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528.235 : 347.235.11(437)

HAJEK, M., SEDLAčEK, A.

Převod map 'evidence nemovitostí do dekadického
měř1tka 1:2000 v systému Jednotné trigonometrické
s1tě katastrální.

Geodetický a kartografic,ký obzor, 16, 1970, Č. 8,
s. 185-191, 1 obr., 4 tab., 16 lit.

Výsledky zkušebních prací na převodu katastrál-
ních map měřítka 1:2880 v Isystému Jednotné tri-
gonometrické sítě katastrální. Postup prací pro
mapy katastrálního území Lhota, Řepov, Vlastiboř.
Využití originálních map stabilního 'katastru. Kva-
litativní hodnocení přenosu krelsby výpočtem vý-
měr. Ekonomická úvaha o výsledku a prfiběhu
prací.

528.521.085

HAUF, M.

Snímání polohy záměrné u digitálních theodoIltů.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970,č. 8,
s. 191-199, 19 obr., 7 tab., 25 lit.

Článek se zabývá principem "čtení" u digitálních
theodolitfi. Princip ,snímání polohy pomocí \kódo-
vých kruhfi. Snímání polohy pomocí impulsových
systémfi metodou fotoelektrickou, elektroindukční
a časovou, princip metod, druhy theodolitťi,
u nichž jsou užívány.

528:778.1

HÁJEK, M.

Využitie poznatkov o reprografii pre technické
účely.

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 8,
s. 200-204, 16 lit.

Úkoly reprografie a rozvoj reprografických me-
tod. Mikrodokumentace. Mokrý ft suchý proces.
Reprografické přístroje a zařízení. Selekce po-
znatkfipomocí reprografie a návrh na vybudOVá-
ní a využití reprografického střediska.

518.2 : 528.021.4

VALTR, Z.

Tabulky pro výpočet délek z paralakticky měře-
ných úhlů.

Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 8,
s. 205-208, 3 tab.

Návrh výpočetních tabulek pro měření vzdálenustí
z paralakticky měřených úhlfi, umožňujících po-
čítat délky větší než 3 m dvojím, na sobě nezá-
vislým zpfisobem s přesností 1 mm. Praktické po-
četní příklady.

528.235:347.235.11 (437)
HÁJEK, M., SEDLÁCEK, A.
Umwandlung der Karten der Liegenschaftenevi-
denz in den dekadischen MaRstab 1:2000 lm Sy-
stem des Einheltlichen trigonometrischen Ka·
tasternetzes.
Geodetický a kartografický obzor, n, 1970, Nr. 8,
Seite 185-191, 1 Abb., 4 Tab., 16 Lit.

Ergebnisse der Versuchsarbeiten an der Umwand-
lung der Katasterkarten im MaBstab 1:2880 im
System des Einheitlichen trigonometrischen Ka-
tasternetzes. Arbeitsverfahren bai Karten der Ka-
tastergebiete Lhota, Řepov, Vlastiboř. Ausnut-
zung der Origlnal'karten des stabilen Katasters.
Qualitatlve Bewertung der {}bertragung der Zeich-
nung durch Flllc'henberechnung. Okonomische
Erwa,gungen Uber das Ergebnls und den Arbeits-
verlauf.

528.521.085

HAUF, M.
Aufnahme der Lage der Zlellinle bel Dlgital-
TheodoUten.
Geodetický a kartogr,afický obzor, 16, 1970, Nr. 8,
Seite 191-199, 19 Pťbb., 7 Tab., 25 Lit.

Die Abhandlung befasst slch mit dem Prinzlp der
"Ablesung" bai 'Digital-TheodoHten. Prinzip der
Aufnahme der Lage mittels Codekreisen. Aufnah-
me der Lage mit Hilfe von Impulssystemen mlt-
te,ls photoele1ktrlscher Methode, Elektroinduk-
Uons- und Zeitmethode, Prlnzip der Methoden,
Arten der ~heodolite, bei welchen sie angewen-
det werden.

528:778.1

HÁJEK, M.
Ausnutzung der Erfahrungen liber Reprographie
flir technische Zwecke.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 8,
selte 200-204, 16 Lit.

Aufgaben der Reprographie und Entwicklung
reprographischer Methoden. Mikrodokumentation.
Nasser nnd trockener ProzeB. Reprographlsche
Gerate und Vorl'\lchtungen. Selektlon der Er-
fahrungen mittels Raprographie und Vorschlag
zum Ausbau und ZUl' Ausnutzung eines oopro-
graphischen Zentrums.

518.2:528.021.4

VALTR, Z.
Tafeln zur Berechnung von Liingen aus paralak-
Hsch gemessenen Winkeln.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 8,
Selte 205-20a, 3 Tab.

Vorschlag von Rechentafeln fUr die StreCiken-
messung aus paralakUsdh gemessenen Winkeln,
welche ,d-leBerechIlJung lllngerer Entfernungen als
3 m mittels zwe.imaliger, voneinander unabhllng,l-
gen Art mlt der Genaulg.kelt von 1 mm erm5gH-
chen. Praktisc'he Rechen'Qelsplele.



528.235:347.235.11 (437]

HÁJEK, M., SEDLÁČEK, A.
Conversion of eadastral maps into deeimal seale
1: 2000 in the System of Uniform Trigonometrie
Cadastral Net.
Geodetický a ,karto'grafioký obzor, 16, 1970, No. 8,

pp. 185-191, 1 fig., 4 tab., 16 ref.

Results oJ experiments with the conversion of
1 : 2880 cadastral maps in the System of Uniform
Tr,igonometric Cadastral Net. Working procedure
for maps of cadastral areas of Lhota, Řepov,
Vlasti boř. Utilization af original maps of Stable
Cadastre. Map drawing transfer quality evalua-
Uon by area computations. Economic analysis of
the results and course of experiments.

528.521.085

HAUF, M.
Seanning of sight-Iine position on digital
theodolites.
Geodetic,ký a kartografický obzor, 16, 1970, No. 8,

pp. 191-199, 19 fig., 7 tab., 25 ref.
Thearticledeals with the princi'ple of reading on
digital theodolHes. Method af scanning thesigtht-
line position by means of code circles. Sight-line
position scanning by means af impulse systems
using photoelectric, electroinductlon and time
methods. Pr,inciples of the methads and types of
theodolltes employing them.

528:778.1

HÁJEK, M.
Use of new methods in reprography for teehnieal
purposes.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, No. 8,

pp. 200-204, 16 ref.
Tasks of reprography anddevelopment of repra-
graphical methods. Microdocumentation. Wet and
dry processes. Reprographical instruments anl!
equipment. SelecNon of info,rmations by means
of reprography and proposal of development of
a new repropraghical centre.

518.2:528.021.4

VALT'R,Z.
Tables for computation of distanees from
measured subtense angles.
Geodetický a kartografiCiký ·obzor, 16, 1970, No. 8,

pp. 205-208, 3 tab.
Propo'st! of computin ta,bles for subtense meťhod
of measuring distances. 'I1he tables enable to
compute distances longer than 3 meters bytwn
inde'pendent methods wiht precisinn 1 mm.
PracUcal examples of computation.

528.235:347.235.11(437)
HÁJEK, M., SEDLÁČEK, A.
Transfert des eartes du eadastre II I'éehelle déea-
dique de 1: 2000 dans le systeme Idu Réseau tri-
gonlOmétriqueeadastral unique.
Geooetický a kartngr,afický obzor, 16, 1970, Nr. 8,

pages 185-191, 1 illustr., 4 tableaux, 16 lit.
Résultats abtenus aux travaux ďéssai du trans-
fert des cartes du cadastre a l'échelle de 1 : 2880
dans le systeme du Réseau trigonométrique ca-
dastral unique. Procédé réservé pour les cartes
du Icadastre Lhota, Řepov, Vlastiboř. L'emploi
des cartes originales du cadastre stable. Eva-
luation qualitative de la transmissi·on du dessin
par calcul des surfaces. Réflexion économique
sur les résultats obtenus.

528.521.085

HAUF, M.
D~taehement de la PIOsition de rell"!vement des
théodolites digitaux.
Geodetický a kartogr,afický obzor, 16, 1970, Nr. ,8,

pages 191-199, 19 illustr., 7 tableaux, 25 lit.
L'article traite le principe })lecture« des thé,o-
dolites digitaux. Principe du détachement de la
p,osition a l'aide de cercles a code. Détachement
de la position a l'aide de systěmes a impulsion
par la méthode photoéléctrique, de l'éléctro-
induction et de temps, principe des méthodes,
genres de théodolites qui y sont employés.

528.:778.1
HÁJEK, M.
Utilisati!on des eonnaissanees sur 'Ia réprographie
p'our buts teehniques.
Geodetický a kartogr,afický obzor, 16, 1970, Nr. 8,

pages 200-204, 16 lit.
Tiiches de la réprographie et développement des
méthodes réprographiques. Micro-d-ocumentation.

. Processus humide et a sec. Instruments répro-
graphiques et installations. Sélection des connais-
sances a l'aide de la réprographie et pr,oposition
de l'édification et de l'utilisation ďun celltre
réprographique.

518.2:528.021.4

VALTR, Z.
Tables II ealeul des longeurs II partir d'angles
parallaetiques.
Geooetický a kartografický obzor, 16, 1970, Nr. 8,

pages 205-208, 3 tableaux.
Proposition de tab les a cal cul pour levé des
distances a partir ďangles parallactiques, permet-
tant le calcul des longeurs supérieures a 3 mětres
par deux procédés indépendants a précision de
1 millimětre. Exemple pratiques de calcul.
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Převod map evidence nemovitostí do
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Ing. Miroslav Hájek,
In!enýrská geodézie, n. p., Brno

Ing. Antonín Sedláěek,
In!enýrská geodézie, n. p., Brno

Inženýrská geodézie, n. p., Brno (dále jen lG Brno)
dostala v říjnu 1969 od Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického v Praze
(dále jen VÚGTK) objednávku na provedení zkušeb-
ního převodu map měřítka 1 : 2880 v soustavě svato-
štěpánské do měřítka 1 : 2000 v soustavě Jednotné
trigonometrické sítě katastrální (dále jen S-JTSK).
Objednávka podobného druhu byla tehdy ve vý-

robním hospodářském středisku pro dosažení přízni-
vých hospodářských výsledků nevýhodná, avšak
autoři článku spolu s vedením podniku byli potěšeni,
že objednavatel projevil zájem o zlepšovací návrhy,
pomocí kterých se měl přenos kresby uskutečnit.
Převod map sáhových měřítek do S-JTSK řešil

Ing. Aleš Hašek [1], který vypracoval metodu přeno-
su kresby pomocí pětipalcové sítě, zakreslené do ka-
tastrální mapy. V objednávce VÚGTK byl vznesen
požadavek, aby převod map byl proveden podle této
metody a s využitím překreslovače leteckých snímků
SEG I a zlepšovacích návrhů Ing. Klimeckého a ss.
Kostky a Vincoura [2], [3].
Tyto zlepšovací návrhy byly podány v roce 1966

a rozeslány všem ústavům resortu ÚSGK. Jejich ši-
roké praktické využití bylo zeměměřičské veřejnosti
popsáno v 6. čísle GaKO v roce 1967 [U]. Přesto je
lG Brno jediným závodem, který využívá výhod
těchto ZN již po 3 roky nepřetržitě, ve více než jedno-
směnném provozu.
lG Brno provedla do konce roku 1969 celkem 3 pře-

vody map z měřítka 1 : 2880 do měřítka 1 : 2000
v S-JTSK : mapy k. ú. Lhota okres Vyškov, kde bylo
zhotoveno 6 m. 1. v jednotné soustavě S-JTSK, jeden
mapový list v k. ú. Řepov okr. Mladá Boleslava mapy
k. ú. Vlastiboř v okr. Jablonec nad Nisou, kde bylo
zhotoveno 8 mj. v S-JTSK.
Tento př'evod map je nová disciplína, dosud v praxi

neprozkoušená. Sleduje prodloužení životnosti dosa-
vadních map velkých měřítek tam, kde nemůže být
v dohledné době provedeno THM a současně zvýšení
jejich upotřebitelnosti pro technické účely. Jednotná
soustava, spojená se souřadnicovým zaměřováním
změn dává dalekosáhlé možnosti pro modernější
vedení map a postupné převádění jejich polohopisné
složky na souřadnicový základ. Tento problém je nyní
v odborném tisku široce diskutován. Autoři tohoto
článku se připojují svým příspěvkem k diskusi a chtějí
seznámit širší zeměměřičskou veřejnost se zknšenostmi,
které s převodem map EN získali.

2. Převod map katastrálního území Lhota

Pro první převod byla vybrána obec Lhota, okr.
Vyškov na Moravě. Asi polovina k. ú. Lhota byla za-
měřena v roce 1960-63 při technickohospodářském
mapování lokality Vyškov. Hranice mapování pro-
cházela přibližně středem místní tratě. Úkolem bylo
zobrazit k. ú. Lhota v jednotné soustavě S-JTSK
a v jednotném měřítku 1 : 2000 jednak z technicko-
hospodářské mapy (TH mapy) měřítka 1: 2000
v S-42, jednak z měřítka 1 : 2880 v soustavě Sv. Ště-
pán.Přenos kresby byl proveden pomoci pětipalcové
sítě [1]. Podstata této metody ve stručnosti: Na pra-
voúhlém koordinátografu se odsunou souřadnice rohů
mapy. Počátek souřadnic se zvolí v jihozápadním
rohu a směr osy y na spojnici s jihovýchodním rohem.
Pak např. pro západní stranu rámu mapového listu
dostáváme interpolaci x-ových souřadnic rohů listu
mapy x-ové souřadnice pětipalcových dílků na rámu.
Y-ové souřadnice se při nastavení příslušné x-ové
souřadnice odečtou přímo na rámu. Podobně se po-
stupuje na ostatních rámech mapového listu.

Pak se po příslušných vrstvách zjistí y-ové souřad-
nice pětipalcové sítě uvnitř listu a po sloupcích x-ové
souřadnice, obojí opět lineární interpolaci mezi hodno-
tami souřadnic příslušných dílků na rámu.

Tímto způsobem byl proveden přenos kresby v té
části k. ú. Lhota, která byla zobrazena v měřítku
1 : 2880. Za podklad přenosu sloužila kat. mapa, do
níž byla popsaným způsobem zakreslena pětipalcová
síť. Zákres byl proveden s přihlédnutím ke srážce
mapového listu. Souřadnice pětipalcové sítě v S-JTSK,
vypočítané interpolací z mHových tabule~, její prů-
sečíky se sekčními čarami a rohy mapových listů
v měřítku 1 : 2880 známé též v souřadnicích S-JTSK,
byly vyneseny do konstrukčního listu. Sloužily jako
vlícovací body pro přenos kresby. Z listu kat. mapy
byly pořízeny filmové negativy a na překreslovači le-
teckých snímků promítány na konstrukční list tak,
aby se vlícovací body ztotožňovaly. Jako dovolená
odchylka pro vlícování byla zv:olena grafická přes-
nost ±0,3 mm. Vlícování bylo prováděno po čtver-
cích pětipalcové sítě, případně po větších celcích, bylo-
li zaručeno dostatečně přesné vlícování na všechny
body v dané ploše. Po skončení vlícování byla na
konstrukční list nanesena citlivá vrstva, na niž byla
prosvětlením filmu přenesena kresba katastrální ma-
py. Přenesená kresba byla potom vyvolána a po
uschnutí byly přenášeny další části mapového listu.
Podrobnější postup je uveden v [2] a [3].

1970/185
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Há;ek,- M., Sedláček, A.: Převod map evidence nemovi-
tostí do dekadického mljřítka 1:2000 v systému Jednotné

trigonometrické sítě katastrální

Měřená vzdálenost Měřeno v

z bodu . I na. bod I kat. mapě I i poz. mapě I I
dekad. I

Poznámka
terénu rozdíl rozdíl rozdíl

Č. Idruh mapy č. Idruh mapy mapě

1 1:1000 2 1:1000 17,90 16,9 +1,00 16,9 +1,00 17,4 +0,50 druhem ma·
1 1:1000 3 kat. 121,28 120,8 +0,48 120,5 +0,78 121,0 +0,28 py se rozu-
3 kat. 5 kat. 4,06 4,0 +0,06 6,5 -2,44 4,2 -0,14 mí mapa
5 kat. 6 kat. 18,38 18,1 +0,28 17,9 +0,48 18,0 +0,38 použitá pro
8 1:1000 10 kat. 18,50 17,7 +0,80 17,9 +0,60 18,2 +0,30 přenos
7 1:1000 8 1:1000 42,20 42,0 +0,20 41,8 +0,40 42,0 +0,20
8 1:1000 9 1:1000 30,00 30,5 -0,50 30,8 -0,80 30,1 -0,10

15 poz. 16 poz. 11,25 - - 11,3 -0,05 11,0 +0,25
16 poz. 17 poz. 142,20 - - 140,6 +1,60 142,3 -0,10
18 poz. 19 poz. 9,90 - - 9,8 +0,10 10,0 -0,10
18 poz 20 poz. 154,25 - - 156,0 -1,75 155,4 -1,15
20 kat. 21 kat. 127,16 127,2 -0,04 125,7 +1,46 126,9 +0,26
20 kat. 22 kat. 99,02 99,8 -0,78 98,4 +0,62 99,0 +0,02
20 kat. 2:J kat. 20,53 20,6 -0,07 20,2 +0,33 20,5 +0,03
25 kat. 26 kat. 130,80 130,1 +0,70 129,3 +1,50 129,6 +1,20 nejistá iden-
24 kat. 26

I
kat. 132,75 131,8 +0,95 131,1 +1,65 131,3 +1,45 tifikace

29 kat. 30 kat. 73,62 74,0 -0,38 73,8 -0,18 72,9 +0,72
29 kat. 31 kat. 44,18 44,7 -0,52 44,8 -0,62 44,3 -0,12

Přenos kresby z TH mapy byl prováděn podobně;
za vlícovací body sloužily body bodového pole trans-
formované do S-JTSK a průsečíky rámů obou sou-
stav. Poněvadž šlo o přenos ze stejného měřítka a ze
zajištěných fólií, nebyly při tom žádné potíže. vý-
sledkem přenosu byla šedokopie již v kladu mapových
listů S-JTSK.

Přenesenou kresbu bylo nutno doplnit na stav mapy
pozemkové. Pokud pro zákres změn byly k dispozici
náčrty nebo geometrické plány, byly změny zakresle-
ny podle nich, jinak byly přenášeny jednoduchým
způsobem (pantograficky, odsunutím).

Potíže se objevily na styku dílů, přenášených ze
dvou katastrálních map, jestliže se jednalo o neúplné
mapové listy na okraji kat. území. V jednom případě
šlo o systematický posun asi 2 mm podél celého styku
a bylo nutno provést vlícování na optimální styk obou
katastrálních map při zachování stejného měřítka.
Tyto potíže jsou způsobeny tím, že zákres rohů map
v dnešních kat. mapách je neověřený.

Další' potíže se projevily na styku TH mapování
a map 1 : 2880 v přenosu kresby místní tratě. Zde se
ukázal posun kresby, který byl dosti systematický
a činil asi 2 mm v měřítku nové mapy. Tento posun
je způsoben nepřesnými grafickými metodami kat.
mapování. Odstranění nesrovnalostí bylo provedeno
doměřením uzavřených bloků v místní trati.

3. Převod map katastrálního území Řepov

Dalším převodem, který jsme provedli, byl jeden
list k. ú. Řepov okr. Mladá Boleslav. Zde byla do jed-
noho mapového listu 1 : 2000 S-JTSK přenášena
kresba katastrální mapy a částečně (asi 1/4 listu
1 : 2000) kresba z mapy 1 : 1000, pořízené novým
měřením jako mapový podklad pro regulační plán.
Převod byl proveden dvojím způsobem:

a) vlícováním na pětipalcovou síť,
b) vlícováním na pevné body určené geodeticky

a zobrazené v katastrální mapě.

