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,ednemí XIV. sjezdu Komunistick~ strany Českosloven-
ska, jehož výsledky predstavují základní politickou linii
pro socialistický rozvoj cel~ naší společnosti v příštích
l~tech, zdůraznilo nezbytnost efektivního využití inten-
zívních faktorů tohoto rozvoje ve všech odvětvích ná-
rodního hospodářství i ve všech oblastech společensk~-
ho života. Za nejdůležitější faktory intenzívního rozvo-
je naší společnosti sjezd označil komplexní socialistic-
kou racionalizaci a komplexní ekonomickou integraci
socialistických zemí. Z prostředků komplexní socialis-
tick~ racionalizace materiály sjezdu i plenárního za-
sedání ÚV KSČ z února 1972 podtrhují zejm~na využití
rezerv, zdokonalení soustavy řízení a organizace práce
a zavedení výsledků technick~ho rozvoje do praxe.
Z forem komplexní ekonomick~ integrace stranická jed-
nání vyzvedla přímou vědeckotechnickou spolupráci od-
povídajících odvětví národního hospodářství socialistic-
kých zemí.

Uveden~ směrnice našeho dalšího rozvoje se tvořivě
aplikují i v odvětví geodézie a kartografie. Dlouhodobé
programy komplexní socialistické racionalizace obou
našich resortů jsou zaměřeny na zvýšení technické
úrovně geodetických a kartografických prací zavádě-
ním jejich postupn~ automatizace a realizací výsledků
výzkumu v praxi, dále na zdokonalování jejich řízení
a organizace a na rozvoj kádrové a personální práce
a iniciativy pracujících. V odvětví geodézie a karto-
grafie existuje dlouhodobá spolupráce geodetických slu-
žeb socialistických států, rozvíjejí se vyšší formy pří-
mé vědeckotechnické spolupráce vědeckovýzkumných
pracovišf geodetických služeb i akademií věd a byla
nastoupena U~Ž mezin,árodní spolupráce vědeckotech-
nických společností pro geod~zU a kartografU. Od ro-
ku 1970 se začíná uskutečňovat soustavná spolupráce
odborných časopisů pro geodéztž a kartografU socialis-
tických zemí.
Je jasné, že všechny tyto faktory umožní intenzívní

rozvoj našeho odvětví, dokážeme-li v příštích létech
zvýšit jejich efektivnost. Tomuto procesu musí napo-
máhat ve větší míře než dosud i náš časopis Geodetický
a kartografický obzor. Proto bude nutné přizpůsobit jeho
zaměření tak, aby efektivněji plnil tyto dva základní
úkoly:

1. Přispívat ke zvýšení technické úrovně geodetických
a kartografických prací a k rozvoji vědeckých po-
znatků v odvětví geodézie a kartografie, a to hlavně
těmito formami: .

zveřejňováním nejnovějších poznatků a výsledků
vědy, techniky a výzkumu;
popularizací dobrýcň zkušeností se zaváděním
automatizace a výsledků výzkumu do praxe;
propagací tematických soutěží a nejvýznamnějších
výsledkfl vynálezcovsk~ho a zlepšovatelského
hnutí,'
seznamováním čtenářů s programy i efektem kom-
plexní socialistické racionalizace;
poskytováním informací o stavu techniky a úko-
lech i výsledcích technického rozvoje ve světě,
zejm~na v socialistických zemích.

2. Přispívat k formování socialistického charakterové-
ho profilu pracovníků v odvětví geoMzie a karto-
grafie ve smyslu závěrfl plenárního zasedání ÚV KSČ
z října 1972, a to hlavně těmito formami:

zvyšováním úrovně politicko-odborné kvalifikace
pracovníků;
popularizací dobrých příkladl1 rozvoje pracovní
iniciativy, socialistick~ho soutěžení a zlepšovatel-
ského hnutí;

propagací příkladl1 úspěšné činnosti obou národ-
ních vědeckotechnických společností a jejich spo-
práce s organizacemi resortů;
poskytováním informací o hlavních událostech od-
borného, společenského a politického života v na-
šem odvětví i v našem státě.

Potřeba posílení vlivu našeho časopisu na progresív-
ní rozvoj odvětví geodézie a kartografie vede dále k po-
žadavku jeho efektivnějšího řízení, kter~ bude nutné
uskutečT10vat těmito opatřeními:

Podrobné tematické plány časopisu na jednotlivá ob-
dobí sestavovat v těsnější návaznosti na hlavní úko-
ly resortů ČÚGK a SSGK jako vydavatelů časopisu
i celého odvětví geodézie a kartografie.

V zájmu realizace těchto tematických plánů uv.e-
řejňovat ve větší míře než dosud vyžádaná pojed·
nání na stanovená témata od nejpovolanějších
autorfl.

Vlastní řízení ča-sopisu zjednodušit a vytvořit z re-
dakční rady jednotný, pracovní a operativní orgán
v duchu jednání Koordinační rady resortu ČúGK
a SSGK ze dne 31. října 1972.

V zájmu rozšírení a prohloubení styku redakční rady
s jednotlivými pracovišti doplnit a aktivizovat sbor
dopisovatelů časopisu.
K projednání zásadních otázek ve vývoji časopisu a ke
zhodnocení jeho úrovně a účinnosti pořádat čtenář-
ské konference.

- Další zvýšení odborné úrovně časopisu docílit zkva-
litněním lektorského řtzení.

Úsilí o větší podíl při zabezpečování hlavních úkolů
odvětví geod~zie a kartografie spojuje náš časopis s od-
povídajícími odbornými časopisy ostatních socialistic-
kých zemí. Proto se začala rozvíjet mezinárodní spolu-
práce geodetických a kartografických časopisl1 zemí
sociallstick~ho tábora, jejímž výrazem byla I. porada
hlavních redaktorů ve Varšavě v květnu 1970 a II. po-
rada v Sofii v květnu 1972. Závěry z obou porad po-
tvrdily účelnost a výhodnost mezinárodní spolupráce
našich odborných časopisů a shodu jejich poslání, vý-
vojových tendencí i hlavntho tematick~ho zaměření. Zá-
jem vyšší efektivnosti našeho časopisu vyžaduje, aby-
chom se plně přihlásili k programu této mezinárodní
spolupráce a realizovali tato jeho doporučen!:

Výměna tematických plánů časopisů pro jednotlivá
období.

Poskytování článků a materiálů k uveřejnění.

Vytvoření funkce zahraničních korespondentl1 l) re-
dakčních radách pro operativní styk i časopisy
ostatních socialistických zemí.

Pravidelné porady hlavních redaktorů s cílem ko-
ordinace plánů.

Uvedené náměty jsou příspěvkem k úsilí o zvysení
efektivnosti našeho časopisu, o jeho účinnější vliv na
zvýšení technick~ úrovně našeho odvětví a na výchovu
našich odborníkl1, o leho větší čtivost a přitažlivost
u čtenářské veřejnosti a v neposlední řadě i o rozšíře-
ní jeho odběru. Dosažení jmenovaných cíll1 je hlavním
úkolem redakční rady v nadcházejícím období. O tom,
jak tento úkol plnit, přísluší rozhodnout redakční radě.
Avšak o tom, jak a zda tento úkol plníme, rozhodne
čtenář. A proto styk se širokou čtenářskou veřejností
musí především obohatit dosavadní styl práce redakč-
ní rady.
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Družicová stanice VÚGTK Skalka
v programu ISAGEX

1. Úvod - program ISAGEX

S vytvořením. umělých družic Země vystoupila do
popředí též otázka jejich využití pro rozsáhlé geode-
tioké úkoly. Postupem doby byly vypouštěny družice,
které byly zvlášť vhodné pro geodézii svou jasností,
dráhami, případně speciálním vybavením. jako např.
družice Echo I a II, Anna, Pageos, Geos A a B a další.

Geodetické úlohy řešené pomocí družic můžeme
rozčlenit do dvou základních skupin. Jsou to úlohy
geometrické a dynamické. Dynamická družicovlÍ. geo-
dézie se v podstatě prolíná s úlohami geofyzikálními
a gravimetrickými, základem geometrických úloh je
prostorové protínání, kde družice tvoří jakýsi zá-
měrný a zprostředkující cíl.

Již z triangulace je známo, že k dobrým výsled-
kům je nutná vhodná konfigurace trojúhelníků. Po·
dobně je tomu i v prostorové družicové geodézii.
(Viz též [1], [2], [3]).

Metody družicové geodézie nenahrazují, ale do-
plňují a rozšiřují možnosti klasických geodetických
metod. Umožňují nově zkoumat rozměry a tvar zem-
ského tělesa a vyšetřovat globálně vnější tíhové pole
Země. Pomocí družic lze řešit geodetické úlohy dříve
neřešitelné, jako spojení vzdálených bodů přes oceány,
vytvoření celosvětové souřadnicové soustavy, určení
obecného zemského elipsoidu aj. V zájmu utlumení
rušivých vlivů - především atmosferických - pohy-
bují se geodetické družice ve výškách asi 1000-4000
km. Z uvedeného je zřejmé, že zabývat se družico.
vou geodézií pouze v rámci malého státu, jako je
Ůeskoslovensko a většina států evropských, nemá velký
význam. Význam družic - zvláště pro geometrické
otázky - stoupne až při pozorováních mezinárodních,
kdy stanice mají od sebe větší vzdálenost. Jedním
z programů, který využívá mezinárodních pozorování,
je i ISAGEX.

International Satellite Geodesy Experiment
(ISAGEX) je první mezinárodní družicový program,
do kterého se v širším měřítku zapojily jak východní,
tak i západní stanice. Program původně navrhl fran-
couzský Centre National d'Etudes Spatiales, který
také vykonával funkci hlavního koordinátora.

ISAGEXu se zúčastnily stanice vybavené foto-
grafickými komorami pro sledování umělých družic
Země, lasery pro osvětlování družic a lasery pro měření
vzdáleností k družici.

Cílem experimentu je řešení geometrických a dy-
namických úloh družicové geodézie jako jsou na pří.
klad - spojení referenčních geodetických soustav,
určení rozměrů Země, určení pohybu rotačního pólu
Země, zpřesnění gravitačního potenciálu a další.

Ing. Georgij Karský, CSc ••
Ing. Jan Kostelecký,

Ing. Ivan Synek.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

Observace byly koordinovány s programy "Bol-
šaja chorda" a "Dynamika" organizovanými podle
sovětských návrhů v rámci programu Interkosmos,
které pokračují i po skončení ISAGEXu.

Program byl časově rozdělen do dvou fází (lit.
[4]). První fáze, přípravná, proběhla ve druhé polovině
roku 1970.Byly v ní sestavovány observační programy,
zkoušena aparatura a spojení a byly též pozorovány
družice za účelem zpřesnění efemerid zejména pro la-
serová pozorování.

Ve druhé fázi - od 5.1. 1971 - byly prováděny
jak vlastní přesné observace, tak i rychle zpracovávané
observace pro zpřesnění poloh družic zvané Quick
Look Data.

Observační období skončilo 30. 8. 1971 - od to-
hoto data se provádí komplexní zpracování výsledků.

Program ISAGEX koordinoval jako-hlavní řídící
centrum francouzský Centre National d'Etudes Spa-
tiales (CNES) ve spolupráci s výpočetním střediskem
pro dráhové prvky Smithsonian Astrophysical Obser-
vatorya s řídícím a kontrolním střediskem NASA pro
družici Geos B.

Hlavnímu centru podléhala subcentra - východo-
evropské (Ondřejov - v Astronomickém ústavu
ŮSAV), Astrosovět AV SSSR, CNES, Goddard Space
Flight Center (GSFC) a Smithsonian Astrophysical
Observatory (SAO). Ůinnost stanice VÚGTK Ondře-
jov 2 - Skalka byla řízena východoevropským sub-
centrem spolu se stanicemi Ondřej ov 1 (stanice Astro-
nomického ústavu ŮSAV), Sofia (Bulharsko), Baja
(Maďarsko), Bucurest (Rumunsko), Potsdam (NDR).

Přístrojové vybavení

Stanice východoevropského subcentra jsou vyba-
veny sovětskými komorami AFU-75 (Ondřejov 1,
Sofia, Baja, Bucurest) a komorami SBG Car! Zeiss Jena
(Potsdam a Ondřej ov 2).

Na stanicích západních subcenter jsou převážně
komory Baker-Nunn a také komory Hewitt, Schmidt
a Maksutov, na stanicích podléhajících Astrosovětu
jsou komory AFU-75 a NAFA. Některé stanice zá-
padní sítě jsou dále vybaveny lasery pro osvětlování
družic (což umožňuje jejich fotografování i v zemském
stínu), lasery pro měření vzdáleností a radary.

Družice

V programu ISAGEX byly pozorovány americké
a francouzské geodetické družice vybavené laserovými
odrážeči, protože v současné době je snaha doplňovat
fotografická polohová pozorování měřením vzdáleností
družic laserovými dálkoměry.

Jsou to americké družice Geos A, Geos B, Beacon B,
Beacon C a francouzské Diadéme 1, Diadéme 2, Peole.
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Všechny tyto družice jsou poměrně malé a proto slabé
- někdy jen 9. hvězdné velikosti. Pro programy "Bol-
šaja chorda" a "Dynamika" byly ještě navíc pozoro-
vány některými stanicemi jasné družice Pageos a Mi-
das 4 - bez laserových odražečů.

Stanice programu ISAGEX

Rozložení stanic, které se zúčastnily programu ISA-
GEX, je patrné z obr. 1.

2. Experimentální družicová stanice Skalka

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický v Praze zřídil nedaleko Geodetické observatoře
Pecný a observatoře Astronomického ústavu ČSAV
v Ondřejově experimentální družicovou stanici Skalka.
Stanice zahájila observace v roce 1966 komorami typu
Rb-75, které byly schopny fotografovat pouze jasné
balonové družice typu ECHO a PAGEOS. Pozorování
těchto družic byla prováděna současně i na východo-
slovenské stanici VÚGTK. Při zpracování získaného
materiálu byla především ověřována metodika přes-
ných pozorování družic, jejich organizace, výpočet efe-
merid, způsoby proměřování snímků a základní vý-
početní postupy při redukcích. Kritériem přitom byla
hlavně shoda dosažené přesnosti pozorování s teore-
tickými předpoklady a takto ověřené postupy byly pak
základem pro přípravu účasti stanice Skalka v mezi-
národních družicových programech.

Na jaře roku 1968 byla firmou Carl Zeiss Jena
instalována na Skalce komora pro pozorování umělých
družic Země Satellitenbeobachtungsgera.t (SBG). Tato
komora (viz obr. 2) má čtyřosou montáž, která umož·
ňuje sledování družice během celého jejího přeletu
otáčením kolem jediné osy. Rychlost tohoto sledování
je řízena děrnou páskou, která je děrována ve výpočet-

ním středisku (viz obr. 3). Děrování pásky je řízeno
výpočetním programem [5] podle výchozích efemerid.
Komora je konstruována jako Schmidtův teleskop
o ohniskové délce 760 mm a průměru korekční desky
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I neprohlédnuté snímkyI

I úspěšné snímky
nebo snímky, na

níchž nebyla drnžico
Stanice doposud nalezena

I

I slabé I jasné

I
slabé I jasné

I družice družice družioe I družice
I

Potsdam 22 I 10 I O I O
Ondřejov I O i 9

I
68 I 137

Baja O I 37 O O
Bucurest I 177 18 125
Sofia I O I O 4 73
Ondřejov 2

I
94

I
3 25 O

420 mm. Během př'eletu družice je možno komorou
poÍ'Ídit několik snímků na fotografické desky 9 X 12cm.
Na každém snímku je zobrazeno několik bodů dru-
žice a několik obrazů každé hvězdy, jejichž počet závisí
na volbě exposič:ních dob (viz [6]). Komora je určena
hlavně pro pozorování slabých pasivních družic a pro
tento účel musí pracovat ve spojení s aparaturou za-
jišťující př'esné pÍ'iř'azení času. Na stanici Skalka je po-
užíváno periferní časové zaÍ'Ízení, které se skládá
z kř'emenných hodin TKH-I Elektročas, pEjimače
č:asových signálů Kopena RFT, elektronického čitače
DISA pro zjišťování korekce hodin a sovětského tiska-
cího chronografu pro registraci časových pulsů komory.
Př'i pozorování aktivních drnžic (Geos B) není časo-
vého př'iřazení Ueba, protože v tomto pÍ'Ípadě ko-
mora pracuje jako astrograf a př'esné časy záblesků
na družici jsou udávány.

Řada parametrů komory byla průběžně kaliiro-
vána. Byla to kalibrace zaostÍ'ení komory v závislosti
na teplotě, kontrola rychlosti pohybu sledovací osy
a měř'ického vozíku pro fotografickou desku, nastavení
komory na zemský pól a kalibrace timingu komory
(viz [7]). Během observací byla zajišťována časová
služba srovnáváním staničních kř'emenných hodin
s časovým signálem OMA 2,5 MHz.

Komora měla zpočátku závady v elektronickém
řízení a v mechanismu výměny desek. Po př'ekonání
tČ'chto obtíží se plně uplatnila př'ednost této komory
proti některým jiným typům, spočívající ve výbor-
nýoh optických vlastnostech, které umožňují pozorovat
i velmi slabé družice.

! Prúměrný počet úspěšnÝch
'I pí'eletů slabých družic na

jedné stanici (počet všech
přeletů/počct stanic)

I
I

Astrosovět
Východoevropská (včetně
Ondřejova 2)
CNES
SAO
Ondřej ov 2 - Skalka

13,1
38,9
91,2
50,0

V roce 1971 zahájila experimentální družicová
stanice Skalka svou mezinárodní spolupráci účastí na
programu rSAGEX pod názvem 1147- ONDŘEJOV 2.

Astronomické souřadnice stanice:
zeměpisná šířka 49° 55' 19"4 K
zeměpisná délka 14° 48' 3"9 E

Nadmoř'ská výška stanice: 506 m.

Pracovníky ř'ešitelského kolektivu výzkumného
úkolu Astrometrie UDZ byly vytvořeny výpočetní
programy pro počítač Minsk 22 nezbytné pro zpraco-
vání snímků družic. Byl to program pro numerickou
identifikaci hvězd [8], program pro př'edběžné zpraco-
vání snímkových souř'adnic [9], program pro redukci
snímkú UDZ [10], program pro výpočet směru osy
záběru komory [II] a některé další. Programy tvoří
jednotný systém a jsou podle potřeby vzájemně vázá-
ny prostřednictvím vstupních a výstupních médií.

Od ledna do srpna 1971 se družicová stanice Ondř'ejov
2-Skalka zúčastnila pozorování v rámci programu
rSAGEX. Observace byly konány podle požadavki'1
řídícího centra průběžně včetně sobot a nedělí, pouze
s př'estávkami vynucenými poruchami aparatury. Při.
tom bylo poÍ'Ízeno 97 úspěšných snímků pE 53 př'ele.
tech 7 družic. Dalších 9 snímkú bylo získáno a zpraco·
váno pro účely Quick Look Data, spočívající v rychlém
a méně přesném výpočtu polohy drnžice ze snímkú
nejvýše týden starých. Tyto polohy sloužily ke zpř'es-
nění efemerid (tj. poloh družice na obloze v danou
dobu) zejména pro laserová pozorování.

