímkových souřadnic m", =
= my = ± 5 p,m. Budou-li střední místní deformace
samotné fotografické vrstvy asi 0,003 mm [6], bu-
dou střední chyby snímkových souřadnic způsobené
místní deformací vrstvy na diapozitivních skleněných
deskách asi m = my = ±2 p,m. Pro úplnost je nutné
poznamenat, že pravidelná srážka filmu není na zá"
vadu a lze ji plně kompenzovat změnou konstanty
projektorů vyhodnocovacího stroje, jak je známo
z odborné literatury.

Dokonalé urovnání filmu v měřické komoře v okamži.
ku expozice je velmi důležité, neboť nerovnost filmu
při expozici způsobí nep9stižitelné nepravidelné chy-
by. Z fotogrammetrické literatury jsou známé vzor-
ce pro chyby Llx, Lly způsobené nerovností filmu:

YLly = LIl· T .
Pro normální komoru nabývá poměr Xj: I a y : I ma-
ximálně hodnoty asi 1 :3 a pro širokoúhlou asi 2 : 3.
Chyby Llx, L1y tedy mohou mít v závislosti na sním-
kových souřadnicích velikost od nuly do !LlI pro
normální komoru a i LIl pro komoru širokoúhlou.
Průměrné chyby 8"" 8y potom jsou ~-Lil (normální
komora) a !LIl (širokoúhlá komora). Podle vztahu
m = 1,25 8 dostaneme pak střední chyby ve snímko-
výéh souřadnicích m"" my. Moderní měřické komory
využívají pro urovnání filmu odsávacího zařízení
a .zahezpečují urovnání filmu v okamžiku expozice
na 0,Ů2 mm. Potom' střední chyby snímkových sou-
řadllicpro normální komoru jsou m", = my = ± 4 /tm
á pro komoru širokoúhloum", = my = ± 8 p,m.

Nerovnost skleněných diapozitivníchTdesek může
způsobit špatné přilnutí negativního filmu při kopí-
rování, a tím neostrost diapozitivního obrazu: Při po-
řizování diapozitivů na převáděcím stroji vznikají
v důsledku nerovnosti skleněných desek chyby stej-
ného charakteru. jako jsou chyby z neurovnání filmu
v okamžiku expozice. Rovněž při vyhodnocování
diapozitivů na přístrojích s centrálním pozorcváním,
jako je např. stereoplanigraf Zeiss C5, vznikají chyby
závislé na velikosti snímkových souřadnic a velikosti
konstanty proj~ktoru. 'Aby se možnost vzniku uve-
dených chyb snížila na minimum, používají se pro
výrobu měřických diapozitivů jen skleněné desky
velmi rovné. Tolerance nerovnosti je 0,02 mm.
Jsou-li tedy maximální nerovnosti diapozitivů 0,02
mm, je nutno při vyhodnocování těchto diapozitivů
na přístrojích s centrálním pozorováním počítat se
střední chybou snímkových souřadnic m", = mli =
= ± 4 p,m 'pro projektor normální a pro projektor
širokoúhlý .m", = mli - ± 8 p,m. Při vyhodnocování
,diapozitivů na přístrojích s ortogonálním pozorová-
ním chyby v důsledku nerovnosti diapozitivů nevzni-
kají.

5. Stanoveni celkové středni chyby

Faktory přímo ovlivňující přesnost určení snímkových
souřadnic, jak byly právě popsány, jsou hlavně resol-
vometrické vlastnosti fotografické citlivé vrstvy a po-
užitých optických systémů, proměnlivost rozměrů
fotografické citlivé vrstvy a jejích podložek a koneč-
ně nerovnost filmu' i skleněných fotografických desek.
Všechny tyto vlivy působí chyby v určení snímkových
souřadnic, které označíme pořadovými číslyml až mi'

Celková střední chyba M bude blízká kvadratickému
• součtu všech dílčích chyb. Ve druhé kapitole je uká-
záno, že střední chyba ml v určení snímkových sou-
řadnic ovlivněná rozlišovací schopností systému foťo-
grafický objektiv a citlivá vrstva je rovna asi ml =
= ± 5 p,m. Střední chyba m2 způsobená rozlišovací
schopností citlivé vrstvy diapozitivu je asi m2 = ± 1
p,m. Ve 3. kapitole vidíme, že další chyby působí ne-
pravidelná místní deformace negativního filmu a foto-
grafické vrstvy na tomto filmu (ma = ± 5 p,m) a dále
pak nepravidelná místní deformace fotografické vrstvy
na skleněných diapozitivních deskách (m4 = ± 2 p,m).
Střední chyby způsobené nerovností filmu a desek
jsou uvedeny ve 4. kapitole. Střední. chyby způsobené
nerovností filmu v okamžiku expozice jsou asi ml; =
= ± 4 p,m pro komoru normální a ml; = ± 8 p,m
pro komoru širokoúhlou. Nerovnost diapozitivních
desek se projeví jen u vyhodnocovacích strojů s cen-
trálním pozorováním a velikost středních chyb. je
přibližně stejná jako v předešlém případě: m6 = ± 4
p,m pro normální komoru a m6 = ± 8 pm pro komoru
širokoúhlou.

Celková střední chyba M2 = mi + ... + m'f sním-
kových souřadnic ze snímků pořízených normální
komorou a vyhodnocených na stroji s ortogonálním
pozorováním je

Mne = ± 9p,m.

Celková střední chyba snímkových souřadnic ze sním-
ků pořízených širokoúhlou komorou a vyhodnoce-
ných na stroji s ortogonálním pozorováním je

Tyto střední chyby charakterizují přesnost určení
snímkových souřadnic danou vlastnostmi fotogra-
fického materiálu a vlastnostmi po.užitých optických
systémů. K zjištění středních chyb, charakterizují-
cích celkovou přesnost fotogrammetÍ'ického vyhodno-
cení, je nutno k těmto chybám ještě kvadraticky při-
číst střední chyby m7, charakterizující vnitřní přesnost
vY):lOdnocovacíchstrojů. Je' však nutno ještě pozna.
menat, že s ohledem na větší počet dílčích činitelů,
ovlivňujících přesnost fotogrammetrického vyhodno-
cení, nelze kvadratický součet jednotlivých středních
chyb považovat.za exaktně platný pro určenícelkov-é
střední chyby. Avšak takto získaná střední chyba je
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spolehlivou informací o možné přesnosti fotogram-
metrie, jak bylo ověřeno experimentálním vyhodno-
cením vybraných snímků [8].

6. Cinitelé ovlivňující optickou hustotu a gradaci

V této části bude podán přehled činitelů působících
na zrakový vjem vyhodnocovatele, jimiž jsou přede-
vším optická hustota snímku, gradace a kontrast.
Optickou hustotu snímku, gradaci a kontrast ovliv-
ňují hlavně aťmosférické podmínky, objektiv měřické
komory, vlastnosti fotografického materiálu a foto-
laboratorní zpracování. Zčernání leteckého negativu
je v největší míře závislé na intenzitě světla přichá-
zejícího od terénních předmětů do objektivu měřické
komory. Části zemského povrchu podle svého charak-
teru různým způsobem dopadající záření částečně
odrážejí a částečně pohlcují. Množství světla odra-
ženého různými terénními předměty experimentál-
ně určil Steiner [10]. Gradace snímků je ovlivněna
kromě vlastním kontrastem terénních předmětů a
charakteristikou fotografické citlivé vrstvy také schop-
ností měřického objektivu přenášet kontrast. Tuto
schopnost v závislosti na místní frekvenci vyjadřuje
funkce přenosu kontrastu. Předměty s nízkou frek-
vencí, tedy předměty velkých rozměrů, jsou zobrazo-
vány prakticky bez úbytku kontrastu, avšak před-
měty malé, tedy s vysokou frekvencí, mohou mít tak
snížený kontrast, že zaniknou.

Přímá část gradační křivky leteckých filmů zahr-
nuje rozsah intenzity světla asi I : 100. Rozsah in-
tenzity světla terénních předmětů bývá asi I : 4 a prak-
ticky je vždy menší než I : 10. Je zde tedy určitá
expoziční pružnost, nicméně je však třeba znát dobře
povšechnou citlivost filmu, aby mohla být správně
určena expoziční doba. Jestliže je expoziční čas příliš
krátký, nebo příliš dlouhý a rozdíl maximálního a mi-
nimálního zčernání negativu se dostane mimo přímou
část gradační křivky, mizí ze snímku detaily. Na ta-
kovém snímku jsou potom větší jednotónové plochy,
které působí potíže zejména při vyhodnocování vrs-
tevnic. Jestliže v důsledku nesprávné expozice nejsou
na snímku zobrazeny detaily, nelze tento snímek žád-
ným fotolaboratorním zpracováním vylepšit. Je tedy
správná expozice prvním a nejdůležitějším požadav-
kem pro získání kvalitních leteckých snímků.

Pořizovat diapozitivy z leteckých negativů má vý-
znam nejen z hlediska zachování optimálních podmí-
nek pro proměnlivost rozměrů fotografické citlivé vrst-
vy a jejích podložek, nýbrž i z hlediska získání foto·
grafického zobrazení optimálního pro pozorování lid-
ským okem. Nejvhodnější pro fotogrammetrické vy-
hodnocení je takový diapozitiv; kde kontrast mezi
malými sousedními předměty je stejný, popřípadě
větší než na negativu, přičemž rozdíl mezi minimální
a maximální hustotou je malý. To lze docílit jednak
pomocí neostré diapozitivní masky, což je ovšem
způsob časově náročný, neekonomický a pro provoz
nevhodný. Jeho výhodou je však to, že nám k němu
postačí obyčejná kontaktní kopírka. Převáděci pří-
stroje s automatickým vyrovnáním kontrastu ve sku-
tečnosti vyuzí:vají principu neostré masky. Lewis [5]

experimentálně dokázal, že diapozitivy s vyrovnaným
kontrastem umožňují fotogrammetrické vyhodnocení
asi o 20 % přesnější, než diapozitivy nevyrovnané.
Diapozitivy s vyrovnaným kontrastem jsou zřejmě
také vhodnější pro pozorování lidským okem, neboť
přes 70 % dotázaných vyhodnocovatelů se vyslovilo
pro tyto diapozitivy.

Pro zkušební letecké snímkování bylo vybráno území
o rozloze asi 1,2 X 1,2 km u Karlštejna. Zpráva o způ-
sobu signalizace a zaměření kontrolních bcdů a profilů
a údaje o přesnosti geodetického měření byly již pu-
blikovány [6]. Rovněž byla publikována zpráva
o provedeném zkušebním leteckém snímkování a o po-
řízení několika druhů diapozitivů. Všechny diapozitivy
pořízené v roce 1962 byly zhotoveny na deskách
Foma Dia C. V lednu 1963 byly pořízeny další druhy
diapozitivů na deskách zn. Gevaert. Celkový počet
druhů diapozitivů tedy byl 21 druhů. Koncem roku
1962 bylo také dokončeno fotogrammetrické zkušební
pole v prostoru Pecný. Z tohoto prostoru bylo pro
výzkum vlivu optické hustoty a gradace vybráno
území o rozloze 0,6 X 1,2 km, ofotografované měřic-
kou komorou MRB 21/1818 v měřítku I : 9000 a ko-
morou RC5 210 v měřítku I : 8800. Z těchto negativů
byly pořízeny diapozitivy na deskách Gevaert vyvo-
laných ve dvou různých vývojkách. Bylo tak získáno
dalších osm druhů diapozitivů. Optická hustota sním·
ků byla proměřena na densitometru Visomat SWT
způsobem popsaným v článku [6].

Bylo stanoveno provést vyhodnocení snímků růz-
ných densitometrických vlastností na auto grafu Wild
A7 i stereoplanigrafu Zeiss C5, neboť systém pozoro-
vání na těchto strojích je rozdílný. Stanovené zásady
vyhodnocení, pracovní postup a vzorce pro výpočet
chyb byly již publikovány [6]. Jak již bylo řečeno,
bylo v důsledku různého fotolaboratorního zpraco-
vání získáno 21 druhů diapozitivů různých densito-
metrických vlastností z prostoru Karlštejn a 8 druhů
diapozitivů z prostoru Pecný. Každý druh diapozitivů
byl vyhodnocen na obou vyhcdnocovacích strojích
(A7, C5) nejméně dvěma vyhcdnocovateli. Některé
vybrané druhy byly vyhodnoceny i vícekrát. Všechna
vyhcdnocení téhož druhu byla sloučena do jednoho
souboru a byly vypočteny střední chyby, charakteri-
zující vnitřní a absolutní přesnost bcdového vyhcdno-
cení a přesnost vrstevnic. Výsledky byly sestaveny
do tabulek, které pro svou obsáhlost zde nejsou uvá.
děnya lze je nalézt ve výzkumné zprávě' [8].

Pro rozbor vlivu optické hustoty a gradace snímků
byly výsledky uspořádány pcdle různých kategorií,
tříd a druhů. Při tom bylo dbáno, aby střední chyby
u jednotlivých druhů zařazených do stejné třidy nebo
kategorie měly stejnou váhu, to znamená, aby byly
vypočteny ze stejného počtu vyhcdnocených variant.
Výsledk)\sestavené do tabulky lze nalézt ve výzkum-
'né zprávě [8], zde budou uvedeny jen některé zá.věry.
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Mar§tk, Z.: Rozbor čžnžteZI1ovltvňultctch kvalitu toto-
grammetrických sntmko.

Vnitřní pi'esnost Absolutní přesnost Přesnost
Kritéria hodnoceni (cm) (cm) vrst. % Zleplieni

(cm) :Em

Třída I druh I stroj m", I mlI I mz mlI I m", I m. m~ stroj I celkem

I . A7 3 4 20 21 8 I 48 I 51 155 O I

I
----

1°,0-0,3 C5 5 8 17 14 24 50 55 173 (l -
4 6 18 18 16 49 53 164 --_. °--- -- -- -- --- -- ----

IA7 5 5 I) 17 9 34 52 131
I

l;~
I

-
0,3-0,6 C5 12 10 12 13 25 32 46 I 150 1:3 -8 8 10 15 17 33 49

I
140

I
-, 14-- -- -- --

A7 4 4 8 14 10 28 34 102
I

34 -

Optická 0,6-0,9 C5 10 9 12 12 18 35 42 138 20 -

hustota 7 6 10 13 14 32 38 120

I

-- 211
v mistě -- --- --- ---
měření A7 4' 4, 8 12 P 26 37 100 :35 --

0,9-1,2 C5 10 9 10 15 16 28 39 127 26 -
7 6 9 14 12 27 38 113 J - 31

-'--- -- -- -- --
A7 4 5 7 12 11 22 :37 98 I 37 -

1,2---1,5 C5 12 13 12 16 16 25 :38 132 I 24i -

I
8 9 9 14 13 24 38 115

I
- 30

--- --- --- --
A7 5 5 9 10 10 21 35 95 I 39 -

1,5-1,8 C5 12 11 14 15 19 36 42 149
I

14 -
8 8 12 12 -~I29 39 122 -- 26

-~----~ ..- ---- I-
I A7 5 6 8 12 11 25 40 107

I
6 -

0,0-0,2 C5 11 10 12 14 18 31 42 I 138 18 -
8 8 10 13 14 28 4] 122 - 13
-- --- --- -- I

A7 5 5 9 14 9 27 38 107 6 -

Rozdíl 0,2-0,4 C5 11 10 12 12 18 33 40 136 19 -
hustoty 8 8 10 13

_1: I 30 39 121 - 14
v místě A7 5 4 6 14 25 40 101 11měření' -

0,4-0,6 C5 12 10 12 18 20 47 48 167 1 ---
8 7 9 16 14 36 44 134 - 5
-- ---- -- --

A7 4 5 9 12 8 31 45 114 ° -
0,6avíce C5 8 9 14 16 25 48 48 168 ° -

6 7 12 14 16 40 46 141 - °

Vzhledem k tomu, že bylo totéž území (Karlštej n)
fotografováno na jaře i na podzim, je první možnou
kategorií, vhodnqu pro, porovnání výsledků, rollní
období. Z podzimních snímků bylo dosaženo výsledků
celkově o 16 % přesnějších. Na vnitřní přesnost bodo-
vého vyhodnocení nemá druh snímků vliv. Absolutní
přesnost určení polohy bodů je z podzimních snímků
o 10 % lepší, určení výšky o 33 %' Přesnost vrstev-
nic je z podzimních snímků lepší o 22 %. Rozhodující
pro posouzení výsledků fotogrammetrického měření
je absolutní přesnost bodového vyhodnocení a přes-
host vrstevnic. Celkově je tedy absolutní přesnost
o 20 % lepší z podzimního snímkování. Je tedy zřej-
mé, že příliš světlé nebo příliš tmavé plochy, jak se
jeví pole bez porostu či s mladým osením v jarním
terénu, ztěžují fotogrammetrické vyhodnocení, ze-
jména výškové fyhodnocení.

