


odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického

a Slovenské správy geodézie a kartografie

Redakl!n! rada: Prof. Ing. Dr. JOlef BDhm, DrSc., Ing. Karel DvoP6k, Ing. Karel HodaC, Ing. SlavoJ KAdner,

Ing. Albert Kelemen (odbornt redaktor), Ing. JAn Ko cián, Ing. Hynek Kohl, Ing. Jaroslav Kouba, Ing. Zdeněk

Koutný, doc. Ing. Dr. Jaroslav Kova.i'ík, CSc., prof. Ing. 'Dr. Václav Krumphanzl, pplk. Ing. František Kullera, Ing. Mi·

louš Kukeně, Ing. Ján Kukuňa, CSc., Ing. Daniel Lenko (zástupce vedoucího redaktora a místopředseda redaklln.

rady), Ing. Zdeněk Mašin, Ing. Zdenko Matula, Ing. Karel Maxmilián, doc. Ing. Svitopluk Michalllák, CSc., Ing.

Karel Pecka, Ing. Jozel P'etráš, CSc., prof. Ing. Matěj Pok ora, Ing. Vladislav Sachunský (vedouci redaktor a před-

seda redaki!ni rady), Ing. Jan Strnad, Dr. Ing. RNDr. Karel Svoboda, Ing. Bohumil Sídlo (technickt redaktor),

Ing. Ladislav Sinka, Ing. František Storkán (odbornt redaktor), Ing. Ján ValoviC.

Vydává Ceský 111'adgeodetický a kartografický a Slovenská správa geodézie akartografle v SNTL-NaJklad,atelství

technické literatury, n. p., Spálená 51, Praha 1, tel. 26 26 51 až 59. Redakce: COGK, Hybernská 2, Praha 1, telefon

222145 až 7, 269000 až 01. Adresa slovenskej častl re dakčnej rady a redakcie: SSGK, Bezručova 7, Bratislava,

tel. 51421 až 3. Tiskne MIR, novinál'ské závody '11. p., závod 1, Václavské nám. 15, Pra:ha 1, tel. 266151. Inzert-

ní oddělení SNTL-Nalkladatelství technické literatury. n. p., Spálená 51, Praha 1.

Vycházl dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého člsla 4,- Kčs; celoročnl předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje Poštovnl novinová služba.
Objednávky a předplatné přijlmá PNS - ústřednl expedice tisku, administrace odborného tisku, /Indřišskli 14, Praha 1. Lze také
objednat u každé pošty nebo doručovatele. Objednávky do zahnničl vyřizuje PNS - ústřednl expedice tisku, odd. vývoz tisku.
jindřišská 14, Praha 1.

Doc. Ing. Juraj Šiitti, CSc.
Všeobecné chybové charakteristiky veličín 131

Ing. Karel Diviš
Výpočet vertikálních gradientů tíhového zrychlení
v oblastech s malou hustotou tíhových měření 137

Ing. Slavoj Kádner
Vytyčování souběžných kolejí normálovými řezy

145

Ing. Jaroslav Bačkovský
Geodetické práce při stavbě tranzitního plynovodu

149

INFORMACE Z ČŮGK 150

RACIONALIZACE 151

ZPRÁVY ZE ŠKOL 152

ZE ZAHRANiČí 153

LITERÁRNÍ HLÍDKA 153

Seznam diplomových prací obhájených absolventy
studia zeměměřičského inženýrství na stavební fa-
kultě ČVUTv Praze v roce 1969 154

PltEHLED ZEMĚMĚltlCKÝCH ČASOPISŮ 156

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ LITERATURY



Geodetický a kartografický obzor

528.11

ŠUTTI, J.
Vlleobecné chybové charakteristiky veličin.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, č. 6,
s. 131-137, 10 lit.

VšeolJ.ecné charakteristiky ehybových vlastností
veličin. Matice kofaktorů vstupních veličin
matice pro pozorované veličiny (homogenní a ne-
homogenní) a matice pro funkce pozorovaných
veličin a pro vyrovnané veličiny. Příklad a zá-
věry.

528.27: 525.11: 530.19

DlVIŠ, K.
Výpoěet vertikálních gradientů tíhového zrychlení
v oblastech s malou hustotou tihových měřeni.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, č. 6,
s. 137-144, 6 obr., 9 tab., 13 lit.

Výpočet složek tižnicových odchylek a výšky kva-
zigeoidu 'při tzv. "gradientovém řešení". Vyšetření
korelačního vztahu. Charakteristika zk mmaných
oblastí. VýpoČet vertikálních gr'ldientů tíhového
zrychlení použitím lTýsledkii korelačllí analýzy
(v prostoru Velká Fatra a Dndřejov). Závěry.

528.486:625.1
KÁDNER, s..
Vytyčování souběžných kolejí normálovými řezy.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, č. 6,
s. 145-148, 7 obr., 1 tab.

Charakteristika vztahu os souběžných kolejí.
Předpoklady zaměřování, projektování a vytyčo-
vání os souběžných kolejí normálovými řezy.
Vztah železniční přechodnice k ekvidistantní
křivce.

528.489:696.2

BAČKDVSKÝ,J ..
Geodetické práce při stavbě tran7.itniho plyno-
vodu.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, č. 6,
s. 149-150, 3 obr.

Důležitost tranzitního plynovodu "Bratrství".
Rozsah prací a popis úkolů geodeta na trase ply-
novodu. Přejímka trasy. Vytyčení prllcovního pru-
hu a terénních úprav trasy, osy rozvozu potrubí
a výkopu rýhy. Vytyčení směrových a výškových
oblouků tratě. K.ontrola výkopu rýhy před spouš-
těním potrubí.

528.11
llIhlTTH, tf.
OGUlHe xapllKTepHCTHKH norpeDlHocTeH BeJlUqHH.

feon. u KapT. o6aop, 18, 1972, No 6, CTp. 131-137,
JIHT. 10.

06IIlue xapaKTepucTuKH CBolíCTB rrorpemHocTelí BeJIH-
qHH. MaTpHI~a K03~~HIJ;HeHTOB BxonHbI'C BeJIHqHH -
MaTpHIJ;a nJIJl: orrpeneJIeHHOlí BeJIHqlfHbI (onHoponHolí H
HeonHoponHolí) H MaTpHIJ;a nJIJl: epYHKIJ;HiiorrpeneJIeHHbIX
BeJIHqHH H nJIJl: ypaBHeHHblx BeJIH'IHH. l1pHMep H BH-
Bonbl.

528.27:525.11:530.19
JlHBHllI, K.

BWqUCJleHHe BepTHKaJlI>HWX rpallHeHToB HarrpJllKeHHII
CHJlW TJllKeCTHB paHOHU C MaJlOH rrJlOTHOCTI>JQrpaBH-
MeTpHqeCKOH C'I>eMKH.

feon. H KapT. 06aop, 18, 1972, No 6, CTp. 137-144,
6 pHC., 9 Ta6., JIHT. 13.

BblqHCJIeHHe COCTaBHblXOTKJIOHeHHŘOTBeCHblX JIHHHŘ
H BbICOTbIKBaaHreOHna y T.Haa. "rpal.lHeHTHOro perne-
HHJI". HCCJIenOBaHHe KOpeJIJIIJ;HOHHoroOTHomemUI. Xa-
paKTepHCTHKa HCCJIenOBaHblX paŘoHO'l. BbI'IHCJIeHHC
BepTHKaJIbHblX rpanHeHTOB HarrpJl:JKeHHJl:CHJIbI THlKeCTH
rrpH rroMoIIlH· peaYJIbTaTOB KOpeJIHIJ;HOHHoro aHaJIHaa
(B palíoHax BeJIKa <flaTpa H OHnplKelíoB). BblBonbI.

528.486:625.1

KAJlHEP, C.

Paa6HBKa napaJlJleJlI>HI.IX peJlI>COBI.IX rryTeH npH no-
MOUlHHOpMaJlI>HI.IXnpoepHJleií.

feon. H KapT. 06aop, 18, 1972, No 6, CTp. 145 -148,
7 pHC., 1 Ta6.

XapaKTepHcTHKa OTHOrneHHJl:ocelí rrapaJIJIeJIbHbIX peJIb-
COBbIXnYTeŘ. l1penrrOCbIJIKH nJIJl: C'I>CMKH,rrpoeKTHpoBKH
H paa6HBKH ocelí rrapaJIJIeJIbHblX peJlbCOBbIX rrYTcŘ npH
rrOMOIIlH HOpMaJIbHblX rrpoepHJIeŘ. OTHomeHHe lKeJIeaHO-
nopolKHolí rrepexonHoŘ KpHBOŘ K paBHorrpOMelKYTO'lHoi%
KpHBOŘ.

528.489:696.2
BA qKDBCKH, tf.
feOneaHqeCKHe pa60TW Ha CTpoHKe Tp3H3HTHOro ra-
aorrpOBona.

feon. H KapT. 0630P, 18, 1972, No 6, CTp. 149-150,
3 pHC.

3Ha'leHHe TpaHaHTHoro raaorrpOBona "BpaTcTBo". 06'I>CM
pa60T H orrHcaHHe aaD;a'l reOD;eaHCTa Ha Tpacce raao·
rrpOBOD;a. l1pHeMKa TpaCbI. Pa36HBKa pa60'leŘ nOJIOCbI
H rrJIaHHpOBKHTpaCCbI, OCH paCrrpeD;eJICHHHTPy60rrpoBO-
D;a HpaCKorrKH TpaHrneH. Paa6HBKa HarrpaB.'leHHbIX
H BbICOTHbIXD;y,r MapmpYTa. KOHTP')JIb paCKorrKII TpaH-
rneH no Ha'laJIa yJIOlKeHHJITpy60rrpOBona.



528.11
ŠOTTI, J.
AlIgemeine Fehlercharakteristiken der GroRen.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 6,
. Seite 131-137, 10 Lit.
Allgemeine Charakteristiken der Fehlereigenschaf-
ten der GroBen. Matrizen der Kofaktoren der Ein-
gabegroBen-Matrizen flir beobachtete GroBen [ho-
mogene und unhomogene I und Matrizen fůr die
Funktionen beobachteter GroBen und fůr ausge-
glichene GrllBen. Beisp'iel !\lnd SclhluBfolgeru'lgen.

