odborný časopis Českého úřadu g~odetického a kartografického
a Slovenské správy geodézie a kartografie

Redakční rada: prof. Ing. dr. Josef Blihm, DrSc., Ing. Miloš CimbálJÚk, CSc., Ing. Karel Dvořák, Ing. Karel Hodaě,
Ing. Ladislav Jan oušek, Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., Ing. Jaroslav
(výkonný redaktor),

Ing. Milan Klimeš, Ing. Ján Koeián, prof.

CSc., Ing. Daniel Lenko (zástupce vedoucího redakce),

Jirmus
Ing.

(výkonný redaktor),

dr. Václa.v Krumphanzl,

(vedoucí

redakce),.

Ladislav Sinka, Ing. František

literatury,

(technický

redaktor),

Ing. Frantiiek

Silar, CSc., Ing.

a kartl>graf1cký a Sloven ská správa geodézie a kartograf1e v SNTL-Nakladatelstvl

n. p., Spálená 51,Praha

234668 až 9. Tiskne M1R, novlnářské
ní oddělení

Ing. BohumilSidlo

Poslušný" Ing. Miroslav Pukl, Ing. Vla-

Storkán, Ing. Ján VaIovič.

Vydává ·Ceský úřadgeodetlcký
technické

Ing. Ján Kukuča,

Ing. Zdeněk Mašín, Ing. Zdenko Matula, doc. Ing. Sviitopluk

Michalčák, CSc., Ing. Karel Pecka, Ing.~Jozef P,etráš, .CSc., Ing. František
dislav Sachunský

Ing. Albert Kelemen

SNTL-Nakladatelstvi

1, teL 234441 až 5. Redakce Hybernská 2, Praha 1, tel. 222145 až 7,

závody,

technické

n.

p.,závoo

literatury,

1, Václavské nám. 15, Praha 1, tel. 2393 51 až 9. Inzert-

n.p,.

Spálená 51, Praha 1.

Vychází dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého čísla 4,- Kčs; celoroční předplatné 411,--Kč~. Rozšiřuje Poštovní novinová služba.
Objednávky a předplatné přijímá PNS - ústřední expedice tisku, administrace odborného ·trsku, llndřišská 14, Praha 1. Lze také
objednat u každé pošty nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřednl expedice tisku, odd. v~voz tisku,
[indř!šské 14, Praha 1.

Náklad 2500 výtisků. Papír: text a příloha 7208-11170 g, obálka 7209 g. Toto číslo vyšlo v srpnu,
11. srpna 1989. Otisk povolen jen s udáním pramene a zachováním autorských práv.

Automatické

Doc. Ing. dr. Oldřich Válka, CSc.
koordinátografy·)
187

Programově řízený kreslicí
CORAGRAPH")
Automatický souřadnicový
DlGIGRAF")
Automatický

kreslicí

Ing. Alexandr Kurz
koordinátograf
189

do sazby 10. července,

Ing. Karel Kapínus
Příspěvek k údržbě a dokumentaci
zemkových map

náhradních

Ing. Jan Šáral
kreslicí stůl

Ing. Vladimír Voborník
stůl KINGMATIC")
195

Ing. Josef Kabeláč, CSc.
Vliv nepřesnosti v určení indexu lomu prostředí na
měření délek rádiovými dálkoměry
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*) Referát ze semináře 'O programově řízených kreslicích koordinátografech a dlgita1izátorech [ČVTS, Praha 17. června 1969).
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528.59-523.8
VALKA, O.

528.59-523.8
VÁLKA,

O.

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 8,
s. 187-188.
vývoj ,automatických koordinátografl1;
zkušenosti
s jejich využitím v zahraničí. Druhy a pracovní možnosti automatických 'koordlnátografti
a jejich použitelnost v rl1zných odvětvích lidské činnosti.

Automatische Koordinatographen.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 8,
Selte 187-188.
Die Entwickiung
automatischer
Koordinatographen,; Erfahrungen mit ihrer Anwendung lm Aus·
Jand. Arten und ArbeitsmOglichkelten
automati'·
scher Koordinatographen
und ihre Einsatzfa.higkeit in verschiedenen Abzweigen der menschlichen
T!!tigkelt.

528.59-523.8

528.59-523.8
KURZ, A.

AutUmatické koordlnátografy.

KURZ, A.
Programově
GRAPH.

řízent

kresllcí

koordlnátograf

CORA-

Geodetický a ~artografický
obzor, 15, 1969, Č. 8,
s. 189-192, 1 obr.
Popi's programově řízeného kreslicího stolu CORAGRAPE. Progr'Rmovánt Technické lldaje. Koncepce
využití kreslicího stolu eORAGRAPH při automatizaci zobrazovacích prací techníckohospodářského
mapování.

528.59-523.8 '
SARAL, J.

528.59-523.8
ŠARAL, J.
Automatickt

Programmgestellerter
Zeichenkoordlnatograph
CORAGRAPH.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 8,
Seite 189-192, 1 Abb.
Beschreibung
des programmsteuerten
Zeichentisches eORAGRAPH. Programmierung.
Technische
Angaben. Konzeptlon, der Ausnutzung des ZeicheI1tlsches eORAGRAPH bei der Automatisierung
der
Kartlerungsarbelten
bei der Herstellung der wirt,
schafts-technischen
Karte.

souřadnlcovt

kresllcí

stůl DlGlGRAF.

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 8,
s. 193-194, 2 obr.
Použití automatického
souřadnicového
'kreslicího
stolu DlGlGRAF vyráběného v CSSR. Technický
popis stolu a zpl1sob programování.

Automatischer Koordinaten-Zelchentisch
DlGIGRAF.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 8,
Seite 193-194, 2 Abb.
Anwendung des in der CSSR hergestellten
automatischen Koordinaten-Zeichentisches
DlGlGRAF.
Technische Beschreibung
des Tisches und Program:mierungsverfahren~

528.59-523.8
VOBORNIK, V.

528.59-523.8
VOBORNIK, V.
Geodetický a kartografický
Qibzor, 15, 1969, Č. 8,
s. 195-197, 2 obr.
Možnosti využití automatic'kého kreslicího stolu
KlNGMATle. Popis a paroii1etrysystému
KINGMATIe. Systém programování. Přehled zpracovaných
programl1.

Automatischer Zeichentlsch KINGMATIC.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 8,
Seite 195-197, 2 Ab~.
AnwendungsmOgllchkelten
des
automatischen
Zeichentisches
KINGMATIC. Beschreibung
uncl
Parameter des Systems KINGMATIe. Programmierungssystem. Obersicht der ausgearbelteten
Programme.

528.021.6:525.73

528.021.6:525.73
KABELAC, J.

Automatickt

kreslicí

stdl KINGMATIC.

KABELAC, J.
Vllv nepřesnosti v určení index,u lomu prostředí
na měření délek rádiovfmi dálkoměry.
Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 8,
s. 197-200,
3. obr., 1 tab., 7 lit.
Odvození rovnice pro výpočet prvkii vnitřní orientace s použitím fotografií hvězdnéh'o nebe. Odvození opravy z d1ferenciáln~ refrakce kosínu I1hlové vzdálenosti dvou hvězd. Střední kvadratická
chyba v poloze hlavního snímkového bodu, vohniskové vzdálenosti a střední jednotková kvadratic'ká
chyBa.

EinfluR der Ungenauiglteitin
der 8estimmung der
Brechungszahl .des Milieus auf die Streckenmessung mlttels Radioentfernungsmessern.
Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Nr. 8,
Seite 197-200, 3 Abb., 1 Tab., 7 Lit.
Ableitung der Gleichung fUr die Berechnung der
Elemente ,der inneren Orientierung unter Anwendung van Aufnahmen des Sternhimmels. Ableitung
der Korrektion aus der Dlfferentialrefraktion
des
Kosinus der Winkeldistanz
van zwei Sternen.
Mlttlerer quadratischer
Fehler in .der Lage des
Hauptblldpunktes,
in der Brennwelte
únd der
mlttlere quadratische Einheltsfehli:lr.

528.59-523.8

528.59-523.8

VÁLKA, O.

VÁLKA, O.

Automatic

Coordlnatographes

coordinatographs.

automatiques.

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 187-188.
Development of automatic coordinatographs.,
Experience with their use in abroad. Sorts of automatic coordinatographs
and their application in
different branches of human activity.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 187-188.
Evolution
des coordinatographes
automatiques,
expériences
avec leur utilisation
A l'étranger.
Especes et possibilités de travail des coordlnatographes automatiques
et leur applicabllité
dans
plusieurs branches de l'activité humaine.

528.59-523.8

528.59-523.8

KURZ, A.

KURZ, A.

CORAGRAPH graph.

Coordinatographe
programme.

program-controlled

Coordinato-

Geodetický a kartografický
bbzor, 15, 1969, No. 8.
pages 189-192, 1 fig.
Description of tha Coragraph. Programming. Technical data. Proposals for the use of Coragraph
in the automation of the graphical representation.

528.59-523.8
ŠÁRAL,

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, No, 8,
pages 189-192, 1 illustr.
Description de la table A dessiner CORAGRAPH
commandée
par
programme.
Programmation.
Données techniques. Conception de l'utilisation de
la table A dessiner CORAGRAPH pour l'automation
des travaux de projection du levé de cadastre.

ŠÁRAL,
an automatic

coordinatograph.

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 193-194, 2 fig.
The use of Digigraf, an automatic coordinatograph
made in Czachoslovakia. Technlcal description of
the coordinatograph
and the klnd of programmlng.

528.59-523.8
KINGMATIC -

J.

Table ft dessiner
DlGIGRAF.

automatique

a

coordennées

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 193-194, 2 illustrations.
Emplol de la table A dessiner automatique A coordonnées DlGIGRAF fabriquée en Tchécoslovaqule.
Descriptlon technique de la table et méthode de
programmation.

528.59-523.8

VOBORNÍK, V.

VOBORNÍK, V.
an automatic

coordinatograph.

Geodetlcký a kartografický
obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 195-197, 2 fig.
The possibilitles
of the use of the Klngmatic.
Description
and parameters
of the Kingmatic.
System of programmlng. The survey of compiled
programmes for Kingmatlc.

528.021.6:525.73
KABELÁČ,

par

528.59-523.8

J.

DlGIGRAF -

CORAGRAPH commandé

J.

Table il dessiner

automatique

KINGMATIC.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 195-197, 2 lllustrations.
Posslbilités ďutllisation
de la table A dessiner
automatique
KINGMATIC. Description
et para·
metres du systeme KINGMATIC. Systeme de programmation. Aperl;u des programmes traités par
ce systeme.

528.021.6:525.73
KABELÁč,

J.

The influence of the inaccuracy in the determinlng
of the index of refraction
on the measuring of
the lengths by electronic telemeters.

Influence de l'imprécision pour la détermination
de l'indexe de réfraction du milieu, sur le levé
des longueurs par radiotélémetres.

Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 197-200, 3 flg., 1 tab., 7 ret.
Derivation of the formula for calculating of ele!Jlents of the lnner orlentation by means of ph otographs of stars on the heaven. Derlvation of the
correction from dlfferentlal refractlon of the cosinus of the angular dlstance of two stars. The
mean square error in posltlon of the principal
polnt in focaldlstance
and the mean square error
of the welght unit.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 8,
pages 197-200, 3 illustrations,
1 tabl., 7 lit.
Déduction de l'équation pour calcul ďéléments
ďorientation
interne par l'emploi des photographies du ciel astral. Déductlon ďune recttfication
de la réfraction
diférentielle
du cosinus ďune
distance angulaire de deux étoiles. Erreur moyenne quadratique dans la posltion du polnt principal
du cliché, dans la distance
focale et erreúr
moyenne quadratique unitaire.
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Doc. Ing. dr. Oldl'ich Válka, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

Moderní výpočetní
technika
znamené
vývojový
skok v celé řadě činností. Bylo by však chybné
ji chápat odtrženě od ostatní moderní techniky.
výpočty
nejsou samoúčelné,
ale jsou podkladem
dalších prací, řídicich, ekonomických
i technických.
Geodézie a kartografie má za svil.j hlavní úkol
zjišťování, zpracování a podávání informací o Zemi, o terénu, o technických a právních vztazích
a o objektech v přírodě. Jednou z forem podávání
informací je vyhotovování map a plánil., nebo jiných grafických
znázornění
přírody
či terénu
(např. profilil.).
Tento h1'avní úkol a forma podávání informací
motivovaly činnost VúGTK na úseku mechanizace
a automatizace
od samého vzniku tohoto ústavu.
V druhé polovině padesátých
let byl ve VúGTK
navržen a na počátku let šedesátých n. p. ARITMA
realizován první !automatický koordinátograf u nás,
který měl plnit dvě základní funkce, tj. zobrazování bodil. ze souřJadnic na děrovaných do děrných
štítkil. a naopak čtení polohy mIkroskopu a vyděrování souřadnic do štítku. To bylo v době, kdy
ještě anI v zahraniční literatuře nebylo nic o automatických koordinátoografech
toho druhu známo,
což zpil.sobovalo počáteční nedil.věru a někdy i nechuť k realiz'aci jak u výrobce, tak u uživatelil..
Zahraniční výrobci si však už tehdy byli významu automatických
koordinátografil.
vědomi, a
tak se několik měsícil. před uvedením našeho koordinátografu
do provozu objevil jeden z prvních
výrobkil. švýcarské firmy Go-radi v rakouském Bundesamtu ml' Eich- und Vermessungswesen,
který
plní stejné funkce a má stejný výkon 'a přesnost,
a jak jsme se mohli přesvědčit i stejnou občasnou
poruchovost.
Po šesti letech zasazení tohoho koordinátografu hodno-tí pracovník Bundesamtu dvorní rada
Ing. HtHlrigl význam automatizace bodového vynášení takto:
"Zavedení automatického vynášení bodil. přineslo
v rakouském Bundesamtu percentuálně
dosud největší racionalizační
efekt, který ještě předčí časový ·zisk ze zavedení děrnoštítkového
záložení a vedení písemných operátU pozemkového katastru".
Při tOm udává, že za 6 let zobrazili tímtů !roordinátografem
asi 4 milióny bodt\.; ve Wiesbadenu
(NSR) za tutéž Idobu 8 miU6nil. 'bodil., ja'k uvedl dr.
Lang na nedávné přednášce v Praze, na koordinátogl'afu Z 60.
Rozpaky kolem mechanizace
a 'automatizace
u nás nám bohužel nedávají možnost tak vysoce
hodnotit J;acionalizační efekt. U nás bylo za 5 let

zobrazeno asi 850 tisíc bodt\., co,ž by za srovnatelnou dobu činilo tedy asi 1 milión bodil.. Poznamenávám o-všem, že dil.vodem menšího počtu zobrazených bo-dil. není menší výkonnost, ale menší využívání koordinátografu.
V době, kdy byly do praxe zaváděny tyto první
přístroje k automatizaci zobrození, bylo už jasné,
že tato technika dozná bouřlivý rozvoj. A skutečně
brzo nato se objevily první programově řízené kreslicí koordinátografy
fy Zuse (tzv. GRAPHOMAT).
Jedním z prvních v ČSSR bylo vybaveno ředitelství
OKD v Ostravě. Začíná se období koordinátografti,
které nejenom mohou automaticky zobrazovat body, ale také spojnice bodil., a to nejdříve jenom
přImkově, později i křivko-vě. První výrobky měly
ještě své "d~tské !!emoci". Čáry byly roztřesené
a kresba hrubá. Postupně se však výrobky zdokonalov1aly a dnes jsou již na vysokém vývojovém
stupni. Podle uvedení Ing. Hollrigla v cit. Sborníku
vyrábí (to bylo v roce 1967) programově řízené
kreslicí koordinátografy
asi 20 firem.
V době, kdy byl zaveden do praxe náš automatický koordinátograf,
se v ČSSR již zabýval vývojem nového typu koordinátogrofu
VÚMS. vývoj
byl ukončen dnešním DlGIGRAFEM, jehož první
exempláře vyrobil n. p. Konštrukta Trenčín. Pl'l
vývoji tohoto koordinátografu
se VúGTK zúčastňoval zkušebnich testil. na funkčním vzorku a zabýval
se možností jeho využití v geodézii. I tento koordinátograf má, ještě některé po-čáteční nedostatky a
jeho úroveň není ještě taková, jakou od tohoto přístroje požadujeme, ale přesto mil.že již poskytnout
dost značné možnosti v automatizaci
zobrazení,
bude-li ještě v některých detailech vylepšen a zájemcil.m dodán.

Náš zájem nás vedl pochopitelně také za hranice
našeho státu, kde jsme měli možnost vidět jak se
tato technika ujímá a jaké jsou s ní zkušenosti.
Navštívili jsme především ty země, kde se programově řízené kreslicí koordinátografy
rychle uj,aly,
a to NSR a Rakousko. Zatímco u nás je opatření
takového koo,rdinátografu značným devizovým problémem, protože českoslovens'ký DlGlGRAF byl teprve nyní dokončen a jeho další výroba není ještě
zcel'a zabezpečena, je opatření automatického konrdinátografu v NSR poměrně velmi snadné. Navštívili jsme několik pracovišť, a to Landeskulturamt
v Hannoveru, Stadtvermessungsamt
v Essenu, Landesvermessungsamt
a Landeskulturamt
ve Wiesbadenu, a· všude byly tyto ústavy vybaveny koordinátografem GRAPHOMAT s počítačem Z25 nebo jiným. Podle informací však je toto nebo podobné
vybavení také v jiných městech např. v Mnichově
a jinde. Již v roce 1966 nás informoval1 pracovníci
v Landeskulturamtu
ve Wiesbadenu,
že uvažujI
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o nákupu nového automatického
koordinátografu
ARISTOMAT, o kterém se zmíním v další části referátu.
V rakouském Bundesamtu byly již v roce 1966
instalovány
dva samočinné
koordinátografy
švýcarské firmy Contraves. Jeden je určen pro funkci
zobrazov'ací, druhý pro snímání souřadnic pro účely transformační.
Má tedy rakouský
Bundesamt
vlastně 3 automatické koordinátografy.
Také ve Švýcarsku jsou zřizována střediska,
vybavená podle informací pmcovníki't fy Contraves
jejich přístroji, které pracují pro geodetické účely.
V NDR vyvíjí již delší dobu automatický koordinátograf zn. CARTIMAT ve třech verzích fa Zeiss
v Jeně. Dosud jsme však neměli možnost je vidět,
aní na nich provést zkušební zobrazení.

b) ke kresbě střihfi šatstva
c) k rytí tištěných

v oděvním pri'tmyslu

spojl1 v elektrotechnice

d) ke kresbě graffi, diagrami't, nomogrami't
e) ke kresbě projektové dokument:ace, např. vytyčovacích schémat, profili't, ~iagrami't, graffi kubatur, rozvozu hmot apod.
f) k zobrazování
digitálních
modeli't v rfizných
pri'tmětech, axonometrii, perspektivě apod.
g) ke kresbě nebo rytí polohopisu
hl ke kresbě
apod.

stavebních

a výškopisu

výkresi'ť, ve strojírenství

O možnostech a konkrétním
zpi'tsobu použiti
některých
koordInAtograffi
budou uvedeny dalšl
referáty.
5. Pracovní možnosti koordinátograffi

Automatické
piny:

koordinátografy

lze roztřídit

na 4 sku-

1. Automatické koordinátogmfy,
které zobrazují pouze bodově. Ty mohou také obvykle plnit
opačnou funkci, tj. čtení a děrování souřadnic do
štítkfi. Nespojují však body. To je např. čs. zmíněný koordinátograf,
rakouský
CORADOMAT nebo
Zeissi'tv CARTlMAT - 1. verze.
•
2. Automatické
koordinátografy,
které
plní
funkci spojování, nemají však vlastní interpolátor
a celý pracovní proces musí tedy být vyhotoven na
jiném počítači
(práce
"oH line") a vyděrován
v děrné pásce. Tak pracuje např. GRAPHOMAT,
pokud není připojen "on line" na samočinný počítač (např. Z25).
3. Automatické
koordinátografy,
které mají
vlastní iriterpolátor
(malý počít1ač schopný pouze
interpolací). Zobrazovaci děrná páska v tomto případě obsahuje jenom souřadnicové
rozdíly mezi
body a některé nutné rozkazy ja!ko rychlost, zvednutí písátka apod. Tak pmcuje např. československý DlGIGRAF.
4. Automatické koordinátografy,
spojené s počítačem o dostatečně velké paměti, který mfiže nejen provádět interpolace, ale pamatoVl8.t si i některé podprogramy, vytvářet si rozdíly apod. Zobrazovací děrná páska nese v tomto případě absolutní
hodnoty souřadnic (redukované na přípustný po,čet
míst podle velikosti buněk paměti). Takovým typem automatického
koordinátografu
je např. CORAGRAPH s počítačem CORA.
Jednotlivé firmy staví většinou koordinátografy
tak, že buď přímo nebo po určitých úpravách lze
koordinátografy použít ve spojení s jinými počítači.
Zde je nutno poznamenat, že předchozi výpočty - jako jsou např. v geodézi! výpočty souřadnic bodi't z měřených frvkfi (úhli't a délek) se předpokládají odděleně n jiných počitačích, nikoli na
malých řídicích počítačích koordinátograffi.
4. Pou!itelnost

automatických

koordin6tograffi

Automatické koordlnátografY nejsou zdaleka určeny jen pro práce geodetické a kartografické.
Už
dnes se používaji např.
a I pro kontrolu programi't
obráběclch stroj'11

programově

řlzených

Jak už byl'O dříve řečeno pracují koordinátografy
buď j1ako přístroje wbra;r.ovací, nebo čtecI. V prvém
případě býv:aji označovány koncovkou ,,-mat" nebo
-graf", v druhém případě koncovkou ,,-meter". Tak
jsou např. označeny automatické koordinátografy
Aristomat a Aristometer s řídicími systémy Geagraph a Geameter.
Přístroje zobrazovací bývaji vybaveny rfiznými
pracovními zařízeními. Jsou to:
a) kreslicí' zařízení
(kresba 'tuši)

(písátka),

bl pikýrovací

jehly

c) rycí hroty

(ryci zařízení

např.