Další velkou kategorií pro rozbor výsledků zku-
šebního vyhodnocení je druh diapozitivů. Byly posu-
zovány vlastnosti dané materiálu již při výrobě, tj.
byl porovnáván diapozitivní materiál různých výrob-
ních značek nebo různých sensitometrických vlast-
ností. Dále byly prozkoumány vlastnosti, které dia-
. pozitivní materiál získá při fotolaboratorním zpraco-
vání, tedy: byla sledována vhodnost té které vývojkY.

Přesnost vyhodnocení z jednotlivých druhů diapozi-
tivů není v podstatě rozdílná, podrobné výsledky
sestavené do tabulek lze-nalézt ve výzkumné zprávě
[8].

Poslední kategorií, vekteré provedeme rozbor, bude
optická hustota diapozitivů, avšak nikoliv celková
nebo průměrná, nýbrž hustota změřená přímo v místě
fotogrammetrického vyh:Jdnocení. Z tohoto důvodu
byla densitometrem změřena optická hustota dia-
pozitivů na všech podrobných kontrolních bodech.
Kontrolní profily pro určení chyb ve vrstevnicích
byly rozděleny na několik úseků se stejnou průměr-
nou hustotou. Kategorie byla rozdělena na dvě třídy.
V první tř:dě byly vypočteny a sestaveny střední
chy~ vyhodnocení podle průměrné optické hustoty
(průměr z obou diapozitivů stereodvojice), ve dru.hé
třídě podle rozdílu optických hustot identických míst
v obou snímcích stereodvojice (viz tab. 1.). Z tab. je
zřejmé, že nejlepší výsledky vyhodnocení jsou tehdy,
je-li optická hustota kolem 1,0. Vyhodnocení snímků
v místech s optickou hustotou od 0,0 do 0,3 je asi o
30 % méně přesné, zejména je nižší přesnost výško-
vého vyhodnocení bodů a vrstevnio. Také optická
hustota od 0,3 do 0,6 není ještě dobrá pro přesné vy-
hodnocování, neboť poskytuje výsledky aSl o 15%
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horší než optická hustota kolem 1,0. Vyšší optické
hustoty se již projevují ruzně u ruzných vyhodnoco-
vacích stroj u, což je zřejmě dusledkem jiného systému
pozorování a jiného zpusobu osvětlení snímku. Za-
tímco u stroje Wild A7 jsou v místech s optickou hus-
totou 0,6 výsledky vyhodnocení podstatně lepší než
při malých optických hustotách, a dále s přibývající
hustotou přesnost mírně stoupá až do hustoty 1,8,
u stroje Zeiss 05 nastává maximum přesnosti v husto-
tách 0,9 až 1,2, a pak s přibývající hustotou opět přes-
nost klesá. V místech s optickou hustotou větší než
1,8, bylo velmi málo bodu i vrstevnic a vyskytovaly
se zde chyby jak mimořádné velké, tak velmi malé.
To svědčí o nejistotě vyhodnocení, a tedy o nevhod·
nosti těchto vysokých hustot pro správné vyhodnoeo.
vání. Nevyhovují tedy ani příliš nízké, ani příliš
vysoké optické hustoty. S ohledem na oba typy vy-
hodnocovacích stroj u je tedy možno říci, že vyhovu-
jící výsledky vyhodnocení lze očekávat, máme-li
diapozitivy s optickou hustotou od 0,6 do 1,5. Rozdíl
optických hustot identických míst v obou snímcích
téže stereodvojice nepusobí snížení přesnosti, pokud
není větší než 0,4, přičemž vyšší rozdíl se projeví mno-
hem škodlivěji u stroje Zeiss 05 než u stroje Wild A7.
Je zajímavé, že úbytek přesnosti se projeví nejvíce
na výškovém vyhodnocení bodu a méně na vyhodno-
cení vrstevnic.

Na. základě provedeného rozboru mUžeme vyslovit
některé závěry. Především pokud jde o roční ob.
dobí, je třeba jednoznačně dát přednost podzimnímu
snímkování pro fotogrammetrické mapování v polní
trati. V místní trati by však listy stromu ztěžovaly
vyhodnocení, a proto je třeba pro mapování místních
tratí provést snímkování před vegetačním obdobím,
tj. na jaře. Zřejmě tedy nelze s úspěchem použít
stejných leteckých snímku pro mapování v místní
i v polní trati. Dobu osvitu pro letecké negativy je
nutno určit alespoň natolik správně, aby rozsah zčer·
nání byl na přímé části gradační křivky. Vyvolání
negativil musí být takové, aby bylo optimálně využito
citlivosti, strmosti gradace a rozlišovací schopnosti
~itlivé fotografické vrstvy a aby v dusledku nespráv-
ného vyvolání nedošlo k deformaci charakteristické
křivky. Optická hustota diapozitivů by měla být v roz·
mezí 0,6 až 1,2. Tmavší místa s hustotou 1,2 až 1,5
nezpu30bují sice ještě úbytek přesnosti, avšak pusobí
již subjektivní potíže a námahu zraku vyhodnocova.
tele. Také rozdíl optických hustot identických míst
v obou snímcích stereodvojice působí již subjektivní
'potíže, je-li větší než 0,3.

Jak již bylo řečeno, optická hustota snímku, gra-
dace a kontrast jsou činitelé pusobící na zrakový
vjem. Jejich zlepšení nebo zhoršení ulehčuje, nebo

ztěžuje pozorování, a tak ovlivňují přesnost fotogram-
metrického vyhodnocení. Velikost chyb v určení sním·
kových souřadnic zpusobených těmito činiteli je zá-
vislá na subjektivních schopnostech a zkušenostech
vyhodnocovatele á pozorovacím systému vyhodnoco.
vacího stroje. Všeobecně lze říci, že nevhodná optická
hustota, gradace a kontrast mohou snížit přesnost
vyhodnocení i 030 %, jak ukázal rozbor provedených
experimentu.

Kvalita leteckých snímků je jedním z hlavních čini-
telu ovlivňujících přesnost fotogrammetricky vyhod.
nocené mapy. V souvislosti se zahájením technicko-
hospodářského mapování ve velkých měřítkách se
ukázala potřaba stanovit jakost leteckých snímku za-
bezpečující požadovanou přesnost. Provedený roz-
bor na základě popsaných experimentů množnil sta·
novit optimální podmínky pro zhotovení snímků
a optimální jakost leteckých snímků pro vyhodnocení
na univerzálních fotogrammetrických strojích. Do·
držení podmínek a používání jen snímků optimální
jakosti se příznivě projeví na přesnosti zhotovovaného
mapového díla.
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Jak zabezpečit maximální využitelnost
polohopisných měření
628.421

Doc. Ing. Dr. Oldl'ich Válka..
Výzkumný ústav geodetický, fotogrammetrickt

a kartografický, Praha.

Zeměměřická služba koná rozličná polohopisná
měření, která se často opakují, aniž se využívá
výsledků dřívějších měření. Je tomu tak například
při měření pro zákres změn do map evidence ne-
movitostí (EN) nebo map katastrálních, při mě-
řeních pro vyhotovení podkladů pro projekty, po
nichž následuje měření pro technickohospod,ářské
mapování (THM) apod. Hlavní příčinou nedosta-
tečného využívání takových měření je, že neexistu-
jí v mapách nebo plánových podkladech, pro které
se měření koná, spojující prvky, jakými mohou
být jedině pevné body, nalézající se v přírodě a
určené s dostatečnou měřickou kvalitou. Že ne-
dostatečná využitelnost měření znamená velké
ekonomické ztráty, není třeba zvlášť zdůrazňovat.

Na potřebu pevných bodů bylo poukazováno
mnohokrát při diskusích před zahájením technic-
kohospodářského mapování. Řada zeměměřických
pracovníků poukazovala na to, že duležitější než
sama THM je síť pevných bodů bodového pole
(PBBP), existujících v přírodě a určených v něja-
kém geodetickém souřadnicovém systému. Takový
úkol však není jednoduchý, jak by se na prvý po-
hled zdálo. Nejde totiž jenom o vybudování takové
sítě, její stabilizaci, zaměření a výpočet. Jde hlav-
ně o její zachování do budoucna. A v tom je právě
největší potíž se sítí stabilizovaných bodu, které
- jak ukázaly zkušenosti s polygonovými sítěmi,
budovanými při novém měření katastrálním -
zpravidla zmizí právě tam, kde je Iiějaký stavební
ruch, a kde jich je nejvíce třeba, a zustanou za-
chovány tam, kde se nic neděje a jsou tedy umrt-
veným kapitálem. Z·otěchto duvodů nedošlo u nás
k předběžnému budování sítě PBBP na celém stát-
ním území, ale bylo rozhodnuto zakládat tuto síť
až při budování bodového pole pro technickohos-
podářské mapování, a to hlavně využíváním bodů
technických objektu. To ovšem znamená, (dokud
není zahájeno v příslušném prostoru technickohos-
podářské mapování], že se nadále provádějí různá
měření, jejichž výsledek končí odevzdáním plánu
nebo zákresem do mapy EN či katastrální, kde se
navíc deformuje v důsledku nehomogennosti map,
zaviněné srážkou papíru nebo kartografickorepro-
dukčními procesy.

Tento problém není speciálně československý.
Se stejným problémem se setkávají i zeměměřické
služby jiných zemí (např. Rakousko, některé ob-
lasti NSR apod.), které hledají východisko z této
situace zaváděním nebo zkoumáním řešení pomocí
číselných plánů (číselného katastru], v nichž jsou
podrobné body určeny v souřadnicích.

Číselný plán je nutno považovat za nové (mo-
derní) pojetí mapy velkého měřítka. Hlavní, co je
třeba na něm kladně hodnotit je:

a) umožňuje využívat všech měření polohopisu
pro postupné vytváření nové mapy,

b) představuje dílo, jehož přesnost není zá-
vislá na měřítku mapy, na srážce mapového mate-
riálu, ani na kartografických a reprodukčních pro-
cesech,

c) umožňuje postupně získávat přesnější vý-
měry pozemku z přímo měřených měr nebo ze sou-
řadnic,

d) umožňuje mechaniza~i zpracování.
Co zůstává ovšem na tomto způsobu diskuta-

bilní, je rentabilita soustavného budování stabili-
zovaného bodového pole a jeho udržování (i když
pod pojmem udržování mužeme rozumět spíše na-
hražování ztracených bodu jinými body v blízkosti,
než osazování stabilizačních znaků do puvodních
míst).

Tyto vlastnosti číselných plánu jsou z ekono"
mického i kvalitativního hlediska velmi cenné, a je
proto na místě se nad nimi zamyslet.

2. Provádění polohopisných měření se zřetelem
k využitelnosti výsledků v budoucnu

~L Všeobecné úvahy

Vzhledem k tomu, že československá zeměměřická
služba buduje postupně novou technickohospodář-
skou mapu, jejíž potřeba se ukázala nezbytnou
v důsledku převratných změn, které nastaly v pří-
rodě v posledních desítiletích, bylo by třeba všech-
na dílčí měření přizpusobit využití pro THM. Mě-
ření je třeba upravit tak, aby výsledku bylo využi-
to buď přímo při tvorbě THM, nebo alespoň k je-
jímu doplnění nebo kontrole. Týká se to pochopi-
telně hlavně měření tzv. "trvalých předmětu mě-
ření", nikoli měření prováděných "v hrubých ry-
sech" podle terminologie příslušných instrukcí.

Při tom je ovšem třeba dbát, aby bylo dosaže-
no nejen vlastností, které byly uvedeny, ale také

a) aby pracoviště (útvar) provádějící dílčí mě-
ření nebylo buď vubec, nebo bylo jen minimálně
zatíženo pracemi navíc,

b) aby si naopak pracoviště novou úpravou mě-
ření vytvářela podmínky pro lepší práci v dosa-
vadní mapě tím, že si postupně budou zakreslovat
do mapy další pevné body a získávat možnost kon-
troly měření,

c) aby početní zpracování, které nepotřebUje
pracoviště pro zákres do dosavadní mapy, bylo
možno odložit až do doby, kdy bude výsledek mě-
ření dále využíván,

d) s bodem c) nerozlučně souvisí, aby úprava
elaborátů měření byla celostátně Jednotná a za-
jišťovala dobrý přehled o založených PBBP a vy-
užitelných výsledcích měření.

Dosavadní malá využitelnost měření, která se
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{lmeZUJlJen na zákres do dosavadní mapy (mapy
EN nebo mapy katastrální), a která jsou vždy
prováděna v nějaké lokální souřadnicové soustavě
(např. dané spojnicí dvou pevných bodů, zakresle-
ných v mapě), spočívá - jak už bylo řečeno v úvo-
du - v tom, že neexistuje článek, který by lokální
soustavy jednak navzájem, jednak s geodetickou
soustavou spojoval. To znamená, že chybí PBBP,
které by se nalézaly v pfírodě, a které by při 'kaž-
dém měření byly do zvolené lokální soustqvy za-
měřeny, a tak umožňovaly transformaci.

Vyvstává tedy otázka jak řešit problém, jestli-
že nehodláme předem budovat nákladnou (a ná-
kladnou údržbu vyžadující) síť stabilizovaných
PBBP? A jak přesto dosáhnout využitelnosti vý-
sledků měření nejen pro účel, pro který se měření
"koná, ale pro každý další účel?