528.27:525.11:530.19
DIVIŠ, K.

Berechnung der Vertikalgradienten der Schwere-
beschleunigung in Gebieten mU kleiner Dichte von
Schweremessungen.
Geode,tický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 6,
Seite 137-144, 6 Abb., 9 Tab., 13 Lit.

Berechnung der Lotabweichungskomponenten und
der Quasigeoidhllhe bei der sog. "Gradientenlo-
sung", Untersuchung de,r Korrelationsbeziehung.
Charakteristik der untersuchten Gebiete. Berech-
nung der Vertikalgradienten der Schwerebeschleu-
nigung mittels Anwendung der Ergebnisse der
Korrelationsanalyse [im Raum GroBe Fatra und
OndřejovI. SchluBfolgerungen.

528.486:625.1
KÁDNER, S.
Absteckung gleichlaufender Gleise mittels Normal-
schnitten.

Geodetický a kartografický obzor 18, 1972, Nr. 6,
Seite 145-148, 7 Abb., 1 Tab. '

Charakteristik der Beziehung der Achsen gleich-
laufender Gleise. Voraussetzungen der Einmessung
Projektierung und Absteckung der Achsen gleich~
laufender Gleise mittels Normalschnitten. Bezie-
hung des Eisenbahnilbergangbogens ZUl' llquidi-
stan ten Kurve.

528.489:696.2

BAČKOVSKÝ,J.
Geodiitische Arbeiten beim Bau der Transit-Gas-
leitung.

Geode.tický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 6,
Seite 149-150, 3 Abb. .

Wichtigkeit der Transit-Gasleitung "Brude,rschaft".
Umfang der Arbeiten und Beschreibung der Auf-
gaben des Geodllten auf der Trasse der Gasleitung.
Obernahme der Trasse. Abste,ckung des Arbeits-
streifens und der Gellindegestaltungen der Trasse,
der Zufuhrsalchse- und Hohenbogen der Trasse.
Kontrolle des Furchenauswurfes vor de,r Rohr-
legung.
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528.11
ŠOTTI, J.
General Error Characteristics of Data.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 6,
pp. 131-137, 10 ref.

General error characteristics of data. Matrix of
cofactors of entry data-matrix for observed data
[homogenous and nonhomogenousl and matrix for
functions of observed data snd for adjusted data.
Example and conclusions.

528.27:525.11:530.19
DIVIŠ, K.

Computations of Vertical Gradients of Gravity in
Areas with Small Density of Gravity Measurements.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 6,
pp. 137-144, 6 fig., 9 tab., 13 ref.

Computation of gravity anomalies components and
of q~as~:geoid ~levation for so-calIed "gradient
solutlon . Exammation of correlation. Characte-
ristics of investigated areas. Computation of ver-
Hcal gradients of gravity using the results of
correlation analysls [in the areas of Velká Fatra
and Ondře.jovl. Conclusions.

528.486:625.1
KÁDNER, S.
Setting Out of Parallel RaiIway Tracke by Normal
Cuts.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 6,
pp. 145-148, 7 fig., 1 tab.

Relation characteristics of parallel tracks axes.
Conditions for surveying, projecting and setting
out of parallel tracks axes by normal cuts. Rela-
tion of the railway track transition curve to a
equidlstant curve.

528.489:696.2

BAČKOVSKÝ,J.
Survey of the Transit Gas Line.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 6,
pp. 149--150, 3 fig. .

Imp·ortance ,0Ifthe Transit Gas Une «Brothernood».
Extent of the works and tasks of the land sur-
veyor at the gas line constructlon. Taking over
the gas line route. Setting out of the worklng site
and of the gas line route, axes of pipelines tras-
portation and of the trench excavation. Set11ng
out of the horiwntal and vertlcal curves of the
route. Checking the excavated trench before sink-
ing the pipelíne.
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Všeobecné chybové charakteristiky
veličín

Doc. Ing. Juraj Šiltti. csc ••
Katedra banickeho meračstva a geofyziky.

VŠT. Kolice

Poníma.nie výsledkov meraní, predovšetkým v ho-
mogenných meračských súboroch, ako navz/Í,jom
nezávislých hodnot, neodpovedá reálnej skutočnosti
[2, 4, 5, 6, 7], ale je len určitým zidealizovanim sku-
točného stavu. Objektívne ponimanie charakteru
meračských výsledkov predovšetkým z gnozeologic-
kého hfadiska musí nutne vychádzať z toho, že v kaž-
dom homogennom súbore výsledkov resp. aj v kom-
plexe takýchto homogenných súborov, získaných
najma za relatívne stabilných podmienok a okolností
[8], neexistujú nezávisle výsledky. Naopak, fu-
bovofnú dvojicu z výsledkov treba považovať vše·
obecne za závislé hodnoty, pričom vzájomná závislosť
je vyvolaná niektorými spoloěnými resp. rovnakými
vplyvmi meračského zariadenia, pozorovatefa i pro-
stredia [9]. Prirodzene, že iná je otázka, do akého stup-
ňa závislosti treba túto pri spracovaní výsledkov
zohfadňovať resp. možno z praktického hfadiska za·
nedbať. Súvisí to aj s použitím príslušných prác na
vedecké alebo technické účely.

Z uvedeného nutne plynie, že meračské výsledky
nestačí charakterizovať len z hfadiska ich presnosti,
ale treba zohfadniť k tomu aj ich vzájomnú závislosť
či nezávislost. vyjadrenú korelačnými charakte-
ristikami. Všeobecne, každý súbor veličín vstupujúci
do určitého spracovatefského procesu (do funkcií, do
vyrovnania, atd.) resp. aj ten, ktorý zostal predbežne
mimo zužitkovania, treba charakterizovať takými
parametrami-charakteristikami, ktoré vyjadria kom-
plexné chybové vlastnosti príslušných veličín, t. j.
okrem ich presnosti aj vzájomné závislostné vzťahy.

Predmetné pojednanie Silo venuje štruktúre jed-
notlivých druhov takýchto charakteristík, ich vzá-
jomným vzťahom resp. ich zostaveniu v roznych
prípadoch.

2. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY
CHYBOVÝCH VLASTNOSTI VELIŮíN

Majme súbor hodnot (výsledkov) lI' l2' . .. ln
O veličine L, t. j. n-rozmerný náhodný vektor

TI = 1/lll2 •.. ln II
(n,l)

všeobecne medzi sebou závislých hodnot, ktorý má
n·rozmerné normálne rozdelenie s hustotou J)ravde-
podobnosti 1 {11ft

BI (lll2···ln)- -----V==exp --2 -jCI ~ ~ °ii[li-
(27t)B/2 ICI '=1i=1

- E(li)] . [lj - E(lj)]},

alebo s označením
Lli = li - E(l.) (2)

def
C = COV21 COV22 ••• cov2n = E{[I- E(/)] T[/_

(B.B)

- E(/)]} = IIE{[li - E(li)] . [li - E(li)]} II=
= E(I1TI1) = E(Lli . L1j)1I (4)

a 11 =
(n,l)

= 1- E(/) je vektor skutočných chýb.
(B,l) (B,l)

Komplexné chybové vlastnosti vektora (1) cha-
rakterizuje práve kovariančná matica, ktorej prvky
sú definované podfa

def
COVii = E{[li - E(li)] . [li - E(li)]} = E(L1.L1i) =

= E(I1f) = Di= mf, (5)

def
covii = E{[li - E(li)] . [li - E(lj)]} = E(Lli LI;)= m~,

(6)

a ktorú p6dfa toho možno vyjadriť aj v tvare*)

E(L1i) E(L11L12) ••• E(L1IL1n)

C = E(Ll2L11) E(L1~) ... E(,12,1n)
(B,B)

m;l m;2" .m;

alebo na základe vzťahov

def
cavii = riimimi

def

covii = ri;mim;

kde rii sú korelačné koeficienty medzi jednotli-
vými náhodnými hodnotami - zložkami vektora (I),
v tvare

*) Prvky kovariančnej matice na hlavnej diagonále
t. j. ml = Di = E(LlI) predstavujú tzv. variancie
(rozptyly, disperzie, štvorce stredných kvadratických
chýb resp. odchýlok), prvky mimo, t. j. mij = E(Lli LI;)
sú kovariancie

1972/131
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C=
(n,n)

Chybové vlastnosti vektora I možno okrem kova-
riačnej matice charakterizovať aj korelačnou ma-
ticou

R = r21 1 ... r2n
(n,n)

ked v (4) miesto kovariancií uvedieme príslušné kore-
lačné koeficienty, pričom zrejme pre kvadratické kore.
lačné koeficienty na hlavnej diagonále platí

def COVii mf
rii=--=--=1

m~i mtmi

Ak zavedieme tzv. maticu stredných chýb defino.
vanú podIa

platí medzi kovariačnou maticou, korélačnou maticou
a maticou stredných chýb vzťah

C=MRM
(n,n) (n.n) (n,n) (n,n)

Napokon chybové vlastnosti vektora I možno
charakterizovať aj tzv. maticou kofaktorov (re-
cipročných váh, váhových koeficientov)

Qll Q12 ... Qln

Qnl Qn2 . . . Qnn

kde kvadratické kofaktory (na hlavnej diagonále) sú
definované podIa

def 1 m?
Qii=-=-+

Pi mo

pričom mo je apriorna jednotková stredná chyba. Po
dosadení (16), (17) do (15) dostávame vzťah medzi
maticou kofaktorov a· kovariačnou maticou

C = m~Q •
(n,n) (n,n)

Po dosadení (6), (9) do (17) a zohIadniac (16) dostáva.
me vzťah medzi kvadratickými a zmiešanými ko-
faktormi v tvare

a po ich dosadení do (15)

Qll r12 VQllQ22 r1nVQllQnn

Q = r21VQ22Qll Q22 r2nVQ22Qnn
(n,n)

Rozdelenie hustoty pravdepodobnosti vektora I po-
mocou kofaktorov bude potom

f(TI) = 1 n_exP{--2~2TaQ-la},
(2 7t)n/2mo V1Q\ . o

(21)

1C-l = _Q-l
m2 'o

\Ci = \m5 Q\ = m5 nlQ\
(n.n) (n,n) (n,n)

I keď máme možnosť, ako plynie z uvedeného,
komplexné chybové vlastnosti označovať roznymi
charakteristikami, v ďalšom použijeme z nich kofakto-
ry, resp. matice týchto kofaktorov, ktoré majú jedno-
duchú závislost jak so strednými chybami tak s ko·
rela;čnými koeficientami, charakterizujúcimi závislost-
né vztahy medzi uvažovanými veličinami.