Rapidograph

1

dl zařizení pro kresbu světelným paprskem
citlivou vrstvu v temné komoře)
e 1 nastavovací

\

(na

mikroskopy

f) z'ařízení pro tisk čísel.
Pro strojařské účely bývají také vybaveny roznými vrtacimi a frézovacími zařízeními.
PřístrOje čtecí (,,-meter") jsou např, u přístroji't fy Aristo vybaveny motorickým posuvem s ručním řízením vypínač! (u typi't Deameter) při sledování nast:avení na televizním
monitoru nebo
s automatickým
řízením sledovaným fotoelektricky. Krok snímání je měnitelný.
Rozměry většiny kreslicích stoli't jsou řádově
metrové. Přístroje Aristomat mohou být složeny až
na rozměry 3 X 10 m. Přesnost je do jisté miry
závislá na rychlosti. Vesměs je do hodnoty 0,1 mm,
vnitřní přesnost systému je však podstatně vyšší zpravidla 0,03 mm. Zobrazovací rychlosti se u ri'tzných přístrojl1 jen málo liši. Zpravidla se rychlost
pohybuje mezi 2 až 10 cm/sec. Pro rytí je nutné
používat menší rychlosti, při kresbě mi'tže být použita rychlost větši.

V tomto referátě Jsem se pokusil s ohledem na vymezený čas uvést několik všeobecných informací
k problematice programově řízených kreslicích koordinátograffi. Jde o techniku, která pro geodety
a kartografy znamená velký přínos. Jen je třeba
vytvořit předpoklady pro jejich uvedení do geodetické a kartografické praXe.'
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Ing. Alexandr Kurz
Geodetický ústav, Praha

Programově řízený
kreslicí koordinátograf CORAGRAPH

V souladu s perspektivním
plánem automatizace
v resortu geodézie a kartografie
bude výpočetní
středisko Geodetického ústavu lV Praze vybaveno
v roce 1969 automatickým kreslicím stolem CORAGRAPH, který splňuje náročné požadavky,kladené
v tomto oboru na přesnost a kvalitu kresby. Tím
budou vytvořeny základní předpoklady k ['ealizaci
projektu komplexní automatizace
výpočetních a
zobrazovacích prací při zpracování map velkých
měřítek.

obzor

chyby servomechanismů
- počítač tedy vydává
"teoretické hodnoty", které kreslicí zařízení vlivem chyb mechanismů zobrazí jako správné "skutečné hodnoty".
Počítač je vybaven přídavným zařízením pro
vstup a výstup dat, takže může být použit i pro
jiné účely než k řízení kreslicího stolu.
Vstupní zařízení jsou snímač
snímač děrných štítků, magnetická
notka a psací stroj.

děrné pásky,
pásková jed-

Výstupní zařízení jsou děrovač děrné pásky,
magnetická pásková jednotka a psací stroj.
Kreslicí stůl (pravoúhlý koordinátograf),
který
tvoří mechanickou část sestavy, je výrobkem firmy Haag-Streit. Je ovládán prostřednictvím
servomechanismů, které pomocí ozubených tyčí zajišťují
pohyb kreslicího zařízení ve dvou základních směrech. Jeho vybavení bohatým příslušenstvím umožňuje nejen automatické kreslení, ale i rytí na fólii
nebo skleněnou desku se speciální vrstvou, bodování, řezání šablon, značení apod.
2. Technické údaje
kreslicí

Programově řízený kreslicí stůl CORAGRAPH
íe výrobkem švýcarské firmy Contraves. Jeho koncepce je založena na základním požadavku, aby
s minimem vstupních údajů se dosáhlo maxima
kresby. Sestava proto obsahuje malý samočinný
počítač, který je"samostatně programovatelný a při
kreslení plní funkci řídicího počítače - tj. zprostředkuje vstup a interpretaci dat, dodává potřebné údaje do číslico-analogického
převodníku a řídí
tak pomocí servosystému pohyb kreslicího zařízení
na stole. Počítač 'během kresby automaticky provádí interpolaci zadaných prvků kresby, tj. ze základních
dat vypočítává
mezilehlé body (a to
s hustotou nepřímo úměrnou rychlosti kresby), řídí rychlost pohybu kreslicího
zařízení (snižuje
rychlost na počátku a konci kresby, u zakřivených
čar apod.) a výpočtem kompenzuje systematické

1200X 1200mm je opatřen vývěvou
a prosvětlovací deskou
kreslicí plocha: 1150X 1100mm
rychlost kresby: max 80 mm/sec
rychlost pikírování: 40 bodů/min.
přesnost kresby: 0,06 mm
krok měřicích prvků: 0,01 mm
způsob interpolace: libovolný (podle programu)
měřítko: volitelné
nulový bod: libovolný - i fiimo stůl
soustava řízení: absolutní
řízení: číslicový počítač CORAI

1969/189

stůl:

Příslušenství:
kontrolní mikros'kop
držák na kreslicí pera s tušemi, barevnými ne·
ba leptacími
držák na kuUčková pera
rapidograf se silou čáry 0,2-1,2 mm
bodovací zařízení s pikírovací jehlou a tiskárnou k označení bodů 5 symboly
gravírovací zařízení pro rytí do vrstvy o síle
čáry 0,1-1,2 mm, s jehlou, která se automaticky otáčí břitem do směru normály k rytéčáře.
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Periferní zařízení:
snímač děrné pásky Emot, páska 5-, 7- nebo
Bstopá, 1000 zn'aki'J./sec
snímač děrných štítků NCR, BOkolonové štítky,
100 štítků/min.
magnetopásková
jednotka Ampex 7stopá 200
a 556 bitů/inch,
rychlost přenosu pásky asi
1 m/sec.
psací stroj IBM, 15 zn/sec.
děrovač děrné pásky TaHy, 60 zn/sec.
Malý univerzální
samočinný počítač, pracující
v binární soustavě s pevnou řádovou čárkou. Byi
vyvinut a přizpůsoben speciálně k řízení kresliCího stolu, ale je možno ho použít i k technickým
nebo organizačním výpočtům menšího rozsahu. Je
vybaven feritovou pamětí o kapacitě 204B nebo
4096 slov s přímo adresovatelnými
místy. Délka
slova je 24 bitů, organizace přenosu je paralelní,
vybavovací doba 6 [lisec, doba násobení 6 [J.sec
na binární místo. K programování
počítače slouží
60 strojových instrukcí s možností přímé modifikace adres. K obsluze je určen stůl s ovládacím
panelem a psacím strojem.

3.1. Pro g l' a m o v á n í a f u nk ční
poč I t a č e CORA I.

v y b a ven

a) Obecný kreslicí program
zahrnuje všechny obecné ,prvky, z nichž mohou
být sestaveny různé problémově orientované kreslicí programy. Tyto kreslicí programy pak pracují
s daty připravenými
podle závazných pravidel a
využívají vstupních podprogrami'J. obecného kreslicího programu. Výběr těchto podprogramů se řídí
zaměřením programu a potřebou místa v paměti.
Následující popis obsahuje výběr reprezentativních příkazů a požadovaných
parametri'J. tak,
aby poskytl základní informaci o možnostech využití obecného kreslicího programu.
Příkaz je základní stavební jednotkou kreslicího programu. Příkaz sestává ze dvou částí:
- symbolického znaku
- parametrů
S y m b o I i c k Ý z n a k jednoznačně
specifikuje
druh informace
nebo 'činností udané příkazem,
a to skupinou 3 písmen, které charakterizuji
anglický popis informace (např. celá kružnice - circle total - CIT).
Par a m e t l' Y udávají hodnotu stanovených prvki'J.
(ve smluveném pořadí) pro prováděnou
činnost
např. CIT 3000 4000 2000 parametry, které určují
souřadnice středu a poloměr kružnice.

I

Programátor má k dispozici 60 strojových instrukcí, symbolický jazyk a knihovnu programi'J., kterou
dodává výrobce. Knihovna programů obsahuje:
a) ,kreslicí programy
b) pomocné programy
c) programy pro výpočty [bez použití kreslicího
stolu)
d) zkušební programy ke kontrole funkcí počUače, kreslicího stolu a přídavných zařízení.
3.2 Kr e s I i cíp
1'.0 g l' a my
Dodávané kreslicí programy jsou buď všeobecného charakteru, nebo jsou problémově zaměřeny
k oborům, v nichž jsou největší předpoklady pro využití kreslicího stolu. K prvním patří obecný kreslicí
program, ke druhým tzv. katastrální program, který byl vypracován s ohledem na specifickou problematiku geodézie a další programy z oblasti
stavebně projekčních
prací, matematiky,
stavby
strojů, elektronického
průmyslu,
textilního průmyslu, stavby lodí apod.
Sestavení těchto kreslicích programů umožňuje uživatelům provádět programování
i ručním
způsobem, tj. bez použití samočinného
počítače.
Při použití samočinného počítače se jejich výhoda
projeví usnadněním
předpisu a sníženým množstvím vstupních dat a výpočtů, což znamená podstatné zvýšení efektivnosti
výpočtu samočinným
počítačem.
Programy jsou zpracovány pro různá vstupní
media: BOkolonové děrné štítky, 5- nebo Bstopou
děrnou pásku v kódu GCIT-2 a IBM nebo magnetickou pásku. Umožňují kreslení a rytí kresby nebo
pikírování jednotlivých bodů.

Základní

délkový

rozměr

Hodnoty parametrů mohou být prakticky libovolné. Počítač je schopen je upravit prostřednictvlm
příkazů na změnu měřítka, pro rotaci a pro translaci. V případě, že provedený výkres má být vyhotoven v měřítku 1: 1, musí !být hodnoty para,metrů uvedeny v tzv. stolových jednotkách, jejichž
hodnota je 0,01 mm.
Z á k I a dní
ú h lov Ý r o z m ě l' je podle druhu
kreslicího
programu
O,OOlg nebo 0,001°. Kladné
úhly jsou měřeny od kladného směru osy x proti
směru hodinových ručiček.
Příklady příkazů:
Pří k a z y in d i k a ční - netýkají se kreslicího
zařízení, určují zpi'J.sob zpracování dat počítačem
Měřítko
SCA XSCA YSCA
Rotace os
ROT XROT Y ROT

parametry
jsou měřítkové
faktory pro obě osy

-

-

parametry
čení os

jsou úhly pooto-

Redukce dat [posun počátku)
TDA XTDA YTDA - parametry
jsou
hodnoty vosách
střed otáčení)

redukční
(mění se

Posun kresby [obrazu)
TTA XTTA YTTA - parametry jsou hodnoty posunu vosách (střed otáčení
zůstává)
Pří k a z Y. k l' e s I i c í (o per a ční)
přímo
ovlivňují
činnost kreslicího
zařízení.
Umožňují
kreslit přímky, kružnice a části kružnic i ri'J.zné
obecné křivky.
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I

1-

VSTUP
DAT

ARITME·
TICKÁ
JEDNOT·

KA
Snímač
děrné
pásky

---I

Psací stroj

I

- -\
__

t

I

I

~

I

FERITOVÁ PAMĚŤ

\
~;

t

---\

Magnetická
páska

Tacho.

fTl generátor
ČÍSLICO.
ANALOG.
PŘEVOD·

NÍK

--1--1
L

+-+--=- -

-\

--

H H t>1-, --1 1=1
=--Motor
M

100 souI'adnico·
vých hodnot/sec

I

I

pohon

-

C

1==

Kreslící
hlava

,

N

IRKOI
VÝSTUP
DAT

I

počítací
kondensátor

1---

-\

Psací stroj

I

-I

Děrovač
děrné pásky

-\

Magnetická
páska.

I

I

ŘADIČ
..

I
L - teoretická
hodnota
N - skutečná
hodnota

I

I

Úsečka nebo polygon
LIN XI YI X2 Y2•

lnterpolovaná

••

Xn Yn --

dva nebo vlce bodil o souřadniclch
XiYi
(i = I .... n)
budou spojeny úsečkami ve sledu
zápisu jejich souřadnic
)

Kruhový oblouk
CSP Xl Yj X2 Y2 R -

Přechodnice
BOW -- bez parametril.
Dvě libovolné čáry,
mezi jejichž příkazy je uveden příc
kaz BOW jsou spojeny tak, aby přec
.chod byl plynulý a aby se zakřivení
plynule měnilo (klotoidní přiblížení)

křivka

IPO Xl Yj X2 Y2 ••• Xn Yn -- všechny
uvedené
body o souřadniniclch Xi>Yj budou
spojeny
křivkou,
která má v zadaném rozsahu spojitou 1. a II. derivaci (hladká, bez
lomil)
Kružnice
CIT Xs Ys R -- parametry
jsou
středu a poloměr

souřadnice

Kruhový oblouk
CSC Xs Ys R Wj W2

--

parametry jsou souřadnice středu, poloměr a
směrníky počátečního a
koncového bodu oblouku, měřené .ve středu
od kladného směru ošy x

parametry
udávajl: SOU"
řadnice koncových bodil
oblouku a poloměr

příkazy

pro

psaní

textu

TEX XTEX YTEX ROTTEX TEXT --

TXI F -- parametr

parametry
souřadnice
a stočenl
vzhledem k

udává velikost

udávají
začátku
nápisu
ose x

písma

b) Katastrální program
sloužl k vykreslení polohopisu, jehož body, dané
číslem a souřadnicemi
X, Y, jsou naděrovány na
děrné pásce nebo na děrných štítcích.
Program spojuje úsečkami
jednotlivé
body,
kterými je popsán kreslený obvod plochy, a to ·ve
stejném sledu, v jakém je proveden záznam na
děrné pásce nebo štítcích. Přerušení kresby (přechod na kresbu jiné parcely) je indikováno zvláštním symbolem. Jsou-li body opatřeny značkami
(převážně kroužky o různém, předem volitelném
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poloměru),
program provede výpočet průsečíků
spojnic s těmito kroužky, automaticky v nich přeruší kresbu a značku vykresli. Právě tak vypočte
průsečíky
kresby se sekčními čarami a kresbu
v nich ukončí:
Program je schopen automaticky provést kresbu rámce a bodů čtvercové sítě. Pracovní postup
programu automaticky zabraňuje zdvojené, případně vícenásobné kresbě značek a spojnic, takže je
možno u každé parcely předepisovat celý obvod
bez ohledu na to, že některé spojnice jsou již vykresleny. Tyto operace řeší samočinný počítač s relativně vysokou rychlostí, takže nevznikají podstatné ztráty v efektivnosti využití stolu. Program
může ,být použit i k pouhému bodování (bez kreslení spojnic). V tomto případě načte automaticky
všechna data do paměti počítače a zvolí postup
vynášení tak, aby celková doba přejezdů mezi jednotlivými body byla minimální. Body jsou pro snazší orientaci označovány na kresbě pěti různými
symboly.
Před vlastními daty je nutno zavést základní
(organizační)
data, kterými je možno zvolit pracovní variantu.
Z á k I a dní
úd a j e obsahují: volbu způsobu
zobrazení (kreslení, rytí, bodování), údaje o rámu,
čtvercové síti a kresbě smluvených značek, měřítko a srážku v obou osách, rozsah kresby a v případě,že je nutno před kresbou provést transformaci dat, i údaje pro tuto transformaci.
Do plň k o v Ý pro g r a m rovněž umožňuje
provést na základě transformace kresbu do obecně
položené dané souřadnicové
soustavy, např. daplnění stávající kresby, kresbu do předempřipraveného rastru apod. Koeficienty pro transformaci
program vypočte ze souřadnic identických bodů
daných a odečtených mikroskopem,
přičemž je
schopen identifikovat
chybné body a vyřadit je
z výpočtu. Tento program je vhodný např. pro zákres rozsáhlejších změn do mapy, při kresbě do
. předem připraveného rámu, na milimetrový papír
apod.
4. Koncepce vyuflti kreslicího stolu CORAGRAPH
pfi automatizaci zobrazovacích prací THM
Návrh koncepce komplexní automatizace výpočetních a zobrazovacích pract THM vychází ze závěrů
výzkumné
zprávy doc. Ing. dr. Války, CSc.
z VÚGTK a je v současné době zpracován řešitelským týmem. V této koncepci se předpokládá využití kreslicího stolu CORAGRAPH a katastrálního
programu pro kresbu lineamentu mapového listu,
,a proto považuji za vhodné naznačit zde hlavní
směry a. cíle tohoto řešení.
Výpočetní a zobrazovací práce budou rozděleny na určité úseky, pokud možno organizačně vzájemně nezávislé, které mohou být plně automatizo"
vány prostředky výpočetní techniky. Mezi těmito
etapami bude možno do proce"su zasáhnout, provést nutné kontroly, doplňující výpočty a opravný
výpočet chybných výsledků.

Navrhované

etapy:

1. Výpočet souřadnic podrobnýc):l bodů a propočet
všech provedených měřickýchkontrol
2. Výpočet zobrazovací pásky pro kreslicí stůl
3. Zobrazení na kreslicím stole
4. Výpočet ploch

Cílem etapy bude získat komplexní seznam souřadnic všech zobrazovaných bodů ve formě vhodné
pro další výpočty na samočinném počítači. K tomuto účelu bude upravena technologie geodetických metod zaměřování podrobných bodů. Všechny
měřické údaje budou zapsány v měřických zápisnících. Polní náčrt bude sloužit hlavně k identifikaci bodů, ke 'kontrole postupu měření a jako grafický podklad pro předpis' zobrazení a výpočtu
ploch.