Přenos kresby mapy 1 : 1000 byl v obou případech
proveden vlícováním na geodeticky určené body.
Byly tedy vyhotoveny dva konstrukční listy, z nichž
byl jako vhodnější pro další zpracování vybrán kon-
strukční list s kresbou vlícovanou na pevné body urče-
né geodeticky. Doplnění kresby přenesené z katastrál-
ní mapy na stav mapy pozemkové provedli pracovníci
SG Mladá Boleslav. Kartografické práce provedla
lG Brno. Pro zkoušku přesnosti přenosu kresby bylo
provedeno přímé měření kontrolních délek. Byly mě-
řeny i délky mezi body, pocházejícími z různých
podkladových map. Rozdíly jsou zřejmé z tabulky č. 1.

4. Využití originálních map stabilního
katastru pro převod

Po provedení převodu kat. mapy ve dvou kat.
územích jsme zhodnotili dosažené výsledky a podrobili
kritice předložené metody převodu.

Při převodu map k. ú. Lhota jsme objevili posuny
kresby na styku dvou kat. map. Platí to hlavně pro
neúplné mapové listy. Dále jsme v k. ú. Lhota nara-
zili na posun kresby vůči geodetickému základu.

Při převodu mapy k. ú. Řepov jsme měli potíže
s malým počtem geodéticky určených pevných bodů,
které byly současně zobrazeny v kat. mapě (hlavně
v polních tratích).

Zv'ýšení počtu geodeticky určených bodů v polní
trati bude možné provést jen do určité míry. V obci,
kde byly provedeny rozsáhlejší pozemkové úpravy,
bude téměř nemožné nalézt takové body v honových
tratích. Snad jen na katastrálních hranicích, na okraji
lesů a v tratích, které hyly z pozemkových úprav vy-
loučeny. Více jsme se věnovali rozboru a odstranění
příčin posunu kresby způsobené nejistým zákresem
rohů listů katastrálních map. Věnovali jsme se trochu
studiu vývoje katastrálních map od roku 1817 po
dnešek.

V prvních otiscích originálních map, v tzv. S-ma-
pách stabilního katastru, jsme zjistili, že jsou zde
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~ neúplných mapových listů zakresleny rámy neúplnč,
Jen několik centimetrů za katastrální hranici. Nepo-
dařilo se nám zjistit, jak přesně byly zakreslovány po-
tom rohy mapových listů při dalších reprodukcích.

V originální mapě stabilního katastru jsou tyto
rohy zakresleny přesně. První instrukce pro zhotovo-
vání těchto map z roku 1824 nařizovala vynést přesně
rám mapového listu s palcovým dělením ještě před
zahájením vlastních měřičských prací [4]. Je zde
tedy zachován správný vztah kresby k rámu a rohům
mapového listu. Při reprodukcích provedených před
rokem 1861 byla kresba přenášena na litografický
kámen pantograficky a tisk byl prováděn na vlhký
papír. Po roce 1863 př'estal být tisk prováděn na vlhký
papír, ale teprve po roce 1910 bylo odstraněno panto-
grafické přenášení kresby na litografický kámen
a .nahrazeno fotomechanickým přenosem na hliníko-
vou desku [5]. Tyto postupy ovlivnily přesnost kres-
by kat. mapy dosti nepříznivě. Kolorování originál-
ních map bylo provedeno až po výtahu tuší a po se-
jmutí se stolu. Kolorovány byly jednotlivé druhy
kultur přesně stanovenou barvou a odstínem. Neza-
jištěný mapový list byl tím deformován.

Položíme· li vedle sebe originální mapu z původní-
ho měření a dnešní kat. mapu, zjistíme, že značné
množst.ví lomových bodů, které jsou zobrazeny v orig.
mapě, Je dosud zachováno v dnešní katastrální mapě.
V polní trati lze odhadnout počet těchto bodů až na
60-80 %' V místní trati je toto procento menší, ale
i tak lze nalézt dosti takových bodů.

Měření v místní trati bylo prováděno přesně (na
tehdejší pomůcky a metodu) jen na veřejném pro-
stranství a na majetkových hranicích. Budovy uvnitř
majetkových hranic (kolny, stodoly apod.) byly mě-
řeny s menší přesností. Bylo dovoleno i krokování.
Originální mapa se nám jeví ve své podstatě jako
přesnější než dnešní mapa katastrální. Je na ní za-
?hov~n vztah kresby k rámu, lomové body jsou přesně
ldentlfikovatelné podle piky, která je snadno viditel-
ná. Originální mapa je zatížena menší deformací:
nepřesností tehdejšího mapování a nepravidelnou
srážkou zaviněnou vlivem kolorování nebo funkcí
papíru.

Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli, že
využijeme pro další přenos těch vlastností originální
mapy, které nám ještě dnes mohou pomoci zlepšit
přesnost katastrální mapy. Použití originální mapy
jako podkladu pro přenos kresby by bylo pro zasta-
ralost stavu polohopisu nehospodárné. Je však možné
získat z originální mapy souřadnice bodů, které jsou
dosud zachovány v katastrální mapě a budeme-li je
transformovat do S-JTSK tak, abychom se co nejví-
ce přizpůsobili deformaci rámu, zmírníme tím nepravi.
delnou srážku mapového listu. Pomocí těchto vlícova·
cích bodů přeneseme pot~ kresbu katastrální mapy.

5. Převod map katastrálního území Vlastiboř

Koncem roku 1969 byly zahájeny práce pro převod
~ap v měřítku 1 : 2880 v systému Gusterberg do mě-
rítka 1 : 2000 S-JTSK v k. Ú. Vlastiboř, okres Jablo-
nec nad Nisou. Přenos měl být proveden v celé~ ka·
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tastrálním území. K dispozici byly katastrální mapa,
pozemková mapa a výsledky diplomové práce absol-
venta dálového studia Českého vysokého učení tech-
nického (směr zeměměř'ičský) v Praze, Boh. Hladíka,
který provedl úplnou přehlídku se zaměřením zmčn
v místní trati podle [6]. Zaměření změn bylo prove-
deno v místních souřadnicových soustavách připoje-
ním na síť pevných bodů, které byly určeny v S-JTSK.
So~řadnice podrobných bodů byly vypočteny v geo.
detICké soustavě mechanickým způsobem. Rozhodli
jsme se použít zaměřených a vypočtených pevných
bodů v místní trati pro přenos. kresby. V polní trati,
kde pevné body zaměřeny nebyly, jsme se rozhodli
použít pro přenos identické body, jejichž souřadnice
odsuneme z orig. mapy a transformujeme do S-JTSK.
Přitom jsme si byli vědomi toho, že přeneseme polní
trať s určitým posunem proti místní trati. Abychom
se předem přesvědčili o tom, jak je tento posun velký,
odsunuli jsme souřadnice identických bodů i v kat.
mapě a z rozdílů transformovaných a geodeticky určo-
vaných souřadnic jsme získali posun kresby pro jed-
notlivé body. Pro porovnání deformací kat. mapy
vůči mapě originální jsme odsunuli identické body
v obou mapách a transformovali do S-JTSK.

V polní trati jsme zvolili za vlícovací body identické
body mezi mapou katastrální a originální v takové
hustotě, aby na jeden čtverec pětipalcové sítě připadal
jeden vlícovací bod. Při tom jsme věnovali zvýšenou
pozornost výběru vlícovacích bodů při rozích rámu
kat. mapy a při rozích mapy 1 : 2000 S·JTSK tak,
aby na každý přenášený díl byly k dispozici alespoň
čtyř'i vlícovací body. V místní trati byly za vlícovací
body zvoleny ty pevné body, určené geodeticky, které
bylo možno podle polních náčrtů identifikovat v ka-
tastrální mapě. V první řadě byly vybrány ty body,
které bylo možno identifikovat i v mapě originální.
Identifikace mezi oběma mapami byla provedena
porovnáním odsunutých délek mezi sousedními body.

Vlastní transformaci jsme provedli podle čtverců
pětipalcové sítě. V katastrální (originální) mapě jsou
to nepravidelné čtyřúhelníky, které se transformují
do S-JTSK jako pravidelné čtverce. Není tedy možné
použít pro transformaci rovnice afinní transformace,
ale rovnice pro kolineární transformaci

Tyto rovnice lze zjednodušit redukcí souřadnic v obou
soustavách tak, aby souřadnice jednoho identického
vrcholu čtverce měly nulovou hodnotu. Transformač.
ní rovnice (1) pak přejdou v tvar

x = a1x + b1y
a3x + b3y + 1

y = a2x + b2y
a3x + b3y + 1
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Tab. 2
Rozdíly mezi souřadnicemi určenými geodeticky (G)
a souřadnicemi odsunutými z katastrální mapy (K),
originální mapy (O) a transformovanými do S-JTSK
na mapovém listě 2.

Souřadnicové rozdíly

Bod G-K
I

O-K Poznámka

LlY I LlX LlY I LlX

8 +1,02 +2,58
10 -0,12 +1,95 +3,62 +3,20
12 -0,03 +1,99
13 +0,16 -0,89 +3,26 -0,72 nepoužit pro

přenos
16 +1,&9 +2,52
21 +0,69 +1,05
22 +1,45 +1,44 +0,46 +1,62
24 +0,82 +3,43 +1,06 +1,42
25 +2,39 +0,66 nepoužit pro

přenos
26 +0,21 +3,06
27 -1,17 -0,01 +0,43 +0,09 nepoužit pro

přenos
28 +1,51 +2,65 +2,24 +0,59 nepoužit pro

přenos
30 +0,19 +2,09 +0,12 +2,03
34 +2,52 +3,38 nepoužit pro

36 +0,40 -0,42
přenos

+0,22 +2,53
44 +0,94 +2,06 -0,54 -0,01
60 +0,32 +0,51
61 -0,97 +0,07
62 +0,30 -0,57
64 +0,27 +0,24 .
65 -0,31 +0,05
66 +0,11 +0,03
67 +1,38 -1,29
68 -0,15 -0,22
69 -0,37 -0,51
70 -1,16 -0,49
71 +0,19 +0,27
72 -0,12 +1,85
73 -0,94 +0,23
74 -1,88 +0,33
75 +0,04 +0,85

Dosazením redukovaných souřadnic tří vrcholů čtyř-
úhelníka (X4= Y4= X4= Y4= O) do rovnic (2) a ře-
šením těchto rovnic získáme transformační koeficien-
ty. Řešení soustavy šesti rovnic, jsou-li jejich koefi-
cienty neúplná čísla a požadujeme.li přesnost kořenů
alespoň na pět desetinných míst, je dosti pracné.
Uvážíme-li navíc, že tuto operaci provádíme na jed.
nom mapovém listě dvacetkrát a vždy jenpro trans-
formaci jednoho až dvou vlícovacích bodů, musíme
přiznat, že je to nehospodárné. Hledali jsme proto
jednodušší řešení. Podařilo se nám nalézt druh trans-
formace, která není kolineární, ale zachovává dělící
poměr na spojnici identických bodů a sleduje rozdíl.
nost délkového měřítka na těchto spojnicích. Má proti
transformaci kolineární tu výhodu, že je počtářsky
mnohem snadnější a rychlejší, a navíc je spojitá v pře.
chodu na sousední čtyřúhelník, který používá jiných
výchozích bodů k transformaci. Transformace bodů
na spojnici mezi oběma čtyřúhelníky je jednoznačná,
kdežto transformace kolineární zde dává dvojí vý.
sledek. Rozdíly mezi oběma druhy transformace jsou
pro účely převodu katastrálních map do dekadického

Hájek, M., Sedláček, A.: Převod map evidence nemovi-
tostí do dekadického měřttka 1:2000 v systému Jednotné

trigonometrické sítlJ katastrdlní

měřítka menší než 0,1 mm v měřítku vyhotovené
mapy. Podrobně je tato transformace popsána v [7].

Na ~apových listech, na nichž jsme měli geodetic-
ky určené pevné body (l.m. č. 2 a 3) jsme provedli
transformaci odsunutých souřadnic z katastrální
i originální mapy a vyppčítali jsme rozdíly mezi sou-
řadnicemi geodeticky určenými a souřadnicemi trans-
formovanými z katastrální mapy (G-K) a též rozdí.
ly mezi transformovanými souřadnicemi z originální
a z katastrální mapy (G-K). Oba rozdíly jsou uve-
deny v tabulkách 2 a 3.

Tyto odchylky jsme vynesli v měř. 1 : 100 k jed-
notlivým bodům na průsvitce vztažené k příslušné
katastrální mapě a zakreslili výsledné vektory posu-
nu. Vektory představují posun kresby v místě přísluš-
ného bodu vůči geodetickému základu. Body, jejichž
posuny se výrazně lišily od posunu okolních bodů,
jsme z vlícování předem vyloučili a považovali je za
neidentické (viz obr. č. 1).
Podobně jsme vypočítali odchylky mezi odsunutý-

mi souřadnicemi z mapy katastrální a originální a též
zjistili vektory posunu. Zd~ šlo většinou o malé po-
suny různých směrů, charakteru nahodilých chyb.

122r /6
/25

\6 !27

ti2B r2 ~13

\30

144 110
l.m2I"B
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5. 3 Přenos kresby

Pro vlastní přenos kresby bylo pořízeno 16 negati.
vů a přenášená kresba byla rozčleněna do 30 dílů.
Bylo nutno velice pečlivě volit velikost přenášených
dílů, aby bylo dosaženo dobré shody vlícovacích bodů
při minimálním počtu přenášených dílů. Díky pečli-
vosti pracovníků fotogrammetrického oddílu se to po-
dařilo.
Vlastní technika při přenosu kresby byla stejná

jako u dříve popsaného způsobu k. ú. Lhota. Aby pře-
chod mezi jednotlivými přenášenými díly byl plynulý,
byly vždy použity nejméně dva vlícovací body z již
přeneseného dílu a k nim byly přibírány další vlíco-
vad body. Tímto způsobem bylo nutno řešit hlavně
přechod z místní tratě do polní tratě.
Po skončení přenosu byly na každém listě měřeny

odchylky přeneseného obrazu vlícovacího bodu od
jeho správné polohy na konstrukčním listě. Z odchy-
lek zjištěných u 83 použitých vlícovacích bodů byly
vypočteny průměrné střední chyby v jednotlivých
souřadnicích

m",= ±0,17 mm
mv= ±0,14 mm

a prťlměrná střední chyba celková

m = ±0,22 mm

5.4 Kartografické zpracování

Přenesená kresba katastrální mapy byla porovnána
s pozemkovou mapou a doplněna na její stav zákre-
sem změn podle polních náčrtů a v někoHka drobných
případech odsunutím potřebných údajů z pozemkové
mapy.
Pevné body určené pro další údržbu pozemkové

mapy, pokud byly uznány za identické a použity jako
vlícovací body (v počtu 23), byly zakresleny přesně
na objektech, na nichž byly zvoleny, ve shodě s vy-
nesením podle souř~dnic. Ty pevné body, které byly
sice identifikovány v katastrální mapě, ale porovná-
ním souřadnic byly shledány neidentickými (v počtu
14), byly zakresleny podle souřadnic, i když mimo
zákres objektu, na němž byly určeny. Oprava zákre-
su objektu (domu) nebyla provedena (vyžaduje do-
plňujícího měření). Šest z těchto bodů nebylo možno
předem spolehlivě identifikovat a správná identifika-
ce byla provedena až přenosem kresby (byly to mez-
níky).

6. Kvalitativní hodI1ocení přenosu kresby
výpočtem výměr

6.1 Kontrola přesnosti přenosu kresby.výpočtem výměr

Na mapě k. ú. Řepov byla provedena kontrola přes-
nosti přenosu kresby výpočtem výměr parcel v při-
bližném počtu asi 20 parcel. Byla to kontrola málo
přesvědčivá pro malý počet parcel; proto bylo roz-
hodnuto na lokalitě Vlastiboř vypočítat výměry na
nové mapě pro všechny parcely a porovnat je s vý-
měrami udanými v soupisu parcel. Výpočet byl pro-
veden na počítači Minsk 22 z odsunutýQoh souřadnic
lomových bodů parcel.
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Tab. 3

Rozdíly mezi souřadnicemi určenými geodeticky (G)
a souřadnicemi odsunutými z katastrální mapy (K),
originální mapy (O) a transformovanými do S·JTSK
na mapovém listě 3.

Souřadnicové rozdily I
Bod G-K I O-K

·1
Poznámka

<lY I <lX I <lY I <lX .

3 +0,85 +2,14 nepoužit pro
přenos

5 +1,19 +1,84 -1,07 +3,19
6 +0,80 +1,49
7 +1,97 +2,60 +0,11 +1,00 nepoužit pro

přenos
9 +1,36 +1,30 +0,67 -0,15
76 +1,19 -0,70
77 +0,30 -0,22
78 +0,91 +1,24
79 -0,08 +1,65
80 +0,21 +0,85
81 -0,45 -0,33
82 -0,22 -0,46
83 -0,14 -0,01
84 -0,52 -0,57
85 -0,15 -0,09
86 -0,23 + 1,48-
87 +0,91 -0,62
88 +0,09 -0,58
89 -0,75 +1,16
90 +0,11 +1,02
92 +0,11 -0,05
93 +2,20 -0,99 nepoužit pro

. přenos
94 -0,20 +1,65
95 +0,06 -0,05
96 +3,29 -0,54 nepoužit pro

přenos

Výměra celého kat. území z EN
z nové mapy
rozdíl

360,8804 ha
361,2918 ha
+0,4114 ha

Použijeme-li pro kritérium přesnosti výpočtu vzorce
P = 0,001 P + 0,5 VP, zjistíme, že pro výměru 361 ha
je dovolená odchylka ±0,4560 ha. Zajímavý je rozbor
přesnosti výměr co do velikosti odchylek mezi výmě-
rou EN a výměrou v nové mapě. Pro 430 parcel
(47,2 %) je výpočet v dovolené odchylce, u 191 parcel
(20,9 %) nebyl překročen dvojnásobek dovolené od-
chylky a u 291 parcel (31,9 %) je nad dvojnásobek do-
volené odchylky. V tabulce Č. 4 ve sloupci 3 jsou uve-
deny u 24 parcel výměry kontrolované planimetricky
na katastrální mapě.

U parc. č. 1571, 1884/32, 1886/20, 1222/6, 1244 ...
1778 (celke~ 18 parcel) jsou výsledky značně rozdílné
proti daným výměrám ve sloupci 2 a souhlasí s vý.
měrami nové mapy ve sloupci 4. Tedy přenos kresby
s odstraněním srážky papíru byl v prostorech parcel
uvedených v tab. 3 a zobrazených na m. 1. 8~3/3
a 8-3/4 proveden dobře. Pouze v jednom případě
u parcely 1644 byla zjištěna nepřesnost výtahu tuší.
Odchylky -13, -14 u sousedních parcel Č. 1643 jsou
toho důkazem. Po opravě výtahu bude výměra par-
cely č. 1644 menší, bude souhlasit s výměrou ve
sloupci 2 a výměry parcel 1643, 1845 budou určeny
přesněji. Nápadně dobré výsledky jsou u parcel
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Výměry
Rozdlly 4 dov.Paroela. vypočtené z mapy odoh.