3. MATICE KOFAKTOROV VSTUPNÝCH
VELlCíN

Veličiny, ktoré vstupujú do určitého spracova-
teIského procesu, t. j. do určitého vyrovnania alebo
do určitých funkcií ako argumenty, získavame alebo
priamo z meraní, alebo ako funkcie iných veličín
prípadne z vyrovnania ("predvyrovnanie", primárne
vyrovnanie, atd.), pričom možu byť homogénne alebo
nehomogénne, rovnakej či roznej presnosti, fyzikálne
alebo matematicky korelované.*) Komplexné chybové
vlastnosti týchto "vstupných veličín" budeme cha·
rakterizovat teda ich maticou kofaktorov, t. j. tzv.
maticou kofaktorov vstupných veličín Qgg resp. jej
inverznou tzv. váhovou maticou Q;;;/ = Pgg• Táto
matica má roznu štruktúru podIa toho, o aké veličiny
čodo povodu a čo do vlastností sa jedná, preto postup-
ne rozoberieme jej skladbu pre rozne prípady presnosti
a závislostí.

*) Pod fyzikálnou koreláciou rozumieme závislost
veličÍn vyvolanú meračským procesom, pod mate-
matickou koreláciou závislost vyvolanú spracovatel.
ským procesom.
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Uvažujme vektor (1) ako súbor aritmetických
priemerov 11' 12' . o. ln Z meraní jednotlivých veličín
toho istého druhu (napr. každú z n dl'žok meriame
viac razy a výslednú držku uvažujeme ako aritmetický
priemer z príslušných meraní). Predpokladajme pritom,
že jednak namerané hodnoty jednotlivých veličín sú
navzájom fyzikálne korelované (homogénna vnútorná
korelácia) a jednak samotné jednotlivé veličiny sú

vzájomne tiež fyzikálne korelované (homogénna von-
kajšia korelácia) [9]. Maticou Qgg bude v danom prí.
pade matica odvodených veličín Qii (matica aritme-
tických priemerov).

A) Vezmime najprv prípad, keď jednotlivé
pozorovania tej istej veličiny budú rovnakej
presnosti, to j. mzu = ... = mlI' = mZl; mZ21 = .o.=
= mZ21l = mz2; .•• , mlnl = .o.= mlnfl = min, ale pres·
nosť jednotlivých veličín bude rozna.

Máme teda k dispozícii funkcie (aritmetické prie-
mery)

pozorovaných hodnot 11i (i = 1, 2, . oo 'JI) veličiny lI'
l2i (j = 1, 2, .. o ft) veličiny l2' atď. až lnk (k = 1, 2,
• •. e) veličiny ln. Ak I bude označovať vektor arit. -
metických priemerov, TI= II TlII ... r TlnII označovať

(non) (nov) (n.l/)

111
-lnl + -ln2 +...+ -l1lQe e e

blokový vektor všetkých pozorovaných hodnot, při-
čom jednotlivé subvektóry '1' '2, ... 'n označujú pozo-
rované hodnoty jednotlivých veličín, ďalej

~~ ••• ~O O ••. O O O O I '
1 T TO TO... . .. ---'-'e

'JI 'JI 'JI 'JI (1. v) (1. v) (1 •• )

1 1 1 TO 1 T TOcp= O O 0-- ... - ... O O O - e (25)
(n.n) ft ft ft (1.1l) ft (1.1l) (1.1l)

O O O O O ••• O
1 1 1 TO TO 1 T... -- - - e
'e e e (1.1/) (1. li) e (1. li)

kde Te sú príslušné súčtoV'é vektory, pre systém odvo-
dených hodnot - ako funkcií pozorovaných hodnot -
možeme napísať

l=cp.1
(n.1) (n. n) (n.1)

a pre maticu kofaktorov tohoto systému (odvodených
veličín) v zmysle všeobecného zákona prenáša.nia
chybových vlastností (kofak;tprov) [3, 10]

Qii =cp . Ql" Tcp
(n.n) (n.n) (n.n) (n.n)

kde Qzz je matica kofaktorov pozorovaných veličín.
Túto maticu vyjadrujeme ako blokovú maticu tvaru

Qii=
(n.n)

kde jednotlivé subinatice sú maticemi kofaktorov
jednotlivých veličín, napr. kvadratické submatice
(štvorcové) majú štruktúru

Qzu.u QZU.12 •• o QZU.l'

QZtZl = QZt2.1l QZ12.12 o •• QZ12.1. ' (29)
(...)

QZl'.ll QZI•.12 • • • QZlv.l.

QZU.21 QZU.22· •• QZU.21l

QZtZ2 = QZt2021 QZ12.22 ••• QZ12'21l
('.Il>

kde prvé čísla z dvojindexovznamenajú miesto sub-
mátice QZIZ2 v (28) a druhé čísla z dvojindexov ozna·
čujú polohu kofaktoru v príslušnej submatici.

Keď do kv~dratických submatíc za diagonálne
kofaktory dosadíme v zmysle (16), za ostatné podl'a

1972/133



Geodetickt a kartosrafickt obzor
134 roonlk 18/60, l!1s1o 6/1972

(19) uvážiac ešte okolnosť, že ide o pozorovania rov-
nakej presnosti (jednej veličiny), t. j. Q/l1.11 = ... =
= Q/lV.lV= Q/ll' ďalej; že koeficient korelácie v (19)
bude charakterizovať vnútornú koreláciu medzi pozo-
rovanými hodnotami jednotlivých veličín [9], t. j.
bude platiť rll,!2 = ... = rlv,!2 - ••• = rll, podobne
u ďalších kvadratických submatíc a že zpravidla
rll = r22 = ... = rn,n = r, dostávame

1r r

Q/l/l = Q/l r 1 r = Q/ll R
~~ ~~

korelačné matice obsahujúce koeficient vnútornej
homogénnej korelácie r.

Keď do zmiešaných subma.tíc za kofaktory dosa-
díme v zmysle (19) uvážia.c pritom, že koeficient kore-
lácie v (19) bude predstavovať koeficient vonkajšej
homogénnej korelácie 80 charakterizovať vzájomnú zá-
vislost medzi jednotlivými druhmi veličín [9], s ozna-
čením r" dostávame

1 1 1'

Q/l~ = r" YQ/nQ!s2 1 1 1 = r" YQ/nQ/22 J (32)
~~ ~~

80 podobne až Q/nI1l= Q/nn' R, kde R sú príslušné 80 podobne pre ostatné zmiešané submatice.
(MI) Po dosadení výrazov pre submatice podlil, (29)

a (30) do (28) 80 Qu do (27) máme

Keďže prlslušné výrazy v submaticiach majú hodnotu

Te R e = v(l-r) + v2r = Av
(l,v) (v.v) (v.1)

Te R e = p(l - r) + p2r = Ap (34)
(1.1') (1',1')(1',1)

Te R e = (!(1 - r) + (!2= A.e
(1. /l) (M) ťQ, 1)

Te r e = Te J e = pv
(1.v) (v. 1') (1',1) (1.1') (I', v) (v,l)

Te J e = Te J e = 'V(!

(l.v) (v,/l) (/l,l) (l./l) (/ljv) (v.l)

napokon bude

~ Q/l r" VQ/lQ!s '" r" YQ/1Q/n

Qii = r" YQ!sQ/l A~ Q!s
(n,n). p

.Y- Y- A(!r" QlnQ~ r" Q/nQ/1 .• , -2 Q/n
(!

B) Vezmime prípad, keď aj presnosť jednotli-
vých veličin bude rovnaká.. V tomto prípade teda
m/l = m/2 = ... = min = mlo tiež Q/1 = Q/2 = ... =
= Q/n = Ql> takže z (36) pre QI/ v tomto prfpade
plynie

...........................................
I Q/n TeRe
1 (!2

A(!
r" r" "'-2 (!

(37)

Ako vyplýva. zo štruktúry matíc (36) a (37), kva-
dratické kofaktory (na Wavnej diagonále) charakteri-
zujú vnútornú koreláciu medzi nameranými hodno-
tami 80 zmieŠ8rnékofaktory vonkajšiu koreláciu medzi
jednotlivými veličinami. .

C) Vezmime ďalej prípad, keď medzi nameranými
hodnotami jednotlivých veličín nejestvuje vnú-
torná. korelá.cia, teda ani medzi veličinami sa-
motnými vonkajšia korelácia, t. j. r = O, r" = O 80 keď
jednotlivé merané hodnoty sú rovnakej, no jednotlivé
veličiny roznej presnosti. V tom prípade z (34) plynie
Av = 'V, Ap = p, ... A., = (! 80 po dosadení do (36)
niá.me

Q/IO
'V

Qii = O Q/2 ••• O
(lI.n) p

1
- ... 0
PP/2

1
(!P!n
(38)
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t. j. matica kofaktorov odvodených veličín je diago-
llll-lnou maticou, ktorej prvky sú recipročné váhy
aritmetických priemerov jednotlivých veličín.