Výpočet zobrazovací pásky bude proveden na samočinném počítači na podkladě předpisu zobrazení
a seznamu souřadnic, který je výsledkem předchozí etapy. Předpis zobrazení bude společný s předpisem, výpočtu ploch. Bude proveden odděleně podle katastrálních
území. Plocha katastrálního území nebo jeho zaměřované části bude rozdlllena na
výpočetní skupiny, které na rozdíl od dosavadního
postupu budou zcela nezávislé na ploše mapových
listů (nebudou obsahovat ani průsečíky se sekčními rámy). Zobrazení i výpočet 'ploch se provede
po těchto skupinách. Kontrolou výpočtu ploch bude uzávěr na výměru katastrálního
území nebo
jeho části, která bude rovněž analyticky vypočte-

na.

Zobrazení bude provedeno po mapových listech
pomocí katastrálního
programu. Použije se datových pásek všech skupin, které do listu zasahují.
CORAGRAPH samočinně provede výběr z datové
pásky a zobrazí jen část uvnitř mapového listu.
Definitivní ryté kresbě bude předcházet kontrolní
kresba.

Výpočet ploch bude proveden po ověření správnosti kresby příslušných mapových listů. Bude proveden samočinným počítačem ze stejných podkladů jako kresba mapy.
Koncepce automatizovaného
zpracování
výsledků měření bude prověřena v letošním roce
provedením zkušebního zaměření vybraných lokalit. Při měření bude použito změněné technologie
a výsledky budou zpracovány samočinným počítačem a kreslicím stolem CORAGRAPH. Na základě
zkušeností z tohoto zkušebního provozu bude koncepce upravena a vypracovány definitivní technologické postupy, které umožní využití moderních
automatizačních prostředků v širším měřítku i v resortu geodézie.
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Ing. Jan !áral,
Kancelářské stroje, n. p.,
Praha

DIGIGRAF

Na vývoji souřadnicových kreslicích stolů se v ČSSR
pracuje od roku 1960. Nejdříve to byl souřadnicový
stůl SS-l s ručním adaptovaným koordinátografem
2eiss- Jena, později kreslicí stůl SS-2. Mechanická
část kreslicího stolu byla podle požadavků a ve
spolupráci pracovníků VOMS výzkumně a vývojově
řešena v'četně vývoje mechaniky, diferenčního členu a zhotovení dvou prototypů vn. p. Konstrukta
Trenčín v letech 1965-1967 ji'ž pod názvem "Automatický souřadnicový kreslicí stůl DlGIGRAF".

obzor

Pohyb kreslicích nástrojů je zajištěn posuvem
ramene a vodících saní uložených na přesných kuličkOVých ložiskách po vodících lištách rámu ara·
mene. Náhon ramene i vodících saní je odvozen
od 'servomotorů francouzské
Výroby s tištěnými
rotory přes převodovky, prostřednictvímpa,storků,
zabírajících do přesných ozubených hřebenů. Každá
souřadnice
je vybavena vlastním servomechanis·
mem a ovládání se děje vždy v jedné nebo v obou
osách současně.

Nejdůležitějším oborem, ve kterém se předpo'kládá
využití DlGIGRAFU, je grafický výstup ze samočinného počítače. DlGIGRAF je připojen na výstup
samočinného
počítače
prostřednictvím
speciální
elektroniiký. Počítač řídí stůl v reálném čase. Pro
racionální využití stolu v tomto režimu je předpokládáno vnější sdílení času u řídicího samočinného
počítače, poněvadž kreslicí SÍlil je relativně velmi
pomalé periferní zařízení.
.
Má-li být šetřen drahý strojní čas samočinného počítače a dovolí-li to řešená úloha, je možno
provádět kreslení dodate'čně po skončení výpočtu
prostřednictvím
děrné pásky. Výstupní informace
II 'samočinného
počítače se zapíší ve formě instrukcí ve zvoleném kódu pro speciální řídicí počítač in tel' p o 1 á t o r - do děrné pásky. Tato pá,ska
se vloží do rychlosnímače děrné pásky, informace
na ní napsané se sejmou a vloží do paměti řídicího
počítače. Pak je zahájen interpolační
cyklus a na
výstupu interpolátoru se generují povelové impulsy.
Využití DlGIGRAFU ve všech oborech je pouze
modifikací těchto dvou pracovních režimů.

Polohu kreslicí plochy lze nastavovat elektromotorem z vodorovné polohy do šikmé v rozmezí
0-75 stupňů.
Přesnost kreslení v celém rozsahu kreslicí
plochy je ± 0,05 mm při maximální rychlosti kreslení 30 mm/sec.
Kreslení, eventuálně
pi kýrování
se provádí
kreslicí hlavou, která je řešena stavebnicově, tj.
je možno použít sestavy se čtyřmi, šesti nebo osmi
programově volitelnými a ovladatelnými pisátky. Jako pisátek se používá kuličkových per, eventuálně
je možno rýt nerotační jehlou. Kreslicí hlavu lze
zaměnit za gravírovací, která umožňuje rytí rotujícím nástrojem. Končí vývoj kreslicí hlavy s měkkým dopadem hrotu pisátka na ikreslicí plochu, pro
kreslení pisátky typu Rotring (trubičková pera na
tuš, západoněmecké
výroby). Dále se vyvíjí hlava
pro poloautomatický přepis 'bodu a křivek do děrné
pásky (pro zpětné snímání záznamů na kreslicí
ploše) a tiskárn~ na 12 znaků. Pisátka se ovládají
buď ruční volbou, nebo je možno ovládání i záměnu
pisátek řídit přímo programem.
1

Technický popis
Automatický souřadnicový kreslicí stůl DlGIGRAF
je řešen stavebnicově.
Obsahuje vlastní kreslicí
stůl, ovládací elektronickou
část a přídavná zařízení.
Mechanická část pozůstává ze základního svařovaného rámu, ve kterém j'sou uloženy výměnné
kreslicí desky. Velikost kreslicí plochy je 1200X
1600 mm. Pro nejjednodušší provedení slouží černá
skleněná deska s připevňováním podkladů pomocí
gumových přísavek. Tato deska může být zaměněna
opět za skleněnou, bílou, rozměrově stejnou, ale
matovou. Tuto desku lze zespodu prosvětlovat vestavěnými zářivkami, nebo po otevření zadního
krytu a vyjmutí zářivek na ni promítat pOďkladovou
kresbu. Jako třetí typ desky je duralová deska
s možností podtlakového
upínání podkladů. Tato
deska umožňuje snadné a rychlé upíná ní kreslicích
pod:kladů libovolného formátu až do maximálního
rozměru kreslicí plochy. Pneumatický zdroj podtlalku je řešen jako samostatné přídavné zařízení
stolU.
\

Pro ruční ovládání
kového ovládání.

posuvu slouží skříňka

dál-

Pro řízení DlGIGRAFU je možno jako generátoru funkce použít lineární interpolátor
NLI-3. Je
to speciální počítač, ,který zpracuje informace o posuvu 'kreslicího nástroje dodané děrnou páskou
a vyrobí dvě soustavy řídících pulsů, reprezentujících posuv nástroje určenou rychlostí po ,přímko-
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vých úsecích, jimiž je aproximována
dráha nástroje ve směru os zvolené roviny kreslení. Tyto
pulsy jsou pak zaváděny do ovládací elektroni'ky
kreslicího stolu. NLI-3 se skládá z rychlosnímače
děrné pásky, elektronické části, kontrolního panelu
f; dekódovacími
obvody, napájecího stabilizovaného
zdroje a skříně s účinným větráním.
Vstupní informace může 'být zadána do NLI-3
na pětistopé nebo osmistopé děrné pásce v jakémkolikódu podle přání zákazníka. Umožňuje to univerzální vstupní kódovací obvod, realizovaný na
výměnných
jednotkách.
Pouhou výměnou jedné
ůesky dekodéru lze lilbovolnýkód zvolit a pracovat
v něm. Pro 'každý užívaný kód musí být k dispozici
odpovídající deska dekodéru.

T.:

Automatický

souřadnicuvý

kreslICí stůl
DlGlGRAF

děrovači pětistopé nebo osmistopé děrné
který je schopen děrovat v požadovaném
Třetí etapa
děrné pá'sky.

zahrnuje

přezkoušení

pásky,
kódu.

a kontrolu

Ručního programování
se používá poměrně
málo. Účelněji se dá využít při různých zásazích
do programu zhotoveného strojně pomocí samočinného počítače.

Ke snímání údajů z děrné pásky je použit
l'ychlosnímač děrné pásky 5-8 FS 1500 jako samostatný výměnný celek.
Elektronická
čá'st interpolátoru
je postavena
převážně z tranzistorových
obvodů realizovaných
zalévanými modulovými bloky stavebnice Logizet.
Kromě lineárního interpolátoru NLI-3 lze použít
i kvadratických
interpolátorfl
DAPOS-B nebo DAPOS-C. U těchto interpolátorů lze přímo, tj. jedinou
instntkcí programovat
přímkové úseky i kruhové
oblouky. ,Rovina i rychlost kreslení j'sou Vlkládány
do počítače programem. Kreslení složitějších geometrických útvarfl než přímka a kružnice lze zajistit interpolací buď lineární, nebo .pomocí kruhových
oblouků ('kvadratiC'kou). Přitom výhodou kvadratické interpolace
je možnost spojitého navázání
dvou sousedních
úseků, tj. ú'seků se společnou
tečnou ve styčném bodě.
Ovládací elektronický
systém kreslicího stolu
(diferenční člen) je realizován pomocí ČIS. minimodulové ferrotranzistorové
stavebnice Logizet a Logites a je vestavěn do stavebnicové, snadno přístupné skříně. Servomechanismus
pro řízení polohy
byl zvolen číslicový přírůst1kový, jehož výhodou je
fyzikální a technická jednoduchost. Diferenční člen
je vybaven ovládacími prvky, které zjednodušují
ruční programování na uvedené interpolátory. Jsou
to ovládací prvky pro změnu měřítka v každé ose
zvlášť v rozsahu 1 : 1 až 1 : 10 a prvky pro přepínání os, 'kterými se dá nakreslený o'braz otáčet do
všech čtyř kvadrantů, je možno kreslit souměrně
podle osy X i Y, je možno kreslit kosoúhlý průmět
osy Z (pod 450) apod.

DlGlGRAF
neární

-

základní

interpolátor
niky

NLl-3,
-

sestava
vpravo
diferenční

elektroniky.
skříň

ovládací

Vlevo

li-

elektro·

člen.

Tam, kde není k dispozici samočinný počítač,
rozhoduje o použitém řídicím počítači charakter
kreslení.
Skládají-li
se kreslené
tvary většinou
z příme'k, je výhodné použít k řízení DIGIGRAFU
lineárního interpolátoru
NLI-3. Budou-li kreslené
tvary tvořeny vedle přímek i kruhovými oblouky
llebo jinak za'křivenými úseky, je výhodnější používat ikvadratického
interpolátoru
DAPOS-B, eventuálně DAPOS-C.
Programování s použitím samočinného počítače
se v dnešní době projevuje jako nutnost. Ve výpočtovém oddělení Výzkumného ústavu matematických
strojfl v Praze byla vypracována soustava pro automatické programování
numericky řízeného obrábění a řízení kreslicích stolů pod názvem JAPO.
Sestavením základního programu pro počítač
Elliott 803 B, respektive Elliott 503 a vypracováním
vstupního jazyka k této soustavě bylo umožněno
zpracovávat strojně programy pro lineární interpolátor NLI-3. Později byla vypracována obdobná
>'Gustava s tím rozdílem, že základní program je
psán v jazyku ALGOL, pod názvem JAPO II. Tím je
umožněno 'snadněji přecházet
na jiné počítače
éI současně
snáze provést potřebné úpravy pro
použití jiných interpolátorfl,
v tomto případě DAPOS-B a DAPOS-C.

Programování pro řídicí počítai:e - interpolátory
může být ruční, ne'bo 's využitím samočinného poNtače. Ruční příprava děrné pásky pro interpolátor
se dá rozdělit do 3 etap. V první etapě se jedná
o vlastní programování, tj. převedení údajů o rozměrech kresleného obrazce na formulář ve formě
vstupních informací, tzv. instrukcí. Přitom je třeba
rozložit dráhu ,kreslení na přímkové a kruhové
úseky. Obecný průběh dráhy se nahradí přímkovými a kruhovými úseky tak, aby vzniklé nepřesnosti
aproximace ležely v předem stanovených mezích.

Při použití samočinného počítače je vhodnější
pro kreslení libovolných tvarů použít k řízení stolu
lineárního interpolátoru NLI-3. Pracné nahrazování
za'křivených částí programovaného
obrysu přímkovými úseky se zde přenáší na počítač.

Programování pro interpolátory se provádí přírůstkovým systémem v relativních souřadnicích. Ve
druhé eta'pě jde. o děrování instru'kcí z formuláře
na děrnou pásku. Děrovat je možno na jakémkoliv

Jelikož výsledkem práce samočinného počítače
je přímo děrná páska pro interpolátor, není ani na
závadu větší délka záznamu potřebného pro práci
lineárního interpolátoru.
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Automatický kreslicí stů~

Ing. Vladimír Voborník
Vojenský projektový ústav, Praha

KINGMATIC

Jedním z nejrozšířenějších
kreslicích stolů je výrobek norské firmy Kongsberg VHppenfabrikk "KINGMATIC". Je velmi vhodný pro využití v technických,
projekčních a konstrukčních 'kancelářích vzhledem
k jeho velké přesnosti, vyso'ké rychlosti kresby,
k jednoduchému způsobu programování a k možnosti kresby přímkových, kruhových a parabolických čar.

a) vstup údajů potřebných pro následující prvek,
tj. buď přímku, kružnici nebo parabolu, včetně
dekódování, kontroly a signalizace případných
chyb,

b) provedení výpočtu, přičemž každý výpočetní
krok dodává pulsy pro 'servosystém každé ze
souřadnicových
os. Hodnota tohoto pulsu znamená pohyb o celkové hodnotě 0,025 mm.

Bohaté možnosti přídavných
zařízení včetně
snímání a registrace 'souřadnicových údajů a stavebnicové možnosti velikosti kreslicí plochy rozšiřují použitelnost tohoto zařízení.
1. Možnosti využití
Systému
činnosti:

KINGMATIC lze použíti

pro

následující

- grafické znázornění výsledků výpočtů samočinných počítaču
- 'kontrola děrné pásky pro číslicově řízené obráběcí a jiné stroje
- kreslení konstrukčních prv'ků letadel, lodí a automobilů
- vykreslení projektové
dokumentace
silničních,
dálničních a vodohospodářských
staveb
- zhotovení meteorologických
map
-- v~nášení geodetických
měření a kresba map.

2. Popis a parametry systému KINGMATIC
Celý systém se skládá z direktoru a kreslicího stolu
a tvoří tak velmi účelnou jednotku,která
dává
možnost vzhledem 'k zabudovanému
interpolátoru
pro ,kresbu přímek, kružnic a parabol jednoduchého programování jak ručního, tak i automatického
vstupu dat, z předchozího minimálního výpolčtu na
samočinném počítači.

Rozměry
Váha
Příkon
Síťové napětí
Provozní teplota
Elektronický systém

1 070 X 650 X 1100 mm
450 kg
1500 W
3 X 380 W + 10 %, 50 Mz
nebo 3 X 220 V
+ 10 až + 400C
plně tranzistorován,
tištěné sipoje

Logický systém direktoru se skládá t digitálního počítače, který nejprvp. připravuje~ vstupní informace pro pracovní režim a dále .po provedení
interpolace dává příslušné povely pro servomechanismus kreslicího stolu.
Direktor má tedy dva charakteristiClké pracovní
úseky:

Vstup.ní
snímač děrné
dlilnopisném
EIA. Rychlost

jednotkou je reverzní fotoelektrický
pás'ky, buď pětistopé v mezinárodním
Ikódu CClT2, nebo osmistopé v kódu
'snímání je 300 znaků/sec.

Přípustnými znaky jsou:
číslice 0-9
znaménka + a bloková značka (v kódu CCIT2 " . ")
znaky pro návrat vozíku, posun o řádku, mezera, čí'slicová a písmenová změna.
Všechny ostatní zna'ky působí zasta\Tení, což
je signalizováno
rozsvícením
okénka chyba ve
vstupních datech.
a)
bJ
c)
d)

Rozměr
Váha:
Příkon
Vakuum
Kreslicí plocha
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Maximální rychlost
kresby
Přesnostkresby
Programovací
inkrement
Měřítko

0,1 mm
10 : 1, 5: 1, 2: 1,
1 : 2,5, 1 : 5, 1 : 10

1: 1,

plná nebo čárkovaná
- tuší o síle 0,1 až 1,2
mm po 0,1 mm
- tuhou
- kuli'čkovým perem
- rytí do vrstvy o síle
0,05, 0,1, 0,2 mm

Množství údajů v jednotlivém bloku určuje typ
křiv1ky:
aj dva údaje určují pokyn 'pro vy'kreslenípřímky,
b) pět údajů pro vykreslení kružnice,
c J šest údajů pro vykreslení paraholy.
Veškeré údaje se zadávají ja'ko čísla celá a znamenají počet inkrementů (1 in1krement = 0,1 mm).
3.1. ProgramovAní přímek
Blok pro .přímku obsahuje
s příslušnými znaménky.

2 spuřadnicové

rozdlly

Příklad:
. + 300 - 75. První hodnota znamená souřadnicový
rozdíl dx, druhá dy.

Blok pro kruhový

oblouk obsahuje

5 údaj u, a to:

1. souřadnicový
rozdíl dx prvního a posledního
bodu kružnice,
2. souřadnicový
rozdíl dy prvního a posledního
bodu kružnice,
3. souřadnicový rozdíl dxc prvního bodu a středil
kružnice.,
4. souřadnicový rozdíl dyc prvního bodu a středu
kružnice,
5. směr kresby znamén'ko + KRESBA proti směru
hodinových ručiček, znaménlko'
KRESBA ve
směru hodinových ručiček.
Příklad:
Kreslicí plocha se skládá z dvojité průsvitné
desky, vložené do hliníkového rámu. Horní des1ka
je opatřena malými otvory, které umožňují pomocí vakuového systému pevné přichycení kreslicího
materiálu a dále osvětlení.
Pomocí příslušných tlačítek na ovládacím panelu je dále umožněna změna souřadnicových
os,
případně provedení změny smyslu os o 1800, takže
můžeme pracovat v libovolném souřadnicovém systému,
případně
provádět
kresbu
zrcadlových
obrazů. Kromě programované rychlosti Ikresby je
možno rychlost regulovat ručně v rozsahu 5-100 %
maximální rychlosti.
Velikou výhodou tohoto kreslicího stolu je volitelnost pracovního
režimu. Příslušnými tlačítky
nJůžeme buď kreslit automaticky až do ukončení
pásky vstupních dat, nebo provádět kresbu po jednotlivých 'blocích. Dále je možno vrátit pisátko
o libovolný počet bloků zpět při současném reverzním čtení děrné pásky.
Toto je výhodné pro o·pravu kresby, aniž by
byl~ nutné provádět nový výkres.
3. ProgramovAní
Systém programování je velmi jednoduchý, takže
není nutno používat speciálních
programovacích
jazyků a lze snadno programovat ručně nebo jednoduchými operacemi .přizpůsobit výstup výpočtu
samočinného počítače.
Programují se jednak jednotlivé funkční povely pro písátko a snímač I( tzv. hlavní funkce)
a dále parametry úseku. Všechny tyto údaje musí
být ukončeny blokovou značkou, což je v mezinárodnímkódu
CCIT2 " . ".