V tabulkách 1. a 2. jsou podle [12] uvedeny ně-
které statistické údaje, umožňující posoudit činnost
stanice Ondř'ejov 2 pokud se týče kvantity. Jsou zpra-
covány na základě informací z hlavního Hdícího centra
a z východoevropského subcentra.

V tabulce I. je uveden počet snímků získaných
na jednotlivých stanicích východoevropské sítě rSA-
GEX.

Pro stanici Ondř'ejov 2 bylo určeno pozorování
pouze slabých družic. Z tabulky I je vidět, že pokud
se týče těchto slabých družic poHdila stanice VÚGTK
80,3 % všech úspěšných snímků ve východoevropské
síti.

V tabulce 2 je uveden pro sítě různých subcenter
průměrný počet úspěšně pozorovaných přeletů slabých
drnžic na jedné stanici za období od 5. 1. 1971 do
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25.5.1971 a pro srovnání počet úspěšně pozorovaných
přeletů těchto družic na stanici Ondřej ov 2 -' Skalka
během stejného období.

Stanice komora I laser
I

Riga (SSSR) I 6 -
Zvenigorod (SSSR) 1 -
Užgorod (SSSR) 5 -
Helwan (Egypt) 4 i --
Dyonisos (Recko) 10 1
San Vito (Itálie) 3 -
Nice (Francie) 3 -
Haute Provence (Francie) 3 3
San Fernando (Španělsko) 4 -
Zimmerwald (Švýcarsko) 3 -
Ypburg (Nizozemí) 2 -
Potsdam (NDR) 1 -

Celkem I 45. I 4

V další tabulce 3 jsou uvedena možná simultánní
spojení stanice Skalka s jinými stanicemi, vybavenými
komorami příp. laserovými dálkoměry. Počty uvedené
v tabulce jsou počty přeletů družic (nikoliv počty sním·
ků), pozorovaných s časovým překrytem, nebo tak, že
k redukci pozorování na společný okamžik postačí jen
malá extrapolace. Všechny snímky stanice Skalka,
vytvářející tato spojení a vyžádané řídícím centrem
programu ISAGEX byly již zpracovány a výsledky
předány do databanky. Pokud jde o protilehlé stanice,
bylo při sestavováIÚ tabulky užito informací z řídícího
centra v CNESu [15].

Některé z přeletů zahrnutých do tab. 3 byly po.
zorovány současně z většího počtu - až šesti - stanic.
Všechny stanice však ještě zdaleka nedokončily vy.
hodnocováIÚ svých sIÚmků, takže počet simultánIÚch
spojeIÚ se může v budoucnu sIÚžit, nebudou-li některé
sIÚmky z protilehlých stanic zpracovatelné, nebo i zvý-
šit, bude-li družice nalezena dodatečně na některých
dalších sIÚmcích (viz. obr. 4).

Získané sIÚmky byly proměřeny a dále zpracovány
pomocí vypracovaného systému družicových progra-
mů (viz odst. 2.). Z vlastností používané transformačIÚ
metody (viz [16]) vyplývá, že přesnost určená z referen·
čIÚch hvězd má být rovna přesnosti určeIÚ neznámého
objektu a že nemá být rozdílu v přesnosti určeIÚ mezi
oběma souřadnicemi. Tyto teoretické závěry byly po-
tvrzeny zvláštIÚmi pokusnými výpočty.

V následující tabulce 4 je uvedena průměrná střed-
IÚ chyba v poloze jednoho určovaného bodu, odvozená
z uvedeného -počtu jednotlivých redukci. Některé
z nich byly počítány po oblastech, tj. byly vybírány
jen referenčIÚ hvězdy vzdálené od určovaného bodu nej-
výše o poloměr oblasti, jiné, kde bylo méně hvězd, bez
oblastí, s využitím všech vhodných referenčních hvězd.
Do výpočtů nebyla zaváděna oprava z distorse, která
nebyla v době zpracováváIÚ materiálu ještě dosti
dobře zjištěna. Tím se vysvětluje zřejmá závislost přes-
nosti na volbě oblasti. Pokusné výpočty s použitím
nezávislých kontrolIÚch hvězd však ukázaly, že sku-

tečná přesnost určeIÚ je zvláště při použití oblastí
poněkud lepší, než udávají uvedené střední chyby
a hlavně, že nejsou zatíženy většími systematickými
chybami (tab. 4.).

Pokud jde o přiřazeIÚ času, lze na základě výsled-
ků kalibrace timingu a jiných vyšetřováIÚ komory a ča-
sových zařízení očekávat reálnou přesnost přiřazeni
času k pozorovaným polohám pasivních družic asi
2-3 ms, což odpovídá polohové přesnosti.

4. Možnosti geodetického využití materiálu

Již v odst. 3 bylo uvedeno, že v průběhu zpracování
pozorovacího materiálu může dojít ke změnám proti
přehledům výsledků založených na hlášeních stanic
během pozorováIÚ. Kromě toho zatím nejsou známy
přesné údaje o polohách některých komor, s nimiž má
stanice VúGTK simultánIÚ sIÚmky, přesné časy pozo-
rování z jiných stanic, způsoby jejich časového navá-
zání atd. Proto jsou úvahy o geodetickém využiti
pouze předběžné.

Program ISAGEX patří k programům řízeným
cíleně, kdy pozorovací období, družice i stanice, které
je mají pozorovat, voli řídící centrum předem i během
observací tak, aby bylo možné optimálně řešit zvolené
úlohy. Tyto úlohy byly pro akci ISAGEX navrženy
řadou velkých pracovišť, jako je Astrosovět AV SSSR,
SAO, samotný CNES aj., která také budou získaný
materiál především zpracovávat. Jde přitom hlavně
o dynamická řešení, využívající zvláště velkých sou-
borů dat. Jsou tedy všechny vykonané observace
předem vyžádány a lze proto předpokládat, že budou
většinou také využity pro dynamická řešení.

Pokud jde o řešení geometrická, na základě syn-
ohronních pozorování, naznačují dosavadní informace
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několik možností. Materiál ISAGEXu může být spolu
s materiály dalšího pozorování v programech Inter-
kosmos využit k připojení stanice Ondřejov 2 na vek-

I

Prům. I Prům. stř.Typ Poloměr Počet počet ! chybadružice oblasti redukci refer.
i v polozehvězd

i I

Aktivní 20 mm 79 18 I ± 1,7'

Pasivní 30 mm 187 12 ±2,9'
Pasivní - 126 19 ±4,0'

torový pořad Arktida - Antarktida (program "Bol-
šaja chorda") - nejlépe spolu s dalšími stanicemi ve
středoevropských socialistických státech. Zdá se dále,
že ze synchronních pozorování v rámci ISAGEXu lze
též geometrickými metodami přímo určit souřadnice
stanice Skalka v systému Standardní Země. Byla totiž
vykonána synchronní pozorování s řadou stanic, mají-
cíoh podle [13] již souřadnice v tomto systému. Jsou
to stanice Riga, Užgorod, Dyonisos, Nice, Haute Pro-
vence, San Fernando a Zimmerwald (viz tab. 3). Počty
pozorování jsou ovšem vzhledem ke krátkému pozoro-
vacímu období poměrně malé, takže přesnost asi ne-
bude vysoká. Úloha je přesto několikanásobně pře-
určená a umožňuje vyzkoušet řadu variant řešení. Po-
dle názoru řídícího centra bude možné určit polohu
stanice Skalka jak geometrickou, tak dynamickou me-
todou [15]. Jak ukazují zkušenosti z prvního určení
Standardní Země 1966 [14], postačí k tomu i dosti
malý počet kvalitních pozorování.

5. Závěr

Účastí stanice VÚGTK Ondřej ov 2 - Skalka na pro-
gramu ISAGEX byly ověřeny její možnosti v mezi-
národní spolupráci. Statistické údaje a výsledky z do-
sud zpracovaných snímků (odst. 3) ukazují, že získaný
materiál je v hlavním oboru činnosti stanice - pozoro-
vání slabých družic - dostatečně representativní co
do množství a jeho přesnost vyhovuje potřebám přes-
ného řešení geodetických úloh. Lze očekávat, že bude
také plně využit (odst. 4). Při pozorování byla získána
řada zkušeností a podnětů jak rázu technického, tak
i organisačního.

Autoři děkují spolupracovníkům, kteří se podíleli
na práci v rámci programu ISAGEX. Byli to přede-
vším J. Hanf a Ing. V. Skoupý při observacích a zpra-
cování snímků, J. Hejmová, M. Plzáková, E. Procház-
ková a E. Uhrová, které proměřovaly snímky, a sku-
pina mechaniků a elektroniků J. Homolka, M. Hrstka,
J. Kratochvíl, O. Makovec a Ing. B. Sokolík, mající
zásluhy o řádnou funkci zařízení.

Program činnosti stanice pro nejbližší dobu za-
hrnuje zpracování získaného materiálu z akce ISAGEX,
pokračování v pozorování programů Interkosmos
(případně i jiných) i další výzkum teoretický a instru-
mentální, aby družicová stanice VúGTK byla stále
po všech stránkách na úrovni odpovídající současnému
stavu vědy.
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Postgradnálne šttldium z matematickej štatistiky

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského otvorí
v letnom semestr1 v školskom roku 1972/1973 p o s t-
graduálne štl1dium

z matematickej Itatistiky.
Podrobnejšie 1nformácie podáva záujemcom, ktorí sa

mažu prihlás1ť p í s o mne alebo o s ob ne: Dekanát
Prírodovedeckej fakulty UK, Moskovská 1/a, Bratislava.

Dr. Kubáček

Valná hromada Ceské matice technické
se koná dne 15. prosince 1972 v 9 hod. v klubo-
vých místnostech SNTL - Nakladatelství technic-
ké literatury, Praha 1, Spálená 51.
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Určovanie polohy bodov gyroteodolitom
MOM Gi-B2

Presnosť a spofahlivosť gyroteodolitových meraní, po-
tvrdená konkrétnymi meraniami v praxi, vcelku vy-
hovuje na riešenie mnohých úloh geodézie. Doteraz
najvičšie uplatnenie dosiahli gyroteodolity v banskom
meračstve, najmi pri pripojovacom a usmerňovacom
merani, vytyčovani prerážok, pri orientácii polygó-
nových sietí apod. Gyroteodolity však mažeme účelne
využiť aj pri úlohách určovania polohy badov preti-
naním napred a nazad. Preďložený článok sa zaoberá
riešenim úlohy pretínania nazad gyroteodolitom
MOMGi-B2.

1. Určovanie smerníkov strán gyroteodo-
litovým meran[m

Gyroteodolitovým meranim dostaneme gyroazi-
mut Gu, ku ktorému ak pripočitame prlstrojovú kon·
štantu L1 získame astronomický azimut A12• Z obráz.
ku 1 vyplýva:

A12 = G12 + L1 = No - N + L1 (1)

Kde No je čitanie na limbovom kruhu teodolitu
a N je rovnovážna poloha zotrvačnika, realizovaná
vhodným pozorovacím postupom. Vefkosť prlstrojovej
kOllŠtanty L1 závisí od vzájomnej polohy autokolimač·
ného a zámerného ďalekohfadu, ako aj od rovnovážnej
polohy zotrvačnikovej osi a normály zrkaďla upevne.
nom na zotrvačniku. Hodnotu kOllŠtanty mažeme
určiť podla rovnice (1) z merani na meračskej priamke
80 známym astronomickým azimutom.

Priebeh hodnat prlstrojovej kOllŠtanty LI gyro-
teodolitu Gi-B2, získaných z 202 merani, je graficky
znázornený na obr. 2. S prihliadnutím na prepravu
gyroteodolitu na razne miesta sme rozdelili merania
do skupin. Stredné chyby skupinových priemerov sú
v medziach ±1,F-6,3". Priemerná hodnota prlstro.
jovej kOllŠtanty skúšaného gyroteodolitu Gi-B2 je
89°55'24,9" ± 0,9". Pri variačnom rozpití hodnat
LI. : -34", +31" (obr. 2) pokryje priemernú hodnotu
kOllŠtanty, ako neznámu, s 99%-nou pravdepodob.
nosťou interval 89°55'22,1" - 89°55'26,7". Z vykona-
ného číselného a grafického vyhodnotenia vyplýva, že
stabilita pristrojovej konštanty je vcelku dobrá. V ta-
komto prípade azimuty strán móžu sa určovať priamo
podla rovnice (1).

Pre riešenie úlohy pretinania nazad potrebujeme
poznať smerníky strán. Smerník strany v súradni-
covom systéme S-JTSK mažeme vypočítať podfa
vzorca:

(1= A + Y -fJ.tgtp + 10" ± 180° (2)

kde A je astronomický azimut, y meridiánová kon.
vergencia, fJ zložka tiažnicovej odchýlky v smere rov·
nobežky, tp zemepisná širka stanovišťa a 10" je pooto.
čenie trigonometrickej siete. Tiažnicové odchýlky fJ

Ing. Ján Clrbus, CSc:.,
Katedra banského merai!stva a geofyziky BF VŠT,

Kolice

nemažeme pri presných gyroorientáciách zanedbat,
pretože napriklad extrémne hodnoty na území CSSR
dosahujú vefkosť: -8,5" a +9,2" (Laplaceov bod
Roštum a Roh) [1].

1.1 Presnosf smernfka urěeného gyroteodolitovým
meran[m

Rovnicu (2) móžeme podla meraných veličin prepisať
na tvar:

(112= No - N + L1 + Y1 - fJ1. tgtp1+ 10" ± 180° (3)
Strednú chybu smernika určíme z rovnice (3) rozbarom
podla zákona o hromadeni chýb:

( &1 )2 (&1 )2 ( {)a )2
tJN

o
mNO + tJN mN + M mA +
(

tJ(1 )2 ( tJ(1 )2
+ l5Y my + tJfJ m'l

Z parciálnych derivácií jednotlivých členov rovnice (4)
pre strednú chybu smernika strany 812(obr. 1) dosta-
neme:
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n • • 15 " 20 11 •
4 "'-55'-2~'" 32,31" 22,~ 22,33- 211;10" 21;.' 27.·'"
11\ • 13," 455 .,26 8,92 11,44 13,11I 11,11

"'a • 3,33 2,28 '," 2,:J' 2,58 ',. 2,SI-_ ..
'0 15 15 '0 10 127

" 10 11 •• V 17 , • 11

• .•.•.. .,.,.. ~ D,ar 25.2+" a(l!l tUB" .31'

""
qa ••• 3.1/7 v.w ~zo 17,7 ••,+ ~,..,
W IP ,'- ~13 1.J!J 1,3 ••• 1,5

~ ", • ,." 710 zo 22D 5lID ZO••

správny, pretože dve merania neposkytujú spofahlivý
obraz o presnosti gyroorientácie. Rozdiel dG može byť
použitý na posúdenie, či meranie bolo vykonané s ta-
kou presnosťou, aká sa udáva pre daný typ gyroteodo-
litu a metódu merania. Rozbor možeme vykonať tzv.
nulovou hypotézou, ktorú alebo příjmeme, alebo za-
vrhneme [8]. Prijatie hypotézy znamená, že určitý roz-
diel dG patrí do základného súboru rozdielov, charakte-
rizovaných strednou chybou md = ±m·~V2.""
Maximálnu hodnotu dvojice určíme podfa vzorca:

dm = t.md = t.ma. V2 , (7)

kde t je parameter zvolenej hladiny významnosti lX.

Napríklad pri hladine významnosti lX = 0,0l (99%-ná
pravdepodobnosť) t = 2,577; pri lX = 0,02 t = 2,326.
Pre zistenú strednú chybu gyroteodolitu Gi-B2 ma =
= ±6,3", ak zvolíme hladinu významnosti 0,01, bude
maximálna hodnota dvojice dm = 22,96". Prijatie nu-
lovej hypotézy znamená, že rozdiel dG musí byť menší
ako dm' To znamená, že všetky opakované gyroteodo-
litové merania, ktorých rozdiel je menší ako 23", sú
vykonané s presnosťou použitého gyroteodolitu a me-
t6ďy merania ma = ±6,3". V prípade, že rozdiel je
v3čší ako maximálna hodnota dvojice, nulovú hypoté-
zu zamietneme. V danom prípade meranie nebolo vyko-
nané podfa určitých zásad, prípadne sa mohol vo
zvýšenej miere uplatniť vplyv rušivých činitefov.

kde mNo je stredná chyba meraného smeru; jej vefkosť
záleží od metódy merania a vlastností teodo-
litu; empiricky zistená hodnota skúšaného
prístroja Gi-B2 je ± 1,5";

mN je stredná chyba rovnovážnej polohy hlavnej
osi zotrvačníka; závisí od vlastností gyroteo-
dolitu a od zvolenej metódy vyšetrenia rov-
novážnej polohy zotrváčníka; jej vefkosť pri
pozorovaní štyroch bodov obratu gyroteodo-
litom Gi-B2 je ±5,9" [2];

m.1 stredná chyba prfstrojovej konštanty; vy-
šetrená hodnota je ±1".

my stredná chyba meridiánovej konvergencie; vo
všeobecnosti sa udáva hodnotou ±1";

m'l stredná chyba tiažnicovej odchýlky; jej hod- - d(J 50" 40 30 20 10
nota je menšia ako ± 1".

Keď dosadíme empiricky zistené hodnoty čiastko-
vých stredných chýb do rovnice (5) dostaneme celkovú
strednú chybu smerníka určeného gyroteodolitom
Gi-B2 ±6,3". Táto hodnota sa zhoduje s výsledkami,
ktoré docielili pri testovacích skúškach v Maďarsku [4],
kde roznymi pozorovacími metódami dosiahli presnosť
orientácie gyroteodolitom Gi-B2 ±5 - 12".

Z rozboru presnosti podfa rovnice (5) vyplýva, že
najvačší podiel na vefkosti strednej chyby smerníka
ma má stredná chyba rovnovážnej polohy mN, empiric-
ky získaná z vačšieho počtu pozorovaní. Stredné chyby
mNO,mN a m.1 sa často nahradzujú pri dvoch pozorova-
niach strednou chybou aritmetického priemeru dvojice:

kde dG je rozdiel gyroazimutov dvoch nezávislých me-
raní. Tento postup vyhodnotenia presnosti nie je úplne

Frekvenčná krivka rozdielov dG, zobrazená na
obrázku 3, sleduje normálne rozdelenie odchyliek opa-
kovaných gyroteodolitových meraní. Z percentuálneho
vyjadrenia početnosti vefkosti rozdielov dG, podstatná
časť, t,j, 87 % odchýliek zo súboru 202 opakovaných
meraní pri hladine významnosti 0,0l je menšia ako
maximálna hodnota dvojice 23". Týmto je tiež potvr-
dená vpredu vyslovená dobrá stálosť prístrojovej
konštanty gyroteodolitu Gi-B2.

2. Výpočet súradníc bodu

Výpočet súradníc bodu určeného pretínaním nazad
sa vykoná zo známych súradníc troch bodov, na ktoré
boli merané smery z určovaného bodu. Na rozdiel od
klasickej metódy pretínania nazad, pri gyroteodolito-
vom meraní sa určujú priamo smerníky príslušných
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"" tg "li x, x, tg "li Y,
Bodč: "II tg "s. Xs x, tg as• Y,

tg ",. - tg a•• x, Y.

