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528.31/.35.063.9
VÁLKA, O.

'Polyedrická měfická siť a jeji význam pro využi-
telnost výsledků měřeni změn a mechanizaci
zpracováni.

Geodetický a kartografický obzor, 14, -1968, Č. 6,
s. 161-169, 8 obr., 2 tab.

'Polohopisný geodetický základ a měřické sítě
polyedrické. Základní elementy polyedrických sítí
a jejich skladba. Kvalitativní hodnocení polyedric-
ké sítě. Význam polyedrických sítí pro využitel-
nost výsledků měření změn; jejich aplikace pro
zaměřování změn. Postup mechanizovaného zpra-
cování. Předpoklady praktického využití.

,528.338:347.235.11
ROULE, M.

K problému volby pevných bodů pro til!ely evi-
dence nemovitostí.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 6,
s. 170-173, 12 obr., 4 tab., 5 lit.

Budování nové sítě pevných bodů v mapách EN
oblastí, kde jsou vytvářeny velké půdní celky.
Pevné body vhodné pro f'otogrammetrické vyhod-
nocení, výčet a posouzení různých druhů oodů.

528.735.2
BYSTRý, J.
Polynomická transformace a jeji využití v bloko-
vém vyrovnáni analytické aerotriangulace.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 6,
s. 174-178, 7 lřt.

Polynomická transformace jako m,etoda zvláště
vhodná při fotogrammetrickém zhušťování bodo.-
vého pole při mapování ve středních a malých
měřítkách. Rovinná a prostorová polynomická
transfof.'mace. Užití polynomové transformace a
praktické metody blokového vyrovnání (transfor-
mační" vzorce, podmínkové a normální rovnice,
blokové vYl'ovnání pomocí řad a sekcí).

528:681.3.06

CHARAMZA, F.

Automatické programováni výpol!til v geodézii.
Geodetický a kartografický obzor, 14; 1968, Č. 6,
s. 178-184, 3 obr., 16 lit.

Základní vlastnosti vybraných programovacích
systémťi, zejména jejich jazykťi. Systémy, jež mají
blízký vztah ke geodézii - maticový systém
S 1500, Systém COGO, maticový systém Denisovťiv,
systém procedur pro určování souřadnic bodů
v rovině [B. G.K. Krijgera). Praktické ukázky
užití systémů k řešení drobných ilustrativních
úloh.

528.31./35.063.9
BAJIKA, O.

IloJIlmllpHqeCKaR c'&eMO'lHaJl ceTh H ee SHaqeHHe llJlR
HcnoJlLsyeMOCTH peSYJlLTaTOB H3·MepeHHR HSMeHeHHH
H MexaHH:'laIlHH o6pa6oTlCH.

feo.n;. H KaPTorp. o6sop, 14, 1968, No 7,
c. 161-169, 8 q,Hr., 2 Ta6.

IlJlaHoBoe reOlleSHqecKoe o6ocHoBaHHe H nOJlH3IlpHqeC-
KHe c'&eMOqHLleceTH. OCHoBHLle 8J1eMeHTLInOJlH8IlpH-
lIeCKHX ceTeH H HX CTpYKTypa. OlleHKa KalleCTBa no-
JlH81lpHlIeCKOHceTH. 3HalleHHe nOJlH81lpHlIeCKHXcereH
IlJlH HcnoJlLsyeMocTH peaYJlLTaToB HaMepeHHH HaMeHe-
HHH; HX npHMeHeHHe MH c'&eMKHHSMeHeHHH. Ilpollecc
MeXaHHlIeCKOHo6pa6OTKH. IlpellnOJlOll(eHHH MH .n;aJlL'
HeHIJlerO npaKTHlIeCKOrO HCnOJ1LaOBaHHH.

528.338: 347.235.11
pOYJIE, M.

K Bonpocy BId60pa OnopRLIX nyHJ(TOB )lJ1R lleJIeH yqeTa
SeMeJlL.

feOIl. H KapTorp. o6sop, 14, 1968, No 7,
C. 170-173, 12 q,Hr., 4 Ta6., 5 JIHT.

I1ocTpoHKa HOBOŘ onopHoŘ ceTH Ha KapTax paHOHOB
SeMeJILHOrOYlleTa, rlle 06paaYIOTCH60JILIJlHe KOMnJ1eKTLI
aeMeJILHblX YllaCTKOB. OnopHbIe nYHKTLI no.n;xo.n;HIIlHe
IlJIH q,OTorpaMMeTpHlIecKOH 06pa6oTKH, nepellHCJIeHHe
H OlleHKa HeKOTopLlXBHIlOB nYHKTOB.

528.735.2
BhICTPbI, Pr.
IlOJlHHoMHqeCKoe npe06pasOBaRlle H ero HCnOJlLsoua-
HHe )lJlR ypaBHHBaHHR 6J10KOB aHaJlJlTHqeCKOH aapo-
TpHaHI'YJlRIlHH.

feoll. H Kaprorp. o6aop, 14, 1968, No 7,
c. 174-178, 7 JIHT.

IlOJIHHOMHlIecKoe npeo6pasoBaHHe KaK cnoco6 oc06eH'
Horo aHalleHHH MH q,ororpaMMeTpuqecKoro crYIIleHHH
onopHOH ceTH npH c'&eMKeB CpellH1fX H MeJIKHXMac-
IJlTa6ax. IlJIocKoe H npocTpaHCTBeHHoe nOJIHHOMHlIec-
KDe npeo6paaOBaHHe. IlpHMeHeHHe nOJIHHOMHlIeCKOrO
npeo6paSOBaHHH H npaKTHlIeCKHe cnoco6bI ypaBHHBa-
HHH 6JIOKa q,oToTpHaHrYJIHllHH (q,OPMYJIbIIlJIH npeo6pa-
30BaHHH, YCJIOBHbIeH HOpMaJIbHbIeypaBHeHHH, ypaBHH-
BaHHe 6JIOKll npH nOMOIIlH pHIlOB H ceKIlHH).

528:681.3.06
XAPAM3A, <Il.

ABTOMaTH'IecKoe nporpaMMHpOBaHHe reolle3H11eCKHXBId-
'1HCJleHHH.

feo.n;. H KapTorp. 0630P, 14, 1968, No 7,
C. 178-184, 3 q,Hr., 16 JIRT.

OCHOBHLleCBOHCTBaBbI6paHHbIx CHCTeMnporpaMMHpo-
BaHHH, oc06eHHo HX R3L1KOB.CHcreMbI HMeIOIIlHe rec-
Hoe OTHOIJleHHeK reOlle3HH - CHCTeMaMaTpHIl C 1500,
CHcTeMa IJ;OfO, CHcreMa MaTpHIl ,UeHHCOBa, CHcreMa
npolleccoB MH onpe.n;eJIeHHH KOOpJlHHaT nYHKTOB Ha
nJIOCKOCTH(5. r. K. KpHHrepa). IlP~He n,PH'
MepbI HCnOJIb30BaHHR CHcreM MR p .;tl~HX
3aJ1atJ. p ~; ""~'...•..
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528.31/.35.063.9
VÁLKA, O.
Polyedrisches Vermessungsnetz und seine Be-
deutung flir die Anwendbarkeit der Einmessung
von Anderungen und die Mechanisierung der Be-
arbeitung.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 6,
Seite 161-169, 8 Abb., 2 Tab.

Geodatische Lagegrundlagen und polyedrische Ver-
messungsnetze. Grundelemente polydrischer Netze
und ihre Zusammensetzung. Qualitative Bewer-
tung des polyedrischen NetzE's. Bedeutung der
polyedrischen Netze fUr die Anwendbarkeit der
Ergebnisse der Einmessung von Anderungen; ihre
Applikatian fiir die Einmessung von Veranderun-
gen. Verfahren der mechanisierten Bearbeitung.

528.338:347.235.11
ROULE, M.
Zum Problem der Wahl von Festpunkten flir
Zwecke der Liegenschaftenevfdenz.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 6,
Seite 170-173, 12 Abb., 4 Tab., 5 Lit.

Errichtung eines neuen Festpunktnetzes in den
Karten der Liegenschaftenevidenz in Gebieten
mit einer Anlegung groBer Bodenkomplexe. Fest-
punkte fur eine geeignete photogrammetrische
Auswertung, Berechnung und Beurteilung ver-
schiedener Arten von Punkten.

528.735.2
BYSTRÝ, J.
Polynomische Transformation und ihre Anwen-
dung in der blockweisen analytischen Aerotrian-
gulation.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 6,
Seite 174-178, 7 Lit.

Die polynomische Transfoi'mation als besonders
geeignete Methode fiir die photogrammetrische
Verdichtung des Festpunktfeldes bei der mittel-
und kleinmaBstabigen Kartenaufnahme. Ebene
und rl:iumliche polynomische Transformation. An-
wendung der polynomischen Transformation und
praktische Methoden der Blockausgleichung
(Transformationsformeln, Bedingungs- und Nor-
malgleichungen, Blackausgleichung mittels Rei-
hen und Sektionen).

528:681.3.06

CHARAMZA, F.
Automatische Programmierung der Berechnungen
in der Geodii.sie.

Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 6,
Seite 178-184, 3 Abb., 16 Lit.

Grundeigenschaften der erw1ihlten Programmie-
rungssysteme, insbesondere ihrer Sprache. Syste-
me mit naher Beziehung zur Geodasie - Matri-
zensystem S 1500, System COGO, Matrlzensystem
nach Denisow, System der Prorzeduren fur die
Bestimmung ebener Koordinaten (B. C. K. Krljger).
Praktische Beispiele einer Anwendung der Syste-
me rzur Losung kleiner illustrativen AUfgaben.

528.31/.35.063.9
VÁLKA, O.

Polyedrical survey net and its importance for
making fulI use of measurings of changes and
for mechanization of treatment.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 6,

p. 161-169, fig. 2., tab. 2.
Planimetric geodetic base and polyedrical survey
nets. Basic elements of polyedrical nets and their
composition. Checking of quality of a polyedrical
net. Inportance of polyedrical nets for making
fulI use af measurings af changes. The pl'ocess
of mechanised treatment. Assumptions of pratical
use.

528.338:347.235.11
ROULE, M.

The choice of fixedpoits for real estate survey.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No.6,

p. 170-173, fig. 12, tab. 4, ref. 5.
Building of a new fixed points net in real estate
maps where large groundplots are formed. Fixed
points suitable for photogrammetric plotting and
their utility.

528.735.2
BYSTRÝ, J.

Polynomical transformation and its utilization in
block adjustment of analytical aerotriangulation.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 6,

p. 174-178,. ref. 7.
Polynomical transformatian - a method. pre-
ferable for photogrammetric densening of nets 1n
medium aod small scale mapping. Polyoomical
transformation in 2 and 3 dimensions. Using of
polynomical transformation and practical methods
of block adjustment [transformation formulas,
equII.'1ions, adjustment by means of stripe's and
secUons).

528:681.3.06

CHARAMZA, F.

Automatic programming of computations in goo-
desy.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, No. 6,

p. 178-184, fig. 3, ref. 16.
Main features of selected systems of programming,
especially of their languages. Systems related to
geodesy -- matrix system S 1500, system COGO,
Denisov's matrix system, system of procedures
for estimation of point-co-ordinates in a plane.
Practical examples of using the systems for some
simple il1ustrative tasks.



Válka, O.: Polyedrická měřická sft a letí význam pro
využitelnost výsledků měření změn a mechanizaci zpra-
cování .

Polyedrická měřická síť a její význam
pro využitelnost výsledků měření změn
a mechanizaci zpracování

Klasická geodézie staví na geodetických zákla-
dech, které jsou budovány "hierarchickým" způ-
sobem, respektujícím geodetickou zásadu "z vel-
kého do malého". Polohopisný geodetický základ
tvoří řádově členěná trigonometrická síť, do které
je včleněna síť zhušťovací, dále pak síť polygo-
nová a konečně síť měřických přímek, která je
v této hierarchii posledním stupněm, sloužícím
přímo pro zaměřování vlastního polohopisu.

V posledních letech se používá při budování
podrobného bodového pole (tj. pole, odpovídající-
ho řádově sítím zhušťovacím a polygonovým) ně-
kterých novějších, a od klasických typů poněkud
odchylných sítí. Jsou to např. sítě polygonometric-
ké s paralaktickým měřením pomocí různě rozvi-
nutých základen, dále sítě trojúhelníkových ře-
tězců nebo plošné trojúhelníkové s1tě rozličného
uspořádání. Všechny tyto úpravy však stále vy-
cházejí ze základních elementů, Jimiž JSOU troj-
úhelníky nebo polygonové pořady. Po zavedení
fotogrammetrie přistupuje ještě další síť libovol-
ného seskupení volně zvolených bodů, jejichž sou-
řadnice se určují aerotriangulací.

Klasické sítě i jejich novější úpravy jsou bu-
dovány s předpokladem, že na bodech sítě bude
možno postavit úhloměrný přistroj či dálkoměr.
Jen zcela výjimečně se používá bodů excentricky
položených, nebo bodů nepřístupných, na které se
síť připojuje nepřímým měřením (známý způsob
nepřímého připojení pořadů na věž kostela, použi-
tou jako trigonometrický nebo zhušťovací bod).
Druhým předpokladem zpravidla je, že síť bude
budována najednou, tj. v určitém časovém údobí
zaměřena, vypočtena a podle potřeby vyrovnána,
ať se vyrovnáním rozumí metoda nejmenších čtver-
ců nebo jednodušší rozvržení odchylek.

Splnění prvého předpokladu vyžaduje stabili-
zovat body v zemi. Zkušenost však ukázala, že
takováto stabilizace je velmi nevýhodná. Nejen, že
je to záležitost nákladná, ale v místních tratích
se takovou stabilizací porušuji vozovky a naopak
častými úpravami vozovek se poloha bodů naru-
šuje nebo stabilizačni znaky mizí. Proto bylo při
technickohospodářském mapováni pfipuště1'\o sta-

Geodetický a kartografický obzor
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Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

bilizovat body bodového pole jenom dočasně
(např. kolíky) a určit z těchto bodů pro pozdější
využití tzv. pevné body bodového pole (PBBP) na
blízkých technických objektech. Tyto body mají
před body stabilizovanými v zemi tu velkou před-
nost, že jsou trvalejší, snadno vyhledatelné
a hlavně nevyžadují žádné (nebo jen jednoduché
a levné) stabilizace.

V současné době sledujeme ještě další pro-
blém, který je také úzce spjat s problémem sítě
pevných bodů bodového pole. Jde o využitelnost
výsledků měření změn (prováděných pro evidenci
nemovitostí nebo jiné polohopisné práce) také pro
jiné účely, zejména pro obnovu mapy.

Při uvažování využitelnosti Výsledků měření
změn jsou pevné body bodového pole, volené na
technických objektech, obzvlášť výhodné. Jejich
vyhledávání je snadné a umožňují zajišťovat a
spojovat jednotlivé, v různých časových údobích
zaměřované, lokálni sítě, které se zpracovávají
ihned po měření samostatně. Výsledky měření
a samostatného zpracování se dají shromažďovat,
lokální systémy spojovat a ve vhodnou dobu for-
movat v řetězce a použít k transformaci lokálních
systémů do jednotného systému - geodetického,
aniž by bylo třeba sít pevných bodů bodového
pole v celém rozsahu znovu zaměřovat.

Pro měření v síti bodů, volených na technic-
kých objektech - proto, že na ně v převážné vět-
šině nelze stavět úhloměrný přístroj nebo dálko-
měr, nejsou vhodné ani sítě trojúhelníkové, ani
sítě polygonové. Pro takové připady' je třeba po-
užít zcela nový typ měřických sítí, které pro je-
jich analogii s polyedrickým zobrazením v karto-
grafii nazveme měř i c kým i sít ě m i p o I y-
edrickými. .

2. Základní elementy polyedrických sítí a jejich
skladba

Základním elementem trojúhelníkových sítí (obr.
la) je trojúhelník s měřenými úhly nebo směrní-
ky (triangulace) nebo délkami (trilaterace) nebo
úhly i délkami. Základním elementem polygono-
vých sítí je polygonová strana s měřenými připo-
jovacími směry na další body, které spojují ele-
ment s elementy sousedními (obr. lb). V obou
případech může být měřený prvek -zejména dél-
ka - určen přímo i nepřímo (např. opticky,
elektronicky nebo odvozením z jiné základny pro-
tínáním vpřed, apod.). ZákladniII1 elementem po-
lyedrické sítě (obr. lc) je jednoduchá lokální síť,
sestávající z přímky, k níž jsou zaměřeny .body
(spojující element s elementy sousedními) pravo-
úhlými lokálními souřadnicemi, přičemž tyto sou-
řadnice mohou být měřeny přímo i nepřímo, od-
vozením z jiných měřených prvků. (Obecně II1fiže
být elementem polyedrické sItě jakákoli lokální
síť, ~řip01ená na PHBP).

1968/161
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cování

Lokální sítě, tvořící element polyedrické sítě,
mohou být dvojího druhu
a) orientované
b) neorientované.

U o r i e n t o van Ý c h lokálních sítí směřuje
zvolená osa x soustavy na vzdálený dominantní
bod geodetického základu nebo pevný bod bodo-
vého pole, který byl dříve určen (zpravidla je jím
věž kostela). Výhodou orientované sítě je, že
k vazbě na sousední elementy sítě stačí 2 body
(pro každou sousední síť jen jeden bod). To je
výhodné zejména v polní trati.

Ne o r i e nt o van á lokální síť je dána vol-
ně zvolenou osou x a počátkem na ní. Pro vazbu
na sousední články sítě musí být zaměřeno po
dvou bodech - celkem tedy 4 body (nebo ale-
spoň 3, jestliže jeden považujeme za dvojitý bod).

V obou případech je možné, aby zvolená osa x
probíhala dvěma danými body (resp. pevnými bo-
dy bodového pole), pak je to vzhledem k těmto
bodům vaz b a p e v n á, nebo aby procházela
jediným nebo žádným takovým bodem, pak je to
vaz b a vol n á.

Obě vazby jsou přípustné. Vazba volná je
z hlediska měřického výhodnější, protože dává
možnost volby sítě s ohledem na existující trvalé
nebo dočasné překážky.

:.r
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Obr. 2a znázorňuje obecný orientovaný ele-
ment, obr. 2b, 2c a 2d pak některé příklady prak-
tické realizace orientovaného elementu; obr. 2e
obecný neorientovaný element a 2f, ,zg příklady
praktické realizace neorientovaného elementu po-
lyedrické sítě.

Základní elementy polyedrické sítě se spojují
v řetězce analogicky jako se trojúhelníky spojují
v trojúhelníkové řetězce, nebo polygonové elemen-
ty v polygonové pořady. Řetězce se pak na obou
koncích připojí na body geodetického základu
nebo dříve určené pevné body bodového pole, po-
případě i dočasně stabilizované body bodového
pole, jsou-li zachovány.

Řetězec polyedrické - sítě z orientovaných
článků, s rozličným způsobem zaměření spojova-
cích bodů k osám x lokálních soustav, znázorňuje
obr. 3. Na obr. 4 je ukázka polyedrické sítě s jed-

notně (polárními prvky) zaměřenými spojovaclml
body. Obr. 4a znázorňuje ideální obrazec, obr. 4b
pak obrazec odpovídající praktickému použití.

Kvalitativní stránka jednotlivých článků poly-
edrické sítě je za stejných předpokladů stejná
jako u sítí polygonových. Tvrzení lze prokázat
tímto logickým důkazem:

Uvažujme podle obr. 5a element polyedrické
sítě s polárním zaměřením souřadnic připojova-
cích pevných bodů bodového pole PBl až PB4. Na
stejných bodech a se stejnou přesností měřených
prvků změříme element jako oboustranně připo-
jený a oboustranně orientovaný polygonový pořad
(obr. 5b). V polyedrickém článku je pořad PB2-1-
2-PB4 zajištěn na každém z bodů 1 a 2 dvěma
dalšími prvky (úhlem a délkou). Celkem tedy
čtyřmi prvky navíc .