D) Vezmime ešte prípad, keď aj jednotlivé
veličiny budú rovnakej presnosti, t. j. Q!l =
= Q!2 = ... = Q!n = Q!. Potom pre maticu Qu z (38)
máme

Q!1.0 , .. O
'JI

1
-O , .. 0
'JI

Qii= O
(",,,)

Q!
- ... 0
I'

1
=Q! O - ... O

I'

3.12 Matiea Qgg pre nehomogenné pozorované
veliěiny

Uvažujme vektor (1) akovekto(\aritmetických
priemerov, kvoli jednoduchosti len:~dvoch druhov
veličín (napr. každú z n dlžok meriame viac razy, tak
isto každú z m uhlov a výsledné dlžky resp. uhly
uvažujeme ako aritmetické priemery z príslušných
meraní), t. j. TO = II ili2 ... i" ! '01'02 ... 'OmII = II TX

~~ ~~
Ty II. Predpokladajme pritom, že jednak namerané
(l,m)

hodnoty jednotlivých veličín sú navzájom fyziká,lne
'korelované (homogénna vnútorná korelá,cia). Jednak
aj samotné veličiny toho istého druhu sú vzájomne
fyzikálne korelované (homogénna vonkajšia korelá,·
cia), kým veličiny rozneho druhu navzájom nie sú
fyzikálne korelované (nehomogénna korelácia) [9].
Maticou Qgg bude v danom prípade matica odvodených
veličin Qoo.

Vezmime najvšeobecnejší prípad, kedy jednotlivé
pozorovania tej istej veličiny budú rovnakej presnosti,
t. j. m",u = m"'12 = ... = m"'lP1 = m"'l; m"'21 = m"'22 =
= ".= m",2l's = m"'2; •.. m"'''l = m""'2 = ... = m.".." =
= m",,,; m"u = m"12 = = m"lPl = mll1; m"2l= m"22 =
= ... = m,,2Ps = m"2; m"ml = m"m2 = .. , = m"mPm =
= m"m> ale presnosť jednotlivých veličín bude rozna.
Analogicky postupu (24) - (26) možeme vektor arit.
metických priemerov (; vyjadriť aj v danom prípade
podlilo

o =cp. O,
(2.1) (2,2) (2,1)

cp", j
cp = ·J?:,n.~",1"",,·,,·,,··
(2,2) j cp"

: (m,m)

je diagoml.lna bloková mati!Ja, ktorej submaticecp""cp"
majú rovnakú štruktúru ako (25) a

x
o = .J~:.~L.

(2,1) y
(m,l)

je blokový vektor pozorovaných hodnot, pričom x je
subvektor hodnot jedneho druhu a. y subyektor hodnot

druhého druhu veličín. Použitím zákona prenášania
kofaktorov [3, 10] pre (40) dostávame maticu kofak-
torov odvodených veličín (aritmetických priemerov)

Qo;; =cp . Qoo' Tcp
(2,2) (2,2) (2.2) (2,2)

kde matica kofaktorov nameraných hodnot Qoo je

Qoo =
(2,2)

Q",,,, 1
(".n) i......·..·····rQ~~·"

i (m,m)

S uvážením (41), (43) plynie potom zo (42)

I Q T :cp",. """. cp",:
1··<''':·n.L.~?:?1 .... <.n.,.n.t··1;!.~i·;§.~;~·;:i~·Q;;o =

(2,2)

Q""" i.Jn.'.!,I,t,j •.............

~ QIIII
: (m,m)

teda matica kofaktorov odvodených veličín (aritme-
tických priemerov) Qoo v prípade viac druhov veličín
je blokovou maticou, na hlavnej diagonále, ktorej sú
submatice odvodených jednotlivých druhov veličín.
Štruktúra týchto pre jednotlivé prípady presnosti
a závislosti uvedených v 3.11 je úplne analogická,
t. j, ako (36) - (39), pravda, s príslušným označením
indexov.

3.2 Matiea Qgg pre funkeie pozorovanýeh
veliěin

Uvažujme n rozmerný vektor, kvoli jednoduchosti
len odvodených homogénnych veličín

(aritmetických priemerov) z viacnásobných meraní
veličín Li (i = 1, 2, ... n) s maticou kofaktorov odvo-
dených veličín Qii' Nech veličiny li sú argumentami
lineárnych (linearizovaných) funkcií G1, t. j. veličín
vstupujúcich do určitého vyrovná,vacieho procesu
alebo do výpočtu ďalších funkcií. Platí teda

g = A . I,
(k,l) (k.n) (n,1)

au a12 . . . a1n

A= a21a22 ... a2n
(k,n)

je maticou koeficientov sústavy rovníc (46), definujú-
cich závislosť oboch druhov veličín. Je zrejmé, že
veličiny Gi budú matematicky (algebraicky) korelo-
vané, vždy bez ohradu na to, či veličiny Li sú alebd
nie sú fyzikálne korelované. Matica kofaktorov vstup-
ných veličín Qgg bude

Qgg = A. Qii . TA (48)
(k. k) (k.n) (n,n) (n,k)
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ktorá plynie z použitia zákona prenášania kofaktorov
[3, 10]. Maticu Qii zostavujeme podfa (36) až (39).

Princíp zostavenia Qoo podfa uvedeného platí aj
vo všeobecnejších podmienkách, v prípade nehomo-
génnych pozorovaných veličín a pod.

3.3 Matica Qoo pre vyrovnané veličiny

Vyrovnané hodnoty veličín, ako je známe, na vý-
stupe z vyrovnávacieho procesu sú matematicky
korelované, pričom ich matematická korelovanosť
móže byť znásobená aj fyzikálnou korelovanosťou
do vyrovnania vstupujúcich hodnot (veličín).

Chybové vlastnosti vyrovnaných veličín, keď ich
použijeme do ďalšieho v:yrovnania alebo na výpočet
funkcií ako vstupné veličiny sú tiež charakterizované
príslušnou maticou Qoo, ktorou je matica kofaktorov
vyrovnaných veličín. Jej prvky, kvadratické a zmieša-
né kofaktory jednotlivých vyrovnaných veličín, získa-
jú Ba pri príslušnom vyrovnaní alebo osobitnými vý-
počtami podfa druhu vyrovnania známym sposobom
[3, 10].

V sieti trojuholníkov majú byť vyrovnané uhly
Wl> W2 ••• W6 podfa podmienkových pozorovaní, pričom
na jednotlivých bodoch boli observované zámery
lv l2 ... l10' každý tri razy. Všetky smery boli obser-
vované so strednou chybou m = ±6,5cc a keďže volíme
strednú apriórnu jednotkovú chybu mo = ±6,5cc, bude
Ql = l/Pl = mUm~= 1. Pre dané podmienky a okolo
nosti merania sa potvrdila fyzikálna korelácia medzi
pozorovanými hodnotami a smermi, charakterizovaná
koeficientom vnútornej korelácie 1f = +0,24 a koefioi-
entom vonkajšej koreláoie rv = +0,16.

Je potrebné zostaviť maticu kofaktorov vstup-
ných veličín do vyrovnania, t. j. maticu kofaktorov
uhlov Qw. w, ktorá bude oharakterizovať presnostné

(6,6)
a závislostné vlastnosti do vyrovnania vstupujúcich
uhlov W1, ••• W6• Maticu Qww dostaneme v zmysle (48)
podfa

Qww = A . Qij. TA,
(6.6) (6.10) (10,10) (10.6)

pncom matica koeficientov A je známa zo vzťahu
medzi smermi (ich aritmetickým priemerom) a uhlami
(podla konfigurácie siete a označenia príslušných prv-
kov)

ro=A.f
(6,1) (6.10) (10.1)

1-1

-1 1

A=
(6.10)

1-1

-1 1

1-1

1-1

1=
(10.1)

- 1
li=31111111.

0,49 0,16 0,16 0,16

0,16 0,49 0,16 0,16

Qii = 1 0,16 0,16 0,49 0,16 ,
(IMO)

kde kvadratické kofaktory vyplývajú podfa (39) zo
vzťahov

A 1"9 = "9 {3 (1 - 0,24) + 32 • 0,24} = 0,49

Potom po dosadení príslušných matíc do (*) a ich
vynásobení máme

0,66 O O O O O

O 0,66 O -0,33 O O

Qww= O O 0,66 O -0,33 O
(6.6)

O -0,33 O 0,66 O O

O O -0,33 O 0,66 O

O O O O O 0,66

Najvšeobecnejšie ponímanie homogénnych me-
račských výsledkov vychádza z ich vzájomnej závis-
losti, ktorú treba pri ďalšom zužitkovaní príslušnýoh
výsledkov v mnohých prípadoch zohfadniť. Preto
pri zavádzaní výsledkov meraní (ale aj funkcií resp.
vyrovnaných veličín) do určitého spracovatefského
procesu treba tieto vstupné veličiny charakterizovať
nielen z hfadiska presnosti, ale aj z hfadiska závislosti.
Komplexnými charakteristikami, ktoré obsahujú 000

hfadiská sú kovariančná ma.tica a matica ko-
faktorov. Štruktúra matíc kofaktorov, rozoberaná
predovšetkýmpre rozne prípady pozorovanýoh veli-
čín, ukazuje na charakter mecha.nizmu posobenia
stredných chýb a korelačných koeficientov. Okrem
iného vyplýva z nej, že kvadratické kofa.ktory sú nosi-
tefmi koeficientov vnútornej koreláoie, kým zmiešané
kofaktory obsa.hujú koeficienty vonkajšej korelácie.
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Výpočet vertikálnich gradientů tíhového
zrychlení v oblastech s malou hustotou
tíhových měření

Při tzv. "gradientovém řešení" se složky tíŽni·
cových odohylek ~, fJ a výšky kvazigeoidu C počítají
při zanedbání členů vyššíoh řádů podle vztahů [1], [2],
[4]:

{~}= (4 )-1 ff LI * dS(tp) {o~sA} dO',
fJ 1tJ' <1 g dtp sm A

C = R (4 7ty)-1 f f Llg* S(tp) dO',
a

kde y je normální tíhové zrychlení, tp sférická vzdá-
lenost VYŠ6třovaného a průběžného bodu, S(tp) Stoke-
sova funkoe, A azimut plošného elementu dO',měřený
od severu kladným směrem na východ, R poloměr
referenční koule a

oLlg
Llg* = LIg - -- (k - kp)oh

je anomálie ve volném vzduchu, redukovaná na výšku
zkoumaného bodu P. Anomální vertikální gradient
tfuového zrychlení aLlg/ok = o2T/oh2 se v nulté apro-
ximaci vypočítá ze známého pole anomálií LIg použitím
Numerovova vzoroe [5].