1 14,8454 gr +0,237512 1232090,42 292636,26 324274,56

2 69,6716 +1,937833 1233398,10 2390 119,54 323276,90

3 -1,700321 1234167,51 I 324767,89

strán. Použitie gyroteodoHtov pri riešeni úlohy pretí-
nania nazad má výhodu v tom, že namiesto troch
smerov postači merať len dva smery na známe trigo-
nometrické body.

podra obr. 4a z meraných gyroazimutov G31, G32,

vypočitame podra rovnice (3) smerniky strán (131'(132'
Meridiánovú konvergenciu na určovanom bode ziska-
me interpoláciou z rohov mapového listu 1 : 2000,
pripadne výpočtom použitím Křovákových tabuliek.
Súradnice bodu 3, potrebné na výpočet konvergencie,
stači určiť graficky, s presnosťou ±1O m. Zo smernik.ov
0'13' 0'23 a známych súradnic Yl' Xl> Y2, X2 (obr. 4b)
vykonáme výpočet určovaného bodu 3 podra vzťahov
odvodených pre pretinanie napred z orientovaných
smerov:

Y3 = Y1 + (X3 - Xl) tg 0'13 (9)

Y3 = Y2 + (X3 - X2) tg (123(kontrolný výpočet)

Prislušné výpočty sme usporiadali podra jednotlivých
úkon ov do taburky l.

Polohovú presnosť určovaného bodu posúdime
podra strednej polohovej chyby vypočitanej vzťahom:

kde m"" mll sú stredné chyby v súradniciach, odvodené
rozborom podra zákona o prenášani chýb; z rovnice (9):

m~=
Sf3 m~13 (11)

COS20'13 -r
I Sf3 m~18 (12)m =:x; sin2 O' (f". 13

Dosadenim za m"" mli do rovnice (10) dostaneme polo-
hovú presnosť určovaného bodu, ktorá závisi od ver-
kosti mal3, dÍžky strany S13 a od verkosti smernika 0'13:

m
lll1l
= ± m"u . 813 (13)e sm 0'13' cos 0'13

Na presnosť určenia polohy bodu 3 majú vplyv aj
chyby v súradniciach bodu 2, v smerniku m"23 a ver·
kosť smernika 0'23' Analogicky podra rovnice (13)
dostaneme:

Kvadratickým súčtom rovnic (13) a (14), za predpo-
kladu rovnosti stredných chýb mau = ma23=ma a do-
sadenim dÍžky S12' dostaneme celkovú polohovú pres-
nosť určovaného bodu:

M
ma 812

"'11 = ±- -.-----e sm (123- (113)

V sin2 (0'31 - 0'21) + sin2 (0'21 - (123) (15)

V pripade, že priesečnik smerov 1-3 a 2-3 vytvára
na bode 3 uhol blízky 90°, potom hodnota výrazu pod
odmocninou v rovnici (15) je približne rovná 1. Rovni·
ca (15) sa zjednoduší na tvar:

M _ ± m" VLlX~2 -LlY~2

"'II - e sin (0'23 - 0'13)

Z výsledkov konkrétnych gyroteodolitových merani
sme pri strednej chybe smernikov ma = ±6,3", vypo-
čítali vzťahom (15) strednú chybu v polohe určovaného
bodu M"'1I = ±8,3 cm.

Kontrolné merania sme vykonali na trigonometric-
kých bodoch nižšieho rádu. Odchýlky v súradni-
ciach dll, d", získané zo súradnic určených geodetickým
a gyroteodolitovým meranim sú uvedené v taburke 2.
Priemerné odchýlky z 24 porovnani sú: dli = 4,9 cm
d", = 5,6. cm; najvačšia polohová odchýlka o••
vypočítaná z rozdielov dli' d", je 14,1 cm. Odchýlka o,
nevyjadruje úplne polohovú presnosť gyroteodolitovej
metódy, pretože zahrňuje v sebe aj chyby v súradni-
ciach povodného geodetického merania.

Smernice pre technickohospodárske mapovanie [6]
stanovujú polohovú presnosť podrobných bodov hod-
notou m"'Y = ±6-8 cm. Tejto hodnote odpovedá
presnosť, ktorú sme dostali gyroteodolitovým meraním
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Odchýlky v cm
o = Vd2 + d2---

I
s II '"

dli = YT-Yo d",= XT-Xo vcm

-4 I -6 I 7,2
+ 2 -II 1I,2
-12 I + 6 I 13,4
-10

I
6 i 1I,7

I
-

+ 4 + 9 9,8
- I

I
-- 5 5,1

- 9 + I 9,0
+ 6 + 5 7,4
-9 -8 12,0
+ 7 + I 7,1
+ 2 -14 14,1
-8 -6 10,0

O O 0,0
- I +1I 1I,0
+10 - I 10,0
- 2

I + I 2,2
- 7 -II 13,0
+ I I O 1,0
+ 2 I + 3 3,6
- 3 i O 3,0
- 4

I
+12

I
12,6

+ 2 -- 6
I

6,2
+ 8

I
+ 6 I 10,0I

+ 4 -5 I 6,4
-~----------

priemer
-----

I Idy = 4,9 cm d", = 5,6 cm Os = 8,2 cm
I

vypočítali z priemerných odchyliek d"" dy (tab. 2).
'ri bodoch určovaných polygónovým meraním krajná
olohová odchýlka závisí od dižky hlavného polygó-
ového ťahu a vypočíta sa podra vzťahu Op = ±0,0l
[8] + 0,04. Pri dižkepolygónovéhoťahu 2 km krajná
:>lohováodchýlka sa rovná ±49 -cm. Z porovnania
v-plýva,že krajná odchýlka op je vačšia ako hodno-
. o., uvedené v t~burke 2, získané gyroteodolitovým
erallÍm.

Presnosť smerllÍkov určených gyroteodolitovým
Iraním vyhovuje na riešenieviacerých úloh geodézie,
iamym spasobom získané smerníky slúžia na výpo-
, súradníc bodov podrobného bodového pora, urče-
ahz dvoch smerov pretínaním. Okrem toho pri vorbe
ohy bodu nového nemusíme sa obávať nebezpečnej
lžnice, ako je tomu pri klasickom pretínaní nazad.
lohová presnosť bodov určovaných gyroteodolito-
n meraním, prístrojom Gi-B2, vcelku vyhovuje
iadavkám presnosti určenia bodov podrobného
lovéhopora.
Uvedený postup určovania bodov je výhodné po-
; v oblastiach, kde je nedostatočne signalizo-
lá sieť bodov základného bodového pora, Okrem
:>gyroteodolitové meranie mažeme účelne využiť
na v členi tom horskom teréne, kde stavba vy-
rch signálov je nákladná a založenie polygónových
IV je obtiažne.
V ČSSR gyroteodolity Gi-B2 vlastní už viacero
ovísk. Tieto unikátne meračské prístroje mali by
:> vačšej miere využívať aj pri povrchových meria-
li, aby návratnosť finančných prostriedkov na ich
,váženie sa realizovala čo v najkratšom čase.

[IJ BUCHAR, E.: Tížnicové odchýlky a geoid v ČSR,
VTN Praha 1951

[2J CIRBUS, J.: Vlastnosti a porovnanie presnosti me-
rania zotrvačníkovými teodolitmi so zaveseným
citlivfm členom, Kandidátska dizertačná práca,
BF VŠT Košice 1969

[3J DELONG, B.: Zaměřování bodů elektronickými
dálkoměry a gyrotheodolity, GaKO 1971/6

[4] HALMOS, F.: A giroteodolitok célszerii alkamazása
kiHszini és bányabeli tájékozó méréseknél, Országos
Bányaméro konferencia, Oroszlány 1968

[5J HENNIES, J.: Fehlertheoretische Untersuchungen
zum Einsatz von Vermessungskreiselgeraten, Dis-
sertation, Bergakademie Clausthal 1952

[6] Smernice pre technickohospodárske mapovanie,
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Do redakcie došlo: 20. 12. 1971
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Z cyklu přednálek z oboru geodézie Da CVUT v Praze
528.34:5J.6.3.001.5

V pondělí 2. října 1972 byl zahájen třetí ročník cyklu
přednáškou prof. Ing. Dr. Ludvíka Hradilka, DrSc.:

"Vyšetřování matematických modelů pro trojrozměrnou
geodézii".
Autor úvodem připomněl poznámku prof. Lederste-

gera o Hotinově vyrovnání, ve které se zdůrazňuje, že
metoda vyžaduje hlubšího vyšetřování refrakce a kri-
tickéilO srovnání s klasickými metodami. Oba tyto pro-
blémy byl)' řešeny při budování prostorových sítí
v Tatrách. Další vyšetřování refrakce ve Švýcarských
Alpách, v Praze a na jižním Slovensku vedlo k obec-
nějším závěrům o možnostech určení refrakce z výš-
kových úhlů a o metodě vyrovnání, která má poskyt-
nout optimální přenos informací mezi měřenými hod-
notami a hledanými neznámými parametry.
Problén. optimálního řešení daného geodetického

úkolu byl uvažován ze čtyř hledisek:
1. Rozvržení sítě, volba měření různého druhu a růz-
né pf'esnosti.

2. Transformace měřených hodnot a jejich středních
chyb před vyrovnáním.

3. Matematický model definovaný algebraickými vý-
razy, které odpovídají daným geometrickým a fy-
zikálním podmínkám.

4. Vyrovnání s hlavním zřetelem na ekonomické ře-
šení velkých systémů lineárních rovniG.

Tyt::l čtyři kroky tvoří jediný, jednotný postup a je
třeba je řešit pro daný problém společně.
V}TCčetnípostupy založené na dělení matic na sub-

mil.ti';e mají základní význam pro ekonomické řešení
velkých systémů lineárních rovnic. Přirozené dělicí čá-
ry jsou tvořeny submaticemi odvozenýmiz rovnic oprav
měřených vodorovných úhlů a délek, a z rovnic oprav
měřených zenitových vzdáleností. Korelace mezi hori-
zontálními souřadnicemi a výškami se zmenšuje se
zmenšujícími se sklony záměr. Pro sklony do 2o je
tato korelace statisticky nevýznamná a dvě klasická
vyrovnání, vodorovných souřadnic a pak výšek, nahra-
dí trojrozměrné řešení.
Obráceně je možno spojit dvě vyrovnání vodorovných

souřadnic a výšek v trojrozměrné vyrovnání. Tento po-
stup má praktický význam pouze pro horské oblasti.
Diskusní část, kterou řídil prof. Buchar, kladně zhod-

notila řešení celého problému a reálnou přesnost do-
sažených výsledků.
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Štatistická analýza výsledkov merania
dlžok geodimetrom AGA-6

J edným z moderných prostriedkov na meranie
dÍžok je elektronický diafkomer geodimeter AGA-6.
Má čím ďalej tým širšie uplatnenie v róznych oblastiach
geodetickej praxe. Jednou z nich je aj vefmi aktuálna
problematika.budovanie a zameriavanie podrobných
bodov bodového pofa (PBBP) v mestských areáloch,
ktorá sa v roku 1970 skúmala na Výskumnom ústave
geodézie a kartografie v Bratislave.Ůasťou tohto výsku.
mu je analýza výsledkov merania dfžok geodimetrom
AGA·6 č. 6316, ktorý bol v kombinácii s teodolitom
Theo 010 použitý na zameranie PBBP, metódami
matematickej štatistiky.

2. Empirická stredná chyba ako charakteristika
vnútornej presnosti

Presnosť určenia polohy PBBP pri uvedenej kom·
binovanej metóde je značne závislá aj od presnosti
odmeranej dížky. Z povahy úlohy vyplývalo, že mera·
né dÍžky a priori neboli známe a ani ich nebolo možné
(z časových dóvodov) určiť inou metódou. Preto bolo
možné analyzovať len súbor opráv k aritmetickým
priemerom jednotlivých dížok a odhadnúť iba tzv.
"vnútornú presnosť výsledku merania".
, Celkom bolo zameraných 151dÍžok, pričom každá

dížka bola odmeraná trikrát. DÍžky di(i = 1, 2, ... 151)
mali všeobecne róznu hodnotu, preto charakteristi.
ku vnútornej presnosti m sme vypočítali analogicky
s [3] zo vzťahu

kde: N - počet meraných dÍžok,
n - počet meraní každej dÍžky,

d ~dii. 2
vii = ;;--3-' (J = 1, ,3).

Na základe Lindeberg.Lévyho vety aLjapu-
novovej centrálnej limitnej vety,akoi vzhfadom
na pomerne vefký rozsah súboru oprá v" v" (453členov),
sme predpokladali jeho normálne rozdelenie. Tento
predpoklad sme overili Pearsonovým testom dob.
rej zhody (X2 - testom).

Z hodnoty X2 = 11,02 (pre 8 stupňov
vyplynula nerovnosť

vofnosti)
(1)

(2)

čo značí, že súbor opráv "v" sa dobre zhoduje s noro,
málnym základným súborom.

Dobrú zhodu súboru opráv s normálnym rozdele·
nim potvrdila aj skúška normality pomocou triednych

Ing. Štefan Priam,
Výskumný ústav geodé:zle a kartografie,

Bratislava

početnosti. Pri tejto skúške bol súbor opráv "v" roz-
delený do tried a rozdelenie pravdepodobnosti aproxi.
mované Gaussovou krivkou (obr, 1) s parametrom
(J určeným podfa vzťahu [1]

kde n. - rozsah súboru opráv,
ni - počet opráv v i.tej triede,
h - šírka triedneho intervalu.

Z dóvodov náhodnosti súboru oprá v vyskytli sa
rozdiely skutočných triednych početností od počet.
ností normálnych. Pohybovali sa však v medziach
stredných očakávaných odchýlok a len v jednom prí.
pade bol rozdiel dvojnásobne vačší, ako uvedené
medze. Stredné očakávané odchýlky vytvárajú na
obr. 1 pás spofahlivosti ku Gaussovej krivke. Pretože
merania sa vykonali v pol'ných (nelaboratórnych) pod.
mienkach, ktoré sa v priebehu meraní mohli všeobecne
meniť, naskytla sa otázka homogenity. Ak by sme boli
vykonali merania jednotlivých dÍžok (50 m, 100 m
a pod.) za stálych podmienok (napr. 50 m raz za pek-
ného počasia, inokedy za zlého, 100 m tiež za podob.
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ných podmienok, atd ... ), mohli by sme túto otázku
posúdit správne. Náš súbor opráv však obsahoval
"pomiešané" výsledky meraní apreto sme použili
kritériá, ktoré poskytujú len približnú informá·
oiu.

nitka

I
X'DfI VE1ňJ

n-lm n-l
mm

1. -050 462,69 ±21,51
2. 50,1 -100 186,57 ±13,66
3. 100, 1-150 190,29 ±13,79
4. 150,1-200 198,22 ±14,08
5. 200,1-250 212,71 ±14,58
6. 250,1-300 229,57 ±15,15
7. 300,1-350 129,00 ±11,36
8. 350,1-400 334,00 ±18,2S
9. 400, 1-450 472,5 ±21,74
10. 450, 1-500 - -
11. 500, 1-550 112,5 ± 10,61
12. 550, 1-600 739,4 ±27,19
13. 600, 1-650 324,5 ±IS,OI
14. 650, 1-700 - -
15. 700,1-750 - -
16. 750,I-S00 401,5 ±20,04

Jedným z takých kritérií bolo kritérium asy.
metrie, ktorého hodnota bola 0,348, čo svedčí o mier.
nej nehomogenite. Druhým použitým kritériom bol
exces, ktorého hodnota bola +1,02. Táto hodnota
podra [I] vyhovuje nerovnosti 1,02<2,55 (kritická
hodnota) a značí, že exces nie je signifikantný, aj ked
v dosledku nehomogenity mohlo dojst k miernemu
nahromadeniu malých a velkých chýb na úkor chýb
strednej verkosti. Na základe výsledku tohto kritéria
by sme hypotézu normality mohli zamietnut s rizikom
99 % a možeme teda predpokladať, že prvky skúma.
ného súboru pochádzajú z meraní za nemenných
podmienok.

3. Urěenie závislosti m na dfžke zámery D

Šikmá dÍžka D meraná geodimetrom AGA 6 je
definovaná vzťahom [2]

D = nU + L + Kg + Kr + PT (4)

kde n - celé číslo,
U _ - efektívna jednotka merania, ~
L - meraná d1žka vačšia než nedelitelné číslo

jednotky U,
Kg - konštanta geodimetra,
Kr - konštanta refiektora,
PT - meteorologická korekcia z atmosferického

tlaku a teploty.

Pri uvážení chýb v určení jednotlivých zložiek
rovnice (4) možno písať [2]

(D ± dD) = n(U ± du) + (R ± dr1 ± dr2) - (O ±
± dC1± dc2) + (Kg ± dg) + (Kr ± dr) + (PT ± da)

(5)

- chyba frekvencie. Pohybuje sa v hra.
niciach ±2 .10-6 .D,

dr1 a dC1- chyby čítallÍ oneskorovacieho obvodu
na reflektor a kalibráciu. Pre série
štyroch fázových čítaní dosahujú pri-
bližne ±3 mm,

dr2 a dC2 - chyby kalibrácie oneskorovacieho ob·
vodu sposobené transformáciou čítaní
sadou kalibračných diagramov. Po-
hybujú sa v medziach ±3 mm,

dg a dr - chyby v určení konštant geodimetra
a refiektora. rch približná hodnota je
±2-3mm,

da - chyby v určení meteorologických úda·
jov. Nepriaznivé podmienky (dážď,
prach, sneh, hmla) sposobia, že jej
hodnota maže byť ±5 .10-7 .D.

Ak uvážime všetky spomenuté jednotlivé chyby,
mažeme pre m písať vzťah [2]

m = ±1O mm ±2.1O-6.D (6)

V uvedenom vzťahu meraná dÍžka D vystupuje
ako súčinitel. Jej zvačšovallÍm (zmenšovanfm) by sa aj
m mala zvičšovat (zmenšovať) - kladná (záporná)
korelácia. Za účelom vypočítania hodnoty korelácie
boli zostavené jednotlivé opravy do skupin podla
dÍžok 0-50 m, 50,1-100 m, atd. a k týmto skupinám
opráv vypočítané stredné chyby m (tab. I). Nakolko
stredné chyby m sú závislé od mnohých faktorov,
ktoré možu byť ako náhodné, tak aj systematické
a mažu byť ich funkciou vyjadrenou všeobecným
vzťahom

kde du, dr, dc, dg, atd. sú jednotlivé chyby, ktoré sme
analyzovali v predchádzajú.
com,

určili sme stupeň posobenia týchto faktorov výpočtom
korelácie podla známeho všeobecného vzťahu

k

kde E = x - x, X = ~2 Xi,

.=1

k

1/ = y - g , :g = ~2Yi'
i=l

V našom prípade premennou x je dÍžka a premen·
nou Y odpovedajúca stredná chyba.

Výraz ,g!f1/: vo vztahu (8) predstavuje koeficient

korelácia r:V. Hodnoty pre vyčíslenie vv;ťahu (8) sú
uvedené v tab. 2, odkiar pre S:.tI a r platí:

Kedsmeurčilim,zovzťahu m, = VI n r
2
[1], dostali

sme nerovnosť m, < r < 0,40, z ktorej vyplynulo, že
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Tab. 2: Zostavenie údajov na výpočet korelácie a kore-
lačného koeficienta

~,

I
'l' ~'l

1 2 3

104380,69 21,07 -1482,94
74572,69 10,63 + 890,24
49764,69 9,80 + 698,24
29956,69 8,07 + 491,55
15148,69 5,48 + 288,01
5340,69 3,13 + 129,35
532,69 30,91 + 128,32
724,69 1,85 + 36,61

5916,69 23,23 + 370,75
31300,69 39,82 -1116,37
51492,69 105,47 +2330,47
76684,69 1,19 + 301,84
182260,69 9,73 +1331,99

628076,97 I 270,38 4398,06

medzi dÍžkou D a vnútornou presnosťou m bola malá
korelácia (vermi vorný vzťah).