U polygonového pořadu podle obr. 5b jsou na
počátečním a koncovém připojovacím bodě zamě-
řeny orientační úhly na zbývající dané body. Cel-
kem tedy 2 prvky navíc. (Jsou-li měřeny také
vzdálenosti mezi danými body, neovlivňuje to
určení bodů 1 a 2 - v takovém případě by ovšem
polygonový element mohl být polyedrickým). Při
jinak naprosto stejných měřených prvcích vyplý-
vá, že u polyedrického článku je o 2 nadbytečné
prvky víc, ne.ž u elementu polygonového, a kro-
mě toho nadbytečné prvky zajišťují body 1 a 2,
v nichž je pořad citlivější, než je tomu u polygo-
nového elementu, kde je zajišťováno měření orien-
tačními úhly na daných bodech a menším počtem
nadbytečných prvků. Je tedy logický důkaz pro-
veden.

Jestliže budou ortogonální souřadnice lokální-
ho systému v elementu polyedrické sítě zaměřeny
jinak než rajonem (přičemž zaměření bude stejně
přesné nebo přesnější než zaměření rajonem),
platí provedený důkaz analogicky. Při zaměření
protínáním vpřed musí být úhel protnutí dosta-
tečně velký (ne menší než 25g), aby nedošlo k ně-
jakému znehodnocení lokálních souřadnic, a tím
celkového ~ýsledku v síti.

Polygonové pořady mají svoje oprávnění; jsou
při soustavném měření sítí, a vzhledem k snad-
nému zpracování, výhodné. Důkaz byl proveden
proto, aby byla prokázána oprávněnost použití
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sítě polyedrické vedle sítí polygonových a troj-
úhelníkových. Polyedrické sítě mají význam hlav-
ně při řešení problému využitelnosti výsledků mě-
ření změn. '

4. Význam polyedrických sítí pro využitelnost
výsledků měření změn

Polyedrický článek (jak je znázorněn na obr. 5
- který je prakticky nejvýhodnější) má tyto velmi
cenné vlastnosti:

a) může se opírat o pevné body bodového po-
le, na kterých nemusí být možno postavit úhlo-
měrný přístroj nebo dálkoměr. Mohou to. tedy být
body na technických objektech (rohy budov,
mostů atd.); .

b) kontrola řetězce, vytvořeného z polyedric-
kých elementů připojením na dané body, kontro-
luje současně určované pevné body bodového po-
le, které spojují jednotlivé články řetězce. Naproti
tomu při zaměřování pevných bodů bodového pole
excentricky pomocí rajonů z dočasně Stabilizova-
ných bodů polygonové sítě jsou uzávěrem na da-
né body kontrolovány polygonové body, nikoli
však excentrické pevné body bodového pole;

.:x::x:::x
b) (~I.:I:i.:

..>.. ..(i) I\:._<2:\
c) polyedrický (neorientovaný I element je

vázán na 4 pevné body bodového pole. Jestliže je
na něj zaměřen detail, je tento detail využitelný,
jsou-li zachovány alespoň dva pevné body bodo-
vého pole (obecně [teoreticky'] kterékoli z pů-
vodních čtyř) a určeny jejich geodetické souřad-
nice;

d) polyedrický element má širokou možnost
volby, a to jak volby osy x lokálního systému, tak
způsobu určení lokálních souřadnic pevných bodfi
bodového pole do tohoto systému. Zůstaneme-li
např. jen u rajonů, je možno - v případě, že
z bodů 1 a 2 (obr. 5) není vidět současně na obě·
dvojice PB - zaměřit každý z jiného bodu osy x.

Pokud se týče výpočetního zpracování řetězce,
jde o zpracování ve dvou fázích. V prvé fázi se
z měřených prvků vypočtou pravoúhlé souřadnice
v každém elementu. V druhé fázi se po zformo-
vání řetězce lokální souřadnice postupně trans-
formují. To je vypočet volných měřických přímek.
Transformačních koeficientů je ovšem tolik párfi,
kolik je lokálních soustav v řetězci.

Všechny uvedené vlastnosti polyedrických sítí
ukazují na to, že jsou zvlášť vhodné pro realizaci
nové koncepce zaměřování změn, která sleduje
3 hlavní cíle:

1. Využitelnost výsledků měření změn pro
tvorbu sítě pevných bodů bodového pole.

2. Využitelnost výsledků měření změn pro
obnovu mapy nebo tvorbu, doplnění nebo ověření
technickohospodářské mapy (se současnou mož-
ností zákresu do dosavadní mapy).

3. Možnost mechanizace prací spojených se
zaměřováním a zákresem změn.

5. Aplikace polyedrických sítí pro zaměřov6ní
změn

5, 1. Vol b a a z á z n a m p e v n Ý c h bod fi
bodového pole
Především je třeba pochůzkou v každém katastrál-
ním území zjistit vhodné objekty, zvolit na nich
PBBP a založit jejich seznam a grafický přehled.
Oba tyto záznamy budou mít "dynamický" cha-
rakter. Musí být proto zpracovány tak, aby v nich
bylo možno zaznamenávat vývoj sítě, tj. např.
každé založení lokální sítě, která bude elementem
polyedrické sítě, každý výpočet souřadnic PBBP
apod. Protože při založení přehledu sítě nebudou
všude vhodné objekty pro volbu PBBP, budou se
v takových místech volit PBBP až při prvém mě-
ření změn, a to na nově vzniklých objektech, ne-
bo nebude-li takových, stabilizací nezbytného po-
čtu bodů.

Pevné body bodového pole budou očíslovány
v rámci kat. území. Jejich hustota bude .asi na
vzdálenost 150 m v místní trati a asi na "zdále-

1968/163



Geodetický a kartografický obzor
1M roi!. 14 (56), i!íslo 6/1968

nost 300 m v polní trati (pokud na tu vzdálenost
budou v přírodě vhodné technické objekty). Do
sítě PBBP se zahrnou též všechny použité body
geodetických základl1 v uvažovaném území i mi-
mo ně, a rovněž použité PBBP mimo kat. území.
Těm se číslo přidělí až při jejich skutečném po-
užití pro měření změn v území, ve kterém se na-
chází změna.

PBBP budou závazné pro připojování měření,
tzv. sítí 1. stupně, jako by šlo o body geodetic-
kých základll - i když jejich geodetické souřad-
nice v době použití ještě nejsou známé. (Příklad
přehledu sítě PBBP je znázorněn na obr. 6.)

,
,

JG,;n. 12:'
-O

5. 2. V I a s t ním ě ř e n í z měn a z á z n a m
v Ý s led k 11 s o h led e m n a. maž n o s t
mechanizovaného zpracování

Při měření prvé změny v určitém prostoru (obr.
7) založíme polyedrický článek (lokální síť 1.
stupně, připojenou na nejbližší PBBP) a rozvine-
me potřebnou měřickou síť, do níž zaměříme kro-
mě podrobných bodll příslušné změny (samozřej-
mě kromě PBBP) ještě vhodné pevné body
jednak pro zákres do dosavadní mapy, jednak pro
použití při dalších měřeních. Při pozdějších
změnách v tomto prostoru již nemusí být znovu
zakládán polyedrický článek, ale mllže být roz-
vinuta měřická síť druhého stupně, která se bude
vázat na pevné body, zaměřené v síti prvého stup-
ně (obr. 8). (Vícestupňové sítě se však nedopo-
ručují.)

Pro záznam výsledkll měření se použije jed-
nak polní náčrt (podle obr. 7 a 8), na kterém se
kromě obvyklých zákresll a zápisll označí vše-
chny podrobné i měřické body čísly z téže řady,
počínající jedničkou pro každou položku polního
náčrtu. Čísla se přidělují postupně jak se měří.
Konstrukční míry - a to i když jde o proměřo-
vání na oměrné - se nezapisují do náčrtu, ale
do zápisníku. .
Zápisník se použije jednoduchý a univerzální

pro všechny záznamy, nutné při měření a přípra-
vě ke zpracování. Bude mít (tab. 1 a tab. 2) pět
sloupcll a budou se do něj zaznamenávat

1. Výsledky měření ortogonální metodou (01')

2. Výsledky měření polární metodou (P) -
včetně tachymetrie

Vdlka, O.: Polyedrická měřickd síť a lelí význam pro
využitelnost výsledků m~ření změn a mechanizaci zpra-

cování

3. Seznam lokálních souřadnic (LS)

4. Předpis pevných bodll pro zákres do do-
savadní mapy rpb }

5. Předpis výpočtu ploch parcel (Číslo par-
cely)

6. Předpis připojovacích bodll pro transfor-
maci do geodetické soustavy (GS)

Zápisník s těmito záznamy bude prvotním do-
kladem pro mechanizované zpracování, a to v prvé
etapě částí 1 až 5, v druhé etapě částí 6.

Zápis do zápisníku je jednoduchý, musí však
být přísně dodržovány určité zásady. Ve všech zá-
pisech bude ve sl. 1 zapsáno číslo, sestávající
z čísla položky polního náčrtu a dvojčíslí roku
(např. polní náčrt číslo 1 z r. 1968 bude mít číslo
168). Ve druhém sloupci se vyznačí druh zázna-
mu zkratkou, jak je uvedena u jednotlivých zá-
znamll .. U předpisu výpočtu ploch to bude číselné
označení parcely. Oba záznamy ve sl. 1 a 2 se za-
píší jen u prvé položky zapisované skupiny.

PB 3l.. -J- _--~------~--... .
5 I
I
I
I
I
I
I

9 I
I
I

25 I
I 27

Zl Irr'h' ~ fr 28

PB7 L·· ..·j'll~ --
r=:':-"-i"-or .

Ve sl. 31sou předepsána čísla bodll. Dllležité
je, aby u metody 01' byl jako první zapsán vždy
prvý měřický bod a jako druhý další měřický bod,
určující přímku (zpravidla prvý a poslední bod
přímky). U metody P musí být jal,w prvý bod za-
psáno stanovisko, jako druhý orientační bod (při
čemž nemusí být nulové čtení orientačního smě-
ru). Za předpisem ploch musí být v ostré závorce
předepsáno číslo parcely, jejíž dříve vypočtená
plocha se má odečítat.

Ve sl. 4 a 5 jsou záznamy souřadnicových
hodnot. Při zápisu metody 01' je to staničení a kol-
mice (přičemž kolmice vlevo od přímky má zá-

168/11. J

~16111607
, 111122-10

Pol.n6lrh569 - T"~---6-; _ ---- -
Lisl. Npyll 2 16 z

•. - 2 .
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Pol. x V Pol. x V
náčrt Typ Bod náčrt Typ Bod

" 8 " 8

1 2 3 4, 5 1 2 3 4, 5

168 P 1 168 P 7
2 0,0200 149,25 2 0,02 84,13

200,0200-00 (149,27) 23 290,47 74,28
PB7 288,1440 75,14 24 325,72 76,12

88,1450-30 (75,12-16) 25 365,40 10,14
PB8 85,3410 71,35 26 270,38 7,23

285,3420-00 (71,34-36) 27 25,75 8,31
3 340,12 8,35 28 148,73 4,71
4 38,55 5,84 29 75,48 39,00

30 84,90 71,10
P 2 31 104,13 70,84

1 0,0200 149,25
200,0200-00 (149,23) LS 1 O O

PB3 115,3835 71,28 2 149,25 O
315,3830-40 (71,28-28) 7 65,12 O

PB4 298,1410 69,84 9 101,13 O
98,1410·10 (69,84-85) 10 101,13 38,50

5 52,16 6,12
6 350,80 4,98 pb 8 O O

21 14,30 O
01' 1 O O 13 5,30 -6,95

2 149,25 O 22 10,05 +6,50
7 65,12 O .
8 96,25 +3,05 11 14
9 101,13 O 15
10 101,13 +38,50 11
11 106,48 + 10,80 12
12 116,50 +10,75 20
13 121,50 +3,24 16
6 145,75 +3,50 14

01' 9 O O 128 21
10 38,50 O 22
11 10,80 -5,35 8
14 15,45 -2,30 13
15 15,40 -5,40 21
16 24,13 -2,30
17 28,00 -15,30 -<11>
18 34,50 -19,80
19 34,50 +5,00 GS PB3

PB4
01' 12 O O PB7

17 17,25 O PR8
20 13,30 O

01' 13 O O
18 31,25 O Měfil dne: Poclpi8:
21 34,80 O M ěfeno 8trO'jem Wild TI, délky llásmem

01' 8 O O Sít1.8tUpně
19 31,45 O
22 35,00 O

porné znaménko). U metody P je to v prvé řádce
[proti předepsanému číslu bodu) vždy vodorovný
úhel a vodorovná vzdálenost, a to v prvé poloze.
Je-li měřeno neredukčními dálkoměTy, vyhradí se
pro zápis šikmé délky a výškového úhlu druhý
řádek, avšak bez zápisu čísla bodu. U bodll, které
mají bý~ zaměřeny ve dvou polohách dalekohledu
{tj. měřické body a PBBP) se vyhradí rovněž je-
den řádek nebo jedna dvojice řádkll pro záznam
druhé polohy.

V seznamu L8 jsou předepsány jen měřické
body. Jejich- souřadnice se zapíší červeně buď
opsáním ze zápisníku 01', pokud jde o jednoduché
kolmé rajony k zvolené ose x, nebo z výpočetních
protokoHI., je-U rozvinutá měřická síť slož1tějšf.
[Má-U být zpracování provedeno ručně, musí se

zde předepsat také lokální souřadnice bodll PB
a pb, potřebných pro zákres do mapy.)

V seznamu "pb" jsou předepsány body, na
které se má lícovat kresba do dosavadní mapy.
Zapíší se zde měřrtkem 1:1000 [bez ohledu na mě-
řftkoa srážku mapy) odsunuté souřadnice kUbo-
volné soustavě. Zpravidla se zvolí spojnice nej-
vzdálenějších pb jako osa ~ a jeden z bodo. za po.
čátek. Jsou-li pb na rllzných mapových listech,
zapíší se bez oprav ze srážky odsunuté soui'ad-
nice z listu, na němž leží změna, nebo její nej-
většf část. Souřadnice ostatních bodl1 se korigujť
o rozdH srážky. Soul'adnicová soustava se v tako·
vém př{padě volí v sekčních čarách neho rovno·
běžně s nimi.
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Pol. a; 'Y Pol. a; 'Y
náčrt Typ Bod náčrt Typ Bod

IX 8 IX 8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

569 Or 1 O -1,84 569

I
st 12 17

12 71,10 +19,00 4
2 1,83 +23,20 6
3 8,14 -5,22 16
4 8,50 +4,20 8
5 8,50 +19,08 9 I

6 18,13 +3,80 17

I
7 22,70 -9,50
8 24,50 +6,15 129 1
9 25,10 +18,00 10

I
10 33,15 -3,84 11
11 35,50 +21,50 I 2

I 1
Or 4 O O

I I
6 10,50 O -<12>
14 8,00 O

I15 8,00 +2,50 ,GS 1
16 10,50 +2,50 I 2

1
10

Or 9 O O 11
5 19,00 O 12 I
13 15,10 O

I
LS

I i
1 O -1,84
12 71,10 +19,10 Měřil dne: Podpis:

ph 1 O O M Meno pásmem v síti
12 26,00 O 2. stupně
2 3,15 +8,70
10 11,50 -3,85
11 14,50 +4,15

Předpis výpočtu ploch se provede ve směru
pohybu ručiček hodinových s uzavřením na prvý
bod. Nebude-li použito mechanizovaného výpočtu,
nepředpisuje se. Souřadnice bodů se do sl. 4 a 5
nezapisují. Jestliže je třeba k ploše, vypočtené
analyticky, připočítat nebo odečítat různé zbytky,
zapíší se šířky a délky jako, souřadnice do před-
pisu plochy za předpis parcely, která se má ode-
čítat.

Předpis (GS) připojovacích bodů obsahuje
,u sítí '.prvého stupně PBBP, ha které je lokální
'systém připojen. Jejich souřadnice se, zapíší až po
uzavření a výpočtu řetězce. U lokální sítě druhé-
ho stupně se předepíší připojovací pevné body
(obr. 8), určené v síti prvého stupně, avšak při-
dělí se jim obvykle nová čísla. Geodetické sou-
řadnice připojovacích pb musí být vypočteny dří-
ve a do tohoto předpisu zapsány, než bude prová-
děna transformace lokálních souřadnic do sou-
stavy geodetické.

6. Pbstup mechanizovaného zpracování
,

Prozatím neuvažujeme, že by se souřadnice mě-
fických bodů v lokálních sítích a geodetické sou-
řadnice PBBP počítaly na samočinnéni počítači,
ačkoliv tato možnost do budoucna není vyloučena.
Uvažujme v prvé řadě mechanizaci při výpočtech
souřadnic podrobných bodů, výpočtu ploch a při
zobrazení. A pro tuto mechanizaci postačí vstupní
data, která jsou obsažena v zápisníku (v prvé
etapě v částech ad 1 až 5, v druhé a třetí etapě
v části 6).

Středisko geodézie zašle výpočtovému středis-
ku část výsledků měření (např. dokončené složky
zápisníku). Podle zápisníku naděruje výpočtové
středisko vstupní data z částí 1 až 5 na děrnou
pásku.

Vstup naměřených dat do počítače se usku-
teční po' jednotlivých polních náčrtech. Počítač
zjistí, zda jde u naměřených hodnot o metodu Or
nebo P a podle toho provede výpočet lokálních
sO,uřadnic podrobných bodů s použitím daných lo-
kálních souřadnic měřických bodů, předepsaných
v záznamu LS. Seznam lokálních souřadnic po-
drobných' bodů se vytiskne a bude jedním z ela-
borátů, které se s ostatními předají středisku
geodézie k uložení do doby, než budou opatřeny
souřadnice bodů v geodetické soustavě.

Podle předpisu pro výpočet ploch parcel si
počítač vyhle~á k předepsaným bodům lokální
souřadnice a vypočte plochy. Výkaz vypočtených
ploch bude dalším elaborátem, který výpočtové
středisko zašle ,I ,středisku ,geodézie. Bude to pro
SG jenppm'ocný elaborát.

Podle předpIsu pevných bodů pro zákres do
map (pb) přiřadí počítač předepsaným bodům vy-
počtené lokální souřadnice a prověřením vzdále-
ností,vypočteD.'ých z těchto lokálních souřadnic
a ze souřadnic odsunutých a předepsaných
v předpisu "pb" zjistí, zda poměrový koeficient je
(v přípustných mezích) shodný u všech délek.
Není!-li,zjisU a vyloučí chybný bod. Pokud zbu-
dou alespóň3 ph vyhovující pro zákres, provede
transformaci. a deformaci souřadnic lokálních na
odsunuté a vyhotoví seznam těchto souřadnic.

1968/166



Válka, O.: Polyedrická mi!řlcká sít a letí význam pro
využitelnost výsledkiL měření zmi!n a mechanizaci zpra-
cování

Kromě toho z děrné pásky zobrazí na automatic-
kém koordinátografu na transparent body z těch-
to deformovaných souřadnic.

POZD.: Pokud nebude k dispozici samočinný
koordinátograf se vstupem na děrnou pásku, lze
údaje deformovaných souřadnic z děrné pásky
převést na děrné štítky převodníkem a zobrazit
body na automatickém koordinátografu Aritma.

Středisko geodézie obdrží tedy v prvé etapě:
1. Seznam lokálních souřadnic všech bodu

(elaborát k dokumentaci)
2. Výkaz výměr předepsaných parcel (pomoc-

ný elaborát)
3. Seznam deformovaných souřadnic, trans-

formovaných do soustavy, v níž byly odsu-
nuty pb (pomocný elaborát)

4. Grafický zákres bodu na transparentu (po-
mocný elaborát)

Seznam lokálních souřadnic se založí k do-
kumentaci a podle výkazu výměr se doplní výkaz
změn. Transparent se zobrazením se přiloží na
mapu tak, aby se kryla zobrazení pevných bodu,
a polohopis se do mapy přenese. Seznam defor-
movaných souřadnic slouží k přímému zobrazení
do mapy, pokud nepoužijeme zobrazení koordiná-
tografem, a ke kontrole zobrazení.

Tyto elaboráty nejsou ovšem hlavními. Po
uzavření řetězcu polyedrické sítě a výpočtu sou-
řadnic PBBP v geodetické soustavě, se předepíší
vypočtené souřadnice do předpisu v části 6 zápis-
níku, a spolu se seznamem lokálních souřadnic
všech bodu, které byly dříve vypočteny, se zašle
v druhé etapě ke zpracování výpočetnímu středis-
ku. To provede transformaci lokálních souřadnic
všech bodu na geodetické a vyhotoví pro středis-
ko geodézie úplný seznam (GS). Tam, kde byly
vypočteny geodetické souřadnice bodu se pak se-
znam lokálních souřadnic zruší a nadále se ucho-
vává jen seznam souřadnic geodetických.