Chceme-li např. vykreslit pul kružnici o poloměru
1 cm v měřítku 1: 1, bude blok vypadat takto:
.+ 200 + O + 100 + O +.
3.3. Programování

parabol

Blok pro parabolieký
a to:

oblouk obsahuje

šest údaju,

1. souřadnicový rozdíl dx prvého a posledního bodu
kružnice,
2. souřadnicový rozdíl dyprvního a posledního bodu
kružnice,
3. souřadnicový rozdíl dxp prvního bodu a osy paraboly,
4.'souřadnicový rozdíl dyp vrcholu paraboly a středu poloměru křivosti ve vrcholu,
5. směr 'kresby paraboly o'bdobně jako u 'kružnice,
6 typ paraboly, a to x-ová parabola je určena
znaménkem -, y-ová parabola je určena znaménkem +.
Příklad:
. +400 +200 +150+100 + +.
3.4. ProgramovAní hlavních

funkcí

Tyto hlavní funkce jsou programovány jako ucelené
bloky s jednou 'hodnotou celého čísla bez znaménka. Cel'kem lze ,programovat 9 hlavních funkcí, a to:
O- Programový stop
3 - Začátek čtení děrné pásky naslepo
4 - Ukončení děrné pásky naslepo
5 - Začátek 'kresby čárkovaných čar
6 - Ukončeni kresby čárkovaných čar
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7 - Povel pro spuštění písátka
8 - Povel pro zvednutí písátka
17 - Začátek
.programovaného
kresby
18 - Ukončení
programovaného
kresby.
4. Pi'ehled zpracovaných

i<ízení

rychlosti

i<ízení rychlosti

programů

Automatický kreslicí stůl byl uveden do provozu
ve výpočetním sti<edisku Vojenského proje1ktového
ústavu začátkem letošního roku. Z tohoto důvodu
není 'knihovna programů ještě tak bohatá, neboť
byly zpracovány pouze programy poti<ebné pro zajištění úkolů ústavu.
V současné době byly ukončeny
práce na
programech:
"- kresba pi<íčných profilů terénu,
- kresba ,pi<íčných profilů silničního tělesa,
- kresba podélného Ipromu terénu,
- kresba podélného profilu nivelety,
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-- kresba sekčních rámů a čtvercové sítě,
- popis sekčních rámů,
- vY'nášení podrobného měi<ení metodou ortogonální nebo polární,
- kresba pi<ehledu polygonových sítí,
- kresba pi<ehledu Ikladu sekcí.
Dále jsou pi<~pravovány tyto programy:
'- kresba situace silničních tras,
- kresba vytyčovacích schémat,
-kresba
grafu funkcí,
-kr8'sba
hmotnice.
Vzhledem k dosavadním malým zkušenostem
a krátké době provozu není možno v uvedeném
referátě ještě provést ekonomické zhodnocení nasazení automatického
kreslicího stolu v praxi, lze
však již nyní konstatovat,
že je velmi efektivní
hlavně pi<iIkomplexním využití automatizace, včetně
pi<edchozích výpočtů na samočinném počítaci, pomocí celých integrovaných
sy!stémů, ja'ko napi<.
systém zpracování výpočtu pro návrh tras silničních staveb tak, jak byl v našem ústavu zpracován.

Vliv nepfesnosti v určení indexu lomu
prosti'edí na měfení délek
rádiovými dálkoměry

Observatoř

Ing. Josef Kabelát, CSc.,
astronomie a geofyziky ČVUT,
Praha

1. Odvozeni rovnic oprav
Základní geometrická podmínka, z které se vychází ve
všech zde uvedených způsobech, zachycuje funkční
vztah mezi úhlem O'i,i+1 a úsečkou ei,i+1' Úhel O'i.i+1
(obr. 1) je úhlová vzdálenost dvou libovolných hvězd
Si a Si+1 a úsečka ei,i+1 délková vzdálenost obrazů
stejných dvou hvězd na snímku. Tato vzdálenost
může být vyjádřena vztahem
e~,i+1

=

a~

+ a~+l

-

2a,ai+1 cos O'i,i+1 ,

kde ai a ai+l jsou délkové vzdálenosti
a Hi+1 od výstupní pupily O'.

(1)

obrazů

1.1. Způsob dvou obecných
hvězd (oprava je přisouzena úhlu 0')
Podle obr. 1 je možno vzdálenost ai vyjádřit vztahem

+

a podobně pro i
1. Souřadnice xÍr, YH a x;, Y; pÍ'Ísluší
hlavnímu snímkovému bodu H a obecnému obrazu
Hi na snímku. Podobně

Hi

el,i+l

=

(x; -

X;+1)2

+ (Yl -

Y;+l)2 .

(3)

Jelikož v dalším půjde o určení xÍr, YÍr, f, vyjádříme
cos O'z rov. (1) symbolicky jako složenou funkci těchto
veličin s přihlédnutím k rov. (2 a 3). Je

Změnu cos O'i,i+1 v závislosti na změně xÍr, yÍr, f, tj. na
změně v poloze výstupní
pupily
O', vyjádříme
Taylorovým rozvojem pro přibližný snímkový bod Ho
o souřadnicích xÍro' YHo, fo:
cos O'i,i+1

= cos O'i,i+10
I

+ acosO'I
a'
XH

o

, a cos O' I df

+
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o

'

dx

+ acosO'ld
a
Y+
o
I

YH

k..

_

"'+1 -

0",i+1

cos O'i. i+10 - 1
2
.sm O'i,i+1

ai.i+1o

=

O'i. i+10

+

O'i. i+1

---2-'--

Úhel O'i,i+1o a délky ai,i+10 získáme z rov. (1,2 a 3),
když dosadíme přibližné hodnóty hledaných veličin.

k

.

Naopak úhel O'i,i+1 je zná.m přesně z astronomických
souřadnic hvězd a bude o jeho výpočtu pojednáno
v odst. 1.2.
••
Výpočet neznámých dx, dy a df z rov. (9) je proveden metodou nejmenších čtverců. Každá dvojice
hvězd dává 1 rovnici oprav. Konečné výsledky ply.
nou dosazením do rov. (6).
Tento způsob nevyžaduje, aby se nacházela v blízkosti hlavního' snímkového bodu hvězda.
1.2. Způsob jedné obecné hvězdy (Oprava je přisouzena a) úhlu, b) vzdálenosti, c) souřadnicím)
Způsob je obdobný způsobu odst. 1.1. Rozdíl spočívá
v tom, že vždy jedna z dvojic hvězd se nachází v při.
bližném snímkovém bodě. Tedy, že obecný bod Hi+1
(obr. 1) - obraz hvězdy Si+1 - nahradíme přibližným
hlavním snímkovým bodem Ho, (obr. 2). Po odvození
derivaci obdobných rov. (7) a po úpravách dostáváme
Derivace v rov. (7) získáme z rov. (1) a (2). Zavedeme v nich ~i = xi - x~o a 1}i = Yi - Y~o' Rov. (5)
přejde v tvar
cos O'i.i+1

=

COSO'i.i+10

+

(_-_I_(~i
. aioa-i+10

+

~i+1)

+

kde

(li

je radiální vzdálenost získaná z výrazu
(l~ =

~~+

1)~

+ f5.

a~o = ~~+ 1}~
a) Přisoudíme opravu
úpravě rovnici oprav
fo'

(+ + -i--) cos
a,o

úhlu

O'io

a dostaneme

po

O'i.i+1oJdf.

a'+10

(8) zjednodušíme zavedením ai, i+10 = aio =
= ai+10 v hodnotách koeficientů. Přisoudíme-li opravu
Vi,i+1 úhlu O'i,i+1~' dostáváme po úpravě konečnou rovnici oprav
Rov.

Vi

Rov. (11) je též možno získat úpravou z rov. (9.)
Úhel O'io = arctg (lilfo . Úhel O'i je znám přesně z astronomických souřadnic - viz odst. 2.
b) Přisoudíme opravu Vi radiálni vzdálenosti (li, Tato
vystupuje v absolutním členu rov. (10) ve výrazu
cos O'io

= ~ = fo/[fg
aio
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Po zjednodušení
rovnici oprav:

a po úpravě

eiei d
"Mi d
ei df
i2
x-i2
y +12
./0

Jo

c) V případě,
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Geodetický a kartografický
ročník 15/57, číslo 8/1969

rov. (10) dostáváme

+ '-.af

o

(

Dá.le platí

COSO'io-

že se přisoudí opravy souřadnicím
má. rovnice oprav tvar:

V rov. (15) R a Ro značí hodnotu refrakce pro zeni·
tovou vzdálenost z a ZOo Funkce R a Ro rozvedeme
v řaqy a ponecháme pouze veličiny 1. řádu., Chyba tím
vzniklá neovlivní hodnoty požadované přesnosti. Je

+ R[sin z cos Zo a3
1],)

(cos 0';'0 -

199

JOe,

e a 1] (Vi;> = V'1i = Vi),

!o(e. ~

obzor

cos 0'.)

=

+ Ro[cos

Vi'

Výpočet výrazů vrov. (12) a (13) je stejný jakovrov.
(11). Hodnoty neznámých dx, dy a df ve všech případech získáme vyrovnáním podle metody nejmenších
čtverců a dosadíme do rov. (6).

cos z sin Zo cos (a -

z sin Zo -

ao)]

sin z cos Zo cos (a -

+

ao)]'

Je zřejmé, že poslední dva členy rov. (16) jsou
závor·

L1 cos 0'. Z obr. 3 můžeme výrazy v hranatých

V případě, že hvězda je v těsné blízkosti hlavního
snímkového bodu, ale nemůže být považována za jeho
polohu přibližnou, přecházejí v případy uvedené v odst.
1.2. a 1.1. Rovnice oprav (11), (12) a (13) poskytují nu·
merické výsledky prakticky stejné. Jejich nevýhodou
je, že poskytují menší počet rovnic oprav než způsob
v odst. 1.1., neboť nejsou využity geometrické pod.
mínky vyplývající z rozložení libovolných dvou obrazů
hvězd. Podobně jako byly nalezeny rovnice oprav
pro různé druhy oprav v odst. 1.2., je možno tak
učinit i v odst. 1.1.
Jiné způsoby odvození rovnic oprav řešící daný úkol
jsou v [1].

Vodst. 1. nebyl podrobně vysvětlen výraz O'i.i+1 a výraz
Jsou to skutečné úhlové vzdálenosti buď 2 hvězd a
nebo hvězdy a přibližného snímkového bodu na nebeské
sféře. V následujícím nebudeme rozlišovat tyto dvě
eventuality. Zaveďme označení*)
O'i'

-

úhlová vzdálenost ovlivněná refrakcí,
tj. ta, která se promítá na fotografickou
desku,

cos

-

úhlová"vzdálenost

cosw

-

oprava funkce kosinu z vlivu refrakce

-

obzorníkové
hvězdy

ao, zO' lXo, ~o -

neovlivněná refrakcí

a rovníkové

souřadnice

=

A

LJ

tytéž souřadnice ~ruhého bodu, pří.
padně obrazu přibližného snímkového
bodu

Nejprve vypočteme z rovníkových souřadnic (vyinterpolovaných z příslušné ročenky a opravených
o denní aberaci)
cos 0"

kách rov. (16)nahradit výrazy sin
v kterých ještě zavedeme

sin ~ sin ~o'

+ cos ~ cos ~o

cos (lX -

lXo) •

lIJ

cos O'

O'

cos 1p a sin

O'

cos w,

cos Zo - cos z cos O'
sin z sin O'

= --.------

cos z - cos zo cos O'
sin zo sin O'

= --------

z cos O'
= R' -cos Zo - .-cos _.-"--

+ Ro

smz

cos z

-

cos

"sin

Zo

+

cos O'

Zo

Za R a Ro postačí dosadit výrazy R = A tg z a Ro =
= A tg Zo. Chyby ze zanedbání dalších členů a ze zá·
měny ovlivněných zenitových vzdáleností za neovliv·
něné jsou rovněž pod žádanou mezí přesnosti. Dostáváme po úpravě
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kde A je refrakční konstanta, cos 0" je dánrov.
(14)
a y = cos z/cos ZOo Zenitové vzdálenosti stačí spočítat
na 4 desetinná místa, nárok na časovou registraci je
tedy nízký. Tento postup je výhodný pro způsob, kdy
obraz jedné hvězdy je v přibližném snímkovém bodě.
Základní výhodou však je, že není třeba počítat refrakci jako takovou a opravovat o ni rovníkové souřadnice. Výpočet cos 0" pomocí obzorníkových souřadnic by naopak vyžadoval přesnou časovou registraci, které není ve výše popsaném způsobu zapotřebí. Je tedy - viz rov. (14) a (16)

A v rov. (19) je možno ještě

Refrakční konstantu
upravit. Podle [2] je
A

=

(n

_

o

1) b(1
bo(1

+ a:to)
+ a:t)

•

Do této rovnice dosadíme numerické hodnoty podle
[3] a je

kde tab je teplota a tlak v okamžiku pořízení snímku.
Dále je nutno zavést opravu z distorze objektivu
a časovou korekci. Menší opravy není třeba zavádět.

Je zřejmé, že uvedené metody dávají menší přesnost,
než metody obvykle užívané ve fotogrammetrii, [4].
Především v určení polohy hlavního snímkového bodu
dosahují střední chyby značných hodnot: Je to způsobeno tím, že v těchto metodách změna úhlu O' vyvolá
malou změnu v poloze hlavního snímkového bodu.
Tento nedostatek je odstraněn v práci [5], kde je rov·
něž užito fotografií hvězdného nebe pro ur:čení prvkíi
vnitřní i vnější orientace.
Snahou této práce bylo rozšíření problematiky
z oboru fotogrammetrie do oboru geodetické astronomie. Možno říci, že výsledná přesnost v určení
ohniskové vzdálenosti se vyrovná metodám laborator.
ním nebo početním [6, 7]. Navíc vystupují výhody
astrografického způsobu: lepší obrazy, rovnoměrné rozložení obrazů po celé ploše snímku, nejsou nutná úl\lová měření, větší homogenita, je-li komory použito pro
účely astrometrie, je možno přístroj ponechat na svém
místě aj.

[IJ J. Kabeláč:

Určení prvků vnítřní a vnější orientace
fotoko'
mory astrofotografickým
způsobem. Kníhovna OAG, v rukopíse.
[2] E. Buchar:
Geodetícká
astronomíe
L SNTL, Praha 1963.
f3J J. Kabeláč:
Atmospharenmodelle
und astronomische
sowíe
parallaktísche
Refraktioll.
St. geoph. et geod., 11 (1967), 1.
f4] J. Klobouček,
O. Jehíbok,
M. Růžek,
J. Šmidrkal:
Fotogrammetrie
1. SNTJ~, Praha 1964.
l5J H. Ka6eJlaQ' Onpel\e.rreulIe 3JleMeHTOBBUYTpeuueii II BHeumeii
opnemaI:l1I1I HaMep C 1I0MomblO cjloTorpacjllI1I 3Beaa. lfaBeCTlIH
_BlIT3-0B, MocH8a 1968, v tisku.
[6J R. FinsterwaldeÍ':
Photogrammetrie.
Berlill,
1952.
[7J A. Fiker:
Vnitřní orientace
fotogrammetrlckých
(tI1ěi'ick~-ch)
komor. ZerněměHcký
obzor, roč. 1949.
.

Výhodou způsobů zde popsaných je poměrně menS1
pracnost. Výsledkem jsou pouze prvky vnitřní orientace.
Prakticky byl proměřen snímek pořízený ve VÚGTK
leteckou komorou Rb o ohniskové vzdálenosti 75 cm
a světelnosti 1: 6,7. Formát snímku 30 X 30 cm.
Na závadu je značné a nepravidelné zkreslení objektivu. Dráhy hvězd byly 2 X přerušeny žaluziovou clonou. Teplota +7,7 oe a tlak 720,7 mm Hg. Bylo
proměřeno 7 obrazů hvězd a proveden výpočet podle
způsobů dvou obecných hvězd (rov. (9)), kdy opravy
jsou přisouzeny úhlům a podle způsobu jedné obecné
hvězdy (rov. (12)), kdy jsou opravy přisouzeny radiálním vzdálenostem. Výsledky jsou v následující tab.

Způsob
Opravy
přisouzeny
Rovnice
oprav
dx

2 obecných hvězd

1 obecné hvězdy

úhlům

radiálním
vzdálenostem

(9)

(12)

+4,30. ±0,77. mm

+4,867 ±0,55. mm

dy

-0,68.

±0,89. mm

-1,41.

±O,754 mm

dl

-4,23.

±O,048 mm

-4,25.

±0,072 mm

I

746,474 ±0,048 mm

746,457 ±0,072 mm

m.

±1l,01"

±23,67"

v letech 1962 až 1964 vydalo SNTL - Nakladatelství technické literatury pětidílný Technický naučný slovník [TNS). Se zřetelem k tomu, že toto
dílo je již prakticky
rozebráno,
uvažuje SNTL
o druhém, doplněném a upraveném vydání.
Při této příležitosti se obracíme na všechny čtenáře a uživatele TNS s prosbou, aby nám odpověděli na několik otázek týkajících se prvního vydání TNS:
1. Jaké máte zkušenosti s používáním TNS? Našel jste v něm všechny informace z oborů,
které Vás zajímají? Z kterých oborů jste hesla
postrádal?
2. Kolik Vám dal TNS informací? Stačily tyto
informace Vaší potřebě? Jak Vám TNS pomohl ve Vaší práci?
3. V kterých případech .jste v něm hledal poučení?
4. S jakými nedostatky TNS jste se setkal?
5. Co byste navrhoval k zlepš1imí dalšího vydání
TNS?
Všechny Vaše odpovědi budou zařazeny do soutěže a nejlepší z nich odměníme peněžitými cenami ve výši: I. cena Kčs 5000,-, II. cena Kčs 3000,a dvě III. ceny po Kčs 1000,-.
Své odpovědi nám pošlete nejpozději do 30. září
1969 na adresu SNTL - Nakladatelství technické
literatury - teoretická redakce, Spálená 51,Praha 1.
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Ing. Karel Kaplnus,
Stl'edisko geodézle, Znojmo

Příspěvek k údržbě a dokumentaci
náhradních pozemkových map

Podle Směrnice pro údržbu map vel'kých měřítek
(ÚSGKč. 7600/1966/23-334) provedla střediska geodézie. i~ventarizaci
platných
pozemkových
map,
aby Sl zlskala přehled o technické hodnotě pozemkových map evidence nemovitostí. Náhradní pozemkové mapy všech druhií jsou zařazeny do 6.
skupiny druhfi map (Směrnice - odst. 8.1], s neurčenou přesností (Směrnice - odst. 8.2). Těchto
map je velké množství. Jsou na nich zobrazena,
byť i s menším počtem parcel, rozsáhlá území.
Takových map, jako map pozemkových
lze
použít jen potud, pokud od jejich vzniku nena~tala
trvalá změna předmětií měření. Tyto případy se
vcelku vyskytují řídce, avšak jakmile se vyskytnou, je třeba je okamžitě řešit. Je však třeba podotknout, že v této úvaze pod pojmem' náhradních
map se rozumí zcela jiný druh map (aspoň co do
vzniku], než jaké měly na Slovensku v době zakládání JEP nahradit metodou letecké fotogrammetrie chybějící mapy a nedostatečnou
systematickou údržbu katastrálních
map.