Položka č: 1/67
Změnačís: 1
list. /!Iapy č: 1J-----~~~-

........
"'",

Pro rozřešení tohoto dilemma se nabízí tato
<cesta. Oddělme časově založení PBBP od jeho za-
:měření do geodetické soustavy. Zřiďme PBBP při
prvém měření v prostoru a jeho určení v geodetic-
kém souřadnicovém systému ponechme až do oka-
mŽiku, kdy je to (při nejbližší příležitosti) bez vel-
kých nákladů možné, 'anebo kdy se vyskytne po-
třeba. Takové řešení předpoldádá jedině, aby za
PBBP byl volen bod opravdu trvalý, v přírodě ne-
měnný. Je samozřejmé, že absolutně trvalý bod
neexistuje. Vždy může dojít v období mezi volbou
bodu a jeho zaměřením do geodetické soustavy
k jeho ztrátě, a tím i ke ztrátě využitelnosti po-
drobného měření. Lze však předpokládat, že tako-
vých případů nebude mnoho, budeme-li dobře volit
PBBP.

Každá souřadnicová soustava je určena nejmé-
uě dvěma pevnými body. Lokální soustava pro zá-
kres do dosavadní mapy vyžaduje nejméně dva
pevné body, ověřené a zakreslené v mapě, které
budeme dále označovat malými písmeny pb. Geo-
detická soustava vyžaduje nejméně dva PBBP; Při
tom není vyloučeno, aby všechny nebo některé
'pb byly totožné s PBBP. Funkci PBBP zastávají
ovšem 1 body daného geodetického základu (TB,ZB
resp. stabilizované zachované PB). Nutná podmín-
ka pro dvojici pb, resp. PBBP, určujících lokální či
geodetický systém je, aby to byly body dostatečně
,od sebe vzdálené. '

2.2. Z P ů s o b měř e n í a z p r a c o v á n í v ý-
s led k ů měř e n í, k t e r Ý z a bez peč u j e
využitelnost v budoucnu
Se zřetelem na vlastnosti (jak byly vpředu uvede-
ny), které od takového způsobu očekáváme, dopo-
ručuje se k úvaze návrh podle tohoto členění:

2,21. Práce prováděné pracovištěm, zaměřuficf.m
změny {dílčí měření}

2,211. Měření a záznam měřených hodnot
Měřické práce a metody nejsou v podstatě odchyl-
né od ustanovení "Směrnic pro údržbu map eviden-
ce nemovitostí" a Instrukce B (1960). Je pouze
třeba měření provádět s přesností jako při THM.

. Kromě obvyklých metod je třeba připustit také
používání volných lokálních soustav, jak je o nich
pojednáno např. v čís. 3 a 4/1966 GaKO, v článku
"Nové úpravy metod podrobného měření a měření
v podrobném bodovém poli" a v čís. 3/1967 GaKO
v čI. "Metody zaměřování a zákresu změn do po-
zemkových map".

Lokální soustavy, ve kterých se zaměřují změ-
ny, musí být vázány vždy nejméně na dva vhodné
ověřené pb, zakreslené v mapě. Aby byla umožněna
využitelnost pro THM, musí však být do soustavy
zaměřeny také nejméně dva PBBP (Mohou to být
TB, ZB,PB nebo PBBP dříve volené, ať mají geo-
detické souřadnice určeny či nikoli, nebo PBBP,
které jako takové nově zvolíme) .

Poloíka C: U67
ZlIěna čís: 10
List. -apy č: 1]

PBBP 1 •

t·····

Pro volbu pb platí zásady stanovené Instrukcí
B. Jako PBBP se volí vhodné body trvalých objektů,
při čem ž to m ů ž e být i o b j e k t n o v ě
z a měř o van Ý a v mapě evidence nemovitostí
dosud nezakreslený (který ovšem nemůže být pb).
Doporučuje se -:. zejména jde-li o polní trať - aby
to byl bod daleko viditelný (věžička, stožár, roh
význačné budovy, tovární komín apod.). Dále je
vhodné jako PBBP volit jednoznačný bod na mostě,
propustku, jezu, opěrné zdi, nebo křížek, vysekaný
na rostlé skále, v krajním případě i mezník. Pod-
mínkou je, aby PBBP byl t r val ý, s nad n o v y-
hl e dat e ln ý, j e dno z nač n Ý a pří s t li p-
ný alespoň pro nepřímé připojení.

Nové PBBP volíme v polní trati v hustotě ne
větší než na vzdálenost 300 až 500 m, v místní trati
na vzdálenost 150 až 300 m. Vždy se snažíme do
zvolené lokální soustavy zaměřit PBBP dříve zvo-
lený, nebo bod geodetického základu, pokud ovšem
toto připojení není pracné a nákladné. Bylo-li by
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Pol I Císlo
I

I ortog. souhdnice I Po!. I Číslo
I

Ortog. souřadnice
náč;t mH. Body

I I I
Pozn. náčrt měř. Body

I
Pozn.

př. a: y př. a: y

1/671
I 2/671

,

I
123 PBBP O PBBP Výpočet

3 0,00 I 20,05 7 - 23,04 35.27 pal. 23

I PBBP Výpočet I PBBP

I
I 781,26 I 0,00 pal. 13 I 5 812,35 194,54 pal. 21

pb I PBBP
I ,'} 105,10 - 6,00

I
2 273,33 --229,66 pol. 25

pb PBBP
6 .0,00 20,O,'}

I I 1463,1l 0,00 pol..28
pb PBBP
7 36,57 -- 29,20 pal. 12 I 6 488,,')7 82,17 pol. 24

I
I 54,13 1,'},O,'} I pb
2 54,13 28,17 I 1024 0,00 0,00 pol. 21

!3 69,10 8,50 pb ó

4 74,85 21,00

I

1025 444,52 -234,26 pol. 26
TB pb
35 - 67,01 -106,07 pal. II 1026 338,88 283,78 pal. 27

A 8,'},15 70,04 pal. 21

Poznámka: Vypočtené souřadnice, označené B 267,82 101,39 pal. 21

I
C 432,76 59,70 pal. 21

číslem položky výpočtu v tab. 6, D 569,63 139,89 pol. 21
se zapíší do tab. I červeně

I' E 725,16 155,78 pal. 21

I K 487,27 0,00 pal. 22
,

Polní I sta.,
i
Vodorovný Ivodorovná 8íkmá Výě· Polní sta· Vodorovný Vodorovná Šikmá Výě-

náčrt ':lk Body úhel délka délka kový náčrt no- Body úhel délka délka kový ,
IV1B o úhel vísko úhel

1/67 P PBBP I 2/67 C B 0,00 170,13
I I 0,00 D 249;50 158,63
TB PBBP
35 264,13 6 240,13 60,17

pb K 162,87 80,84
7 357,1I 46,80 47,16 7,88 1013 253,13 104,13

__ o -- --- 1014 243,17 101,67
K PBBP 1015 370,10 , 12,42

1 0,00 1016 36,12 8,72
TB ---
35 235,16 D C 0,00 158,63

-- -- ---_._~._--~.- E 172,74 156,34
2/67 pb PBBP 101I 190,36 24,15

1024· I 0,0000 1012 157,10 22,27
pIJ --
1026 44,3810 E D 0,00 156,34

PBBP pb
7 136,84 42,13 1008 220,15 95,42
PBBP 1009 251,64 9,72
2 355,51 30 1010 190,10 8,43
pb ---

1025 369,1230 PBBP
A 43,82 1l0,25 1 0,0000
1021 . 82,50 80,05 pb
1022 67,25 72,16 1026 130,6710

I 1023 90,73 117,641 ____
pb

-- --_._- 1024 200,0000
pb PBBP

A 1024 0,00 2 252,2540
,

IlO,25 I .

B 167,00 185,34 ·ph
1019 206,13 10,48 1025 288,5070
1020 135,27 12,63._- -- ---

B A 0,00 185,34 Pozn: Vodorovné vzdálenosti po redukci, nebo vypoč-
C 173,42 170,13 tené z lrotíriání, se zapíší červeně. Měřené úhly ve'
1017 212,15 1I,31 dvou řa ách (polygonové body nebo body určené protí-
1018 140,17 14,37 náním) se zapíší tuž~ově nad sebou a tuší se přepíše

průměr. Zápis v této tabulce uvádí jen průměry.

1967/102



Válka, O.: lak zabezpečit maximální využitelnost poloho-
pisných mljření

Geodetický a kartografický obzor
ročník 13 (55), číslo 4/1967 103

zaměření pracné nebo nákladné, volíme raději PBBP
nový. Prakticky velmi vhodné jsou soustavy, jejichž
x-ové osy směřují na vzdálený trvalý, daleko vidi-
telný PBBP, který bude obvykle také pb. Takovým
je věž kostela nebo jiný význačný objekt. Proto
jako prvý PBBP v každé obci zvolíme věž kostela,
pokud již není bodem geodetického základu.

Zaměření zvolených PBBP do geodetického sys-
tému, pokud nevyplyne z připojení lokální sousta-
vy na body geodetického základu nebo PBBP, dříve
v geodetickém systému určené, (jako je tomu v pří-
kladech v oddíle 3) nemusí pracoviště, provádějící
dílčí měření, zajišťovat. To zajistí pracoviště, vy-
užívající měření. Musí však zaznamenat zvolený
PBBP do seznamu a do mapy EN (viz 2,214).

Záznam podrobpého měření ,se provede jednak
v polním náčrtě (obr. 1 a obr. 2), jednak v zápls-
níku ortogonálných a zápisníku polárných souřad-
nic (tab. 1 a tab. 2). Oddělení záznamu konstrukč--
ních měr od polního náčrtu je nutné z důvodu
usnadnění pozdějšího využití výsledků měření me-
chanizovaným zpracováním. Polní náčrty pro malé
změny je možno upravit tak, že se na zadní straně
náčrtu předtiskne na půl stránky formulář pro zá-
pis ortogonálných a na půl stránky formulář pro
zápis polárných souřadnic. Pro větší změny se při-
pojí celé listy formulářů, které se s náčrtem pevně
spojí. Zásadně je třeba ovšem dodržovat formát
A4 nebo na A4 složitelný s možností sepnutí do
spisového pořadače.

V polním náčrtu se provede zákres a zápis
červeně a černě, jak to stanoví Instrukce B. Rozdíl
je pouze v tom, že se konstrukční míry píší do
formuláře, nikoli do náčrtu. PBBP, jejichž definitiv-
ní geodetické souřadnice byly dříve určeny, a body
geodetického základu se zapíší do náčrtu černě,
nově zvolené PBBP, nebo body dříve zvolené, ne-
mající ještě definitivní geodetické souřadnice, _se
zapíší červeně. U měřických přímek a polygono-
vých stran, na které bylo měřeno ortogonálně, se
označí červeně číslo měřické přímky v kroužku.
Proto se vede v každé obci také záznam použitých
čísel měřických přímek, je však možno ponechat

Tab. 3. Výpočet souřadnic těžiště pro grafický zákres
lokální souřadnicové soustavy do mapy

Souřadnice

libovolně volené-
lokálního systému ho pomocného

systému

pb x I y X I y

5 105,10 --- 6,00 I 121 -168
6 0,00 20,05 i 112 373
7 36,57 - 29,20 -- 68 136

Suma k 141,67 -~15,15 165

1

341
(1) T=.E 47,22 -- 5,05 55 114n

(2) PBBP 1 781,26 0,00

Rozdíl 2-1 Llx 734,04 Lly +5,05

přidělování čísel přímek až pro THM. (Pozn.: V pří-
kladech je z reprodukčních důvodů všechna kresba
černě. Silnějšími čarami jsou naznačeny čáry, kte-
ré mají být kresleny červeně. V pol. 2 jsou vyne-
chány zápisy oměrných měr.)

Dále se v polním náčrtu vyznačí černými čísly
všechny podrobně zaměřované body, ať se jedná
o body změněného předmětu měření, nebo pb či
body dosavadního polohopisu. Body polygonové,
nebo jiné sítě v lokálním systému, trvale nestabili-
zované, se mohou označit písmeny. Jejich přečíslo-
vání čísly bodů bodového pole se provede až při
jejich využití pro THM. Pro číslování podrobných
bodů zaměřených ortogonálně se použije čísel od
1 nejvýše do 999, pro body zaměřené polárně nebo
protínáním čísel od 1001 nejvýše do 1999. (Úplné
číslo bodu tvoří pak číslo měřické přímky a číslo
ortog. měřeného bodu, resp. číslo stanoviska a číslo
polárně měřeného bodu.) Pokud byl některý bod
zaměřen protínáním vpřed, vypočte se a do zápis-
níku polárných souřadnic zapíše červeně vzdále-
nost od jednoho stanoviska, popřípadě od obou

Obec. Strnilov
Čís: 03 10 011

Óíslo
Výpočet

Polni náčrt List Sou· Souřadnice Souřadnice
v soust I pOčet Istř. pol. Poznámkabodu mapy stava X y

• určeni chyba

1 1/66, 6/66 I
1/67 2/67 I 12 G 5321,17 8462,25 G 3 ±6 Věž kostela ve Strnilově

-- 1 __ - ---
2 13/66 24/67' I 13 G 5067,34 9647,11 G 2 ± 7 Stožár - průsečík úhlopříč-1

I ky zakotvených rohových
I nosníků
1_- ----

3 1/67 i 13 G tužkou tužkou Záp. roh domu čp. 27 nad
4554,37 8613,23 soklem. výp. tab. 7 pól. 1.

------- -- --- ._---
4 3/67 13 •• Stožár el. vedení jako 2

-- ---a-I tužkou --,-_.---

~) 2/67 I 13 tužkou I Východní roh domu čp. 34.
I~---- 5502,43 9 116,83 (nemá sokl)---1-- výp. tab. 7 pol. 2

6 2/67 I 13 G tužkou tužkou JZ hrana světlosti propustku
5383,49 9438,26 výp. tab. 7 pol. 2

--- ____ o --------
7 2/67 13 G tužkou tužkou Jižní hrana světlosti mostu

5326,20 9948,81 výp. tab. 7 pol. 2
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Tab. 5 Záhlaví formulářů použitých typů úloh
Typ 21 Výpočet ortogonálných souřadnic bodu P z prvků protínání z bodů A, B

~ 4 I 5 I 6 I 7 I 8 9

Pol.
Typ I A XA - O<BP I a = cotg O<
21

I
B XB - f3AP b = cotg f3

I
P I - )Jo<-f3 R=a-b Xp = XA + aYrXAB = XB-XAI

c = cotg l' I I = XB + byp YP = XAB:RI I I

1 2 3 4 5 6 I 7 8 9

Pol. Typ A (B)tJ'AB I

I
YA<XBP XA

42 -- ----. __ .