Během dalšího měření se jak seznamy lokál-
ních souřadnic, tak seznamy geodetických souřad-
nic musí stále vést ve shodě se skutečností. Jest-
liže tedy bude později provedena jakákoli změna
v místě, kde již byl založen polní náčrt, musí být
změna, dotýkající se dřívějšího měření v přísluš-
ném polním náčrtu a seznamech provedena. (Vy-
škrtnutím neplatných bodu).

Tímto zpusobem budeme postupně získávat čí-
selný (digitální) mapový elaborát a v příhodné
době budeme moci z geodetických souřadnic bo-
du (a předpisu ploch) automatickým koordináto-
grafem vyhotovit jádro nové mapy.

Je nepochybné, že celá koncepce zaměřování změn
v polyedrických sítích s mechanizovaným zpraco-
váním, jak zde byla stručně naznačena, je pod-
statným zásahem do dosavadního pracovního zpu-
sobu. Nutné je však říci, že nevyžaduje ani no-
vých investic, ani velkých příprav a také ani ně-
jaké speciální kvalifikace pracovníku. Nebude-li
k dispozici samočinný koordinátograf, odpadne
jen vyhotovování transparentu s kresbou, což není
nijak podstatná věc na celé koncepci. Ostatní in-
vestice, jako úhloměrné přístroje, dálkoměry
a samočinný počítač, jsou k dispozici.
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Z příprav je nejnákladnější a nejpracnější zalo-
žení sítě PBBP, grafických přehledu a seznamu
bodu. To lze ovšem zvládnout jedním pracovní-
kem pro jedno katastrální území za několik dní,
u větších měst za několik týdnu. Protože nutné
stabilizace budou prováděny jen v krajních pří-
padech a až při zaměřování změn, nejde při za-
ložení sítě PBBP o záležltost pracnou nebo mate-
riálově náročnou.

Pokud se týká kvalifikace, je počítáno s apli-
kací dosavadních podrobných metod a záznam je
zjednodušen jak nejvíc možno. Pro měření stačí
umět zacházet s úhloměrným přístrojem, dálko-
měrem a pásmem a umět změřit úhly a délky
s přesností, požadovanou pro polygonovou síť při
THM. Práce výpočetní obstará samočinný počítač,
pro který se program vyhotoví jednorázově. Avšak
i pro případ, že některé výpočty bude pracovník
střediska geodézie provádět sám, budou vypraco-
vány jednoduché a jednotné vzory.

Kooperace střediska geodézie a výpočetního
střediska muže být etapová. Zatímco pracovník
střediska geodézie bude ještě pracovat v terénu,
muže výpočetní středisko dřívější výsledky mě-
ření zpracovávat, takže když se pracovník v zim-
ním období vrátí na pracoviště, muže mít již
prvou část z výpočetního střediska k dispozici.
Není třeba také mít obavy z toho, že by výpo-
četní zpracování ubralo pracovníkum středisek
geodézie práci, která je nutná pro zimní období.
Neboť strojní výpočetní zpracování jen vyrovnává
rozdíl v práci, která střediskum přibude tím, že
kromě zaměřování a zákresu změn do dosavad-
ních map budou vytvářet síť PBBP a postupně
'"stavební dílce" budoucí nové mapy nebo tech-
nickohospodářské mapy.

I při sebe svědomitější práci se muže ovšem
stát, že vznikne chyba v některém polyedrickém
článku a nebude možno vypočítat souřadnice
PBBP a možná ani převzít výsledky podrobného
měření, jestliže kupříkladu dřív, než bylo možno
určit geodetické souřadnice, všechny čtyři PBBP,
na které je článek připojen, zmizí. V takovém pří-
padě je nutno považovat výsledky měření pro vy-
užití prostě za nepoužitelné. V celkové koncepci
však takové případy nehrají roli.

Z ekonomického hlediska jde nepochybně
o dUležité zabránění ztrátám, ke kterým dochází
tím, že se pracná a nákladná měření změn pro-
vádí jen pro zákres do dosavadních map, o je-
jichž kvalitě se v některých případech dá pochy-
bovat. Bylo by odvážné odhadovat úspory; uváží-
me-li, že podle pruzkumu se za 30 let zaměří
množství změn, které se pohybuje mezi 50 až
100 % všech parcel, a že výsledek tohoto měření
budeme moci použít k obnově mapy, nebudou
úspory malé.
Lektoroval: Ing. Miloslav Vitoul, OÚG, Brno

Autor sleduje svým článkem problém využitelnosti
veškerého něilení pro rozšíření fondu bodu geode-
tického základu o pevné body podrobného bodové-
ho pole, pro konstrukci nové mapy se současnou
možností zákresu do mapy dosavadní a možnost[
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mechanizac~ a dílčí automatizace prací, spojených
se zaměi'ováním a' zákresem změn. Autor řeší tuto
otázku systémem postupného získáv·ání "stavebnfch
díIcii" budoucí nové mapy určováním souřadnic
jednotlivých zaměřovaných bodů s možností jejich
vynesení automatickým koordinatografem. Tento
způsob je JIŽ používán v některých zemích, např.
v Rakousku a některých státech NSR, kde ovšem
je postupováno klasickým způsobem, tzn. na pod-
kladě hudované sítě pevných bodů bodového pole
se stallilizaci (kamennými znaky nebo z umělé
hmoty).

Autorova kC'ncepce sleduje ekonomičtější ces-
tou, a to zejména Hm, že pevné body bodového
pole jsou voleny především na technických objek-
tech a stabilizace je prováděna pouze tam, kde se
měření změn koná a vhodné technické objekty ne-
jsou k dispozici. Další výhodou je, že pevné body
hodo\'ého pole není nutno zaměřovat předem, ale
že JE' možno k jejich určení s úspěchem využít
výsledků měření změn, a to v důsledku vytvoření
nového typu sítí, které autor nazývá sItěmi poly-
edrickými. Tyto sítě vznikají vzájemným spojová-
ním lokálních sítí (polyedrických článků), na něž
jsou zaměřovány změny. Autor řeší rovněž i zpil-
sou záznamu výsledků měření tak, aby bylo možno
výpočetní a konstrukční práce plně mechanizovat.

Až potud je možno s autorovými návrhy plně
souhlasit. Praktické využ1U této metody vyvolá
však celý komplex problémů, které ovšem článek
nereší a ani řešit nemůže; nicméně bude třeba
se jimi vážně zabývat.

Tak např. k plnému využití "stavebních dílců"
by bylo nutno při zaměřování změn změřit nejen
nově vzniklou užívaci nebo vlastnickou hranici, ale
i všechny ostatní nezměněné lomové body hranic
pi'íslusného pozemku, jinak by nebylo možno pro-
vést výpočet výměr mechanizovaným způsobem.
Pokud by se jednalo o hranice užívací, nebyl by to
přfliš velký problém, horši je tomu u hranic vlast-
nických, kde by nebylo možno spokojit se se za-
měřením těchto hranic bez podrobného šetření.
Vzrůstající nároky na spotřebu času při zaměřeni
třeba i jednoduché změny si lze snadno představit.

Dalšim problémem je vyhotovování geom.
plánů. Je zcela nemyslitelné, aby SG po zaměřeni
změny (včetně shora uvedeného problému) čekalo
na vyhodnocení změny z výpočetního střediska. 8G
bude muset v zájmu uspokojování požadavků ve-
řejnosti zaměřenou změnu zobrazit ve stávajícl:
mapě (vykonstruovat tedy polyedrický článek gra-
ficky) a provést výpočet ploch běžným způsobem.
Po předání změn k dalšimu zpracováni dojde pak
s největší určitostí ke změnám ve výměrách po-
zemků.

Zaměřováni změn touto metodou bude rozhod-
ně časově náročnější než dosavadní způsob, bude
si vyžadovat vyšší počet pomocných dělniků vzhle-
dem k tomu, že bude nutno používat měřických
strojů a vzrostou i nároky SG na vybavení doprav-
ními prostředky.

Nevím, z jakých podkladů čerpal autor údaje,
podle kterých se cca za 30 let zaměří takové množ-
ství změn, které se pohybuje mezi 50 až 100 %
všech parcel. Domnívám se, že tato statistika není
správná, a že lze maximálně hovořit o počtu par-
cel změnami dotčených, což však neznamená, že
všechny tyto parcely byly nově zaměřeny.

Neuvádím všechny tyto negativní vlivy proto,
aby nebylo navržené metody použiváno. Domnívám

se, že podrobné e),wnomické zhodnocení by proká-
zalo, že úspory z využití pracných a nákladných
měření, nutných pro údržbu dosavadních map, pro
tvorbu nových map převýší náklady plynou~í ze
zavedení navrhované metody. .

Považoval jsem však ;la nutné na některé tyto
skutečnosti upozornit, aby se jimi mohl autor a jeho
spolupracovníci, případně další odborné orgány
dále zabývat a hledat cesty k dalšímu řešení. Dve-
řejnimí článku rozhodně doporučuji a doufám, že
vyvolá případnou odbornou diskusi, z níž by mohly
vzejít i návrhy na řešení některých dalších otázek.

Ing. Vitoul

Kritické připomínky Ing. Vitoula se sice netýkají
vlastního technického obsahu článku, ale návrhu
nové koncepce zaměřování změn, která je předmě-
tem výzkumu, k němuž má 'být polyedrické sítě
použito. Nejsou to ovšem námitky ojedinělé. Vy-
slovují je i někteří jiní pracovníci OÚG, kteří ne-
jsou zpravidla s návrhem dobře seznámeni. Zcela
pochopitelně se vyslovují k návrhu nové koncepce
kriticky i mnozí pracovníci středisek geodézie,
kteří po dosavadnl:ch zkušenostech se obávají, že
od nich bude "shora" vyžadováno budování bo-
dového pole a vyšší kvalita výsledků měření, aniž
jim k tomu bude dán potřebný čas a prostředky
(metody, pomůcky, lidé). V tom by se OÚG resp.
ÚSGK dopustili největší chyby. Nová koncepce
mAle btt zavedena jen když k tomu řídicí orgány
dají podmínky. To ovšem předpokládá, aby přede-
vším vedoucí pracovníci správně pochopili smysl
a cíle nové koncepce. Proto se k připomínkám
Ing. Vitoula podrobněji vyslovím.

Co sleduje nová koncepce zaměřovanI změn?
Sleduje především zavedení nového, vědecky pod-
loženého stylu řídící práce do údržby a obcovy
map. Vědeckost řízeni nelze spatřovat jen v tom,
že si ústavy vypracují finanční plány a grafy po-
stupu práce, ale v prvé řadě v cílevědomém a me-
todickém řízení práce samé (tj. jejího technického
provádění). Vědecké řízení předpokládá, že
a) je ujasněn účel a cíl prováděné práce,
b) je vypracován konkrétní plán ke splnění tohoto

cíle s dostatečným perspektivním výhledem,
c) jsou vypracovány metody.

To vše nová koncepce obsahuje. Klade si za cH
dosáhnout kval1tat1vniho zlepšeni výsledkii měření
změn (tím, že se bude opírat o číselné hodnoty a
o číselné kontroly, nikoli kontroly pomocí bodů za-
kreslených v nehodnotných mapách), a dosáhnout
maximální využitelnosti těchto výsledků zejména
při obnově map, při vyhotovováni podkladú pro
výstavbu apod. Ke splnění těchto cílů má sloužit
postupně budovaná síť pevných hodů bodového
pole (PBBP) a číselně určených pevných bodl1. 8it
PBBP má být budována na podkladě předem sta-
noveného plánu (přehledu a seznamu PBBP) a
měření má být prováděno metodami měření v mě-
řických sl:tích;

1. přímo v geodetickém (Křovákově, Gaussově
či jiném) systému (G-systém);

2. v lokálním systému 1. stupně, vázaném na
PBBP dosud v G-systému neurčené, které budou
v G-systému určeny až před využitím výsledků mě-

1968/168



Válka, O.: Polyedrická mi3řžcká síť a jelí význam pro
využitelnost výsledků měřeni zmi3n a mechanizaci zpra-
cování

ření 'pokud možno s maximálním využitím výsledků
měření změn i prb toto určení;

3. v lokálním systému 2. stupně, vázaném na
číselně určené pevné body, zaměřené v sítích ad
1. nebo 2. nebo určených číselnou fotogrammetrií.

Způsob ad 1. je i dnes při všech rozsáhlejších
pracích používán a není třeba o tom vůbec disku-
tovat. Jeho přednosti číselnvch kontrol jsou všeo-
becně uznávány. V nové koncepci je tento způsob
právě tak uvažován pro rozsáhlejší práce (zamě-
řování sídlišť apod.).

Způsob ad 3. je (viz obr. 8) zcela obdobný do-
savadnímu způsobu měření změn s tím pouhým
rozdílem, že se neváže na pevné body určené z ma-
py, ale na pevné body číselně určené v měřické
síti ad 1. resp. ad 2. nebo fotogrammetricky. Mys-
lím, že zde nejde ani o nějaké technické ani o eko-
nomické ztížení práce, spíše naopak.

Diskutovat lze tedy jen o způsobu ad 2. A to
jen pokud se týče místních tratí, neboť v polních
tratích, kde je malá hustota pevných bodů, budou
zpravidla PBBP pevnými body, na které se měření
i dnes ~nusí připojovat - pokud se ovšem
měření změn provádí zodpovědně. A o co jde tedy
v místních tratích. Řekněme, že máme obec o místní
trati na ploše 1,5 X 1,5 km. Tam bude zvoleno cca
100 PBBP a vytvořeno tedy 100 polyedrických clán-
ků 1. stupně. Každý polyedrický článek (viz obr. 7)
bude vyžadovat asi 2 stanoviska k zaměření navíc
proti dosavadnímu způsobu. To je práce (s použi-
tím dálkomčru) na 1 hodinu (s použitím pásma pro
změření dálek maximálně 2 hodiny). Pro celou
obec 100 hodin s nákladem zhruba 6 až 10 tisíc
korun. Domnívám se, že stojí za to vydat na zvýšení
úrovně naší práce za dobu dvacet či třicet let tuto
částku.

Uvědomme si paradoxní situaci v našem dosa-
vadním měření. Přesné, na centimetry čtené orto-
gonální nebo polární souřadnice (s přesností 5 až
10 cm v podrobném bodě vzhledem k měřické
přímce) znehodnocujeme tím, že měření vážeme na
body určené z mapy, jejichž přesnost je snížena
nejen měřítkem mapy, grafickými zákresy, ale
ještě navíc srážkou mapy, hrubými chybami zá-
kresů, deformacemi při kartografickoreprodukčních
převodech. Z přesnosti centimetrové či decimetrové
naším postupem zpracování dostáváme nepřesnosti
řádově metrové. A dále: při THMvytyčujeme z těch-
to deformovaných zákresů stav do terénu a znovu
jej znehodnocený zaměřujeme nebo pro fotogram-
metrické vyhodnocení signalizujeme, abychom jej
jako platný stav zakreslili do nové mapy. To není
ani technické ani· ekonomické.

Abych lépe zdůvodnil a objasnil novou kon-
cepci zaměřování změn, poukáži názorně na ana-
logii ve výstavbě. Dosavadní způsob zaměřování
změn bez vzájemné souvislosti a návaznosti na
společnou síť lze přirovnat k bezplánovité, živelné
,,"stavbě rodinných domků a staveb bez ohledu na
budoucnást. Každý si postaví kde chce a jak chce.
Každý si zaměří změnu na kdejaké tzv. pevné body,
Naproti tomu nová koncepce sleduje analogii vý-
stavby na podkladě územního plánu, jehož obdo-
bou je plán sítě PBBP, který se postupně zpřesňuje
sítí pb obdobně jako územní plán plány zastavova-
dmi.

Je to pseudoekonomika, počítáme-li, že nevyho-
tovením územních plánů ušetříme, právě tak jako je
pseudoekonomické šetřit tím, že ošidíme při stavbě
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beton čímž získáme sice okamžitě nějaké úspory,
řádu' tisíce korun, ale necháme za rok spadnout
budovu v hodnotě několika miliónů. Přiznejme si,
že naším ochuzováním měření změn o řádnou vaz-
bu jsme postupovali stejně pseudoekonomicky.

Ing. Vitoul ve svém vyjádření nerozlišuje v nové
koncepci podstatné ltj. to com á o Ý t P o u ž i-
to) od druhotného (tj. toho co může být po-
u žit o, jestliže to usnadní, urychlí nebo .zlevní
práci - jako je např. možnost mechamzace).
V článku je výslovně zdůrazněno, že "nebude-li po-
užito mechanizace výpočtu ploch, nepředpisuje se".
Všude je v koncepci zdůrazňována možnost, nikoli
nutnost mechanizovaného zpracování. Nechceme
mechanizovat tam, kde to není možné, kde je nutné
ihned vyhotovit geometrické plány a není čas na
kooperace. Nechceme, aby se tom, kde to bez
š e tře n í n e ním o ž n é zaměřovaly celé par-
cely. Jde jen o to uvažovat koncepci s možností
použití progresívních metod. Proto je volen záznam
výsledků měření, použitelný jak pro ruční, tak me-
chanizované zpracování. Dosavadní forma zázna-
mu konstrukčních prvků do náčrtu vyhovuje sice
ručnímu zpracování, ale naprosto nevyhovuje zpra-
cování mechanizovanému. Výzkum přece nemůže
ztrnule stát na dosavadních možnostech, ale musí
rlávat metody, použitelné i pro progresívní po-
můcky. Zda jich bude nebo nebude použito, to bude
:záležet na tom, jak progresívní bude vedení oblast-
ních ústavů. Je přece celá řada měření novostaveb,
sídlišť, chat apod., jejichž okamžitý zákres do map
není nutný, a kde je možno s výpočtem lokálních
souřadnic bodů si dát vypočítat i deformované
souřadnice, popřípadě zobrazit výsledek měření
z deformovaných souřadnic automatickým koordi-
nátografem nebo vypočítat výměry celých zamě-
řených parcel. To jsou práce pomocné. Hlavní bude
jen výpočet lokálních souřadnic, který v případech,
kdy zákres do mapy a výpočet výměr provedeme
ručně, můžeme uskutečnit kdykoli později.

K připomínce, týkající se přístrojů a pomoc-
níků je třeba opět zdůraznit, že jde o poměrně málo
lokálních sítí prvého stupně, kde bude nutno po-
užít navíc proti dosavadním způsobům úhloměrných
přístrojů a dálkoměrů. Všude v okolních zemích,
které jsme měli možnost navštívit, mají zeměmě-
řické složky na úrovni našich středisek, k dispozici
auta. Mělo by tomu tak být i u nás. Chtěl bych zde
však připomenout, že výzkum se přesto otázkou
vhodných lehkých pomůcek také zabývá a redakci
GaKD bude v nejbližší době předložen k publiko-
vání článek, zabývající se těmito problémy.

K připomínce, týkající se mé poznámky
o množství zaměřovaných změn, poznamenávám, že
údaje získal pracovník VÚGTK Ing. Michal osobně
spOčítá'min nmožství měření v ploše a v počtu par-
cel na vybraných charakteristických typech obcí
(městské, rekreační a venkovské). Spočtené počty
parcel byly kontrolovány s celkovým počtem par-
cel v obcích a malý nesouhlas rovnoměrně rozdě-
len. Není důvodu, proč bych práci Ing. Michala ne-
důvěřoval. Výsledky byly publikovány na sympcziu
o údržbě map (GaKO ~. 9/1967).
Ing. VitQu! mluví "o negé!tivních, vlivech". Dou-

fám, že se mi podařilo vysvětlit, že tyto "negativní
vlivy" vyplývají z. nesprávného pochopeníkoncep-
ce, i; nerozeznávání podstatného od druhotného' a
ekonomického od pséudoekonomického.' •

, Ing. dr. Oldl'iali:VdlkťJ

1968/169



qeodetický a kartografický obzor
170 roč. 14 (56), čislo 6/1968

Roule, M.: K probMmu volby pevných bodů pro účely
evidence nemovitosti

K problému volby pevných bodů
pro účely evidence nemovitostí

Ing. Miroslav Roule,
Výzkumný ustav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

V oblastech, kde jsou vytvářeny velké půdní celky,
neustále ubývá v mapách identifikovatelných bodů.
Je proto nutné vybudovat v mapách EN novou síť
pevných bodů, kterých by bylo využíváno pro geode-
tické zaměřování změn při soustavném plynulém ve-
dení map. Optimálním zhuštěním sítě by se měřický
základ přiblížil k předmětům měření a pro zaměřování
změn by se mohlo využívat nejjednodušších geodetic-
kých metod. Vybudování sítě pevných bodů má sou-
časně největší význam pro různé budoucí práce [5].