2. V z n i k n á hra
map

V těch částech katastrálních
území, kde cest ní
síť byla změněna a pozemky sloučeny do honů,
byla podstatně narušena síť a struktura
pevných
bodů (pb). Katastrální mapa přestala být tou katastrální mapou, pro níž jako takovou vznikla instrukce B. Původní katastrální
pevné body buď
zmizely, nebo jsou ztěžka ověřitelné či nevyužitelné, protože netvoří s cestní sítí 'kompaktní celek.
V zásadě je tedy možno za pevné body zde pova~
žovat jen ty body, kterých bylo použito již při vytyčení společných zařízení, tj. většinou začátku,
konce nebo lomu společných zařízení.
Dalším znehodnocením pevných bodů bylo nerespektování mapových listů, dokonce i katastrálních území. K· dokreslení představy o některých
těchto mapách, z nichž byly také odvozeny pozemkové mapy EN, cituji jeden z pokynů pro provádění HTÚP, vydaný bývalým úřadem pro agrární
operace v Brně: "Podotýkám znovu, že mapa, písemný operát je druhotným výsledkem ... "
Do skupiny náhradních
pozemkových map je
třeba zařadit všechny polní tratě, dotčené změnami cestní sítě a do pozemkových map převzatých
ze scelovacích map, vyhotovených na podkladě
skopírovaných
katastrálních
map bez nového
měření z let 1947 až 1950,

dní c h p o zem k o v Ý c h

Mapový operát pozemkového katastru byl jednotný
a svým zpiísobem dokonalý až do roku 1945. Tehdy vědomě i mlčky 'byl dán k dispozici, jako technický a majetkoprávní
podklad pro závažné politické úkoly, jako osídlení pohraničí, revize první
a druhé pozemkové reformy, 'hospodářskotechnické
úpravy pozemků. Tyto revoluční hromadné zmE1ny
nebyly však po vytyčení v přírodě řádně zaměřeny, a tím zobrazeny v 'katástrálních
mapách podle
ustanovení
§ 42, odst. 7 katastrálního
zákona.
Z toho důvodu ve smyslu § 13 zákona ze dne
5. května 1947, číslo 90 Sb. (knihování přídělů) se
vyznačil zákres v katastrálních
mapách pouze
v tužce. Tento zákres přejímá bez výhrad v r. 1957
jednotná evidence půdy (JEP) a v r. 1964 v celém
rozsahu evidence nemovitostí
(odst. 1.1 Směrnic
pro zakládání a údržbu EN, část B).
Bylo by nesprávné paušalizovat toto znehodnocení na celou zobrazenou plochu jednotlivých mapových listů a na všechny mapové listy. Souhrnně
lze říci, že nejvíce byla postižena ta katastrální
území, v nichž bylo možno provést radikální úpravy společných zařízení.
Vylučme tedy nejdříve komplexy, jichž se změny nedotkly, tj. místní tratě,komplexy
lesů a s určitými výhradami i ta katastrální
území, v nichž
byla cestní siť ponechána. Tyto části map 'lze zařadit do 4. skupiny druhu map, jakožto katastrální
mapy vyhotovené. metodou
stolovou
ve všech
zobrazovacích soustavách, kromě Křovákova zobrazení.

z grafických
1950,
-

z projektů

přídělových

plánů

z let 1947 až

HTÚP z let 1950 a dalších.

Souhrnně možno takto vzniklým pozemkovým
mapám vytknout tyto závady:
a) nedodržení
geodetické
zásady:
vytyčení
s omezníkováním a opětovné zaměření pro
vyhotovení geometrických
plánů. Toto se
týká katastrálních
map vyhotovených jak
metodou stolovou, tak i číselnou.
b) nesourodost zákresu cestní sítě s většinou
pevných bodů. Toto se týká map vyhotovených stolovou metodou.
c) zničení pevných bodů grafických přídělových plánů, tj. meznÍ'ků společných zařízen!
a přídělfi (projekty HTÚP mezníkovány zásadně nebyly).
Jediným přinosem je, že katastrálni mapy celého státního území byly opatřeny pětisetmetrovou
čtvercovou sítí Křovákova zabrazení.
3. O drž b a n á hra
map

dní c h p o zem k o v Ý c h

Jestliže
tedy nebyla
geodetických prací, tj.
a opětovné zaměření,
značně ztížena, Každá
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dodržena
dvoustupňovost
vytyčení s omeznikováním
je jejich další návaznost
změna v pozemkových ma-
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Kapínus,

pách dnes učiněná je technickým dokumentem
právního aktu. Pokud tato změna se týká slučování nebo změny kultury celých parcel, není provedením změny narušena kontinuita platného stavu.
Jestliže však změna a zvláště změna trvalá se dotýká výměry pozemku, je třeba mít na zřeteli
popsanou nesourodost polohopisu a pevných bodů
náhradních pozemkových map. Správně provedený
zákres změn zde většinou není, nebo je náhodně
dobrý, jestliže měření bylo provedeno od pevných
bodů, které grafický přídělový plán nebo projekt
HTÚP jako výchozí pevné body nezaregistroval.
Výsledkem
této skutečnosti jsou nesprávné výměry změnou dotčených ()kolních pozemků, a s tím
spojené reklamace.

metrických plánů. Technická zpráva s podrobným
,a věcným popisem zvláštních zásahů a provedených opatření je vždy nutná.

K.: Příspěvek

k údržbě
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4. D o k u m e n
pozemkových

Nově zaměřené území se zobrazí na nově založených sekčních listech v měřítku 1 : 2000. Tato
situace, pokud je třeba, je současně podkladem. pro
vyhotovení zvětšeniny 1 : 1000 pro zadavatele geo-,
metrického plánu. Fotozvětšeniny do měřítka pozemkové mapy 1: 2880 nebo 1: 5000 s ohledem
na její srážku, jsou současně podkladem pro zákres změny v pozemkové mapě vlícováním pětsetmetrové čtvercové sítě a pevných bodů (pb). Použití pětsetmetrové čtvercové sítě se nedoporučuje
při obvodě místní tratě do vzdálenosti asi 400 metrů. Zde však nebude činit potíže navázání posledního polygonového bodu na ověřený pb.
Pro výkaz výměr se pojmou parcely vzájemně
jednoznačně tdentifikovatelného
území. V novém
stavu se uvádějí konečné výměry parcel bez ohledu, z 'kterých parcel evidence nemovitostí vznikly.
Pro identifikaci se použije grafického přídělového
plánu, scelovacího plánu nebo dosavadní katastrální mapy, podle toho, jde-li o obec osídlenou, scelenou s nedokončeným řízením nebo obec původní.
Místní šetření se provede pochůzkou v poli
podle Směrnice pro údržbu operátů EN, část A,
odst. 7.6, s přihlédnutím ke Směrnici pro místní
šetření a obnovení písemných operátů EN při
THM (ÚSGK č. 2850/1968-6). Označení lomových
,bodů parcel kolíky a mezníky se provede též
s ohledem na jiná zvláštní přání objednavatele geo-

a cen

á hra
map

dní c h

Náhradní pozemkové mapy by bylo třeba podle tohoto návrhu s ohledem na měřítko extravilánu pozemkové mapy a s ohledem na měřítko originálu
grafického přídělového plánu aneb projektu HTÚP
ještě rozdělit takto:
druh

Aby k tomu dříve aneb později nedošlo, je třeba podle Směrnic pro údržbu operátu EN odst. 1
učinit ve smyslu zákonných povinností středisek
geodézie taková opatření, aby údaje EN byly správné a objektivní. Toho lze docílit vy h o t o ven í m
pří I o ž n é map y dílčím zaměřením polohopisu
v geodetické
souřadnicové
soustavě technickohospodářských map.

Body základního bodového pole jsou opatřeny
ochrannými tyčemi, mnohde se zachovalou signalizací, a proto z nich vycházíme buď připojOvacím
pořadem, nebo vložením několika zhušťovacích bodů. Mnohde je možno využít polygonových bodů,
určených v geodetické soustavě, které se zachovaly, a které byly kdysi vybudovány k realizaci
projektu. Zaměří se současně všechny zachované
pevné body původní katastrální mapy (pb), na Obvodu místní tratě též s kontrolními mírami. Změnou dotčené nejbližší pozemky se doměří tak, aby
tvořily územně uzavřený a s mapou idenUfikovatelný územní uzavřený celek, avša'k vždy s ohledem na ustanovení lnstr. B, § 10, odst. 8.

t

a dokumentaci
náhradních pozemkových
map

náhradní poz. mapy 1 : 2880 vyhotovené
prostou kopií z originálu grafického přídělového plánu nebo projektu HTÚP
náhradní poz. mapy 1 : 2880 vyhotovené
z originálu 1: 5000 grafického přídělového plánu nebo projektu HTOP
náhradní poz. mapy 1 : 5000 vyhotovené
prostou kopií z originálu grafického přídělového plánu nebo projektu HTOP.
Označení ohodnocení na mapových
hradních pozemkových map (Směrnice
téhož katastrálního území se provede
mapového listu. Tím tedy 'bude např.
listě mapy 1 : 2880 kat. území ve skeletu
čení:

listech náodst. 8.4)
na skeletu
na jednom
toto ozna-

místní trať skupina 4, polní trať skupina 6b,
příložná mapa v souřadnicovém systému ... , lesní
komplex skupina 4.

Údržba map velkých měřítek je svým způsobem
tím obtížnější a pracnější, čím je jejich přesnost
menší, a mají-li být dále udržovány v souladu se
skutečností. Proto je třeba znát problematiku vznilm a vývoje mapového fondu na střediscích geodézie, zejména zásahy provedené do katastrální mapy po roce 1945.
Velké
vytyčovací práce společných zařízení
(bohužel nikde nepublikované),
provedené u nás
po roce 1945, nemají od doby středověké kolonizace obdoby. Velkorysost projektů cestní sítě neznala
katastrální
území a byla tím smělejší, čím měla
větší pole působnosti, tj. terénně souvislé a majetkově jednotné konfiskované lány pozemků. Této
revoluční epochy dělby pozemků nebyly ušetřeny,
i když v menší míře, ani katastrální území vnitrozemských obcí.

Kvapné zákresy převratných změn v přírodě
do map, legislativní úlevy při knihování i 'nedostatek kvalifikovaných zeměměřických pracovní'ků,
,způsobil znehodnocení mapového díla reambulo,vaného a vedeného katastru do té míry, že vznikla nutnost nového mapování, pracovně a časově
velmi náročného. Tam, kde byla provedenaúdr~ba
,podle zásad popsaných v odst. 3, je nutno postup,ně tvořit nové mapr,vé dílo již jen v omezeném
rozsahu, jak zde bylo zdůvodněno a v praxi ověřeno.
Lektoroval: In,. Oldl'lch Severin, ČÚGK, Praha

1969/202

Kapínus, K.: Příspěvek
k údržbě
ních P9zemkových
map

Stanovisko

a dokumentaci

Geodetický a kartografický
ročník 15/57, čislo 8/1989
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Příspěvek se zabývá problematikou údržby a dokumentace náhradních pozemkových map, vyhotovených po r. 1945 v pohraničních
obcích jižní Moravy v měř. 1: 2880 a 1: 5000. Potvrzuje, jak je
potřebné provádět údržbu pozemkových map tak,
aby měřické práce byly využitelné pro postupnou
modernizaci a obnovu dosavadních pozemkových
map, zejména map náhradních. Právě v územích,
kde v době socializace vesnice došlo k převratným
změnám v polohopisu mapy a bylo možno vytvořit pouze náhradní mapy, je třeba, aby údržba takových map byla prováděna číselnými metodami
podle nových předpisů k zaměřování změn pro
mapy velkých měřítek (návod a technologický postup), které střediska geodézie letos obdržela. Je
ovšem nutné, aby pracovníci středisek geodézie
se nebáli nových způsobů pro zaměřování změn
používat a seznámili s nimi co nejdříve nejširší
okruh techniků a geodern.

Instrukce
pro technickohospodářské
mapování,
ÚSGK 1969
Zaměřování
změn pro mapy velkých měřítek
(Návod)
Směrnice
pro údržhu
operátů
EN - část A
Směrnica pro zakládání
a údržbu
EN - část B
Směrnice
pro údržbu
map EN
Ves
e I ý, v.: Knihování
přídělů
(zákon č. 90/1947 Sb.)
B I u n á r, V.: O meraní
a zákresech
trvalých
zmíen do služobných máp (GaKO č. Z/67)
K o t a I, M.: Udržování
map velkých
měřítek
v souladu
se skutečností geodetickými
metodami
(GaKO č. 9/67)
Mi c h a I, f., V á I k a, O.: K problému
využitelnosti
výsledků
získaných při měření změn (GaKO č. 9/67)
OSGK: Studia o mapách
velkých měřítek
ČSSR, jejich údržbě a využíVání. 1966

obzor
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Po osvobození pracoval v sekretariátu krajského výboru KSČ v Pardubicích. V letech 1947-1951
absolvoval Vysokou školu politickou a sociální
v Praze. Poté byl krátc.e zaměstnán na Mezinárodním svazu studentstva v Praze. Od roku 1952 až do
konce března 1965 praooval na býv. ministerstvu
státní kontroly - po reorganizffcích na býv. Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky, zpočátku
jako referent, později jako vedoucí referátu a vedoucí odboru pw kontrolu ministerstva školství a
kultury. V této funkci setrval až do reorganizace
pracoviště v roce 1963, kdy byl zařazen jako vyšší
kontrolor na stejném úseku. V roce 1965 přešel na
býv. Ústřední správu geodézie a kartografie, kde
zastával funkci vedoucího kontrolního odboru. V této funkci setrval až do reorganizace úřadu v dilsledku federalizace. V souvislosti s tím a proto, že
zákonem o důchodovém zabezpečení bylo mu umožněno odejít do důchodu již v 55 letech, požádal
o přiznání dť'1chodu.
Soudruh Plšek začal pracovat aktivně politicky již před nastoupením základní vojenské služby.
Již v 19 letech se začal zajímat o politiku Komunistické strany Československa a v roce 1935 se
stává členem místní jednoty proletářské tělovýchovy a roku 1936 jednatelem 8. okresu Federace proletářské tělovýchovy. V roce 1935 se stal členem
Svazu přátel SSSR a "Solidarity".
Po příchodu z vojenské služby v roce 1939
účastní se. ilegální činnosti v KSČ v Pardubicích a
z jara roku 1940 byl vybrán pro funkci vedoucího
okresního stranického vedení (trojky). V září 1940
byl zatčen, vězněn v rť'1zných nacistických vězeních,
odsouzen ke třem letům káznice. Trest si odpykal
v káznici Gollnow. Po odpykání trestu byl poslán
do Terezína a nakonec do koncentračního
tábora
Dachau.
Po návratu z koncentračního
tábora pracoval
politicky v KSČ v Pardubicích na Slovanech, nejdříve jako jednatel, později jako předseda místní
organizace. Na vysoké škole jedno období pracoval
jako člen výboru. Na ministerstvu státní kontroly
zastával funkci zapisovatele celozávodního výboru
KSČ po několik období, jedno období byl členem
obvodní revizní komise KSČ v Praze 16 a pak byl
povolán k výkonu funkce předsedy základní organizace, kterou vykonával až do roku 1963. Po přechodu do Ústřední správy geodézie a kartografie
byl zvolen do výboru závodní organizace KSČ a
nyní vykonává funkci předsedy za KSČ ČÚGK.

Propujčení státního vyznamenání
"Za zásluhy o výstavbu"
President republiky Ludvík Svoboda propůjčil státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu" ing. Oldřichu Piš k o v i u příležitosti jeho 55. narozenin za
vynikající výsledky v řízení kontrolní činnosti na
úseku Českého úřadu geodetického a kartografického.
Soudruh ing. Oldřich Plšek se narodil 30. července 1914 ve Zminném, okres Pardubice. Pochází
z dělnické rodiny, po absolvování základního vzdělání vyučil se řemeslu strojně zámečnickému. Po
vyučení byl rok nezaměstnaný. V roce 1932-1936
pracoval jako dělník v továrně na obuv Kovařík a
Vokřínek v Pardubicích. Po návratu z vojenské služby koncem února 1939 byl nějaký čas bez práce.
Potom pracoval u různých - vesměs stavebních
firem v Pardubicích a 23. 9. 1940 byl zatčen, vězněn a odsouzen pro ilegální činnost v KSČ. Od té
doby prošel různými vězeními, káznicí a koncentračním táborem nacistického Německa, až do konce války.

V roce 1968 byla ing. Plškovi udělena plaketa
k 50. výročí vzniku Československé republiky jako
účastníku národního boje za osvobození. S. ing.
Plšek celý svůj dosavadní život aktivně zasvětil
věci dělnické třídy a národa nejen jako odbojový
pracovník, ale i jako stranický funkcionář. Jeho
vynikající pracovní výsledky byly dosaženy na základě odborných znalostí a zkušeností, na základě
nekompromisního,
ale spravedlivého řešení všech
záležitostí, což je třeba zvláště ocenit jako u dlouholetého pracovníka na úseku kontroly. Přitom soudruh Plšek se vždy vyznačoval citlivým přístupem
k problémť'1m jednotlivých pracovníků resortu i občanť'1. Jeho řízení v oblasti kontroly přispělo podstatně k plnění úkolů resortu, zejména co do zefektivnění jeho ekonomiky.
GratulUjeme s. ing. Oldřichu Plškovi k propť'1jčení státního vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu"
a do dalších let mu přejeme pevné zdraví a spokojené užívání zaslouženého dť'1chodu.
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Ze života Střední průmyslové §koly
zeměměřické v Praze

b) Odborné předměty: geodézie (15 týdenních
hodin), geodetické počtářství (11 týdenních hodin),
mapování (9 týdenních hodin), fotogrammetrie
(5 týdenních hodin), pozemkové úpravy (2 týdenní
hodiny), ekonomika (3 týdenní hodiny) a odborná
praxe (15 týdenních hodin).
c 1 Z nepovinných předmětů musí přispět k profilu absolventa též vybranné stati z oboru (6 týdenních hodin), psaní strojem (2 týdenní hodiny)
a řízení motorových vozidel (2 týdenní hodiny).
Počty vyučovacích hodin v závorkách znamenají počty během celého čtyřletého studia (viz
obdobný článek v č. 8/1968 GaKO).
Kvalita absolventů bude posuzována zejména
podle jejich praktických znalostí, které získají především v předmětech zeměměřické rýsování a odborná praxe. Předmět - odborná praxe - je proto
považován jako jeden z nejdůležitějších předmětů
na škole. Odborná praxe se v podzimních a jarních měsících koná v terénu, v zimním období
v řádně vybavených odborných pracovnách ve škole. Praxe v terénu a na vyhodnocovacích přístrojích fotogrammetrických
mají charakter laboratorních prací, při nichž se žáci musí naučit spolehlivě a odpovědně používat i nejpřesnějších
a nejdražších přístrojů. Podle nových osnov bude se
třída při nich dělit na tři oddíly, z nichž každý
povede jeden profesor. Každý oddíl bude dále rozdělen až na čtyři pracovní skupiny. Při ostatním
praktickém výcviku se bude třída dělit pouze na
dva oddíly.
Dílčí praktická cvičení jsou doplňována 1 až
3týdenními souvislými praxemi na konci každého
školního roku, jejichž úkolem je zapojit žáky do
komplexního řešení rozsáhlé zeměměřické práce.
Kromě toho organizuje škola o prázdninách 4 až
6týdenní dobrovolné zeměměřické brigády, kde žák
pracuje u podniku jako figurant nebo technik.
Nezbytný doplněk praktických
cvičení tvoří exkurze do takových zařízení, která škola nemá.
Návrhy nových osnov byly projednány v připomínkovém řízení a mají být schváleny ještě do
zahájení školního roku 1969/70.
Připojené tabulky vyjadřují klasifikační
výsledky jednak na konci školního roku, jednak
li maturitních
zkoušek.

Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze
byla Výzkumným ústavem odborného školství pověřena jednak vypracováním nového učebního plánu, jednak jeho projednáním s ostatními zeměměřil;kými školami, úřady a podniky.
Střední průmyslové školy zeměměřické mají
za úkol pro obor geodézie a kartografie připravit
střední techniky s všestrannými znalostmi odbornými, s přiměřenými dovednostmi v praktickém
měření v terénu i v měřických kancelářských pracích. Je ovšem žádoucí v žácích vypěstovat charakterové vlastnosti a pracovní návyky s potřebnou
intelektuální úrovní, aby byli schopni po absolvování školy samostatně studovat a doplňovat si znalosti nové techniky.
Školy připravují absolventy především pro pracoviště Českého úřadu geodetického a kartografického a jeho podřízených ústavů a podniků i pro
pracoviště národních podniků stavebního charakteru, národních výborů, dolů a projekčních ústavú.
Se zřetelem k pracovním náplním uvedených
pracovišť, jsou žáci zejména vychováváni pro
1. zhušťování geodetických
základů, zaměřování
polygonových pořadů, podrobné mapovací práce
polohopisné
i výškopisné,
fotogrammetrickou
signalizaci,
vyhodnocovací,
výpočetní a konstrukční práce,
2. údržbu map a evidenci nemovitostí,
3. speciální geodetické práce v investiční výstavbě
prúmyslové a bytové,
4. detailní geodetické práce při hospodářsko-technických úpraváoh pozemků,
5. konstrukční, zobrazovací a modelové práce při
vyhotovování plánů a map.
Na základě dúkladného
rozboru požadavků
praxe na absolventy středních škol byly loňské
návrhy učebních plánů pozměněny a počty hodin
odborných předmětů takto upraveny:
a) Základní odborné předměty: technické kreslení (4 týdenní hodiny), zeměměřické rýsování
(9 týdenních hodin), kartografie a polygrafie (3 týdenní hodiny) a stavitelství (2 týdenní hodiny).
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VI. zasedáni redakěni rady
mapy světa v měř. 1 : 2,5 mil.
Podpisem závěrečného protokolu skončilo dne 12.
června t. r. VI. pracovni zasedáni redakčni rady
mapy světa v měř. 1: 2,5 miL, které podle předchozích závazki'l převzatých býv. Ústředni správou
geodézie a k'artografie uspořádal Ces'ký úřad geodetický a kartografický.
Jednáni se uskutečnilo
v Riegerově sále Obecnlho domu hl. města Prahy
ve dnech 3.-12. června 1969.
Zasedáni se zúčastnily všechny geodetické a
kartografické
služby, 'které se podUeji na tvorbě
plapy, tj. služby Bulharské lidové republiky, Ceskoslovenské socialistické republiky, Maďarské lidové
republiky, Německé demokootické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.
Tvorba a vydáni mapy světa je unikátnim edičnim
počinem v současném vývoji světovék!artografie,
a to obsahovou koncepci edice, zptl.sobem mezinárodnl spolupráce na jeji tvorbě a vydáni a v neposledni řadě též časovým předpokladem
vydání
celého souboru mapy.
Dosud bylo vydáno 125 mapových listi'l (včetně
listi'l překrytových) z plánovaného souboru 244 listl1 základnlch a 28 listi'l překrytových na přechodech mezi různými druhy použitých kartografických zobrazenI. Z tohoto celkového počtu vydaných listi'l bylo od poslednlho zasedáni redakční
rady (1968, Rumunská
socialistická
republika)
vydáno 52 listi\; přitom se u některých listi'l přikročilo již ke 2. vydán!. Potěšitelné je, že' v minulém roce bylo reali~ováno též vydání prvních listi'l
z oblasti Austrálie ' o Oceánie, jejichž zpracování
přev~ala československá služba. Byly vydány listy
163-Kermadec Islands, 182-Whangarel,183-Chatham
Islands a 200-South Australian Basin, Ea~tern Part.
Letošní zasedáni redakční rady posoudilo obsahové zpracování dalších 31 listi'l mapy včetně 5 mapových listi'l zpracovávaných v ČSSR. Tyto mapové
listy jsou součástí edičního titulo'vého plánu Českého úřadu geodetického a kartografického
na letošní rok. Jejich vydání se předpokládá ve spolupráci s Kartogl'afií n. p. Praha a Kartografickým
nakladatelstvim n. p. ve 4. čtvrtletí 1969. Tim bude
splněna polovina celkovéhO' úkolu z 18 mapových
listtl., jež jsou připravovány k vydání v CSSR (kromě 2 listtl. překrytových).
Pro potřeby uživateltl. mapy a k dalšimu jejímu
zpracování byl projednán a schválen doplněný klíč
smluvených značek, který bude vydán v roce 1970.
Byly též zahájeny práce k přepracování a doplnění
dosavactni instrukce
transkripce
geografického
názvo'sloví na mapě světa zejména s přihlédnu Hm
k výsledktl.m konference Organizace spojených národi'l, konané v 2enevě v roce 1967. V této souvislosti byla též diskutována obecná problematika
transkripce geografického názvosloví pro země jihovýchodní Evropy.
V oblasti propagace a odbytu mapy byly vyměněny informace o zkušenostech při prodeji mapového souboru a přikročeno k závěrečné fázi tvorby
společných'
propagačních
materiáltl., jež budou
obsahovat přehled kladu mapových listtl., jejich
názvy v angličtině a ruštině a stručnou charakteristiku obsahu mapy světa v měř. 1: 2,5 mil. Současně bylo diskutováno o možnostech kompletizace
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mapových llsttl. v rozsahu svět'adíltl. a jiných regionl1 jako mapových siQubortl.'doplněných rejstříkem
apod. Bylo též diskutováno o možnostech využití
mapy světa jako vhodného podkladu pro zpracovánl tematických map rtl.zného druhu.
Byly posouzeny vědecké zprávy jednotlivých
delegací O> zkušenostech získaných při přípmvě a
tvo-rbě mapy. Tato pojednání budou zahrnuta do
sbQrníku, který po skončení 1. vydáni mapy bude
stálou dokumentací o podmínkách a výsledcích
práce na tvorbě souboru. Československá delegace
předložila k posouzeni pojednání o sjednocení hustoty sidel v mapě světa v měř. 1: 2,5 mil. Veškeré
podněty z těchto zpráv budou předmětem dalších
diskusí o možnostech
realizace
pro dokončení
tvorby a opakovaná vydání mapy v budoucnosti.
Československá delegace se aktivně zúčastnila
celého pl'ogramu zasedání, zejména však v otázkách dalšího využití mapy světa pro zpracování
tematických
soubori'l, v otázkách názvosloví na
mapě a názvoslovné problematice vtl.bec a v problematice odbytu mapy. Úkoly vyplýwjící ze závěrečného 'protokolu zasedání budou konkretizovány tak, aby bylo zajIštěno jejich plnění a tím i
příprava pro budoucl VII. zasedání redakčni rady
mapy, jež se pI'edpokládá v roce 1969 v Moskvě.
Zasedánl redakční rady mapy v Praze proběhlo
v pracovním tvi'lrčim ovzduší a svými konkrétními
výsledky vytvořilo zdárné předpoklady pro další
pokračováni prací tak, aby v několika málo pI'ištích létech bylo dok'ončeno zpoocování celého mapového souboru. Přispělo tak k reali2Jaci dlouholetého úsilí zúčastněných
kartografických
služeb
na rozsáhlém úseku ediční spolupráce, který by nebylo možno v dohledné době obsáhnout výrobnimi
kapacitami jednotlivých státi'l. Spolupráce v této
oblasti je proto všemi .zúčastněnými pokládána za
trvale výhodnou; její další konkrétní formy budou
předmětem příštích úvah.

Odborná skupina automatizace CVTS pro geodézii
a kartografii uspořádá dne 29. září 1969 od 9.00
hodIn ve Slovanském domě v Praze 1, Na příkopě
22, v sále Č. 5 seminář na téma
"DIGITÁLNÍ VYJÁDŘENÍ TERtNNI

PLOCHY PRO

DCELY AUTOMATIZOVANÉ PROJEKCE STAVEB"
Na semináři budou projednány problémy související s tvorbou a exploatací digitálního modelu terénu
na samočinném počítači na podkladě informací
zjištěných geodeticky, fotogrammetricky
nebo kartometricky. Bude přednesena koncepce a výsledky
zkoušek československého
modelu i zahraniční
zkušenosti.
Přihlášky zájemcl1 je možno zaslat do 5. září 1969
na adresu ing. Bohumil Volfík, Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický, Praha 1,
tI'. Politických vězňi'l' 12. Vložné Kčs 110,- pro
člena ČVTS, pro jiné zájemce 150,- Kčs.
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Seminář
o programově řízených kreslicích
koordinátografech a digitalizátorech
Dne 17. června 1969 se konal v Praze ve Slovanském domě seminář o programově
řízených kreslicích koordinátografech
a digitalizátorech.
Touto akcí se naší technické
veřejnosti představIla od bor nás
'k u p i n a pro
a u tom a t iz a c i České vědeckotechnické
společnosti pro geodézii a kartografii.
Účast na semináři
překonala
očekávání
přípravného výboru, protože se dostavilo o 100 účastníků Víc, než se předpokládalo.
To způsobilo i určitoU' tíseň v zasedacím sále, za což se dodatečně
omlouváme. Sál však nebylo možno vyměnit.
Podle našeho názoru splnil seminář svůj účel.
Ukázalo se totiž, 'že je živý zájem o moderní technologie spojené s využitím výpočetní a zobrazovací
techniky při zpracování
geodetických
informací a
že naprostý
nedostatek
této techniky
na našich
pracovištích,
který způsobil 8-10leté
technologické zpoždění proti vyspělým státům, není důsledkem zaostalosti našich technických
pracovníkfi., ale
okolností,
které se zcela vymykají
jejich vlivu,
a které bude i v nejbližší budoucnosti těžko řešit.
Výzkumný ústav matematických
strojů vyvinul
automatický
koordinátograf
DlGIGRAF, jeho výroba však bude pokračovat
hlemýždím tempem. Podle informace
výrobce, n.p. Konštrukta
Trenčín,
bude možné dodat první koordinátograf
pro geodézii až v roce 1971. Je otázkou, na jaké úrovni bude
v této době obdobná technika na Západě. Při tom
je třeba si uvědomit,že
ze socialistických
států nemůžeme nic čekat, a že jsme tudíž zcela odkázáni
na dovoz z KS. V NDR se sice řadu let vyvíjí automatický
koordinátograf
CARTI:MAT, avšak firma
VEB Car! Zeiss Jena s námi jednostranně
přerušila
styky, ačkoliv byla informována
o tom, že o uvedené zařízení máme zájem. Totéž se stalo ve styku
s Polskem, kde se rovněž vyvíjí obdobný koordinátograf. Je proto třeba předpokládat,
že ani NDR
ani PLR buď ve vývoji neuspěly, anebo nemají zájem o styky s námi.
Těm, kteří
se nemohli
semináře
zúčastnit,
předkládáme
v tomto čísle referáty o programově
řízených kreslicích
koordinátografech,
které byly
na semináři předneseny.
Saga

Zkušenosti s automatizací geodetických
prací v Zemském úřadu pro pozemkové
úpravy v_Hessensku
Ceská vědeckotechnická
společnost pro geodézli a
kurtografii, odborná skupina pr:o automatizaci, pozvala
do Prahy Dr. Eduarda Lan g a, technického
ředitele
Zemského úřadu pro pozemkové
úpravy
(Landes'kulturamt) ve Wiesbadenu (NSR), který dne' 8. dubna 1969
přednesl přednášku na uvedené.téma. Pro seznámenI širšIho okruhu čtenářil uvádIme některé hlavnI myšlenky
jeho zajImavé přednášky.

Úvodem uvedl dr. Lang, že již od r. 1935 pracuje na úseku pozemkových
úprav. V roce lW,C
byli geodeti postaveni před úkol zVýšit technickou
úroveň
pJzemkových
úpmv
současně
s jejich
urychlením. K tomu měli tři možnosti: zvýšení počtu pr,acovníků museli ~amítnóut vzhledem kvetu
ministra financí a vzhledem k tomu, že nebyl') tolik spectalistů
k dispozici. Možnost podnícení ZElměstnanců k vyšší píli nemohli rovněž použít, protože na tomto úseku se pracovalo již velmi intenzívně. Zbývala proto jedině třetí možnost, a to hle,
dání cest použitím nové techniky. K tomu Je nutno
dodat, že práce na pozemkových
úpmvách !lIc'Hy
v té době tuto strukturu:
technickoprojekční
i:';mnost 42 %, geodetické
práce 44 % a správní činnost 14 %.
V Německé spolkové republice je podstata ma·
jetkové držby založena na hodnotě pozemku jednotlivého vlastníka.
Před novým rozdělením
pozemků slouží jako mapový podklad pro vceňování
stará katastrální
mapa. Pak je navržena a postavena síť polních cesta
vodotečí, což též pmvádí
pozemkový @ad. Po omezníkování
této sítě dojde k zaměření nového stavu, vyhotovení nové mapy, výpočtu plocha
k sestavení nového
operátu.
Problém byl v tom, jakým způsobem v tehdejší dbbě automatizovat
práce, odpovídající vlastně novému měření.
Pro měřické práce byly nasazeny r e d u k Š ní
t a c 11 y m e t r y firem
Zeiss, Wild a Kern. Pro
výpočetní práce bylo v roce 1957 vybudováno výpočetní středisko,
vybavené
samočinným
počíta·
čem Z 22. To se však ukázalo nedostatečným,
a
bylokonst'atováno,
že pro geodetické
práce chybí
speciální
reřízení.
Zvlášť to 'tyl vhodný přístroJ
pro automatickou
kresbu, přístroj proautomat!cké
určování výměr 'a především :pak vhodný přístl"új
pro měřické práce 'aspoň s částečnou ,automatizací.
Nyní je možno konstatovat, že se pracovníkům hesseřlského pozemkového úřadu podařilo ve spoluprií
ci s výrobou' žádané přístroje vyvinout a zavé'.;t do
pmxe.
Nejprve se dr. Lang zmínil o třech přístrojích,
které je již možno dnes poklád'at za historic';:é.
Prvním z nich je ,automatický koordinátograf
Z 60,
který vznikl jako společný výsledek vývoje firem
Wild ,a Zuse. Přesto, že tento přístroj pouze vynáší
Qody, kolem nichž kreslí kroužek, bylo s nIm od
jeho zavedení v roce 1958 dosud vyneseno asi 1,8
miliónů bodů na území :asi 200 000 ha v m'jřltlm
1 : 2000. Potřebná do'bak
vynešení 1 listu faapy
s 800 až 900 body a výměrou 100 ha činí 2 a:~ 3
hodiny. Tento koordinátogr,af
byl v roce 1968 nahraten automatickým
kreslicím
koordinátografem
A r i s t o ma t.
Dalším přístrojem, určeným pro grafické, určování výměr, byl Z 80. Jeho zákl,adem je- Ottův valivý planiometr,
který byl doplněn automatickou
registrací, :klávesnicí, čítačem a děrovačem děrné
pásky. Tento planimetr je používán především ke
vceňov,acím
výpočtům,
pro které svou přesností
plně ,postlačuje. Roční výkon činí ,asi 30000 ha,
takže jen tento přístroj přispěl k uvolnění 45 pracovníků pro jiné práce.
Při této příležitosti
se dr. Lang zmínil o dvou
přístrojích
pro automatické
určování ploch, které
konstruovali
pracovníci pozemkových
úpr,av: je to
Lem a t a In t e g r o m ,a t. Oba pracují na ekvidistlantním principu, jejich konstrukce
je poměrně
složitá a přes úsilí se je nepodařilo zavést do sé-
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Od roku 1968 místo pllvodního Z 60 se používá
riové výroby. V pr,axi jepoužIván
Z 80, 'a v někteautomatický kreslicI koordinátograf A r i s t o, jehož
rých zemIch NSR se začal v posle dnI doběpoužI:
řízení z,ajišťuje jednoúčelový
počítač Geagraph
vat Di g i m e tel', což je vlastně snImací přIstroj
3000. Kreslicí rychlost je 4 m/min. při přesnosti
pro automatické odměřovánI polárních souřadnic,
0,1 mm. Čísla a značky se tisknou zvláštnIm zařIz kterých se potom výměry poč1tajI analyticky na
zením. Po delších pokusech podařilo se jim nalézt
samočinnémpoČ1t,ači.
vhodné tuše a fólie, přesto že je též možno proTřeHm ze zmIněných přístrojů, určených pro
vádět rytinu. Děrná pásk:a s údaji potřebnými pro
automatIZaci geodetických měření, byl kód o v Ý
kresbu je vložena do počItače Geagraph 3000, ktet h e o dol i t, vyvinutý v jedné verzi ve spoluprárý p,ak řídí kresbu mapy.
ci s firmou Fennel a v druhé verzi s firmou Kern.
Přestože tyto přístroje byly v poslednI době překoNejprve se vyhotoví předběžná mapa, nejčasnány dokonalejšími
digitálními theodolity se zatěji v měřítku 1 : 5000, jejíŽ kresba trvá 5 až 10 h.
budovaným elektrooptickým
dálkoměrem (viz Mi- Na této mapě zjišťuje příslušný pracovník omyly a
chalčák, S.: Poslední pokroky vo výrobe geodeticchyby, které vznikly jednak při vyhotovovánI páských prístrojov, GaKO, 1969, Č. 3,' str. 55-60, Č. 4,
ky, ale též chyby z geodetického měření. Po evenstr. 81-84), nemajI kódové theodolity jen význam
tuálnI opDavě pásky pro kresbu se vyhotoví nová
prllkopnický a historický, ,ale v Hessensku jsou dopáska, která obsahuje příslušné příkazy pro koorsud plně použIvány v pmxi. Základní koncepce je
dinátograf, a která je tak vyhotovena, aby každý
stejná jak pro Fennelllv, tak i pro Kernllv :přIstroj.
bod a každá úsečka byly kresleny jen jednou. Na
Registrace se v terénu provádí na film, který se
mapu se položí fólie, na kterou se vytisknou čísla
p<.lk v laboratoři automaticky vyvolává a na přebodll, přičemž lze tisk,acím zařízením vytisknout
vodnIku Z 84 se jeho údaje převedou do pětistopé
vedle sebe až 12 čísel. Pro správné umístění popiděrné pásky. (Bližší podrobnosti viz GaKO 1965,
su na mapu je používán zvláštní nastavovací syČ. 8, str. 210-211).
V Hessensku bylo těmito kóstém, který využívá toho, 'že koordinátograf Aristo
dovými theodolity dosud zpracováno asi 4000 filje vybaven zvláštní televizní obrazovkou. Mimoto
mil, což odpovIdá územI o rozloze asi 100 000 ha.
lze tisk popisových údajll řídit ,automaticky pomocí
Jen v roce 1948 bylo vyhotoveno asi 2000 filmů,
zvláštní pásky.
jejichž provoznI spolehlivost je tak vysoká, že ani
jeden z těchto filmll nemusel být znovu přeměřen.
Ze vstupních údajll, pomocí nichž je kreslena
mapa, lze vypočíst a vytisknout hodnoty oměrných.
Obsluha kódových theodolitll je velice jednoJejich umIstění na mapě do správné polohy je říduchá. Měřič jen provádI cHen! a nastavuje indi·
zeno zvláštním programem. Mimoto lze pomocí
kační údaje na čIselnI'ku. Zcela odpadá vedenI záurčitého programu provést kresbu rllzných popisopisnIku, a Hm i nutnost zapisov,atele. U Hessen·
vých údajll na fólii, j'nko např. čísla parcel, náského úi'adu pro pozemkové úpDavy zacvičili pro
zvy míst a tratí, a to v potřebných velikostech.
obsluhu kódových theodolitů zkušené figuranty, což
Zpllsob použiti dvou fólií, originální :a příložné fóse jim dobře osvědčilo. Inženýr, který řIdI práce,
lie s čísly bodů, umožňuje též automatické vyhomllže se pak zcela věnov'at vl:astní organizaci mětovení novoměřických náčrtll. Tím lze tyto náčrty
řické práce.
vyhotovit nejen s vyšší kVialitou, ale též přispět
Děrné pásky, získané z filmového převodnIku
ke značné úspoře ruční práce, což se též projeví
Z 84, se dále zpracovávajI na samočinném počítave větší spolehlivosti i při údržbě katastru.
či Z 23. Provádějí se výpO'čty délek z paralaktických
úhlll, poč1tajI se souřadnice polygonových Ipořadů
Tímto zpllsobem se podařilo v Hessensku autoa bodů :podrobného měření. Drobné výpočty přematizovat práce od registr,ace měřických údajll až
devštm kontrolnIho
charakteru
se provádějI na
po vyhotovení nové mapy. Úč,ast člověka byla z ceelektronickém kalkulačnIm stroji Olivetti Programlého procesu vyloučena a ponechána mu pouze říma 101. PočItač Z 23 je používán 8 let, před tIm
dící ,a kontrolní činnost. Mapa, jejíž vyhotovení
byl použIván Z 22 a v poslednIch třech letech byl
dříve trv,alo 2 až 3 týdny, mllže být nynI vyhotonas'azenpočítač
Z 31. Na tomto počítači jsou provena včetně popisu za 3 až 4 hodiny. Ale ještě
váděny veškeré práce, které souvisejí s výpočty
dfiležitějším přínosem je zvýšení spolehllvosti geovýměr, a též všechny evidenčnIpráce.
detických prací, což je rozhodující předností autoPrO' výpočty výměr byly na jednotlivých úřamatizace.
dech pro pozemkové úpravy vyhotovovány dálnoObdobně další přínos automatiz,ace je na úseku
pisem děrné pásky, na nichž byla vyděrována čísla
evidenčních pr,ací při vyhotovování nových opebodll po skupinách.
Souřadnice
pak byly podle
rátll, kde proti ručnImu zpracování bylo dosaženo
těchto čIsel 'bodll tříděny, zaznam~nány ,a potom
téměř 80% časové úspory. V Hessensku je evidence
použity k výpočtu výměr a délek. Nevýhoda spoobcí a zemědělských podnikll vedena na děrných
čIvala v tom, že jednotlivé chyby, např. přehození
štítcích. Používá se jí především pro účely náčIsel bodll, byly zjištěny až po skončení celé prárodohospodářského
plánování.
ce po vrácenI elaborátll na jednotlivé úřady, kde
musel být celý elaborát opravován ručně. PochoVýpočetnI středisko Zemského úřadu pro popitelně, že takovéto dodatečné práce byly nepřízemkové úpravy veWiesbadenu
se podílí na ,autojemné a narušov,aly celouaťltomatizaci.
NynI se
matizaci ještě dalších činností. T,ak např. zpracozllstalo u vyhotovování řIdících pásek s čIsly bodll
vává rozsáhlé statistické údaje pto vodohospodářu jednotlivých úřadll, ,ale souřadnice pro jeden neské účely. Více než 800 měřících stanovišť podává
bo několik listll mapy jsou uloženy V magnetické
prllběžně údaje o stavu pozemních vod, které se
paměti počItače Z 31. ZvláštnI pracovník provádI
nepřetržitě zpracovávají 'a vyhodnocujI. Dalším vykontrolu a chyby opDavuje pomocí korekční pásky.
užiUm je zpracovávání mapových podkladů na záSoučasně jsou též porovnávány výsledky z hlediskladě měřenI kódovými theodolity pro účely proka dovolených mezí. Teprve na základě zkontrolojektování a vytyčování silnic, vodotečI, odvodnění
vaných údajll jsou vyhotoveny děrné pásky pro
,apod. K těmto účelllm se vyhotovují vrstevnicové
automatickou kresbu.
.
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plány. Automatická kresba vrstevnic nebyla dosud
vyřešena, ale používá se tzv. trojúhelníkové metody, pomocí níž se kreslí vrstevnice ve tvaru lomených přímek. Dalšími aplikacemi jsou zpracování
různých statistik pro účely. pozemkových úpnav,
rtlzné výpočty při projekci polních cest a některé
administrativní
agendy, jako např. výpočty mezd
apod.
V letošním roce bude výpočetní středisko vybaveno novým samočinným počítačem typu IBM
360/25 se třemi paměťmi na magnetických discích,
které nahnadí počítače Z 22, Z 23 a po přepracování programtl též počítač Z 31. Uvažuje se o větším