EN
sv. S'I S-JTSK -2 1-+----

I 2 3 4 5 7

Kat. m. Vlastibořad 2 -nová mapa Vrchlabí8-3/4
1531 90

16331
90 - - 5

1571 1608 1642 +34 + 9 22
1572 2748 2764 2793 +45 +29 29
1643 1370 - 1357 -13 - 20
1644 4222 4223 4282 +60 +59 37
1645 1748 - 1734 -14 - 22
1646 860 - 855 -5 - 15
1647 597 605 623 +26 +18 13

Kat. m. 3 Reproduk. v r.1848-Vrchlabí 8-3/3
1886/22 964 - 967 + 3 - 16
1886/26 1962 - 1946 -16 - 24

./32 890 904 917 +27 +13 31
·/21 1260 - 1270 +10 - 19
./31 1187 - 1178 -9 - 19
./46 347 - 350 + 3 - 10
./20 2193 2236 2222 +29 -14 26
./30 1666 - 1649 -17 - 22
./38 4019 - 3991 -28 - 36
·/19 2934 - 2922 -12 - 30
./45 875 - 882 + 7 - 16
·/37 976 - 984 + 8 - 17
./44 725 - 721 -4 - 14
./43 1219 - 1209 -10 - 19
·/18 299 - 294 -5 - 9
./42 868 - 864 -4 - 15
·/27 767 - 757 -10 -

I
14

./36 2309 2335 2274 -35 -61 26
·/17 4948 4962 4902 -46 -60 40
./28 532 - 526 -6 -

I
12

./16 3810 - 3808 -2 - 35
Kat. m. 2,3- nová mapa Vrchlabí8-3/3

1222/6 601 212 220 1-381 + 8 13
1244 435 470 477 + 42 + 7 11
1285/6 1764 1924 1919 +155 - 5 23
1292/4 3634 3688 3745 +111 + 57 34
1292/11 79 - 407 +328 - 10
1334/5 532 546 612 + 80 + 66 12
1433/2 1536 1558 1592 + 56 + 34 22
1433/3 366 386 300 - 66 - 86 10
1455/1 4471 4427 4627 +156 +200 38
1594 899 907 824 - 75 - 83 22
1601/1 2780 2822 2878 + 98 + 56 29
1721 1834 1712 1714 -120 + 2 24
1724 2399 2236 2268 -131 + 32 27
1726/1 5474 5222 5191 -283 - 31 43
1727/1 1784 1573 1655 -129 + 82 23
1779 489 543 551 + 62 + 8 11
1778 22 80 74 + 52 - 6 5

1886/22 až 1886-16 (tab. č. 4). Kmenová parcela
1886 o výměře 12,42 ha byla od roku 1930 do'roku
1968 postupně rozdělována na parcely lichoběžníko-
vého tvaru.

U parcel 1886/36, 1886/17 se jedná o chybu v zo-
brazení v pozemkové mapě.

Kontrola přesnosti přenosu pomocí výpočtu ploch
potvrdila, že přenosem kresby nebyla přesnost kat.
mapy v podstatě porušena a zcela určitě se vylepšil
zákres stavu pozemkové mapy podle původních pod-
kladů - (polních náčrtů, geometrických plánů).

Há;ek, M.; Sedláček A.: Převod map evidence nemovi-
tostí do dekadického měřítka 1:2000 v systému Jednotné

trigonometrické sttě katastrální

6.2 Vliv nepřesnosti přenosu kresby na plochy v mapě
8-JT8K

Zdrojem nepřesnosti v přeI!osu je:

a) zvětšení měřítka mapy,
b) nepřesnost vlícování kresby na identické body,
c) nepřesnost výtahu.

Domníváme se, že chyba ze zvětšení mapy je za-
nedbatelná. Souřadnice identických bodů byly v ori-
ginální (katastrální) mapě odsunuty s přesností
±0,02 mm, která ani po zvětšení se graficky neproje-
ví. Je-li nepřesnost vlícování kresby ml= ±0,22 mm,
nepřesost výtahu m2 = ±0,1O mm, pak výsledná
nepřesnost přenosu kresby m = ± Vmi + m~=
= ±0,24 mm. Tato chyba m neovlivní plochu přene-

sené parcely o více než mp = ± m V;.o. Apliku-

jeme.li tento vztah na čtvercovou parcelu (o = 4 Vp),
dostaneme m = ±1,36 Vp, kterým lze vyjádřit vliv
přenosu kresby na plochu jednotlivých parcel. Je-li
obvod celého kat. území asi 11 km, neměla by být
chyba ve výblěře celého kat. území zpúsobená pře .
nosem větší než 3700 m2• Zjištěný rozdíl mezi nově
vypočítanou výměrou a výměrou podle EN je 4114m2•

Rozdíl není nikterak výrazný, ale přece jen odchyl-
ka odvozená z teoretického předpokladu je menší než
odchylka skutečně zjištěná. Je na místě se domnívat,
a to také dosvědčuje nový výpočet výměr namátkově
vybraných parcel v katastrální mapě (tab. č. 4), že
v plochách stávajícího operátu evidence nemovitos-
tí je skryto. dosti nesrovnalostí. Rozbor příčin je
složitý a vyžadoval by si samostatného a složitého
prúzkumu.

Použitá metoda přenosu kresby pomocí překreslo-
vače SEG I se jeví podle výsledkú na lokalitě Vlasti-
boř jako hospodárná. Pro objem'výroby je rozhodu-
jící potřeba SR na jednotlivých druzích prací. Na
přípravné práce, výpočetní práce a vyhotovení kon-
strukčního listu bylo třeba 415 SR, na přenos kresby
180 SR a kartograf. zpracování 111 SR, celkem 706 SR.

Promítneme-li dosažený výsledek na perspektivní
plán přenosu kresby v kraji Jihomoravském, ve kte-
rém se plánuje převod pro 2214 map EN a uvážíme-li
normální zvyšování produktivity, bude zapotřebí při
roční kapacitě 50000 SR doby šesti let.

Pracovní kolektiv přistupoval k řešení drobných
problémú, kterých se při každém listu dosti vyskyto-
valo, s dokonalou znalostí věci. U všech pracovníkú
se projevil zájem a iniciativa podporovaná vzájemnou
konzultací, dosáhnout co nejpřesnějších výsledkú.
Domníváme se, že se jim to podařilo.

Kontroly přenosu kresby ukázaly, že púvodní přes-
nost katastrální mapy byla v podstatě zachována.
Pokud byly. shledány větší rozdíly výměr u některých
parcel, bylo novým výpočtem v katastrální mapě
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zjištěno, že je mnoho nesouhlasů (mezi udávanou vý-
měrou EN a zobrazením parcely na mapě) ukryto
v operátu EN.
Jaké výhody očekáváme od nové odvozené mapy,

zobrazené v S-JTSK~ Je jich celá řada; jmenujme
jen podstatné:
a) Neplatná kresba (stav katastrální mapy) v šedé

barvě a platná, vytažená tuší (stav EN) na jednom
mapovém listě může podstatně usnadnit místní šetře-
ní pro komplexní založení EN (listů vlastnictví). Po
jeho dokončení se snadno neplatná kresba odstraní
a mapa bude připravena k reprodukci.
b) Bude. vhodným podkladem pro automatické zo-

brazení změn pomocí souřadnic.
c) Bude podporovat u pracovníků SG používání

číselného způsobu zaměřování změn podle návodu
ÚSGK č. 5300/68-6.
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d) Usnadní reprodukci z mapy zajištěné na hliníko-
vé fólii, hlavně v jiných měřítkách. SG může tak snad.
no zajistit jednorázové poptávky po mapách libovol-
ného rozsahu i měřítka.
Po získaných zkušenostech v praxi vyslovujeme ná-

zor, že metoda přenosu kresby pomocí překreslovače
leteckých snímků je jednoduchá proti všem metodám
uvedeným ve VZ [1]. Nevyžaduje nákladých inves-
tic, proto je hospodárná, časově nejméně náročná. Ne-
malý význam též může znamenat pro zaměstnání žen
- kresliček, jejichž potřeba bude u podniku klesat
v důsledku rozšiřování automatizace zobrazovacích
prací.

Do redakce došlo: 4. 3. 1970

Lektoroval: Ing. Karel Maxmilián, ČÚGK, Praha

Literatura: viz str. 204

Snímání polohy záměrné u digitálních
theodolitů

Doc. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc.,
geodetická laborato!' fakulty stavebni ČVUT

v Praze

O. Úvod

V ge~<1éziipři jakémkoli měření určujeme velikost
měřené veličiny pomocí pracovníoh měřítek. V pod-
statě se však vesměs jedná o určení polohy měřicí
součásti vzhledem k měřítku. Soudobá automatizační
teohnika poskytuje řadu možností, jak tuto vzájem-
nou polohu určit, avšak s ohledem na požadovanou
vysokou přesnost a charakter theodolitu jako přístroje
polního, přicházejí v úvahu jen snímače fotoelektro-
nické a indukční. Jimi může být poloha určována buď
digitálně přímo anebo nejprve sejmuta fotograficky
a později digitálně vyhodnocena. Které z obou řešení
se ukáže vhodnějším, nelze ještě v tomto stadiu vý-
voje jednoznačně určit. Polohu alhidády vzhledem
k dělenému kruhu lze určovat absolutně nebo relativ-
ně. Při první metodě určujeme směry, při druhé úhly.
Podaří-li se však jednotlivé úhly přičítat, eventuálně
odčítat a jejich součty redukovat o 2 7':, přejde relativ-
ní způsob na,absolutní. Snímání polohy záměrné u di-
gitálníoh theodolitů se v současné době provádí buď
pomocí kódových kruhů, nebo impulsovýoh kruhů,
přičemž u těchto se vyjadřuje úhel pootočení alhidády
buď v rriíře úhlové, anebo v míře časové.
V současné době jsou již vyráběny tyto digitální

theodolity: Fennel FLT 3, Kernův registrační tacheo-
metr, Breithaupt DI-GI-GON, Opton Reg-Elta 14,
Gurley Digitran; výrobu chystají firmy Ertel a MOM.
Na stránkách našeho časopisu již byla výstižně po.
psána většina přístrojů (např. v číslech 9-10/1964,
8/1965,4/1969), ale princip "čtení" u těchto theodolitů
dosud vysvětlen nebyl. Proto předkládaný článek se
věnuje pouze této tématice.

1.1 Princip

Při vizuálním čtení polohy jsme zvyklí určovat
polohu v hodnotách vyjádřených číslem v desítkové
soustavě. Z teoretického hlediska je možno automa·
tické snímací zařízení obdobně "čtoucí" také reali·
zovat, ale systém by byl velmi složitý. Jestliže k určení
polohy užijeme hodnotu vyjádřenou číslem dvojkové
soustavy, bude elektronické zařízení mnohem jedno.
duŠší.

Při určování polohy měřicího zařízení pomocí čísli-
cového kódu odvozeného z dvojkové soustavy opat.
řuje se kruhové resp. přímé měřítko soustavou sou·
středných kruhových resp. souběžných přímých stop
(kanálů). Každá stopa vyjadřuje jeden řád údaje po-
lohy, přičemž uvnitř stopy signály "ano-ne" vyjadřují
hodnotu příslušného bitu.

Představme si, že máme určit polohu alhidády na lee.
.Jestliže bychom měli polohu zakódovat s takovou
přesností ve dvojkovém či dvojko.desítkovém kódu,
bylo by třeba k tomu 28 kanálů. Uvážíme-li, že deci·
miligrád na kruhu o poloměru 60 mm je oblouček
o délce

lee.60
a I":l:i 6oe.105 = 0,0001 mm,

bude nemožné zakódovat celé čtení. Nejmenší ještě
zakódovatelnou jednotkou bude 0,1 g, poněvadž pří-
slušný oblouček bude 0,1 mm. Pro určení zbytku bude
třeba hledat řešení. Našlo se dvojí. Prvé - řešit čtení
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zbytku převodovými m~chanismy, např. převody
1 : 10 ve třech na sebe navazujících stupních anebo
převodem 1 : 1000. Druhé je možnost užití analogo-
vého systému, který zhruba odpovídá způsobu čtení
vteřiníků klasických theodolitů.

Na obr. la je zakódováno hrubé čtení do 3 kanálů
KO, Kl a K2. V kanálu KO jsou údaje zakódovány pěti-
bitovým rekurentním cyklickým kódem s dvaceti-
bitovou periodou. Kódu odpovídající deSítkové úrovně
jsou v tabulce I a na obr. lb.

o 11111 O' 11011
1 11110 ľ 10110
2 11100 2' 01100
3 11000 3' 11001
4 10000 4' 10010
5 00000 5' 00100
6 00001 6' 01001
7 00011 7' 10011
8 00110 8' 00111
9 01101 9' 01111

Vyšší řády čtení kruhu se čtou poněkud složitěji,
a to dvěma bloky čtyř elementárních do čtverce uspo-
řádaných snímačů. Kód, který je možno zvolit, je
zachycen v další tabulce II a na obr. 10.

o 00 2
00
00 3
01

00 4 01
10 00
00 5 01
11 01

6 01
10

7 01
11

Úplný snímač má 3 X 5 = 15 čidel (obr. Id). Sní.
mání prvého a druhého řádu čtení se provádí již
zmíněnými bloky 4 čidel, přičemž zapojování čidel se
řídí podle určitých pravidel. V činnosti je vždy čtve.
řice čidel sousedních, ale tato čtveřice mění v obdél-
níku deseti čidel, příslušejícím kanálům J(l a K2, nejen
místo, ale i pořadí snímání. Vše je řízeno čtením
v kanálu KO podle těchto pravidel (obr. lb):

1. Je-li čteno v kanálu KO sudé číslo, jsou zapojová-
na čidla 6, 7, 8, 9 a II, 12, 13, 14;
2. je.li čteno v kanálu KO liché číslo, jsou zapojena
čidla 7, 8, 9, 10 a 12, 13, 14, 15;

3. je-li čteno v kanálu KO I, 2, 5, 6, 9, O', 3', 4', 7', 8'
mění se pořadí čtení řádů;

4. je.li čteno 7, 8, 9 a 9' třeba snížit údaj v registru
Rlo I;

5. je-li čteno 7', 8', 9', je třeba zmenšit údaj v re·
gistru R2 o I.

Jak vypadá schéma převodníku řešícího převod
uvedeného kódu na desítkový kód, je patrno z obr. 2.
('jidla poskytující vstupní informace jsou označena
V••(n = 1 až 15). Pět bitů nultého řádu je dekódováno
desítkově pyramidou po pro registr RO. Disjunkční
logický člen Dl' který řeší kritérium "sudá - lichá",

CI 2' J;

EEo
(1 2' 4'

H
O-

~
l'

~
2'

~3'

h) ~
4'

~5'

~
6'

K'
l

o6'8'02468

Wo
~
1

.~

~
3

~
4

~
5

~
6

~R'-1

7

~R'-1 ~R'-I

8 8'

~R'-1 ~::-_~

~ 9'

11 12 13 14 15
6 7 8 9 10
1 2 345

~R'-1

7'

spíná podle požadavků I a 2 příslušná čidla čtoucí
prvý a druhý řád. Požadavek 3 je řešen disjunkčním
logickým obvodem D2• Požadavek 4 je řešen disjunkč-
ním členem Ds, požadavek 5 disjunkčním členem D4
a konjunkčním členem KI. Signály přicházející z lo-
gických obvodů, příslušejících čidlům 6 až 15, jsou
naváděny na pyramidy pl a p2, jimiž jsou převedeny
do desítkového kódu a zaznamenány v registrech Rl
a R2 eventuálně s korekcemi podle pravidel 4 a 5.
Podobným způsobem, jak je zde popsán, se snímají

digitálně zaznamenané hrubé hodnoty polohy záměr-
né theodolitu Fennel FLT 3 a registračního tacheo-
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metru Kern. Jak vypadá dělení kruhů obou přístrojů,
je patrno z obr. 3. V dolní části obrázku je zobrazen
také užitý kód. Jemné čtení, které u obou přístrojů
je zaznamenáno analogově, se čte rovněž digitálně
(viz dále).

27B~ 2191 -+- 280' --/
loltll1314151e/118191••• í-.-_-.-' ••; • • I: _ •• II.

IIIIIII.~.IIII.IIII~IIIII
11111111lllllllt;;i11 IIIIIIII _ I.: _

~ L. _

~-------279,9

Digit~lqí část čtení má 6 kanálů. Kanál g2 čte stovky
grádů, gl-aesítky grádů, gOgrády a g-l desetiny grádů.
Dva kanály uprostřed jsou impulsové stopy, určující
okamžiky sejmutí údajů v převodníku. O okamžiku
sejmutí rozhoduje přechod černá. bílá či bílá-černá.
Stovky, desítky grádů a grády jsou zaznamenány bez-
pečnostním kódem ,,2 z 5", přičemž pro 100, 10, 1 se
tento kód v rozmezí jednoho grlÍ,du opakuje dvakrát.
Desetiny grádu jsou určovány kódem ,,5 z 10". Určité
poloze alhidády odpovídá určitá poloha masky, jejíž
okénko má délku 11 bitů.

Digitální i analogová část záznamu je snímána pře.
vodníkem Zuse Z 84, jehož snímač je schematicky
zobrazen na obr. 4. Digitální část se čte při posunu
filmu a předchází čtení části analogové.

Pole digitálních údajů jsou zvětšeně (čtyřnásobné
zvětšení) promítána na soustavu fotodiod SF, jejichž
počet souhlasí s počtem kanálů. Jakmile jsou údaje
sejmuty, film se zastaví a přistoupí se ke čtení analo-
gové části. Analogové části jsou obrazy diametrálních
rysek děleného kruhu. Vyhodnocení záznamu spočívá
v určení vzájemné vzdálenosti dvou diametrálních
rysek. Je to v podstatě tentýž princip, který se užívá
u klasických vteřinových theodolitů se skleněnými
kruhy jen s tím rozdílem, že koincidenci zde provádí
automat.

Obrazy obou analogových kanálů procházejí mas-
kou, jejíž uspořádání je na obr. 5. Maska je tak vyříz-
nuta, že jsou v ní patrny nejen diametrální rysky a,
a + 200g, ryska a +~ (kde ~ je hodnota nejmenšího
dílku limbu), ale i počátky PA, PB a konce kA, kB ana-

logových kanálů a štěrbina Š2, která dává řídící sig.
nál, určující počátek vyhodnocování analogové části.
Měřidlem odstupu rysek je impulsový kruh IK (viz
odst. 2.2) s 18 000 ryskami. Toto množství dostačuje
k tomu, že vzdálenost diametrálních rysek je možno
určit s relativní přesností 1%0' Štěrbinou Š1(obr. 4)
a optickým systémem Kv 01 je vytvořen úzký svazek
paprsků, který po průchodu planparalelní deskou PD
projde právě popsanou maskou s obrazem analogové
části a po průchodu válcovou čočkou VČ dopadne na
pár fotodiod F1, F2, které ovládají čítačku impulsů.
Planparalelní deska, která je na společné ose s impuls-
ním kruhem IK, při svém sklápění posouvá obrazem
štěrbiny přes masku a fotodiody F1, F2 zachycují ve
formě impulsů průchody obrazu štěrbiny pí'es světlá
místa v masce. Jsou to řídící signál, počátek ana-
logové části 1, okraje rysek limbu (2,3; 4,5; 6,7),
tedy celkem (1 + 7 signálů). Při příchodu těchto sig-
nálů se určí nejen vzdálenost dvou diametrálních
rysek, ale i vzdálenost dvou sousedních rysek; vzdá-
lenost diametrálních rysek se určuje v měřítku vzdá-
lenosti dvou sousedních rysek, takže je eliminován
vliv optických systémů a srážky filmu. Všechny tyto
operace provádí převodník podle vestavěného pro-
gramu, přičemž navíc vkládá určité korekce, elimi-
nující vady optických systémú převodníku.
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Možnost, i když dosud nevyužitá, zakódování údajů
děleného kruhu, využívající převodového mechanis-
mu, je patrna z obr. 6. Je zde ukázáno zakódování
čtení kruhu ve dvou stupních s přesností čtení lee.
Celé čtení je rozloženo do dvou stupňů: jeden sní.
mač B čte hrubé čtení až na 20e a druhý A až na 1ee.
Určovat polohu na 1eeve 400g stupnici vyžaduje mít
k dispozici 4.106 kódovaných údajů. Tyto údaje se
snímají dvěma snímači tak, že každý snímač je scho.
pen rozlišit 2.103 poloh. Oba snímače jsou spojeny
navzájem mechanickým převodem o poměru 1 :2000.
Čtení se provádí podle obr. 6 A, B, přičemž v obou
okénkách jsou čteny vždy čtyři kanály, z nichž každý
znamená jeden řád čtení. Spodní kanál je vždy určen
pro nejnižší řád.