Při aplikaci fotogrammetrických metod je možno
pevné body rozdělit do dvou skupin: Předně jsou to
pevné body, které mají význam pouze pro stávající
mapy EN, vyhotovené grafickými metodami. Jsou
nebo budou v těchto mapách zobrazeny s postačující
přesností, která odpovídá kritériím pro doplňování
map EN. Mezi tyto body patří v přírodě identifikova-
telné pevné body situační kresby mapy. Takové body
je možno nazývat "pevné body určené graficky" (pb).
Druhou skupinu bodů tvoří pevné body, které mají
přímý význam i pro práce budoucí. Jsou nebo budou
určeny v souřadnicích geodetického systému. Doplňují
stávající síť pevných bodů v mapách EN a jsou použi-
telné např. i pro THM. Takové body je možno nazý-
vat "pevné body určené číselně" (PB). Jsou pořizo.
vány zejména tam, kde dosud není vybudována dosta-
tečně hustá síť pevných bodů bodového pole.

Počet doplňovaných pevných bodů se volí podle
hustoty příslušné situační kresby mapy asi tak, aby
v polních tratích byly nejméně 4 body na 1 km2•

V okolí místních tratí, kde lze předpokládat častější
výskyt změn, se volí hustota pevných bodů větší.
Jako pevné body lze volit takové body, které jsou
v přírodě zřetelně a jednoznačně označeny, jsou chrá-
něny před poškozením, dají se snadno vyhledat a jsou
přístupné pro pozdější připojení. Přednostně je vhodné
tyto body volit na technických objektech, které jsou
zpravidla trvalejší než body stabilizované kamenem.

2. Pevné body vhodné pro fotogrammetrické vyhodno-
ceni

Volba vhodných pevných bodů je nejobtížnější, když
mají být určovány fotogrammetrickými metodami.
Vhodnost pevných bodů se v takových případech musí
posuzovat ze tří hledisek:

a) pevné body musí být v terénu jednoznačně identi·
fikovatelné a mají vyhovovat pro geodetická mě-
ření;

b) pevné body mWlíbýt jednoznačně identifikovatelné
na leteckém snímku a zároveň mají umožňovat co
nejpfe8nčjší vyhodnocellí;

c) pevné body musí být voleny tak, aby byla zaručena
identita bodu jak pro geodetická měření, tak i pro
fotogrammetrické vyhodnocení.

Požadavky vyplývající z jednotlivých hledisek
jsou mnohdy protichůdné - body vyhovující poža-
davkům geodetického měření mnohdy nevyhovují
požadavkům fotogrammetrie (např. rohy budov
apod). Bylo proto nutné zabývat se problémem volby
vhodných druhů pevných bodů zejména z hlediska
přesnosti identifikace v terénu a na leteckém snímku.

Pro stanovení přesnosti identifikace a vyhodnoce-
ní byl zvolen aposteriorní postup rozboru experimen-
tální zkoušky. K ověření bylo použito celkem 98 bodů
různých druhů. Výčet druhů bodů je uveden v tab. 1.

I
Počet Počet

Druh bodu ověřov. vyhoď-
bodů Docení

stožáry, sloupy 14 78
studny, balvany, skály 3 15
části mostů, zdi propustků,
stavidel, opěrné zdí 8 27
rohy plotů 6 27
křížky, boží muka, transfor-
mátory apod. 3 18
patníky, mezníky, hektometro-
vé a kilometrové kameny 8 10
středy stromů, keřů 4 15
středy propustků 2 14
*středy komínů 50 1261

Vyhodnocení bylo provedeno ze 17 různých snímko-
vých dvojic. Použité snímky byly různého stáří, nej-
starší použité materiály byly pořízeny v roce 1962.

Ověřované PB byly geodeticky zaměřeny od bodů
zkušebního fotogrammetrického bodového pole s přes-
ností stanovenou instrukcí THM pro body zvýšené
přesnosti. Průměr středních chyb geodetického určení
bodů vypočítaných z nadbytečných pozorování byl dán
hodnotami:

m~= ±1,5 cm, m~= ±1.7 cm, m~ = ±2,3

S určenými geodetickými souřadnicemi PB byly
porovnávány souřadnice získané fotogrammetricky.
Střední chyby fotogrammetrického vyhodnocení byly
definovány vztahem

m:>J1l= ± Vm~ + m;,

kdem" = ±V [e~"t a mli = ± V [e~lI]

Získané výsledky jsou uvedeny v tab. 2 a v tab. 3.

1968/170



Roule, M.: K problému volby pevných bodů pro účely
evidence nemovitostí

Geodetický a kartografický obzor
roč. 14 (56), číslo 6/1968 171

~J1,,= 1 : 8000 Střední polohováchyba vyhodnocení

I

I

I
v měř. mapy

Druh bodu Počet ve skutečnosti

I
v lněř. snímku MX= 1: 5000

mm; (v cm) m""y' (v mm)
I rn",yX (v mm)

stožáry, sloupy 42 30 !, 0,038
I

0,06
studny, balvany 12 19 0,024 0,04
části mostů, zdi propustků, stavidel, opěrné zdi 10 28 0,035

I
0,06

rohy plotů 17 34 0,042 0,07
křížky, boží muka, transformátory 9 10 0,012 0,02
patníky, mezníky, kilometrovníky 5 32 0,040 0,06
stí'edy stromů, středy keřů 6 75

I

0,094 0,15
středy propustků 6 39 0,049 0,08
*středy komínů 514 23 0,029 0,05

,
I I*signalizované body I

728 13 0,015 0,03
I

,

M,,=1:15000 Střední polohováchyba vyhodnocení

I
ve skutečnosti

I
v měř. snímku

\

v měř. mapy
Druh bodu Počet rn",y (v cm) m""y,(vmm) 1IIX = 1 : 5000

I
m",yK(vmm)

stožáry, sloupy 36 I 43 0,029 0,09
studny, balvany 3 15 0,010 0,03
části mostů, zdi propustků, stavidel, opěrné zdi 17 41 0,027 0,08
rohy plotů 10 44 0,029 0,09
křížky, boží muka, transformátory 9 50 0,033 0,10
patníky, mezníky, kilometrovníky I 5

I
29 0,019 0,06

středy stromů, středy keřů

I
9 94 0,063 0,19

středy propustků 8
I

41

I
0,027 0,08

*středy komínů 747 34 0,023 0,07

I

, I

I

*signalizované body 45
I 16 I 0,011 0,03

I
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Z výsledků vyplývá, že z hlediska fotogram-
metrie jsou jako pb a zejména PB nejvhodnější vhodně
rozmístěné (obr. 1,2):

- kruhové studny, balvany,
- patniky, mezniky, kilometrovniky,

- středy vhodných komínů na budovách.

Získaná přesnost fotogrammetrického vyhodnoce-
ní těchto bodů ukazuje, že jsou využitelné pro budoucí
práce, např. i pro detailni měřeni při mapování v měřít-
ku 1 : 2000 [4]. Je to způsobeno i poměrně snadnou
a jednoznačnou identifikaci těchto bodů v terénu.
Balvany a skály musí mít v terénu přibližně velikost
danou vztahem

ma
200 -:- 300 '

kdema je měřítkové číslo snímku a výsledek vychází
v cm.

~ části mostů, zdi propustků, stavidel, opěrné zdi,

- křížky, boží muka, vhodné transformátory,

- stožáry, sloupy.

Přesnost fotogrammetrického vyhodnocení těchto
bodů vyhovuje kritériím přesnosti, jak jsou stanoveny
instrukcí pro THM [4]. U zmíněných bodů je nutné
věnovat velkou pozornost jednoznačnosti identifikace

bodu na snímku a v terénu, aby nedocházelo pn
pozdějším geodetickém připojení k systematickým
chybám.

Jsou-li za PB voleny sloupy a stožáry, je nutné
respektovat zásady:

a) Při volbě sloupu za PB je nutné dbát, aby sloup byl
svislý.

b) Za PB není vhodné volit sloup, který má. zarostlou
patu. V takovém případě je fotogrammetrická. iden-
tifikace obtížnější.

c) Za PB není vhodné volit dvojitý dřevěný sloup. Při
vyhodnocení není zaručena jednoznačnost pointace
měřické značky.

d) Nejvýhodnější je za PB volit centrický kovový
stožár, který je zároveň nejvhodnější jako signál
pro geodetická měřeni (obr. 5).

Z ostatních možných druhů bodů. jsou pro PB
z hlediska identifikace v krajních případech ještě vy-
užitelné:

- rohy plotů (obr. 6),

- středy propustků.

Středy propustků jsou nejméně vhodné. Cesta
přes propustek se obvykle různě rozjíždí, vodoteč
různě zarůstá, a tak identifikace na leteckém snímku
a v terénu není tak jednoznačná.

Jiné druhy bodů nelze za PB volit, neboť nejsou
trvalého rázu a. úměrně s časem se může změnit jejich
jednoznačnost. Některé z bodů mohou mít význam
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pouze jako pb. Jsou to např. průsečíky úzkých mezí.
Za naprosto nevyhovující lze označit body:

- rohy kultur,

- průsečíky či vidlice cest,

~ keříky, stromky,

- konec křoví apod.

O nedostatečné přesnosti zmíněných bodů svědčí
hodnoty uvedené v tab. 4. Tabulka obsahuje hodnoty
vyjadřující přesnost pouhé identifikace, tj. výsledk~
vyplývající z porovnání několikerého vytyčení bodu
v terénu a několikerého určení na leteckém snímku [3].

Přesnost identifikace

Druh bodu v terénu

I

na leteckém
snimkucm cm

průsečík úzkých mezí 7 29
keřík do 0 2 m 12 36
stromek do 0 2 m 15 32
roh kultury 45 69
vidlice cest 32 54
průsečík cest 18 72
konec křoví 18 76

Když se pro udržování pozemkových map pouzlJe
speciálních snímků, tj. nových snímků pořízených
speciálně pro účely EN, je vhodné síť přirozeně signa-
lizovaných pevných bodů doplňovat body, které jsou
stabilizovány mezníky.

Při použití speciálních snímků je nutné v přísluš-
ném území provést přednáletovou signalizaci alespoň
v omezeném rozsahu [2]. Přednáletová signalizace
zahrne vlícovací body, body stávajícího bodového
pole a PB, pokud nejsou signalizovány přirozeně.
lV[ezitakové PB by měly být pojaty hlavní stabilizo-
vané lomové body správních hranic, liniovitých
objektů, které tvoří kostru situační kresby mapy
a hlavní body obvodů místních tratí. Signalizovány
by z těchto bodů měly být zejména ty, které jsouiden.
tifikovatelné v dosavadních grafických elaborátech
EN.
Foto: M. Zeman
Lektoroval: Ing. Vladimír Kolář, OÚG,České Budějovice
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Polynomická transformace
a jejf využiti v blokovém vyrovnánf
analytické aerotriangulace

Polynomická transformace je zvláště vhodná pH foto-
grammetrickém zhušťování bodového pole dlouhých
snímkových řad s menším geodetickým zajištěním.
Polynomická transformace vhodně opravuje foto-
grammetrické souřadnice, které jsou vlivem systema-
tických chyb deformovány (příčné a podélné prohnutí
a zkroucení snímkové řady).

I. Rovinná polynomická transformace

Rovinnou transformaci pomocí polynomů s komplexní-
mi čísly můžeme zapsat ve tvaru:

x + iy = al + ia2 + (a3+ ia4) (u + iv) +
+ (as + ia6) (u + iV)2 + ...+

+ (a2'Hl + ia2'H2) (u + iv)" + ..., (1)

kde n = O, 1,2, ...
Oddělením reálné a imaginární části dostáváme:

x = a1+ a3u - a4v + as (u2 - '112)- 2a6uv +
+ a7 (u3 - 3UV2) -as (3u2v - '113)+ ...

y = a2 + a3v + a4u + 2asuv + a6 (u2 - '112)+
+ a7 (3u2v - '113)+ as (u3 - 3uv2) + ... (2)

Ukažme nejdříve, že tato transformace je konformní.
Aby byla uvedená transformace konformní, musí být
splněny Cauchy-Riemanovy rovnice:

I
ox _ oy ox _ oy I
a;-a;;' a;;--&

Příslušné parciální derivace vypočteme z rovnic (2):

Ox
ou = al+2aliu-2a6v+~u2_3~v2 -6a8uv + ...
oy
Ov = a3 + 2asu-2a6v + 3a7u2-3~v2- 6a8uv + ...
ox
ov = -a. - 2a6v - 2a.u - 6a7'Uv - 3a8u2 +
+ 3a8v2 + ... (4)

~~ = a4 + 2a6v + 2a6u + 6a7uv + 3a8u2 - 3asv2 + ...

Poněvadž jsou splněnyCll.uchy-Riemannovy rovnice,
je uvedená polynomická transformace konformní.

Vliv malých změn fotogrammetrických souřadnic
u, v na transformované souřadnice x, y vyjadřuje
'VZtah:

ox ox
dx =-du+-dvou ov

oy oy
dy = Ou du + dv dv

Dr. Jarom(r Bystrý,
Vojenská akademie A. Zápotockého, Brno

Vynecháme-li některé členy v rovnicích (2), pak tato
transformace není již konformní. Na příklad, vyne-
cháme-li členy s u2, budou tím ovlivněny i transfor-
mované souřadnice. Chceme-li proto vynechat některé
členy vyššího řádu, musíme zvolit vhodný počátek
souřadnicového systému fotogrammetrických sou-
řadnic.

II. Prostorová polynomická transformace

Napišme nyní transformační vztahy pro souřadnice
v prostoru ve tvaru obdobném (2):

x = alO + A. (auu + a12v + a13w) + A.2 (a14u2 +
+ al6v2 + al6w2 + 2a-l7UV+ 2al8uw + 2a19vw) + ...

y = a20 + A. (a21u + a22v + a23w) + A.2 (a24u2 +
+ a26v2+ a26w2 + 2a27uv + 2a28uw + 2a29vw) + ...

(6)
z = a30 + A. (a31u + a32v + aasw) + A.2 (a34u2 +
+ a36v2+ aa.W2 + 2a37uv + 2aa.uw + 2lZsgvw) + ...

Vliv malých změn fotogrammetrických souřadnic u, v,
w na transformované souřadnice x, y, z vyjadřuje
vztah:

ox ox ox
dx = ou du + ifV dv + ow dw

oy oy oy
dy = ou du + a;;dv + iJw dw (7)

oz oz oz
dz = ou du + av dv + ow dw

Aby prostorová polynomická transformace byla konfor-
mní, je nutné, aby libovolně malá plocha byla. transfor-
mována bez deformace. Tedy bez ohledu na měřítkový
koeficient matice devíti diferenciálních koeficientů
musí být ortogonální ·pro libovolné hodnoty nezá-
visle proměnných u, v, w. Podmínky ortogonality ma·
tice jsou dány těmito teorémy:

1. Součet čtverců prvků v každé řadě (řádek, sloupec)
se rovná jedné.

2. Součet .součinů odpovídajících prvků v každých
dvou rovnoběžných řadách je roven nule.

3. Ctverec každého prvku je roven čtverci jeho doplňku.
Uvedené podmínky ortogonality nelze však obecně
splnit pro libovolné hodnoty u, v, w.Mohou být splněny
pouze tehdy, budou-li koeficienty u proměnných u2,
'112,W2, uv, ... rovny nule. O tom se snadno převědčíme,
vypočteme-li příslušné parciální derivace a dosadíme-li
je do podmínek ortogonality matice. Z toho tedy vy-
plývá, že obecná prostorová polynomická transformace,
definovaná vztahy (6), není konformní. Uvedená poly-
nomická transformace je konformní pouze v případě,
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že všechny koeficienty u členů vyššího než prvního
stupně jsou nulové. Pak tato transformace představuje
známou prostorovou lineární transformaci, kde alO'
a~o'aso jsou konstanty posunutí, A je skalární měřitkový
koeficient a matice typu 3/3 s koeficienty an, a12, ••• ,

asa je matice ortogonální transformace.

Nejvhodnější polynomické transformace jsou kon.
formní transformace. Konformní polynomické trans-
formace jsou však možné pouze ve dvou rozměrech,
ale ne ve třech rozměrech. Naskýtá se však možnost
provést prostorové vyrovnání postupnými rovinnými
konformními polynomickými transformacemi ve vhod-
ném souřadnicovém systému tak, že sice prostorové
vyrovnání nebude přesně konformní, ale bude mu
velmi blízké.

Tyto úvahy vedou k následujícímu postupu:

1. Nejdříve posuneme počátek fotogrammetric-
kých souřadnic snímkové řady do středu řady. Potom
transformujeme souřadnice snímkové řady pomocí
prostorové lineární transformace do souřadnicového
systému osy letu:

Xl = A (anu + auv + alaw)
Yl = A (a2lu + a22v+ a~sw) (8)
Zl = A (a31u + aS2v + aasw)

kde A je změna měřítka, ortogonální matice s prvky
an, ... , aaa je rotace řady. K výpočtu neznámých vy-
užijeme všech geodetických bodů snímkové řady. Tím
je snímková řada předběžně horizontována a měřit-
kově upravena ve směru osy letu.

2. Aby se zlepšil soulad s geodetickými body, mu-
síme řadu opravit o deformace. Provedeme tedy výško.
vé vyrovnání. Požadovanou výškovou opravu napišme
jako polynom:

11, -Zl = ao + 2a2xl + 2aly +
+ blXr + b2X~ + baxf + ...
+ ClXlYl + c2xry + CaX~Yl+ ...
+ dlyr, (9)

kde 11, je geodetická výška, ao je posun, al, a2 je rotace
řady kolem osy X a Y, členy bez Y označují podélné
prohnutí řady, členy s Y zkroucení snímkové řady
a člen dlyr přičné prohnutí řady.

Neznámé koeficienty se vypočtou ze soustavy
rovnic, které dostaneme pro dané výškové body. Koefi-
cienty al, a2 použijeme k výpočtu ortogonální matice:

(

.1+ ar - a~, - 2ala2, 2a2)
~ 2 2ala2, 1 - ai + a~, - 2al (10)1+~+~ 2 2- 2a2, 2al, 1 - aJ - a2

a k vynásobení zleva matice rovnic (8).

Podélné prohnutí řady opravíme polynomickou
konformní transformací souřadnic Xl' Zl' Souřadnici Yl
není nutné vzhledem k zvolenému systému opravovat.
Vzhledem ke Cauchy.Riemannovým. rovnicím dosta.
neme:

X2 = Xl - 2blxlZl - b2 (3XrZl - zn - ba (4X~Zl-

-4xlzn + ...
Y2 = Yl (ll)
Z2= Zl + bl (xr - zn + b2 (x~ - 3xlzr) + ba (xt -

- 6xizI + zt) + ..,
Zkroucení řady je funkcí x. Proto je opravíme kon-
formní transformaci souřadnic Y2' Z2:

Ys = QY2-PZ2

Zs = PY2 + QZ2'

kde P = ClX2 + C2X~ + csx~+ ... a q = V 1 - p2 •

Příčné prohnutí řady opravíme konformní transfor-
maci souřadnic Ya, Za:

X4 = Xs

Y4 = Ys - 2dlYaza
Z4 = Za + dl (y~ - z~)

Vzhledem k menším modifikacím rovnic (11), (12)
a (13) má rovnice (9) tvar:

11, - Zl = ao - 2a2xl + 2alYl +
+ bl (xi - zn + b2 (x~ - 3x1Zr)+
+ ba (xt - 6xIZr + zt) + ...
+ ClXlYl+ c2xIYl + CaXrYl+ ...
+ dl (YI - zr)·

3. Nakonec provedeme vyrovnání horizontálních
souřadnic pomocí konformní polynomické transfor-
mace souřadnic X4, Y4' Souřadnice Z se opraví vzhledem
ke změně měřítka vyplývající z této transformace
a. o posun ao:

X = el - eax4 - e4Y4 + es (x~ - Yi) + e8 2X4Y4 +
+ e7 (x: - 3x4m) - es (3x24Y~- y:) + ...