(
o2T) _ -1 ff LIg - Llgp _

(2) oh2 p - (2 7t) a --Z3-- dO' - I ,

kde LIg je tíhová anomálie v průběžném bodě integra.
ce, Llgp tíhová anomálie ve vyšetřovaném bodě P,
Z vodorovná vzdálenost vyšetřovaného a průběžného
bodu. Gradient a2T/ok2 se zpravidla uvádí v jednot.
kách mGal . m-1 nebo veotvosíoh (E), přičemž 1E =
= 10-9• S-2.

Anomálie LIg se zpravidla určují nepřímou inter.
polací přes Bouguerovy anomálie LlgB pomocí vztahu

kde k je gravitační konstanta a e hustota povrohovýoh
vrstev zemské kůry. Hustota e nebývá ve většině
případů spolehlivě známa, a proto se ve výpočteoh

Ing. Karel Diviš,
Geodetický ústav v Praze

zpravidla používá její střední hodnoty 2,67 g cm-3•
Nepřímá interpolace tíhových anomálií ve volném
vzduohu se pak provádí podle vztahu

Výpočet integrálu (2) vyžaduje použití velmi podrobné
tíhové mapy v blízkém okolí vyšetřovaného bodu P,
která ve většině případů nebude k dispozici. Tíhová
mapa regionálního charakteru, např. v měřítku
1 : 200000, poskytuje pouze generalizovaný a ne·
dostatečně podrobný průběh tíhových anomálií.
V oblastech s velkou anomalitou pole tíhových anomá-
lií LIg, zejména v hornatých a geologicky složitých
územích, se při výpočtu vertikálních gradientů obvyk.
lým způsobem pomocí tíhových map dopustíme
zejména v důsledku velké chyby z interpolace [8]
a neznalosti správné hodnoty hustoty e značných
chyb. Doplňující tíhové měření s dostatečnou hustotou
tíhových bodů, vystihující detailní průběh tíhového
pole, je nákladné, v horském terénu velmi obtížné
a někdy i neproveditelné.

Máme-li k dispozici podrobnou a přesnou výško-
pisnou mapu, je v takovém případě výhodné využít
těsné korelační závislosti anomálií LIg na výškách k
[2], [3], [4]. Tíhové anomálie LIg se pak určí na základě
korelačního vztahu

Parametry a, b povazuJeme pro určitou velikost
oblasti O'za konE'tantní, přičemž je

e střední hustota a parametr a střední Bouguerova.
anomálie v uvažované obla3ti. Dosazením vztahu (5)
a (6) do (2) obdržíme

(
a2T)oh2 p = ke f) (k - kp) Z-3 dO' ,

K výpočtu vztahu (7) stačí znát korelační závislost
(5) a nadmořské výšky k.

1972/137



Geodetický a kartografický obzor
138 ročník 18/6D, ěíslo 6/1972

DiVíš, K.: Výpočet vertikálních gradíenttl tíhového
zrychlení v oblastech s malou hustotou tíhových měření

I (k:) I
Plocha

I
8

I
dg I dli I dgF

I
h I ji

Oblast
(km') (km)

I - (mGal) (m)

A 5 78
I

1,1 27-138 - - 520-1590 -
10 314 2,6 23-138 38-116 29-157 410-1590 580-1380
20 1257 2,3 9--'-141 9-129 11-170 330-1750 340-1440
40 5027

I
2,3 -3-159 -1-136 0-190 230-2000 230-1740

B 10 314 2,2 18-57 - 18-57 270-550 -

2. VYŠETŘENí KORELACNíHO VZTAHU.
CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÝCH OBLASTi

Vyšetření korelačního vztahu (5) bylo provedeno
ve dvou geologicky a geomorfologicky rozdílných
oblastech. Oblast A je situována v jižní části pohoří
Velká Fatra, oblast B ve středních Čechách v okolí
Ondřejova.

Výchozími bodnotami korelační analýzy v oblasti 00
A byly výšky h tíhových bodů a jim odpovídající
tíhové anomálie ve volném vzduchu Lig, tíhové ano-
málie ve volném vzduchu s topokorekcí LlgF (Fayeovy
anomálie), ,resp. střední výšky h souřadnicových
čtverců o straně 2 km a jim odpovídající střední
anomálie Lig.

V oblasti B byl korelační vztah (5) vyšetřován
pouze pro proměnné h, Lig, LlgF•

Tíhové údaje byly převzaty z katalogu Státní
gravimetrické mapy 1 : 200 000 [12], střední výšky
čtverců h byly odvozeny z výšek, odečtených z topo-
grafických map v měřítku 1 : 25000.

Parametry a, b přímky

byly stanoveny vyrovnáním z podmínky [v",v",] +
+ [VIIVII] = min. Z podmínek [VIIVII] = min., (v", = O)
a [v",v",] = min., (VII = O) byly dále odvozeny parame.
try regresních přímek

(9)

(10)

V oblasti A byly korelační vztahy (8), (9), (10) vy- Tab. 3
šetřovány pro kruhové oblasti o poloměrech 10, 20,
40 km. Pro srovnání byl také vypočten vztah pro po-
loměr oblasti L = 5 km, přičemž bylo použito i vý-
sledků doplňujícího tíhového měření. V oblasti B
byl korelační vztah vyšetřován pro L = 10 km. Roz-
sah proměnných a další charakteristiky korelačního
pole jsou patrny z tab. 1, kde jsou uvedeny minimální
a maximální hodnoty tíhových anomálií a výšek, plo-
cha oblasti a střední vzdálenost tíhových bodů 8.

Výsledky korelační analýzy jsou sestaveny v ta-
bulce 2. Velikost korelačního koeficientu r, zejména
v oblasti A, potvrzuje velmi těsnou závislost anomálií
Lig, LlgF a Lig na výškách h. Názorně to vidíme na
obrázcích 1, 2, kde jsou zobrazeny regresní přímky
(9), (10) pro tíhové anomálie Lig, resp. Lig v oblasti A
při poloměru korelační oblasti L = 20 km.

Interval li k11l)n
(m) (m) (E mGal-')

0-600 41,7 I 75,164
198,0 6,237
402,0 1,513
558,3 0,4185

600- 1400 2 769,1 0,8454
1230,9 0,3300-

1400-3400 2 1822,6 0,3762
2977,4 0,1410

3400-6000 2 3949,4 0,1042
5t50,6 0,0547

6000-10000 2 68453 0,0534
9154,7 , 0,0298

10000-20000 2 12113,2 0,0426
17886,8 0,0195
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I

I (k~) I I I
["'11"11]= min.

I
["","",]= min. [t'","'",] + ["'11"11] = min.Oblast I 11 N r l!

I a' I b' a' I b' I b" a I b (g cm-S)
I

A I ~g
5 78 0,996 ± 0,001 -24,90 0,1056 ± o,oon -25,941 0,1064 ± o,oon 9,39 ± 0,10 -24,91 0,1056 ± o,oon 2,52
10 66 0,992 ± 0,002 -22,28 0,1020 ± 0,0016 -23,62 0,1037 ± 0,0016 9,64 ± '0,15 -22,29 0,1021 ± 0,0016 2,43
20 280 0,966 ± 0,004 -20,99 0,0991 ± 0,0016 -25,73 0,1061 ± 0,0017 9,42 ± 0,15 -21,04 0,0992 ± 0,0016 2,37

I 40 1134 0,938 ± 0,004 -16,24 0,0910 ± 0,0010 -24,04 0,1034 ± o,oon 9,67 ± o,n -16,30 0,09n ± 0,0010 2,17
-- --
~g 10 92 0,981± 0,004 -15,23 0,0971 ± 0,0020 -18,68 0,1008 ± 0,0021 9,92 ± 0,20 -15,89 0,0978 ± 0,0020 2,33

20 352 0,961 ± 0,004 -19,50 0,1004 ± 0,0015 -25,90 0,1087 ± 0,0017 9,20 ± 0,14 -20,81 0,1021 ± 0,0016 2,43
40 1296 0,922 ± 0,004 -14,51 0,0927 ± o,oon -25,87 0,1089 ± 0,0013 9,18 ± o,n -16,57 0,0956 ± o,oon 2,28

-- --
i

~gF 10 6 0,996 ± 0,001 -20,84 0,n08 ± 0,0013 -21,63 0,n18 ± 0,0013 8,94 ± 0,10 -20,85 0,n08 ± 0,0013 2,64
20 280 0,974 ± 0,003 -23,63 0,nl0 ± 0,0016 -27,75 O,n71 ± 0,0016 8,54 ± 0;12 -23,68 O,nlO ± 0,0016 2,65
40 1134 0,959 ± 0,002 -21,02 0,1062 ± 0,0009 -26,81 0,1154 ± 0,0010 8,56 ± 0,08 -21,08 0,1063 ± 0,0009 2,54

-- -_..