Tento poznatok potvrdil aj další krok analýzy -
výpočet koeficientov regresie a regresných priamok.
Regresná priamka pri lineárnej regresii druhého druhu
je definovaná známym vzťahom

kde a - koeficient regresie,
b - absolútny člen.

kExy -ExEy
a=------

kEx2 - (~X)2

a &b80lútny člen b

b = Ex2Ey -ExExy
kEx2 - (~X)2

V uvedených vzťahoch premennou x bola taktiež
dÍžka &premennou y stredná chyba. Takto sme získali
rovnicu prvej regresnej priamky tvaru

• • _ • M _ P • ~ - _ _ _ - ~~.~

Analogicky sa určila aj rovnica druhej regresnej
priamky

x = 16,27 y + 97,80

Grafické znázornenie obidvoch regresných priamok je
na obr. 2.

Z hodnoty regresného koeficient a prvej regresnej
priamky a = 0,007 vyplynul záver, že ak dÍžku D
zvačšÍm.e o 1 m, stredná chyba m sa zvačší
v priemere o 0,007 mm, čo je v relácii so záverom,
ktorý vyplynul z nerovnosti (9). Analogicky platí pre
druhú regresnú priamku, že ak strednú chybu zvačšÍm.e
o 1 mm, dížka sa zvačší v priemere o 16,27 m.

Na základe štatistickej analýzy pomerne rozsiah.
lehosúboruopráv (453 členov) možnoempirickústrednú
chybu m považovať za dostatočne presný a sporahlivý
odhad základnej charakteristiky iii. Získaná charakte·
ristika vnútornej presnosti je v súlade s mnohými
inými charakteristikami docielenými pri aplikáciách
elektronických diarkomerov. Reálnu presnosť uva·
žovaného geodimetra AGA-6 neholo možné určiť z do-
vodov spomenutých v úvode tohto článku. V prípade,
že by to bolo možné, empirická stredná chyba, ako
charakteristika reálnej presnosti by bola vačšia, lebo
v opravách by vystupovali aj chyby siete, na ktorú
by bolo meranie pripojené.

Prirodzene, ak by sme vykonali analýzu súboru
opráv s iným počtom členova iným postupom, než je
uvedený v tomto článku, dostali by sme aj inú cha.
rakteristiku vnútornej presnosti (empirická stredná.
chyba m je náhodne premenná).

Z hradiska požiadavky polohovej presnosti určeni&
PBBP ±6 cm možno kouštatovať, že vnútorná pres·
nosť výsledku merania geodimetrom AGA-6 vyjadrená
empirickou strednou chybou m = ±19,22 mm plne
vyhovuj e cierom zameriavania PBBP.
Úvahy týkajúce sa met6dy zvýšenia vnútornej

aj reálnej presnosti uvažovaného prístroja by elimi-
novali jednu z verkých predností geodimetra - rých-
losť, čo by malo za následok zníženie jeho efektívnosti.

[1] BOHM, J.: Vyrovnávací počet. SNTL a SVTL, Pra-
ha 1964

[2] HODGES, D. J.: Errors in Model 6 Geodimeter
Measurements and a Method for Increased Accuracy:
-"An Excerpt from the Mining Engineer", 12/1968

[3] KUKUČA, J., PRIAM, S.: Presnost číslicového
hydrostatického výškomeru. - "Geodetický a kar-
tografický obzor", 1/69

[4] VALOVIČ, J., SUCHÁNEK, A., PRIAM, Š.: Budo·
vanie podrobného bodového pofa v mestských
areáloch: - Záverečná výskumná správa VÚGK,
Bratislava, 1970
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Sledovanie polohových posunov kamennej
hrádze Ružín I trigonometrickou
metódou

Na všetkých vačších vodných dielach v ČSSR sa
realizujú kontrolné merania, ktorými sa sleduje bez-
pečnosť diela a získavajú poznatky a skúsenosti pre
projektovanie nových diel. Predložený príspevok obsa-
huje hlavné informacie o vybudovaní trigonometrickej
siete na sledovanie polohových posunov vodného diela
Ružín I a o výsledkoch doterajších meranÍ.

-..,.------_.~}---~.~
Objekt priehrady (obr. 1) tvorí kamenná hrádza

s hlinitým jadrom a združený objekt, ktorý zoskupuje
jednotlivé funkčné objekty vodného diela. Pri prie-
hrade sa buduje vodná elektráreň. Na dokonalé využi.
tie vody sa buduje vyrovnávacia vodná nádrž s betó·
novou masívnou hrádzou, ktorej vzdutá hladina bude
zasahovať po výtokovú časť nami sledovaného vodné-
ho diela.
Po geologickej stránke je priehradové teleso umiesť-

nené v morfologicky výhodnom profile. Jeho podklad
tvorí nepravidelne rozpukaný a do roznej hfbky zvet-
ralý kremitý diorit až granulodiorit. Kým nadložné
útvary sú charakterizované údolnými štrkopieskami,
piesčitými hlínami, hlinitokamennými súťami a sva-
hovými hlinami.

Vsúhrnnom projekte, ktorý vypracovala projektová
organizácia za spolupráce geodetov, sa navrhli na
meranie posunov·metódy:

a) presná nivelácia

b) merania od zámernej priamky

c) trigonometrická.

Ing. Vlastimil Staněk,
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava

Vodné dielo Ružín I je situované na rieke Hornád
ako viacúčelové vodné dielo. Okrem svojho hlavného
poslania, zabezpečiť dostatok užitkovej vody pre prie-
mysel, plní funkciu nadlepšovatera prietokov vody
v Hornáde a znižuje prietokové pomerypri povodniach.
Spád vody sa využije na výrobu elektrickej energie.
Priehrada s akumulovanou vodou vytvára nové rekre-
ačné možnosti v tejto oblasti.

Pozo,.o~ani ~llko~' body
~ in;dóno; Ffi/nt

Pri sledovaní objektov sa použili všetky navrhnuté
metódy. Presnou niveláciou sa sledujú vertikálne
posuny základovej škáry, 'vlastného telesa hrádze
a funkčných objektov. Meranie od zámernej
priamky sa používa na sledovanie vodorovných po-
sunov koruny hrádze v smere toku. Trigonome-
trickou metódou sa určujú polohové posuny vzduš-
ného a návodného svahu zemnej hrádze a posuny
združeného objektu. V príspevku sa budem zaoberať
len s trigonometrickým meraním vodorovných posu-
nov, lebo s použitím tejto metódy na sypaných alebo
kamenných hrádzach nemáme u nás komplexnejšie
skúsenosti a výsledky.

3. Urěovanie polohových posunov trigonometrickou
metódou

Návrh siete na trigonometrické sledovanie poloho-
vých posunov kamennej hrádze Ružín 1. vypracoval
doc. Ing. Peter Marčák, CSc. Navrhnutú trigono-
metrickú sieť vytýčil za spolupráce s geológom autor
príspevku. Pri vytyčovaní sa spresnila poloha jednot-
livých bodov siete s prihliadnutím na konfiguráciu
terénu a najma na stavebné prekážky. Pri stanovení
vyžadovanej presnosti merania posunov, charakterizo-
vanú strednou chybou mp < ± 1 mm, sa zohradnila
skutočnosť, že trigonometrickou metódou sa určujú aj
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posuny hodov umiestnených na betónových objektoch
vodného diela.

Trigonometrická sieť na pozorovanie kamennej
hrádze (obr. 2) pozostáva z 10 pevných bodov a 16
pozorovaných bodov. Pat pevných bodov tvori obser-
vačné stanovištia (I, II, III, Al, A2) a ostatné sú
ako overovacie body (A, B, O, D, E). Osobitné
orientačné body sa v danom pripade nebudovali,
nakofko daná sieť umožňuje využiť pevné body aj na
orientáciu smerov.
Pozorované body, pozri obr. 2, sú umiestnené na

jednotlivých lavičkách hrádzového telesa v troch
profiloch. Účelným rozmiestnením observačných sta-
novíšť sme dosiahli to, že vodorovné posuny pozorova-
ných badov hrádze sú určované z troch resp. štyroch
stanovíšť. Posuny bodov Ln, Ll2, L13, VI' V2' V3'

mažeme určovať len z dvoch stanovíšť. Všetky pevné
body sú vybudované ako betónové piliere štvorcového
prierezu, zapustené do h1bky 2-2,5 m, resp. založené
priamo na zdravom nezvetralom skalnom másíve
(obr. 3). Proti škodlivým atmosferickým vplyvom ich
chráni drevené debnenie a v hornej časti kovový kryt.
Časť piliera, ktorá vyčnieva nad úroveň terénu cca
1,3m, má na hornej ploche centračnú dosku na mecha-
nické centrovanie teodolitu, prípadne zámerného terča.

Pozorované body na lavičkách hrádze sú stabili-
zované ocefobetónovými pilierikami (obr. 4). Sú zalo-
žené do h1bky 120 cm pomocou betónovej skruže
o priemere 40 cm, vyplnenej ocefovou armatúrou
a betónom. Časť vyčnievajúca nad úroveň lavičky je
v tvare komolého ihlana, ktorý má v hornej časti
centračnú dosku na zámernýterč. Body sú umiestnené
tak, aby ich vzdialenosť od hrany lavičky bola mini-
málne 60 cm a výška nad úrovňou lavičky taká, aby
zámery z observačných stanovíšt prístroja prechádzali
minimálne 50 cm nad hranou lavičky. Proti atmosfe-
rickým vplyvom a proti mechanickému poškodeniu
pozorované hody chráni opať dehnenie. V úrovni

• POZOROVACI BOD

o DV<ROVAC( BOD

POZOROVANÝ BOD ZORU!. OBJ<KTU

POZOROVANÝ BOD runA IIRÁDZ<

lavičky je osadená výšková klincová značka. Celkový
pohfad pozorovaného hodu je na obr. 5. Na signalizáciu
pevných a pozorovaných bodov sme použili zámerné
terče s ciefovou značkou v tvare hielo-čiernych medzi-
kruží. Podrohnejší popis a rozmery terčov sú uvedené
v literatúre [3].

Všetkých 12 doterajších meraní na vodnom diele
Ružín I sme vykonali teodolitom Wild T-3 výrohné
čís. 83379 so stotinovým delením sklenených stupníc.

. .-fL.,
odstran/r./ný pl.chrwý /(ryt : 20 ,

plech 2mm ~! ~ I

--~--

confrat!ná POdlož/ra IMad",á
•• d.,. • ." •• ellT/.nI. malfo
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Centrovanic prístroja a zámerných terčov je mecha-
nické. Osvetlovacie odrazové zrkadielko horizontál-
neho kruhu prístroja nastavujeme na jednotlivých
stanovištiach vždy do toho istého smeru. Polohu

I--L

zrkadielka teodolitu sme na každom bode vyznačili na
centračnej doske, čím sa zabezpečuje rovnaké postave-
nie prístroja na stanovišti pri všetkých meraniach.
Prístroj pred meraním rektifikujeme a podIa potreby
rektifikáciu opakujeme aj pred meraním na jednotli-
vých stanovištiach tak, aby výchylka libelovej bubliny
z rovnovážnej polohy nebola vačšia ako jeden dielik
libelovej stupnice. Aby sme mali možnosť zaviesť
opravy z nezvislej polohy vertikálnej osi prístroja, odčí-
tavame alidádovú libelu. Všetky merania sme vykonali
metódou merania smerov v radoch a skupinách. Na
overenie predpokladu, či je postačujúce vykonať zá-
kladné i všetky ďalšie merania v troch skupinách,
vykonali sme základné meranie v troch i šiestich skupi-

nách. Empirické hodnoty stredných chýb vyrovnaného
smeru na stanovišti sme vypočítali podla bežne použí-
vaného vzťahu:

V ~vv
rn= s(s-I)(n-l)

EmpirickJ slrednJ M/h)' m~c na stanoVIl!; zá*ladn~ho merania z J a 6 - tich skupin Priemu

SlanoviSfe I II III A 8 C O E A.?
Počel smerov 1 5 5 1 1 8 4 8 5

z3skupín ".cc 0,41 0.63 0,58 1,13 0,50 0,88 0,82 0,59 0,68 0,10

zo6skup/n I' cc 0,48 0.59 0,46 0,13 0.58 0,45 0,55 ',66 0,41 0,55

Hodnoty stredných chýb pre jednotlivé stanovištia
sú zostavené v tabulke 1.

Rozdiely medzi strednými chybami sú nepatrné.
Začiatočné čítanie na limbovom kruhu pri jednotlivých
skupinách vychádzajúc z [1] sme nemenili. Rozloženie
odčítacÍch miest na optickom mikrometri sme dosiahli
zmenou v nastavovaní počiatočného čítania, ktoré srnc

v'l' dl 'h 500
00

(. 1) kd' " "IurCII po a vzťa u--
3
-· t-2, e t znaCl C18o

skupiny [2]. Všetky srnery na stanovišti srne zaradili
do jednej osnovy, čím počet smerov na jednotlivých
observačných stanovištiach sa pohybuje od 13 do 18
a na overovacÍch bodoch od 7 do 9.

Na docielenie spolahlivých výsledkov je nutné vy-
konať rneračské práce podTa znárnych zásad a to:

a) meranie vykonať s najviičšou starostlivosťou
a s dokonalou znalosťou techniky merania,

b) je nutné, aby pozorovania vykonával ten istý
pozorovateT, tým istým prístrojom a pomockami,

c) merania treba vykonať v čo najkratšom čase,
pričorn observácie na jednotlivých bodoch uskutočniť
vždy v rovnakom dennom období a za priaznivych
atmosferických podmienok.

Kladne treba hodnotiť skutočnosť, že pri všetkých
doterajších meraniach na vodnom diele sa dodržali
uvedené podmienky, možno povedať, v plnom rozsahu.

Spracovanie výsledkov merania pozostáva:

a) z vyrovnania smerov na stanovišti,
b) z posúdenia stability pevných bodov,
c) z výpočtu posunov pozorovaných bodov.

Z nameraných hodnot smerov vypočítame najprv
hodnoty vyrovnaných smerov na jednotlivých
stanovištiach, vrátane empirických stredných chýb.
K hodnotám jednotlivých smerov zavádzame opravu
z nezvislej polohyalidádovej osi. Potom osnovu srnerov
v jednotlivých skupinách redukujeme o priemernú
hodnotu začiatočného a koncového čítania na výcho-
diskovom bode. Vyrovnané srnery dostávame ako
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priemerné hodnoty z 3 skupin. Pri doterajších mera·
niach boli dosiahnuté nasledovné hodnoty stredných
empirických chýb vyrovnaného smeru.

~m:~~ Empirické slrední chyby mcc pri kontrolných IMraniach

~~ 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
I 16 0.18 0.12 0,69 0,14 1,12 0,80 0,91 0,81 1,11 0,83 0,86

II 14 0,15 0,68 0,51 0,64 0,82 0,99 0,83 0,98 0,82 1,04 0,81
/1/ 15 0,80 0,68 0.11 0,41 0,68 0,63 0,96 1,01 0.19 O,8ti 0,16
A1 20 0,90 0,13 0.11 1,11 0,91 0,84 0,61 0,90 1,16 0,96 0,90
A2 9 0,10 0.14 0,84 0.18 0,53 0,81 1.06 0,68 0,98 0,19

A 1 0.16 0,58 - 0,81 0,81 - 0.18 - 0,16

B 8 0,43 0,53 - 0,65 0.15 0,68 0,61

C 9 0,68 - 0,62 - 0,16 0.12 - 1,08 - - 0,11
D 1 0,86 - 0,62 o 0,92 0,90 - 1,25 o 0,91
E: 9 0,64 - . 0,82 0,71 0,84 - 0.75 - - 0,16

Problém posúdenia stability pevných bodov
riešili viacerí autori (LANG, LAZARINI, STANĚK).
Dať jednoznačnú odpoveď na to, ako správne postu.
povať, ako získať správny obraz o stabilite pevných
bodov, resp. ako určiť konkrétne velkosti posunov
pevných bodovnie je jednoduché. Vnašom prípade
mechanickými zásahmi došlo k porušeniu stability
pevných bodov A1 a II. Na zistenie tejto skutočnosti
ako i na určenie verkosti posunov bodov A1a II, použili
sme počtársko-grafické riešenie. Dosiahnutá presnosť
posunov jednotlivých bodov (tab. 3) nasvedčuje, že
v danom prlpade počtársko-grafické riešenie vyhovuje.
Po zvládnuti tohto problému prikročime všeobecne
známymi počtársko.grafickými metódami k vlastnému
výpočtu posunov pozorovaných bodov.

Obraz o presnosti merania, najma však o presnosti
posunov pozorovaných bodov mažeme ziskať

a) z empirických stredných chýb vypočitaných pre
jednotlivé stanovištia pod!a vzorca (1). Treba si uvedo-
mit, že takto ziskame obraz len o vnútornej pres.
nosti vlastného merania.

b) z hodnot stredných chýb orientovaných rozdielov,
vypočitaných pod!a vzťahu:

kde mA_Z je stredná chyba rozdielu smeru základ.
ného (Z) a uvažovaného (A) merania,
mor je stredná chyba orientačného posunu, vypočíta.
ného zo vzorca

V }:M
mor= n(n-l)

Keď uvážime, že priemerná. vzdialenosť pozorovaných
bodov od observačných stanovišť je približné 120 m
a priemerná hodnota strednej chyby orientovaného
rozdielu m = ± 1,500, dostaneme priemernú hodnotu
strednej chyby v určeni posunov± 0,3 mm. Aj táto
hodnota má len orientačný charakter.

c) Najsporahlivejši odhad presnosti v určeni posunov
pozorovaných bodov mažeme získať z verkosti polo.

merov kružnic vpisaných do chybových trojuholnikov
jednotlivých bodov.
Aritmetický priemer z 88 hodnot zostavených v ta-
bulke 3 je 0,3 mm. Z tabuIky 3 vyplýva, že vyžadovaná
presnosť urěenia posunov pozorovaných bodov ± 1mm
bola prekročená len v jednom prípade (1,2 mm).

l'
I
I
I
i
I,
I
I
~5/8,
I,,

~8 ,

~
5/ff

919
9/11 9110

8/9 gf)
g11

I1/ERKA POSUNOV
o

Za obdobie od mája 1968 do aprila 1971 sa na vod.
nom diele vykonalo 12 merani. Polohové posuny
jednotlivých pozorovaných bodov znázorňuje obr. 6
a 7. Z vyhotovených graf ov vidieť, že pozorované body
telesa hrádze najma v počiatočných fázach vykazujú
medzi jednotlivými meraniami pomerne značné
hodnoty posunov. Celkové hodnoty posunov na

PO/ome" kru/nic .Disonkh do I",iúholnl"" cMb • mm
BOD M • r o n i • PQ/E:/ofER

2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

L1 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,29
L2 - - - - - 0,0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,25
L3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,1 O,Z 0,21
LI, 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,21
LS - 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 0,5 0,2 0,39
L6 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,30
L, 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,1 0,3 0,26
L8 - 0,1 0,2 0:3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,26
L9 - 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,31
L10 - - 0,2 0,2 0,2 0,4 1,2 0,3 0,4 0,6 0,44

PRfE:M 0,38 0,30 0,24 0,16 0,28 0,29 0,44 0,32 0,26 0,30 0,30
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uvedenom diele nemažeme určiť, lebo boli oneskorene
vybudované meracie zariadenia na objekte zemnej
hrádze.
Okrem pozorovaných bodov osadených na telese

hrádze pozorujeme aj body na betónových objek-
toch. Nakofko dosiahnuté výsledky posunov sú prak-
ticky v medziach presnosti použitej metódy, možno
tieto objekty považovať za stabilné.
Pri meraniach posunov na vodnom diele je celkom

10 pevných bodov, čo považujeme za optimálne. Pri
menšom počte pevných bodov bolo by problematické
správne posúdiťstabilitu observačných stanovíšť,
prípadne aj ostatných pevných bodov, nehovoriac
o tom, že skomplikovalo by sa spofahlivé určenie
posunov observačných i pozorovaných bodov.
Posledné dve kontrolné merania naznačujú začiatok

konsolidácie telesa hrádze. Hodnoty posunov v tomto
období sú rádove menšie ako v predošlých obdobiach.