využívání magnetické pásky, přičemž pro vstupy a
výstupy se dále počítá s děrnou páskou.
Závěrem poukázal dr. Lang ještě na vliv ·automatizace na úroveň kVlalifikace, který se projevuje
posunem úkolů jednotlivých funkcí k výše hodnoceným činnostem. T,ak inženýr s vysokoškolským
vzděláním (Diplomingenieur) se stále více než dříve věnuje řízení, plánování 'a organizaci pnací.
Technik s vyšším odborným vzděláním (FachschulIngenieur) přebírá práci inženýma
obdobně technik s nižším vzděláním (Vermessungstechniker)
musí zajišťovat činnost, prováděnou dříve technikem s vyšším odborným vzděláním.
F. Stlar

1. Technologie zaměřováni vlicovacich bodii THM
rádiovfmi dálkoměry, VúGTK, Praha 1966, 33
stran textu, 28 stran příloh.

py pro měření vodorovných směrů, svislých úhlů
a délek. Výpočet je rozdělen na několik etap: výpočet standardní délky, fyzikální redukci, výpočet
výšek, matematickou redukci a určení souřadnic
vlícovacích bodů.

2. Technologie měfeni délek geodimetrem NASM2A, VÚGTK, Praha 1966, 45 stran textu, 22 stran
příloh.
3. Technologie zaměřováni bodii bodového pole malými světelnfmi dálkoměry, VÚGTK, Praha 1968,
26 stran textu, 29 stran příloh.
4. Technologie měfeni délek malými světelnými
dálkoměry pro speciálni účely inženfrské geodézie, VÚGTK, Praha 1968, 12 stran textu.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze vydává v posledních letech návrhy technologických postupů pro různé geodetické
práce.
Uvedené čtyři technologie
pojednávají
o aplikacích měření délek světelnými a rádiovými
dálkoměry v geodézii v ČSSR. Autorem těchto
technologií je dlouholetý vědeckovýzkumný pracovník VÚGTK Ing. Bořivoj D e Ion g, CSc., který
se specializoval především na aplikaci světelných
a rádiových dálkoměrů v geodézii.

1. Technologie zaměřování
vlícovacích bodů
THM rádiovými dálkoměry obsahuje technologický
postup zaměřování geodetických bodů pomocí dálkoměrů typu tellurometru.
Technologie je zpracována pro zaměřování vlícovacích bodů při mapování v měř. 1:2000 a 1:5000,
kdy střední polohová chyba v určení bodů dovoluje
použití rádiových dálkoměrů MRA-1, MRA-2 a GET81.

.

V obecných technologických pokynech jsou uvedeny základní pokyny pro zaměřování polohy geodetických bodů rajóny, tj. výběr vhodných přístrojů, způsoby určení bodů, organizační pokyny, složení měřické skupiny, její úkoly apod.
Technologie měření a výpočtu je rozdělena do
dvou částí pro měření bodů při mapování v měř.
1:2000 a 15000. Obě statě obsahují zásady a postu-

V závěrečných poznámkách jsou stručně shr·
nuty výsledky ově'řovacích zkoušek, které prokazují správnost technologie.
Přílohy sestávají z pomocných tabulek a nomogramů, usnadňujících výpočet a jeho kontrolu.
Dále jsou připojeny vzorové formuláře k zápisu
měření a k výpočtu polohy vlícovacích bodů.
2. Na základě výzkumných prací, ověřOvacích
zkoušek a několikaleté zkušenosti byla sestavena
základní technologie měření délek geodimetrem
NASM-2A, zajišťující dosažení vysoké přesnosti
měření a výpočtu délek. Geodimetr NASM-2A je
určen především k přesnému měření délek v geodetických sítích a ve speciálních
geodetických
pracích. Technologie předpokládá znalost obsluhy
přístroje a návodu měření.
V technologických a organizačních pokynech
autor uvádí rozsah měření délek, průměrný počet
možných observačních nocí v závislosti na měřené
délce, všeobecné pokyny pro umístění dálkoměru
při měření, složení měřické skupiny, její úkoly
atd.
Technologie přípravy geodimetru
k měření
obsahuje pokyny pro přípravu geodimetru k měření. Příprava se dělí na tři pracovní procesy:
temperování dálkoměru, směrování přístroje i odrazného systému a seřízení čtení při měření na
odrazný systém a světelný konduktor.
'
Ve stati pojednávající o technologii měření délek jsou uvedeny zásady zajišťující dosažení maximální přesnosti. Nejprve je vysvětlen pojem měřické série. V následujícím textu je popsáno měření meteorologických prvki'l, jsou vysvětleny údaje
potřebné k matematické redukci, změny doměrků
během měření, charakteristika
pozorovacích podmínek a měření za zhoršených pozorovacích podmínek. Nakonec je popsána metodika měření, přístrojové kontroly a cesty vedoucí k upřesnění fyzikálních redukcí měřených délek.
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Technologie výpočtu délek je rozdělena podle
postupu výpočtu výsledné délky na výpočet doměrků, výpočet standardních
délek, fyzikální a
matematickou redukci. Ve všech částech vypočtu
jsou v technologii uvedeny jednoznačné pokyny
pro výpočet v závislosti na podmínkách měření a
základní matematické vztahy.
V závěru je zdůrazněno, že technologie byla
vyzkoušena a ověřena v provozních podmínkách
během sedmi let.
V příloze je přjpojen soubor tabulek a nomogramů, potřebných především k výpočtu redukovaných délek. Přilohy obsahují také vzorové formuláře pro měření a výpočet délek.
3. Technologie zaměřování bodů bodového pole malými světelnými dálkoměry se týká určování
bodů podrobné trigonometrické
sítě, zhušťovacích
a pevných bodů pro THM. Základní metodou určení bodů je rajón, u něhož se kombinuje měření
horizontálních
a svislých úhlů s měřením délek
světelnými dálkoměry.
V obecných pokynech jsou uvedeny způsoby
zaměření rajónů v závislosti na druhu zaměřovaných bodů, složení a úkoly měřické skupiny, zásady k dosažení požadované přesnosti měřených délek a vhodné přístroje k zaměřování polohy bodů
pomocí rajónů.
Technologie měření obsahuje postup zaměřo·
vání geodetických bodů. Po doporučeních k vhodnému umístění theodol1tu a dálkoměru následují
pokyny o měření vodorovných směrů a svislých
úhlů. Dále je popsán způsob měření meteorologických prvků a délek světelným dálkoměrem.

obzor
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V závěru autor upozorňuje na ověřovací zkoušky s geodimetrern AGA-6 a dálkoměrem EOS, které
prokázaly, že předloženou technologií je možno
snížit střední chyby měřených délek až na ± 5 mm.
Při sledování krátkodobých délkových změn byla
snížena střední chyba v určení délkových změn
dokonce na ± 2 mm až ± 3 mm.
Všechny čtyři technologie jsou psány stručně,
výstižně a srozumitelně; stávají se nezbytnou pomůckou pro geodety, kteří se podílejí jakýmkoliv
způsobem na měření délek a určování polohy bodfi
pomocí světelných a rádiových dálkoměrů. Zvláště
je třeba ocenit úplnost a věcnost technologií, které
ve značné míře přispívají k zavádění a využití
moderních geodetických 'přístrojů do praxe. V současné době je v ČSSR k dispozici již řada světelných a rádiových dálkoměrů; jsou to zejména
geodimetry NASM-2A, NASM-3, NASM-4B, AGA 6,
dálkoměry EOS, SVV-1, tellurometry MRA-1, MRA-2
a dálkoměry GET-Bl. Je mOžno očekávat, že v dalších letech ,budou dálkoměry v ČSSR rozšířeny
o další typy, a to jak pro měření délek při budování bodového pole, tak zejména pro různé práce
v inženýrs'ké geodézii. Z tohoto hlediska je třeba
pokládat čtvrtou technologii, zabývající se měřením délek v inženýrské geodézii za předběžnou
a prozatímní. Nejnovější typy malých světelných
dálkoměrů, např. Mekometr III (Anglie), Zeiss
SM-ll, Reg Elta 14 (Oberkochen), EOK 2000 (Zeiss,
Jena), Distomat DI 10, DI 10 T (Wild), Adisto
S 2000 (Askania), MA 100 (Tellurometr), dokazují,
že vývoj se soustředil na dálkoměry s malým dosahem délek, vhodné také pro speciální geodetické
práce.

Technologie výpočtu pojednává o výpočtu polohy
a výšky zaměřovaných bodů. Nejdříve jsou uvedeny fyzikální redukce měřených
délek, výpočet
výšek určovaných bodů a matematická redukce
šikmých délek do výpočetní plochy. Pak následuje
postup výpočtu rovinných souřadnic zaměřovaných
geodetických bodů, jejich výškové určení a výpočetní kontroly.
V závěrečném zhodnocení jsou stručně shrnuty
výsledky ověřovacích· zkoušek předložené technologie, a to jak dosažená přesnost, tak základní
technicko-ekonomické
údaje.

V každém případě je třeba uvítat vydávání
technologií pro potřeby geodetické praxe. Doufejme, že VÚGTK bude v této edici nadále pokračovat
i v ostatních oblastech geodézie. Všechny čtyři
technologie doporučuji jak zeměměřic'kým inženýrům a technikům, pracujícím se světelnými a rádiovými dálkoměry, tak i ostatní geodetické veřejnosti.

V přílohách technologie jsou opět připojeny
vzory formulářd a řada různých tabulek a nomogramů, sloužících k výpočtu redukovaných délek.

Jan k o v i i!, M.: Inženjerska geodezija (I. dio,
Geodetske osnove za projektiranje
i iskolčenje)
Technička knjiga, Zagreb, 1968. 362 str., 184 obr.,
70 tab.

4. Poslední technologie, týkající se měření
délek malými světelnými dálkoměry pro různé práce v inženýrské geodézii, je nejstručnější. V technologii jsou uvedeny postupy, umožňující zVýšit
přednost délek měřených některými typy světelných dálkoměrů, které jsou k dispozici v ČSSR.
V úvodu je zdůrazněna maximální přesnost,
které lze dosáhnout vhodnou technologií. Zvýšená
přesnost je doprovázena značným rozšířením doby
měření. S touto technologií byly získány dobré
výsledky v měření délek při stavbě mostů, zaměřování vytyčovací sítě, hloubek jam, šachet apod.
Stať, pojednávající o technologii měření délek
zvýšené přesnosti, obsahuje zásady a pokyny, jejichž dodržení umožňuje snížit jednotlivé
dílčí
chyby měřené délky. Přesnost délek se zvýší potlačením chyb zkal1brace
fázoměrné stupnice a
v určení součtové konstanty speciálním měřickým
postupem a vhodným výpo~temdélky.

Doc. Ing. Zdeni!k Nevosád, CSc.,
VAAZ Brno

Za poslední desetiletí stoupla v Jugoslávii prudce
křivka rozsahu i úrovně geodetických prací v investiční výstavbě domácí i zahraniční. Domácí odborná literatura je však zatím dosti chudá. Proto
je nutno v určitém směru pokládat práce, u nás
dobře známého Ing. M. Jankoviče, profesora geodetic'ké ,fakulty vysoké školy v Záhřebu, za práce
průkopnické.
Po druhém dílu Inženýrské geodezie, nazvaném
"Geodézie v projektování a budování komunikací",
který vyšel v r. 1966 a jehož recense byla již
v našem časopise publikována, vyšel nyní první dil
pod názvem "Geodetické základy pro projektování
a vytyčování".
Pojem "inženýrská geodézie" není dosud nikde
přesně vymezen. Autor do ní zahrnuje 1 látku, kte-
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ra Je u nás zařazována do tzv. nižší geodézie.
Rozdělení látky je dáno jednak naukovým programem fakulty, jednak nedostatkem příslušné odborné literatury.

V předmluvě, v kap. 1, upozorňuje autor na
to, že jednotlivé fáze projektování vyžadují rl1zné
geodetické podklady, jakož i různou přesnost geodeticko-topografických
prvků. Proto je v knize věnována zvláštní pozornost analýze přesnosti měření
"a priori" i řešení konkrétních přlpadl1. Výsledek
rozboru má vliv na projekt geodetických sítí, výběr měřických metod, racionální
výkon prací a
konečně i na jejich cenu.
Kap. 2, "Geodetické podklady pro projektování", pojednává o přesnosti plánů a map a geodetických základech projektování a vytyčování.
V kap. 3 "Projekt triangulačních
sítí" jsou
probírány otázky přesnosti sítě, její rekognoskace,
orientace, stabilizace, měření horizontálních
úhlli
a vyrovnání sítě.
Největší část knihy (skoro 200 stran) je věnována polygonometrii
v kap. 4 "Projekt polygonáhlí sítě". Autor zdůrazňuje, že pro inženýrské
práce má polygonizace podstatně větší význam,
než pro mapování, a že je nutné dobře se obeznámit s teorií chyb a s vlivem chY'b na přesnost výsledkli měření. V souvislosti s tím uvádí autor také
kritické připomínky
k jugoslávským
měřickým
předpisi'lm (např. pro městskou polygonizaci), jejichž kritéria žádané přesnosti jsou nejen příliš přísná, ale které jsou i v rozporu s teorií chyb a počtem pravděpodobnosti.
To nepříznivě
ovlivňuje
způsob měření i jeho ekonomii.
V kapitole jsou uvedeny různé
nání polygonových pořadů, rozbor
ocenění přesnosti měřených prvkli.
nost je věnována měření/ délek a
úhlil..

způsoby vyrovchyb pořadů a
Značná pozorhorizontálních

Obsah kap. 5 "Síť bodů určených protínáním
z měřených délek" je dán názvem kapitoly.
Vlastními vytyčovacími pracemi se autor zabývá v kap. 6 "Projekt a zřízení vytyčovací sítě"
a hlavně v kap. 7 "Vytyč ovací prvky", kde jsou
uvedeny způsoby určení vytyč ovacích prvků, užívané vytyčovací metody a jejich přesnost.
Výškového měření se týká kap. 8 "Projektování nivelační sítě". Obsahuje klasifikaci nivelace
SFR Jugoslávie, metody určení nivelační sítě na
staveništi, přesnost sítí a jejich stabilizaci.
Při značném rozsahu látky a omezeném rozsahu knihy nebylo možno všechny kapitoly zpracovat stejně podrobně, ale i tak je nová kniha cennou pomil.ckou, kterou můžeme našim geodetům
vřele doporučit. Uspořádání knihy je přehledné,
výklad dobře srozumitelný,
papír, tisk i úprava
jsou velmi dobré. Některé drobné chyby, zejména
u vzorců na str. 169, si čtenář opraví sám.
Autor připravuje ještě III. díl inženýrské geodézie, která bude pojednávat o geodeticko-topografických pracích v hydrotechnice
a o měření
deformací stavebních objektil..