B ~g 10 83 0,644 ± 0,064 -7,22 0,1068 ± 0,0141 -69,15 0,2576 ± 0,0340 3,88 ± 0,51 -7,93 0,1085 ± 0,0144 2,59
-- --
~gF 10 83 0,659 ± 0,062 -9,18 0,1120 ± 0,0142 -69,23 0,2582 ± 0,0328 3,87 ± 0,49 -9,94 0,n38 ± 0,0146 2,72

I
(~) (E)

I
( ~'W) (E) (~)

I
(~'W) (~'w)

Bod h ~h' ~h' ~h' ----aii,I- aJiI (E)

L = 5 I L = 10 I L = 20 I L = 40 L = 5 I L = 10 I L = 20 I L = 40 (E) L = 5 I L = 10 I L = 20 I L = 40
I

I1 1441 -1127 -1070 -'-1013 -914 -4213 -4156 -4099 -4000 -3895 -318 -261 -204 -105
2 1592 -1333 -1270 -1201 -1088 -4419 -4356 -4287 -4174 -4506 +87 +150 +219 +332
3 1457 -1077 -947 -893 -804 -4163 -4033 -3979 -3890 -3896 -267 -137 -83 +6
4 1586 -1158 -1102 -1045 -938 -4244 -4188 -4131 -4024 -4337 +93 +149 +206 +313
5 1277 -963 -918 -856 -788 -4049 -4004 -3942 -3874 -3698 -351 -306 -244 -176
6 1559 -1020 -971 -908 -791 -4106 -4057 -3994 -3877 -4279 +173 I +222 +285 +402
7 1403 -605 -569 -524 -470 -3691 -3655 -3610 -3556 -3622 -69 -33 +12 +66
8 1374 -698 -660 -618 -555 -3784 -3746 -3704 -3641 -3910 +126 +164 +206 +269
9 1399 -829 -788 -742 -671 -3915 -3874 -3828 -3757 -3626 -289 -248 -202 -131

10 1531 -866 -820 -763 -690 -3952 -3906 -3849 -3776 -3965 +13 +59 +116 +189
11 1547 -1090 -1038 -979 -878 -4176 -4124 -4065 -3964 -4356 +180 +232 +291 +392
12

I
1268 -831 -790 -754 -672 -3917 -3876 -3840 -3758 -4082 +165 +206 +242 +324

13 1321 -182 -162 -115 -111 -3268 -3248 -3201 -3197 -3092 -176 -156 -109 -105
14

I
1574' -1624 -1554 -1475 -1347 -4710 -4640 -4561 -4433 -4662 -48 +22 +101 +229

15 1319 -1026 -981 -935 -846

I
-4112 -4067 -4021

I

-3932 -4060 -52 -7 +39 +128
16 694 +1215 +1183 + 1154 + 1075 -1871 -1903 -1932 -2011 -1900 +29 -3 -32 -111
17 635 I +852 +829 +810 +753 -2234 -2257 I -2276 -2333 -2183 -51 -74 -93 -150

[ ] -755 -21 +750 +1872
!II] 2487 2429 2684 3428Průměrný rozdíl
Průměrný rozdíl v % ~'Ti~h' 146 143 158 202
Průměrný rozdíl , ~~~'W/~h' 21,4 . 20,9 23,1 29,5

3,9 3,8 4,2 I 5,41972/139
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h(m)
----t--...---+-I---.,1 1 I I

, 1000 1500

3. VÝPOCEIf VERTIKÁLNÍCH GRADIENTŮ
TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ POUZITÍM
VÝSLEDKŮ KO,RELACNÍ ANALÝZY

3.1 Výpočet v prostoru Vťlká Fatra

Způso b I. Výpočet integrálu (2) byl proveden
do vzdálenosti 20 km od vyšetřovaného bodu. Inte-

, grační oblast (I byla rozdělena pravoúhlou souřadnico-
vou sítí rovnoběžek s osami x, y na čtverce o straně
2 km. :J?ropraktický výpočet byl integrál (2) rozdělen
na čtyři' části

kde značí:

II účinek tíhovýchanomálií LIg centrální integrační
oblasti (II' ohraničené kružnicí o poloměru l =
= 600 m (obr. 3),

12účinek anomálií zbývající části centrálního čtver-
li Oe (oblasti (12' obr. 3),
Ia účinek anomálií oblasti (Ia, sestávající z osmi nej-

bližších čtverců (obr. 4),
14účinek anomálií zbývající oblasti (14' vymezené

podmínkou l :=;; 20 km (obr. 5).

Výpočet integrálu II byl proveden Gaussovou metodou
numerické integrace [7]. Po zavedení polárných sou-
řadnic můžeme účinek tíhových anomálií centrální
integrační oblasti psát ve tvaru

1=600 27<

(12) II = (27t)-1 J J (LIg - Llgp) l-2 dl dA.
1=0 o

Empirické vyšetření konvergence nevlastního integrá-
lu II v dané oblasti ukázalo, že lim II = O. Po nahra-

1-+0
zení anomálií LIg vztahem (5) obdržíme

1=600 27<

(13) II = (2 7t)-1 b f J (11,- hp) l-2dldA.
1=0 o

Rozdělímé-li centrální oblast (II na 8 stejných sektorů,
obdrží vzorec pro výpočet integrálu (13) tvar

8 "
Il~b ~ ~ (hm.i -hp) kl">'

m=1i=1

.
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I, I, I, I. (~)
Bod oh'

(E)

1 -821,9 -83,0 -109,8 -55,0 -1069,7
2 -887,1 -131,7 -175,3 -76,0 -1270,1
3 -664,5 -112,9 -95,7 -74,0 -947,1
4 -712,2 -145,1 -162,4 -82,0 -1101,7
5 -723,2 -61,5 -21,9 -111,0 -917,6
6 -589,0 -138,5 -150,6 -93,0 -971,1
7 -309,9 -80,5 -88,0 -91,0 -569,4
8 -381,4 -80,3 -96,8 -102,0 -660,5
9 -471,3 -107,8 -84,6 -124,0 -787,7

10 -466,9 -107,2 -145,3 -101,0 -820,4
11 -642,0 -118,8 -161,8 -115,0 -1037,6
12 -620,2 -23,2 -48,0 -99,0 -790,4
13 +45,0 -27,6 -63,6 -116,0 -162,2
14 -1113,9 -143,8 -185,8 -110,0 -1553,5
15 -689,2 -157,6 -86,8 -47,0 -980,6
16 +879,6 + 163,1 +147,9 -8,0 +1182,6
17 +539,4 + 164,0 +131,4 -6,0 +828,8

[lil 10556,7 1846,6 1955,7 1410,0
I

15769,0
% 66,9 11,7 12,4 9,0 100,0

přičemž n je stupeň Gaussova interpolačního poly-
nomu.
Koeficienty cin) Gaussova rozvoje jsou tabelovány
na př. v [7]. V tab. 3 jsou uvedeny hodnoty koeficien-
tů kt) a příslušné poloměry li,V nichž je nutné odečíst
výšky h.
Integrál

12= (27t)-1 f f (LIg - Llgp) l-3 dO"
a.

byl po rozdělení oblasti 0"2 na 8 stejných dílů (obr. 3)
a s uvážením korelačního vztahu

_ 8_

(17) 12 • (27t)-1 b LlO" l-3 ~ (hm - hp),
m=1

kde hm je střední výška a LlO" = 358 628 m2• Analogicky
byl počítán integrál 1a (LIG = 4.106n2). Účinek ano-
málií oblasti 0"4 byl počítán podle vztahu

S08
(18) 14"":""(27t)-1 LlO" ~ (Llgm -Llgp) l;.a,

m=1

přičemž LlO" = 4.106m2. Účinky anomálií oblastí 0"1'

0"2' O"a byly počítány individuálně pro každý vyšetřo-
vaný bod uvážením korelačních vztahů (5) a (16) podle
vzorců (14) a (17). Pro vzdálenější oblast 0"4 byl účinek
stanoven interpolací z mapy izočsr hodnot 14,setrojené
na základě hodnot 14,vypočtených podle vztahu (18)
na samočinném počítači MINSK 2/22 pro středy sou-
řadnicových čtvreců [11]. Hodnoty 14byly převzaty
z [11]. .

Celková hodnota vertikálního gradientu je dána
výrazem

kde (o2Ulé)h2)p je normální vertikální gradient tíhové-
ho zrychlení, za který byla v našem případě přijata
hodnota -3086 E.

Výpočet vertikálních gradientů byl proveden pro
různé poloměry kruhových oblastí, v nichž byl určen
korelační vztah (5), resp. (16). Výsledky jsou sesta-
veny v tab. 4, kde jsou rovněž uvedeny rozdíly
(o2Wloh2)p- (o2Wlh2o)p mezi počítanými a měřenými
hodnotami gradientů v 17 bodeuh. Měřené gradienty
(o2Wloh2)p byly určeny na základě observace tíhových
rozdílů gravimetrem CG-2 (Sharpe) na dva metry
vysokém stativu [9], [11]. Přesnost měřených gra-
dientů se pohybuje v mezích ± (30-50) E. Na základě
velikosti průměrného rozdílu byla posuzována přes-
nost výpočtu vertikálních gradientů a správnost volby
poloměru L korelační oblasti, 7; níž byly odvozeny
vztahy (5), (16). V tab. 4 jsou dále uvedeny průměrné
rozdíly počítaných a měřených gradientů, vyjádřené
v procentech anomálního, resp. celkového gradientu.

Z údajů v tab. 5 je zřejmé, že účinek centrálni in-
tegrační oblasti představuje téměř 70 % celkové
hodnoty anomálního gradientu. Z tohoto důvodu je
třeba při výpočtu věnovat největší pozornost přede-
vším blízkému okolí vyšetřovaného bodu a pro ode-
čítání výšek li, použít co nejpodrobnější a nejpřesnější
výškopisné mapy. V našem případě bylo pro centrální
integrační oblast použito topografické mapy 1 : 10 000
s intervalem vrstevnic 5 m, v oblastech 0"2' O"a bylo
použito topografické mapy 1 : 25 000.