Y = e2 + e4x4 - esY4 + e8 (x~ - Y~) + es 2X4Y4 +
+ es (xl- 3x4yi) + e7 (3xiY, - Y:) + ... (15)

Z = ao + Z4V(::J2

+ ( :~ r
Při výěkovém vyrovnání by se mělo použít mě.

řitkově urovnaných z-ových souřadnic. Naopak, sním-
ková řada by měla být opravena vzhledem k výškové
deformaci před horizontálním vyrovnáním. To by
vyžadovalo opakování uvedeného postupu. Avšak,
jak uvádí Schut [4], postačuje jedno výškové vyrov-
nání následované horizontálním vyrovnáním.

Jinou možnost prostorového vyrovnání snímkové
řady navrhli Ackermann a Perks. Je možné vypočíst
pomocnou plochu v souřadnicovém systému snímkové
řady, která bude po vyrovnání horizontální rovinou.
Rozdíly v terénním převýšení mohou být vzaty v úva-
hu s podmínkou, že kolmice na referenční plochu musí
být kolmicí k horizontální rovině. Ackermann užil
jako referenční plochu anuloidu, Perks plochu de-
finovanou pomocí polynomů vzhledem k x- a y-ovým
souřadnicím.
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Blokové vyrovnání může být prováděno ve dvou kro-
cích:

1. etapovým řešením se odvodí fotogrammetrické
souřadnice u, v, w

2. fotogrammetrické souřadnice se vyrovnají po-
mocí příslušných transformačních vzorců.

Pro toto vyrovnání je vhodné rozdělit blok do
menších jednotek, z nichž každá je samostatně trans-
formována. Logickou jednotkou rozdělení bloku je
jednotlivá snímková řada nebo jednotlivý model. Jako
jednotku můžeme také volit sekce bloku, které jsou
složeny z více než jednoho modelu řady (subřada) nebo
z více než jedné subřady.

Předpokládejme, že ve fotogrammetrických souřadni-
cích jsou vyloučeny systematické deformace do té
míry, že korelace mezi chybami v rovině a ve výšce
jsou zanedbatelné. To nám umožní vyrovnání zvlášť
v rovině a ve výšce a tedy také užít jednodušších
vzorců. Pro rovinné transformace jsou nejvhodnější
konformní transformace, neboť transformují bez de-
formace nezávisle na velikosti a tvaru zvolených jed-
notek.

Konformní polynomickou transformaci napišme
ve tvaru:

x = U + (X + {JU + yU2 + ..., (16)

kde X = x + iy, U = u + iv,
x, y ...• jsou transformované souřadnice,

u, v .... jsou fotogrammetrické souřadnice,

lX, {J, 1', .. , jsou komplexní transformační konstanty.

Oddělením reálné a imaginární části (16) dostaneme
jednu rovnici pro souřadnice x a jednu pro y.

Prp :výškové vyrovnání musí polynomická trans-
formaQlť obsll.'hovat členy ...druhého, případně vyššího
stupně 'pro opravu deformace, kterou lze očekávat.
Snímkóvé řady mohou být tak opraveny o podélné
a příčné prohnutí a zkroucení. Proto je vhodné volit
souřadnicový systém ve,směru osy letu. Tedy

z = w + a + bu + ev + du2 +euv + !v2 + ... (17)

B. Podmínkovérovnice

Vyskytují se tři typy podmínkových rovnic:

1. pro geodetické bo<}ymusí platit, že transformo-
vané souřadnice jsou rovny daným geodetickým
souřadnicím.
Nechť G = XI} +iYI} představuje dané rovinné sou-
řadnice geodetického bodu a h jeho výšku. Potom
podmllkové rovnice pro geodetické body budou tvaru:

U - G + lX + {JU + yU2 + ... = O
w - h + a + bu + cv + du2 + euv + !v2 + ...= O

(18)

2. pro spojovaci body musí platit, že oba systémy
transformovaných souřadnic jsou stejné.

Rozlišíme-li tyto systémy indexy 1, 2, dostáváme:

Ul - U2 + (Xl +{J1 Ul + 1'1Ui + .,. - (X2 - {J2U2-
-Y2U~- '" =0 (19)

w1 - w2 + a'l + b1u1 + C1V1+ d1ui +
- a2 - b2u2 - C2V2- d2U~ - . .. = O

3. konečně mohou být požadovány korelace mezi
transformačnimi konstantami různých jednotek. Na.
příklad, je-li řadil rozdělena do subřad, lze položit
podmínku, aby spojovací bod dvou sousedních subřad
měl stejné transformované souřadnice:

(Xl + {JIU + 1'1U2 ... - 1\:2 - {J2U - 1'2U2 - ... = O

a1 + b1u + CIV + d1u2 + '" - a2 - b2u - c2v -
-d~U2_ ... = O (20)

Podmínku, že ve spojovacím bodě obě jednotky musí
mít stejné měřítko, azimut, podélný a příčný sklon,
dostaneme derivaci rovnic (20):

{JI + 2 1'1U + 3 fAU2 + '"
- {J2- 2 1'2U - 3 {}2U2 - . .. = O

b1 + 2 d1u + e1v + ...
- b2 - 2 d2u - e2v - ... = O (21)

CI + e1u + 2 !lV + ... - c2 - e2u - 2 !2V - ... = O

Podmínku, že podélné prohnutí musí být stejné,
dostaneme druhou derivací:

V maticové symbolice lze všechny podminkové rov-
nice typu (18) a (19) zapsat jedinou rovnici:

kde p je sloupcový vektor, jehož složky jsou první dva.
členy rovnic,
s je sloupcový vektor, jehož složky jsou pravé strany
rovnic, zde rovny nule,
x je sloupcoVý vektor transformačních konstant,
A, 8 jsou matice koeficientů. .
Podobně všechny podminkové rovnice typu (20), (21}
a (22) zapíšeme jedinou maticovou rovnicí;

kde x je sloupcový vektor transformačních konstant,
t je sloupcový vektor, jehož složky jsou pravé
strany rovnio,7;de rovny nule,
C je matice koefioientů.

Poněvadž v praxi máme vždy k dispozici více podmín-
kových rovnic než je transformačních konstant, pře-
jdeme k vyrovnání metodou nejmenších čtverců.
Metoda nejmenších čtverců může být uplatněna při
blokovém vyrovnání, jestliže pohlížíme na fotogramme-
trické souřadnice jako na "odvozená" měření. Přesnost
a korelace těchto měření musí být specifikována po-
moci váhové matice. Tato měření musí být vyjádřena..
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lineárně nebo jako linearizované funkce skutečných
měření. Poněvadž jde o vyrovnání podmínkových mě-
ření s dalšími neznámými, budou mít normální rovnice
tvar:

AHA'ks + Bx = 5 - Ap
Cx =t

B'ks + C'kt = O,

kde ks, kt jsou sloupcové vektory, jejichž složky jsou
Lagrangeovy multiplikátory (koreláty),
H je váhová matice,
A', B', C' jsou transponované matice k maticím
A,B, C.
Počet korelát je roven počtu podmínkových rovnic.
Normální rovnice jsou soustavou tolika lineráních
rovnic, kolik je neznámých. Vektor neznámých trans-
formačních konstant vypočteme z normálních rovnic
(25), když před tím eliminujeme vektory korelát.

Teoretická korelace mezi fotogrammetrickými
a danými souřadnicemi, která se vyskytuje v různých
podmínkových rovnicích, poněkud komplikuje výpo-
čet. Matice O = AHA' má pak nediagonální prvky
různé od nuly. Avšak nejistota v určení této korelace
(subjektivní vyhodnocovatel, postupy, materiál, pří-
stroje), také obtíže, které tím vznikají, a především
svislost snímků nás opravňují vyšetřovat fotogram-
metrické a dané souřadnice jako nezávislé hodnoty.
Za těchto předpokladů váhová matice 0-1 je diagonální
maticí a ta dokonce při svislých snímcích a za před-
pokladu stejných vah měření souřadnic má skalární
význam a jako matice vah ztrácí smysl (2).

Rovněž požadavek podmínek (24)velmi kompliklol-
je výpočet. Této obtíži se vyhneme tímto pěkným obra-
tem. Rovnice (25) napišme pomocí submatic ve tvaru:

(g:g)(:;) + (~)x = (5 ~ AP)
(B',C') (::) + Ox = O

Výpočet inversnímatice u vektoru x je možný pouze
tehdy, jestliže se předpokládá, že jsou přidána nezá-
vislá fingovaná měření k rovnicím (24). Potom nižší
diagonální submatice, která byla rovna nule, bude dia-
gonální maticí fingovaných měření. Tedy přiřazením
váhy q ke každému z fingovaných měření dostáváme:

(00)-1 _. (0-10)
00 -lIm Oqf

q-+oo

Substitucí (28) a maticovým násobením rovnice (27)
obdržíme:

V případě blokového vyrovnání s rovnicemi (18)- (22)
je 5 = O a t = O. Dále, nahradíme-li matici 0-1 dia-
gonální maticí Q, jejíž prvky jsou váhy podmínkových
rovnic (23), dostáváme:

A konečně, je-li Q skalární maticí a C = O, dostaneme
velmi jednoduchou rovnici:

Užití snímkové řady jako transformační jednotky má
výhodu v tom, že řada je logickou jednotkou a že každý
blok obsahuje pouze malý počet takových jednotek.
Příprava a provedení blokového vyrovnání může být
v tomto případě provedeno za krátkou dobu a s malou
námahou. Odpadají také podmínkové rovnice (24),
nebot matice C = O, a tím je i jednodušší výpočet
vektoru transformačních konstant. Stupeň polynomu
volíme tak, aby byla zachována kvalita triangulace
a abychom ekonomicky využili geodetických bodů.
Při provedených pokusech [6] bylo prokázáno, že se
stačí omezit na členy druhého stupně, neboť členy tře-
tího stupně nepřináší znatelné zpřesnění.

Snímková řada může být rozdělena do sekcí. Styk
mezi jednotlivými sekcemi se provede podmínkovými
rovnicemi (20) a (21). Těmto rovnicím lze přiřadit váhy
a k výpočtu vektoru transformačních konstant lze
potom použít redukovaných normálních rovnic (30). To
zajišťuje dobrý soulad souřadnic a měřítka ve styku
sekcí.

Polynomická transformace dává velmi uspokojivé vý-
sledky při mapování ve středním a malém měřítku.
Přesnost v tomto případě odpovídá předepsaným nor-
mám. Naproti tomu při mapování ve velkém měřítku
je bezesporné, že modelovým vyrovnáním pomocí pro-
měnné lineární transformace dílčích celků obdržíme
lepší výsledky, neboť polynomická transformace před-
pokládá spojitost snímkové řady a na rozdíly při okra-
jích modelů nebere zřetel. Také vyšší členy polyno-
mické transformace způsobují příliš velkou flexibilitu
a jsou tak příčinou větších chyb v oblasti bez geodetic-
kých bodů. Tento nedostatek se dá však odstranit
vhodnou volbou geodetických bodů.

Lektoroval: doc. Ing. VI. Krátký, CSc., Brno

Autor se zabývá matematickými aspekty postupu často
v poslední době diskutovaného mezi pracovníky
v oboru analytické aerotriangulace. Možnost řado-
vého i blokového vyrovnání aerotriangulace ve velmi
dlouhých řadách a současně nutnost zachovat přitom
vnitřní věrnost základních geometrických poměrů ve
snímkové dvojici přivedly dnešní fotogrammetrii k ře-
šení problémů velmi blízkých oblasti vyšší geodézie
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Rozpor, který může být v rámci geodézie řešen větši-
nou zjednodušeně v kategoriích "rovina - referenční
plocha", se zde objevuje obecněji ve třech dimenzích.
Vyvstává řada názorů na možnosti řešení a jedním
z nich je užití spojité konformní transformace vyššího
stupně. Protože přímé řešení takové transformační
úlohy není teoreticky možné, bývá úloha řešena poly-
nomickými výrazy redukujícími vztahy do dílčích
rovin, za předpokladu zpřesňujícího iteračního po-
stupu. Autorův přehled podává našemu čtenáři zají-
mavý a ucelený obraz matematických aplikací, které
jsou znovu dokladem zobecňující se základny dnešní
fotogrammetrie.

Automatické programování
výpočtů v geodézi i

Vývoj v oboru konstrukce samočinných počítačů vede
ke stálému zlepšování všech nejdůležitějších technic-
kých parametrů těchto strojů. Zvětšuje se operační
rychlost i rychlost periferních jednotek, redukují se
rozměry a spotřeba energie, roste kapacita paměti
i spolehlivost počítačů. Současně klesají průměrné
ceny elementárních strojových operací.

l když má rostoucí výkonnost počítačů podstatný
význam, sama zdaleka nestačí charakterizovat celko-
vou efektivnost automatizovaných výpočtů. Z tohoto
hlediska má stejnou a mnohdy dokonce prvořadou
důležitost i způsob řešení problému, spočívající mj.
v jeho přesné formulaci, volbě vhodné metody řešení,
jejím programování a v organizaci prací, výpočtu
předcházejících a na něj navazujících. Zejména užitá
programovací technika se často významně podílí
na úhrnných nákladech. Jak uvádí McCRACKEN
[13], bývá elementární programoválll'l) technických
výpočtů nezřídka nákladnější než vlastní výpočet.

Výrobci i uživatelé samočinných počítačů proto
intenzívně hledají prostředky k urychlení a zjednodu-
šení programovacích prací. Výsledkem m.nohaletého
úsilí jsou desítky speciálních programovacích soustav
pro počítače nejrůznějších typů, které ve větší nebo
menší míře automatizují vlastní programování, a bý-
vají proto souhrnně označovány jako systémy auto-
matického programování (viz např. [1], [2], [16]).
Při užití takových systémů se pracné vyjádření
algoritmu řešení úlohy pomocí elementá.rních strojo-
vých operací nahrazuje zpravidla stručnějším symbo-
lickým vyjádřením pomocí odpovídajícího progra-
movacího jazyka, který se s určitým stupněm
dokonalosti blíží jazyku prvotní formulace úlohy, např.
jazyku matematiky. Samočinný počítač nemůže
ovšem bezprostředně počítat podle takto vyjádřených
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programů. Dru.hou nutnou součástí každého systému
automatického programování jsou proto speciální pro-
gramy, překladače, které automaticky tlumočí
program do strojového jazyka (kódu), tj. vyjadřují jej
strojovými operacemi. Vlastní počítač bývá někdy
označován za třetí součást konkrétního programova-
cího systému.

Cílem článku je seznámit čtenáře populární for-
mou se základními vlastnostmi vybraných progra-
movacích systémů, zejména jejich jaZyků. Vedle dvou
systémů obecných půjde vesměs o systémy, které mají
blízký vztah ke geodézii. Některé z popisovaných
systémů byly častokrát užity v resortu ÚSGK při
programování různých geodetických úloh. Výklad
bude založen na praktických ukázkách užití systémů
k řešení drobných ilustrativních úloh. Článek současně
slouží jako úvod k podrobnější charakteristice speciál-
ního systému automatického programování MNČ-I,
určeného k programování a řešení rozmanitých úloh
vyrovnávacího počtu. Systém MNiJ-I byl vyvinut
v létech 1965-1966 ve VúGTK v Praze a bude po-
psán v některém z příštích čísel GaKO.

Poznámka 1. Základní principy elementárního
programování ve strojovém kódu počítače nalezne čte-
nář např. v GaKO [8], kde jsou popsány v souvislosti
s charakteristikou počítače NATIONAL ELLIOTT 803.

Nejstarší systémy automatického programování jsou
charakteristické tím, že jak programovací jazyk, tak
překladač jsou pevně spojeny s typem samočÍlll1ého
počítače. Programy sestavené pro jeden typ počítače
nelze proto v takovém případě bez úprav užít na stroji
jiného typu. Mezi takové systémy patří např. dosud
běžně užívané autokódy, v ČSSR např. pro počítače
NATlONAL ELLIOTT 803, SIRIUS, ODRA 1003 aj.
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Autokódy představují obecné systémy automatického
programování v tom smyslu, že programovací jazyk
umožňuje formulovat často velmi různorodé algoritmy
z široké oblasti vědeckých a technických výpočtů. Ve
srovnání s programováním ve strojovém kódu počí-
tače přináší autokód zejména následující výhody:

1. Není třeba přidělovat různým objektům
(proměnné, konstanty, části programu apod.) kon-
krétní adresy v paměti. Lokalizace objektů je prová-
děna automaticky překladačem.

2. Místo numerických adres se užívá symbolického
značení veličin vstupujících do výpočtu. Přitom lze
zpravidla pracovat s indexovanými veličinami.

3. Místo numerických operačních znaků se užívá
symbolického kódu: aritmetické operace se značí
obvykle matematickým symbolem, jiné operace se
vyjadřují zpravidla slovně. Např.

muze být příkazem pro čtení čísla z děrné pásky
vstupním zařízením počítače.

4. Počet symbolických příkazů je podstatně menší
než počet instrukcí odpovídajícího programu ve stro-
jovém kódu.

5. Autokód má prostředky usnadňující použití
standardních matematických funkcí (sin, cos, tg,
arcsin, V aj.). Rovněž programování různých organi-
začních operací včetně styku s periferními jednotkami
počítače je velmi jednoduché.

Jako názorný příklad užití autokódu uvedeme
program pro výpočet obsahu mnohoúhelníka, sestave-
ný v jazyce MOST 1 (autokód počítače ODRA 1003
[llJ).

Formulace úlohy: Jsou dány souřadnice Xi, Yi
(i = 1, 2, ... , n) vrcholů mnohoúhelníka. Jeho obsah
stanovíme ze 'vzorce

n
P = 0,5 ~ Xi( Yi+1 - Yi-1) , (1)

i=l

kde předpokládáme, že

Yo = Y" a Y"+l = Y1•

Potřebné hodnoty pro výpočet obsahu P nechť byly
před výpočtem děrovány do děrné pásky v pořadí

n
Xi Y. (i = 1,2, ... , n).

Program:

1 INTEGER IN
REAL PQXI00Y101
LABEL 1
BEGIN

5 I:READN
FOR 1=1 STEP 1 UNTIL N
READXI
READYI
ENDI

10 P=O
YO=YN
Y(N+I)=YI

FOR 1=1 STEP 1 UNTIL N
Q= Y(I+I)-Y(I-I)

15 Q=XlxQ
P=P+Q
ENDI
P=0.5xP
PRINT P,6.2

20 START 1

Čísla uvedená v levém sloupci nejsou součástí
programu, ale představují pouze pořadová čísla řádků
programu. Totéž platí pro ukázky programů v následu-
jících odstavcích. Podáme vysvětlivky k jednotlivým
řádkům.

(1), (2), (3) - Úvodní řádky obsahují tzv. popisy
(deklarace) veličin, s nimiž bude program opero-
vat. Popisují se veličiny trojího typu:

INTEGER - proměnné, které mohou nabývat
pouze celočíselných hodnot
(veličiny i, n),

REAL - proměnné, které mohou nabývat
racionálních hodnot (veličiny P,
Xi, Yi),

LABEL - návěstí - viz řádek (5).

Symboly, které označují jednotlivé proměnné,
jsou tzv. identifikátory. Indexovaná proměn-
ná se deklaruje tak, že za její identifikátor se
uvede maximální hodnota jejího indexu. V našem
příkladě umožňuje deklarace počítat obsahy
mnohoúhelníků nejvýše o 100 vrcholech. Symbol
Q je identifikátorem pomocné proměnné - viz
řádky (14) až (16).

(4) - Slovo "BEGIN" odděluje deklarace od operač-
ní části programu.

(5) - Příkaz pro čtení čísla z děrné pá.sky. Přečtená
hodnota (n) bude přiřazena proměnné s identifi-
kátorem N. Příkaz je oddělen dvojtečkou od tzv.
návěští, označujícího v našem příkladě příkaz,
který má být vykonán jako první. Obecně
umožňuje návěští ve spojení s tzv. příkazem
skoku přerušit sekvenční plnění příkazů, což je
nezbytné např. při větvení výpočetního postupu.
Návěštím může být libovolné přirozené číslo
a může jím být opatřen kterýkoliv příkaz v pro-
gramu. Deklarace návěští spočívá v zápisu ná-
věští, které má v daném programu nejvyšší
hodnotu.