P O' = tJ'AB+ O<BP 8AP I C?S a Ax = 8 cos O' Ay = ssin O'

sIn a Xp = XA + Ax YP = YA + Ay

1 2 3 4 5 6 7 I 8 9

Typ A O<BP (B)tJ'BA I
I
XA YA43

Pi O<li-I)(i+1) tJ'i= tJ'i-I+ 2R 8i = 8(i--Ili cos tJ'i AX = 8 cos a L1 Y = s sin O'

+ 0«i--2)i sin tJ'i I
Xp = XA -+- LlX Yp= YA-+-LlY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Typ A XA I YA XA I YA
52

I Xi = Xi_I + Yi= Yi-I +
Po xi Yi LlXi = Xi-Xi-I AYi = Yi-Yi-1 + qAXi - pAYi +qAYi + pAXi
--
B XB VB XB YB-- "--

X = XB-XA V'= YB -VA X = XB-XA Y= YB-YA
,

s. = x. -+- y. m = q. + mV82 A8 q = (Xx'+ p= (Yx--
+p2-1~O °8 = --2- + Yy): 82 - Xy) :82

~ 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

ITyp ~I XA I YA [,
I I xA YA

I
I

77 ,
BI XB YB i XB = XA -+- Ax YB--I AX=XB-XA Ay=yB-yAI Ax = Lly = YB- YA

I =VAX2+A P-Ay·

Pro typ 77,1 se (AX2 - A P) ve sl. 8 nahradí odsunutou délkou 82

,~

stanovisek. Nebo se z prvků pr,otínání vyp'očtou
ortogonálné souřadnice, které se červeně zapíší do
zápisníku ortogonálných souřadnic. Přepočet na
ortogonálné souřadnice se provede i u těch, polár-
nými souřadnicemi určených bodů, které jsou oje-
diněle mezi ortogonálným měřením zaměřeny po-
lárně. Jde-li o soustavné polárné měření, uchovává
se zápisník polárného měření pro další využití a

ortogonálné souřadnice lokálního systému se z nioo
nepočítají.

V záznamu ortogonálného měření se v přípa-
dech, kdy se zakládá polygonová nebo jiná síť lo-
kální soustavy (viz polní náčrt na obr. 2 a tab. 1)
vypočtené souřadnice polygonových bodů lokální
soustavy spolu s PBBP a pb přepíší do záznamu
ortogonálných souřadnic červeně. Zápis těchto sou-
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i'adnic se vede odděleně od ortogonálného měření
a číslo přímky je v tom případě vždy O (viz tab. 1
pravá strana).

Pořadí zápisu ortogonáldého měření nebo or-
togonálných souřadnic v lokálním systému je vždy
toto: Nejdříve se zapíší dva od sebe nejvzdálenější
PBBP, které IIJ.ohousloužit k transformaci do geo-
detické soustavy, je-li postačující transformace na
dva body. Pak se zapíší vŠ,echny ostatní PBBP.
Jestliže se doporučuje transformace na více nebo
všechny PBBP, zapíše se do poznámky počet bodu,
na které se má transformace vypočítat. (To může
poznamenat až před využitím elaborátu praco-
viště THM.) Za PBBP se předepíší všechny pb a
teprve potom podrobné měřené body nebo body lo-
kální sítě. Pořadí bodu nemusí být v pořadí rustu
staničení.

Rubriky pro lokální (ortogonálné) souřadnice,
které jsou nevyplněné, protože jde např. o vzdále-
ný PBBP nebo pb, na který nebylo staničení měře-
no, ale na který volná přhnk~ (osa x volné sou-
stavy) směřuje, nebo jde o bod určený rajonem
nebo protnutí vpřed, se vyplní po výpočtu chybějí-
clch souřadnic červeně (viz tab. 1 k pol. 1/67 ná-
črtu). Ty body, jejichž souřadnice byly z polárné-
ho měření nebo z protínání vypočteny a zapsány
do ortogonálných souřadnic, je třeba v zápisníku,
polárných souřadnic škrtnout, aby nebyly při vy-
užití pro THM zbytečně počítány dvakrát. Pořadí'
záznamu v zápisníku polárných souřadnic je ob-
vyklé. Nejdříve se zapíší polygonové body a potom
body podrobné (viz tab. 2). Ostatní formální nále-
žitosti záznamu jsou patrny z příkladu v oddíle 3.

2,212. Výpočetní zpracování pro účely pracoviště,
zaměřujícího změny

Pokud by šlo o menší změny, které jsou zaměřeny
ortogonálně obecně k volné měřické přímce (což
nevylučuje ani pevnou měřickou přímku, danou
spojnicí dvou pb), nebo polárně, Či protínáním
k měřickým bodum na takové přímce, jak je to
naznačeno v položce 1 obr. 1 příkladu v oddíle 3,
není prakticky třeba žádn,ého výpočetního zpraco-
vání v lokální souřadnicové soustavě. Pro úplnost
záznamu ortogonálného měření se nejvýše vypo-
čtou:

a) chybějící staničení na vzdálený PBBP, nebo
pb, na který osa x volené soustavy směřuje; (typo-
vá úloha Č. 77 - v příkladu obr. 1 pro bod PBBP 1)

b) popřípadě chybějící staničení na vzdálený
pb (ni~oli PBBP), na který osa x soustavy směřuje;
(výpočet z odsunuté vzdálenosti pb z mapy - ty-
pová úloha 77,1)

c) chybějící ortogonálné souřadnice bodu, za-
měřeného k volné měřické přímce polárně; (typo-
vá úloha čís. 41 - v příkladu pol. 1 obr. 1 pro
bod pb 7)

d) chybějící ortogonálné souřadnice bodu, za-
měřeného k valné měřické přímce protnutím vpřed.
(úhel protnutí nemá být větší než asi 25g); (typová
úloha Č. 21 - v příkladu pro bod TB 35 pol. výpo-
čtu 11 nebo pol. výpočtu 25 až 27 v tab. 6).

Příslušné tiskopisy se vzorci a příklady, jak
jsou použity v příkladech v odd. 3, jsou navrhovány
v jednotném devítisloupcovém rastru podle typiza-
ce základních geodetických výpočetních úloh, jak
byly navrženy ve výzkumné zprávě čís. 184 VÚGTK.
Příslušná typová čísla jsou na vzorech uvedená.

Pokud pujde o větší změny, jako např. podlé
obr. 2, bude zpravidla nutné jako dosud volit lo-
kální síť - například polygonovou síť - a vYPOčÍ-
tat ji v lokální soustavě. Pujde tedy o další vý-
počty:

e) výpočet polygonového pořadu (např. typo-
vá úloha čís. 43 - v příkladu tab. 6 pol. 21).

f) výpočet rajonu (typová úloha čís. 42 -
v příkladu tab. 6 pol. 22 až 24).

g) výpočet souřadnic protínáním vpřed z úhlu
nebo směl'níku (typové úlohy čís. 22 neb 24).

Vypočtené souřadnice e) až f) se přepíší do
formuláře pro ortogonálné souřadnice k předepsa-
ným bodum "nulté" měřické přímky, a to červeně.

2,213. Zobrazení do dosavadní mapy

Vzhledem ke kvalitě map EN není třeba počítat
souřadnice bodfi volné měřické přímky v soustavě
mapy, ale zákres měřické přímky do mapy se pro-
vede graficky zpfisobem, uvedeným ve výzkumné
zprávě Č. 215 (cit. článek v čís. 3/1967 GaKO), a
to buď přes těžiště, byly-li do lokálního systému
zachyceny více než dva pb, nebo přímo pomoci
daných pb, jde-li o vazbu lokální soustavy jenom
na dva ověřené pb.

2,214. Dokumentace výsledků měření

Aby byla využitelnost měření do budoucna zajiště-
na, je bezpodmínečně nutný pořádek v elaborátech.
Především je nutné každý zvolený PBBP zapsat do
"Seznamu PBBP a jejich souřadnic" (tab. 4), který
se založí postupně pro každou obec. Do seznamu
se zapíše číslo bodu, číslo polního náčrtu, na kte-
rém se vyskytuje, číslo mapového listu a poznámka,
kde se bod popíše. Nestačí-li popis, vykreslí se
místopis nebo pohledový náčrtek na polním náčrtu,
na němž byl bod zvolen. Z popisu nebo náčrtku
musí být bod jednoznačně identifikovatelný. Sou-
stava (písmenem G = Gauss nebo K = Křovák 1 se'
vyznačí až při výpočtu souřadnic..

Pokud je možno z některého měření na pol-
ních náčrtech využít měřených prvkfi k výpočtu
souřadnic (jako je tomu v příkladech odd. 3), mo-
hou se souřadnice vypočítat hned pracovištěm, za-
měřujícím změny (není to však nutné). V každém
případě je však třeba v seznamu podtrhnout záznam
polního náčrtu, z něhož lz,e souřadnice PBBP vy-
počítat, a to plně. Je-li na příslušném náčrtu jen
jeden měřený prvek (např. směr], podtrhne se čís-
lo položky polního náčrtu čárkovaně.

Vypočtené souřadnice se do seznamu zapíší
tužkou. Teprve až se získá další nezávislé určení
PBBP, zapíší se definitivní souřadnice PBBP perem
jako aritmetický pruměr a stanoví se kvalitativní
charakteristika bodu náhradní hodnotou "střední
polohové chyby", určenou ze vzorce

V[v~] + ]v;]m=~~~--,
n

kde Vx a Vy jsou odchylky souřadnic od aritmetic-
kého prfiměru a n je počet určenÍ.

U bodfi, u kterých nebyly zaměřeny určovací
prvky, nebo útvar provádějící dílčí měření nemá
čas souřadnice vypočítat, zfistanou příslušné rubri-
ky nevyplněny. Souřadnice se určí až při THM.

Aby byl získán také přehled o rozmístění PBBP,
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1 2 3 4, 5 6 7 8 9

11 21 P

I
264,1300 0,63176

I I
K 235,1610 1;62262 I
TB 28,9690
35 105,10 +2,04377 -0,99086 -67,01 -106,07

-
(K~ ;

12 42 P 357,11 0,00 O O

pb 0,78151
7 357,11 46,80 0,62389 36,57 -29,20

I -
TB

13 77 35 4467,13 8500,15 -67,01 -106,07

PBBP i
, 1 5321,17 8462,25 +781,26 0,00

-854,04 +37,90 .
+848,27 -106,07- -

21 43 pb (PBBP 1)
1024 43,82 0,00 O O

A 167,00 43,82 110,25 0,77231 85,15 70,04
0,63524 85,15 7<r,.o4

"

B 173,42 10,82 185,34 0,98559 182,67 31,35
0,16914 267,82 101,39

, _i .

C 249,50 384,24 170,13 0,96951 164,94 -41,69
-0,24504 432,76 5p,70

--
D 172,74 33,74 158,63 0,86281 136,87 80,19

0,50552 569,63 139,89

E 220,15 6,48 156,34 0,99482 155,53 15,89
0,10161 725,16 155,78

pb 0,91378 87,19 38,76
1008 1: = 1026,63 26,63 95,42. 0,40621 812,35 194,54

22 42 C (B)
162,87 184,24 432,76 59,70

K 347,11 80,84 0,67429 54,51 -59,70
-0,73847 487,27 0,00

-
, 23 42 pb (PBBP 1) O O

1024 136,84 0,00

PBBP -0,54692
_ ..
•7 " 136,84 42,13 0,83718 -23,04 35,27

-
24 42 C (B)

I
240,13 184,24 432,76 59,70

-
PBBP 0,92762 55,81 22,47
6 24,37 60,17 0,37352 I 488,57 82,17

-
25 21 P 355,5130 -1,19013

K 252,2540 0,93158

PBBP 103,2590
, 2 487,27 -0,05124 -2,12171 273,33 -229,66
-
26 21 P 369,1230 -1,89753

K 288,5070 0,18252
I

pb 80,6160
I 1025 487,27 0,31426 -2,08005 444,52 -234,26

-
27

.

I21 P 44,3810 1,19417
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1 I 2 3 4 5 6 7 8 9

I K

I
130,6710 -0,52287 1

-
pb 313,7100
1026 487,27 'I -0,21875 1.71704 338,88 283,78

-
28 77 PBBP

2 5067,34 9647,1l 273,33 -229,66

PBBP
1

I
5321,17 8462,25 1463,1l 0,00

I I 253,83 -1l84,86 , 1189,78 +229,66
I

zakreslí se při zobrazení detailu do mapy EN také
PBBP. Před definitivním určením souřadnic se zá-
kres vyznačí výrazně měkkou tužkou. Teprve po
určení definitivních souřadnic se muže vyznačit
-definitivně. Pro dokumentaci jsou dále důležité
zápisníky ortogonálných a polárných souřadnic,
které je třeba přehledně uchovávat spolu s polní-
mi náčrty ve spisových pořadačích.

2.22. Práce vykonávané pracovištěm, využíva;ícím
výsledky měření pro THM

2.221. Výběr použitelných elaborátfJ. a návrh domě-
ření PBBP

Pokud půjde o využiti měření pro jiné - lokálně
prováděné - práce, postačí, aby do nového lokál-
ního systému byly zaměřeny stejné PBBP jako do .
systému, který má být využit, a to nejméně tlva.
Není podmínkou, aby body měly geodetické sou-
i'adnice. Přebíraný systém se do nově zvoleného
lokálního systému přepočte transformací tak, že
souřadnice nového systému se zapíší do tiskopisů,
jako by šlo o souřadnice systému geodetického.
(Viz např. tab. 7 - transformace na dva body.)
Takových případů nebude mnoho. Častější bude
případ využití všech lokálních měření pro THM.

Před započetím THM v příslušném území se
od pracoviště, které dokumentuje měření změn,
převezmou seznamy PBBP a jejich souřadnic, polní
náčrty a zápisníky ortogonálných a polárných sou-
řadnic, příp. modelových souřadnic, půjde-li o fo-
togrammetrická měření změn. Podle zákresu .PBBP
v mapě EN se zakreslí do mapy, v níž se bude
rozvrhovat síť bodů bodového pole, všechny dosud
navržené PBBP. V seznamu se zjistí, které z nich
nejsou geodeticky určené, nebo jsou určené s ne-
dostačující kvalitou. Ty se pak navrhnou do sítě
bodů bodového pole k doměření, nebo se rozhod-
ne, aby byly určeny při fotogrammetrickém vyhod-
,nocení THM. Dříve však se v seznamu PBBP zjistí
ty body, jejichž souřadnice lze z měření v polních
náčrtech určit a jejichž souřadnice nebyly praco-
vištěm, zaměřujícím změny, pro nedostatek. času
vypočteny. Tyto souřadnice se vypočtou ručně,
nebo se předepíší pro mechanizovaný výpočet.

Do klasifikovaného snímku nebo polního ná-
·črtu THM se vyznačí body z polních náčrtů měře-
ných změn, které jsou zaměřeny a není je třeba
znovu zaměřovat. Současně 'se pak měřické body
nebo body polygonových a jiných sítí lokálních
systémů, zapsané v zápisníku ortogonálných sou-
fadnic u "nultých" přímek s červeně zapsanými
souřadnicemi přečíslují podle potřeb THM a pře-
transformují (ručně nebo mechanizovaně) do geo-

detické soustavy. Podrobné body se podle zápisní-
ků ortogonálných a polárných souřadnic přetrans-
formují· do geodetické soustavy jen tehdy, bude-li
následovat mechanizované zobrazení automatickým
koordinátografem.

2.222. Výpočetní zpracování pro účely pracoviště
THM

výpočetní práce v geodetické souřadné soustavě
provede pracoviště THM ručně nebo mechanizova-
ně obvyklými způsoby. Jako příklad je zde uvedeno
ruční zpracování transformacemi na dva body (vý-
počet volné měřické přímky), a to opět v jednot-
ných devítisloupcových rastrech podle typových
úloh, navržených ve výzkumné zprávě čís. 184
VÚGTK.