Způso b II. Pro výpočet integrálu (2), resp. (7), bylo
použito Gaussovy metody numerické integrace, která
byla aplikována na celou integrační oblast o poloměru
10, resp. 20 km. Výpočet účinku tíhových anomálií
LIg centrální integrační oblasti 0"] byl proveden stejným
postupem jako u způsobu T. Koeficienty kin) ve vzdá-
lenější části integrační oblasti byly vypočteny postup-
nou aplikací Gaussovy metody pro mezikruží 0,6-1,4,
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I

( O'T)

I
( O'W) lo'W)

I
("'W) e'W)Bod

~ (E) oh' (E) oh' ----ah,I - --W (E)

L = 10 I L = 20 I L = 40 L = 10 I L = 20 I L = 40 (E) L = 10. I L = 20 I L = 40

1 -1144 -1111 I -1021 ~4230 -4197 -4107 -3895 -335 -302 -212
2 -1319 -1281 -1177 -4405 -4367 -4263 -4506 +101 +139 +243
3 -1003 -975 -895 -4089 -4061 -3981 -3896 -193 -165 -85
4 -1191 -1157 -1062 -4277 -4243 -4148 -4337 +60 +94 +189
5 -893 -867 -796 -3979 -3953 -3882 -3698 -281 -255 -184
6 -1057 -1027 -943 -4143 -4113 -4029 -4279 +136 +166 +250
7 -604 -587 -539 -3690 -3673 -3625 -3622 -68 -51 -3
8 -701 -681 -625 -3787 -3767 -3711 -3910 +123 +143 +199
9 -822 -798 -733 -3908 -3884 -3819 -3626 -282 -258 -193

10 -879 -854 -784 -3965 -3940 -3870 -3965 O +25 +95
11 -1075 -1044 -959 -4161 -4130 -4045 -4356 +195 +226 +311
12 -764 -742 -681 -3850 -3828 -3767 -4082 +232 +254 +315
13 -133 -129 -119 -3219 -3215 -3205 -3092 -127 -123 -113
14 -1627 ~1581 -1452 -4713 -4667 -4538 -4662 -51 -5 +124
15 -1077 -1046 -961 -4163 -4132 ~4047 -4060 -103 -72 +13
16 +1264 +1228 +1128 -1822 -1858 -1958 -1900 +78 +42 -58
17 +937 +911 +836 -2149 -2175 -2250 -2183 +34 +8 -67

[] -481 -134 +824
Ul] 2399 2328 2654Průměrný rozdll 141 137 156Průměrný rozdll v % o'T/ oh'
Průměrný rozdíl v % o'W/ oh' 20,7 20,1 22,9

3,7 3,6 4,1

( o'T)

I
( O'W) ( o.w)

I
(O'W) (o'W)Bod ah' (E) ----ah,I (E) ohl ohl - -W (E)

L =-l0 I L = 20 I L ~ 40 L = 10 I L = 20 I L = 40 (E) L = 10 I L = 20 I L = 40

1 -1177 -1143 -1050 -4263 -4229 -4136 -3895 1-368 -334 -241
2 -1360 -1321 -1213 -4446 -,407 -4299 -4506 +60 +99 +207
3 -1037 -1007 -925 -4123 -4093 -4011 -3896 -227 . -197 -115
4 -1231 -1196 -1098 -4317 -4282 -4184 -4337 +20 +55 +153
5 -917 -891 -818 -4003 -3977 -3904 -3698 -305 -279 -206
6 -1096 -1065 -978 -4182 -4151 -4064 -4279 +97 +128 +215
7 -635 -617 -567 -3721 -3703 -3653 -3622 -99 -81 -31
8 -736 -715 -657 -3822 -3801 -3743 -3910 +88 +109 +167
9 -858 -834 -765 -3944 -3920 -3851 -3626 -318 -294 -225

10 -917 -891 -818 -4003 -3977 1-3904 -3965 -38 -12 +61
11 -1114 -1082 -994 -4200 -4168 -4080 -4356 +156 +188 +276
12 -788 -766 -703 -3874 -3852 -3789 -4082 +208 +230 +293
13 -160 -155 -143 -3246 -3241 -3229 -3092 -154 -149 -137
14 -1667 -1619 -1487 -4753 -4705 -4573 -4662 -91 -43 +89
15 -1104 -1073 -985 -4190 -4159 -4071 -4660 -130 -99 -11
16 +1271 +1235 +1134 -1815 -1851 -1952 -1900 +85 +49 -52
17 I +948 +921 +846 -2138 -2165 -2240 -2183 +45 +18 -57

[I -971 -612 +264
Ul] 2489 2364 2536Průměrný rozdll 146 139 149Průměrný rozdll v % o'T/ohl
Průměrný rozdll v % o'W/oh' 21,4 20,4 21,8

3,9 3,7 4,0

1,4-3,4, 3,4-6,0, 6,0-10,0 a 10,0-20,0 km při
stupni interpolačního polynomu n = 2. Tím bylo
dosaženo lepšího rozložení uzlových bodů, ve kterých
se provádí odečítání výšek h, Počet sektorů byl opět
zvolen 8. Schéma průsvitky pro odečítání výšek v me-
zikruží 0,6-10,0 km je znázorněno na obr. 6. Koe-
ficienty let) byly vypočteny ze vztahu (15) a jsou se-
staveny v tab. 3, kde jsou uvedeny i příslušné vzdá-
lenosti li uzlových bodů průsvitky od vyšetřovaného
boduP.

Praktický výpočet anomálních vertikálních gra-
dientů byl opět proveden v 17 tíhových bodech po-
užitím vztahu (13) pro l v mezích 0,0-10,0 km a 0,0 až
20,0 km. Parametr b korelačního vztahu (5) byl sta-
noven korelační analýzou na základě tíhových údajů
v kruhových oblastech o poloměrech L 10, 20 a 40 km.
Nadmořské výšky byly odečítány z topografických
map v měřítkách 1 : 10 000 (centrální integrační ob-
last), 1: 25 000 (v mezikruží 0,6-3,4 km), 1 : 50000
(3,4-10,0 km) a 1 : 200 000 (lO,Ů-::-20,0km).
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l
(~~)Bod 0,0-0,6 I 0,6-3,4 I 3,4-10,0 I 10,0-20,0 ah'

(km) (E),
1 -821,9 -234,5 -87,5 -33,0 -1176,9
2 -887,1 -306,3 -125,4 -41,7 -1360,5
3 -664,5 -247,0 -91,7 -34,0 -1037,2
4 -712,2 -368,0 -110,5 -40,0 -1230,7
tj -723,2 -106,6 -63;0 -24,0 -916,8
6 -589,0 -352,0 -116,4 -39,0 -1096,4
7 -309,9 -203,4 -90,9 -31,0 -635,2
8 -381,4 -238,9 -80,7 -35,0 -736,0
9 -471,3 -263,2 -87,1 -36,0 -857,6

10 -466,9 -299,9 -111,9 -38,0 -916,7
11 -642,0 -317,4 -115,4 -39,0 -1113,8
12 -620,2 -88,0 -55,5 -23,9 -787,6
13 +45,0 -114,8 -63,1 -27,0 -159,9
14 -1113,9 -392,0 -121,4 -39,4 -1666,7
16 -689,2 -317,4 -70,4 -27,0 -1104,0
16 +879,6 +339,1 +45,5 +7,0 +1271,2
17 +539,4 +343,4 I +54,6 +10,2 +947,6

[lIJ I 10556,7 4531,9 I 1491,0
I

525,2
I

17104,8
% 61,7 26,5 8,7 3,1 100,0

(~) (E) (a'w) (E) ( a'~) (a'w) e'w)
Bod ah' ah' ah' ah' - ah' (E)

Ag I AgF Ag I AgF (E) Ag I AgF

1 -70 -74 -3156 -3160 -3112 -44 -48
2 -181 -190 -3267 -3276 -3326 +59 +50
3 -536 -563 -3622 -3649 -3751 +129 +102
4 -361 -378 -3447 -3464 -3383 -64 -81
tj -135 -142 -3221 -3228 -3253 +32 +25

[ 1 +112 +48
!lil 328 306Průměrný rozdU
Průměrný rozdil v % a'T! ah' 66 61
Průměrný rozdíl v % a'W/ah' 23,5 21,9. 1,9 1,8

i I Výsledky jsou uvedeny v tab. 6 a 7, kde jsou uve-
deny rovněž rozdíly mezi vypočtenými a měřenými
vertikálními gradienty pro různé velikosti poloměru
L korelační oblasti jednak v jednotlivých bodech, jed-
nak průměrné rozdíly v absolutní velikosti i v pro-
centech. Ze srovnání průměrných rozdílů v obou
tabulkách je zřejmé, že rozšíření integrační oblasti
o mezikruží 10,0-20,0 km nepřineslo zpřesnění vý-
sledků.
Obraz o velikosti účinků anomálií Ltg v jednotlivých

mezikružích získáme z údajů v tab. 8. Jsou v ní uve-
deny výsledky výpočtu vertikálních gradientů do
okruhu 20 km při poloměru korelační oblasti L =
= 10 km. Vliv anomálií centrální integrační oblasti ob.
náší více než 60 % celkové hodnoty anomálního gra·
dientu. Vliv mezikruží 10,0-20,0 km činí pouze
3 % a je prakticky zanedbatelný.

3.2 Výpoěet v prostoru Ondřej ov

V oblasti B byl výpočet anomálního vertikálního gra·
dientu proveden pouze způsobem II. Parametry a, b
korelačního vztahu (5) byly stanoveny na základě
tíhových údajů v kruhové oblasti o poloměru L =
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= 10 km. Výpočet integrálu (13) byl proveden pro
1 v mezích 0,0-10,0 km a to jak použitím korelačního
vztahu pro anomálie ve volném vzduchu LIg, tak po-
užitím vztahu pro Fayeovy anomálie LlgF• Výsledky
jsou uvedeny v tab. 9. .
Praktický výpočet byl proveden v pěti trvale sta-

bilizovaných tíhových bodech, v nichž byly určeny
také měřené hodnoty vertikálního gradientu na zá-
kladě observace gravimetrem OG-2 na dva metry
vysokém stativu. Přesnost měřených gradientů,
získaných jako průměr z VÝSledkůměření v různých
dnech (každý gradient byl měřen nejméně pětkrát)
se odhaduje na ±( 10 -15) E.

Nadmořské výšky byly odečítány z topografických
map v měřítku 1 : 10 000 (v centrální integrační ob-
lasti), 1 : 25000 (v mezikruží 0,6-3,4 km) a 1 : 50000
(v mezikruží 3,4-10,0 km).