Snímač hrubého čtení B umožňuje čtení až na 20e
ve 2000 krocích pomocí rekurentního bezpečnostního
kódu ,,2 z 5". Kód je rozepsán v tab. lIla.

čtení v kanálu d určuje zapojování čidel v kaná·
lech c, b, a. Čísla zapojovaných čidel jsou uvedena
v tab. lIIb. Tyto kanály jsou kódovány rovněž kó-
dem ,,2 z 5" v tab. IV.

Tab. III. Tab. IV.

a O 00011 b 56789 O 00011 5 01010
20 00110 45678 1 00101 6 10010
40 01100 34567 2 01001 7 01100
60 11000 23456 3 10001 8 10100
80 10001 12345 4 00110 9 11000

Na obr. 6 A je znázorněno jemné čtení. Čte se v inter-
valu 20e po lee,k čemuž je třeba 2000 poloh. V tab. V
je rozepsán kód kanálu ď a současně instrukce pro
kanály a', b', c' o zapojení fotodiod, čtoucích v těchto
kanálech v kódu ,,2 z 5" podle tabulky VI.

a O 00011 b 56789
1 00110 45678
2 01100 34567
3 11000 23456
4 10001 12345
5 00011 56789
6 00110 45678
7 01100 34567
8 11000 23456
9 10001 12345

o 00 00011
1 00 00110
2 00 01100
3 00 11000
4 00 10001

5 11 00011
6 11 00110
7 11 01100
8 11 11000
9 11 10001

Kanály d a ď obou čtení obsahují stejný rekurent.
ní kód. Zatím co v hrubém čtení je třeba ke čtení
v kroku 20e pouze 5 poloh, vyžaduje čtení decimili-
grádů v jemném čtení 10 poloh. Musí se proto kód
,,2 z 5" opakovat dvakrát (viz tab. VI). Rozhodnutí,
zda je čteno v intervalu 0-4 či 5-9 se provádí ná-
sledujícím uspořádáním. Informace kanálů a', b', c'
jsou zakódovány kódem ,,2 z 5" a sice pro každých
lOeedvakrát za sebou. Poněvadž v kanálu a' jemného
čtení s ohledem na periodu 20e vystupují pouze cifry
O a 1 (desítkové), nevyužije se plně kapacity kanálu
a ze skupiny 5 bitů kódu ,,2 z 5" jsou k dispozici 2 první
bity. A ty lze užít k příslušné instrukci (v každém
intervalu lOee se obsadí ona místa (dvakrát "ano").
Tato místa rozšiřují 5 bitů kódu ,,2 z 5" na 7 bitů,
takže pro decimiligrády platí vlastně tab. VI.

Záznam zakódovaný některým z dvojkových
kódů, jako jsou právě uvedené kódy, není přímo či-
telný a musí být převeden v převodnících. Nemůže
tedy měřič přímo v poli anebo ihned po příchodu do
kanceláře překontrolovat naměřené hodnoty. Existují
však číselné i abecední kódy, které jsou tvořeny obra-
zovými znaky odpovídajícími určitým způsobem styli-
zovaným desítkovým číslicím či abecedě. Stylizace
je provedena jen do té míry, aby nezanikla jednoznač-
ná převoditelnost znaku v číslo či písmeno jak pře.
vodníkem, tak člověkem. Takto přizpůsobené znaky
se pak vhodným způsobem ohledávají. Ohledání se
provádí zpravidla elektrooptickými snímači. Je celá
řada postupů, které se navzájem ještě kombinují: Tak
např. ohledání znaku je prováděno paprskem katodo-
vé trubice usměrněným optickou soustavou podle
určitého programu nebo ohledávací paprsek se pohy.
buje po obrysu obrazového znaku řízen intenzitou
odraženého nebo prošlého světla. Při tzv. dílčím ohle·
dávání pohybuje se znak přes štěrbinu (kolmo k její
ose), za kterou Benachází elektrooptický snímač. Při
použití samočinných počítačů se zdá nejvhodnější
způsob, kdy znak se promítá jako celek na vhodně
plošně uspořádané citlivé elementy (fotodiody) sníma-
če. Všechny sejmuté fotoelektrické hodnoty se pak
porovnávají se sérií záznamů uložených v paměti
a tím se neznámý znak identifikuje.

Existuje také způsob čtení znaků, při kterém se
nad znakem či nad optickým obrazem znaku pohybuje
rotující kotouč s vyříznutými šablonami odpovídají-
cími svým tvarem i velikostí znakům. Za clonou se
nachází elektrooptický snímač, který sejme minimum
světla (při černých znacích) jedině tenkrát, souhlasí-li
neznámý znak se šablonou. Lze to řešit také tak, že
v kotouči nejsou vyříznuty celé znaky, ale jen jejich
charakteristické dílčí tvary: tečky, čárky, obloučky.
Logické obvody pak identifikují, vycházejíce z da-
ných kombinací, o jaký znak se jedná.

Aplikace tohoto principu na limby theodolitů byla
provedena firmou Ertel u vývojového typu theodoli.
tu STD. Limbus je opatřen normálním dělením, jehož
každá ryska je číslována skupinami obrazových znaků
vyjadřujících její hodnotu. Kód, který firma Ertel
užila, je kód CZ 13 firmy Standard Elektrik Lorenz
A. G., používaný v účetnictví pošty NSR. Znaky jsou
patrny z obr. 7. Aby skupinu znaků bylo možno
nejen číst, ale i elektroopticky resp. eventuálně foto-
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graficky registrovat a poté i automaticky převádět,
je nutno skupinu znaků uvádět vždy na stejné místo.
A to lze u theodolitů provést pomocí optického koinci-
denčního mikrometru. Ten pracuje automaticky (sig-
nál k činnosti je dáván měř'ičem); optický mikrometr
zkoinciduje diametrálné rysky a přitom uvede skupi-
nu znaků jedné koincidující rysky na požadované
místo (druhý znak je zakryt clonou). Znamenitě je
vyřešeno jemné čtení. Na rozdíl od principu firmy
Fennel je i ono plně digitalisováno přímo v theodolitu.

D12J~5b?8~
Vteřiník má všechny rysky opatřeny skupinami

kódových znaků (3 znaky). Poněvadž však čtení na
vteřiníku je zpravidla hodnotou analogovou, a tomu
je i zde, dbá určité magnetické zařízení o zaokrouhlo-
vání analogové hodnoty na nejbližší celé číslo. A tím
je hodnota nejbližší rysky, hodnota, která je nad
ryskou vyjádřena opět kódovým znakem. Je patrno,
že nejmenší ještě čitelnou hodnotou směru je hodnota
nejmenšího intervalu vteř'iníku .. Jak hodnota koinci-
dující rysky limbu, tak i hodnota rysky vteřiníku jsou
patrny v mikroskopu v jedné řádce vedle sebe. Pro
kontrolu jsou současně promítány optickým systé-
mem části stupnic jak limbu, tak i vteřiníku včetně
čtecího indexu. Měřič může čtení i proces koincidencc
pozorovat běžným čtecím mikroskopem, jehož okulár
je vedle okuláru dalekohledu, a kromě toho může jej
registrovat na film.

2. Snímání Jlolohy Jlomocí illlJlulsových
systémů

Princip snímání polohy pomocí impulsových systé.
mú spočívá v tom, že konstantnímu pootočení alhidá-
dy se přiřadí jeden impuls. To znamená, že každé
změně v poloze alhidády lze přiřadit podle velikosti
změny určitý počet impulsů. Je-li N počet impulsú při
otočení alhidády o 400g, bude nejmenší interval nebo
přesnost ve čtení 400g IN. Pro čtení s přesností 1cc

bude potřebný počet impulsú 4.106• Tento počet lze
určitými konstrukčními úpravami snížit. Proměřová-
ní úhlu impulsy mMe být provedeno dvojím zpúso-
bem. Buď impulsy mají stejnou frekvenci anebo pro-
měnnou. Lze si snadno domyslit, že v prvém případě
měřicí zařízení se bude otáčet rovnoměrně a měření
úhlu lze převést na měření času. V druhém případě
frekvence impulsú bude dána rychlostí otáčení alhi-
dády měřičem.

Využívá se impulsů světelných, které se demodulují
na impulsy elektrické a impulsú vzniklých elektrickou
indukcí. Lze proto mluvit o metodě fotoelektrické
a elektroindukční. Obě dvě metody mohou pracovat
jak s konstantní, tak i proměnlivou frekvencí. V prvém
případě se jedná o měření času, a proto tuto metodu
možno nazvat metodou časovou.

Jádrem zařízení, které pracuje uvedenou metodou,
je skleněný kruh s mřížkou Ml (obr. 8), jejíž rysky
jsou stejně široké jako mezery je oddělující. Př'ed
stupnicí, v nejbližší vzdálenosti od ní, je umístěna
snímací mřížka M2, jejíž rysky i mezery jsou stejné
jako u mřížky Ml' Světlo ze zdroje Z, usměrněno
kondensorem K prochází měřicí mřížkou a poté sní-
mací mřížkou. Usměrněno objektivem Obj dopadne
na fotodiodu F. Jestliže se pohybuje měřicí mřížka
vzhledem ke snímací, bude světelný tok dopadající
na fotodiodu kolísat mezi určitou maximální a mini.
mální hodnotou. Největší tok dopadne na fotodiodu,
když rysky obou mřížek se budou krýt a nejmenší
(teoreticky žádný), když mezery měřicí mřížky budou
zakryty ryskami snímací mřížky. Teoreticky by sta-
čilo použít namísto snímací mřížky pouze jedné štěr·
biny příslušně široké. Na fotodiodu by však dopadalo
málo světla a snímání by bylo závislé na chybách ve
vynesení jednotlivých rysek.

Elektrický proud, vznikající ve fotodiodě (foto-
proud), má téměř sinusový průběh (obr. 9a). Zaved,e-li
se tento proud do klopného obvodu, získáme obdélní.
kové kmity b o stejné periodě, jakou měl sinusový
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j\/V V

b t~1_1 1 fJ~l

d I~__ ----_----

1970/195



Geodetický a kartografický obzor
196 ročník 16/58, lI_slo 8/1970

Haul, M.: Sntm6.nt polohy z6.m~rné u digit6.lntch
theodolltť1

proud. Z obdélníkových kmitů na derivačním obvodu
vzniknou impulsy c. Po svém zesílení a usměrnění se
impulsy navádějí na vstup čítače impulsů, který je
přičte k původnímu stavu. Toto jednoduché zařízení
neumožňuje rozlišit směr otáčení.

K tomu je třeba snímací systém upravit (obr. 10).
Snímací mřížka se rozdělí podélně na dva pásy, jejichž
mřížky jsou navzájem posunuty o polovinu šířky
rysky. Po sobě následující světelné signály jsou sledo-
vány dvěma fotodiodami, které poskytují dva foto-
proudy vzájemně fázově posunuté o 90°. Jestliže
jeden ze signálů se zvolí za základní, pak podle smyslu
posunu měřicí mřížky buď jej druhý následuje, anebo
předchází. Příslušné rozlišení provádí směrový dis·
kriminátor, o němž bude zmínka později.

Rozlišovací schopnost impulsového děleného okruhu
je dána šířkou rysek. Rozlišovací schopnost snímacího
systému je možno dvakrát zvýšit tím, že se vhodně
uspořádá optický systém snímače (obr. 11). Konden-
zor osvětlí část měřicí mřížky. Za měřicí mřížku se
vloží kulové zrcadlo, které vrhne světelný svazek ne-
soucí obraz mřížky opět na mřížku. V její rovině
vznikne převrácený obraz jí samotné, pohybující se
ovšem opačným směrem než mřížka. Světelný tok,
soustředěný objektivem na fotodiodu, bude mít proto

dvojnásobnou periodu. Místo kulového zrcadla je
možno užít i jiná optická zařízení. U dělených kruhů
lze tento systém realizovat obdobným způsobem, jak
je tomu u limbú s koincidenčním způsobem čtení.

Jedno z takových zařízení, vyrobené firmou Leitz,
je znázorněno na obr. 12. Skládá se z kruhu, který lze
souose spojit s otáčejícím se měřioím zařízením (např.
alhidádou). Světelný tok je snímán fotodiodami A, B.

Kruh je opatřen radiální mřížkou o celkovém počtu
např. N = 5000 rysek. Žárovka Ž přes kondenzor K
osvětlí asi 200 rysek mřížky; Objektivy 01 a O2 zobra-
zují mřížku levé strany limbu přes odchylovací hra.
noly PI, Pa a pravoúhlé hranoly P2, P4 na diametrál.
ní část limbu v měřítku 1 : 1. Hranoly způsobí pře-
vrácení obrazu, takže obraz levé části limbu se po-
hybuje proti pohybu pravé strany. Tím se frekvence
fotoproudu zdvojnásobí. Polarizační Wollastonův
hranol W nahrazuje posunutí mřížky. V něm se dvoj-
lomem rozštěpí obraz mřížky na dva. Jeden z obrazů
je vytvářen řádnými paprsky, druhý mimořádný-
mi. Systém je tak propočten, že oba obrazy mřížky
dopadají na diametrální rysky ve vzájemné vzdále-
nosti 1/2 intervalu mřížky. Dělioí hranol D působí
jako analyzátor, oddělí oba obrazy a usměrní jeden
obraz na fotodiodu A a druhý na fotodiodu B. Elek·
trické proudy, vznikající v obou fotodiodáoh, jsou
potom fázově navzájem posunuty o 90°.

V elektronickém obvodu, do něhož jsou oba foto-
proudy uváděny a jehož činnost již byla vysvětlena,
se sinusové kmity přemění na impulsy. Tyto impulsy
se uvádějí na čítač. Dříve je však třeba rozhodnout,
zda se mají přičíst anebo odečíst, zda vznikly otáče-
ním alhidády ve směru pohybu ručiček hodinovýoh či
naopak. To provádí směrový diskriminátor.
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Hodnotu jednoho impulsu lze ještě snížit a tedy
čtení zjemnit. K púvodním obdélníkovým kmitúm
se vytvoří v paralelně napojeném druhém klopném
obvodu (kmity, zrcadlové k púvodním - obr. 13).
.Jak púvodní, tak i odvozené se uvádějí na derivační
obvod. Vznikne řada impulsů, jejichž frekvence je
čtyřikrát větší než frekvence původní. Má-li kruh
N = 5000 rysek, bude do 27t celkem 2.4. N = 40 000
impulsů. Hodnota jednoho impulsu, je pak 10•

2
Ta, I f I t I 1
I 1az I f I f I

J ~bf I f I f L
I fhz ,
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Směrový diskriminátor, určující znaménko impul-
su, je schematicky znázorněn na obr. 14.

Tento diskriminátor se skládá z osmi derivačních
obvodů a osmi na ně napojených diodových hradel.
Derivační obvody, vhodně zkombinovány, současně
působí jako logické obvody, určující znaménko impul.
sŮ. Kladné čelo obdélníkových kmitů (tj. když proud
stoupá) je současně naváděno na pár derivačních
obvodů a příslušná diodová hradla. Impuls je pro-
puštěn jen tenkrát, je-li na kondensátor navedeno re·
lativně nižší napětí. Přichází·li např. kladné čelo na
vstup AJ, pak při otáčení alhidády ve směru pohybu
ručiček hodinových bude vždy záporný potenciál jen
na B2, při otáčení alhidády v opačném směru, jen
na BJ. Impuls obvodu AI v prvním případě projde

pouze na při čítací výstup, v druhém případě na ode-
čítací výstup. Ůtenář si snadno ověří činnost směro-
vého diskriminátoru i pro kladná čela přicházející na
ostatní vstupy.

I Itlopný oh.j---J,
I"ní ,b< I_J~ L
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První impulsový theodolit označený jako digitální

t,heodolit DI-GI-GON konstruovala firma Breithaup.
tova. U tohoto theodolitu poskytuje impulsový kruh
10 000 impulsů. Každý z nich má hodnotu 40• Interval
čtyřcentigrádových impulsů je interpolován 40 impul-
sy o intervalu 1000 (obr. 15). Ty jsou získávány velmi
vtipně konstruovaným zařízením, které se skládá ze
soustavy potenciometrů. K původně sejmutým signá-
liLm +sin a +cos se vytvoří zrcadlové signály -sin
a -cos, které se navedou i s původními signály na
příslušné vstupy soustavy potenciometrů, jejíž sché.
ma je na obr. 16. Mezi místy O až 39 a bodem B

1970/197



Geodetický a kartografický obzor
198 rol!nfk 16/58, I!fslo 8/1970

liauf, M.: Snímání polohy zámérn~ u digitálních
theodolítů

Průměr rotoru počet pólů' přesnost

3cm 144 ID"
.3 cm 360 5"
7cm 256 2"
7cm 360 2"

12 cm 360 l'J'

vzniká 40 vzájemně posunutých signálů se sinusovým
průběhem, které se proměňují v klopných obvodech
na obdélníkové kmity a poté na impulsy, jejichž
interval odpovídá v úhlové míře l0ee.
Každému potenciometru přísluší stejné pořadí

impulsu v každém z 4e intervalů; je proto možno
každému z potenciometrů přiřadit přímo jeho vlastní
obvod v číslicovém registru, takže impulsy vyjadřující
násobky l0ee netřeba čítat, ale pouze registrovat.

Tato metoda spočívá na obdobném principu, jaký
je užíván v generátorech střídavého proudu. Statorem
je kruhová deska s t,ištěným vodičem stejnosměrného
napětí. Nad statorem se otáčí rotor, rovněž s tištěným
,'odičem. Při otáčení rotoru nad statorem vzniká
v rotoru proud, jehož frekvence je závislá na počtu
pólil st-atoru.

Zařízení tohoto principu vyrábí firma Del Electro-
nic Corp. v Mount Vernon, New York pod názvem
Induet.osyn. Desky s tištěnými vodiči jsou patrny
z obr. 17. Nahoře je část rotoru, dole část statoru.
Vodič je světlý meandr. V přístroji jsou oba kotouče
vzdáleny nad sebou několik desetin milimetru. Zobra-
zený rotor má 360 pólů, což poskytuje 180 kmitů při
otočení rotoru o 27t. Na rozdíl od rotoru, který má
pravidelné radiální lamely, lamely statoru jsou roz-
děleny do skupin sériově zapojených. Skupiny mají
odstup 1/2 pólu resp. 1/2 fáze a jsou uspořádány po
čtyřech do jednoho kvadrantu (celkem 16 skupin).

Toto uspořádání je výsledkem mnoha pokusu a za-
braňuje vzniku harmonických kmitů.

Při otáčení rotoru vzniká střídavý proud, jehož fáze
je 360násobek pootočení rotoru. Amplituda vznikají-
cích kmitů je na otočení rotoru nezávislá. Oproti
elektrooptickým snímačům má tento systém tu výho-
du, že chyby ve čtení, jako důsledek nepřesnost.í
v tisku vodiM, excentricity kruhú, nepřesnosti v jus-
táži, jsou téměř odstraněny, poněvadž při indukci
jsou činné všechny lamely.

ZaÍ'Ízení zde popsané tvoří základ přístroje označe-
ného Multisyn. Jeho různé typy jsou uvedeny v ta-
bulce VII. Firma Askania použila tohoto přístroje
jako snímače polohy alhidády svého kinotheodolitu,
což je theodolit pro sledování pohybujících se cilú.