2.223. Zobrazení do THM

Tyto práce se provedou ručně nebo automatizovaně
pomocí samočinného koordinátografu stejným způ·
sobem, jako zobrazení bodů, určených při THM.
Nepotřebují proto zvláštního vysvětlování.

Pro lepší objasnění uveďme dva praktické příkla-
dy aplikace navržené koncepce.

1. pří k I a d uvádí zaměření novostavby. Volná
měřická přímka směřuje na věž kostela, která je
dříve v geodetických souřadnicích určeným PBBP
čís. 1 a je zároveň pb, zakresleným v mapě. K mě-
řické přímce je také zaměřen TB 35, takže těmito
dvěma body je přímka určena i v geodetické sou-
stavě, a proto nově volený PBBP č. 3 lze v geode-
tickém systému vypočítat (tab. 7). Je to ovšem
určení z jedné nekontrolované kombinace, takže
vypočtené souřadnice se do seznamu PBBP zapíší
jen tužkou.

Příklad 1. vyžadUje v tab. 1 - kde je záznam
měření - doplnit chybějící staničení na bod
PBBP 1 (pol. 13 na tab. 6), chybějící ortogonálné
souřadnice bodu pb 7, který byl zaměřen polárně
(pol. 12) a chybějící souřadnice TB 35, který byl
k volné měřické přímce zaměřen protnutím vpřed
(pol. 11). Zpracování do mapy EN se provede gra-
ficky přes těžiště. Výpočet souřadnic těžiště je za-
znamenán v tab. 3.

2. pří k I a d je ukázkou složitější změny, kte-
rá vyžaduje založení polygonové sítě v lokálním
systému. Lokální systém je však vázán na dva
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

1

52

1

PBBP
I I1 781,26 0,00 5321,17 8462,25

I P 0,00 0,00 -781,26

I

O 4551,00 8593,46

K 105,10 0,00 105,10 O 4654,61 8575,81

PBBP
I3 .0,00 20,05 -105,10 20,05 4554,37 8613,23

TB I
!

35 -67,01 -106,07 -67,01 -126,12
,

4467,13 8500,15I
-848,27 -106,07 -854,04 37,90

730812,84 0,00001 +0,98580 -0,16795
-

2 52 PBBP
1 1463,11 0,00 5321,17 8462,25

•...•

I P 0,00 0,00 -1463,11 O 5291,40 9925,05

I K 487,27 0,00 487,27 O 5301,31

I
9437,89

PBBP
5 812,35 194,54 325,08 194,54 5502,43

I
9116,83

PBBP
6 488,57 . 82,17 -323,78 -112,37 5383,49 9438,26

PBBP
7 -23,04 35,27 -511,61 - 46,90 5326,20 9948,81

-,
PBBP

2 273,33 -229,66 I 296,37 -264,93 5067,34 9647,11
. .'

I
-1189,78 -229,66 -253,83 +1184,86

1468320,2 -0,00001 +0,02035 -0,99979

PBBP (čís. 1 a čís. 2), jejichž geodetické souřé/-dnice
mohly být již dříve určeny, proto mohou být geo-
detické souřadnice nově volených PBBP čís. 5, 6
a 7 z jedné kombinace také vypočteny (tab. 7).
Jinak jsou v pol. 21 až 28 na tab. 6 provedeny po-
třebné výpočty v lokálním systému, jak o nich
byla zmínka v odd. 2. Pro zákres do mapy EN je
zde dán pevný lokální .systém spojnicí pb 1024
s PBBP 1, který je rovněž pb. Ostatní pb zde slouží
jenom ke kontrole zákresu. V obou případech 'se
při zákresu do mapy EN vyznačí i zvolené PBBP
a TB 35, které mohou později být využity i jako pb.

Ostatní záznamy a výpočty v přílohách byly
již vysvětleny v odd. 2.

Vazba dílčích měření na PBBP splňuje pomínku
využitelnosti výsledků měření. pro budoucí THM.
Předpokládá to ovšem, že změníme dosavadní
nazírání na zaměřování změn s ohledem na druh,
kvalitu, původ a měřítko mapy, a že budeme změny
zaměřovat vždy, jakoby šlo o měření pro THM.
I když zpočátku nebudeme mít kontrolu, vyplývají-
cí ze souřadnic připojovacích PBBP, vytvoříme si
takovou možnost postupným opatřováním geodetic-
kých souřadnic zvolených PBBP. Dodatečně pak

budeme moci zkontrolovat i di'ívější měření, pro-
vedená v době, kdy souřadnice PBBP ještě nebyly
určeny. Postupný zákres PBBP do dosavadní mapy
rozšíří také pole pb (tj. bodů potřebných pro zá-
kres do dosavadní mapy), neboť každý PBBP za-
kreslený do mapy může být použit jako pb.

Kladem této koncepce je skutečnost, že počí-
tá s vytvářením sítě PBBP jen tam, kde se něco
děje, a kde vznikají obvykle technické objekty, na
nichž lze PBBP volit. Nebude tedy třeba (až na
malé výjimky) stabilizovat PBBP a vynakládat fi-
nanční prostředky na stabilizaci a udržování stabi-
lizace. Tam, kde půjde o měření před prováděním
stavebních prací, bude možné dočasně zastabilizo-
vat body lokální sítě, z níž se zaměří podklady pro.
stavbu, nebo z nichž se stavba vytyčuje. Po do-
končení stavby, nebo ještě během stavby bude mož-
n{) zv,olit na novém objektu PBBP a z dočasně sta-
bilizovaných bodů lokální sítě takový bod do této
sítě připojit.

Koncepce přinese ještě další možnosti. Bude-li
v určitém prostoru provedeno větší množství drob-
ných měření změn a zvoleno větší množství PBBP.
vyplatí' se tyto PBBP hromadně zaměřit do geode-
tické soustavy, založit list THM a dílčí výsledky

podrobného měření do něj zakreslit. Tak budeme
postupně bez podstatného zvyšování nákla,dů pře-
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'cházet od nedostačujících pozemkových map k do-
konalejší mapě THM. Dalším přínosem na cestě
ke zkvalitnění by mělo být i zpřesňování obsahu
evidence nemovitostí, pokud se týče ploch parcel.
Z dílčích měření (buď z lokálních nebo geodetic-
kých souřadnic lomových bodfi nově vznikajících
parcel) lze stanovit plochy početně nebo ze zá-

kresu v rámci budoucí THM. Proto by bylo účelné
zavést v evidenci nemovitostí další informaci o par-
cel'e, a t·o "kvalita výměry" (např. "O", plocha
určena z nekvalitní poz. mapy nebo z dosavad-
ních výměr pozemkového katastru, ,,1", plocha
určena z přesnějšího zákresu v THM, ,,2", plocha
určena ze souřadnic apod.).

Sumarizácia sektorových prehl'adov
o plochách kultúr
samočinným počítačomMINSK 2/22

Ing. Ján Kocián,
Ústav geódezie a kartografie, Bratislava

Orgány ÚSGK konajú každoročne sumarizáciu sek-
torových prehladov o plochách kultúr. Táto úloha
predstavuje značné množstvo spačítavacích prác.
Niekolko autorov vypracovalo už v předchádzajú-
cich rokoch (počínajúc r. 1960) projekty na me-
chanizáciu týchto sumarizačných prác stroj mi na
dierne štítky a niektoré ústavy tento sposob aj po-
užívali. Všeobecne sa však neuplatnil, lebo pri
zabezpečovaní sumarizačných prác na strojnopo-
čtovníckych staniciach (SPS) narážalo sa na rozne
ťažkostt. Sumarizačné práce sa konajú obyčajne
v prvej polovici mesiaca, kdeď SPS sú zaneprázd-
nené pravidelne sa opakujúcimi termínovanými
prácami. Pretože sumarizačné práce vyžadujú vel-
ké množstvo dierovania (pre okres so 100 obcami
cca 5000-6000 štítkov), SPS ich nerady prijímajú.
Často sa stávalo, že SPS nedodržali termín na odo-
vzdanie spracovaných zostáv. Pritom výsledné zo-
stavy vyhotovené SPS nemajú takú formu, aby sa
mohli priamo odovzdať príslušným orgánom, a pre-
to výsledky sa musia ručne prepisovať do formulá-
rov.

V r. 1965 a 1966 boli u nás inŠtalované viaceré
samočiImé počítače sovietskej výroby MINSK 2/22.
Tieto počítače sú vybavené magnetopáskovou von-
kajšou pamaťou a širokou riadkovou tlačiarňou a
majú velkú operačnú r~chlosť (až 10 000 operáclí
za sek.). SÚ pl'eto vhodné pre hromadné spracova-
vanie dát, teda úloh podobného charakteru, ako je
sumarizácia sektorových prehfadov. Koncom roku
1966 vypracovali sme na Ústave geodézie a karto-
grafie v Bratislave programy pre počítač MINSK
2/22 naokresnú sumarizáciu sektorových prehla-
dov a skúšobne sme v januári 1967 sumarizovali
sektorové prehlady v okrese Nitra, ktorý má 102
obcí. Programy boli tiež upravené pre krajskú su-
marizáciu a začiatkom februára sme sumarizovali
okresné sektorové prehlady v Západoslovenskom
kraji. Sumarizáciu sme vykonali v Podniku výpo-
čtovej techniky, závod 08 v Bratislave. Programy
boli vypracované v autokóde MAT 3

Ako podklady pre okresnú sumarizáciu slúžia zá-
kladné sektorové prehrady o plochách kultúr, vy-
hotovené na fonT ulári Geodézia Č. 6.34. V týchto
,sektorových prehladoch sa nevyplňuje strpec 9

(súčet polnohospodárskej pOcty) a riadky, na kto-
rých sú me"dzisúčty. Vyplňuje sa však stlpec 1
(celková v,ýmera polnohospodárskych závodov) a
riadok, na ktorom je uvedený úhrn hospodárskej
plochy. Tieto údaje slúžia na kontrolu správnosti
sektorových prehladov. Poda záv·odov štátných so-
cialistických sektorov, ktorá sa pri sumarizácii má
preniesť do obecných sektorových prehladov iných
obcí, sa označuje na príslušnom riadku v stlpci "a"
kódom príslušnej obce; ak obec patrí do iného
okresu, aj kódom okresu. Prírastková cezpolná po-
da z iných okresov sa vyznačuje v osobitnej prí-
lohe na niektol'Om vhodnom tlačive (napr. Geodé-
zia 6.33). Každý riadok, na ktorom je uvedená
poda, označuje sa ešte kódom obce a číslom riad-
ku, do ktorého má byť poda v obecnom sektoOrovom
prehlade zapísaná. P,o určitej úprave možno použH
ako podklady pre sumarizáciu na samočinnom po-
čítači MINSK 2/22 aj základné sektorové prehlady
vyhotovené na formulári, uvedenom ako príloha
č. 9 Smerníc pre údržbu evidencie nehnutelností
- časť C (Zoznam těch. predpisov, skup. X/76].

Údaje zo základných sektorových prehradov sa
dierujú na 5stopú diernu pásku v kóde CCIT 2.
U každej obce sa vydieruje vopred kód obce a,
v prípade, že sa má robH tiež sumarizácia výrob-
ných podoblastí, aj kód podoblasti. Pred údajmi
každého' riadku sa vydieruje číslo riadku, a potom
sa dierujú jednotlivé údaje vyznačené na riadku
a pred každým údajom čísloostlpca ako identifikač-
ný znak. Napr.: 21 011 35201021 5 101617 7 1902115
11 33197289 (poda štat. rybárstva). Údaje o velkost-
ných skupinách pornohospodárskych závodov jed-
notlivo hospodáriacich rorníkov zo zadnej strany
sektorových prehradov sa dierujú na osobitnú pás-
ku podobným sposobom.

Spracovanie na samočinnom počítači pozostáva
jednak z kontroly vydieDovaných údaj ov, jednak
z vlastných sumarizačných prác. Kontrola údaj ov
samočinným ppčítačom je velmi potrebná a koná
sa oddelene od vlastných sumarizačných prác.

Pri sumarizácii sa pracuje s velkým množstvom
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Kocián, T.: Sumarlzácia sektorových prehladov o plo-
chách kultúr samočinným počítačom MINSK 2/22:

číselného materiálu a je vefká pravdepodobnosť
výskytu chýb, i keď sa podklady kontr,olujú krížo-
vými súčtami a tiež dierne pásky sa kontrolyjú
porovnávaním ich kontrolných opisov s podklad-
mi. Kontrola samočinným počítačom spočíva v tom,
že sa spočítavajú údaje v stlpcoch a na riadkoch
a porovnávajú sa s úhrnnými údaj mi (celková vý-
mera pofnohospodárskych závodov a hospodárska
plocha úhrnom). V prípade rozdielu počítač vypíše
kód obce, číslo stlpca alebo číslo riadku, na kto-
rom je chybný údaj, a vefkosť chyby. Kontrola pre-
bieha vefmi rýchle - napr. u okresu so 100 obca-
mi trvá asi pol hodiny. Chyby sa potom identifikujú
v základných sektorových prehfadoch, alebo na
diernych páskach a dierne pásky sa opravia. V prí-
pade, že sa pri kontrole zistí vačšie množstvo chýb,
je žiadúca ešte druhá kontrola po oprave diernych
pások. Týmito kontrolami sa však nezistí prípadná
chyba vo vydierovaní príslušnosti pody k sektoru.
Pri porovnávaní kontr,olného opisu diernych pások
je preto potrebné obzvlášť dokladne' kontrolovať
vydierované čísla riadkov, ktoré udávajú prístuš-
nosť k sektorom. Kontrolou samočinným počíta-
čom sa zabezpečí správnosť údaj-ov o výmere pody
a jej zariadenia do kultúr~

Po odstránení všetkých chýb na diernych páskach
sa prikročí k vlastnej sumarizácii. Pri vstupe úda-
jov každého základného sektovového prehfadu
z diernej pásky poda, patriaca do iných obcí, sa
vyčleňuje a ukladá sa do osobitného úseku ope-
račnej pamati počítača. Poda, ktorá zostáva v obci,
sa ihneď pri vstupe prenáša do vonkajšej pamati
(na magnetickú pásku), kde sa ukladajú údaje jed-
notlivých obcí za sebou v poradí ich kódov. Po
vstupe údaj ov všetkých základných sektorových
prehfadov počítač číta údaje o cezpofnej mimo-
okresnej prírastkovej pode a tieto ukladá do úseku
operačnej pamati za údaje o vnútrookresnej cez-
pofnej pode. Potom sa zostavujú obecné sektorové
prehfady. Z magnetickej pásky sa prenášajú po-
stupne do operačnej pamati údaje každej obce.
K týmto sa vyhfadá cezpofná prírastková pOda
z iných obcí vlastného okresu, prípadne aj iných
okresov. Doplnené údaje obce sa vytlačia širokou
riadkovou tlačiarňou vo forme tabufky, v ktorej sú
označené čísla riadkov a stípcov zhodne s formu-
lárom sektorového prehIadu. V obecných sektoro-
vých prehladoch sa vyznačujú všetky medzisúčty
a hlavné súčty na riactkoch a v stlpcoch.