(Polskij kartografičeskij
obzor Polish Cartographical
Rewiew). Čtvrtletník,
I. ročník 1969,
1. číslo, Varšava. Vydává Polskie towarzystwo geograficzne (komisja kartograficzna)
a Panstwowe
przedsiebiorstwo
wydawnictw
kartograficznych.
36 stran, barevné mapové ukázky, brožované, karton. obáJka, Cena zl. 15,-.
V červnu letošního roku bylo zahájeno vydávání
nového časopisu polských kartografil. Polski przeglqd kartograficzny. V úvodu 1. čísla tohoto čtvrtletníku charakterizují
vydavatelé současnou úlohu
a význam polské kartografie. Zdůrazňují její rostoucí význam ve společenském i hospodářském životě státu, jehož nevyhnutelným dil.sledkem je potřeba odborného časopisu určeného problematice
teorie tvorby mapy, metódám kartografických prací
a informací i kartografické
produkce. V tomto
smyslu časopis navazuje na dobré tradIce předválečných polských
kartografických
časopisil., jež
byly vydávány v létech 1923-1938.
Časopis a jeho obsah je výrazem snahy po
soustředění publikační činnosti polských kartografů, jejichž články byly dosud mnohdy sporadicky
publikovány v odborných časopisech geodetických
a geografických.
Zájem bude soustředěn na geografickou i tematickou kartografii, vědecká i technická pojednání, uplatnění kartografie ve společnosti. Tomuto cíli budou sloužit v prvé řadě odbornéčlánky a pojednání, recenze domácích a zahraničních map a atlasů, bibliografické
informace,
rozmanitosti z PLR i ze zahraničí a konečně kartografické aktuality (změny na mapě PLR a světa).
Protože nový časopis se svoji čtvrtletní periodicitou stává jedním z mála evropských kartografic,kých časopisů (čtvrtletníků)
tohoto druhu pokládáme za správné blíže informovat o obsahu jeho
1. čísla.
'Úvodní článek ,,50 let kartografie svobodného
Polska" (autor Stanislav Pietkiewitz) je pohledem
na půlstoletou historii polské kartografické tvorby
map a atlasů. Seznamuje s mapami i atlasy, jež
byly zpracovány před 1. světovou válkou, s tvorbou
v průběhu války významně ovlivňovanou nadějí
na blížící se zrod nezávislého polského státu. Článek dále ukazuje rozvoj kartografických
prací ve
svobodném státě a tématickou rozmanitost mapové
tvorby, zahrnující topografické
mapy, turistické,
letecké, hydrografické,
geologické, geomorfologické, půdní, statistické" historické, školní aj. mapy
a atlasy, které byly zpracovány a vydány v období
mezi světovými válkami. První část přehledu o 50
letech kartografie svobodného Polska je zakončena
hodnocením popisovaného období polské kartografle z hlediska jejího vědeckého rozvoje.
Pojednání "Z problematiky
tematické kartografie" (autor Lech Ratajski) se zabývá perspektivami výzkumných prací v oboru tematické kartografické tvorby. V prvé řadě je třeba zabývat se
zhodnocením
informačních
materiálů
z hlediska
možnosti· jejich využiH pro tvorbu mapy, dále kartografickou interpretaci
jevů na základě současných grafických vyjadřovacích
prostředků,
generalizací na mapách 'a v neposlední řadě otázkami
technického zpracování tematických map a jejich
efektivního využití. Pojednání potom konkretizuje
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směry potřebného výzkumu v oblasti podkladových
informačních mater,láli't a charakterizuje
okruh
otázek grafického zpracování map v souvislosti
s kartografickými metodami. Zvláště se zdi'trazňuje
odpovědnost a náročnost kartografické
generalizace v tematických mapách, a to z hlediska druhovosti i kvantitativních
ukazatelů zobrazovaných
jevi't; připomíná se i specifičnost otázek generalizace map sestavených s využitím elektronkových
počítacích strojů.
.
Kartografická terminologie je tématem článku
"Problematika vícejazyčné kartografické
terminologie" (autor Tadeusz Michalski). Autor hodnotí
záslužnou iniciativu Mezinárodní kartografické asociace (ICA) při zpracování mnohojazyčného kartografického slovníku. Práce je příčinou nezbytného
seznámení se s kartograficko.u literaturou
jiných
národů a tím prostředkem k rozvoji mezinárodní
spolupráce. V článku se poukazuje na těžkosti takovéto rozsáhlé práce a konstatuje se užitečnost
účasti na tvorbě .slovníku. Stálým srovnáváním
kartografické terminologie v jednotlivých jazycích
dochází i k jejtmu významovému zpřesňování. (Poznámka recenzenta: Výkladový kartografický slovník bude Obsahovat j české ekvivalenty k jednotlivým termínům.)
Přehledná stať "Kartografické
časopisy v zahraničí" (autor Jerzy Ostrowski) nás seznamuje
s tematikou a obsahem 21 časopisů, které se zabývají výhradně kartografB.
Upozorňuje se na
rychlý ri'tst počtu těchto časopisů ve světě a jednotlivé časopisy se charakterizují z hlediska jejich
přínosu informací o stavu a postavení kartografie
v příslušném státě. a z hlediska obsahu pro sledování současné kartografické probllgnatiky.
V další části obsahuje 1. číslo časopisu Polski
przegl~d kartograficzny
recenze nově vydávaných
kartografických
publikací a informace o nově vydávaných mapách, atlasech a kartografické literatuře. Vhodným doplněním jsou zprávy z PLR i ze
zahraničí. V závěru 1. čísla jsou slovem i schematickým zákresem v mapkách uvedeny některé větší
změny v mapě PLR i mapě světa z materiálů
Oddílu dokumentace PPWK, a to zpi'tsobem připomínajícím obdobné materiály systematicky
registrované, zpracovávané a vydávané z MLR (Cartactual). Dobré polygrafické zpracování, jednoduchá a vkusná obálka a připojená barevná ukázka
nově vydávané automapy v měřítku 1:500000 dokreslují celkový příznivý dojem z nového přírůstku
odborných kartografických- časopisů. Vznik tohoto
čtvrtletníku bude nesporným podnětem pro zdravou soutěživost s odborným časopisem polských
geodetů. Vzhledem k mnoha společným problémům a úkolům československé i polské kartografické tvorby, praxe i výzkumu, bude časopis. polských kartografů
vhodným zdrojem informací a
poznatků 1 pro naši odbornou veřejnost, která proto bude pozorně sledovat jeho další rozvoj.
Sídlo

PŘEHLED
ZEMĚMĚŘICKÝCH
PrzeglQd Geodezyjny,

7. BURZU TECHNICKÝCH ZLEPSENI
Na burze budou vystaveny novinky z oboru geodézle, kartografle a kartografické
polygrafie.

ČASOPISŮ

li. 12/1988

Z u k o w s k i, B.: ScelOVání, směny pozemkO a územni
plánování, str. 489-492
W r z o c h o I, S.: Uvažování eroze při formování prvků
projektu úprav zemědělských pozemků (2. část], str.
492-499
H o I e j k o, K. M i I e w s k i, J.: Chyby z o~razu
u rádiových dálkoměrů a jejich redukce pomocl samočinného počítače (2. část), str. 500-505
Z i e I i ti s k i, J. B.: Parametry
tvaru Země získané
z pozorování umělých družic, str. 505-510
Ta t a r c z y k, J.: Rudolf Bosshardt vynálezce redukčního tachymetru, str. 511
Mezinárodní ústav fotogrammetrie
a nauk o Zemi JTC
v Delftu, str. 518-519
Program kursů z oboru fotogrammetrie
v ITe, str. 519
až 520
.
G a w i n o w s k a, T.: Realizace studií kartografie
a
technického kreslení na katedře pozemkových úprav
Zemědělské vysoké školy v OIštýně, str. 521-522

PrzeglQd Geodezyjny, li. 1/1969
D u m a ti s k i, K.: Po prvním roce scelovacích prací,
str. 1-3
Ho pf e r, A. - T r a u t s o I t, S.: 37.. věd.eckotechnická
konferenc,e Společnosti polských geodetu, str. 3-6
Wan d a s i e w i c z, J.: Konstrukce a vytyčování svislých
obloukO, str. 6-9
S z y m a ti s k I, M.: Mezinárodní
kongres zeměměřičů
(FIG), Londýn, 2.-12. IX. 1968, str. 10-12
T Ym o Ws k i, S. J.:Padesáté výročí I. celostátního sjezdu
polských měřičfl, str. 13-14
K o r e 1 e s k i, K. - S z c z y g i e 1 s k i, W.: Boj proti
silniční erozi jako styčný bod ve spolupráci rOzných
specialistO při scelovacích pracích, str. 15-17
Jan e c·k i, J.: Bezpečnost a hygiena práce při geodetických měřeních (1. část), str. 17-21
Š w i e s c i a k, Z.: Komplexní koordinace prací při stavbě
prOmyslových objektů na území závodu "Huta Warszawa", str. 21-24
Me rci k, S.: Přesné měření velkých výškových rozdílťi
a jejich změn, str. 24-27
Wo 1n y, B.: Svislé pohyby zemské kťiry v oblasti Štětina, str. 27-28
O s z c za k, S.: Družicové komory používané pro geodetické úč,ely, str. 28-31
B uch o 1c, I.: Oloha hraničního protokolu
při stanovení pozemkových hranic, str. 32-33
B o hon o s, B. - B u c e w ic z, B.: 28. vědeckotechnická
konference Společnosti polských geodetů na téma "Fotogrammetr,ie ve městě", str. 41-46
Pod I a c,h a, K.: Výzkum tvorby tématické mapy znázorňující stupeň znečištění ovzduší, str. 47-48

PrzeglQd Geodezyjny,

Inženýrská geodézie, n. p., Brno a Oblastní ústav
geodézie v Brně pořádají ve dnech 10.-12. září 1969
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li. 2/1969

Odlanicki
Poczobutt,
M.: Problémy
geodetické literatury
a informaci
na XII. kongresu FIG,
str. 49-51
fo u k a s i e w i c z, E.: Nová vydání technických instrukcí
Hlavního tíi'adu geodézie a kartografie, str. 52
Jan e c k i, ].: Bezpečnost a hygiena práce pl'i geodetických měřentch (2. část), str. 53-57
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Ho P f e r, A. - P r u s z c z Yk, W.: Mezinárodní vědeckotecl1nická konference v Sofii na téma pozemkových
úprav, str. 58-80
Br o k m a n, L.: Kartografické reprodukční pracovny resortu zemědělství, str. 60-63
B a l' an, W.: Účast olštýnské observatoře při pozorováních a vědeckých výzkumech umělých družic Země,
str. 63-65
Ne y, B. - K I i n, F.: Rilzné zpilsoby posuzování závěrové odchylky v řadě pozorování a přesnost trigol}ometrické sítě, str. 65-67
O o b l' S k i, T.: Geodetické práce spojené s montáží vysokých ocelových stožáril, str. 67-69
G r a I a k, A. - G l' a I a k, B.: Výzkum použitelnosti dálkoměru BRT 006 při měření výšek, str. 70-72
G l' Z e s z e 'k, E.: O výrocích Nejvyššího soudu dilležitých pro geodety, str. 72-73
.
Pop i o I e k, E.: Použiti tyčového zařízenI Z. Kowalczyka
ke zjišťování deformací dillních šacl1et, str. 73-75
Gal a s, B.: Fotogrammetrické
pozorování sedání a posuvil po.dy v jednom z hnědouhelných dolil, str. 83-86
M a k o w s k i, A.: lnterfarbe' 68 - konference o barvě
v Drážďanech, 21.-23. května 1968, str. 87-90

Geodézia és Kartográfia, č. 8/1988
Tli r c z y - Hor noc h, A.: Určování bodo. metodou závislých pozorování, str. 401-405
H0!il 01'6 d i, ,L.: Rozbor přesnosti triangulací provedenych pomocl odvozených úhlil, str. 406-413
J o 6, L - L u k á c s, T. - N é m e t h, F.: Zahraniční a
domácí aspekty při zjišťování svislých pohybil zemské
kilry, str. 414-427
Mi h a i 1, D.: Geodetické práce a plánování sídlišť v Rumunsku, str. 427-429
H e g y i, Gy.: Některé problémy geodetických a kartografických podnikil v novém systému hospodářského
řízení, str. 430-438
Mol n á 1', L.: Programový systém pro analytickou aerotriangulaci, str. 439-445
Od () 1', K.: Sítě pevných bodil pro inženýrskogeodetické
práce, str. 446-450
'
K á? á 1"'1. - K a l' s a y, F.: Exaktní vyrovnání družicovych a tradičních geodetických sítI s libovolnými souřadnicemi (1. část], str. 451-456

Geodezija i kartografija,

č. 7/1988

B e IIi n e n, L. P.: P'erspektivy prací CNIIGAiKu v oblasti
teoretické geodézie, str. 7-10
Lit v i n o v, B. A.: K otázce zpracování výsledkil studia
chyb pril~ěril kruhil úhloměrných přístrojil, str. 11-17
Z 1o t i n, V. V.: Vliv odrazu při měření rádiovým dálkoměrem nad vodní 'plochou, str. 18-23
G l' e i m, I. A. - I r i i n, I. S.: Metodika určení konstant
K a C dálkoměril DD-3 a DD-5, str. 23-26
I I j i č e v, A. N.: Použití metod-síťového plánování v organizaci některých geodetických prací, str. 27-31
B u g a jev, Iu. G. aj.: Symposium o elektrooptických
a
rádiových dálkoměrech,' str. 31-34
S o k o lov a, N. A.: Výsledky zkušebních prací CNIIGAiKu
při mapování ve velkém měřítku, str. 35-45
Mat v e jev, V. A.: Zkreslení leteckých snímkil vlivem
atmosférické l'efrakce, str. 53-61
"
G ()II d m a n, L. M.: Nové práce CNIIGAIKu v obiasti
klasifikace leteckých snímko. a zlepšení obsahu topografických map, str. 61-64
Bo k a č e v, N. G.: Úprava' čárových prvko. jednobarevných map,ve 2. vydání Velké sovětské encyklopedie,
str. 65-71
F i í in, V. N.: Moderní materiál pro rytI map, str. 71-75

Geodezija i kartografija,

č. 8/1988

P o I e v c e v, V. V.: O organizaci -·kancelářských prací
v oddílech v zimním období, str. 3-9
Tam m e, L. Ia.: Zkušenosti z přenosu výšek hydrostatickou nivelací, str. 9-18
K l' Yža n o v s k i j, A. A.: Technologie piledběžného zpracování triangulace na samočinném počítači Minsk-2"
str. 18-21
"
,
Bel j aj e v, N. A.: Poiní fotoelektrická souprava PFU-5T
pro astronomické měření, str. 22-26
S a baj ev, V. P.: Tabulky pro odhad přesnosti v řešení
Pothenotovy úlohy, str. 26-29
C h l' e n o v, L. S. - K o s' k o v, B. 1.: K otázce inženýrskogeodetických prací ve stavitelství, str. 29-31
P 1a cp t i j, A. K.: Měřické zkušenosti s podzemními inženýrskými sítěmi v městech Uzbekistanu, str. 31-35
B a z y r č u k, N. A.: Zkušenosti s motorovou vrtnou soupravou 0-10, str. 35
S u r min, M. V. - Min in, Ie. A.: Výzkum Úhlo. náklonu leteckých snímko. s gyroskopickým zajištěním
stability, str. 36-39
B u c, Ie. o. - Pat e n k o, D. Ie.:' Zkoumání deformací
fotografických desek, str. 39-44
Va s i r jev, N. A.: PoužitI l'egistračního fotometru k vyšetření středního rozestupu stromo., str. 44-48
S a l' y Č e v, Iu. M.: Ze zkušenost! se zhušťováním geodetického základu pro mapování v měřítku 1 : 10 000 polygonometrickou
metodou s rádiovými
dálkoměry,
str. 48-51
K a I j a n o v, L. G. - O o r o š č e n k o, N. ~: Zkoušky
přístroj o. typu SPR, str. 51-54
K i l' ill o v, A. M.: Některé otázky obsahu školního
vlastivědného atlasu, str. 55-58
B o g o j a v 1e n s k i j, B. A.: Zpráva o III. vědeckotechndcké konferenci pro kartograf11, str. 59-66
Je g o l' o v, N. 1.: O kartograf'1ckém vydavatelství NKVO
RSFSR, str. 66•••..
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B l' y'k i n, P. A. - K i m ,e r m a n, S. A.: Optimální plánování geodeti,ckých prací, str. 5-12
O s t a č, O. M.: PoužitI metody Greenových funkcí při
určován,{ poruchového potenciálu Země, str. 13-19
K u z' ID in, B. S.: O metodických základech úlohy vyrovnání, str. 19-25
L o b o v, M. 1.: O využití specialistO. v zimním období,
str. 25-26
Si nic y n, V. A. aj.: Oo.lní světelný dálkoměr a jeho
zkoušky, str. 27-33
Mi t' k o ve c, N. N.: Zkušenosti s použitím světelného
dálkoměru "Kristall", str. 33-35
S e l' g e jev, L. N.: Stavba jednoduchých trojbokých signálo. str. 35-37
K u z n e c o v, G. 1.: Nový postup
při zaměřování,
str. 38-40
Br j a k o v, K. S.: Připomfnky k Instrukci SN 212-62
pro geodetické práce na městských, venkovských a
pro.myslových stavbách, str. 40-43
K u c n e c o v, V. M.: Fotomechanická metoda vyhotovení
prťlsvitky polohopisu, str. 43-45
N ,e n a šev, I. S.: Zkreslení leteckých snímko. zpo.sobené
deformací přítlacné skleněné desky letecké komory a
nerovností filmu, str. 45-52
) u l' Č e n k o, V. A.: Budování prostorových sítí s navázámm na body rámcových snímkových řad, str. 52-58
Gel' a s i m o va, O. A.: Přístroje pro kontrolu kvality objektlvo. a filmo. leteckého mapování, str. 59-65
N a l' s k I c h, R. S.: Topografické a přehledné topografické mapy Argentiny, str. 66-75
G u s €i v a, I. 'N. - I e v t e jev, O. A.: Třetí vědecká konference o komplexním mapování USSR, str. 75-78
Cer o 1a k' o v, V. A.: Bibliografie v časopisu "Geodezija
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Udrzba a opravy vozu Skoda 1000 MB
a Škoda 1100 MB
Podrobně uvádí všechny udržovací práce, opravářské a montážní úkony na vozech 1000 MB,
1000 MBX, 1100 MBG, 1100 MB a 1100 MBX v rozsahu běžných a středních oprav. Autor
podřizuje text technologickému
postupu (demontáž. oprava. montáž) a zároveň popisuje
všechny nutné montážní přípravky a nářadí, takže kniha je zcela srozumitelná i pro nevyučené čtenáře. Text je doplněn názornými obrázky pracovních postupů .
Řidičům

vozů Škoda

3. doplněné

řady

1000 MB-1100 MB, opravářům

vydání. 380 stran, 270 obrázků.

Ing. Radomír

Měšťan

a pracovníkům

servisních

stanic.

váz. 29 Kčs.

a kolektiv

Opravujeme byt a rodinný domek
(Polytechnická

knižnice.

sv. 39 III. řady -

Udělejte

sl sami)

Návrhy a návody k provádění oprav a údržby bytového zařízení a místností, včetně oprav
zdiva a střech. popis modernizace bytového zaří7.ení. návody na instalaci zdravotně technických zařízeni a topidel. návody na elektroinstalaci
a instalaci vzduchotechnických
zařízení. Jsou zpracovány tak, aby podle
nich mohli pracovat čtenáři
bez odbornějšího
technického vzdělání a s minimálnim vybavením.
Nejširšímu

E:
Iii!:

U2

okruhu

čtenářů.

244 stran. 252 obrázků,
Alex Kadlec - Anna

brož. 17 Kčs

Kadlecová

Rekreační chalupy
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(Knižnice

Domova)

Zabývá se úpravou starých venkovských chalup a jejich využitím pro rekreační pobyt. Přináší informace o úpravách střech, zdiva, podlah, stropů a vytápění. obsahuje rady o výběru vhodného území. vesnice. chalupy a o její koupi a ukazuje názorné příklady realizaci
chalup. Obsahuje rozsáhlý fotografický
materiál.
196 stran, 286 obrázků.

váz. 35 Kčs
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stavíme rodinný domek
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Kniha zodpovídá otázky. které si klade každý zájemce o stavbu rodinného domku. Obsahuje údaje o předpisech a postupech při žádostech o povolení stavby, o způsobu a možnostech získání půjčky pro stavební hmoty a stavbu a určuje i náklady za stavební hmoty
i za celý postavený domek. Přináší vhodná
schémata řešení rodinných
domků u nás
i v zahraničí a popisuje vybavení rodinných domků a jejich zahrady. Těžiště knihy je v nových schválených návrzích různých druhů rodinných domků.
Nejširší veřejnosti,
úrovně bydlení.

zájemcům

124 stran, 143 obrázků,

o stavbu

6 tabulek,

rodinného

domku

a jejich

váz. 29 Kčs
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ks Kadlec-Kadlecová:
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ks Kovařík-Hudec:

Rekreační
Stavíme

chalupy

rodinný

domek

majitelům

pro zlepšeni