,Již byla zmínka o tom, že jako měřidla úhlu je
možno užít i čas. Je ovšem Ueba konstruovat zaÍ'Íz8ní,
které bude rotovat dostatečně rovnoměrně s vysokou
přesností. Bude-li známa př'esně obvodová rychlost
nebo perioda T, bude možno určovat čas t prtlChoc!u
vhodné značky příslušnými směry a na základě vztahu

IX

-2~- = -'fY

kde (2 je poloměr a n je počet otáček v minutě.

Pokusné zařízení pro tento měřický postup bylo
konstruováno v NSR. Sestává ze čtyř základních částí:
rovnoměrně rotující značky, uzlu ohraničujícího mě-
řený úhel resp. jemu příslušný časový interval t, čítač
impulsú, který je měřidlem času a záměrný dalekohled.
Jako rotující značka slouží štěrbina vyříznutá v rotu-
jícím kotouči. Ta při své rotaci míjí jednak fotodiodu-
určující základní směr a jednak fotodiodu, pevně spo,
jenou s dalekohledem a vytyčující zacilený směr.
V okamžiku prúchodu štěrbiny základním směrem
(zastávajícím vlastně nulový směr limbu) vznikne ve
fotodiodě impuls, který zapne současně hodiny a čítač
impulsů. Po prúchodu štěrbiny měřeným směrem
vznikne druhý impuls, který vypne hodiny.
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Pro vyloučení osových chyb je konstruováno zaří-
zení tak, že základní směr je vyznačen párem diamet-
rálně umístěných fotodiod a rovněž takovým způso-
bem je vyznačen měřený směr. Pár fotodiod, vyzna-
čujících základní směr, je uložen reiteračně.

Měření úhlů (obr. 18) se provádí úplně stejně jako
s klasickým theodolitem. Zacílí se směr Av určí časy
I~,t~ po sobě, jak rotuje clonka, poté se zacílí směr A2

a určí časy t~' a t~'. Příslušný úhel je určen vztahem

Blokové schéma celého zařízení je na obr. 19: 1je
krystalový generátor, 2 synchronní motor, 3 světelné
zdroje, 4 rotující kotouč se štěrbinou, 5 fotodiody,
6 zesilovač a přetvářeč impulsů, 7 elektronické hodi-
ny, 8 blok instrukcí a čítač, 9 převodník, 10 děrovač.

Rovnoměrné otáčení kotouče se štěrbinou zajišťuje
synchronní motor, který je poháněn generátorem ří-
zeným krystalem; ten současně poskytuje časové
impulsy čítači, čímž odpadá nutná vzájemná kalibra-
ce. Počet otáček je n = 1500jmin, takže 1 [lsec odpo-
vídá le•

V přístroji se uplatňují čtyři charakteristické chyby:
1. z nepravidelného chodu motoru; 2. ze zesílení a pře-
dávání signálů "start" a "stop"; 3. z měření času;
4. z geometrické podstaty metody (chyba v cílení,
chyby osové apod.).

První chyba je zhruba přímo úměrná měřenému
úhlu. Příčinou chyb je, že otáčení je řízeno amplitudou
a frekvencí, které nejsou dokonale konstantní. Vliv
této chyby je vylučován integrováním mnohonásob-
ného určení času, přičemž délka integrace odpovídá
délce periody. Za periodu se provede asi 50 měření
na obou diametrálních místech kruhu.

Praktický postup měření je tento: Po jednom zací-
lení dalekohledem se určí čas t na diametrálních mís-
tech při 50 otáčkách; dílčí výsledek měření určí čítač
podle tohoto programu:

50 t' = 50 t" = 100 ť + t" .
2

Stejným způsobem se určí i aritmetický průměr
z měření na dvou diametrálních místech kruhu při
záměře na druhý směr a teprve rozdíl je hledaný úhel.
Tímto postupem se podařilo snížit střední chybu v úhlu
na ±2cc bez ohledu na velikost.

Přesnost v určení okamžiku počátečního a konečné-
ho signálu je 10-8 sec. Přesnost v určení doby je
±15 nsec, což odpovídá úhlové chybě ±1,5ee•
Obsluha pÍ'Ístroje je velmi jednoduchá. Po zacílení

dalekohledem se zapnou vypínače vstupu měření
a registrace. Výsledek měření do O,lee je registrován
čítačem a současně na děrné pásce. S hodnotou úhlu
jsou současně registrována statistická data: číslo sta-
noviska, cíle apod. Tyto informace se vkládají do pří-
stroje ručně. Kódovací zařízení převede tyto údaje
do kódu přístroje, takže děrná páska obsahuje přímo
vstupní hodnoty pro elektronický počítač LGP 30.
S prototypem přístroje byly provedeny jednoduché

laboratorní i polní zkoušky. Střední chyba jednoho
měření směru byla ±3ee. Střední chyba paralaktické-
ho úhlu na základnovou lať vzdálenou 52 m, určené-
ho podle schématu LLL-PPP-PPP-LLL byla
±2eo•

Jak patrno, nastává v konstrukci theodolitů obrov-
ský skok vpřed. Vynořily se a zajisté se ještě v nej-
bližší době objeví další zařízení řešící automatický
záznam údajů kruhů. Které z dosavadních či ještě
neznámých řešení bude to pravé, dosud nelze říci.
Třeba si uvědomit, že tyto nové přístroje jsou a asi
ještě dlouho budou velkými investicemi. Navíc je
třeba si uvědomit, že příslušný přístroj není izolova·
nou soustavou, ale že musí mít pevnou návaznost do
celého integrovaného výrobního systému a že jednou
zvolený systém nebude možné po dlouhá léta měnit.
Bude proto třeba při zavádění nových přístrojů obe-
zřele volit, ale ne zase dlouho s volbou otálet.

Do redakce došlo 10. 12. 1969.
Lektoroval: Doc. Ing. Svatopluk Mlchalčák, CSc.,
SVŠT v Bratlslave
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Využitie poznatkov O reprografii
pre technické účely

Ing. Milan Hájek,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty
Slovenskej vysokej školy technlckej v Bratlslave

Riešiť problémy (najmii výrobné, technologické,
organizačné) je možné rozumovou úvahou overenou
výskumom a potrebnými informáciami. Vždy treba
postupovat účelove, kriticky a so zámerom na skva-
litnenie, zhospodárnenie a umožnenie aplikácií podra
neskorších objavov a zdokonalovania. Pri riešení roz-
nych problémov vedy sú vermi doležité informácie,
v ktorých je registrovaný dosiahnutý stav vývoja.
V technicky najvyspelejších štátoch je zhromažďova.
nie, triedenie, zachovávanie a oznamovanie informá-
cií organizované na vedeckých základoch s použitím
všetkých novodobých vymožeností.

Viičšinu informácií (najma grafických a písom-
ných) možno účinne zhromaždit, roztriediť, uchovat
a oznamovat pomocou reprografie. Reprografia je
súhrnný pojem pre sposoby vyhotovenia verných
reprodukcií pod1a predloh a dokumentov všetkého
druhu pomocou mikrofilmu, fotokópie, diazotý-
pie, elektrografie, alebo in ou reprodukčnou
cestqu. lde teda o súhrnnépomenovanie snímacích,
kopírovacích a rozmnožovacích postupov, pri ktorých
elektromagnetické žiarenie krátkovlnej, viditel'nej
a dlhovlnej časti spektra sposobuje na citlivých
vrstvách zmeny trvale zachytitel'né a stabilizovaterné.
Takto získaný záznam predstavuje produkt, ako
reprodukciu predlohy grafickej, digitálnej atď. Repro-
grafia pri sporahlivom rozlišení bieleho a čierneho ele-
mentu považuje za stavebný kameň "bit". Na špeciál-
nych filmoch s modernou technikou je možné na 1 cm2

zaznamenať milión "bitov". I tak reprografické po-
stupy sú ešte vzdialené vo svojej technickej dokona.
losti ďaleko za výtvormi v prírode. Prof. Frieser na
2. reprografickom kongrese r. 1967 v Kolíne nfR.
uviedol porovnanie objemovej -kapacity niektorých
prírodných zásobníkov informácii. Napr. v semenách
rastlín sú v malom objeme uložené všetky podnety
budúcej nádhery farieb, tvarov kvetov, celej stavby
rastlinného tela, vone a chuti plodu. V tom je vzor,
ako príroda zatiar napreduje pred výtvormi Iudského
urnu.

Rozvoj reprografických metód je spolu s rozvo-
jom organizačnej a výpočtovej techniky cestou, ako
spracovať informácie, ktoré sú základom pre hodnote·
nie a optimalizáciu riešení, ich mechanizáciu a auto·
matizáciu. Nebolo by únosné zničit všetky staré
dokumenty (elaboráty) v presvedčení, že už nie sú
potrebné. Verká čast geodetických elaborátovmá dlho-
dobývýznam a hodnotu, apreto, ak sa javí nedosta-
tok archívnych (dokumentačných) priestorov,
treba hradať východisko v tom, aby bolo možné zmen·

šit objem elaborátov a to jednako odborne vykonanou
škartáciou nepotrebných častí a jednako zorganizova-
ním mikrofilmovania častí elaborátov, ktoré majú
dlhodobú hodnotu. Zmikrofilmovaním možno dosiah-
nut až 90% úsporu archívnych priestorov.

Pri spracovaní tejto informácie chcel by som podať
zememeračskej verejnosti prehrad o súčasnej repro-
grafii, jej vývoji aj v ČSSR a možnosti jej využitia.
Som si vedomý neúplnosti, lebo vyčerpávajúca infor-
mácia by bola náplňou práce viičšieho kolektívu,
riadeného Komitétom pre reprografiu pri ·Mi-
nisterstvu priemyslu ČSR ako jediným reprezen-
tantom týchto metód. K verkým zásluhám tohoto
orgánu patrí podchytenie základných informácií
o stave výskumu, vývoj a, výroby, užívatel'nosti
a servisu reprografických materiálov, prístrojov a za·
riadení. Za účelom elementárnej orientácie o stave
reprografie v cudzine a v ČSSR bude vhodné pripome-
nút jej súčasné rozdelenie:

1. Mikrodokumentácia

2. Mokrý proces:

- difuzný proces
- systém Verifax
- stabilizovaný fotografický proces

3. Suchý proces:

- diazotypické rozmnožovanie
- elektrografické rozmnožovanie - nepriama me-

tóda (xerogra-
fial

- priama metá·
da (elektrofax)

- termografické rozmnožovanie.
Každý z uvedených procesov sa skladá z viace-

rých výrobných fáz a sú k nim potrebné nové druhy
materiálov, vyžadujúce odchýlne technologické po.
stupy a nové druhy prístrojov. Podstatné z nich
popíšem.

Ešte do r. 1950 bola jediná možnost, ako urobiť
jednu kópiu z dokumentov, knih, časopisov, originálov
atď., klasická fotografia. Táto sa v reprografickej
technike doteraz používa s ohradom na vlastnosti ha·
logénov striebra. Stretávame sa s ňou pri kontaktných
sposobooh kopírovania, v mikrofilmovej technike,
v gigantoreprodukcii a v maloformátovej ofsetovej
tlači.

Mikrofotoreprodukčný materiál sa vyrába v šírke
16,35,70 a 105 mm. Praktioky sa predpokláda zmen·
šenie originálu formátu .Aov pomere 1 : 30 pri snímaní
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na 35 mm film. Materiály pre tento účel majú vysokú
rozlišovaciu schopnosť, jemné zrno, dobrú obrazovú
ostrosť, vhodnú strmosť. V cudzine sú vyrábané pre
mikrodokumentáciu: Mikrát 300 (SSSR), ORVO DK·3
a DK.5 (NDR), Mikrobox (NSR), Fuji (Japonsko),
RECORDAK AHU (USA) a iné. V ČSSR pre mikrodo·
kumentáciu bol vyvinutý nový 35 mm široký film
s označenim M1KROF1LM PAN. Poznajúc vlastnosti
filmov za predpokladu použitia vynikajúcej optiky,
je i tak isté, že pri každom fotografickom procese nasta.
ne strata detailov. Problémy, súvisiace s mikrofi1mova·
ním, treba posudzovať zo stránky kvality obrazu,
trvanlivosti mikrofilmového obrazu a jeho archivo·
vania.

Pri potrebách gigantoreprodukcie z mikrofilmo·
vých podkladov sa užívajú materiály s rozmerove
stálou podložkou. SÚ to vysoko strmé halogénno-
·strieborné materiály s označenim "lith", "line"
spracúvané v paraformáldehydovej vývojke a autopo.
zitívne halogénno.strieborné materiály, pri ktorých sa
získava priamo pozitív. Zatial' tieto materiály, vhodné
pre inverzný postup, sú vyrábané len v cudzine.

Citlivé halogénno·strieborné vrstvy využívajú sa
aj pri malorozmerovej ofsetovej tlači na rýchle prene·
senie obrazu na tlačovú fóliu. Ektalith Kodak umožňu.
je nepriamy sposob prenesenia obrazu cez negatív,
na ktorom emulzia obsahuje vyvolávaciu látku. Po
expozícii negatívny obraz sa vytvori v aktivátori.
Potom sa prenesie na kovovú papierovú podložku,
alebo fóliu z plastickej hmoty. Výhodou je rýchle
vyhotovenie tlačovej dosky, obraz na transparentnej
podložke, umožňuje ďalšie rozmnožovanie a premieta.
nie, ako i možnosť urobiť z negatívnej matrice 5-10
kópií na papier. Naproti tomu priamy sposob prene·
senia obrazu na tlačovú podložku umožňuje napr.
Verilith. Tento materiál osvetlením po vyvolani a opra.
covaní v kyslom zastavovacom kúpeli vytvára olejo.
filné miesta kresby na fólii, z ktorej sa dá hneď tlačiť.
Vyrábajú sa len v cudzine.

Difuzný proces. a systém Veritax sa rozvojom
iných technik prestáva rozširovať, preto ho nerozvád·
zam. Vedra klasických fotografických proéesov sa rozví-
ja výroba fotomateriálov pre stabilizovaný dvojkúpe-
l'ový proces. Stabilizovaný preto, že spracovaný mate·
riál sa neustál'uje, ani neperie, ale znecitlivuje sa ne-
osvetlený a nevyvolaný halogenid striebra. Zatial' sa
vyrába len v cudzine. V ČSSR sa v súčasnej dobe ove·
rujú výsledky vlastnej výroby.

2.31 Diazotypické materiály

V ČSSR sa tiež v poslednom čase zameria va
výskum na využívanie nehalogénno-strieborných ma·
teriálov. Vel'kú budúcnosť predpovedajú vysokocitli.
vým diazotypickým materiálom [2]. 1ch rozlišovacia
schopnosť je 600-1000 čiar na mm. Kým klasické
diazotypické materiály sú na papierovej podložke,
v moderných diazotypických procesov možu byť

citlivé materiály na polyesterovej a triacetátovej
podložke. Tieto zaručujú dosiahnutie vačšej relatívnej
rozmerovej stálosti na supercitlivých zvačšovacích
papieroch, diazofilmoch apod. Vývoj týchto materiá·
lov z hl'adiska koncepcie reprografie je v ČSSR
výskumne, vývojove a výrobne zabezepečený vo
Výskumnom ústave fotografickej chémie n. p. Foto.
chema. Na báze aplikovanej diazotýpie sa skúša
v zahraničí diazotermografia, kde sa vyvoláva miesto
čpavku teplom.

2.32 Elektrografické materiály

Materiály, potrebné pre elektrografické rozmno·
žovanie sa posudzujú podl'a polovodičov a technológií,
ktoré na ne navazujú:
- Materiál pre využitie sklovitého selénu. V ČSSR sa

vyrábajú selénové desky pre prístroj Pylorys.
- Materiál pre využívanie kysličnika zinočnatého

(zinkoxyd, systém známy pod pojmom elektro·
fax ) .V ČSSR sa už vyrába v skúšobnom množstve.
Sériová výroba bude v r. 1972. Ako podložka sa
užíva papier. Vyhovuje nielen pri zhotovovaní
kópií, ale i ofsetových matric pre menšie náklady.
Firma Harrys'lntertype tlačí, či kopíruje na ma·
teriáloch s kysličníkom zinočnatým, ako citlivou
vrstvou šesťfarebné mapy, včítane poltónov.

- Oblasť materiálov využívajúca organických polovo.
dičov. Sú materiály fy Kalle, Caps.Jeffree atď.
V ČSSR sa nevyrába.

Dalšie procesy sú: elektroterrrwgrafia, využívajúca
infračervené žiarenie, deformačná xerografia, elektro·
statická deformácia plastických vrstiev a pod. [2].

2.33 Termografické materiály

SÚ založené na zmene farebného tónu zlúčenín
účinkom tepla. Tieto papiere sú drahé a majú málo
stabilný obraz. Vyrába ich firma 3M pod názvom
Termofax. Do tejto skupiny patria tiež vrstvy, spra·
cované sposobom adherografickým, nanesené na pa.
pierovej podložke a ďalej materiály, deformovate1'né
účinkami infra1účov tzv. termoplastický záznam od
~yKalle, alebo Keuffel a Essel.

Z uvedeného vyplýva, že latentné elektrické
obrazy vznikajú na základe fotoelektrických, foto-
chemických a termoelektrických javov.

Okrem predpokladov materiálového zabezpečenia
pri zavádzani reprografických metód, je treba uvažo.
vať zabezpečenie potrebnými reprografickými strojmi
a zariadeniami. Reprografické zariadeniaokrem tu·
zemskej výroby (zaťial' v malej miere) sa musia dová.
žať z cudziny. Výroba materiálov a prístrojov v ČSSR
v prvom rade je orientovaná na základe schválenej
koncepcie na diazotýpiu a elektrografiu, na princípe
využívania kysličnika zinočnatého. V oblasti mikro·
filmovej techniky a vačšej časti termografie sa pred.
pokladá závislost na dovoze. Na základe týchto poznat.
kov treba sa rozhodnúť a stanoviť Mrku a hfbku zave·
denia jednotlivých technik, kde hlavným meradlom
bude efektivnosť pri zachovani kvality. Napr. ČKD
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Praha vo svojej koncepcii vypracovala a realizuje
reprografickú linku v hodnote 14 mil. Kčs a predpo-
kladá návratnosť nákladov za tri a pol roka.

Prehrad jednotlivých pristrojov a zariadení je
uvedený v prehradných taburkách [5]. Výber z nich
pre uplatnenie aj v rezorte geodézie a kartografie je
v ďalšej časti.

Pri hodnotení vývoja poznania dá sa predpoklá-
dať, že všetky profesie, hlavne technické a technolo-
gické, budú využívať reprografiu. Preto jej rozvoj
teoretický a výrobný musia sledovať. Proces racionál-
neho skvalitňovania a maximálneho zhospodárnenia
technicko.administratívnych prác je v súčasnej dobe
hlavnou požiadavkou v našom národnom hospodár-
stve. Nové technológie, materiály a pristroje v repro-
grafickej technike umožňujú rýchle a pohotové
zoznamovanie sa s problematikou, ktorú bude nutné
rozpracovať do konkrétnej podoby. Veda i technika
sa rozvíjajú tak 'rýchle, že v súčasnej dobe vzniká
zložitý problém, ako pohotove informovať verejnosť
o dosiahnutých výsledkoch. Čím viac vieme, tým
zložitejšia je orientácia. Technické "SOS" vyvoláva
fakt, vyjadrený v týchto číslach:

v r. 1700 bolo vydávaných periodických
časopisov 5 ks

1900 bolo vydávaných periodických
časopisov 10 000 ks

1960 bolo vydávaných periodických
časopisov . 57 000 ks

1965 bolo vydávaných periodických
časopisov 80 000 ks.