Po zostavení obecného sektorového prehfadu
každej obce sa údaje obce pripočítajú k údajom
v úseku pamati, v ktorom sa zostavuje okresný
sektorový prehfad. Po spracovaní posledného obec-
ného sektovového prehfadu je prakticky zostavený
aj okresný sektorový prehlad. Ten sa vo forme ta-
bulky vytlačí širokou riadkovou tlačiarňou s údaj-
mi na m2 podobne, ako obecné sektorové prehfady.
Údaje okresného sektorového prehfadu sa potom
zaokrúhlia na hektáre tým sposobom, že sa ku kaž-
dej výmere pripočíta 5000 m2 a súčet sa delí 10 000.
Pri tomto sposobe zaokrúhlenia nastane posun
v registri počítača o 4 desiatkové miesta doprava
a zlomky hektárov vypadnú. V prípade, že na po-
sledných štyroch miestach bolo aspoň 5000 m2,
pripočítaním ďalších 5000 m2 nastalo zvýšenie hek-
tár.ového údaja o 1. Inakšie sa zlomok hektára za-
nedbáva. Zaokrúhlený okresný sektorový prehlad
sa potom vytlačí. Nakoniec sa musí v ňom ešte

ručne previesť vyrovnanie, aby súčty v stípcoch a
riadkoch súhlasili s úhrnnými údajmi.

Vprípade, že sa robí aj sumarizácia podfa vý-
robných podoblastí, doplnené údaje obecných sek-
t,orových prehfadov sa prenášajú naspat na magne-
tickú pásku. Po sprar:ovaní okresného sektorového
prehladu sa postupne údaje jednotlivých obcí pre-
nášajú do operačnej pamati a pripočítavajú sa
k údajom v jednotlivých úsekoch operačnej pama-
ti, vyhradených pre jednotlivé výrobné podoblasti-

Sumarizácia vefkostných skupín závodov jed-
notlivo hospodáriacich vofI1íkov sa koná oddelene
od sumarizácie sektorových prehladov. Spracovanie
je jednoduché. V ,operačnej pamati sa v úseku
určenom pre sumarizáciu pripočítavajú údaje z jed-
notlivých obcí, takže po vstupe údajov poslednej
obce je zostavený okresný prehfad velkostných
skupín, ktorý sa potom vytlačí širokou riadkovoll
tla~arňou vo forme tabufky.

Sumarizácia okresných sektorových prehladoV'
na krajský sektorový prehfad prebieha podobne.
ako okresná sumarizácia. Je však jednoduchšia.
lebo okresné sektorové prehfady sa priamo bez.
akýchkofvek úprav sumarizujú na krajský sekto-
rový prehfad.

Výsledné zostavy sumarizačných prác sú upra-
vené tak, že sa mažu priamo odovzdať príslušným
orgánom bez opisovania do formulámv. Zatiaf však
výpočtové strediská mažu robiť výsledné zostavy
len v jednom vyhotovení, lebo nemajú tabelačný
papier s kópiami. Dalšie exempláre obecných a
okresných sektorových prehfadov sa preto musia
opisovať. V blízkej budúcnosti však majú výpočto-
vé strediská dostať tabelačný papier s viacerými
kópiami, takže budú schopné vyhotovovať potreb-
ný počet ,zostáv.

Zhodnotenie snmarizačn,ých prác na samočinnolD
počítači

Podfa skúseností, získaných pri sumarizácii sekto-
rových prehladov v okrese Nltra, vyžiada si suma-
rizácia v. okrese s počtom cca 100 obcí náklady
a práce v tomto rozsahu:

1. Dierovanie údajov základných sek-
tor.ových prehfadov na ďalekopi-
soch vrátane prekopírovania dier-
nych pások po kontrolách
15 hodín a 26,50 Kčs 397,50 Kčs.

2. Kontrolné práce 12 hodín a 17,70 Kčs 212,40 Kčs.

3. Kontrola diernych pások na samo-
činnom počítači 1 hodina a 680 Kčs 680,- Kčs

4. Sumarizačné práce na počítači (vrá-
tane sumarizácie výrobných pod-
oblastí a vefkostných skupín 1,2 ho'-
dín a 990 Kčs) 1188,- Kčs

Sumarizáciou sektorových prehfadov o plochách
kultúr na samočinnom počítači sa ušetria v jednom
okrese o cca 100 obciach spočítavacie a opisovacie
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práce v rozsahu okolo 500 hodín, v hodnote asi
10000 Kčs.

V našej republike je pomerne hustá sieť vý-
počtových stredísk, vybavených samočinnými poČí·
tačmi MINSK 2/22. Preto tak mel' každý ústav má
možnosť zabezpečiť si sumarizačné práce v blíz-
kom výpočtovom stredisku. Sumarizáciu sektoro-

vých prehfadov z celého kraja v jednom výpočto-
.vom stredisku bolo by možné zvládmiť asi za dva
týždne, pravda pri postupnom dodávaní podkladov
mohli by sa jednotlivé okresy spracovať asi za
pať dní.

Akademik Josef Ryšavý zemřel

Smutná zpráva, že dne 4. led-
na 1967 po delší chorobě ze-
mřel náš čelný geodét Dr.
techn. Ing. Josef Ryšavý, Sc.
Dr., akademik Československé
akademie věd a dlouholetý
profesor geodézie na Českém
vysokém učení technickém
v Praze, zarmoutila nejen jeho
blízké, ale též velký počet
jeho přátel, spolupracovníků
a žáků, kteří v prvním oka-
mžiku nechtěli ani uvěřit, že
náš akademik již nežije. Uvyk-
li tomu, že se stále ještě účast-
nil práce a života v našich
geodetických kruzích.

Vylíčit životní běh akade-
mika Ryšavého znamená sle-
dovat život bezpříkladně pra-
covitého, čestného a skrom-
ného člověka, který se velmi
zasloužil o důležitý vědní obor
v naší zemi, podstatně přispěl
k jeho rozvoji a jenž zaslouženě dosáhl nejvyšších
vědeckých hodností. J. Ryšavý se narodil 8.1.1884
ve Stráži nad Nežárkou v rodině rybničního a hos-
podářského správce. Sám kdysi uvedl, že od rybni-
kářů měl k zeměměřictví vlastně blízko. Tato cesta
byla ovšem dost dlouhá a on na ní měl hodně pří-
ležitosti uplatnit svou mravenčí píli a vytrvalost.
Po maturitě na české státní reálce v Č. Budějo-
vicích odešel do Prahy studovat stavební inženýr-
ství na Českém vysokém učení technickém. Závě-
rečné státní zkoušky vykonal s vyznamenáním, jako
ostatně všechny ostatní zkoušky a r. 1906 nastou-
pil asistentské místo u Prof. Petříka v ústavu prak-
tické geometrie této školy. Mladý inženýr, dychtící
po dalších poznatcích, však brzy odchází na zku-
šenou a na další studium do Paříže, aby své vědo-
mosti prohloubil u francouzských geodétů. Studo-
val tam na vysoké škole pro stavbu mostů a silnic
II Prof. D'Ocagne, ve Vojenském zeměpisném ústa-
vě absolvoval astronomicko geodetický kurs, ně-
jaký čas pracoval v nivelační službě a pod vede-
ním astronoma Claude v Bureau des Longitudes
prováděl též ri'lzná astronomická pozorování a vý-
počty. Seznámil se také s pracemi v úřadě

pro míry a váhy a v ka-
tastrální službě a vůbec ne-
vynechal ani jediné příleži-
tosti, kde se mohl ještě něco
naučit. Poznatky ze svého stu-
dijního pobytu v Paříži shrnul
ve své disertační práci o fran-
couzských geodetických a
astronomických přístrojích a
o zpi'lsobech pozorování, na
základě níž mu byla r. 1910
na ČVUT udělena hodnost
doktora technických věd. Na
jeho doporučení ve Francii
studovali ještě někteří další
naši geodéti a to znamenalo
ve vývoji naší geodézie určitý
zlom, protože se dříve u nás
navazovalo spíše na geodézii
německou.

Po svém návratu do Pra-
hy suploval Dr. Ryšavý před-
nášky z geodézie na ČVUT,
vykonal zkoušky pro opráv-

nění civilního geometra a prováděl různé prak-
tické práce v terénu. V některých našich územ-
ních oblastech vyhotovil pro potřeby technické
praxe podrobné polohopisné a výškopisné plány
a provedl i řadu měření v dolech. V r. 1919 se na
ČVUT stal docentem na základě habilitační práce
"Měření délek invarovými měřítky netuhými" a rok
nato byl jmenován mimořádným a r. 1927 řádným
profesorem geodézie na tehdejší Vysoké škole spe-
ciálních nauk, jež byla součástí ČVUT. Její Ústav
vyšší a nižší geodézie rozšířil, zmodernizoval a
opatřil pro něj další přístroje a učební pomi'lcky.
Pro posluchače napsal učební texty, z nichž se pak
vyvinuly jeho známé vzorné učebnice. Svou peda-
gogickou činnost cílevědomě opíral o výsledky vě-
deckých výzkumů a protože zllstával v těsném sty-
ku s našimi zeměměřickými pracovišti, zúčastnil
se vydatně též organizační práce na rozvoji celého
našeho zeměměřictví. Na vysoké škole kromě před-
nášek vykonával ovšem i jiné povinnosti. Dlouhá
léta byl předsedou komise pro státní zkoušky, pra-
coval obětavě v oblasti sociálních a stipendijních
záležitostí studentů a třikrát byl zvolen děkanem
fakulty. Jako známý vědec zastával též po něko·
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lik desetiletí funkce v našem Národním komitétu
geodeticko-geofyzikálním a obstarával jeho styk
s mezinárodními geodetickýíni organizacemi. Skoro
půl století byl aktivně činný v České matici tech-
nické a pracoval obětavě i v jiných našich i zahra-
ničních vydavatelských radách.

Naši geodézii důstojně zastupoval na mnohých
konferencích Mezinárodní un~e geodeticko-geofyzi-
kální a jiných zahraničních organizací. Francouz-
ské ministerstvo vyučování mu udělilo vyzname-
nání a titul "Officier ďAcadémie". Za hranicemi
měl v odborných kruzích mnoho přátel, zejména
ve Francii, SSSR, ve Švýcarsku, Polsku, Bulharsku
a Jugoslávii. Mnozí z nich byli před časem jeho
žáky a dodnes na něho vděčně vzpomínají.

Po válce, během níž horlivě pracoval na svých
knihách, se stal jedním ze spolutvůrců nového, roz-
šířeného studia zeměměřického inženýrství. V osno-
vě tohoto studia byl vzat patřičný zřetel na nové
vědecké, technické i praktické výsledky v .oboru
geodézie, topografie, mapování, kartograf1e a na-
uky o úpravách pozemků a v neposlední míře i na
nové potadavky praxe. Své přednášky v poválečné
době odpovídající měrou tedy dále rozšířil a obo-
hatil o nové poznatky. Významu osobnosti Prof.
Ryšavého odpovídá, že ve školním roce 1947/1948
byl zvolen rektorem Českého vysokého učení tech-
nického. Při své instalaci proslovil překrásnou po-
pulární přednášku "Jak přispěla geodézie k pozná-
ní naší planety". Při vytvoření Československé aka-
demie věd r. 1953, byl pro své vědecké zásluhy
jmenován akademikem pro obor geodézie, a tak
se mu dostalo naší nejvyšší vědecké hodnosti.
Později mu byla udělena též hodnost doktora fyzi-
kálně-matematických věd. Na piidě akademie se
potom podílel pilně na práci její tehdejší matema-
ticko-fyzikální sekce, redakčně-vydavatelské rady
a Národního komitétu geodeticko-geofyzikálního.
Své učitelské povinnosti vykonával horlivě až do
svého 75. roku, kdy odešel na odpočinek. Protože
si však svůj život ani jinak neuměl představit, než
život zcela vyplněný neustálou houževnatou čin-
ností, ziistal v těsném kontaktu s fakultou, aka-
demií a zeměměřickými pracovišti i nadále. Do své
prosté pracovny na Karlově náměstí docházel s do-
jemnou .pravidelností a ve své práci stále ještě
pokračoval. V té době byla pod jeho redakcí dOe
končena kniha autorského' kolektivu "Geodetická
příručka".

Těžiště životního díla akademika Ryšavého spo-
čívá v jeho pedagogické činnosti. Byl rozeným
učitelem, přednášel rád' a jeho výklady a učebnice
se vyznačovaly neQbyčejnou jasností, srozumitel-
ností a vzácnou čistotou jazyka. Jeho učebnicé se
osvědčily nejen jako výborně studijní pomiicky pro
studenty, ale též jako vysoce užitečné příručky
pro pracovníky v praxi. Vždyť obsahovaly vždy i ty
nejnovější metody, výsledky a popisy posledně kon-
struovaných přístrojů. Nejvýznamnější je jeho dvou-
dílná učebnice "Geodézie I a II", obsahující zevrub-
ný popis přístrojii, měřických postupii a také vy-
rovnávací počet, včetně praktických příkladů. Kni-
ha "Vyšší geodézie" je na SVoudobu velmi moderní
učebnicí. Obsahuje část o přesných přístrojích a
o měření a jeho zhodnocení v základních geodetic-

kých sítích, dáleoddH pojednávající o úlohách ma·
tematické geodézie a potom velmi zdařilou část,
věnovanou dynamické geodéZii. V ní autor popi-
suje tehdy známé přístroje pro měření zemské tíže,
uvádí základní vztahy pro potenciál a tvar Země
a pojednává o využití gravimetrických údajii v geo-
dézii. Obě knihy vzbudily pozornost i v zahraničí,
zejména ve slovanských zemích. Pro posluchače
přednášek o důlním vyměřování vydal také velmi
pěkná skripta "Měření podzemních prostor".

Významná je též jeho činnost vědecká. Při za-
vádění nových pracovních postupii byl nucen se
zabývat též příslušnými vědeckými problémy. a
v některých případech mohl potom podat k jejich
řešení svůj původní příspěvek. Platí to např. o jeho
habilitačním spise, v němž velmi zevrubně vyšetřo-
val různé vlivy při měření základen invarovými
dráty. Také v problému astronomického určování
zeměpisných souřadnic metodou stejných výšek při
použití Claude-Driencourtova astrolábu neodvisle
našel· jeden způsob přibližného grafického řešení
této úlohy. Piivodní příspěvky podal též při odvo-
zení redukčních vzorcii v případě některých geo-
detických měření, při řešení úlohy asymetrického
zpětného protínání a v problému uzlového bodu,
když jsou dány směry na 'tři sousední body. Kromě
dříve uvedených knih a učebních příruček publi-
koval ještě několik desítek článkii v našich a za-
hraničních odborných časopisech. Své znalosti a
zkušenosti ochotně dával k dispozici i kandidátům
doktorské l).odnosti při rozpracování jejich diser-
tačních prací.