Z doteraz získaných skúseností a výsledkov merania
dochádzame k záveru, že trigonometrická metóda na
určovanie polohových posunov kamenných hrádzí
sa plne osvedčila a poskytuje spofahlivé výsledky
o stabilite a chovaní sa telesa hrádze. Mažeme ju preto
odporúčať ako vhodnú geodetickú metódu pre
pozorovanie kamenných, resp. sypaných hrádzí. Pres-
nosť a spofahlivosť výsledkov v podstatnej miere
ovplyvňuje tvar a spasob vybudovania trigonomet-
rickej siete a preto tejto otázke treba venovať zvýšenú
pozornosť. Prípadné zvýšenie nákladov na vybudova-
nie meračskej siete, resp. na vykonanie náročnejších
kontrolných meraní je vyvážené preukazatefnými
výsledkami o stabilite telesa hrádze vodného diela.
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Do redakcie došlo: 27. 10. 1971

Zasedání Čs. fotogrammetrického
komitétu

Dne 14. září 1972 se konalo v Praze zasedání Čs.
fotogranunetrického komitétu, na kterém účastníci kon-
gresu podali zprávu o průběhu XII. kongresu Meziná-
rodní fotogrtlmmetrické společnosti a o činnosti čs. dele-
gace v Ottawě. Na zasedání byli ustaveni národní
členové jednotlivých odborných komisí: 1. komise -
Ing. J. Kánský, VTOPÚ Dobruška, n. komise - Doc.
Ing. J. Šmidrkal, CSc., ČVUT Praha, nI. komise
Ing. Z. Maršík, CSc., V09TK Praha, IV. komise
Ing. V. Pichlík, CSc., VUGTK Praha, V. komise -
Ing. J. Šíma, CSc., VúGTK Praha, VI. komise -
Ing. O. Jeřábek, CSc., ČVUT Praha, VII. komise -
Ing. J. Petráš, CSc., SVŠT Bratislava. Dále bylo usne-
seno konat v roce 1973 celostátní konferenci s meziná-
rodní účastí na téma~Automatizace ve fotogrammetrii.
Na příštím zasedání Cs. fotogrammetrického komitétu,
které bude v prosinci t.r. v Bratislavě, bude projednán
program a organizace zmíněné konference; dále bude
připraven rámcový plán činnosti čs. fotogrammetrů
v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti ve čtyřle-
tém období do příštího kongresu (1972-1976), zejména
příprava na symposia jednotlivých odborných komisí,
která se budou konat v roce 1974, a navázání styků
s vybranými pracovními skupinami některých komisí.

Maršík, Vyhnánek
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Testování stereokomparátoru
5TEKO 1818 Doc. Ing. JosefŠmidrkal, CSc.,

Stavebni fakulta ČVUT v Praze

Testování skutečného stavu fotogrammetrických
vyhodnocovacích strojů je pro ověřování kvality vy-
hodnocení velmi důležité. Proto byla při Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti, při její 2. komisi vytvo-
řena pracovní skupina, která se zabývá zpracováním
vhodných a rychlých postupů při testování různých
strojů ve fotogrammetrické praxi používaných. Kon-
gresu Společnosti v r. 1972 byly předloženy návrhy
testů pro stereokomparátory a monokomparátory,
pro analogové vyhodnocovací stroje, pro překreslovače
a pro automatické koordinátografy.

Laboratoř fotogrammetrie stavební fakulty ČVUT
se na práci této pracovní skupiny aktivně podílí, ze-
jména tím, že byly provedeny některé ověřovací
zkoušky navržených postupů a v některých případech
navrženy vlastní postupy zkoušek. Hlavní pozornost
je věnována zkouškám stereokomparátorů, s přihléd-
nutím k jejich konstrukčním vlastnostem, geometricko-
statickým zkouškám analogových vyhodnocovacích
strojů - Ing. Růžek navrhl vhodnou metodu bloko-
vého vyrovnání výsledků - a dynamickým zkouškám,
při nichž bylo použito návrhů Makaroviče, konstruo-
vány zkušební etalony a provedeny praktické zkoušky
této metody.

Pro testování stereokomparátorů jsou dosud nej-
častěji využívány metody Hallertovy [1] [2] [6], při
nichž se použije 25 bodů měřických mříž'Oka monoku-
lárně se určí zbytkové chyby ve stoupání měřických
vřeten, chyby z nekolmosti vedení a zbytkové chyby
z centrace a pootočení mřížek v nosičích. Podobná
metoda byla navržena v SSSR Romanovským a v po-
slední době R. P. Markem [5]. Tyto metody jsou rychlé
a jednoduché, avšak nepřihlížejí ke konstrukčním
zvláštnostem jednotlivých typů strojů, tj. např. ke
vzájemnému uspořádání nezávislých pohybů, vodících
lišt, vřeten apod.

Tento nedostatek se snažil odstranit R. P. Mark [3]
a [4] ze závodů VEB Zeiss Jena, který navrhl postup
zkoušek pro Stekometr, jenž uvažuje konstrukční
uspořádání tohoto stereokomparátoru.

Protože však v ČSSR je ..;,.používání řada strojů
s visuálním způsobem odečítání, zejména stereokompa-
rátory STEKO 1818 z NDR a SK/2 z SSSR, navrhl
autor v souhlase s postupem Markovým vhodné rovnice
pro testování těchto strojů. Odvození bylo provedeno
pro oba typy stereokomparátorů a prakticky ověřeno
v několika diplomních pracech.
Pro odvození vztahů uvažujme, že

... ideální snímkové souí'adnice,
horizontální a vertikální para-

.. laxy určené měřickou mřížkou,
... měřené souřadnice a paralaxy,

.,
•• b.7m"l.:
I I
I I
I
I

drn"" drnll, drnp, drnq ••• chyby ve stoupání vřeten pohy-
bových šroubů, které se projeví
změnou měřítka,

a"" !X1I,CXp, CXq ••• chyby z nekolmosti vedení vo-
zíkú pro měření snímkových
souřadnic a paralax (obr. 1.),

dxo, dyo, dpo, dqo ... chybyzdostředěnílevé a pravé
měřické mřížky v nosičích
snímků,

x', x" ... chyby z pootočení měřických
mřížek v nosičích.

Předpokládáme-li dále, že všechna vedení jsou přímá
a vodorovná, že odchylky vedení z ideální polohy pro-
bíhají pouze ve vodorovné rovině, že chyby ve stou-
páních vřeten jsou lineární a nemají žádné krátko-
periodické změny a nepřihlížíme-li k vertikálnímu
členění stroje, můžeme s přihlédnutím k obr. 1. formu-
lovat pro stereokomparátor STEKO 1818 vztahy:

I I I , I x'.y' ,
xm = x + dxo - x .drn",+ y ,x + -- a",- y . !XII ,a

y;" = y' + dyo - y' .drnll - x' .x' +x' . a", ,
Pm = P + dpo + y' .,,' - (y' - q).x" - p.drnp-

- q.(aq + (Xy),

qm = q+ dqo-x'.,,' + (x' _p).,," -q.drnq +
a-b+ ---, .x' . ex", + P'!Xp , (1)a-x

a vzdálenost mezi ložisky hlavního vozíku (v mm),
b vzdálenost mezi pravou měřickou značkou a pra-

vým ložiskem hlavního vozíku (v mm).
Pro výpočet neznámých používáme 25 bodů měřic-

kých mřížek, rozložených podle obr. 2. Na levé mřížce
je velikost oka mřížky 40 mm, tak, aby se obsáhl celý
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rozsah měření snímkových souřadnic, na pravé mřížce
se volí rozměr oka ve směru osy x 15 mm, poněvadž
rozsah šroubu horizontálních paralax p je 75 mm a ve
směru osy Y 5 mm, protože rozsah šroubu vertikálních
paralax q je 20 mm. Bude tedy v následujících rovni-
cích k = 40,l = 15,m = 5 a počet bodů mřížky n =25.
Testování lze provést stereoskopickým měřením,

při němž se přiřazují postupně jednotlivé odpovídající
si body v obou mřížkách navzájem k vytvoření stereo-
skopického vjemu.
Jednodušší postup však vznikne, jestliže, podobně

jako u metody Hallertovy provedeme oddělené -
monokulární - měření zvlášť pro levý a pro pravý
nosič stereokomparátoru.

1.1. Podmínkové rovnice pro levý nosič

Uvážíme-li v rovnicích (1), že při monokulárním
měřeni na levé mřížce bude p = q = Odostaneme

x'.y' ,+ --<X",-y '<XIIa

Sestavíme-li rovnice oprav a vyrovnáme-li je,
získáme výpočetní vzorce pro jednotlivé hledané
neznámé:

. [dx]
dxo=----,

n

25.k2. (K2+ {!-) +~ .(Ka - 25.k2) - k.dx2 (Ka -'- 25k2)

25.k2.(Ka - 25.k2) - 625.k4

dX2 = 2.dx11 + 2.dx12 + 2dx13 + 2.dx14 + 2.dxlll +
+ dX21+ dX22+ dX23+ dx24 + dx2ó -
- dX41 - dX42 - dX43 - dX44 - dx4ó -
-2.dx51 -2.dxó2 -2.dxó3 -2.dxó4-
-2.dx5ó,

2.K2 + K1 25.k2x.. = - ------+ ----- .<XII,
2.K3 - 50.k2 K3 -25.k2

dx1 = - 2. dx11 - dx12 + dX14+ 2.dx15 - 2. dX21 -
- dX22+ dx24 + 2dx2ó - 2 .dX31 - dX32 +
+ dxa4 + 2.dx3ó -2.dx41 -dx42 + dxu +
+ 2dx4ó -2.dx51 -dx62 + dx64 + 2.dxÓ5'

dY1 = 2.dYl1 + 2.dY12 + 2.dY13 + 2.dY14 + 2.d'!hó +
+ dY21+ dY22+ dY23 + dY24 + dY26 -dY41 -
- dY42 - dY43 - dyu - dY45 - 2 .dY51 -

-2.dY62 -2.dY53 - 2.dYÓ4 -2.dYÓ5'

21 22 2' 24 ~~

)l n " '4

4l 42 4' 44.
II

51 '2 " 54
...--.L....

Zl 22 ~' 24 /2
31 '2 , 34 13

4l 42 , 4 f4
51 52

m
" 54 ,

..-..L.

dY2 = -2.dY11-dY12 +.dY14 + 2.dYló-2.dY21-
- dY22 + dY24 + 2. dY26 - 2.dY31 - dY32 +
+ dYa4+ 2.dYaó - 2.dY41 - dY42 + dyu +
+ 2.dy~-2.dYÓ1-dY62 + dyó4 + 2.dyóó'

K1 = fy' .dx] - [x' .dy] ,

[
X' .y' ] ,K2 = -a-dx + [x .dy],

[(
x' y' )2JKa = -~- + [x' .x'] .

Jednotková střední chyba bude

mo = ± Vf;)
a chyba jednotlivých neznámých

mi = mO·VQii .

1.2. Podmínkové rovnice pro pravý nosič

Uvážíme-li v rovnicich (1), že pro měření na pravé
mřížce bude x' = y' = O dostaneme podminkové
rovnice po úpravě:

p", =.p + dpo - pdmp + q ("ff - <Xq - ex,,) ,

q",= q+ dgo-q.dmq- p ("ff - /Xp), (3)

získáme po sestavení normálních rovnic VýpočetIÚ
vzorce pro jednotlivé neznámé:

[dp)
dpo=---,

n
dg

__ [dg)
0- n'
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Cyklus 1 CykluBII

ai

i I
d

I
'V ar

i I
d

I
'V

i I I i I I

I
i

51 I 1 I 51 I1 0,000 I 11,050 11,050 0,0000 219,410 208,356 11,054 -0,0015
2 2,762

I
13,811 6: 11,049 + 10 21 216,646 205,592 6, 11,054

!
1 15

: ' I
5,526 16,575 7\ 11,049 + 10 :1 213,882 202,830 7i 11,052 i + 5
8,286 ! 19,338 81 11,052 - 20 211,120 200,070 8' 11,050 + 25i I

I I I

I I I I

I
i i

E 16,574 60,774
I

44,200 O 61,058 I 16,848 I 44,210 I O
I I I

[vv] 600.10-8 LI = 11,050 O 1100.10-' 11,0525

M = Vr-lIv]/192 = ±17 ±24
OtI = LI/4 = 2,76250 Otn = 2,763 12

M", = VE[vv]/768 = ±15 ±14
Ot= (OtI+ Otn)/2 = 2,76281 Otp = 2,76285 6", = (OtI- Otn)f2 = -3,lec

1 0,000 0,267 5 0,267 -0,0008 1 200,459 I 200,180 5 0,279 0,279-0,012
2 0,067 0,332 6 0,265 + 12 2 200,387 200,110 6 0,277 + 8
3 0,131 0,399 7 0,268 - 18 3 200,318 200,041 7 0,277 + 8
4 0,201 0,466 8 0,265 + 12 4 200,249 I 199,971 8 0,278 - 2

\ I
I

I I I I I I IE 0,399 1,464 I 1,065 - 2 1,413
I

0,302 1,111 + 2
I

[vv] = 676.10-· 0,2662 276.10-· 0,2778

M = ±19 ±12
{JI = 0,06655 Pn = 0,069 45

Mp = ±11 ±11

P= 0,06800 PT = 0,06 804 E{J = -14,5ec

Ot +P = 2,830 81 ± 1,gec

OtT = PT = 2,830 89 ± 1,8

dmq = 5::~'
" dp2

" -CXII-CXq = - 50.m '

" dq2
" -cxp = 50.l .

Potřebné koeficienty jsou opět:

dp1 = - 2.dpll - dp12 + dp14 + 2.dp15 - 2.dp21 -
-dp22 + dp24 + 2.dp25 - 2.dp41 - dp42 +
+ dp« + 2.dp45 - 2.dp51 - dp52 + dp54 -+-
+ 2.dp55 - 2.dp31 - dp32 + dp34 + 2.dp35 '

dg1 = 2.dPll + 2.dq12 + 2 .dq13+ 2 .dq14 + 2·dq15 +
+ dq21 + dq22 + dq2J + dq24 + dq25 - dq41 -
- dq42 - dq43 - dq44 - dq45 - 2. dq51 -
- 2·dq52 - 2·dq53 - 2.dq54 - 2·dq55 ,

dp2 = 2·dqll + 2.dp12 + 2.dp13 + 2.dp14 + 2.dp15 +
+ dp21 + dp22 + dp23 + dp24 + dp25 -
- dp41 - dp42 - dp43 - dp« - dp45 -
- 2. dp51 - 2. dp52 - 2. dP53 - 2. dp54 -
- 2.dp55'

dq2 = - 2·dqll - dq12 + dq14 + 2.dq15 - 2·dq21 -
- dq22 + dq24 + 2·dq25 - 2·dq31 - dq32 +
+ dq34 + 2·dq35 - 2·dq41 - dq42 + dq44 -+-
+ 2. dq45 - 2. dq51 - dq52 + dq54 + 2.dq55 .

Jednotková střední chyba je

mo= ± V[: .
Pro porovnání Hallertovy metody a navrhované

metody byly proměřeny mřížky založené ve stereo-
komparátorech STEKO 1818 a výpočtem byly určeny
hodnoty, sestavené v tab. 1.
Rozbor obou metod svědčí o tom, že je stereokompa-

rátor v dobrém stavu. Navrhovaná metoda lépe vysti-
huje vlastnosti jednotlivých částí, i když některé
z chyb nekolmosti vedení nejsou určeny isolovaně. Pro
přesnější rozbor lze obě metody kombinovat, ovšem
jen při jedné orientaci měřické mřížky ve stroji.

Do redakce došlo: 24. H. 1971

Lektoroval: Ing. Zbyněk Marlik, CSc., VÚGTK v Praze

Literatura· 'VizBtr: 310
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Diferenciace odměňování středisek
geodézie podle dosažené kvality práce Ing. Jan Beneš,

Geodézie, n. p., České Budějovice

Koncepce činnosti středisek _ geodézie v období
1971-1975 (č. 2550{1971-4 ČUGK), určující další
směr činnosti a rozvoje středisek geodézie, klade nemalý
důraz na využití iniciativy pracujících k splnění nároč·
ných úkolů pracovního programu. K rozvoji iniciativy
pracujících je pak třeba organizovat vhodné formy
1ilOcialistickésoutěže, stanovit její zaměření, pravidelně
hodnotit a odměňovat výsledky. V souvislosti s tím
usměrňuje Koncepce i hmotnou zainteresovanost stře.
disek na hlavní úkol zakládat a vést EN a vyhotovovat
k tomu účelu všechny potřebné podklady formou služeb
poskytovaných občanům, socialistickým organizacím,
národním výborům a státním orgánům. V prvé řadě
věnovat úsilí odstranění zjevných nesouladů EN se sku·
tečností a racionalizaci prací. K splnění tohoto úkolu
zajistit závislost odměn u středisek geodézie na kvalitě
provedených prací, hodnocených podle vhodně stano·
vených kritérií.

V Jihočeském kraji byl vypracován pracovníky býva.
lého Útvaru hlavního geodeta a od začátku roku 1971
v praxi aplikován systém diferencování odměn podle
zjištěné kvality práce. Zavedení tohoto systému je jedním
z prvních experimentů toho druhu. Při jeho vytvoření
byly brány v úvahu všechny toho času známé vazby
výroby. Technické, hospodářské i morální. V průběhu
jedenapůlleté aplikace v praxi byl systém ovlivňován
dalšími skutečnostmi, na příklad: reorganizací resortu,
změnou funkčních náplní provozních inženýrů a práv.
níka EN, napětím v realizovaných výkonech u středisek
geodézie apod. To však vedlo jen k bezpodstatným for-
málním změnám, přičemž stanovené zásady byly zacho·
vány, takže systém je úspěšně aplikován i v podmínkách
n. p. Geodézie České Budějovice.