(6)-(9) - Pomocí těchto příkazů se realizuje cyklický
proces, v němž budou z děrné pásky čteny souřad-
nice Xi a Yi a jejich hodnoty přiřazeny korespon-
dujícím indexovaným proměnným s identifikáto-
ry X a Y.

(10)-(12) - Přípravné operace, sloužící k formování
počáteční hodnoty proměnné P a ke splnění
vztahů (2).

(13)-(17) - Oyklický výpočet součtu ve vzorci (1).
Pro každou hodnotu proměnné s identifiká.torem I
(počínaje od jedné s krokem jedna až do n -
řádek (13) budou plněny příkazy v řádcích (14),
(15) a (16).
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(19) - Tisk vypočtené hodnoty P s šesti ciframi
před a dvěma cifra.mi za desetinnou čárkou.

(20) - Koncová náležitost programu, obsahující ná-
věští přikazu, kterým bude zahájen výpočet.
K vlastnímu výpočtu dochází až po ukončení
překladu celého symbolického programu do stro·
jového kódu počítače.

V resortu ÚSGK bylo užito autokódů různých
počítačů při programování řady praktických úloh.
Jmenujme např. následující aplikace (v závorce je
u veden typ počítače a místo uložení programové
dokumentace) :

1. Program pro výpočet polygonového pořadu
(SIRIUS - Výpočetní středisko Kartgeofondu Praha-
VSKGF; ODRA 1003 - VSKGF.

2. Program pro výpočet souřadnic bodů zaměře·
ných ortogonální nebo polární metodou (SIRIUS -
VÚGTK Praha).

3. Program pro výpočet průsečíků zeměpisné sítě
se sekčním rámem (SIRIUS - VSKGF).

4. Program pro redukci fotografických pozorová.
ní umělých družic Země (ODRA 1003 - VSKGF).

I když rozdíly mezi autokódy různých počítačů nejsou
vždy podstatné, přesto komplikovaly výměnu progra-
mů mezi výpočetními středisky vybavenými počítači
různých typů. Velice často docházelo k neekonomic-
kému paralelnimu programování stejných úloh pro
větší počet strojů. Logickým důsledkem snah o unifi·
kaci programování úloh z oblasti vědeckých a tech-
nických výpočtů bylo vytvoření jednotného meziná-
rodního jazyka ALGOL 60 (Algorithmic Language),
definovaného zprávou z roku 1960 [4] s úpravami
a doplňky z let 1962 [5] a"1964 [15]. V současné době je
jazyk ALGOL 60 společným základem programova.
cích jazyků mnoha systémů automatického progra.
mování, např. systému ELLIOTT·ALGOL, EPOS-
ALGOL, GIER-ALGOL aj.1). Jazyk ALGOL 60 je
bližší jazyku matematiky než jazyky autokódů a roz-
šířil se proto nejen jako účinná programovací pomůcka,
ale stal se i přesným a zároveň srozumitelným obec·
ným prostředkem k vyjadřování rozmanitých algo.
ritmů. Některé periodické publikace, jako např.
časopis "Communications of the A. C. M." (USA),
postupně přinášejí výpočtové postupy pro řešení
různých úloh, popsané v jazyce ALGOL 60, čím!!;
vlastně vytvářejí společnou knihovnu programů pro
všechny počítače, vybavené potřebným překladačem.

Kromě zIllÍněného přínosu má jazyk ALGOL 60
některé další přednosti. Jmenujme např. následující:

1. Identifikátorem různých objektů v programu
může být libovolná posloupnost písmen a číslic, začí-
nající písmenem. Programátor může např. k označení
proměnných užít identifikátorů SMĚRNIK, DÉLKA,
ALFA 123 a nemusí se tedy omezovat pouze na j~no
písmeno, jak tomu je např. v autokódu počítače
ODRA 1003.

2. Počet složek aritmetického výrazu (proměnné,
čísla, zápisy standardních funkcí) není omezen. Např.
výpočet veličiny X ze vzorce

X = a + q.cosw.~-q.sinw'1J (3)

není třeba detailně vyjadřovat jako posloupnost šesti
elementárních aritmetických operací a jim odpovídají-
cích šesti příkazů. V jazyce ALGOL 60 stačí napsat
jediný přikaz

X: = a + q X cos (OMEGA) X KSI-q
X sin (OMEGA) X ETA (4)

kde symbol ,,:=" má význam přiřazení hodnoty
výrazu stojícího vpravo, proměnné v levé části příkazu.

3. Programy dilčích algoritmů, kterých se užívá
opakovaně buď uvnitř jednoho programu, nebo v růz·
ných programech, stačí sestavit pouze jednou a obecně
zapsat formou tzv. popisů procedur. Užití takto
popsaného algoritmu v libovolném IllÍstě programu se
potom redukuje pouze na jediný tzv. příkaz proce-
d ury. Algoritmus definovaný popisem procedury může
záviset na formálních parametrech, které se kon-
kretizují až příkazem procedury (při vyvolání pro·
cedury). Programátor může např. pro výpočet sou-
řadnic polárně určeného bodu sestavit proceduru
s názvem (identifikátorem) RAJON, při jejímž popisu
užije formálních parametrů s identifikátory kupř. Pl
(číslo daného bodu), P2 (číslo hledaného bodu), 8

(délka rajónu) a SIGMA (směrník). Jestliže potom
na určitém místě programu potřebuje vypočítat např.
souřadnice bodu 1025 ze souřadnic bodu 650, délky
rajónu t a směrníku 70g, stačí, aby napsal přikaz
procedury

kde údaje v závorkách jsou tzv. skutečné para-
metry procedury.

4. Jazyk ALGOL 60 dává prostředky k tomu, aby
rozsáhlejší programy mohly být snadno "stavebnico-
vě" skloubeny z dílčích úseků a procedur sestavova.
ných souběžně různými programátory, příp. z procedur
standardních.

5. Jazyk ALGOL 60 umožňuje úsporně hospoda.
řit s paměťovou kapacitou počítače tím, že dává
prostředky k definování pouze dočasné existence
některých objektů.

Pro ilustraci uvedeme stejně jako v odst. 2
program pro výpočet obsahu mnohoúhelníka, sestave-
ný tentokrát v jazyce ALGOL 60.

Program:

1 begin
integer i,n; real OBSAH; arrayX[l :100],
Y[0:101];
read n;
for i:=l step 1nntil n do read XCi],Y[i];
OBSAH:=O; Y[O] :=Y[n]; Y[n+1]
:=Y[l];
for i:=l step 1 nntil n do
OBSAH:=OBSAH + XCi] X (Y[i+1]
- Y[i-1]);
print 0.5 X OBSAH
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(1), (12) - Slova vytištěná. tuqně patří mezi tzv.
základní symboly jazyka ALGOL 60. Na rozdíl
od identifikátorů, které podle potřeby volíprogra-
mátor, je počet, tvar a způsob použití základních
symbolů jednou provždy pevně definován. Jejich
význam v jazyce ALGOL 60 přibližně odpovídá
významu, jaký mají v angličtině. Základní symbol
begin uvozuje program, symbol eud jej zakončuje.
Obecněji umožňuje dvojice symbolů begin eud
sdružovat příkazy ve skupiny (složené příkazy
nebo bloky), které mají být z nějakého důvodu
chápány jako celek. Symboly begin a eud jsou
analogií závorek užívaných v aritmetických vý-
razech a bývají proto označovány jako příkazové
závorky.

(2) - (3) - Popisy, které mají podobný smysl jako
v autokódu. Indexované proměnné vytvářejí tzv.
po 1e, která se popisují pomocí speciálního symbolu
array. Počet indexů (rozměr pole) může být na
rozdíl od autokódu libovolný. V hranatých (inde-
xových) závorkách se definují meze indexů, které
nemusí být vždy konstantní. Vedle typů proměn-
ných a polí se v jazyce ALGOL 60 popisují i další
objekty, např. již zmíněné procedury. Jednotlivé
deklarace, stejně jako příkazy, se vzájemně oddě-
lují symbolem ,,;".

(4) - Příkaz pro čtení čísla z děrné pásky. Pro jedno-
duchost je v ukázce užito příkazů vstupu a výstu-
pu (řádek (11» z jazyka ELLIOTT-ALGOLl)
a nikoliv příkazů založených na zprávě [15].

(5) - Tzv. příkaz cyklu, pomocí něhož bude čteno
n párů souřadnic Xi Yi z děrné pásky.

(8) - (10) - Příkaz cyklu pro výpočet součtu ve vzorci
(1). IDavička cyklu v řádku (8) stanoví, že násle-
dující příkaz bude plněn n-krát s postupně rostoucí
hodnotou proměnné i. Přitom proměnná "OBSAH"
bude sloužit k postupné kumulaci součinů
X.( Yi+l - Yi-1).

(11) - Tisk (děrování) výsledku.

Systémy automatického programování uvedené v mi·
nulých odstavcích jsou natolik obecné, že mohou být
užity k programování velice širokého okruhu úloh
v mnoha matematických a technických disciplínách.
Je tedy pochopitelné, že nemohou respektovat zvlášt-
nosti každé dílčí kategorie úloh, pro něž jsou proto
sestavovány systémy speciální. Hlavním cílem tvůrců
těchto systémů je maximálně usnadnit a urychlit
programování vymezené oblasti úloh a přiblížit pro-
gramovací jazyk terminologii, resp. symbolice dotyč-
ného oboru.

4.1. Maticový systém S 1500

Jako názorný příklad speciálního systému automatic-
kého programováni uvedeme systém S 1500, určený
k řešení maticově formulovaných úloh na počítači
SIRIUS [9]. Jazyk systému S 1500 umožňuje progra-
movat úlohu bezprostředně podle její maticové for-
mulace, a to tak, že maticové operace jsou pokládány
za elementární a nevyjadřují se jako posloupnost
operací s prvky matic. Známé přednosti maticové
symboliky, jakými jsou např. její přehlednost a úspor-
nost, jsou tak doplněny možností velmi jednoduchého
programování a automatického výpočtu. Při vlastnim
programování se užívá názorného kódu, jak vysvitne
z následující ilustrativní ukázky programu pro řešení
systému např. pěti lineárních algebraických rovnic

Program:

1 JvI
Vysvětlivky:

Úvodní náležitost
programu
čtení matice A
z děrné pásky

čtení vektorn pravých
stran b
Výpočet neznámých:
x = A-I b

Tisk (děrování) nezná-
mých
Zastavení výpočtu

Koncová náležitost
programu.

Z programů různých geodetických úloh sestave-
ných v ČSSR v jazyce ALGOL 60 jmenujme např. *
komplexní program pro výpočet souřadnic a výšek
bodů určených protínáním [10]. 7 S

Poznámka 1. Zprávou [5] je definována tzv. refe-
renční verze jazyka ALGOL 60. Verze ALGOLu 60
pro konkrétní počítače jsou poněkud odlišné od referenční
verze a liší se i navzájem. Rozdíly, zpravidla nepod-
statné, se projevují např. ve způsobu vyjádření základ-
ních symbolů jazyka (kupř. symbol "less" místo symbo-
lu ,,<"), v příkazech vstupu a výstupu a v omezeních
dopustného rozsahu a přesnosti čísel.

Poznámka 2. I když jazyk ALGOL 60 představuje
ezinárodně přijatý jednotný programovací jazyk,

e ují i další jazyky, pro něž jsou k dispozici překlada-
če pro ětší počet strojů. V oblasti vědeckých a technic-
kých v očtů je třeba na prvním místě jmenovat jazyk
FORTRAN [2], hojně rozšířený zejména v USA.

Výrazy v závorkách v levé části příkazů označují
operandy, tj. matice (vektory), a sice tak, že prvni
číslo (stejně jako pravé části příkazů) charakterizuje
uložení operandu v paměti (konvenčně zavedená
pseudoadresa) a zbývající dvě čísla udávají typ matice,
tj. počet jejích řádků a sloupců. Symbol "O" označuje
přitom periferni jednotky: v řádcích (2) a (3) snímač
děrné pásky, v řádku (5) děrovač děrné pásky. V řádku
(4) je symbolem "," kódována operace násobení
inverzní maticí.

Systému S 1500 bylo užito ve VúGTK k řešení
některých úloh vyrovnávacího počtu [9].
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4.2. Systém COGO

Jiným zajímavým příkladem je speciální systém auto-
matického programování COGO (Coordinate Geomet-
ry [14] realizovaný na počítače IBM (IBM 1620, IBM
1130).Systém umožňuje řešit četné souřadnicové úlohy
nižší geodézie - je vhodnou pomůckou např. při vý-
počtech spojených s trasováním. Jazyk systému COGO
obsahuje slova inženýrské terminologie, např.

POINT, LINE, AREA, STATION, COORDINATE,
AZIMUTH, ANGLE, ALIGNMENT, LOCATE,
INTERSECT, ADJUST, SPIRAL, TANGENT aj.,

která spolu s určitými numerickými údaji vytvářejí
příkazy. Uveďme opět instruktivní příklad:

Jsou dány body 1, 13, 14 svými pravoúWými ro-
vinnými souřadnicemi, směrník o = 135° a délka
rajónu r = 80 m (obr. 1).

Programujeme výpočet obsahu trojúhelníka s vrcholy
12, 13, 14:

1 STORE 1
13

3 14
LOCATEjAZIMUTH 1

5 AREA 12
6 END/OF/RUN
Vysvětlivky:
(1)-(3) - Příkaz definující body 1, 13 a 14 jejich

souřadnicemi.
(4) - Příkaz pro výpočet souřadnic bodu 12 ze sou-

řadnic bodu 1, délky rajónu (80 m) a směrníku
(135°).

(5) - Příkaz pro výpočet obsahu trojúhelníka s vrcho-
ly 12, 13 a 14. .

(6) - Koncová náležitost programu.

1500.00 1000.00
1490.00 1130.00
1430.00 1120.00
12 80.0 135 O 0.0
13 14 12

Poznámka 1. Na rozdíl od ostatních systémů auto-
ma' ého programování v článku popsaných, není při
užití sys ' u OOGOprogram úlohy jako celek ukládán
do paměti čítače. Požadované operace včetně tisku
výsledků jsou lněny okamžitě po přečtení odpovídají-
cího příkazu v tupním zařízením počítače.

4.3. Maticový systém DENISoNův

Úzké tematické zaměření speciálních systémů typu
S 1500 a 0000 umožňuje poměrně jednoduchou
stavbu překládacích programů, rycWý překlad do
strojového jazyka a úsporný výpočet. Na druhé straně
však přílišná specializace je překážkou při řešení tako-
vých úloh, které nelze beze zbytku vyjádřit jazykem
systému nebo při převodu systému na počítač jiného
typu.

Uvažujme např. maticově formulovaný problém
se vstupními daty (maticemi), která nejsou dána bez-
prostředně jako v uvedené ukázce, ale jsou výsledkem
nějakého předchozího výpočtu (kupř. výpočet koefi-
cientů přetvořených rovnic oprav při vyrovnání
zprostředkujících pozorování). Nebude-li možno vý-
počet vyjádřit maticově, bude nutno takovou úlohu
řešit buď podle dvou samostatných programů (prvý
např. v autokódu, druhý v jazyce S 1500) ve dvou
oddělených etapách, nebo podle maticového progra-
mu, doplněného programovými úseky ve strojovém
kódu [9]. Obě řešení jsou zřejmě dosti pracná. Ještě
komplikovanější je případný převod systému na jiný
počítač, zvlášť obtížný tehdy, je-li celý původní pře-
kládač popsán ve strojovém jazyce, jako je tomu
u systému S 1500.

Obě nevýhody úzce zaměřených systémů lze
snadno odstranit, předpokládáme-li na různých počíta-
čích existenci obecných systémů automatického pro-
gramování se společným programovacím jazykem
(např. ALGOLem 60) a neklademe-li hlavní důraz na
rychlost překladu a výpočtu. Obecné systémy můžeme
totiž poměrně jednoduše doplnit tak, aby vyhovovaly
požadavku stručnosti a srozumitelnosti zápisu spe-
ciálních úloh. Přitom zůstává v podstatě zachována
možnost obecného užití programovacího jazyka, jehož
vlastnosti se nemění a není tedy třeba zvláštního
překladače. Ze stejného důvodu lze doplněný systém
bez podstatných úpra~ převést na libovolný počítač,
vybavený překladačem pro tento společný jazyk.
Jazyk doplněného systému bývá někdy označován
jako dialekt obecného jazyka.

Příkladem dialektu jazyka ALGOL 60, určeného
k programování maticově formulovaných úloh, může
sloužit návrh DENISONŮV [6]. Základní představu
o něm je možno si vytvořit např. z následující ukázky,
kde je ho užito k sestavení programu pro výpočet
a tisk prvků matice

Program:
1 begin

integer A, B, C, D, E;
3 mread (A); mread (B); mread (C); mread (D);

call (A); call (B); add;
5 call (C); call (D); subtract; trans;

mult; equals (E); mwrite (E)
7 end

Vysvětlivky:
(2) - Deklarace operandů.
(3) - Příkazy pro čtení matic z děrné pásky. Počet

řádků a sloupců matic je na rozdíl od systému
S 1500 součástí vstupních dat a nevystupuje proto
v programu.
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(4) - Výpočet součtu (A + B).
(5) - výpočet matice (C - D)', tj. matice transpono.

vané k matici (C - D).

(6) - Výpočet a tisk matice E.

-Jednotlivé příkazy představují příkazy procedur
v terminologii jazyka ALGOL 60. Identifikátory
těchto a řady dalších procedur jsou pevnou součástí
dialektu, který jim přiřazuje jednoznačně definovaný
význam a je tak jimi obohacován ve srovnání s ALGO-
Lem 60. Jak je patrno z příkladu, může programátor
užívat "maticových procedur", aniž by musel v pro-
gramu uvádět jejich popisy. V tomto smyslu je užití
identifikátorů "maticových procedur" analogií užití
identifikátorů standardních matematických funkcí.

4.4. Systém procedur pro určování souřadnic
bodů v rovině

Jako poslední příklad speciálního systému automatic-
kého programování uvedeme systém B.G.K. KRIJGE-
RA, vypracovaný v Laboratoři pro geodetické výpočty
Vysoké školy technické v Delftu v Holandsku [12],
[lOa].Podobně jako v systému DENISONOVĚ užívá se
i v tomto systému dialektu jazyka ALGOL 60, zaměře-
ného tentokrát na programování úloh, spojených
s určováním souřadnic bodů v rovině (bez vyrovnání).

KRIJGEROVĚ systému figurují následující
elemen 'rní veličiny:

- pravoúhlé rovinné souřadnice
- směrníky
- směry
- úhly
- logaritmy délek
- logaritmy tzv. délkových čísell) (7)
- logaritmy poměrů délek dvou stran

v trojúhelníku.

Poněkud neobvyklá. volba některých z těchto veličin
např. logaritmů délek, vychází z tzv. "polygonové
teorie v komplexní rovině", vytvořené prof.
BAARDOU [3]. Motivem pro takovou volbu byla
snaha založit programovací eystém na pokud možno
jednotném souboru formulí, který by umožnil stejným
nebo alespoň blízkým způsobem programovat jak
výpočet "úhlových. veličin" (CP, r, (X), tak výpočet
"délkových veličin" (ln Z, ln 8, ln v). Jak se snadno
přesvědčíme, platí vzorce (význam indexů viz obr. 2):

(Xiik = CPik - CPii ln Viik = ln Zik -ln Zii

(Xiik = rik - rii ln viik = ln 8ik -ln 8ii (8)

(Xiik = 200 - (Xiki - (Xkii ln Viik = O- ln Viki -ln Vk;i

Určitou analogii můžeme pozorovat i ve vzorcích pro
výpočet úhlu z kosinové věty a logaritmu poměru
délek ze sinové věty, které lze převést na tvar:

V jazyce KRIJGEROV A systému lze bezpro-
středně vyjádřit výpočet kterékoliv z veličin (7).
K tomu účelu slouží tři procedury s vyhrazenými iden-
tifikátory:

- výpočet souřadnic bodu,
- výpočet (resp. vyhledání v paměti) některé

z veličin CP, r, ln Z, ln 8 (tzv.lambda-veli-
činy, charakteristické dvěma indexy),

- výpočet (resp. vyhledání v paměti) jedné
z veličin (X nebo ln v (tzv. pi-veličiny,
charakteristické třemi indexy).