Akademik Ryšavý nám provždy zůstane vzo-
rem vynikajícího pedagogického a vědeckého pra-
covníka s širokým rozhledem a moudrým poměrem
k okolnímu světu a lidem. Studenty měl rád a vedl
je nejen k odborné zdatnosti, ale též k posílení
jejich charakteru a smyslu pro odpovědnost. Jejich
osudy mu nikdy nebyly lhostejné a projevovalo se
to zvláště, když fakultu opouštěli již jako inženýři.
Sviij obor a práci v něm velmi miloval a stále se
o něj živě zajímal i po odchodu z fakulty. Vysoce
ho upoutaly nové geodetické metody pomocí zem-
ských družic, každý nový výsledek vítal s nadše-
~ a litoval jen, že se asi již nedočká konečných
vysledků kosmické triangulace celého zemského
tělesa. Vzdor nemoci, jež ho v posledních letech
sužovala, sledoval stále se zájmem rozvoj naší geo-
dězie a žil s ní. Velikou radost mu způsobilo, když
byl jmenován zasloužilým členem Oborové raqy
vědecko-technického rozvoje při Ústřední správě
geodézie a kartografie. Při příležitosti jeho osm-
desátin mu byl presidentem repUbliky propiijčen
Řád práce ,za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj
a výuku československé geodézie.

Akademik Ryšavý nám zanechal velký odkaz
ve výsledcích svého houževnatého úsilí o rozvoj
naší geodézie a její výuky a ve svých vynikajících
vysokoškolských učebnicích. Kromě toho pro svou
zemi, kterou nesmírně miloval, vycJ;lOvaltisíce in-
ženýrů. Zachováme si ho všichni v paměti nejen
jako zasloužilého vědce a pracovníka, ale též jako
vysoce čestného, skromného a laskavého člověka.

Buchar
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7. dubna 1802 - před 165 lety ,se narodll v NetVlOftcích
u Ben8ŠOva Ignác Lamoch, Iporof.matemat1lky, 'pralklfic-
'ké geoiInetrie a ,reldolr IvO'V'SIkéuniversity. NejZlI1á-
mější je jeho učebnice "Leiu"buoh derpraktlsdhen Geo'-
metrie". (1. vyd. 1849 - 2. vyd. 1857). Po svém od-
c1lddu do penze (1870), odejel s cel10u rodínou do
Rus:k'!l.(~ok jebo úmrlH a místo se neiplodai"ilo dOlSUd
vypátra't) .

15. dubna 1707 - pře'd 260 lety, se na'voidi1 v Ba'sile'ji
ve ŠVý,car,sku Leonhard Euler, slavný šVýca~slký ma-
tematik, pozlclějl ptof~r fyzilky v Petr,Ohr'aldě (dtnesní
Lenlngrad) . Svá geniální věde'ciká Ibádání uložilI do
velkého počtu sva~ků. Mnohé pooučikya m8ltoldy ne-
sou jelro jméno. (Zemřel 7. září 1783 v Pe'tr'oh'radě.)

30. !dubna 1777 - před 190 l.ety, se navol().'~lv B,rlaun·
schweigu Karel Friedrich Gauss, slavný německý ma-
tematik, fyzilk a aSÍ'vonom. Vytv'dř'il a mzvLnul me'to-
'du nejmOOlŠí'dhč'tverců. (Zem:i'el 22. únor/a 1855 v Got·
tingen.)

5. května 1922 - před 45 lety zemřel René Benoit, ře··
ditel M8iZmáJrodniho ústa,vu měl' a vah, znamenitý
fyzl'k a metrooom. Získal si veUkých záisluh o prlopa·
gact souSltla\'y metrické. P'l'acQJVa'lzás[u~ě ,na vybu-
dováni metody měřeni invarovými dráty. (Narodil se
1844 v Montpelier ve Francii.)

5. květina 1947 - před 20 le'ty, zemřel v Praze-NU'slíc'h
ing. Vilém Plinke, vrchní měřidký rad,a bý!v. ředitel-
ství Cs. státních drah v Praze, jeidna z ne1'výrazněj-
ších OISobnolSltížeil'6Zlni1ínÍchzeměměřl'čtl.. Při zastát·
ňování soukromých dooh vyřešn obt~ý úkol vzájem-
ného propojení těchto drah v Praz,e a Okolí. Byl pro-
jektantem sel'aďovacího nádraží ve Vršovicích a rov-
něž tak sel'aďovacilh'o nádraŽí v Ceské Tl'e!blo'vé,v sou-
vislosti se 'staVlbou d'l'ulhé.kOlleje Čelslká Ti'eIbo~á-O[o"
mouc, atd. Po svém odohOdu do důchOdu praoQJV·aI
l'a!~oúl'. aM. ci'v. geometr. I'ng. Prink'e stál u kolléJJky
Z'allJiŽeníSpol'ku čeSlkýdh geometrů. P,ria'c·ova.llne'jen
v přípravné komi:si" ale po ustavení i ve výboru spol-
ku, kde byl ZlpCiČá:~kurevizorem účtů. (Na'rodll se 25.
dubna 1871 v obci Vě'stlne!k u Bystřicé n. Pedtý'nem.)

7. května 1887 - před 80 'lety se narodi:l ve Š,kivrňanech
u PI~ně akademik František Cechura, prof. ge'odézie
a dfilníbo měi'i:ctví na Vysdké báň!Slké§kole v Přfurami
a Ostl'a~ě. Jah'o zálsll'uhou byla u:slmľtečnělI1'ano~á k'oln-
struktl~ní zlepšení geodelt1akfah pli'Ístrojtl. i dil.'lině
měřIcích přtstrojťí. Velmi bOhatá je jeho jJ'Ub[ika'ční
vědecká činnQiSt, řadia uče'bnlc a odbornýohprojedná-
ní. VšMhny práce spadaijí do oboru dMníiho měřlctrví,
geodézie a geofyziky.

11. května 1877 - l'ř,ed 90 lety se narodil v obCI Kle·
nice u Hl'. K'rálové ing. Alois Krejoor, eme,r. vrchní
měř. rada u Z. f. ř. v Brně. Honor.docent na Vys.
škole techni,cké v Urně (Nauk'a o kata'stru po stránce
technické). mOUiholetý člen zkušební komise pro st.
zkoušky v učebním běhu pro zeměmě'i'lč·ea pooděj-i
pl'1 oď'bQr'U zeměměd'. inženÝ'r~tví. ROWlěž zaStálv'al
fumci zlkuSebního komi'sJal'e pro o!práwění aut. civ.
geom8itTtl..Od r. 1901 až do převra1t'li půiSOobl[ve ví-
deňské triangulační '8 ,početní kancetláři v býv. rlaik.
min. fi'nancL (Zemřel 10. února 1959 v Olomoue'i.)

17. května 1867 - před 100 lety se na'l'odH v K'ralua>ech
n. Vit. InS. Emil Ponlatovskt, vrdhní mě'i'. komisař Čs.
státníeh 4'r,ah v Praze. Byl S!poluza'1lJI'atlate'1.em,S!pIQII'kiu
če&kých geometrfi a jeihoprvní pokiladniJk. V býv. Ria-
kOlUskupracoval v mIn. že'lezll1i:cve Vfllni. PozdějI se
upo1a'tnll.přl stavbě drálhy ve Vy's. Taurecih v Koru'ta-
nech a Ty'r.olisku. Od ro'ku 1906 pracQJV8'lu pra2S1kélho
ře\dltelství stát. dra·h. (Zemřel 23. dubn'a 1919 v Pr'a~e.J

23. května 1877 - pi'eid 90 lety se narodi'l v P1"aZe-Žiž-
kově InS. Frantilek ZukUn, úl'. aut. civ. geometr,

men býv. ústi'. zaistuq,J'fte'I'S1tvahlavního mě'st,a Prahy.
Spoluza1klladaJt'eilS!pollku čelských geometrů a Je'dnoty
civ. geometrtl.. BY'1 jejímdlouholelým jednatelem.
Úča'S'tnllk mnooa metlnárodnÍ'ch kongrelstl. zeměměi'ic-
kýdh. (Zemřel 27. lemna 1934 v PNlz'e.)

23. kvě'tna 1897 - před 70 lety se narodU v Plzni ing.
dr. Frantiiiek Boguszak, býv. major vOJ. zeměp. ústa-
vu, později vemoucí oddÍ'l'll v Geod. a t'opografic'kém
ústavu v P,raze. V r. 1936 zíSkal na CVUT v Praze
tľtuil dok'tora tedhnldkých věd. JehlO velmi bohaltá
pu,bli'~a'ční činnOiSltolJlsahuje na 34 o'dlbornýClhpojed-
nání, skrl'pit a kni~fclh ti'tultl.. Na CVUT přednášel to-
'pografldké m8lJ.XllVán1.Clen redalkce Z. V. a Z. O., zku-
šební komisař pro II. st. zIl!oušlku zeměměř. inženýr-
Slw1.

25. května 1962 - ,přeJel5 lety, zemřel v Pr,aZ'8 ing. dr.
tech. Augustin Semerád, prof. geodézie a topografie
na Vys. škole techlI1fclké v Bl"lně. Jeho životní dflo
bylo bohaté a mnohostranné. Výsledky své práce vložil
do několika wčebn~c, vě'dec~ýdh pO'jednání a oobor-
nýClh člá'nktl.. By'l prlVním redaktorem Z. V. 1'e jeden
z těcih, s JEfuolžjménem možno spojOVat pokrok geodézie
u nás v dolbě jeho pfťslo'bení na škdle. (N'a,rodil se 27.
'slipna 1878 v Kuitné Ho'ře.)

8. června 1892 - !přeJel75 lety se narodi'l na Smíchově
ing. dr. Antonín Stván, prof. prlťMické g8'Ometr'le na
VY'sOkěm učení techlI1'1dkémv Bmě. V leltech 1914 až
1919 ptl.sobm ve služJbách zelll!Sikévlády pro Bosnu a
He1rcegovi'lliu. Od rolku 1919 pfiisobi'l na různých mfu-
tech repulJl'llky u kat. měř. ťťl'<a'dů.Po druhé světové
válce získal doktorát tech. věd na CVUT v Praze.
V roce 1947 se stal profe'sor8lm gé'odézie na vys. učení
tech. v Brně. V roce 1~60 o'deše'l n'a tDvalý odpočÍi1lek.
Jeho literární činnOlSt vY'~azuje 20 vědeckých prací,
7 .SIkr'lpt pro vysolkošJwllslké poiSIluchiače. mouihá léta
byl členem redakce Z.' V. a ~. O.

10. června 1942 - před 25 lety, zemřel v Praze ing.
Josef Cunát, mě'ř. ra~a v býv1além min. dapravy a
technl'ky, zá,stupce pi'ednosty Zeměměř. odděllenl. Byl
dozorčím orgánem při vyhOltovování tOlJ.}og'rafic'kých
hJraničnídh mlllp pro hranl'Člní dokumentaci. Od roku
1926 se věnoval výluL'ně přesné nivelizaci, ve kterél;nžto
oboru vynikl. Za'stáva1 něikidl'lk let mí'Stopl'edsedni,ctví
pro autoriza'ční zkoušky :reměměř. inženýrů. (Niaroid'i'l
se 3. čewna 1884 v Jes'třebicíah u Mile'V'sIka.)

15. června 1917 - pli'ed 50 lety, zemi'el v Pootupimi
PhDr, ing. dr. h. c. Friedrich Robert Helmert, ředitel
geodetiokého ústa'vu v PostupiJmi, prof. berlínSlké uni-
verstty. Naps;al četná vědeokápoje'dnání o určení zem-
ského tM-esa (gOOidu). (Nll:J.'IOIdtlse 31. července 1843
ve Fre,tbergu.)

19. če'rWla 1942 - před 25 lety, býl P'O'P'NlvenOkupanty
Ing. Alols EUál, bý\'. čs. genedl, vyIIlllmjící železrni'č-
ní zeměměřič. Jeho c'l'V'ilní praxe byla věnována tra-
sování a stavbě drah -neijen u n~s, a'le v různých ze-
mích. (Nairodi'l se 29. zál'í 1890 v Praze-Vlnoíhll'aiClech.)

25. června 1832 - před 135 le'ty, ze'mřel v Mladěj'oV'Š
u JIčína František Josel Gerstner, zfjj~lalda\telnejstarší
te'dbnidké školy (lpoiJ.ytec-hnic'kýÚ'st<av) a její první.
řeldltel. VynIkl. ved~'e astronomie také, v. pra!k1:'loké
·geometrii. Na'psall řadu vý'zna!čných od!b. lltlllI'árlI1ich
Ipraicí. Nejznáměj'ší je jeho třf'slvazkové dllll() "Han'd-
buch der MedhalI1ilk".(NaroldH se 23. února 17'56 v C!h.o-
mutově v Cedhácp.)

25. června 1937 - před 30 lety,'byla zřízena zákonem
Vysoká škola technická v KolíCích. Jako první byly
z:řízeny o'diděl. inžený'l"sIkého staviterství konstrulk't1v-
ního a dopravního, inž. soov'itellStví vod'oh'OSlpodá'i\sikého
a ku'ltumího a zeměměf'iCkého InženýT's'tvL



Doc. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.
Ing. Jli'í Malý

Vfp06etnf technika (Samočinné počítače, stroje na děr-
né štítky a jejich použ1tf v geodézU a kartograf1i). Učeb-
ní texty vysokých škol CVUT, fakulta stavební, Praha
1966, 94 strán, cena 7,50 Kčs.

V posledných rokoch sa v geodetických a kartografic-
kých výpočtoch stále viac udomácňuje moderná vý,poč-
tová technika. Využitie nových výpočtových prostried-
kov a metód bol o zaradené i do učebných plánov zemi!-
meračského štúdia.Pochopitelne, že v tomto llovom od-
bore javí sa citelný nedostatok vhodnej a prístupnej
literatúry. Pracovníci z praxe i študenti sú odkázaní na
rOznorodú domácu alebo prekladovú lIteratúru, ktorá
sa u nás z počítačovej techniky vydáva a má často viac
populárne ako vedecké zameranie, prípadne na f1remnú
literatúru či návody na programovanie pre ten ktorý
počítač. Situáciu nemOžu zlepšit ani čas od času publi-
kované články alebo výskumné zprávy, zaoberajúce sa
praktickými skúsenostami a ekonomickými výsled.kami
výpočtu geodetických úloh na niektorom počHači, prí-
padne teoretickými problémami ich prógramovania.
Skriptum autorov doc. inž. Vladislava Hojovca, CSc. a
inž. Jii'ťho Malého sa tak stáva 'prvou a zatial jedinou
učebnlcou pre tých, ktorí sa chcú bl1žšie oboznámit
s využitím samočinných počítačov a diernoštítkových
strojov v geodetických a kartografických výpočtoch.

Skriptum je rozdelené do siedmich kapitol. Prvá a
druhá kapitola stručne ,pojednáva o základných teore-
tických otázkach počítačovej techniky. V krátkosti je
popísaný algoritmus úlohy, daná klasifikácia číslicových
počítacích stroj ov a dostpodrobne sú rozobrané číselné
sústavy s praktickými ukážkaniJ.Í prevodov. Tretia kapl·
tola sa zaoberá zobrazením informácH a najpoužívanej-
šími druhmi kód ov. Vo štvrtej kapitole sú popísané stro-
je na dlerne štítky čs. výroby značky Aritma. Piata ka-
pitola je zameraná na využitie diernoštítkovej techniky
v geodézll a kartograf1i, predovšetkým v evldencii ne-
hnutelností a vo vedení kartografickej dokumentácie na
diernych !Utkoch. V závere kapitoly sa autori zaoberajú
geodetickými a kartografickými výpočtami vhodnými
pre spracovanie na diernoštítkových strojoch.