Akademik Nesmejanov uvádza vr.1964, že len
v oblasti chémie je vydávaných 10 000 periodik, v kto-
rých je uvedených 200000 povodných správ, okrem
toho 5000 kníh, 30000 patentov a 2000 prehradov. Ak
by chemik poznal 30 jazykov, prečítal by za 1 hodinu
štyri publikácie, tak by bol za rok schopný prečítať
1/20 všetkých publikácií. Tieto fakty majú odraz na
vývoj materiálov, techniky v každom odbore. Ukazuje
sa, že v etape vedecko-technickej revolúcie možu byť
využité nové poznatky len v podmienkach, kde sa
rozpracovávajú nové metódy ruďmi s kvalifikáciou
prijímať kriticky nové poznatky. Podávať informácie
každého druhu, umožňujú dnes rýchle systémy, ich
vyhIadávania pomocou automatizovaných záznamov,
ktoré sú súčasťou integrovaného informačného systému.
Realizácia tohoto integrovaného informačného systé-
mu aj v ČSSR sa s plnou vážnosťou t.č. pripravuje.
Pri riešení realizácie integrovaného informačného
sy~tému pre rubovornú technickú disciplínu sa využí.
va informatika. Jej úlohou je rozpracovanie metód
archivácie a selekcie dokumentov. Nejperspektívnejšia
metóda archivácie a selekcie dokumentov je možná
použitím mikrofilmu. Mnohé problémy teórie a praxe
rozmnožovacích, archivovacích, vyhradávacích systé-
mov boli už vyriešené, vyvinuté a splňujú požiadavky
na rýchle vyhotovenie obrazove dokonalej kópie
z originálov či mikropodkladov.

Na základe reprografických materiálov a techník
vzniklo mnoho systémov, ktoré čakajú na realizáciu
podra špecializovaných požiadaviek v oblasti riadenia,
výroby, automatizácie a archivovania. Jedným z nich
je napr. reprografické stredisko (RS) GR ČKD Praha.
Pre potreby rezortu geodézie a kartografie sa bude
musieť toto nutne prisposobiť. Úlohou RS bude:

- technická dokumentácia,
- zaistiť kvalitnú tlač využitím moderných písacích

strojov, fotosádzacích prístrojov a ďalšej reprogra-
fickej techniky,

- vykonávať všetky fotografické práce,
- vykonávať vazbu dokumentov, správ atď.,
- zaistiť a doplňovať mikrofilmový archív.

Pracovisko musí byť vybavené technikou, zabez-
pečujúcou optimálny technologický postup. Usporia-
danie strediska musí byť také, aby sledovalo techno-
logický postup a tvorilo tri menšie samostatné celky,
a to:

- mikrofilmovacie,
- rozmnožovacie,
- manipulačné.

1 miestnosť pre krokovú kameru, napr. typ
MBS-70 (MlCROBOX), Zeiss - DOKUMA-
TOR DA-5 a priebežnú kameru MAXIMA-
SINGLE, model 200jMS (MICROFILM-
FOTOSTAT) 40 m2

1 miestnosť pre príjem originálov, kontrolu
a evidenciu, kódovanie 30 m2

1miestnosť pre fotolaboratórium s vyvolávacím
automatom, zvatšovací pristroj MEOPTA,
vyvolávací stOl pre klasickú fotografiu a ko-
pírku DĚLBA 35 m2

1 miestnosť pre fotosadzbu, vybavenú foto-
sádzacím strojom DIATYPE 6 m2

3.22 Rozmnožovacie stredisko:

1 miestnosť pre príjem podkladov 20 m2

1 miestnosť - kopírňa:
1 xerografický pristroj ERA-2 s prípravou
ofsetových matríc,
1 elektrostatický prístroj RP 234
(MlCROB0X),
1 elektrokopírovací prístroj COSTAR
MEOPTA Bratislava,
1 kopírovací rám typ PRINTAPHOT,
1 vyvolávací stOl pre fotomechanické spraco-
vanie ofsetových matric,
1 termografický prístroj pre prípravu matric
pre liehové rozmnožovanie,
1 prístroj FILMAC 400 B čsl. výroby zn.
MEOMAX 40 m2

1 miestnosť - strojovňa:
1 ofsetový stroj ROMINOR a ROMAYOR
1 elektrický rozmnožovací blanový stroj
1 elektrický rozmnožovací liehový stroj 60 m2
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1 miestnosť - kniháreň:
kompletné zariadenie pre znášanie -
LINDACO
zošívačka
orezávací prístroj
perforovací prístroj

1 miestnosť - expedícia
1 miestnosť - pre písanie

3.23 Ostatné miestnosti:

1 miestnosť vedúceho
1 miestnosť pre vstupnú kontrolu (denzito.
meter, čítací přístroj) 30 m2

1 miestnosť pre archív mikrofilmov v kotúčoch
a diernych štítkoch 30 m2

1 miestnosť pre sklad materiálov a náhradných
dielov 30 m2

1 miestnosť pre porady 25 m2

1 miestnosť šatne, WC, umyvárne 30 m2

Spolu: 500 m2

60 m2

20 m2

20 m2

dl
.!II

Oudzia. mena•• Názov prfstroja. Kčs.s (prlbližne)QPo.

1 Kroková kamera
MB-MBS-70 US $ 8000,- -

2 Kroková kamera
DOKUMATOR
DA-5 - 90000,-

3 Priebežná kamera
MAXIMA·
SINGEL
model 200/MS US $ 5 000,- -

4 Univerzálny vyvo-
lávací automat
MICROBOX
R 3516 DM 9600,- -

5 Zvatšovací prístroj
MEOPTA,
MAGNIFAX
6x 9 - 1050,-

6 Kopírka.
DĚLBA 24x 30 - 4000,-

7 Fotosádzací prístroj
DIATYPE US $ 7 600, -

8 DENZITOMETER
DMZ-4 US $ 412,- -

9 Čítací prístroj
MEOPTA - neocenený

10 ERA·2 xerogra-
fický prístroj
(A3) - 64000,-

11 Elektrostatický
prístroj
MICROBOX
RP 234 US $ 5000,- -

12 Elektrokopírovací
prístroj COSTAR
Meopta Bratis-
lava - neocenený

13 MEOMAX·
MEOPTA Přerov - 48000,-

14 Kopírovací rám
DĚLBA K 53 b. - 9750,-

15 Vyvolávací stol pre
fotomech. prenos - 1800,-

16 Vyvolávací stol pre
klasickú foto-
grafiu - 3000,-

Nakofko všetky práce sa nemožu pre začiatok
mikrofilmovať, vybavenie tohoto strediska by malo
byť napojené na velké reprodukčné fotografické apa-
ráty a zariadenia pre reprodukciu máp vefkých mierok,
nachádzajúce sa v ústavoch, alebo v podnikoch. Ako
vybavenie sa navrhuje kroková kamera MICROBOX
vhodná pre práce, vyžadujúce zvýšenú presnosť na
film 70mm široký. Ďalej kamera, vhodná pre technickú
dokumentáciu DOKUMATOR DA-5 na 35 mm široký
film. Pre spisovú dokumentáciu na film 16 a 35 mm je
navrhnutá kamera MICROFILM-FOTOSTAT model
200/MS. Technické požiadavky pre úspešnú prácu
v tomto stredisku sú: bezprašnosť, vetratemosť
miestnosti, miestnosť bez otrasov, dokonalé zatemne.
nie, steny natreté nelesklou tmavou nezmývatemou
farbou, osvetlenie miestnosti nepriame, výška miest·
nosti 3 m. V rozmnožovacom stredisku musia byť dve
častí. Jedna časť pre zhotovenie malého množstva
kópÍÍ a tlačových fólií a druhá ěasť zariadená pre
ofset malých rozmerov.

dl
.!II

Cudzia lj1ena•• Názov prfstroja. KčsQ

'O (prfbližne)
p..

17 Sušiacaskrinka na
filmy K 42 - 3400,-

18 Expozičné. hodiny - 600,-
19 Reportážny reflek·

tor DĚLBA
K 933 - 4500,-

20 Rezačka páková
31 cm - 215,-

21 Presvetlovací stól
K 50 B - 6750,-

22 LINDACO·
viazacie - 2500,-

23 LINDACO·
S Krstrásacie 875,- -

24 Strojné nožnice
MAXIMA 1
ADAST, dížka
noža 85 cm - 22000,-

25 Zošívačka elektrická
VEB· Leipziger-
Buchkindr-
maschienen·
werke - 23000,-

26 Montážne zariade-
nie VIEWER
MOUNTER US $ -I 008,- -

2'1 Termokopírovací
prístroj .
Koh-i-noor
České Budějovice - neocenený

Elektrický liehový
28 rozmnožovač - neocenený

Ofsetový stroj
29 ROMINOR:

ADAST - 9000,-
Ofsetový stroj
ROMAYOR

30 ADAST - 50000,-
Elektrický blanový

31 rozmnož. stroj
CYKLOS - 4860,-
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Čiastková výskumná správa [7] rieši základný
problém mikrodokumentácie na strediskách geodézie
s otázkou, čo mikrofilmovať. V štádiu riešenia sú otáz-
ky ako a čím. Tieto otázky pbmahajú riešiť práce
[3], [4], v ktorých sa uvádza, z akých hIadísk musia
byť tieto mikrofilmovacie práce vykonávané. Pritom
sa treba zamerať hlavne na:

- optickú hustotu mikronegatívov,
- otázku výberu prístrojov, ktorým čo robiť a na aké

filmové materiály,
- otázku možných pomerov zmenšenia.

Na rozmerové deformácie mikrofilmového obrazu
najviac vplýva subjektívne nastavenie pomeru zmen-
šenia, hrúbka podložky mikrofilmovaného originálu
a deformácia snímaného podkladu [3]. Na práce,
vyžadujúce zvýšenú presnosť, zásadne sa doporučuje
film 70 mm šírky. Pri skúškach se 70 mm filmom
MICROBOX, patriaci k filmom dobrej kvality, de-
formácia mikronegatívu je kolísavá. V overovacích
skúškach sa musí dospieť k jednoznačnému stanovisku.
Predbežne sa ukazuje, že zatiaI sa vermi presné
mapové originálynemóžu mikrofilmovať. Hod-
noty deformácií na zvačšenom obraze z mikrofilmu
70 mm širokého, na rozmerovo stály fototechnický
materiál sa u nás zatiaI jednoznačne nezistili.

Využívanie rozmnožovania máp z mikronegatívov
vyžaduje splniť náročné požiadavky, kladené na
presnosť pri vyhotovovaní mikronegatívov a spatne
zviičšeného obrazu. V budúcnosti sa však dá predpo-
kladať, že problém v závislosti na vývoji bude riešiteI.
ný aj pre grafické, na presnosť náročné predlohy v re·
zorte geodézie a kartografie. Napriek tomu treba
uvažovať o zriadení, resp. dobudovaní RS, kde by sa
s výhodou pomocou novej techniky dokumentoval
katastrá1ný operát, operát evidencie nehnuteIností,
THM atď. Pri tejto príležitosti treba poznamenať, že
u nás doteraz nie je uzákonený mikrofilm ako právo·
platný dokument. Uzákonenie mikrofilmu, ako právo-
platného dokladu, majú v USA, Nórsku a NSR.
Archívne doklady a spisy musia byť uschovávané
a vedené podIa zákonných predpisov a opatrení.
K správnejšiemu riešeniu využitie poznatkov o repro·
grafii dá sa prísť voviičšom kolektíve za spolupráce
pracovníkov z teórie, rozvoj a a, praxe. Zabráni' sa
prípadnej gigantománii a predíde sa prípadným
chybám.

Do redakcie došlo 23. 3. 1970
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Doporučení k publikaci výsledků
disertačních prací

Z Če~kého vysokého učení technického v Praze,
nositele Rádu republiky, fakulty stavební, směru
zeměměřického, se oznamuje:

Komise pro obhajoby kandidátských disertačních
prací z oboru 0150 - Geodézie na stavební fakultě
éVUT v Praze doporučuje uchazečům o vědeckou hod-
nost kandidáta věd, aby ještě před dokončením diserta-
ce publikovali podstatnou část nebo výsledky své
disertační· práce v některém vědeckém nebo odborném
časopise, v tuzemsku nebo v zahraničí. *)

Prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl,
proděkan zeměměř. směru pro vědu a výzkum

*) Poznámka redakce GaKO: Rádi vyhovíme
a v zájmu věci, sledující zvýšení úrovně kandidátských
disertačních prací, se vynasnažíme o přednostní projed-
nání a publiko:vání článků zpřipravovaných disertačních
prací.
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Tabulky pro výpočet délek z paralákticky
měřených úhlů

Ing. Zdeněk Valtr,
Státni ústav dopravniho projektováni,

Praha

Dosud běžně uživané tabulky pro výpočet délek
z paralakticky měřených úhlů nemaji přimou kontro-
lu výpočtu a jejich rozsah je omezen na délky přes
8 resp. 10 metrů. Byly proto navrženy nové tabulky,
které umožňuji počitat délky od 3 m dvojim nezávis-
lým způsobem s přesnosti na 1 mm resp. 0,1 mm.
Vyžaduji však užiti počitaciho stroje (stači Curta).
Někteří uživatelé jich mohou také užit jako doplňku
k existujicim tabulkám Wildovým li Zeissovým, a to
právě pro nejmenši obor délek D, které na uvede-
ných tabulkách nejsou zastoupeny, popř. nemaji při-
měřenou výpočetni přesnost. Na tyto nejkratši vzdá·
lenosti však jsme povinni myslet proto, že se vyskytuji
např. v inženýrské geodézii, pak u paralakticky měře·
ných základen a někdy i při vytyčováni.
Při prvnim způsobu se výpočte délka D ze vzorce

AD=-· _.,
ClCII

kde A = ClCIIcotg; je funkce tabulkovaná v tab. 1

s krokem 0,111a s jednocifernou tabulkovou diferenci.
Délka D je vypočtena s přesnosti na 1 mm.

Při druhém výpočtu se urči D ze vzorce

D = 2ell _~1),
ClCII

2ell CIC
kde ~ = -- - cotg - Je tabelována rovněžClCII 2
v tab. 1. Jeji tabulková diference je malá a má prak.
ticky lineárni průběh, protože křivky y = cotg x

á Y = ~, jejichž rozdU se ve funkci ~ uplatňuje,
x

se s rostoucim x od sebe velmi pomalu vzdaluji. Délka
D je v tomto případě vypočtena s přesnosti na 0,1 mm.
Téměř lineárni průběh funkce ~ umožňuje výpočet

délky s přesnosti na 0,1 mm i bez tabulky 1 podle
vzorce

kde k je v tab. 2. Pro většinu v praxi se vyskytujícich
úhlů je k = 0,0026 20.

V tabulce 3 jsou uvedeny základní údaje o tabul-
kách Wildových, Zeissových a nově navržených.
Vedle většího oboru délek, vyšši přesnosti a mož.

nosti nezávislé kontroly jsou nově navrhované tabul·
ky přehlednějši.

1) Při úhlech CIC< 111se bere konstanta· 2ell =
= 127,323954 ... s většim počtem desetinných mist.

, 127,32395 -kClC1I2
2)nebo upraveneho na tvar D = -------.

ClCII
Výraz 127,32395 - kClCII2 se rovná tabulkované funkci
A, je však určen s větši přesnosti.

1. Prvni způsob (s tabulkovanou funkcí A) podle
A

vzorce D =--ClCII
CIC= 1,8435611

A pro 11180".
4,4" .

A pro 1,84 35611

D = 127,3146
!,84356

.127,315
04

.127,3146

2. Druhý způsob (s tabulkovanou funkci M podle

D
127,32395 A

vzorce = ----. - u
ClCII

CIC= 6,7462411
~ pro 61170".

4,6"
0,'0176

.+ on
-~ pro 6,74 624g. .-0,0176 tI

127,3239 = 1887332
6,74624 '

D = 18,85563

3a) výpočet bez tabulky 1 pódlevzorce
D = 127,32395 kClCII

ClCII
CIC= 8,1589211

k pro 811. . . . . . . . . 0,002620
- kClCII = -0,002620 X8,15892 =- 0,0213 8

127,32395 = 15 6054 9
8,15892 '

D = 15,5841 1

3b) Výpočet bez tabulky 1 podle vzorce
D = 127,32395 - kClCII2

ClCg
CIC= 8,1589211

k pro 811. . . . . . . .. 0,0026 20
-kClC1I2 =-0,002620x8,158922= -0,17441

+127,32395

127,32395 - kClCII2 = 127,14954
(porovnej s A)

D = 127,14954 = 155841 1
8,15892 '

Provádime-li oba výpočty (podle 3a i 3b) bez ta-
bulky 1, neni přitom kontrolována hodnota k, na níž
musime dát pozor.

Lektorova!: Ing. Dr. Karel Kučera, CSc.,
VÚGTK v Praze
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~\111213
1 0,1 I

0'r'32 0,20,40,6
3 0,3

T'4 0,4O, 1,2
5 0,51,01,5
6 0,61,21,8
7 0,71,42,1
8 0,81,612,4
9 0,91,8

1

2,7

~\ 1
4

1
5[6

1 0,410,510,6
2 0,81,01,2
3 1,21,51,8
4 1,62,02,4
5 2,02,53,0
6 2,43,03,6
7 2T~4,28 3,24,04,8
9 3,64,55,4

~

d d~d d-A-tl- A LIglO - +

0,00127,3240 0,0000
1--3

10 3239 1 03 2
20 3238 1 05 3
30 3237 2 08 2
40 3235 2 10 3
50 3233 3~360 3230 3 16 2
70 3227 4 18 3
80 3223 5 21 3
90 3218 24

5--2
1,00127,3213 0,00260 __ 3
10 321 1 29 3
20 320 O 32 2
30 320 1 34 3
40 319 1 37 2
50 318 1~3
60-3Ir 1 42 2
70 316 1 44 3
80 315 1 47 3
90 314 50

1--2
2,00127,313 0,0052

1 --- 3
10 312 1 55 3
20 311 1 58 2
30 310 1 60 3
40 309 1 63 2
50 308 2~360 306 1 68 3
70 305 271280 303 1 73 3
90 302 76

2--3
3,00127,300 0,0079

1-- 2
10 299 2 81 320 297 2 84 230 295 1 86 340 294 2 89 350 292 2~ 260 290 2 94 370 288 2 97 280 286 2 0,0099 390 284 0,0102

2--3
4,00127,282 0,0105

2-- 2
10 280 2 07 320 278 2 10 330 276 3 13 240 273 2 15 350 271 2~ 260 269 3 20 370 266 2 23 380 264 3 26
90 261 2~

2
3

5,00127,259 0,0131

-;y; - -- +
5,00127,259 0,0131
-- -- 3--3

10 256 3 34 2
20 253 3 36 3
30 250 2 39 2
40 248 3 41 3
50 245 3~360~ 3 47 2
70 239 3 49 3
80 236 3 52 2
90 233 54

-- ----- 3--3
6,00127,230 0,0157
-- -- 3 __ 3

10 227 4 60 2
20 223 3 62 3
30 220 3 65 3
40 217 4 68 2
50 213 703.___ 3
60 210 4 73 3
70 206 3 76 2
80 203 4 78 3
90 199 81

-- -- 3--2
7,00127,196 0,0183
-- -- 4--3

10 192 86
20 188 4 88 2
30 184 4 91 3
40 181 3 94 3
50 177 4 96 2
60-m 4--34 0,0199 3
70 169 4 0,0202 2
80 165 4 04 3
90 161 07

--- -- 5--3
8,00127,156 0,0210
-- --- 4-- 2

10 152 4 12 320 148 4 15 230 144 5 17 340 139 4 20 350 135 5-~ 260-w 4 25 370 126 5 28 280 121 4 30 390 117 33
-- -- 5----3
9,00127,112 0,0236
-- -- 5--2