Celková částka pohyblivého mzdového fondu, připa-
dající na odměny pracovníků středisek geodézie (mimo
vedoucích SG) je rozdělena na 2 části: 70 % za množství
a obtížnost, 30 % za kvalitu prací.

a) Využitím dosavadního systému sledování ukaza-
telů výroby prostřednictvím strojněpočetní stanice byly
získány spolehlivé normativy výkonů, potřebné ke kvali-
fikovanému vyrovnání obtížnosti ročního plánu pro
všechna střediska.
Za tohoto předpokladu bylo rozděleno 70 % celkové
částky pohyblivého mzdového fondu jednotlivým stře-
diskům úměrně plánovanému počtu pracovníků. Tuto
částku odměn mohou použít vedoucí středisek geodézie
k odměňování po čtvrtletích v proporcích 20 %, 25 %,
25 %, 30 % a to tehdy, byly. li splněny kvantitativní
ukazatele plánu.

b) 30 % celkové částky pohyblivého mzdového fondu
je rozděleno střediskům geodézie po ukončení každého
čtvrtletí diferencovaně podle dosaženého stupně kvality
práce a sice ve vztahu k plánovanému počtu ITP
a v těchže proporcích jak jsem uvedl v odstavci ad a).

Důsledky zjištěných nedostatků v plnění jmenovitých
úkolů, limitů, časových termínů, v zavádění racionali-
začních opatření, formálnosti socialistické soutěže a ad-
ministrativně správní agendě mohou být vyjádřeny
snížením částky odměn podle závažnosti shledaných
závad, přičemž prostředky získané snížením odměn jsou
použity k rozdělení v dalších čtvrtletích jako rezerva.

Při stanovení způsobu a kritérií hodnocené kvality
práce jsme vedeni snahou odstranit charakteristické
a časté, chronicky se opakující nedostatky a chyby ve
výrobě a její organizaci zavedením systému, který by
současně zkvalitnil výchovnou činnost vedoucích pra·
covníků, upevnil vnitřní spolupráci rajónů a skupin EN,
zvýšil osobní i kolektivní zainteresovanost na kvalitě
odevzdávaných prací a vytvořil tak konkrétní pod·
mínky pro rozvíjení socialistické soutěže.

Těchto cílů je dosahováno bez jakékoliv rozsáhlé
administrativy spojené s hodnocením kvality a jeho
aplikací na diferencování odměn. Aby bylo dosaženo
seriózních srovnávacích ukazatelů, je zapotřebí stanovit
stupeň kvality veškerých prací u všech středisek geo·
dézie, zajistit stabilitu míry náročnosti a objektivitu
hodnocení. Proto stupeň kvality určují jen provozní
inženýři a právník EN podle výsledků svých kontrol
a to vzhledem k omezené vlastní kapacitě systémem
"pars pro toto" jak co do rozsahu kontrolovaných prací
(viz tabulka č. 2) tak co do rozsahu kontroly jednotli.
vých částí operátu.

Výsledky kontrol vedoucího střediska, jím pověřených
pracovníků, vedoucích rajónů a skupin EN, odpovídají.
cích funkčním povinnostem, nejsou zahrnovány do sta·
novené kvality práce, mají však významný podíl nastup·
ni kvality hlavně svou prevencí.

Kvalita prací je hodnocena podle kritérií, obsažených
v.tab. 1, v níž jsou zahrnuta jak technická a formální
hlediska, tak hlediska kontrolní a výchovné činnosti
vedoucích pracovníků středisek a spolupráce rajónů
se skupinami EN.

Dosavadní 4 stupně kvality nevyhovují požadované
diferenciaci, a proto každá práce je hodnocena kontro-
lami provozních inženýrů a právníka EN ve stupni 0-10
s přihlédnutím k jejímu rozsahu v hodinách, zjištěnému
přepočítá vacím koeficientem.

Pro názornost uvádím množství kontrolovaných prací
a jejich rozsah v hodinách v tab. 2.

Jednotlivá hlediska tabulky kritérií nejsou brána jako
rovnocenná, konečná kvalita není jejich aritmetickým
průměrem, nýbrž v případě rozdílné úrovně je stanovena
podle míry věcné správnosti (vnitřního souladu operátu)
a úplnosti díla.

Konečně bodové ohodnocení kvality práce, prováděné
ve státním zájmu (pol. 1-6 tabulky č. 2), je dáno
součinem stupně kvality a rozsahu práce v hodinách.
Například stupeň kvality stanoven 8, rozsah práce
150 hodin. Konečné bodové ohodnocení kvality práoe je
1200 bodů.

Výsledný čtvrtletní stupeň kvality prací, prováděných
ve státním zájmu (a) za čtvrtletí je dán podílem všech
získaných bodů (například 48000 bodů) a rozsahem
práce v hodinách (například 7400 hodin). V našem
případě je tedy 6,5.

Práce prováděné ve státním zájmu (a) se hodnotí
odděleně od prací pro vnější objednatele (b). Výsledný
čtvrtletní stupeň kvality všech prací střediska geodézie
(K) je dán vzorcem

K _ a.70 + b.30
- 100 '

což přibližně odpovídá rozdělení kapacity střediska
na 2 dané sféry.

Podle výsledného čtvrtletního stupně kvality praoí
všech středisek geodézie se provede diferenciace odměn
za kvalitu. Přitom platí pravidlo, že odměna za kvalitu
přísluší jen středisku, kde je stanoven výsledný stupeň
kvality vyšší než 5.

V tab. 3 uvádím příklad rozdělení odměn za dosaženou
kvalitu za předpokladu, že 30 % celkové částky pohybli-
vého mzdového fondu na čtvrtletí činí 58.000,- Kčs.

Ke zkvalitnění kontrolní· a výchovné činnosti vedou-
cích rajónů a skupin EN byly střediskům geodézie vy-
dány osnovy přejímacích protokolů (viz tab. 4) a vyhlá-
šena zásada, že chyby a nedostatky, vytčené v přejí.
macích protokolech a odstraněné zpracovatelem v určené
lhůtě, neovlivňují celkový stupeň kvality práoe. Tím
byla kontrola provozních inženýrů a právníka EN
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Teohnologioký postup Vliv předoh. kontrol a pra.oína kvalitu
přejímané práoe

~
Hrubé ohyby Věoné '" i Úplnost ol
-množství nedostatky ol

~ dokumentaoe ;e Vliv obsaž· Opakováni Vliv komplex-
-obtížnost -množstvi Formál. ~ přejímané •.. nosti přej. ohyb ní úddby na

~ - obtižnost o o "" protok" ved. a nedostatků kvalitu práceol odstranění nedostatky lil práce~ odstranění lil ~ raj. (sk. EN) vytknutýeh komplex.-vliv na -množstvi . .,
! ~ -vliv na ~":R ,.; na kvalitu při předoho- zakládánípoužitelnost 'E ~~ al.., oper. použitelnost •.. práce zíoh kontr. vlast. vztahůrn oper. ~c~ ~

nad-
10 prů-

Vynf· měr kla.dný Obec připra-
kajícf úplná --- vena dokonale-- ojedin. lep~i

9 výjimečně bez· prům.podst.---
- ojedinělé
- bez obtíži,

8 čas. nená- do
ročné 2 %

-po opr.
bez vlivu Obec připra--- ojedinělé --- kladný

- ojedinělé vena dokonale
- bez obtiží, MeMi počet

7 čas. nároč- do úplná Prů- formál. nedo-nější 3% měr statků- po opr. bez
vlivu

Prů-
měrná - ojedinělé -meněipočet Ojedinělé pří-

- bez obtíží, -bez obt., Ojedinělý pady dod.
6 časově ne- časově ná- meněípočet do Neúplný poč. věenýoh měřeni do-

nároč. ročné 4 % protokol nedostatků končené do
- po opr. bez -po opr. ukončeni

vlivu bez vlivu kom. zakl.

-meněi Drob. nedost. Ojedinělé při·- ojedinělé počet v Úpln. Formálni, ne- pady, které
-bez obt. jednotI. části ..- bez obtíží, do Slabši postihl vět~í byly vinou

5 čas. nároč. čas. nároč. 'Většípočet 4 % oper.Ojedin. prúměr část ohyb a u téhož laj. za.psány
-poopr. bez -po opr. bez nedost. nedostatků pra.oovníka do záznamu

vlivu vlivu v nálež. listin. změndokladů--- ---------
-meněí po- - větši počet

čet - obtíž. ča- Neúpl. dokl. Menši počet
,.....,znač. obtíž- sověnároč- do oproved. Neovlivnil Meněí počet případů, za-

4 nost, čas. né časté 5% údržbě. kvalitu věenýeh ne· psanýoh vi-
náročné, - po opr. Neúplnost dostatků nou rajónu do

-po opr. ovliv.kval. listin. dokum. zázn. změn
Vyho· ovliv. kva.l.

Vyho-
vujíoí

- Většípočet - větší počet vující
-znač. ob- - značně ob· Větší počet

tfJ!nost čas. tížné, čas. do Neovlivnil u téh~Ž
příp. zapsa'

3 náročné náročné· časté 6% " kvalitu nýoh vinou
-poopr. -poopr. pra.oovnfka rajónu do

ovlivňuje ovlivňuje zá.z.změn
kvalitu kvalitu---

Nevy·
Nelze převzíthovno O

jicf

Druh práce I Množství I Rozsah práce v hod,inách

1. Uzávěry operátů EN 50% všech obcí

\

počet parcel + 10 X počet EL). 0,017

2. Komplexní založení EN všechny plánované vykázané skutečné hodiny
obce

3. Polní práce komplexní údržby počet ha
5

4. Konstrukční práce komplexní počet ha
údržby -~-

5. Přezkoumání souladu EN se počet ha
skut. stavem 8

6. Zavádění TRM do evidence určené lokality počet ha
nemovitostí 2,0-2,8

7. Práce za úplatu odpovídající fakturace kontrolovaných prací
200-300 SR ITP 36za čtvrtletí
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Plánovaný počet Stupeň kvality Počet přepočtových Celkem Snížení

I
Výsledná částkaSG ITP I bodů v tis. Kčs za postihy odměn v tis. Kčsvýsledný nad 5

1. 45,5 6,9 1,9 86
I

12,9 - 12,9
2. 25.5 8,2 3,2 82 12,3 - 12,3
3. 30,0 6,7 1,7 51 1- 7,7 -0,2 7,5

4. 25,0 5,6 0,6 15 2,3 - 2,3
5. 23,0 6,7 1,7 39 5,9 -0,3 5,6
6. 21,0 6,4 1,4 29 4,4 - 4,4
7. 22,0 5,7 0,7 15 2,3 -0,5 1,8
8. 29,5 7,3 2,3 68 10,2 - 10,2

221,5 I 6,7 I 1,7 I 385*) I 58,0 I -1,0 I 57,0

58000
*) Na 1 přepočtový bod připadá 385 = 150 Kčs.

Tab. 4. Osnova přejímacího protokolu vedoucího rajónu (skup. EN)
Polní práce komplexní údržby Konstrukční práce komplexní údržby

I

Obec: Druh práce Vyhotovil , Rozsah práce v SR TTP .. , .
Stupeň kvality .

- souhlas mapy s pís. operátem
- úroveň měř. prací (volba způsobu mě.

ření, přesnost měření, volba a zajištění
PB)

- přehlídka geodet. bodů
- obsahová a formální hodnota pol.

náčrtů
- výkaz změn (obsah. i formální klady

a zápory)
- úplnost dokumentace jak co do stránky

obsah., tak co do množství
- ostatní dokumenty
- grafioká úprava

- nedostatky Vytče:é při přejímce pOI.1
prací byly beze zbytku odstraněny
(nebo nebyly odstraněny tam a tam)

- zákres do map (přesnost, graf. stránka,
zákresy značek kultur, parc. čísel,
šířka, sytost a sklon čar, údaje o délko
a ploš. srážkách

- výpočet ploch (výpoč. srážek, kritéria
přesnosti, výpočet součtem a odpočtem,
uzávěr výp. protokolu)

- doplnění všech součástí operátu
neb zpracování prvot. dokladu

- soulad mapy se skutečností (výsledek
kontr. v terénu)

Při všech zjištěných nedostatcích citovat články příslušných předpisů a směrnic.

- posouzení luster
a identifikací

- hodnocení organizace
míst. šetření

- grafická úprava LV
- kompletnost Iistinné

dokumentace
- obsahové nedostatky

zápisů v jednotlivých
částech operátu

- formální nedostatky

3

Závěr: a) práci vzhledem k kvalitě doporučuji (nedoporučuji) odměnít
b) prostudujte do stať směrnic .

Do t,éhož data odstraňte nedostatky v přejímané práci a připravte se k přezkoušení z prostudovaných statí
směrnic '
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v převážné míře orientována na kontrolní a výchovnou
činnost prováděnou vedoucími pracovníky středisek
geodézie.

Zavedením tohoto systému nejsou tedy narušeny
povinnosti ke kontrole kvality vedoucími pracovníky
středisek geodézie, dané "Koncepcí", "Zásadami jednot-
ného systému kontroly jakosti geod. a kartogr. prací,
řízených ČÚGK" a funkčními povinnostmi, ani není
kontrola dublována.

Je jisté, že systém podléhá a bude podléhat změnám
souběžně se změnami ve výrobě a v jejím řízeni. Pod-
statně jej ovlivní pokračující racionalizace, stále rostoucí
využití počítací a nejmodernější měřické techniky
a v neposlední řadě upevňující se kvalita prací a ekono-
mická hlediska.

Po krátkodobé zkušenosti s aplikací systému je možno
konstatovat, že se osvědčil jak v stoupající kvalitě, tak
v zlepšení řídicí a organizátorské práce a stmelenosti
kolektivů středisek.

V současné době je systém zkušebně zaváděn i u speci-
álních středisek n. p. Geodézie v Č. Budějovicích.

Do redakce došlo 5. 7. 1972

Lektoroval: Ing. Karel Maxmilián, VÚGTK v Praze

Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Dr. Václav Hlavsa,
Útvar hlavniho architekta města Prahy

V článku Mapa okolí Prahy z roku 1835 (Geod. a kar-
tog". obzor roč. 18/60, č. 3) vyslovil doc. dr. František
Roubík domněnku, že mapa okolí Prahy z r. 1835, o níž
podává zprávu, je pravděpodobně uložena ještě v jiné
mapové sbírce v Praze, o které dosud nejsou informace.

Mohu uvést, že uvedená mapa je uložena také ve
Státní mapové sbírce a ve sbírce plánů Archivu hlavního
města Prahy. Zvlášť důležitá je mapa tohoto archivu,
neboť obsahuje titulní list mapy s názvem a kladem
listů a tak v mnohém může doplnit údaje doc. Roubíka.

Na titulním listu se uvádí: Umgebung der Provinzial
Hauptstadt Prag. Auf Befehl des k. k. Herrn General-
feldzeugmeisters und kommandirenden Generals in
Bohmen Fiirsten zu Lichtenstein von einer Anzahl
Militairs aufgenommen und lithographirt. Steindruck
v. Haase und Hennig.

Mapa je provedena v měřítku I: 14400. Podle titul-
ního listu měla mít 36 listů (sekcí) a tento územní
rozsah: Neutonice, Zdiby, Dřevčice, Horní Počernice,
Dubeč, Kolovraty, Hole, Zbraslav, Radotin, Ořech,
Chrášťany, Hostivice a Neutonice. Rok vydání není
nikde uveden a jsme tedy nuceni vyčíst ho z mapy. Je na
ní již Koňská dráha do Lán, Chotkova silnice a Nuselská
silnice, které byly postaveny do roku 1832, ale není tu
cukrovar ve Vysočanech (založený r. 1835) ani Thoma-
sova továrna v Libni (postavená r. 1832). Bližší určení
usnadní životopisná data kníž. Lichtensteina. Roku
1830 se stal Generalfeldzeugmeisterem (gen. polním
zbl'Ojmistrem) ar. 1833 zemřel. (Rozkaz pro vyhotovení
mapy tudíž mohl dát mezi lety 1830-1833). A konečně
pro datování mapy je důležitý údaj, že mapu tiskl lito-
grafický závod Haase a Hennig, který působil v Praze
v letech 1830-1833. Na základě těchto zjištění možno

soudit, že mapa vznikla asi roku 1833. Doc. Roubík ji
podle životopisných dat osob, jež se na jejím mapování
a litografování podílely, klade k roku 1835.

Nedostatkem je, že mapa ve sbírce AMP (č. i. 3262)
není úplná. Má jen titulní list a sekce VIII-X, XIV až
XVI, XX, XXVII-XXIX. Podobně výtisk mapy
uložený ve SMS (č. i. 9296) je defektní, slepený z listů
IX-X, XV-XVI, XX-XXI, XXVI a XXVII.
Ostatní sekce - pokud nejsou na mapách, které uvádí
doc. Roubík - se mi zatím nepodařilo jinde najít. Podle
kladu listů lze zjistit, že výtisky map doc. Roubíkem
popsaných obsahují jen vnitřní sekce původní mapy
(VIII-XI, XIV-XVII, XX-XXIII, XXVI-XXIX).
Z toho, že byly označeny i arabskými číslicemi, je patrno,
že tyto sekce vyšly také jako samostatná mapa.

Že byly litografií provedeny i vnější sekce, svědčí
vedle titulního listu jedině vojenská mapa v měřítku
1:28 800 o devíti listech z téhož roku, jejíž úplný výtisk
je uložen ve SMS (č. i. 13333) a čtyři listy v AMP
(I-III, IX). Tato mapa má stejný územní rozsah jako
mapa v měřítku 1: 14400. Na souvislost těchto map
také ukazuje, že některé sekce v obou mapách litogra-
foval tentýž litograf (Corporal Klihn) a že u mapy
v měřítku 1:28 800 již není uvedeno, kdo ji zhotovil
(aufgenommen ... ). Podobné svědectví podávají i další
vydání uvedené mapy.

Druhé vydání vyšlo kolem roku 1850 v měřítku
1:28 800. Mapa je dochována v soukromém majetku
(p. Nossberger). Její listy jsou však ořezány, takže není
možno určit její původce, ale územní rozsah a počet
listů jsou shodné s mapou z roku 1833.

Třetí vydání mapy je ve sbírce map Archivu hlavního
města Prahy. Mapa (č. i. 86) má název Plan der Um·
gebung von Prag a vznikla asi kolem roku 1860. Má
stejné měřítko (1: 14 400) jako vojenská mapa z roku
1833, ale nebylo do okolí Prahy pojato pět nejvýchod-
nějších sekcí (VI, XII, XVIII, XXIV, XXX, XXXVI),
takže má jen třicet sekcí a zobrazuje území: Svrkyně,
Klecany, Bořanovice, Veleč, Přezletice, Satalice , Dolní
a Horní Měcholupy, Průhonice, Zbraslav, Dobříč,
Chrášťany, Hostivice a Kněževes. Ani na této mapě
není udáno, kdo ji vyhotovil a jsou uvedeni jen litogra-
fové: důstojníci 1. děl. pluku Fiihrer Ferd. Aufrichtig
(list 3, 7-9, lI, 12, 22, 26), Lieut. V. R. v. Chlumecký
(1, 2, 4, 5, 20, 25, 28, 29), CadetfUhrer Wilhelm Czerný
(5, 14, 15, 25, 27), Feuerwkr. Josef Stohr (13, 16-18,
21, 23) a od 45. pěšího pluku Lieut. Karl Weissmann,
přidělený gen. štábu. Rok vydání lze přibližně určit podle
jejího obsahu. Jistě by pomohlo upřesnit datum vydá-
ní mapy, kdyby se zjistily některé životopisné údaje dů-
stojníků-litografů.