Slesta kapitola obsahuje najzákladnejšie informácie
o samočinných počftačoch a principoch ich práce. Dost
podrob ne rozoberá programovanle na samočinných po čí-
tačoch, pričom ako praktickú ukážku používajú autori
operačný kód samočinného počftača URAL 2. V tejto
kapitole je prehladne vysvetlená metodika programova-
nia, zostavovanie blokových schém, programovanie
v pevnej a pohyblivej rádovej čiarke, použltle podpro-
gramov a automatické programovanie. Kapitola je uza-
vretá celkovým prehladom postupu pri riešen( úlohy na
samočlnnom počítač!. .

Záverečná siedma kapitola shrňuje doterajšie skúse-
nosti s programovaním geodetických a kartografických
výpočtov. Obsahuje matematickú formuláciu a blokové
8chémy jednoduchých geodetických úloh, stručne pojed-
náva o programovacích systémoch a komplexných pr:o-
gramoch s praktickou apHkáciou na výpočet súradníc
vUcovacích bodov. Načrtnutý je spOsob volby vhodných
matematických melOd pre výpocet na samočinných počí-
tačoch, ktorý je demonštrovaný na riešení hlavných
geOdetických 'Úloh.

Skriptum je uzavreté stručným pojednaním o orga-
nizácU prevádzkovfch geodettcko-kartografických vý-
počtov.

V počftačovej technike ide vývoj rychle dopredu.
NQvšie a dokonalejšie výpočtové prostriedkY si vyžadujú
stálezlepšovanie a zdokonalovanie metOd výpočtov a
s tým súvisiace školenie a prfpravu p.racovníkov. To
platí vplnej miere aj pre geodetické výpočty a pra-
covníkov, ktorí sa nimi zaoberajú. V tomto smere mOže
vysokoškolská učebnlca spomínaných autorov p.oslúžlt
cenným príspevkom.

Geodetický a kartografický obzor

528.414
INGEDULD, M.
Figures a pllle.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,

pages 85-89, 4 illustrations, 1 tableau, 4 art. lit.
Répartition des réseaux polygonaux dans les pe-
tites agglomerations A l'aide de flgures A pOle.
Etude d'un hexagone régulier. Précisioll des fi-
gures A 'pole lors de l'emploi pratique et résul-
tats des épreuves pratiques. Procédé do levé sim-
pliflé et calcul permettant l'emploi pour l'édifi-
catlon d'un ensemble détaillé de points.

528.482:528.388.063.9
FAJNOR, Š.
Compensation et calcul des déplacements verU-
caux de points fixes de canevas altimétriques sur
ordinateur ZRA-1.
Geodetic'ký a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,

pages 90-93, 2 illustrations, 1 tableau, 12 art. lit.
Programme élaboré pour calcul l'B.pide des dépla-
cements verticaux des points fixes d'aprěs la
méthode de A. Harmanowski, et cela pour n'impor-
te quel réseau altimétrique cle points fixes dans
le cadre des dimensions sltuées dans la concep-
Uon.

528.711.18
MARSIK, Z.
Analyse des faeteurs ayant une influence snr 18
quaUté des vues photogrammétriques.
Ge,odetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,

pages 94-99, 1 mustration, 1 tableau, 10 art. lit.
Faculté diacritique des vues photogrammétrlques.
Changement des dimensions de la couche photo-
graphique sensible et des supports pelliculaires.
L'inégalité du film et des p"laques en verre.
L'erreu rmoy-enne totale. Facteurs influen\(ant la
denslté optique et la gradation. Prlses de vues
aériennes d'essai et restitution des vues. Analyse
des résultats de restitutlon.

528.421
VÁLKA, O.
Comment garantir au maximum l'utiUsaUon dli
levé planimétrique.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,

pages 100-109, 2 lllustrations, 7 tableaux.
Exécution du levé planimétrique par rapport
il I'utilisation des résultats, procédé du levé et
élaboration des résuHats du levé de maniěre
A assurer l'utilisation des résultats dans l'avenlr.
Application de la conception proposée sur exem-
ples pratiques y compris l'utilisatlon aux flns du
levé technlcoéconomique.

528.46.063.9
KOCIÁN, J.
Totalisatíon des aperyus de surface arahle a l'aide
de l'ordlnateur MlNSK 2/22.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 4,

pages 109-111.
Ex'périences acquises par l'Instltut de Géodésie
et Cartographie de Bratislava. Matériaux de base
destinés A la totalisation. Perforatlon des indi-
cations d'entrée. Totalisation et valorisation des
travaux sur ordinateur MINSK 2/22.



SOCIALISTICKÉ SOUTĚtENí

Socialistické soutěžení v 2. pololetí 1966

Socialistické soutěžení v ústavech Ústřední sprá-
vy geodézie a kartografie bylo v 2. pololetí 1966
převážně zaměřeno na plněni a překračováni plá-
novaných úkolů, růst kvality praci, snižováni vlast-
ních nákladů a růst produktivity práce se zřetelem
na zkrácenou pracovní dobu - 44 hodin v týdnu.
K prohloubení socialistického soutěženi přispělo
zejména uzavírání a plněni socialistických závaz-
ků pracujícími na počest XIII. sjezdu KSČ. Celková
hodnota uzavřených socialistických závazků před-
stavovala ke konci 3. čtvrtletí 1966 asi 6,5 mil. Kčs.
Z toho soc. závazky na překročeni plánovaných
úkolů, zejména realizace tvořily 3,6 mil. Kčs a na
úsporu vlastních nákladů 2,3 mil. Kčs. Socialis-
tické závazky na pomoc zemědělstvi a akci Z byly
uzavřeny v celkové výši 47 000 hodin. Hodnota
těchto soc. závazků se podle skutečných podminek
pracujících v ústavech ke konci 2. pololeU 1966
nadále zvyšovala. V socialistickém soutěžení bylo
v průběhu 2. pololetí zapojeno více než 6000 sou-
těžících, převážně účastí v soutěžení brigád socia-
listické práce. V resortu ÚSGK soutěžilo v této
formě více než 250 kolektivů s 3 900 pracovniky,
z kterých již 205 kolektivům s 3 300 pracovníky
byl přiznán titul BSP. Celkový přínos socialistic-
kého soutěžení podložený splněnými soc. závazky
v roce 1966 představuje hodnotu 12 mil. Kčs; z toho
splněné soc. závazky na překročení plánovaného
objemu geodetických a kartografických prací spolu
s překračováním realizace tvoří celkem 7,4 mil. Kčs
a soc. závazky na úsporu plánovaných vlastnich
nákladů 4,4 mil. Kčs. V akci Z a při pomoci
zemědělství bylo odpracováno více než 54 tis. hodin.

Rozvoj iniciativy pracujících v ústavech ÚSGK
zejména se projevujíci v socialistickém soutěžení
na počest XIII. sjezdu KSČ je výsledkem velmi dob- .
ré spolupráce podnikových výborů ROH s vedou-
cími pracovníky. Vhodně usměrňovaná iniciativa
pracujícich umožnila splněním soc. závazků pře-
kročit i plánované úkoly roku 1966. Plánovaný ob-
jem geodetických a kartografických praci byl v re-
sortu ÚSGK za rok 1966 splněn na 106,2 %, plán
dokončováni prací (realizace) na 106,8 a plán
vlastních nákladů na 1 Kčs objemu prací na 96,0 %.

Přes úspěšné splnění rozhodujícich plánova-
ných úkolů v roce nesplnilo 7 ústavů některou
z podmínek socialistického soutěžení stanovených
na 2. pololetí 1966. Všechny podmínky stanovené
v socialistickém soutěžení na 2. pololetí 1966
splnily: ÚGK Praha, ÚGK České Budějovice, ÚGK
Pardubice, ÚGK Brno, ÚGK Bratislava a ÚGK Pre-
šov.

V průběhu roku 1966 se projevilo i přes zvý-
šení počtu objednávek výrazné zkracování doby
zpracování notářskotechnických\ zakázek. Z dosa-
žené doby zpracování 4,7 měsice v roce 1965 se
toto zpracování v resortuÚ"GK snižilo na 2,4 mě-
síce. Optimálni doba zpracování asi 3 měsíce ne-
byla dodržena pouze u ÚGK Brno a ÚGK Prešov.

Na úseku nové techniky bylo v průběhu 2. po-
10leU 1966 zavedeno do praxe celkem 123 případů
nové techniky a zlepšovílcích návrhů, s celkovým
přínosem vice než 0,9 mil. Kčs. Proti prvému po-
loletí roku se jeví určitý pokles V' počtu zavede-
ných případů při zvýšení celkového efektu o 150
tis: Kčs. V pracovni 'Únzovosti se proti roku 1965
projevuje pokles zameškaných kalendářních dnů·
o 772 dní.

Z komplexního hodnocení dosažených výsledkú
vyplývá, že dosavadní držitel Rudého praporu ÚGK
Bratislava, i když dosáhl velmi dobrých hospodář-
ských výsledkll, byl v průběhu 2. pololetí 1966

předstižen Ústavem geodézie a kartografie v Pra-
ze, který dosáhl nejvYššího plnění plánovaného
zisku při nízkých vlastních nákladech na 1 Kčs
objemu výroby a při splnění nejprogresivnějšího
plánu dokončování prací (realizace).

Nejlepších Výsledků v 2. pololetí 1966 dosáhl
Ústav geodézie a kartografie v Praze, který v prů-
běhu roku zdárně uplatnil náročný experiment při
aplikaci zásad zdokonaleného řízení a plánování
na podmínky geodetických a kartografických
ústavů. Tento experiment byl předmětem zájmu
ostatních ústavů USGK, kterým byly získané zku-
šenosti ochotně předávány. Se zcela novou kon-
cepcí byl v ÚGK v Praze vytvořen organizační
řád ústavu.

Socialistické soutěžení jako jednu z forem
účasti pracujících na řízení rozvíjí ÚGK Praha
v rámci pravidelně pořádaných Výrobních porad
na pracovištích. Ve vnitroústavním socialistickém
soutěžení se tak zapojilo Vlce než 90U pracovmkŮ,
kteří svými soc. závazky umožnili splnit a překro-
čit rozhodující úkoly ústavu. Vedle těchto soc. zá-
vazků, z kterých jsou nejhodnotnější závazky, na
úsporu. vlastních nákladů v celkové výši 124:> tis.
korun, převzali pracující ještě čestné úkoly na
vypracování vnitropodnikových cen, zpracování ná-
kladových normativů pro práce prOVáděné v indi-
viduální kalkulaci a návrhy pro přebudování pro-
storu budovy ústavu. Všechny čestné úkoly pře-
vzaté pracovníky ústavu se podařilo v průběhu ro-
ku splnit. Soutěž "Vzorné kvality" vytváří spolu se
soc. závazky na zlepšování kvality prací podmínky
pro stále se zvyšující úroveň kvality prací ústavu,
o čemž svědčí rada pochvalných uznání za vzorně
provedené práce pro vnější objednatele např. při
vytyčování nuselského mostu, lodního výtahu OrHk,
observatoře Ondřej ov, lomu Menšice apod. Vzorné
kvality pravidelně dosahuje více než 24 % Výrob-
ních techniků. Dále v rámci soc. soutěžení byla
úspěšně uplatněna akce "Průkaz úspěchů technika
a inženýra", ve které se sledují dosažené celostát-
ní a celospolečenské náklady dosažené především
včasnými zásahy geodetů do projektil při bytové
a investiční výstavbě.

Značnou pozornost věnuje ÚGK Praha výchově
pracovníkil a otázkám spojeným s výchovou so-
cialistického člověka. Na tomto úseku získal ústav
mnoho zkušeností, na základě kterých byl pověřen
vedením výchovy pracovníků resortu v rámci Obo-
rového střediska vzdělávání. V roce 1966 proběhlo
úspěšně 19 kursů, kterých se zúčastnilo celkem
886 pracovníkil resortu. Proti roku 1965 bylo do-
saženOl lepších výsledků i na úseku péče o za-
městnance.

V roce 1966 bylo v ÚGK Praha podáno celkem
21 zlepšovacich návrhů a pracovníkovi s. Machovi
byl udělen patent Č. 120966 na profiloskop svis-
lých důlnich děl. V průběhu 2. pololetí 1966 bylo
zavedeno celkem 30 případů nové techniky a zlep-
šovacích návrhil do praxe s efektem vyším· než 65
tis. Kčs. K rozvoji mechanizace a automatizace vý-
početnich prací přispěla zejména instalace počí-
tače Odra 1003 a využívání fotogrammetrie pro vý-
počet kubatur na staveništích. Přes počáteční po-
tíže byl zaveden a plně se osvědčil nový techno-
logický postup při kresbě polohopisu na účelové
mapě 1:1 000.

Za nejlepší výsledky dosažené v 2. pololetí
1966 plněnim podmínek soc. soutěžení získal ÚGK
Praha putovni Rudý prapor ÚSGK a ÚVOS-SOMH.
Vítězi blahopřejeme s Hm, aby se i nadále řadil
mezi přední 'Ústavy Ústřední správy geodézie a kar-
tografie. Odbor 21 ÚSGK



o základnlch geodetlck9c'h dlahách a přlstrojlch, jeji-ch! znalost potře-
buje stavebnl technik ve své praxi, ;pojednává ko1!ka

Geodézie

Problrá nejdi'lle!itějšl poučky a aplikace při řešeni jednoduch9ch dloh
uvedeného typu za pOlIDocigeodetických přístroji'l. Jde o měřeni délek,
dhli'l, v9šek a vzdálenost1;zevrubně je pojednáno o situačním zaměřováni
stavebních !parcela měřeni jejich vel~kosti [tj., měřeni ploch), měřeni v9-

.-šek, tacheometrii a vytyčování staveb.

112 'Stran, 182 dbrá7!ki'l, :bro!. 5,50 Kčs, 7. vydá:nL

Inženýrská geodézie I.
Problrá 'základniotázky teorie a !praxe vytyčovacich prací a pojednává
o metodách používaných při vytyčováni pozemních a Inženýrských staveb
se zvláštním zřetelem k vytyčování staveb dopravních [vytyčování kruž-
nicových, 'přechodnicových a zakružovacích oblouků).

Celostátni učebnice pro posluchače zeměměřického inženýrství ve studiu
denním i dálkovém, příručka pro zeměměřické inženýry, stavební inže-
nýry a absolventy zeměměřických a stavebních průmyslových škol.

372 stran, 304 obrázků, 36 tabulek, váz. 22,50 Kčs

P~drobné .apováni
Kniha seznamuje čtenáře s technologickým postupem a technologU při
vyhotovovánf technlckohospodářských a podobných map neho plánů slou-
licích jako podklady pro projektové účely v průmyslu, stavebnictví, hor-
nictvl, zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria
přesnosti měření.

PQlSluchačům 'zeměměflckého směru na sta:vsbnl fakultě, střednlm te.ch-
nickýmpracovníki'lm v zeměměřické praxi a studujícím středních pri'l-
myslových školzeměměřických.

456 stran, -134 obrázki'l, 28 tabulek, 20 p'řHoh, váz. 27 Kčs

Uvedené knížky dostanete ve všech odborných
knihkupectvích nebo přímo ve Středisku tech-
nické literatury v Praze 1, Spálená 51 .