10 107 5 38 320 102 5 41 330 097 4 44 240 093 5 46 350 088 5~ 260- 083 5 51 370 078 6 54 380 072 57
90 067 5 59 2

-- -- 5-- 3
10,00127,062 0,0262

~I I~i d
A LI -

+
10,00127,06 0,0262
-- -- 0--2

10 06 1 64 3
20 05 O 67 3
30 05 1 70 2
40 04 O 72 3
50 04 1~360 03 1 78 270 02 O 80 3
80 02 1 83 3
90 01 86

-- --- 0--2
11,00127,01 0,0288
---- 1 __ 3

10 00 O 91 2
.20 127,001 93 3
30 126,991 96 3
40 98 O 0,0299 2
50 98 1 0,0301 3
60 97 O 04 2
70 97 1 06 3
80 96 1 09 3
90 95 12
-- -- 0---2
12,00126,95 0,0314
.-- -- 1--3

10 94 1 17 3
20 93 O 20 2
30 93 1 22 3
40 92 1 25 3
50 91 0~260---m 1 30 3
70 90 1 33 2
80 89 O 35 3
90 89 38

-- --- 1 --- 3
13,00126,88 0,0341
-- -- 1-_2

10 87 O 43 3
20 87 1 46 2
30 86 1 48 3
40 85 O 51 3
50 85 1 __ !Ji 2
60 ---8-4 1 56 3
70 83 1 59 3
80 82 O 62 2
90 82 64

-- -- 1--3
14,00126,81 0,0367
-- -- 1.--·3

10 80 O 70 2
20 80 1 72 3
30 79 1 75 240 78 1 77 350 77 O~ 360-'[7 1 83 270 76 1 85 380 75 88
90 74 1 90 2

1-- 3
15,00126,73 0,0393

15,001126,73 0,0393
-- -- 0--3

10 73 1 96 2
20 72 1 0,0398 3
30 71 1 0,0401 3
40 70 1 04 2
50 69 0~3
60 69 1 09 3
70 68 1 12 2
80 67 1 14 3
90 66 17

-- -- 1--2
16,00126,65 0,04191 ___ 3

10 64 O 22 2
20 64 1 24 3
30 63 1 27 3
40 62 1 30 2
50 61 1~3
60 60 1 35 3
70 59 1 38 2
80 58 O 40 3
90 58 43

-- --- 1 ___ 3
17,00126,57 0,0446
-- -- 1-_2

10 56 1 48 3
20 55 1 51 3
30 54 1 54 2
40 53 1 56 3
50 52 1_~260 -~ 1 61 3
70 50 1 64 3
80 49 1 67 2
90 48 69

-- --- 1-- ~
18,00126,47 0,0472
-- -- 0 __ 2

10 47 1 74 3
20 46 1 773
30 45 1 80 2
40 44 1 82 3
50 43 1.~360 42 1 88 2
70 41 1 90 3
80 40 1 93 3
90 39 96

-- -- 1 __ 2
19,00126,38 0,0498
-- -- 1 __ 3

10 37 1 0,05013
20 36 1 042
30 35 1 06 3
40 34 1 09 2
50 33 1---.!!3
60 32 1 14 2
70 31 1 16 3
80 30 19
90 29 1 22 31 __ 2

20,00126,28 0,0524
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D = 127,32395 _ LI
<xII

20,00 126,28 0,0524
-- -- 2 --- 3

10 26 1 27 3
20 25 1 30 2
30 24 1 32 3
40 23 1 35 3
50 22 1~2
60 21 1 40 3
70 20 1 43 3
80 19 1 46 2
90 18 48

-- -- 1_-3
21,00 126,17 1 ?~0551 2

10 16 1 53 3
20 15 2 56 3
30 13 1 59 2
40 12 1 61 3
50 11 1 64 3
60 ---w 1 ~2
70 09 1 69 3
80 08 1 72 2
90 07 74

-- -- 2 __ 3
22,00 126,05 0,0577

1 __ 3
10 04 1 80 2
20 03 1 82 3
30 02 1 85 3
40 01 1 88 2
50 126,00 2 90 3
60 125,98 1 - 93

3
70 97 1 96 2
80 96 1 0,0598 3
90 95 0,0601

1 __ 2
23,00 125,94 0,0603

2_~3
10 92 1 06 3
20 91 1 09 2
30 90 11 11 3
40 89 2 14 3
50 87 1 17 2
60 -S6- 1 ---:l9

3
70 85 1 22 3
80 84 1 25 2
90 83 27

_.- -- 2 -- 3
24,00 125,.81 0,0630
-- -- 1 ___ 2

10 80 1 32 3
20 79 2 35 3
30 77 1 38 2
·40 76 1 40 3
50 75 1 43 3
60 -U 2 46 2
70 72 1 48 3
80 71 1 51
90 70

2~
3
2

25,00 125,68 0,0656

! d d~I A
- LI -
- +

25,00 125,68 0,0656
-- -- 1--3

10 67 1 59 3
20 66 2 62 2
30 64 1 64 3
40 63 1 67 2
50 62 2~3
60 60 1 72 3
70 59 1 75 2
80 58 2 773
90 56 80

-- -- 1--3
26,00 125,55 0,0683
-- -- 1 __ 2

10 54 2 85 3
20 52 1 88 2
30 51 2 90 3
40 49 1 93 3
50 48 1 96 2--

2 0,0698 360 47
70 45 1 0,0701 3
80 44 2 04 2
90 42 06

-- -- 1-_3
27,00 125,41 0,0709

1-_3
10 40 2 12 2
20 38 1 14 3
30 37 2 17 3
40 35 20 2
50 34 1 22

32--
60 -a2 1 25 3
70 31 2 28 2
80 29 1 30 3
90 28 33

-- -- 2 ___ 2
28,00 125,26 0,0735

1 __ 3

10 25 1 38 3
20 24 2 41 2
30 22 1 43 3
40 21 2 46 3
50 19 1_~ 2
60 18 2 51 3
70 16 1 54 3
80 15 2 57 2
90 13 59

-- -- 2 __ 3
29,00 125,11 0,0762

2-- -- 1 __

10 10 2 64 3
20 08 1 67 3
30 07 2 70 2
40 05 1 72 3
50 04 2 75 3
60 02 1 78 2
70 125,01 2 80 3
80 124,99 2 83 3
90 97

1~ 2
30,00 124,96 0,0788

" d Id
-- A - LI 1+g[o -
30,00 124,961 0,0788
-- -- 2--3

10 94 1 91 3
20 93 2 94 2
30 91 1 96 3
40 90 2 0,0799 3
50 88 2 0,0802 2
60 86 1 04 3
70 85 2 07 3
80 83 2 10 2
90 81 12

-- -- 1--3
31,00 124,80 0,0815
-- -- 2 __ 3

10 78 1 18 2
20 77 2 20 3
30 75 2 23 2
40 73 1 20 3
50 72 2~3--
60 70 2 31 2
70 68 1 33 3
80 67 2 36 3
90 65 39

2--' 2
32,00 124,63 0,0841
-- -- 2 --- 3

10 61 1 44 3
20 60 2 47 2
30 58 2 49 3
40 56 1 52 3
50 .55 2~2
60 --ga 2 57 3
70 51 2 60 2
80 49 1 62 3
90 48 65

-- -- 2--3
33,00 124,46 0,0868

2--.2
10 44 1 70 3
20 43 2 73 3
30 41 2 76 2
40 39 2 78 3
50 37 2~3
60 35 1 84 2
70 34 2 86 3
80 32 2 89 3
90 30 92

-- -- 2 __ 2
34,00 124,28 0,0894

1 __ ~ 3
10 27 2 0,0897 3
20 25 2 0,0900 2
30 23 2 02 3
40 21 2 05 3
50 19 2~ 2
60 17 1 10 3
70 16 2 13 3
80 14 16

290 12 2 182 __ 3
35,00 124,10 0,0921

" d d

~
A - LI -- +

35,00 124,10 I 0,0921
--2 --3

10 0812 24 2
20 06 2 26 3
30 04 1 2!J 3
40 03 2 32 2
50 124,01 2~3
60 123,99 2 37 3
70 97 2 40 2
80 95 2 42 3
90 93 .45

-- -- 2 --- 3
36,00 123,91 0,0948

.__ 2 --- 2
10 89 2 50 3
20 87 1 53 3
30 86 2 56 2
40 84 2 58 3
50 82 2~3
60 -so 2 64 2
70 78 2 66 3
80 76 2 69 3
90 74 72

-- --- 2--2
37,00 123,72 0,0974
-- -- 2-- 3

10 70 2
77 3

20 68 2
80 2

30 66 2
82 3

40 64 2 85 3
50 62 2-~ 2
60 --60 2 90 3
70 58 2 93 3
80 56 , 96 2
90 54 2 0,0998

-- -- 2--3
38,00 123,52 0,1001
-- -- 2 __ 3

10 50 2 04 2
20 48 2 06 3
30 46 2 09 3
40 44 2 12 2
50 42 2~ 3
60 40 2 17 2
70 38 2 19 -3
80 36 2 22 3
90 34 25

-- -- 2 __ 2
39,00 123,32 0,1027
-- -- 2. __ 3

10 30 2 30 3
20 28 3 33 3
30 25 2 36 2
40 23 2 38 3
50 21 2~ 3
60 19 2 44 2
70 17 2 46 3
80 15 2 49 3
90 13 52 2

2--
40,00 123,11 0,1054

~\111213
1 0,110,20,3
2 0,20,4 0,.6
3 0,3 0,6 0,9
4 0,4 0,8 1,2
5 0,5 1,0 1,5
6 0,6 1,2 1,8
7 0,7 1,4 2,1
8 0,8 1,6 2,4
9 0,9 1,8 2,7

~\ll1213
1 0,4 0,5 0,6
2 0,8 1,0 1,2
3 1,2 1,5 1,8
4 1,6 2,0 2,4
5 2,0 2,5 3,0
6 2,4 3,0 3,6
7 2,8 3,5 4,2
8 3,2 4,0

1

4,8
9 3,6 4,55,4
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"g I k

O
0,0026 20

18
0,0026 22

23
0,0026 25

28
32

0,0026 28
0,0026 30

34,5
0,0026 32

37
0,0026 34

39
0,0026 35

40

TabulkY Počet Obor délek a úhlů Výpočetní přesnost délky Tabulkový krokstran
.

Wildovy 25 850m-IO m I dm: 850m-230m lOcev mezích 0,15g- 5,15g
0,15g-12,50g I cm: 230m-100m le v mezích 5,00g -12,50g

Imm: 100m- 10m

Zeissovy II 1.270m-8m I dm : 1.270m-360m 10cevmezích O,IOg- 3,40g
0,IOg-15,70g I cm: 360m- 90m le v mezích 3,40g-15,70g

Imm: 90m- 10m
O,lmm: 10m- 8m

nově 2 větší než 3 m I mm : v 1. způsobu O,lg v mezích Og-40g
navržené do 40g 0,1 mm : v 2. způsobu

Z Koordinační rady Českého úi'adu geo-
detického a kartografického a Slovenské
správy geodézie a kartografie

Ve dnech 9. a 10. 6. 1970 se konalo v Bratislavě
páté zasedání Koordinační rady ČÚGKa SSGK, na kte-
rém byly projednány závažné materiály z oblasti tvorby
cen, vědeckotechnického rozvoje, evidence nemovitostí
a zahraničních styku.

V oblasti tvorby cen bylo přijato doporučení zpra-
covat zásady dlouhodobé' koncepce tvorby cen v geo-
dézii a kartografii a projednat je' na příštím zasedání
rady. Dohoda o financování úkolu, technického rozvoje
a předávání výsledku výzkumných a vývojových prací,
kterou vypracovaly útvary obou ústředních úřadu, byla
projednána a schválena. Členové Koordinační rady vy-
slechli zprávy o účasti pracovišf Č'ÚGKa SSGK při sčí-
tání lidu, domu a bytu v roce 1970 a o stavu komplex-
ního zakládání evidence nemovitostí. Bylo doporučeno,
aby oba ústřední úřady vypracovaly a k projednání
v příštím zasedání rady předložily celostátní přehled
o současném stavu komplexního zakládání EN a návrh
úprav k jeho zlepšení.

Byla přijata opatření k zajištění úkooJů s,ofljské
konference geodetických služeb socialistických státťl. a
schválen protokol z porady expertu geodetických služeb
socialistických státťl. o gravimetrických pracích v Buda-
pešti. Náměstek ředitele SSGK s. Ing. Lenko informoval
o účasti na V. kartografické konferenci ICA ve Strese
a o účasti na VI. poradě vedoucích VTS socialistických
státu ve Varně. Byla vyslechnuta zpráva o uspořádání
mezinárod:ního fotogrammetrického sympozia v Bratisla-
vě ve dnech 1.-3. září 1970, které pořádá ČSVTS jako
nositel členství v Mezinárodní fotogrammetrické společ-
nosti a doporučeno, aby ČÚGK i SSGK přispěly k za-
bezpečení úspěšného prťíběhu sympozia.

Závěrem jednání s. Ing. Koubek předal funkci před~
sedy KR s. Ing. O. Michalkovi ve smyslu dohody ze dne
26. 6. 1969, podle které od 1. 7. 1970 má funkci před-
sedy KR po dobu 1 roku vykonávat ředitel SSGK. Sou-
časně s. Ing. Koubek poděkoval všem členťl.mKR za je-
jich dosavadní práci. Předběžné datum příštího zasedá-
ní KR bylo stanoveno na konec září 1970, místem setká-
ní má být Bratislava.

Ing. Franti§ek Ctí.lek,
ta/emnfk rady

K úmrtí Dr. Ing. Josefa Růžičky
(15.3.1887 - 5.6. 1970)

92 Růžička: 528(05)

Řady starších zasloužilých zeměměřičských inže-
nýrů opustil 5. června t. r. třiaosmdesátiletý Dr. Ing.
Josef Růžička, em. přednosta zeměměřičskéhoodboru
ZNV v Bmě, dlouholetý redaktor našeho odborného ča-
sopisu "ZeměIlJěřického věstníku" a první docent foto-
grammetrie v Ceskoslovenské republice na Vysoké škole
zemědělské v Bmě, jehož jméno mnohým, zejména
mladším zeměměřičským inženýrům dnes již bohužel
mnoho neříká.

Dr. Růžička se neomezoval jen na těžkou a odpověd-
nou služební činnost u ZNV v Brně, nýbrž pracoval
nepřetržitě jedenáct roků (1923-1934) jako odpovědný
a vynikající redaktor ZV, který přispěl značně ke stme-
lení zeměměřičů. Během jeho redaktorování se stal ZV
vědeckým časopisem vysoké mezinárodní úrovně.

. I jeho vědecká erudice v oboru fotogrammetrie se
projevila u něho záhy po získání československé samo-
statnosti, a to s neúnavností a přesností jemu vlastní,
která byla vypěstována a určována jeho posláním. Za
svou disertační práci ,,0 vnitřní orientaci měřických
fotokomor" získal 30. června 1934 na ČVUT v Praze
doktorát technický.ch věd. Zvláštní novinkou bylo pro-
studování důsledků zkreslování objektivu a návrh na
jeho početní a mechanické odstraňování. Tento způsob
byl později použit některými výrobci fotogrammet,ric-
kých přístrojů.

Celým svým životním elánem pracoval rovněž na
rozšíření zeměměřického vysokoškolského studia na
našich vysokých školách technických. V této snaze byl
důstojným spolupracovníkem prof. Petříka, Ryšavého,
Fialy a celé řady ostatních spolubojovníků seskupený~h
kolem býv. Spolku českých zeměměřičů. V té době dr.
Růžička bojoval statečně s lidskou povrchností a na-
mnoze i zlovolností. Zlepšení postavení dnešních
zeměměřičských inženýrľl nutno i z větší části přičíst
k dobru zemřelého. Staral se také o mladý dorost tím, že
je nabádal k odborné a spolkové činností a k publiko-
váni.

Jeho velikou vášní byla systematická práce, ne-
smlouvavá pevnost a touha po pravdě.

Jeho odchodu želí všichni, kdo ho znali a měli
příležitost spravedlivě zhodnotit jeho odborné vědomosti
a snahy.
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Mezinárodní symposium "Geodézie
a fyzika Země" ,Potsdam (NDR),
6. - 9. S. 1970

Symposium bylo pořádáno při příležitosti 100letého
juhilea založení světově proslulého ústavu v Postupimi
(Geodll.tisches Institut Potsdam) v r. 1870. Jeho ideové
počátky vznikly při mezinárodním "Středoevropském
stupňovém měření" započatém v r. 1862 a významném
l pro čs. geodézii. Prvním úkolem nového institutu bylo
právě vědecké vedení stupňového měření. Nemenší vý-
znam měl zde vznik prvního civilního geodeUckého
ústavu snad v celé Evropě (vedle řady již existují-
cích vojenských "zeměpisných'" ústavů), i ~dyž jeho
prvním presidentem byl generál (již v penzi} Baeyer,
současně vedoucí stupňového měření. Ve vedení ústavu
se často vyskytují nejproslulejší němečtí geodeti (Hel-
mert, Kruger, Kohlschutter, Eggert, Schmehl, Boltz,
MUhlig, Pavel, Reicheneder, Peschel). Účastníci sympo-
sia si mohli se zájmem prohlédnout dokonale vybavená
oddělení pro metrologii, časovou službu, tíhová měření,
pozorování satelitů, slapovou stanici. V těchtoodděle-
nich svého času pracovali i učitelé katedry vyšší geo-
dézie ČVUT v Praze a další čs. geodeti z praxe. Jubi-
lejní oslava byla však i labutí písní slavného jména
ústavu, který se nyní začleňuje jako geodetické oddě-
lení do ústavu "Fyzika Země" (Zentralinstitut Physik
der Erde) při Německé akademii věd. Dnešním presi-
dentem institutu je geofyzik Stil1er, geodetické oddě-
lení vede Kautzleben.
Kromě značného počtu geodetů a geofyziků z NDR

se symposia zúčastnilo 39 hostů ze zahraničí: záp. Ber-
lín (2), Bulharsko (3), ČSSR (8), Itálie (1), Maďar-
sko (4), NSR (8), Polsko (3), Rakousko (1), SSSR (9).
Překvapující byla neúčast z neněme,ckých kapitalistic-
kých zemí [prof. Marussi byl ve funkCi pre.sidenta Me-
zinárodní geodetické asociace).
Předneseno bylo 31 referátů, provázených krátkými

ale často velmi živými diskusemi. Náplní byla účast
geodézie při geofyzikálním průzkumu planety Země.
Geodetické metody nejen určují geometrické a mecha-
nické parametry Země (velikost, tvar, rozložení hmo-
ty], ale musí zachycovat i odchylky od normálního sta-
vu a dynamické změny (nepravidelnost rotace, perio-
dické i systematické pohyby 'zemské kůry, anomálie
a změny tíže) svědčící o pohybu hmoty v atmosféře
i v nitru Země. Prostředkem jsou triangulace, nivelace,
astronomická a gravimetrická měření, horizontální ky-
vadla, pozorování nepravidelností v dráze umělých
družic.
Přednesené referáty se týkaly těchto témat: účast

geodézie v geofyzice (Kautzleben), odhad rozdělení
hmoty v nitru Země (Stiller, Barta, Mundt, Wirth), izo-
stazie (Vyskočil, Arnold], tíhová konstanta (Sagitov),
pohyb hmoty v zemském p,lášti (Walzer, Hofer), nepra-
videnost rotace Země (Hemmleb, Kruger), slapy (Ens-
lin, Simon], astronomická měření (Bohme, Steinert,
Wll.chter), ,využití satelitů k určení tíhových anomálií,
geocentrických souřadnic a měření oblouku Arktis-
-Antarktis (Arnold, Stange, Žongolovič), absolutní urče-
ní tíže (Schiiler), 'prostorové zobrazení (Kašpar), roz-
měry a tvar Země (Ledersteger, Cllristov), řešení pro-
blému Moloděnského (Moritz), generalizace normálních
výšek (Pick), topografická redukce (Arnold), statistic-
ký model tížnicových odchylek (Grafarend), tíže a
struktura zemské kůry (Groten), vertikální pohyb zem-
ské kůry (Thurm, Bankwitz). Obsah referátů je cen-
ným pramenem informací a symposium je přínosem
pro světovou geodézii. Prof. Bohm

VI. medzinárodný kurz inžinierskych
meraní vysokej presnosti v Grazi,
Rakúsko

V dňoch 1. 4.-11. 4. 1970 sa uskutočnil v Grazi
VI. medzinárodný kurz inžinierskych meraní
vysokej presnosti, ktorého usporiadateImi boli
Prof. Dr. Ing. habil. Dr.-Ing. E.h.Dr.techn.E.h. Max
Kneissl, TH Munchen, Prof. Dr. Fritz Kobold,
ETH Ziirich, a Prof. Dip1,Ing. Fr. techn. Karl Rinner,
TH Graz.