Na žádném výtisku mapy z roku 1833 není uvedeno,
jakého podkladu k jejímu vyhotovení bylo použito.
Nelze se domnívat, že důstojníci uvádění jako původci
mapy skutečně mapu vyměřovali. Spíše lze usuzovat,
že použili starší nebo soudobé předlohy. A v tom je
zásadní problém. Víme, že v té době byly k disposici -
ovšem ve Vídni - mapy 1. vojenského mapováni. Ale
ty byly zastaralé. Mapy stabilního katastru, které byly
podkladem pro 2. vojenské mapování, vznikly (pro
okolí Prahy) až v letech 1840-1843. Srovnáme·li mapy
jednotlivých katastrálních obcí s vojenskou mapou
okolí Prahy, polohopisně se tyto mapy shodují a půdo-
rysy obcí jsou většinou stejné. Přesto se u vojenské mapy
jeví rozdíly. Počet domů v obcích je stejný, ale jejich
poloha není shodná, není tedy správná. Např. v Hosti-
vaři, Chodově, Litochlebech, Vysočanech. Také názvo-
sloví je někde různé, na vojenské mapě jsou některá
jména, která katastrální mapy neznají.

Není dost pravděpodobné, že by při použití kata-
strální mapy k vyhotovení vojenské mapy mohly
vzniknout takové rozdíly. Z rozboru polohopisné situace
nutno soudit, že vojenská mapa z roku 1833 nemohla
vzniknout po roce 1840-1842, kdy byly dokončeny
mapy obcí v okolí Prahy pro stabilní katastr. Je ovšem
možné, že obě tyto mapy vznikaly současně. Byly pro to
nejlepší podmínky, neboť mapy pro stabilní katastr
vyměřovaly a kreslily také vojenské osoby (důstojníci).
Při srovnání mapy okolí Prahy z roku 1835 s těmito ma-
pami, jejichž soupis jsem v poslední době provedl
a zjistil jsem i jejich autory, jsem však neshledal, že by
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Ire na vzniku obou těchto map podíleli titíž důstojníci
(geometři). Domněnka doc. Roubíka, že vojenská mapa
z roku 1833 vznikla v souvislosti s 2. vojenským mapo-
váním, se mi nezdá správná, uvážíme-li, že tato mapa
byla litografována deset let dříve než bylo uzavřeno
2. vojenské mapováni. Závažné je, že vojenská mapa
z roku 1833 a další její vydání používají k vyjádření
terénních tvarů šrafury, to je způsobu, který se u nás
v mapování obecně uplatnil až při 2. voj. mapování
(v Čechách v letech 1842-1853).

Pro historika je důležitá hodnota mapy. Jestliže je
možno prokázat, že vojenská mapa z roku 1833 vznikla
téměř současně s mapami stabilního katastru - ale
přitom není přesná - nelze ji pokládat za historický
pramen, který by mohl nahradit mapu katastrální. Je
však u ní cenné, že znázorňuje terénní tvary, což u kata-
strálni mapy přirozeně není, a že zobrazuje rozsáhlé
území dnešní Prahy.

Přes některé nedostatky by vojenská mapa z roku
1833 měla být zařazena do série plánů města Prahy,
kterou připravuje n. p. Kartografie. Ale jejímu vydání
by měly předcházet edice starších map pražského okolí
(mapy 1. vojenského mapování, revise tohoto mapováni
vI. 1780-1783 a 1812-1819, mapy vojenského popisu
Ůech z let 1806-1809 a mapy 2. vojenského mapování
z let 1842-1853). Jistě by tyto mapy doplnily naše
znalosti o dnešní středočeské pražské aglomeraci. Zatím
známe jen plány historické Prahy (MiiIlerův, Huberův,
Hergetův a Jiittnerův).

Do redakce došlo 6. 7. 1972

Rokovanie Medzirezortnej koordinačnej
komisie pre geodéziu a kartografiu

Dňa 12. júna t.r. zasadala Medzirezortná koordinačná
komisia pre geodéziu a kartografiu (MKK) Slovenskej
správy geodézie a kartografie. PodIa programu sa
rokovalo o veciach, které sa týkajú:
- návrhov vyhlášok SSGK k zákonu č. 46{1971 Zb.

o geodézii a kartografii,
- problematiky spracovania a vydávania analytic-

kých a syntetických máp urbanistických oblastí
SSR a máp životného prostredia SSR,

- spolupráce mimorezortných orgánov a organizácií
s orgánmi a organizáciami SSGK pri zabezpečovaní
ustanovení zákona č. 22{64 Zb. o evidencii nehnu-
tefností, spolupráce pri zameriavaní zmien máp
vefkých mierok, spolupráce pri technickohospodár-
skom mapovaní, pri ochrane geodetických bodov
a ich znakov,

- plánu a koncepcie tvorby a vydávania základ-
ných máp v mierkach 1: 10000 a 1: 25 000 na
území SSR.

Členovia komisie sa oboznámili s pripravovaným
novým organizačným usporiadaním rezortu SSGK,
ktoré bude od 1. 1. 1973. Po prednesených referátoch
a diskusii k prerokúvaným otázkam členovia odporú-
čali SSGK zaoberať sa najma. týmito otázkami:

- doriešiť problematiku spolupráce pri tvorbe a vydá-
vaní máp pre urbanizáciu SSR medzi SSGK a Mi·
nisterstvom výstavby a techniky SSR,

- vstúpiť do styku s príslušnými orgánmi a rozpracovať
niektoré otázky spolupráce medzi zložkami iných
rezortov a organizáciami SSGK,

- preh1biť ďalšiu spoluprácu s Ministerstvom lesného
a vodného hospodárstva SSR v otázkach tvorby
mapového fondu a leteckého snímkovania,

- obnoviť dohodu o spolupráci medzi SSGK a Fede-
rálnym ministerstvom dopravy v otázkach vyroe-
riavania a dokumentovania výsledkov geodetických
práó.

Vedenie SSGK prerokovalo a schválilo odporúčania
MKK. V r. 1972 sa predpokladá ešte jedno zasadanie
MKK.

Tajomnik MKK:
Ing. Stefan Tóth

ZPRÁVY Z KRAJŮ

Z jednání Krajské koordinačni komise
pro geodézii a kartografii v Jihomorav-
ském kraji konaného dne 18.července 1972
v Brně

528:061.3
(437.2/ .3-13)

Projednáno: 1. Plnění závěrů z posledního jednání,
2. Informaoe o upřesněném plánu prací na rok 1972
a 1973, 3. Předběžná opatření k návrhům připravova-
ných vyhlášek, 4. Zpráva o provedených prověrkách
KGKS u socialistických organizací. 5. Stav vypracování
prognóz a dlouhodobých koncepcí, 6. Různé.

Po jednání a diskusi byly přijaty závěry:
1. KKK projednala a vyslovila souhlas s navrhovaným

pořadím při vyhotovování základních map 1: 10000
v jednotlivých lokalitách, jejichž výběr byl proveden
z požadavků NV a socialistických organizací.

2. KKK vyslovila souhlas s předběžnými opatřeními
KGKS k návrhům vyhlášek, prováděnými formou
koordinačního styku, zaměřenými na přípravu organi.
zací k registraci, při výběru prací pOdléhajících koor-
dinaci, zvýšené kázni v oznamovací povinnosti, v pro·
hloubení evidence záměrů, plánů, projektů a realizaoi
prací v investiční výstavbě a řešení dalších otázek ve
smyslu připravovaných vyhlášek.

3. KGKS v rámci koordinačni činnosti uskutečňuje
u socialistických organizací prověrky a kontrolni
činnost v provádění geodetických prací podle význa-
mu a důležitosti s pořadím:
- na investičních akcích státního významu a stav-

bách celostátně řízených,
- u větších organizací zajišťujících velké množství

prací větší využitelnosti, u nichž se jeví značná
potřeba geodetických prací,

- u organizací řízených národními výbory,
- u ostatních organizací ve formě systematických

prověrek v okresích.
Byly probrány obsah a závěry z provedených prově-
rek u jednotlivých organizací především na úseku
geodetických prací v investiční výstavbě, které tvoři
podstatnou část objemu geodetických prací podléha-
jících koordinaci.
KKK vyslovila souhlas s touto účinnou formou pro·
vádění komplexních a systematických prověrek
a kontrol u socialistických organizací.

4. KKK byla informována o stavu a postupu při vypra-
cování prognóz složkami národních výborů v kraji
a městě Bmě prováděném formou týmové práce
a v zájmu lepšího sledování postupu těchto prací
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souhlasí s návrhem začlenění ředitele KGKS do ně-
kterého týmu KNV Jm kraje a účasti na poradách
s možností uplatňování požadavků resortu.

5. Komise byla seznámena s existujícími dohodami
a zásadami o spolupráci a schválila doporučení, aby
byly dohody po vydání připravovaných vyhlášek
přepracovány a rozšířeny nejen na oblast EN, ale
i ke geodetickému zabezpečení prací v investiční
výstavbě za účelem zvýšení využitelnosti výsledných
prací. Dále souhlasí s uzavřením nových dohod
s ministerstvem stavebnictví, s ministerstvem vý-
stavby a techniky, s ministerstvem zemědělství a vý-
živy a s ministerstvem: lesního a v<tdniho hospodářství
případně s ministerstvem vnitra CSR.

6. Bylo doporučeno KKK, aby při vypracování organi-
začních opatření vládl k plánu ČÚGK na příští rok
podle usnesení vlády esSR 153 z 8. 6. 1972 (viz pří-
lohu HN č. 26{72) byly do organizačních opatření
r;ačleněny zásady pro zpracování geodetických a kar-
tografických prací, které by navazovaly na Zásady
pro zpracování návrhu plánu projektových prací na
rok 1973, neboť geodetické práce tyto projektové
práce plně zajišťují.
Byl doporučen i rámcový obsah a forma zásad.

Ing. Vratislav Vlach,
tajemník komise, KGKS pro Jm kraj v Brně

Z XII. mezinárodního fotogrammetrické-
ho kongresu v Ottawě

Ve dnech 24. července až 4. srpna 1972 se konal v Ka·
nadě v Ottawě XII. kongres Mezinárodní. fotogram-
metrické společnosti. Kongresu se zúčastnila čtyřčlenná
čs. delegace ve složení Prof. Dr. Ing. Pavel Gál, DrSc.,
SVŠT Bratislava, vedoucí delegace; Ing. Zbyněk Maršík,
CSc,. VÚGTK Praha; Ing. VlastimilVyhnánek, Geode·
tická kancelář Olomouc; Ing. Jozef Hagara, CSc, In-
ženýrská geodézie n. p. Bratislava. Těžiště kongresu bylo
v jednáních sedmi odborných komisí, dále se konala tři
zasedání delegátů členských společností a dvě všeobecná
shromáždění.

Rozhodnutím XI. kongresu Mezinárodní fotogram-
metrické společnosti konaném v roce 1968 v Lausanne
bylo Československo pověřeno řízením VI. odborné ko-
mise (Výchova, dokumentace, bibliografie) na období
1968-72. Presidentem komise byl ustanoven prof.
Dr. Ing. Pavel Gál, DrSc. z SVŠT Bratislava a sekretá-
řem Int. Eugen Adler, CSc. z téhož pracoviště.

Československo se zhostilo úkolu řízení VI. komise
MFS se ctí, v období 1968-72 uspořádalo mezinárodní
symposium v roce 1970 v Bratislavě, a během XII. kon-
gresu v Ottawě v roce 1972 dovedlo činnost VI. komise
k plodnému závěru. Veškerá jednání VI. komise pro-
běhla dobře, byla dobře řízena a organizována. Rezoluce
VI. komise pro činnost komise v dalším čtyřleMm obdo-
bí byllLpečlivě připravena a byla schválena i všeobec-
ným rezolučním výborem i závěrečným plenárním zase-
dáním MFS. Rozhodnutím XII. kongresu MFS společ-
nosti bylo pověřeno řízením VI. komise pro období
1972-76. Polsko.

I. komise - fotografie a navigace:
V rámci komise bylo dodáno celkem 49 příspěvků.
Počet příspěvků udává' značnOu tematickou rozmanitost,.
je však z nich patrné, že problematika světového vývoje
v rámci této komise sleduje možnost lepšího využití
a širšího uplatnění barevné letecké fotografie, možnost
snímkování v různých prostředích (fotogrammetrie.
pod vodou), zlepšování optických systémů a možnost
uplatnění jiných metod pro fotogrammetrické účely
(infračervené a termografické snímky, radarové měřeni
apod.).

II. komise - teorie, metody a přístroje pro vyhodnocení:
Tato komise měla největší počet příspěvků. Jejich počet
63 ukazuje na široký zájem odborníků o propracování
nových metod ve fotogrammetrii a s tím související
rozvoj přístrojové techniky. Odborníci se snaží hledat
pro přístroje optimální parametry k maximální elimi-
naci vlivů chyb z přístroje. Proto v řadě příspěvků se.
objevily náměty na testování strojů pro fotogrametrické
vyhodnocování. Mezi atraktivní metody letecké foto.
grammetrie se pro grafické mapovací práce dostává me-
toda ortofotoplánů, která se odráží i v nových typech
strojů (kap. 3).

III. komise - aerotriangulace:

Z 38 příspěvků se jich řada opírá o poznatky metody le-
tecké aerotriangulace v bloku. T€matická oblast III.
komise byla rozšířena v příspěvcích o problematiku
družicové fotogrammetrie, měření povrchu Měsíce v rám-
ci programu Apollo 15, o problémy matematických
modelů a doplněna o nové poznatky o přesnosti při
praktickém používání aerotriangulace.

IV. komise - mapování:
Menší počet 18 zveřejněných příspěvků nijak nesnižuje.
význam tEmatické náplně této komise. Teoretické pro-
blémy jsou však již z hlediska metodiky prací vyřešeny
a je známý celkový trend vývoje, daný podstatně vyš-
ším využitím ortofotoplánů jako mapovacích podkladů
i ve větších mapových měřítkách. Rozvoj zaznamená-
vají studie z technologie prací při tvorbě digitálních
map s využitím fotogrammetrických metod, které tvoří
součást automatické linky pro vstupní údaje programů
samočinných počítačů na kresbu map na automatických
koordinátorgafech.

V. komise - speciální aplikace fotogrammetrie:
V 50 příspěvcích se promítá široké uplatnění fotogram_
metrických metod v rů~ných vědních a technických
oborech lidské činnosti. Rada příspěvků ukazovala na
uplatnění fotogrammetrie v architektuře a v jiných
netopografických oblastech. Své uplatnění rozšířily
fotogrammetrické metody např. i v zubním a očním
lékařství a jinde.

Vi. komise - bibliografie, výchova a terminologie:
Mezi pěti publikovanými příspěvky, týkajícími se pro-
blematiky výchovy a výcviku foto~!,ammetrů, byl také
příspěvek Ing. Kuděláska CSc. z esSR s návrhem na
zavedení standardní terminologie ve fotogrammetrii.
Zprávu o činnosti komise v období 1968-72 podal prof.
Gál z ČSSR. Podrobnější údaje o VI. komisi jsou v před-
cházející kapitole.

VII. komise - fotointerpretace:
Z náplně komise a 43 podaných příspěvků je patrné
další využití leteckých snímků při vhodné interpretaci.
Důležitost interpretace je zřejmá zvláště v oblasti
družicové fotogrammetrie. Příspěvek sovětských autorů
uvádí popis činnosti Lunochodu 1 a jeho topografických
záznamů z povrchu Měsíce. V dalších příspěvcích se uvá-
dí formy interpretace leteckých snímků z hlediska druhů
použitých fotomateriálů a jiné problémy interpretačních
metod.
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Na výstavě členských zemí Mezinárodní fotogram~
metrické společnosti se podílelo celkem 49 vystavova-
telů z 20 zemí celého světa. Nejvíce vystavovatelů (13)
měla Kanada. Výstava komerční byla reprezentována
celkem 54 výrobci přístrojů a podniky ze 14 zemí světa.
Také na této výstavě si počtem podniků držel primát
americký kontinent. Z Kanady vystavovalo 15, z USA
14 podniků.

Všeobecně lze konstatovat, že panely členských spo-
lečností měly převážně vysokou estetickou úroveň
a svou odbornou náplní vhodně ilustrovaly rozvoj foto-
grammetrických prací ve světě.

Výstava ČSSR zaujímala 4 výstavní panely: jeden
panel byla národní výstava, na dalších p1.'"s:mtovaly vý·
sledky svých prací VÚGTK Praha, SVŠT Bratislava
a Ústav pro výzkum rud v Praze.

Výstava přístrojové techniky byla záležitostí výrob-
ních podniků. Dominujícími výrobky fotogrammetric-
kých přístrojů byly však i na této výstavě evropské
firmy Wild a Kern ze Švýcarska, VEB Car! Zeiss J ena,
Zeiss Oberkochen z NSR, Galileo a OMI z Itálie, i když
počtem vystavovatelů převládli výrobci amerického
kontinentu. S novými geodetickými přístroji, fotogra.
fickými a kartografickými materiály se na výstavě před-
stavili Japonci (Sokkisha Ltd., Kimoto & Co.). Poptáv.
ka po nových strojích, plynoucích z rozvoje metod
ortofotoskopie je uspokojována přístroji známými
z předcházejícího kongresu, avšak vylepšenými různými
drobnostmi (např. Orthoprojector GZ - 1, Ortho - 3 -
Projector, Galileo Orthophoto. Simplex), i novými typy
jako Orthosform fy Matra- SFOM z Francie nebo
Orthoscan K-320 fy Kelsh z USA. Výhodný z hlediska
prací při tvorbě ortofotoplánů se jeví doplněk k auto-
grafu Wild A-8, označený jako PPO-8 Orthophoto.
Tento doplněk je určený pro zhotovování ortofotomap
černobílých i barevných ve formátu až 500 X 780 mm.
Ve spojení s registračním zařízením EK·8 je možný i di-
gitální záznam modelu vyhodnocovaného terénu na
magnetickou pásku.

Mimo výrobní podniky byla výstava obeslána také
producenty geodetických a mapovacích prací, kteří
charakterizovali na výstavě svou činnost propagační
formou se sdělením údajů o velikosti příslušného pod-
niku a rozsáhlosti zakázek, druhů prací, vybaveností
a spoluprací s výzkumnými institucemi a odbornými
školami.

4. Výsledky plenárnich zllsedáni Mezinárodni fotogram-
metrické společnosti

Během kongresu se konala dvě všeobecná shromáž-
dění (zahajovací a závěrečné) a tři shromáždění delegátů,
kde každá členská společnost má právo jednoho hlasu.