Skutečnými parametry procedur jsou ve všech přípa-
dech mj. čísla tří vrcholů trojúhelníka, v němž je loka-
lizována hledaná veličina. Způsob výpočtu jednotli-
vých veličin může uživatel nechat zcela "na vůli"
systému. Musí dbát pouze toho, a.by v trojúhelníku
indikovaném skutečnými parametry byl výpočet
vůbec možný, tj. aby v něm existoval dostatečný počet
známých veličin.

Omezení "oboru působnosti" základních proce-
dur systému pouze na jediný trojúhelník znemožňuje
přímé Vyjádření (jedním příkazem v jazyce systému)
některých obecnějších úloh, jako je např. protínání
zpět. Řešení takových úloh je třeba podle možnosti
převést na řešení izolovaných trojúhelníků a progra-
movat jako posloupnost většího počtu příkazů2).

Touto vlastností se systém KRIJGERŮV liší od sy-
stému COGO, v němž se i složitější úlohy programují
jediným příkazem. Výhody snazšího vyjádření progra-
mu (bohatší "slovník") je však v systému COGO
zřejmě dosaženo za cenu značného paměťového nároku
a menší pružnosti systému.

Vedle procedur Z, LAM a PI obsahuje systém
i některé další procedury, např. procedury LAMBERG
resp. PIBERG, které slouží k uložení lambda-veličin
resp. pi-veličin do paměti.

Možnosti aplikace systému podstatně rozšiřuje
jeho "schopnost" rozlišovat příslušnost veličin k růz-
ným soustavám. Veličiny X, Y, cP a ln l se mohou
vázat k jedné ze dvou souřadnicových soustav s pra.
covními čísly 1 a 2. Veličiny r a ln 8, které nemohou

Z
LAM
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být vazany na souřadnicové soustavy, lze odlišit
příslušností k jedné ze .čtyř speciálních (lokálních)
soustav s pracovními čísly 3 až 6. Systém předpokládá,
že určitý úhel Cl:iik stejně jako veličina ln viik jsou
konstantni ve všech soustavách, v nichž je možno je
odvodit. V důsledku toho jsou např. korespondující
obrazce v souřadnicových soustavách 1 a 2 podobné.
Stálosti obou pi-veličin systém automaticky využívá
tak, že potřebné veličiny, které nejsou k dispozici
v jedné soustavě, odvozuje podle možnosti ze soustav
ostatnich.

Naznačené vlastnosti KRIJGEROV A programo-
vacího systému budeme ilustrovat programem pro
výpočet HANSENOVY úlohy. Užitý algoritmus vy-
chází ze stejného principu jako metoda řešení HAN-
SENOVY úlohy transformací souřadnic [7].

Formulace úlohy: Jsou dány souřadnice bodů
s pracovními čísly 1 a 3 a směry r51, r53, r57, r75, r71
a r73 (obr. 3). Hledáme souřadnice bodů 5 a 7.

1 bz[2,7]:=I; bz[2,8]:=bz[2,5]:=bz[2,6]:=O;

2 Z(I,5,7,2); Z(3,5,7,2);

3 Z(5,3,1,1); Z(7,3,1,I);

Vysvětlivky:

(1) - Příkazy, které definují souřadnice bodů 5 a 7
v pomocné souřadnicové soustavě s pracovním
číslem 2. Klade se

X~2) = 1 y~2) = X~2) = y~2) = O.

Identifikátor bz je v programovacím systému vy-
hrazen souřadnicím. Proměnná. bz [i, j] odpovídá.
souřadnici v souřadnicové soustavě s číslem i, a to
souřadnici Xi' je-li j liché a souřadnici Yf-1, je-li j
sudé. Systém předpokládá, že pracovní čísla všech
bodů-js61llichá.
//

J2}- Výpočet souřadnic bodů 1 a 3 v souřadnicovéI soustavě 2. První parametr v obou příkazech
I představuje číslo Wedaného bodu, další dva para-

metry jsou čísla zbývajících vrcholů trojúhelníka,
v němž proběhne výpočet. Posledním parametrem
je číslo souřadnicové soustavy. Výpočet je prove-
ditelný, neboť každý z trojúhelníků je dán souřad-
nicemi (v soustavě 2) svých dvou vrcholů a směry
stran z těchto vrcholů vycházejících.

(3) - Výpočet hledaných souřadnic bodů 5 a 7 v sou-
řadnicové soustavě 1. Výpočet je proveditelný,
přestože trojúhelníky (5, 3, 1) i (7, 3, 1) nejsou
dostatečně určeny souřadnicemi vrcholů 1 a 3
v soustavě 1 a známými směry stran, vycházejících
z vrcholů 5 a 7. Jak jsme se již dříve zmínili, sta-
noví systém chybějící veličiny řešenim odpovídají-
cích (podobných) trojúhelníků v soustavě 2, kde
jsou známy souřadnice všech jejich vrcholů.

Uvedená ukázka představuje pouze jádro progra-
mu dané úlohy. Úplný program by musel obsahovat
ještě příkazy pro vstup daných souřadnic a směrů do
počítače, příkazy pro tisk výsledků a některé nepod-
statné formální náležitosti předepsané programovacím
systémem.

Poznámka 1. Délkovým číslem 8 se rozumí délka
v určité lokální soustavě délek, která je nezávislá na
souřadnicové soustavě v tom smyslu, že v ní může platit
jiná jednotka délky. Jinými slovy: předpokládá se, že
poměr libovolných dvou délek (v souřadnicové soustavě)
je roven poměru jim odpovídajících délkových čísel
(v lokální soustavě délek). Významový vztal "Tlezidél-
kovým číslem a délkou je analogii vztahu mezi směrem
a směrníkem (různé jednotky délek - různé orientace;
konstantní poměr délek a délkových čísel - konstantní
rozdíly směrníků a směrů). Za lokální soustavu délek
můžeme považovat např. soustavu měřených délek
v polygonovém pořadu.

Poznámka 2. Je samozřejmě možné jednorázově
sestavit formou procedur programy rozsáhlejších stan·
dardních úloh v jazyce KRIJGEROV A systému a v pro-
gramu uživatele je vyvolávat jediným příkazem. Takové
procedury by mohly tvořit volitelnou součást systému.

Jednoduchost, úspornost a rychlost sestavováni pro-
gramů není jediným přínosem systémů automatického
programování. Tak např. se kromě toho podstatně
snižuje pravděpodobnost výskytu chyby v programu,
urycWuje se laděni programů, obzvláště nákladné
zejména u výkonných počítačů, zvyšuje se čitelnost
programů, často je možný výpočet podle stejného pro-
gramu na počítačích různých typů apod. Prakticky
jediná společná nevýhoda všech systémů automatic-
kého programování spočívá v určitých ztrátách strojo-
vého času, způsobených jednak nutností překladu,
a jednak tím, že přeložený program není obecně opti-
mální. Velikost časových ztrát, zpravidla závislá na
stupni obecnosti systému, však ve většině praktických
aplikací zdaleka nepřeváží jmenované výhody auto-
matického programováni. Pouze úlohy vysloveně
hromadného charakteru bude pravděpodobně i v bu-
doucnu účelné programovat ve strojovém kódu
počítače.

6. BURZA TECHNICKÝCH ZLEPŠENI

BRNO 11.-13. zÁŘí 1968
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Symposium o údržbě map velkých
měřítek

Poněvadž se v 9. čísle min. ročníku GaKO z orga-
nizačních důvodů nedostalo na referáty zahranič-
ních hostů, považuji za nutné seznámit čtenáře
našeho časopisu se stručnými obsahy.

Prof. Ing. 2ivkovH! z Jugoslávie podal ve svém
referátu přehled o stavu mapovacích prací v FLRJ
a jejich udržování. Dosud bylo zmapováno 90 %
plochy celého území. Pro zbývajících 10 % exis-
tuje pouze soupis katastrálních parcel. Základní
mapa, zpracovaná metodou polární nebo ortogo-
nální, je vyhotovena v měřítku 1 : 2500. Hospodář-
sky důležitá území jsou vyhotovena v měř1tku
1 : 1 000, někde též 1 : 500. Nové fotogrammetrické
mapování zahrnuje i výškopis. V další části se
zmiňuje o organizaci geodetické služby v Jugoslá-
vii. Udržování map a písemného operátu se pro-
vádí při hlášených změnách, při občasné revizi
a reambulaci. Přitom přesnost zaměřených změn
musí odpovídat přesnosti původního měření, resp.
vyhotovení původních map. Postupuje se podle
instrukcí, které jsou celostátně závazné. Zaměřené
změny se vynášejí do 2 kopií originálů map. Ko-
pie mapy na kladívkovém papíře slouží pro mě-
řické náčrty. Druhá kopie na hliníkové fólii, je
vlastně evidenčním plánem a slouží pro vynášení
nastalých změn. '

Ing. F. Hecker z NDR rozebral ve svém refe-
rátě poměry v inženýrské geodézii v NDR. Nej-
prve uvedl nejnovější technologické postupy plat-
né jak pro vyhotovení, tak i pro udržování. Vy-
zdvihl důležitost volby materiálu pro originály
v souvislosti s volbou metody vyhodnocovacích
pracL Optimálního způsobu udržování lze docílit
rozborem speciálních podmíne~ pro danou účelo-
vou mapu. Hlavní hlediska na údržbu závisí na
množství změn, finančních prostředcích a repro-
dukční metodě. Časo~ interval obnovy mapy
může být podle nutnosti buď několik málo roků,
nebo také 1-2 desetiletí. Technické mapy měst
nemají ještě organizován systém ohlašování sta-
vebních změn, což je jeden z hlavních negativ-
ních vlivů na údržbu. Údrž.ba však v sobě skýtá
možnost přechodu na lepší kartografický originál
a zavedení moderních metod měffckých I' vyhod-
nocovacích. . .'

Mgr. ing. W. Klopocinski z Polska zaměřil
svůj referát na městské mapy velkých měřítek.
V přehledné tabulce zpracoval hlavní druhy úče-
lových městských map od měřítka 1: 1 000 až
1 : 250. U každého druhu uvedl jednoho nebo ně-
kolik investorů - celkem 12 mimoresortních ob-
jednatelů různých druhů účelových map. Z tabul-
ky bylo patrné, jak mnohostranné je využití úče-
lových map v polských městech, např. města Var"

~

-avy. Souh ě pak uvedl základní prvky, které
b~ a obsahovat městská mapa pro technické
... čely. (V podstatě se ztotožňuje s obsahovou ná-
plní Technické mapy' Prahy.) Pak rozděluje měst-
skou mapu na základní a odvozené druhy: např.
mapa ulic, mapa evidence pozemků atd. Jako za-
jímavost z reprodukční techniky uvádí vhodnost
síly čáry 0,1 mm pro mechanický přechod z mě-
řítka 1: 500 na 1: 250 nebo na 1: 1 000. Užitím
Klimschova variomatu se dá čára zesílit nebo ze-
slabit podle. potřeby. J:lro,usnadnění reprodukční-
ho procesu přípravy mapy do tisku se uvažuje

v Polsku o zavádění originálů na plastických fó-
liích. (Podobný příklad je uváděn v referátu dr.
ing. H. Schrievera a prof. dr. ing. G. Hakeho
z NSR.) V závěru svého referátu uvádí organizaci
průběžného a periodického udržování mapového
díla na příkladě města Varšavy. Nutnost periodic-
kého udržování mapy odůvodňuje nedostatky prů-
běžného doměřování, novými nároky na mapu
a zajišťováním souladu stávající mapy se skuteč-
ností.

Dipl. Ing. S. Nagy z Rakouska ve svém refe-
rátě seznámil posluchače symposia s modernizací
pozemkového katastru. Především byla automati-
zována písemná část katastrálního operátu meto-
dou děrných štítků. Při volbě způsobu děrování se
vycházelo z požadavku, aby každý soubor štítků
se dal snadno třídit do různých sestav. Za 10 let
byl písemný 'operát katastrální v Rakousku pře-
veden na tento systém na 90 %. Pro udržování
mapového elaborátu se připravuje pro celé ka-
tastrální území tzv. "číselný plán" ("Zahlen-
plan"). Čísla bodů se zapisují do číselných plánů
červeně, aby se daly fotograficky odfiltrovat, je-li
třeba pořídit kopii situace pro jiné účely. Při
konstrukci nových katastrálních map se vynášejí
body pomocí koordinátografu, který je spojen
s elektronickým počítačem "Coradomat". Za hodi-
nu vypočítá a vynese 800-1200 podrobných bodů.
V číselném plánu jsou černě uvedena parcelní
čísla, červeně kontrolní míry a čísla podrobných
bodů. Dále uvedl časovou úsporu mezi polárním
měřením a kombinací letecké fotogrammetrie
s klasickým ,doměřením (5 %) a mezi metodou
ortogonální a toutéž kombinací (28 %). Zde se
tedy jeví polární metoda jako velmi úsporná me-
todapro doplňovací měření. Závěrem seznámil
posluchače s kódovým theodolitem "Code" z NSR.
Tento přístr0j fotograficky snímá údaje úhloměr-
ných stupnic a na film přenáší též čísla stanovi-
sek a podrobných bodů. Filmový převodník "Z-84"
firmy Zusse převádí informace z filmu do děrné
pásky. Při polární metodě je tedy umožněn auto-
matický výpočet souřadnic, ploch a vynesení bo-
dů a polohopisu v libovolném měřítku. Jelikož
obsluhu tohoto kódovéhO theodolitu je možno svě-
řit technikovi, může se inženýr věnovat náročněj-
ším a zodpovědnějším pracem.

Prof. dr. ing. G. Hake z NSR objasnil slovem
i obrazem účastníkům symposia současný stav ka-
tastrálního mapového díla v Německé spolkové
republice a problematiku jeho udržování. Základ-
ní mapa v NSR v měřítku 1: 5 000 je sice po ce-
lém území vedena jednotně, ale přesto v tvorbě
a vedení map katastrálních jsou patrny rozdíly'
mezi jednotlivými spolkOVými zeměmi. Katastrální
mapa je v NSR jediným uzavřeným mapovým dí-
lem velkého měřítka. Původně to !:)yl podklad pro
zdaňování, pak pro půdní majetek a dnes přistu-
puje též potřeba plánování a projektování. Kromě
toho jsou zavedeny různé účelové mapy: městské,
železniční, silniční, námořní a jiné. Jako forma
zobrazování převažuje souvislé zobrazení rámové .
Pozemkové mapové dílo se skládá z originálu
(původní mapy), z příruční (pracovní) mapy
a vceňovací průsvitky. Kresba se provádí jen na
transparentních nesrážlivých foliích, které zaru-
čují snadné rozmnožování a udržování. Originál
(původní mapa) vzniká ručním nebo automatic-
kým kartírováním. Přímým kontaktem s originá-
lem vzniká příruční mapa, která se používá jako
podklad pro často se vyskytující reprodukci. Vce-
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ňovací průsvitka obsahuje hranice kultur a ozna-
čení bonitních tříd. Aby se usnadnilo současné
vedení obou mapových děl, tj. katastrální mapy
a městské mapy, je obsah obou originálů rozdě-
len na 4 průsvitné nesrážlivé fólie: list A - hra-
nice a budovy, list B - parcelní čísla a katastrál-
ní údaje, list C - topografické předměty, list D
- výškopis. Katastrální mapa je vytvořena z ori-
ginálů listů A a B, základní městská mapa z listů
A, CaD. V další části se prof. Hake zmínil o po-
stupující mechanizaci a automatizaci v tvorbě
a vedení mapových děl. Pak se velmi podrobně
zabýval pěti typy udržování pozemkových map
při klasickém způsobu a pěti typy při automati-
zaci. Nakonec seznámil účastníky se stavem zá-
kladní mapy 1 : 5000, která není ještě dokončena.
Je dvoubarevná - černý polohopis a hnědý výš-
kopis - a má formát 40 X 40 cm. Polohopis se
přebírá ze zmenšených pozemkových map. Topo-
grafický obsah a výškopis se získává z fotogram-
metrického vyhodnocení. Další druh mapy, tzv.
"mapa půdní", používá kromě výše zmíněných
dvou barev ještě zelenou barvu pro vyjádření
půdního vceňování.

Dr. Ing. H. Schriever z NSR podal účastníkům
symposia přehled o novějších městských mapách
v severní a západní části NSR. Obsah základních
map velkých měřítek určují dnes čtyři skupiny:
katastr vlastnických a daňových vztahft,
plánování a stavební právo,
hodnocení pozemků,
katastr podzemních vedení.

Z toho je patrné, že přání uživatelft jsou tak
rozsáhlá, že nemohou být sjednocena na jednom
mapovém listě. Znamená to tedy vybudovat tako-
vé mapové dílo, které je schopno ve svých varia-
cích uspokojit všechny základní uživatele mapy.
Tento systém se stane pružným také tím, že bude
libovolně rozmnožovatelný. Měřítko mapy, které
je určeno přesností, čitelností a zpftsobem udržo-
vání, má pro městské mapování dvě základní vol-
by - 1 : 500 pro vnitřní zastavěnou část a 1 : 1 000
pro části okrajové. Stupeň udržování je při jed-
notlivých prvcích mapy nejvýš rozdílný. Všeobec-
né schéma by mělo vypadat asi takto:
vysoká intezita udržování

- denně při změně situace a katastru,
střední intenzita udržování

- jednou za 1-3 roky při mapování,
řídká intenzita udržování

- jednou za 10-20 let při mapování.
Autor pak uvedl, že v NSR je kresba na transpa-
rentní nesrážlivé fólie zavedena na 40 % originá-
lech mapových děl.