Kurz otvoril a pozdrf!'vný prejav k účastníkom
predniesol Prof. Rinner. Uvodom pripomenul, že v r.
2000 bude na našej zemeguli dvojnásobný počet obyva.
teIov (cca 6 mld.) oproti terajšiemu stavu. Pre toto
obyvateIstvo bude treba vytvoriť primerané životné
prostredie a pracovné prHežitosti. Prirodzene, nepostrá.
dateInými podkladmi pre túto činnosť sú plány a mapy.
Pre geodetov sa tedy rysujú v bHzkej budúcnosti nároč·
né úlohy, zvýraznené skutočnosťou, že doteraz je zrna·
povaná len 1/10 povrchu Zeme. Ďalšou úlohou geodetov
bude vytýčenie stavieb v prírode, ich zameranie a sledo·
vanie zmien. Spolupráca s inžiniermi iných profesií, ich
požiadavky na presnosť geodetických meraní, ako i dalšie,
napr. ekonomické aspekty, budú si vyžadovať nové,
efektívnejšie pracovné metódy. Preto je vývoj postupov
pre inžinierske merania vysokej presnosti dóležitou
a ústrednou úlohou geodetickej vedy a preto sa uskutoč·
ňuje aj tento kurz.

Nato Prof. Rinner v krátkosti oboznámil účastní·
kov s his'tóriou kurzu, uvítal celý rad popredných zúčast·
nených osobností, vyše 300 účastníkov zo 16 krajín, asi
100přednášateIov ako i zástupcov firiem vystavujúcich
pri tejto príležitosti geodetické prístroje.

Slávnostný prejav na tému ••Satelitná triangulácia.
Metodika a otázky, ktoré sú ešte otvorené", predniesol
Prof. Dr.-Ing. H. Wolf z Bonnu.

V dalšom priebehu kurzu boli prednášky zoskupené
do 7 tematických oblastí:

1. Meračské a počtársko-technické základy inžinier-
skych meraní (predseda Prof. Dip1,·Ing. Dr. Karl
Hubeny, Graz), 24 prednášok. VeIká časť prednášate.
Iov tejto skupiny sa zaoberala s problémami konštruk-
cie, presnosti a použiti a e1, diaIkomerov (Scholdstrom,
Strasser, Benz, Holscher, Kerner, Aeschlimann, Gut-
mann, Delong) a laserov (Ackerl, Maly a Thorn, Chrza-
nowski). Na tému "Statistická analýza výsledkov mera-
ní v inžinierskej geodézii" predniesol referát Prof.
Bohm. Ďalšie referáty sa týkali špeciálnych prípadov
aplikácie fotogrametrických metód (Berling), nových
prístrojov (Hasse) a niektorých dalších otázok (Rinner,
Joo, Killian, Lochner a Ehrich, Stoičev, Brandstatter).

2. Stavba ciest (predseda Prof. Dr.·Ing. Klaus
Linkwitz, Stuttgart), 13 prednášok. V referátoch boli
poviičšine rozoberané otázky súvisiace s úlohami geodeta
pri projektovaní cestných sietí (Dorfwirt.h, Antoniotti,
Zimmermann a další). O použití fotogrametrie pti pro·
jektovaní ciest prednášal Prof. Gál.

3. Stavba mostov (predseda Prof. Dr.-Ing. Gerhard
Eichhorn, Darmstadt), 13 prednášok. V referátoch
boli podané správy o geodetických prácach na niekto-
rých pozoruhodných mostných stavbách vo svete
(Henneberg, Milev, Polland, Kunz a další). Iní autori
hovorili o týchto otázkach všeobecnejšie (Honig, Rinner
a i.), alebo predniesli vlastné nové metódy a postupy
(Herda, Gerigk).

4. Velké stavebné objekty (predseda Prof. Dr. mult.
Max Kneissl, Miinchen), 13 prednášok. Milev, Kling,
Rak a J anecki referovali o vlastných prácach na veIkých
stavebných objektoch. S problémami stavebno.geologic.
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kými sa zaoberal Seelmeier. Ďalšie prednášky s razno-
rodou tematikou mali Staněk, Marčák, Homorodi,
Mihail, Cvetkovič a i.

5. Priehrady (predseda Prof. Dr. Fritz Ko bold,
Zlirich), 16 prednášok. Niektorí referujúci predniesli
správy o vykonaných deformačných meraniach (KeHer,
Steinbauer, Marčák), iní oboznámili účastníkov s no-
vými riešeniami problémov súvisiacich s pozorovaním
priehrad (Lazzarini, Zill, Aechlimann, Niederl) a další
sa zaoberali s presnosťou, úlohami a celkovými tenden·
ciami pri aplikácii geodetických metód v tejto oblasti
(Schlegel, Kropatschek, Schelling).

6. Stavba podzemných chodieb (predseda Prof. Dr.-
Ing. Hans Spic ker), 17 prednášok. O špeciálnych
geodetických prácach a metódach pri stavbe tunelov
referovali Kobold, Kowalczyk, Rack, Ahrens, Spicke.
magel, Lehmann a další.

7. Stroiár8tvo (predseda Prof. Dr.-Ing. Kurt
Marzahn, Berlin) 14 prednášok. Prednášky z tejto
tematickej oblasti boli vefmi róznorodé a obsahove
pestré (Musyl, Eichborn, Deichl, Marzahn, Hillebrand,
Herda, Loffler, Wiltz, Kling) a názorne dokumentovali
súčasné prenikanie geodetických metód a postupov do
tzv. netradičných oblasti.

Ak na súhrn prednesených referátov nepozeráme
z aspektu oblastí, v krotých sa geodézia uplatňuje, ale
zo zorného uhla originálnosti ich obsahu, móžeme ich
zhrnúť do týchto skupin:

1. referáty o vykonaných špeciálnych
prácach,

2. referáty o nových geodetických prístro-
joch a pomóckach,

3. referáty o nový-ch pracovných metódach
4. referáty zaoberajúce sa perspektívou

dalšieho vývoj a geodézie,
5. prehfadné referáty.
Celkove' možno o VI. medzinárodnom kurze inži-

nierskych meraní vysokej presnosti v Grazi povedať, že
bol skutočne dokladnou prehliadkou širokých možno8tí
uplatnenia inžiniera.geodeta v nairozmaniteiších obla8tiach
techniky. Ukázal, že celková tendencia vývoj a v geodézii
smeruje k diafkomerom a laserom, k ich maximálnej
aplikácii pri presných meraniach na úkor úhlového
merania, ktoré sa donedávna považovalo z hfadiska
presnosti za výhodnejšie. Obsah prednesených referá-
tov je aj určitým signálom k tomu, že pre budúcnosť
bude azda potrebné dókladnejšie zrevidovať terajšiu
náplň geodetického štúdia. A nakoniec treba zdarazniť,
že ak chceme zmodernizovať, spresniť a zefektivniť naše
geodetické práce, vyrovnať sa s úlohami, ktoré nás
čakajú v blízkej budúcnosti podfa úvodného referátu
Prof. Rinnera, musíme venovať podstatne viac
finančných prostriedkov na nákup zahraničných prístro-
jov a vačšinu technologických postupov orientovať na
ich aplikáciu.

Pi'íprava XI. mezinárodní konference
o inženýrské geodézii 've Variavě

Ve dnech 30. září - 4. října 1970 se uskuteční ve
Varšavě "Mezinárodní konference o inženýrské geodé-
zii". Spolupořadateli jsou vědeckotechnioké společnosti
většiny socialistických států. Místo jednání je Varšava,
ul. Czackiego č. 3-5 (budova NOT). V rámci konference
je pořádána výstava měřických strojů, kterou obesílá -fa
VEB Car! Zeiss JENA, Wild, MOM, dále výstavka
přístrojů a pomůcek používaných při pracích v inženýr.
ské geodézii a výstava prací z oboru inženýrské geodézie.

Předneseny budou čtyři hlavní referáty:
1. Současné a budoucí úkoly inženýrské geodézie

(Madarsko)
2. Tolerance ve stavebnictví (ČSSR)

3. Pilehled výsledků výzkumu a nových metod
v inženýrské geodézii (Polsko)

4. Přehled významnějších prací v inženýrské geodé-
zii od roku 1964 (NDR).

Referáty vyjdou ve sborníku, který bude přihláše.
ným účastníkům rozeslán během měsíce září. Jednací
řečí bude němčina, ruština a polština.

Doporučuje1!1e geodetickým pracovištím a závod-
ním pobočkám CSVTS využít příležitosti k návštěvě
mezinárodní konference.

Předsednictvo odborné skupiny 1701 - inženýrská
geodézie při Českém výboru vědeckotechnické společ-
nosti se obrátilo dopisem na geodetická pracoviště
a pracovníky ostatních resortů i na organizace inženýr-
ské geodézie, aby zvážily možnost uplatnění koreferátů,
diskusních příspěvků (v němčině nebo ruštině), případně
exponátů pro výstavku pomůcek a prací. Koreferáty
a diskusní příspěvky budou publikovány v druhé části
sborníku, která bude vydána po konferenci.

Koordinací pro výběr exponátů a přípravu česko-
slovenské výstavky pomůcek a přístrojů byl pověřen
tajemník OS 1701 Ing. Jan Zámečník (ČUGK, Praha 1,
Hybernská 2).

Podrobnější program konference:

29. 9. 1970 - úterý
17.00 registrace účastníků

30. 9. 1970 - středa
7.30 registrace účastníků
8.30 zahájení konference
9.00 referát č. 1

10.00 diskuse a koreferáty
12.00 otevření výstavy strojů a prací
14.30 referát č. 2
15.30 koreferáty, diskuse a film
19.00 návštěva operety

1. 10. 1970 - čtvrtek
9.00 návštěva metalurgického závodu
• Varšava

15.00 referát č. 3
16.00 koreferáty, diskuse a film
19.00 přijetí u předsedy presidia národní rady

hlavního města Varšavy
2. 10. 1970 - pátek

9.00 referát č. 4
10.00 diskuse a filmy
13.00 závěr jednání
15.30 prohlídka Varšavy
19.00 závěrečný banket

Vložné pro 1osobu (včetně sborníku, vstupného na
operetu, návštěvu závodu Varšava, prohlídky města
Varšavy a přijetí u primátora) je 800 zl.

Banket 2. 10. 250 zl. pro osobu.

Pro dni 3. a 4. 10. jsou připraveny exkurze:

a) do Gdaňska a okolí (letadlem tam, vlakem zpět)
1300 zl. včetně noclehu, stravování a dopravy

b) do Katovic a okolí (letadlem) 1300 zl. včetně
noclehu, stravování a dopravy.

Dále jsou připraveny:
3. 10. exkurze do Želazowy Vole (rodiště Chopina),

Nieborowa, Lowiecz, 380 zl. včetně večeře a do·
pravy a v době 14.00-22.00 hod.

4. 10. Wilanów, palác krále Jana III. Sobieského, ná-
vštěva přehrady 160 zl. včetně oběda a dopravy

Cena jednolůžkového pokoje v hotelu I. kategorie 182 zl.
dvoulŮŽkového pokoje v hotelu I. kategorie 294 zl.
jednolůžkového pokoje v hotelu II. kategorie 100 zl.
dvoulůžkového pokoje v hotelu II. kategorie 150 zl.

Případné dotazy o bližší informace řidte laskavě na
koordinačního pracovníka.
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PŘEHLED ZEM~M~ŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Revlsla de ge~dezle, cadaslru ,i organizarea lerltoriului, Č. 4/1969

Pop e S c uJ N.: Ctvrt stoleti evidence a racionálního využivání
půdnlho fondu, str. 3-9

Co c u I e s c u, C. - Pop e s c u, V.: Zjišťováni deformaci pře·
hrady Vidraru pro vodnl elektrárnu Arges pomoci mikrolrian-
gulace, str. 10-24

Rot a r u, M.: Použiti statistických momentů při rozboru výsled-
1<ůgeodetických měřenf, str. 25-34

F i I o t t i, D.: Prublémy práce řešené fotogrammetrickým stře-
diskem v oblasti pozemnlho měřeni, str. 35-39

ze g h 8 r u, N.: Technologický postup pro katastrálnl měřeni
s použítlm analytické fotogrammetrie, str. 72-79

Vermessungstechnik, Č. 10/1969

Se h i i I ing, Hc . Úroveň řídicí činnosti určuje efektivnost socia-
listického hospodářstvl, str. 362-365

De u m líc h, F.: O perspektivnlm plánu sovětské geodézie
a kartografie, str. 365-368

Bu s c h m a n n, E. - Lerb s, L.: K rozvoji geodetického prů·
zkumu a základního výzkumu v Geodetickém ústavu v Postu-
pimi, str. 368-371

Led e r s t e g e r, K.: Topografie, izostáze a funkce hmoty,
str. 371-376

Re i n h o I d, A.: Oloha a význam interpret<J.celeteckých snlmků
pro národnl hospodářstvl NDR,str. 376-379

Cr a m e r, K. - E i n hor n, 1.: Použiti blokového vyrovnání
aerotriartgulacl ve fotogrammetrické praxi, str. 379-381

Ma rek, G.: přesnost měřeni souřadnic ASCORECORDem,str.
381-385

Lan g e r, H. Racionalizace kartografické dokumentace pro
chorografické mapy, str. 385-388

UI I r i c h, K.: Kartografickě znázorněni skal pohořl Polabského
plskovcověho útvaru, str. 388-395

Vermessungstechnlk, Č. 11/1969

An g e II e v, W.: Geodézie a kartografie v Bulh<J.rskělidově repu-
blice v letech lidové moci, str. 401-403

Str a u b, G.: vývoj evidence nemovitosti jako nástroj státnlho
I'lzenl využlvánl půdy, str. 404-406

Rot h e, H.: Veletrh mistrů zltřka - vyjádřeni póžadavků
iniciativy mládeže, str. 406-408

Sa n d i g, H. U.: Připojeni jednotlivých objektů k sousednlm
hvězdám na snlmclch hv~zdné oblohy, str. 408-411

P a li I I, W.: Přednosti sklopněho reflektoru při elektrooptickém
měl'enl vzdálenosti, str. 412-415

Ar n o I d, K.: Určeni tlhových anomálii z pozorování umělých
družic, str. 415-420

KI a p pst e ln, H.: program pro početnl zpracováni výsledků
měřeni komlnů, str. 420-423

Sc hra m.m, H.: poznámka k použiti přesného provažovaclho
přlstroje PZL pro optické pl'enášenl bodfi ve svislých dfilnlch
dnech, str. 423-426

Dr e s s I 8 r, K.: Kresleni profilů pomoci stereoautografu 1318EL
firmy VEBCarl Zeiss JENA,str. 426-428

P i II k a h n, K.: Ručnl radiotelefonnl pHstroj UFT 430/31 s no·
vým zařlzenlm pro přenášeni s druhým reproduklorem, str.
428-430

Bo s c han n, D. - Ko S c hni t z k e, R.: Autokontrola a pro-
váděni korektur v procesu zhotovováni map - prvky systému
práce bez chyb v kartografii, str. 430-432

Aj tay, Á.: Některé problémy kartografické generalizace, str. 1-4
Batalla, A. B.: Několik úvah o vztahu mezi jednotlivými jevy

vyskytujícími se v poslední době v hospodářském rozvoji
Mexika, str. 4-10

Ohatterjee, Sh. P.: Kartografie v Indii, str. 11-17
l!'oldi, E.: Několik poznámek k mezinárodní standardizaci trans·

kripcezeměpisných názvů, str. 18-19
Ginzburg, G. A.: Matematické prvky Mezinárodní mapy světa

v mčHtku 1: 2 500 000, str. 20-30
Gribaudi, F.: Italská iniciativa v oblasti zemědělské kartografie,

str. 30-36
Haack, E.: Výsledky dosažené při tvorbč základních tematic-·

kých map se zvláštnim zřetelem na využití Mapy světa v mě-
řitku 1:2 500 000, str. 36-38

Ha b eI, R. : Zobrazování reliéfu na mapách malých měřitek ve
všeobecně zemčpisných atlasech, str. 39-41

Kanazawa, lr,: :Přehled zák1adnich map malých měříte.k vyho·
tovených pro všeobecné úřední účely v Japonsku, str. 42-48

Konstantinov, O. A.: Současný stav a perspektivy rozvoje
zeměpisu obyvatelstva v SSSR, str. 49-54

Lcontev, N. I!'.: Kartografie přirodních zdrojů jako aktuální
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Doporučujemr Vám:

Vyrovnávací počet
Podává základy teorie chyb, zabývá se vyrovná nim přfmých, zprostředku-
jicích a podminkových pozorování metodou nejmenšich čtvercl1, probirá
analýzu výsledkl1 měřeni a vyrovnání a systematické chyby a funkční
závislostI. Při analý~e výsledkl1 měřeni a při hodnocení vyrovnávacfho
postupu použivá také matematické statistiky.
Posluchačl1m zeměměřického inženýrstvi a všem pracovnikl1m, kteří ko-
naji rl1zná měřeni fyzikálni povahy.
492 stran, 116 obrázkl1, 123 tabulek, váz. 36,50 Kčs

Kartografická polygrafie
pro 4. ročnik středni prl1myslové školy zeměměřické
Stručně pojednává o historii a vývoji hlavních reprodukčních a tisko-
vých technik a zevrubně probírá reprodukční techniky a polygrafické
metody při vydávání kartografických děl a technologické postupy zpra-
cování map a plánů. Klade hlavní důraz na polygrafické zpracování map
velkých měřítek, důležitých pro hospodářskou výstavbu.
144 stran, 48 obrázků, brož. 7 Kčs

Geodetický a kartografický sborník, sv.10
Sborník obsahuje pět vědeckovýzkumných prací z oboru geodézie a kar-
tograf1e. Vědeckým pracovnikům v oboru geodézie, kartografie a geofyzi-
ky, inženýrům 'zeměměřičům a posluchačům fakult příslušných směrů.
76 stran, 55 obrázků, 22 tabu}ek, brož. 14 Kčs

Podrobné mapování
Kniha seznamuje čtenáře s technologickým postupem a technologií pn
vyhotovování technickohospodářských a podobných map nebo plánů,
sloužfcích jako podkl~dý pro projektové účely v průmyslu, stavebnictvi,
hutnictví, zemědělství, dopravě atd. Látka je podána z hlediska kritéria
přesnosti měř,ení.
Posluchačům zeměměřického směru na stavební fakultě, střednim tech-
nickým pracovníkům v zeměměřické praxi a studujícím středních prů-
myslových škol zeměměřických.
472 stran, 134 obrázků, váz. 27 Kčs
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