Shromáždění delegátů ve svých třech zasedáních
projednalo a schválilo následujících 16 bodů pořadu:
1. Zpráva presidenta společnosti za období 1968-72;
2. Zprávy prvního vicepresidenta (návrh na novou orga-
nizaci odborných komisí - odhlasováno); 3. Zpráva
generálního sekretáře; 4. Zpráva ředitele kongresu;
5. Zpráva pokladníka; 6. Zpráva předsedy finanční
komise; 7. Výběr místa pro XIII. kongres; 8. Volba
nového presidenta ISP; 9. Volba dalších členů Councilu;
10. Volba členů finanční komise; 11. Výběr členských
zemí zodpovědných za sedm odborných komisí v příš-
tím období; 12. Návrh Councilu o způsobu publikací
ze symposií jednotlivých komisí; 13. Návrh týkající se
mezinárodního časopisu "Photogrammetria"; 14. Re-
zoluce generálního shrgmáždění; 15. Přijetí nových
členských zemí (Irsko, Recko); 16. Změna finanční ka·
tegorie (2 na 3) u Československa a Rumunska. (Bod 15.
a 16. byly projednávány hned na prvním zasedání po
zprávě presidenta).

Z usnesení shromáždění delegátů:

a) Pro konání XIII. kongresu v roce 1976 ze tří uchazečů
(Finsko, Izrael, Brazílie) bylo vybráno Finsko.
b) Volba nového předsednictva (Council) Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti:
president: Dr. S. G. Gamble, Kanada,
ředitel kongresu: prof. Dr. S. R. Halonen, Finsko,
první vicepresident: G. C. Tewinkel, USA,
druhý vicepresident: prof. T. Maruyasu, Japonsko,
generální sekretář: Ing. J. Cruset, Francie,
p'okladník: prof. A. J. van der Weele, Holandsko.

c) Členské země a presidenti jednotlivých komisí pro
období mezi XII. a XIII. kongresem (1972-1976):

I. komise: Švédsko (E. Welander),
II. komise : Itálie (G. Inghilleri),
III. komise: záp. Německo (F. Ackermann),
IV. komise-: Francie (G. Ducher),
V. komise: USA(H. M. Karara),
VI. komise: Polsko (W. Sztompke),
VII. komise: Kanada (L. Sayn - Wittgenstein).

d) Nové názvy a náplň odborných komisí:
I. komise - Primární získávání dat.

1. Návrhy, konstrukce a kalibrace objektivů a ko·
mor.

2. Vlastnosti a zpracování fotografických materiálů.
3. Charakteristiky nefotografických čidel.
4. Kvalita, kapacita informací a geometrická cha-
rakteristika fotografických snímků.

5. Záznam pomocných měřických dat.
6. Instalace čidel v letadlech, vrtulnících, vesmír-
ných lodích atd. Přístroje a metody pro navi-
gaci.

7. Organizace snímkových letů.
II. komise - Přístroje pro zpracování dat.

1. Návrhy a konstrukce přístrojů na zpraoování
dat: komparátory, vyhodnocovací přístroje,
překreslovače, diferenciální překreslovače, pří-
stroje pro značení bodů, atd.

2. Kalibrace a přesnost přístrojů.
3. Fyziologické optické a stereoskopické vidění.
4. Automatizace přístrojů.

III. komise - Matematická analýza dat.
1. Matematické modely dat z různých čidel.
2. Perspektivní trsy paprsků, stereomodely, řady
a bloky snímků.

3. Teorie, vyrovnání, přesnost.
4. Užití pomocných dat ..
5. Digitální zpracování snímkových dat.

IV. komise - Topografioké a kartografioké aplikaoe.
1. Užití numeriokých, analogovýoh a fotografických
pracovních postupů a procedur.

3. Užití automatických procesů.
3. Vyhotovení a revize topografických map.
4. Mapy a plány pro účely katastru, městských
území, inženýrských děl a sítí, atd.

5. Digitální model terénu a kartografická banka
dat.

V. Komise - Netopografická fotogrammetrie.
1. Blízká fotogrammetrie a mikrofotogrammetrie.
2. Fotogrammetrie z extrémních vzdáleností, apli.
kace v prostorové geodézii a astronomii.

3. Fotogrammetrie objektů v pohybu a probíhají-
cích deformací.

4. Exploatace nekonvenční fotografie. Holografie.

VI. komise - Ekonomické, odborné a výchovné
aspekty.
1. Organizace fotogrammetrických zařízení: tech·
nologie, vybavení, umístění, produktivita, smluv-
ní uspořádání, atd.

2. Odborná, vysokoškolská a pokračující výchova.
Opakování výcviku. Klasifikace zaměstnanců.

3. Odborně-zaměstnanecké aspekty fotogrammet-
rické práce.

4. Mezinárodní výměna informací, dokumentace
a výsledků výzkumu.

5. Bibliografie a terminologie.
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VII. komise - Interpretace dat.
1. Metodologie interpretace snímků.
2. Získávání a užití dat z nefotografických čidel.
3. Interpretace mnohospektrálních záznamů.
4. Automatizování interpetace.
5. Inventarizace přírodních zdrojů.

Na závěrečném plenárním zasedání byla přečtena
všechna usnesení shromáždění delegátů a byly předány
funkce nově zvoleným funkcionářům. Byly také přečte-
ny návrhy rezolucí pro činnost jednotlivých odborných
komisí v příštím období, jejichž znění ve třech oficiálních
jazycích MFS bude zasláno všem členským společnostem
v nejbližší době.

Většina vyžadovaných referátů (invited paper) čte-
ných a diskutovaných při jednání odborných komisí
byla vytištěna a byla k dispozici všem učastníkům
kongresu. Kromě- toho bylo k dispozici také velké
množství věnovaných příspěvků (presented paper),
z nichž značná část nebyla na kongresu ani čtena ani
diskutována. V tištěné formě byly také k dispozici
národní zprávy velké části členských zemí. Všechny
dostupné tiskové materiály byly čs. delegací roztříděny
podle odbornýgh komisí a přivezeny alespoň v jednom
exempláři do CSSR. Komplet vš~ch přivezených tis-
kovin bude uložen v knihovně VUGTK.

Maršík, Vyhnánek

Ze IV. valného shromáždění a VI. technic-
ké konference ICA

Ve dnech 15.-25. srpna 1972 proběhlo v Kanadě
zasedání IV. valného shromáždění Mezinárodní karto-
grafické asociace (ICA) spojené se VI. technickou kon-
ferencí. Jednání bylo zahájeno v Montrealu a pokračo-
valo v Ottawě.

Na programu prvního dne jednání valného shromáž-
dění byla zpráva generálního sekretáře ICA prof. Orme-
linga za období 1968-1972. Ve zprávě byla zdůrazněna
postupující stabilizace ICA. Byl vyzdvižen význam od-
borného časopisu IGU Newsletter, který přináší zprávy
o ICA a je zasflán všem členským zemím ICA. Bylo
doporučeno získat pro tento časopis z každé členské
země stálého dopisovatele, jehož ukolem by bylo za·
jišťovat pro časopis informace o činnosti kartografických
komitétů. Dále hovořil prof. Ormeling o spolupráci
s Mezinárodní geografickou unií (IGU), kde se karto-
grafové aktivně učastní práce v komisi národních a re-
gionálních atlasů. Nedostatečný je zatím styk s Mezi-
národní fotogrammetrickou společností (ISP) přesto,
že v některých jejích komisích by se mohli kartografové
uspěšně uplatnit. Rovněž nebylo dosud zajištěno spojení
s OSN; ICA není zatím zařazena v seznamu nevládních
organizací spolupracujících s UNESCO, i když většina
posledních mezinárodních konferencí UNESCO se uzce
dotýkala kartografické problematiky. Bylo doporučeno
aktivně prosazovat funkci ICA v UNESCO prostřed-
nictvím národních zástupců členských zemí ICA v této
organizaci.

Dále byla projednána pokladní a revizní zpráva
ICA za období 1969-1972 a schváleny členské příspěvky
na období 1973-1976. V závěru jednání prvního dne
zasedání bylo schváleno přijetí Hong-Kongu, Sýrie,
Kenji, Filipín, Jugoslávie a Turecka za řádné členy
ICA.

Druhý den jednání valného shromáždění byl zahájen
zprávou presidenta ICA prof. Sališčeva o vývoji a čin-
nosti ICA. Tato organizace vznikla před 12 lety. Jejím
hlavním programem je zabývat se vývojem metod
zpracování a užití map, vývojem nových typů map
podle potřeb a požadavků uživatelů i teoretickým vý-

zkumem a výchovou kartografů. Pro výměnu zkušeností
a výsledků pořádá ICA pravidelně každý druhý rok
mezinárodní technické konference. Pro jejich vyšší
efektivnost bylo doporučeno omezit počet delegátů
a pozorovatelů na 250, omezit počet projednávaných
témat na nejvýše 8-9 a počet vyžádaných referátů na
4-6 ke každému tématu; problematiku konference je
třeba projednávat v plénu, aby projednávané otázky
mohly být posuzovány komplexně. Protože kartogra-
fické konference ICA zpravidla následují po kongresech
IGU, je třeba pečlivě koordinovat program jednání obou
těchto mezinárodních organizací. Dále bylo v referátu
obsaženo několik dalších doporučení pro práci výkon-
ného výboru ICA, komisí a pracovních skupin ICA
a náměty tematiky příštích kartografických konferencí.
- Valné shromáždění téhož dne projednalo a schválilo
termín a místo konání a obsahovou náplň VII. karto-
grafické konference. Konference se bude konat v Mad-
ridu ve dnech 14.-20. 4. 1974. Na její program bude
zařazena problematika turistických map, ekonomických
a sociálních map, kartografie vesmíru a vyhotovování
map pomocí samočinných počítačů. Dále byl schválen
termín a místo konání V. valného shromáždění ICA
a VIII. kartografické konference; byla přijata nabídka
sovětské geodetické služby uspořádat tyto akce v Mosk-
vě v r. 1976.

Na programu jednání byly dále zprávy komisí ICA
za období 1968-1972.

Zprávu za I. komisi ICA - výchova kartografů -
přednesl její předseda prof. de Brommer, Francie.
Vyzvedl hlavní ukoly komise, k nimž patří zabezpečovat
výrobu map ve všech zemích zkvalitněním výchovy
kádrů. Byla sestavena základní dokumentace a program
výchovy a zřízeny nové kursy pro kartografy (např.
při :rTC v Enschede, Holandsko). Ve Velké Británii
a Japonsku byla zahájena výchova vysokoškolsky vzdě-
laných pracovníků v oboru kartografie. Rovněž UNES-
CO vyslovilo oficiálně podporu tím, že do svých progra-
mů zahrnulo studii problematiky výchovy kartografů
a metodologie vyhotovování tematických map. Zase-
dání komise se konalo v dubnu 1970 v Paříži a v květnu
1970 ve Strese při příležitosti V. kartografické konfe-
rence. Byl připraven a rozeslán sylabus s návodem pro
výchovu kartografů a zpracována mezinárodní biblio-
grafie, obsahující 151 prací z 22 zemí. Komise se rovněž
zabývala otázkou autorství v kartografii a definovala
podmínky, za nichž autorství vzniká. V závěru uvedl
prof. de Brommer náměty na další činnost komise
v období 1972-1976, zaměřené na získávání informací
o institucích, provádějících výchovu kartografů, publi-
kování zkušebních předmětů, výměnu kartografů a uči-
telů, organizování technických návštěv v učebních
a výrobních zařízeních apod.

Zprávu o činnosti komise II - kartografická krmi
nologie - přednesl její předseda prof. Meynen z KSR
Hlavní náplň činnosti komise tvořila příprava mnoho-
jazyčného kartografického slovníku, který bude vydán
koncem r. 1972. Komise uspořádala několik pracovních
zasedání, zaměřených na redakční přípravu slovníku.
Presidentu ICA prof. Sališčevovi byl na konferenci
předán první výtisk tohoto díla. Slovník obsahuje 1200
hesel s výkladem v pěti světových jazycích a dále ekvi·
valenty v dalších 9 jazycích (mezi nimi též české a slo-
venské termíny). Subskripční cena za 1 výtisk slovníku
bude 27,- US$; při odběru 10 ks bude činit 20,- US$,
při odběru 100ks 18, - US$ a při odběru 500 ks 15,-
US$. Tyto ceny platí jen pro objednávky došlé vydava-
telství Steiner-Verlag do konce prosince tr., které
budou uplatněny prostřednictvím kartografických ko-
mitétů členských zemí ICA. V dalším období bude komi-
se pokračovat ve své činnosti s cílem doplňovat karto-
grafickou terminologii pro dodatky nebo další vydání
slovníku.

O činnosti III. komise - automatizace v kartografii
referoval její předseda M. Thompson z USA. Pracovní
program komise se zaměřil na čtyři hlavní body: studie
aplikace automatizačních procesů, rozšiřování informací
o světové činnosti a vývoji v oblasti automatizace v kar-
tografii, vývoj bibliografie o automatizované kartografii
a otázky terminologie používané v literatuře o automa-
tizaci v kartografii. Komise zasedala v r. 1969 ve
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Frankfurtu n. M., v r. 1970 v Strese a v r. 1971 vPaříži.
ffiavní pozornost komise pro nejbližší období bude
zaměřena na terminologii, na vývoj standardů pro vý-
měnu kartografických údajů, na výměnu informací
a spolupráci s ostatními komisemi a organizacemi, jejichž
činnost se dotýká náplně komise a na distribuci vzorků
a nových typů map zpracovaných automaticky. Komise
se sejde na tematických symposiích v r. 1973 a 1975
a u příležitosti konference ICA v r. 1974 a 1976. Komise
se bude zabývat sledováním nových trendů v automa·
tizaci a sdělováním informací a pořádat mezinárodní
diskuse o těchto trendech.

Zprávu za IV. komisi-tematické mapy -přednesl
za nepřítomného akademika V. Sočavu z SSSR prof.
S. Radó z MLR. Komise se ve své práci zaměřila na
rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti tematické kar-
tografie a na studium otázek standardizace mezinárod-
ních tematických map. Komise se sešla u příležitosti
V. technické konference ICA ve Strese v r. 1970 a v r.
1971 v Budapešti. Komise se zabývala otázkou stavu
tematického mapování v různých zemích, klasifikací
a normalizací tematických map, využitím tematických
map v prognostice a uplatněním tematických map ve
výchově a jako hromadného sdělovacího prostředku.
V dalším období se komise zaměří na pořádání konsulta-
cí k otázkám kartografických děl spojených s problémem
člověka a biosféry.

Pracovní skupina V. pro komunikaci kartografické
informace, vedená zástupcem ČSSR Ing. A. Koláčným,
CSc. a od r. 1971 prof. L. Ratajskim z PLR, se zabývala
především studiem vybraných teoretických otázek
a terminologií. Skupina se sešla v r. 1969 v Praze,
v r. 1970 ve Strese a v r. 1971 ve Varšavě . .Jako cíle pro
další období byly stanoveny: vývoj teorie kartografie,
studium teorie transmise kartografické informace, zpra-
cování a standardizace mapových jazyků pro různé
obory a studium účinnosti kartografické informace ve
vztahu k uživateli mapy.

Na závěrečném zasedání valného shromáždění ICA,
které se konalo dne 25. 8. 1972 v Ottawě, byly schváleny
dosavadní komise I.-IV. ICA a jejich program pro
období 1972-1976. Pracovní skupinaV. pro komunika-
ci kartografické informace byla povýšena na komisi.
Na návrh výkonného výboru byla dále nově ustavena
komise VI. - kartografické techniky a technologie.
Komise se v první fázi své činnosti zaměří na zjišťováni
informací o stavu technologie výroby map v různých
zemích, které jsou publikovány v literatuře; program
komise bude po projednání s kartografickými komitéty
členských zemí upřesněn a schválen v r. 1973 na zasedá-
ní komise v Ziirichu. Dále byla nově ustanovena pra-
covní skupina VII. pro historickou kartografii a pra-
covní skupina VIII. pro kartografii námořních map.

Valné shromáždění zvolilo nové funkcionáře ICA pro
období 1972-1976. Presidentem ICA byl zvolen prof.
Robinson, USA, generálním sekretářem prof. F . .J.
Ormeling, Holandsko. .Jako vicepresidenti ICA byli
zvoleni: prof. Sališčev, SSSR, prof. dr. Nuňez de las
Cuevas, Španělsko, prof. Bonnet-Dupeyron, Francie,
dr. Bartholomew, V. Británie, dr. Hedbom, Švédsko,
prof. Nomura, .Japonsko, a prof. Ratajski, PLR. Za
předsedy komisí a pracovních skupin ICA byli zvoleni:
komise I - prof. C. Koeman, Holandsko, komise II -
prof. E. Meynen, NSR, komise III - G. Stine, USA,
komise IV - prof. S.Radó, MLR, komise V - prof.
L. Ratajski, PLR, komise VI - prof. E. Spiess, Švý-
carsko, prac. skupina VII - dr. H. Wallis, V. Británie
a prac. skupina VIII - A. Kerr, Kanada. ČSSR je
zastoupena v komisi V. ing. A. Haškem, který v minu-
lém funkčním období zastával funkci tajemníka pra-
covní skupiny. V ostatních komisích a pracovg.ích sku-
pinách s výjimkou pracovní skupiny VIII. je CSSR za-
stoupena členy-korespondenty.

Technická konference ICA se konala ve dnech 21. -
24. 8. 1972 v Ottawě na Car1eton University. Na kon-
ferenci bylo předneseno 55 vyžádaných referátů . .Jed-
nání konference byla zaměřena na tato hlavní témata:

- výchova kartografú,
- automatizace,
- kartografická terminologie,
- tematická kartografie,
- kartografické techniky,
- ekonomie v produkci map,
- metody využití map ve vědeckém výzkumu,
- kartografie námořních map
- kartografie měst,
- komunikace v kartografii.

Přednesené referáty dokumentovaly vývoj, k němuž
došlo od poslední technické konference ICA pořádané
v r. 1970, zejména v oblasti automatizace. Z předvede-
ných novinek zasluhuje pozornost především provozní
zavádění automatického zpracování topografické mapy
1 : 50 000, u níž je digitalizována a automaticky zobra·
zována polohopisná i výškopisná složka. Automatická
linka byla předvedena v provozu v Surveys and Mapping
Branch, Department of Energy, Mines and Resources
v Ottawě. Automaticky jsou získávány rovněž masky
pro kopírování ploch porostů; automatický koordináto-
graf vyrývá obrysy ploch do sloupávací vrstvy, dokon-
čení masky se provádí ručně. Zajímavá byla dále tech-
nologie zhotovování originálů stínovaného terénu z ori·
ginálu vrstevnic fotomechanickou cestou, kterou vysta-
vovaly USA; pozornost byla upřena i na metody využití
samočinných počítačů pro zpracování kartogramů a in-
formace o budování městských informačních systémů
a databanko

U příležitosti konference byla uspořádána výstava
kartografických děl, která obsahovala práce absolventů
škol, pomůcky pro výuku kartografie na školách, ukázky
nových kartografických technik a mapy měst. Samostat-
ná část výstavy byla věnována námořním mapám a pro-
dukci kanadské kartografické služby. V čs. části expo-
zice byly vystaveny vybrané diplomní práce, nové školní
mapy a atlasy, nové typy tematických map a plastické
mapy. Naše výrobky byly velmi kladně hodnoceny;
pozornost delegátů se soustředila zejména na .Jednotnou
soustavu školních kartografických pomůcek, na plastic-
kou geologickou mapu ČSSR a na plastické mapy na
měkčeném PVC.

Poznatky získané na konferenci a dovezené národní
zprávy členských zemí ICA a referáty přispějí význam-
nou měrou k orientaci o současných trendech světového
vývoje v kartografii a umožní našim odborníkům se
podrobněji seznámit s novými výsledky dosaženými
v této oblasti.
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