Na příkladě města Gelsenkirchen byla účast-
níkftm předvedena možnost, jak lze založit ma-
pové dílo základní městské mapy vyhovující širo-
kému okruhu uživatelft. Na transparentní nesráž-
livé fólie jsou založeny kartografické originály
pro pákta.dilI ~.~. katastr, topografickou náplň,
~is a budovy. Pružnost tohoto mapového díla

~~~ objasní nejrftznější variace. Nejjednodušší
kombinace: základní list (tj. čárová kresba) +
popis + budovy odpovídá všeobecné potřebě. Pro
katastrální mapu se vypouští fólie s topografic-
kou náplní, pro topografickou mapu města se
zase vypouští fólie s katastrální náplní. Zastavo-
vací plán obsahuje složku katastrální, popisovou
a topografickou. Možnosti pro další variace jsou
neomezené, jestliže k těmto základním fóliím při-
dáme ještě další - účelové fólie.

Tyto kombinace v založení mapového díla nás
přesvědčují o jednotě katastrálního a městského
mapování. Je zastoupena ve městech Gelsenkir-
chen, Essen a Dortmund. Jsou ovšem příklady
jiných měst, kde tato jednota není zachována.
Ve městech Hamburg, Kiel a Hannover jsou pro
rozdělení na katastrální a městské úřady.
Celkové zhodnocení zahraniční účasti na sym-

posiu lze považovat za přínos pro naši odbornou
veřejnost. Pokud se týká organizace založení úče-
lových map ve městech, je tu mnoho námětů, jak
zmodernizovat naše technologické postupy. Pokud
se týká automatizace našich prací, znamená to
držet krok ve vybavení materiálovém a přístro-
jovém.

Poněvadž nebylo možno uvést referáty v plném
znění, žádáme zájemce, kteří by si chtěli tyto re-
feráty zapftjčit ke studiu, aby se obrátili na KV
ČSVTS pro kraj Středočeský a hl. m. Prahu.
Adresa: Praha 1 - Gorkého nám. 23.

Ing. Jiří Šimek
Inženýrská geodézie Praha

Seminář o měřické, reprodukční
a organisační technice
středisek geodézie

Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze uspořádal dne 27. února 196&
odborný seminář na téma "Měřická, reprodukční a
organizační technika středisek geodézie". V rámci
semináře proběhla také veřejná oponentská roz-
prava o stejnojmenné vědeckotechnické studii z ro-
ku 1967. Jednání se zúčastnilo 26 pozvaných od-
borníkft z Oblastních ústavft geodézie v Praze, Brně
a Bratislavě, ÚSGK, ČVUT a VÚGTK.

Jednání semináře a diskusi řídil Ing. Vladi-
slav Sachunský, ředitel VÚGTK, který v krátkém
úvodu zdftraznil význam práce středisek geodézie
a seznámil přítomné s výsledky a plány činnosti
VÚGTK na tomto poli. Hlavní referát přednesl
zodpovědný řešitel úkolu Ing. František Šilar. K do-
tazftm v diskusi a k připomínkám oponentů se vy-
jádřili také pracovníci VÚGTK, spoluřešitelé Ing.
Slaboch, Ing. Trlifaj a pracovníci n. p. Inženýrská
geodézie, spoluřešitelé Ing. Čípa, Ing. Ltifelmann
a Ing. Štole. Oponenty úkolu byli Ing. Severin.
ÚSGK a Ing. Kraus, OÚG Praha. Ing. Šilar se ve
svém referátu zmínil o hlavních závěrech studie
a seznámil účastníky se zásadami navrhované kon-
cepce měřické, reprodukční a organizační techni-
ky středisek geodézie. Studie podrobně rozebírá a
hodnotí stav uvedené problematiky v ČSSR a ve
světě a na základě tohoto rozboru navrhuje kon-
cepci vhodné techniky a materiálft pro střediska
geodézie.

Na úseku reprodukční a kopírovací techniky
se pro střediska jeví jako nejvhodnější planogra-
fická kopírovací technika s použitím kvalitních
ozal1dových materiálft. Výroba planografických
materiálft dosáhla v zahraničí velmi vysoké úrov-
ně, takže ozalidové kopie na těchto materiálech
se svou kvalitou a trvanlivostí plně vyrovnají ko-
piím zhotoveným ofsetovým tiskem. Současně se
navrhuje, aby střediska byla vybavována také
vhodným rychlokopírovacím přístrojem pro for-
mát A3 nebo alespoň A4 pro rychlé vyhotovování
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písemných kopií. Z dostupné techniky je možno
pro tyto účely využít přístrojů. Dokufo, které jsou
k dispozici na více než jedné třetině všech středi-
sek. Výhledově lze pro tyto účely uvažovat o vy-
užití vhodného xerografického či termokopírovacího
přístroje.

Na úseku měřlcké techniky bylo zjištěno, že
vybavení středisek je po této stránce ve většině
případů dobré. Nejvíce nedostatků· je stále ještě
ve vybavení drobnými měřickými přístroji a po··
můckami jako jsou kvalitní skládací výtyčky, latě,
měřická pásma s ochranou proti korozi, lehké typy
dálkoměrů pro polární i ortogonální metodu po-
drobného měření. Navrhovaná opatření se proto
týkají především této oblasti. Současně se však
ukázalo, že má-li být moderní techniky hospodár-
ně využíváno, je nutno také řešit problematiku do-
pravy při pracích středisek geodézie.

Ve studii jsou také uvedeny přehledy pomůcek
a materiálů pro konstrukční a kres!ičské práce.
Upozorňuje se také na pomůcky vyráběné v Obo-
rovém vývojovém středisku VÚGTK,např. polárný
transportér, planimetr, vynášecí trojúhelníky.

Na úseku technickoorganizačních zařízení je
hlavní pozornost věnována ukládání mapových
elaborátů, se kter}'m je na střediscích nejvíce obtí-
ží. Střediska si stěžují na nedostatek ski'íní a na
jejich nevhodné rozměry. Ve studii jsou navrženy
optimální rozměry skříní na mapy a zároveii je
doporučeno orientovat se v budoucnu na některý
z moderních způsobů vertikálního ukládání map,
které se jeví pro střediska geodézie jako nej-
vhodnější.

Diskuse, která se uskutečnila v druhé části se-
mináře, potvrdila závažnost a aktuálnost předne-
sené problematiky a nutnost jejího průběžného
řešení. Studie bude vydána v letošním roce jako
svazek Edice Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartografického, a bude tak zpfí.
stupněna všem zájemcům.
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o mapách pro cestovní a cizinecký
ruch v roce 1968

Svaz československých novinářů ve spolupráci s Ústřed-
ní správou geodézie a kartografie a Kartografickým na·
kladatelstvím n. p., uspořádal dne 28. května 196!>
tiskovou besedu o mapách pro cestovní a cizinecký
ruch v roce 1968. V úvodu seznámil předseda ÚSGK
s. Ing. Jaroslav Průša přítomné s posláním a úkoly geo-
dézie a kartografie a s vývojem vydávání tu r i s t i c-
k Ý c h map v resortu Ústřední správy geodézie a kar-
tografie. První mapou vydanou v roce 1956, byla letní
turistická mapa Krkonoš v měřítku 1:75 000. Od té doby
došlo k velkému rozvoji tvorby těchto map, jež v sou-
časné době vyšly z převážné části našeho území, cel-
kem 55 map. V dobré spolupráci s ÚV CSVTS byl po-
stupně zdokonalován obsah i měřítko těchto map a
současně kromě běžných map pro letní turistiku bylo
zahájeno vydávání map pro specialisované turisty -
map lyžařských, vodáckých, rybářských a horolezec-
kých. Kromě těchto map středních měřítek slouží in-
formacím turistů a návštěvníků Ceskoslovenska i řada
map celého státního území, podávajících přehledné in-
formace např. o hotelích, chatách, kulturních a htsto-
rických památkách, lázních apod.

Spolu s rozvojem automobilismu vzrostl i počet a
druhovost a u tom a p a a u t'O'a t I a s Ů. Autoatlas
ČSSR v měř. 1:400000 dosáhl již nákladu 1 mil. vý-
tisků; různé druhy přehledných automap byly vydány
v několikamiliónovém nákladu v různých jazykových
mutacích i zájmových nákladech. V letošním roce po-
kračuje vydávání podrobných automap v měřítku
1:200000, jež byly dosud vydány ze 17 území. K dosud
vydaným automapám zahraničního území budou v le-
tošním roce nově zpracovány automapy Bulharska 1:1,5
mil, Jugoslavie 1:1,5 mil. a Balkánských států 1:1,5 mil.

Podle edičního plánu Kartografického nakladatel-
ství pro rok 1968 vyjdou pro domácí cestovní ruch
automapy v měř. 1:200000 z území Krkonoš, západo-
českých lázní, Gottwaldovska, Lužických a Krušných
hor. V edici turistických map 1:100000 z oblastí Krko-
noš, západočeských lázní, Brněnské přehrady [vč. trati
Velké ceny CSSR), Děčínska, Českého ráje, Velké Fatry,
Malé Fatry, Nízkých Tater. Kromě toho vychází v r. 1968
automapa CSSR v měř. 1:750000, mapa kulturních pa-
mátek CSSR 1:500000, orientační plán města Prahy
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, knižní
vydání cizojazyčného orientačního plánu Prahy a ko-
nečně orientaní plán města Hradce Králové.
Beseda se setkala s nebývalým zájmem 65 přítom-

ných pracovníků tisku, rozhlasu a televize. V živé disku-
si byly zodpovězeny náměty a dotazy k sortimentu,
obsahu a kvalitě vydávaných kartografických publikaCÍ-
Podnětem k mnoha dotazům byla též :výstavka mapové
produkce, pohotově doplněná Atlasem CSSR, jehož
tvůrci byli k letošním květnovým oslavám vyznamenáni
Řádem práce.
Zájem celé veřejnosti o mapy pro cestovní a cizinec-

ký ruch je nejen podporou dosavadních výsledků práce
výrobních kartografických podniků a Kartografického
nakladatelství. V prvé řadě by měl být podnětem k to-
mu, aby tyto publikace byly vždy včas a v plné kvalitě
k dispozici pro potřeby uživateIii. Právě mapy pro ve-
řejnost svým obsahem a provedením předpokládají po-
hotové vydání před započetím turistické sezóny. Zpoždě-
ní ve vydání těchto map, k němuž někdy docházelo,
ovlivnilo nejen jejich odbyt, z hlediska uživatelů však
zejména mnohdy způsobovalo ztrátu aktuálnosti obsa-
hové náplně. Do budoucna je jistě přáním všech uži-
vatelů, aby k opožděným vydáním nedocházelo.

Šídlo

[14]MILLER, C. L.: Man-machine Communications in Civil
Engineering. J. of the Struct. Div., Proc. of the Amer. Soc.
of Civil Engineers, Vol. 89, Part I. No. ST4, August 1963.

[15] Report on Input-output Procedures for ALGOL 60. Oomm.
of the A. C. M., Vol. 7, pp. 628-630, 1964.

[16] Sllrvey of Programming Languagesand Processors. Comm.
of the A. C. M., Vol. 6, No. 3, 1963.
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Seminář o vytyčování výškových staveb

Ve dnech 19. a 20. října 1967 uspořádal Ústřední
výbor pro geodézii a kartografii ČSVTS, odborná
skupina 1701 Inženýrská geodézie seminář
o vytyčování výškových staveb.

Kromě výškových staveb v průmyslu vede ne-
dostatek stavební plochy ve městech k budování
výškových objektů bytových i občanských. Zvlášt-
ních postupů zejména pro vytyčování svislic je
třeba použít asi od výšky 50 m, tj. asi 14-15 pod-
laží. Hlavní, teoretický referát na semináři před-
nesl Ing. M. Her d a, CSc., VÚGTK Praha "Meto-
dika vytyčování výškových staveb". Hlavní body
referátu: metody vytyčování svislic, promítání po-
mocí theodolitu a rozbor chyb, promítání vosách
objektu a ve směru stran obrysového pravoúhel-
níku, mechanické promítání pomocí pásma (z dé-
lek), a mechanické provážení, optické provážení
svislice, výčet hlavních typů optických provažo-
vačů a jejich technické parametry, cílové značky
a stupnice, doplňková zařízení pro optické prova-
žování, protínání, metoda paralaktických úhlů,
vytyčování výšek a poznámky k vytyčování svislic
u různých druhů staveb, ochrana před úrazy, atd.
_ Další referáty přednesli doc. Ing. J. T I u stý,
CVUT, Praha, "Využití laserů při vytyčování a
kontrole výškových staveb" (podstata vytyčování
pomocí laserového paprsku, vývoj zařízení
v ČVUT, detekce a možnost trvalého záznamu na
filmu, aplikace v zahraničí), který předvedl sou-
časně prototyp zařízení, vyvinutého na ČVUT,
Praha, a Ing. H. Tu r z a, Konstruktiva, Praha,
"Požadavky statiků na geodetické práce při vý-
stavbě výškových objektů" (práce ve fázi přípra-
vy, pozorování sedání stavby, kontrola monolitic-
kého jádra, tolerance a vhodné přístroje).

Aplikací metod inženýrské geodézie při vyty-
čování konkrétních výškových staveb se zabývaly
referáty: Ing. L. Km e nt, lG, Opava, "Geodetic-
ké práce při výstavbě věžového obytného domu
v Ostravě" (problematika výškových staveb na
Ostravsku, součástí projektové dokumentace byla
zvláštní metodika sestavená ve spolupráci s pro-
jektanty - hlavní požadavky: sledování sedání
a deformací základové desky, měření a kontrola
svislosti při tažení monolitického jádra, vytyčení
os rohových sloupů v jednotlivých patrech a urče-
-ní-výšekpodlaží, další ověřovací práce po dokon-
čení stav~·. sedání a deformace základové
desky, a sledová • svislosti stavby i po jejím pře-
dání uživateli, dále obsahuje referát studie vlivu
chyb měřených prv na chybu ve výpočtu cel-
kové stavební úchylk , rozbor a úpravu výpočet-
ních vzorců, zhodnoc ní spolupráce geodeta s ve-
doucími pracovníky s, avby).

Ing. Z. Cer m a n, lG, Liberec, "Geodetické
práce při stavbě televizní věže na Ještědu" (tech-
nický popis stavby, vybudování trigonometrické
mikrosítě, vlastní stavba a průběžná rektifikace
posuvného bednění, cílové značky, určení výšky
stavby, grafické znázorněni a rozbor výsledků mě-
ření, měření svislosti ocelové části stavby a docí-
lené výsledky).

Ing. dr. Pat k o v á a Ing. Dan ě k, Spoj-
projekt, Praha, "Zkušenosti z vytyčování staveb
rozhlasových a televizních stožárů a věží v za-
hraničí" (poloha a orientace anténních systémů,
přesnost kotvení stožárll).

Diskuse: Ing. Jan e I e, Průmstav, Pardubice,
"Nová 'zařízení při kontrole svislic výstavby sila

posuvným bedněním" (výstavba 90 m vysokého
sila v Mokré u Brna, aplikace Kraniometru);
Ing. dr. J. Z ď á n s k ý, KPÚ, Ústín. L., "Měřické
kontroly věžových domů" (praktické zkušenosti
ze stavby výškových objektů, kde byla zpočátku
podceněna nutnost geodetické kontroly, následky
po nutném přerušení stavby, statický přepočet
podle skutečnosti a zesilování armatury, dále již
uznávána a vyžadována spolupráce geodeta);
Ing. K. L o u I a, PPÚ, Praha, "Vytyčování stojek
Nuselského mostu v Praze" (speciální posuvné
bednění, vytyčování a rektifikace nosníků, poža-
dovaná přesnost jednotlivých stojek mostu).

Seminář byl doplněn exkurzí na stavbu výš-
kového domu v Praze-Strašnicích. Sborník z toho-
to semináře, redigovaný Ing. M. Herdou, CSc., vy-
dal ÚV pro geodézii a kartografii v rozsahu 88
stran, z toho 24 stran obrázků. Zájemci mohou
sborník objednat dodatečně na ÚR ČSVTS, sekce
geodézie a kartografie, Široká 5, Praha 1. Cena
sborníku 40,- Kčs.

První setkání vědeckotechnické inteligence s před-
staviteli politického a hospodářského života

uspořádala 'Ústředni rada CSVTS v pražské Lucerně
dne 23. května 1968. Zasedání téměř 3000 účastnikfi vy-
slechlo projevy předsedy 'ÚR CSVTS Ing. M. Šmoka,
předsedy NS J. Smrkovského, předsedy vlády Ing.
o. Cernika, ministra techniky Ing. M. Hruškovtče, I. ná-
městka ministra těžkého průmyslu Ing. J. Tabačka a
věde'ckého tajemnika CSAV prof. dr. J. Pluhaře.

Ing. Smok shrnul dosavadní činnost čs. vědeckJ-
technické inteligence, veliký přínos tvůrčí práce na-
šich inženýrů a techniků pro naše národní hospodář-
ství, který byl v rozporu s neuznáváním jejich práce
v minulosti. Nedoceněni a zneuživáni práce vědecko-
technické inteligence vedlo k nesprávné mzdové nive-
lizaci, k vytváření nedůvěry a umělých rozporů s děl-
níky. Důsledky deformaci se prJjevlly i v práci CSVTS,
zejména po II. sjezdu, kdy dobrovolná práce byla zne-
chucována. Stanovil požadavky na novou organizaci
CSVTS, která má jako součást NF hájit zájmy věedecko-
technické inteligence a požadoval urychleně sprav edU-
vě 'Jceňovat jeji tvfirčipráci. S. Smrkovský zdůrazni!
tradici vysoké vzdělanosti u obou našich národů, po-
tvrdil, že nadále není možno přezírat tvůrčí práci věd-
ců, inženýrů a techniků, COž vedlo k zaostáváni tech-
niky, výrobnosti i kvality Výrobků. Souhlasil. s lm, aby
ČSVTS 'se stala významným partnerem ostatních spo-
lečenských organizaci na půdě NF. Ing. Cerník zdt1raz-
nll, že nyní význam vědeckJtechnické inteligence musí
odpovídat jejímu důležitému postavení v naší společ-
nosti, tvfirŠí. technická práce musí být spravedlivě oce-
něna, kádrové stropy odstraněny. Vybldlčleny CSVTS,
aby pomohli vládě uplatnit progresívní techniku, za-
jistit vysokou produktivitu a kvalitu Výroby.

Ing. Hruškovi/! se zabýval souČasnými nedostatky ve
výzkumu, v zavádění nové techniky, neuspokojivými
ekonomickými vztahy a důsledky laciné pracovní síly
i nízké prOduktivity práce. Stát financuje vic než 60 0/0
výzkumu, který není vždy efektivní. Proto je třeba plně
podpol'ovat vědeckotechnIckou inteligenci, bez níž je
zlepšení naší hospodářské situace nemyslitelné.

Ing; Tabai!ek zdůraznil potřebu zvyšování konkuren-
ce domácí i zahraniční, což povede k dalšímu zUžení
tvfirči práce inženýrů a techniků. Je proto nezbytné jim
přisoudit odpovídající místo ve společnosti a podporo-
vat je..
Prof. Pluhař mluvU o správných proporcích vědy a

techniky, o nutnosti zajistit konvertibilitu naší měny,
která je však podmíněna konvertibilitou našich výrobků,
což dosud nebylo dosaženo. A zde je veliký úsek čin-
nosti pro naše vědecké pracovníky, inženýry a techniky
a pro celou VTS. CIc
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Erich Einhorn

FLEXARET V PRAXI

Princip o výhody zrcadlovky. Dvouoké zrcadlovky běžné světové konstrukce o typy
zrcadlovek Flexaret; rozdíly v konstrukcí jednotlivých typů. Příslušenství, doplňky
a vybavení. Návod k používání. Jednotlivé obory černobílé i barevné fotografie.
Podrobný výklad a ukázky záběrů. Praktické rady k využití všech možností přístr::>je.
Pokyny k udržování přístroje, příčiny chyb a jejich odstraňování. Všem,
kdo se chtějí naučit co nejdokonaleji využívat všech výhod zrcadlovek, zvláště
našeho nejrozšířenějšího fotografického přístroje Flexaret. Váz. osi 22 Kčs

Hans Windisch

NOVÁ SKOLA FOTOGRAFIE

Základní příručko probírající bez velkých nároků na fyzikální a chemické znalosti
všechno, co zájemce o fotografii potřebuje vědět o přístroji, optice, fotografickém
citlivém materiálu o jeho zpracování, o kopírování a zvětšování atd. Stručně se
zmiňuje o barevné fotografii a o odstraňování chyb. Široké veřejnosti,
především začátečníkům, v oboru fotografie. Překlad z německého
originálu (NSR). 2. upravené vydání. Váz. osi 21,50 Kčs

Alex Kadlec - Anna Kadlecová

REKREAeNI CHALUPY

Kniho pojednává o využívání venkovských chalup k rekreaci individuální a kolek·
tivní (podnikové) i k rekreaci s komerčním zaměřením. Zabývá se výběrem vhodných
sídlišť, otázkami dostupnosti a rekreační hodnoty s přihlédnutím k jednotlivým
objektům lidové architektury. Uvádí ukázky realizací a u jednotlivých objektů sle-
duje některé detailní problémy, např. úpravu povrchu objektu, izolací proti vlhku,
tepelnou izolaci, vytápění, terénní úpravy a sanitární zařízení.
Zájemcům o venkovské chalupy, a to jak jednotlivcům, tak podnikům.
Váz. asi 26 Kčs

ÚPRAVA BYTU

(Svépomocné řemeslné práce v bytě a rodinném domku)

Účel. vybavení o možnosti úprav jednotlivých částí bytu o domku, domácí dílna
o její zařízeni, dřevo o jiné materiály pro úpravu bytu, zdi, příčky, adaptační
práce, střechy, krytiny a klempířské práce, izolační práce, vnější o vnitřní omítky
o obklady, okna, dveře, branky o oplocení, podlahy, vodovod o kanalizace, plyno-
vod, elektřino v bytě o domku, vytápění, malby stěn o stropů, nátěry, údržbo bytu.
Uživatelům bytů, rodinných domků o chat, kteří se zajímají o údržbu o opravy
těchto objektů svépomocí, pracovníkům no stavbách, studujícím nižších o středních
odborných škol stavebního směru. 2. doplněné vydání. Váz. osi 60 Kčs

Uvedené knížky dostanete ve všech knihkupectvích •



Ve všech
pěti
světadílech

se užívají přístroje pro leteckou fotografii, pro labo-

ratorní techniku, fotografické záznamy, restituci,

mapování leteckých stereosnímkCl, pro analytickou

fotogrammetrii, pozemní a prClmyslovou fotogram-

metrii a zpracování dat

VES Carl Zeiss JENA

Navštivte nás na XI. mezinárodní výstavě
pro fotogrammetrii v Lausanne v době od 8. do 20.7.1968,
Palais de Beaulieu, stánek č. 23