V článku jsou uvedeny dva způsoby výpočtu ano-
málních vertikálních gradientů tíhového zrychlení
v nulté aproximaci na základě Numerovova vzorce
(2) a známého korelačního vztahu mezi tíhovými ano-
máliemi ve volném vzduchu a nadmořskými výškami.
Oba způsoby byly prakticky ověřeny při výpočtu
vertikálních gradientů v horské oblasti A. V 17 iden-
tických bodech, v nichž byly gradienty určeny také
měřením v terénu, byly vypočteny rozdíly mezi vypo-
čtenými a měřenými hodnotami gradientů pro různé
hodnoty parametrů a, b korelačního vztahu (5),
odvozené z tíhových údajů v kruhových oblastech
o různých poloměrech L.

U způsobu I je nejmenší průměrný rozdíl 143E
pro L = 10 km. Způsob II dává. nejmenší rozdíly
pro L = 20 km, kdy průměrný rozdíl činí 137 E. Oba
uvedené způsoby výpočtu dosahují přibližně stejné
přesnosti počítaných gradientů.

Ve své dřívější práci [Il] autor použil při výpočtu
vertikálních gradientů v těchže 17 bodech podrobné
mapy Bouguerových izanomál v měřítku 1 : 25 000,
sestrojené na základě podrobného tíhového měření.
Výpočet provedl v nulté a v první aproximaci, zahrnu-
jící i opravy ze sklonu a zakřivení plochy první apro-
ximace ve vyšetřovaném bodě. V nulté aproximaci do-
sáhl průměrného rozdílu mezi počítanÝmi a měřenými
gradienty 230 E, v první aproximaci 147 E.
Výpočet vertikálních gradientů uvedenými způsoby

dává výsledky bližší skutečnosti i bez zavedení oprav
první aproximace, je rychlejší a ekonomičtější, neboť
odpadá konstrukce tíhových map a doplňující po-
drobné tíhové měření.

Způsob II byl prakticky použit také v pahorkaté
oblasti B, přičemž bylo použito také korelace pro Faye-
ovy anomálie. Při L = 10 km a integraci do 10 km
činil průměrný rozdíl mezi počítanými a měřenými
gradienty v pěti tíhových bocech 66 E v případě tí-
hových anomálií LIg, 61 E v případě Fayeových ano-
málií LlgF•

Větší rozdíly (o2W/oh2 - o2W/oh2) mohou na·
stat z následujících příčin:

a) zanedbáním oprav první a dalších aproximací,
zejména oprav ze sklonu a zakřivení plochy první apro-
ximace ve vyšetřovaném bodě P,

b) nepřesností v urěeníparametru b ve vztahu
(5),
ll'i c) větším rozdílem mezi hustotou povrchových
hornin v blízkém okolí bodu P a průměrnou hustotou
v kruhové oblasti o poloměru L,

d) větší chybou z interpolace nadmořských výšek
v blízkém okolí vyšetřovaného bodu P,

, e) větší chybou měřeného vertikálního gradientu
v- půsledku nepříznivých povětrnostních podmínek
během měření.

Výsledky korelační analýzy prokázaly lineární
závislost anomálií LIg, LIg a LlgF na výškách h. Velikost
korelačního koeficientu r závisí především na rozsahu
proměnných, členitosti geologické stavby vyšetřované
oblasti a na přesnosti tíhových měření, použitých
pro výpočet parametrů a, b korelačního vztahu. Čím
větší je rozsah proměnných, tím spolehlivěji jsou ur-
čeny parametry a, b. V horské oblasti A s velkým roz-
sahem proměnných je koeficient korelace blízký jed-
notce, v pahorkaté oblasti B s menším rozsahem pro-
měnných je koeficient korelace podstatně menší a je
určen s větší nejistotou (tab. 2). Na druhé straně ano-
mální vertikální gradienty dosahují v oblasti B v prů-
měru mnohem menších hodnot než v oblasti A.

Závěrem můžeme konstatovat, že vertikální
gradienty tíhového zrychlení lze v nulté aproximaci
vypočítat z topografických map při známém vztahu
(5) s přesností asi 140 E, tj. s relativní chybou asi
20 % v horském území typu A, a s přesností asi
65 E a stejnou relativní. chybou v pahorkatém území
typu B. Přesnost počítaných gradientů je 3-5krát
menší pro oblast A a 2-3krát menší v oblasti B
než přesnost měřených gradientů [9], [Il].
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Vytyčování souběžných kolejí
normálovými řezy

Ing. slavoj Kádn.r,
federálni ministerstvo dopravy,

Praha

Při geodetických pracích pro stavbu nebo rekon-
strukci souběžných kolejí dvou- nebo vícekolejných
železničních tratí dochází k opakování stejných vý-
konů při zaměřování stávající kolejové situace, při
projektování nové koleje i při jejím vytyčování. Při-
tom vyplývá z povahy úkolu, že jak práce měřické,
tak i projektové musí u souběžných kolejí respektovat
vzájemné - zvláště prostorové - vztahy; při odděle-
ném zaměřování jednotlivých kolejí a odděleném vý-
počtu vedou tyto závislosti k opakování některých
měřických výkonů v terénu a při výpočtech k jejich
zkomplikování. Tím dochází při zjednodušeném ve-
dení trasy, kterým vlastně souběh kolejových os je,
ke zbytečnému prodražení a zdržování geodetických
prací.
V praxi je tato okolnost známá a železniční geodeti

hledají cesty, jak si usnadnit a tím i zlevnit geodetické
práce u souběžných kolejových tras. Metoda vytyčo-
vání souběžných kolejí normálovými řezy je jednou
z takových metod; vychází z těchto zjištění:
1. vztahy os souběžných kolejí lze jednoznačně de-
finovat,

2. zaměření souběhu os stávajících kolejí, výpočet
os projektovaných souběžných kolejí a jejich vy-
tyčení lze provést normálovými řezy,

3. souběžné křivky, které probíhají v určených vzdá-
lenostech k základní křivce a jsou jimi definovány,
nahrazují v určitých mezích osu souběžné železniční
koleje, tvořenou přímkou, přechodnicí a kružnicí.

rúznobéJnosl
Ironvergenln/

rúznoóěžnosl
divergenln/

:uJ/r/atln/Ira/tj _
vyše"ovan8lroltj

---
~'

Souběh konvexn/ rovnoóělný

Z8/r/atln/lro/tj _
vyjetřovanáko/ej -------

~
/'

Souhěh !ronlrávn/konvergenln/

'.::::=:::-
Souhěh Ironvexn/divergenfn/

Vztahy os souběžných kolejí muzeme jednoznačně
určit na základě těchto definic (viz obr: 1., 2., 3):

- Kolej, k jejíž ose vztahujeme svoje pozorování,
výpočty, měření a vytyčování, nazýváme základní
kolejí.

- U přímých kolejí, u nichž se jejich osová vzdálenost
se stoupající hodnotou kilometrování tratě
a) nemění, b) zvětšuje a c) zmenšuje, hovoříme
o jejich a) rovnoběžnosti, b) divergenci-rozbíhavosti
a c) konvergenci - sbíhavosti.

- U souběhu kolejí v přechodnicích a v kružnicových
obloucích hovoříme o souběhu os konkávním, je-li
vyšetřovaná kolej položena směrem ke středu
(uvnitř) křivky v základní koleji, nebo konvex-
ním, leží-li vyšetřovaná kolej na opačné straně
než střed křivky základní koleje (vně).

- Konkávní i konvexní souběh může být dále rov-
noběžný, konvergentní (sbíhavý) nebo divergentní
(rozbíhavý) podle toho, zda se stoupající hodnotou
kilometrování tratě se osová vzdálenost buď ne-
mění, nebo zmenšuje či zvětšuje.

Zaměřování, projektování a vytyčování os souběžných
kolejí normálovými řezy předpokládá

zaměření osy základní koleje s dostatečnou přesnos.
tí,
existenci metod pro určení normálového řezu v kte.
rémkoli místě osy základní koleje,
matematické řešení stávajících i projektovaných
vztahů os souběžných kolejí normálovými řezy.

1. Přesnost zaměření a vytyčení osy železniční
koleje musí vycházet ze stavebních tolerancí, které
jsou dány v oborové normě OPT 73 6360 - Geometric-
ké uspořádání koleje normálního rozchodu na celo-
státních dráhách a vlečkách (ÚNM, 1968). Stavební
toleránce jsou dány vzorci, určujícími dovolené od-
chylky od vzepětí koleje a jejich rozdílů, měřených nad
tětivami o délkách stanovených v normě.
Tato forma určení stavebních odchylek není pro geo·
dézii obecně vhodná; bylo proto nutno odvodit příčné
odchylky v poloze bodů koleje, které jsou z hlediska
metody normálových řezů směrodatné a současně
i nejpraktičtější pro sledování průběhu křivosti ko-
leje a tím i pro hodnocení předpokladů ke klidné
jízdě kolejových vozidel. Byl odvozen vztah

t1p = b2 (:~ + 4~0) [mm; m; km/hod] (1)

v němž t1p je příčná odchylka v poloze bodu, b je
tětiva stanovená uvedenou oborovou normou, a v
je traťová popř. největší dovolená rychlost jízdy. Za
předpokladu, že vztah mezi vytyčovací odchylkou
a stavební tolerancí stanovíme poměrem 1: 2, je
uvedený vzorec (1) i vzorcem pro výpočet vytyčovací
tolerance.
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Naznačené úvahy a z nich odvozené výsledky po-
sloužily k hodnoceIÚ využitelnosti metody vytyčováIÚ
souběžných koleji normálovými řezy v praxi a byly
využity i při expertIÚ spolupráci pracovniků želez-
ničIÚ dopravy na tvorbě a při schvalováni ČSN
73 0422 - Vytyčovaci odchylky ve stavebnictvi, sta-
vebIÚobjektyliniovéa plošné (ÚNM, 1971); z hlediska
uvedené ČSN je nutno na metodu vytyčováIÚ souběž-
ných koleji normálovými řezy pohližet jako na metodu
vytyčováIÚ tvaru objektu, tedy podrobného vytyčo-
váIÚ.

. Vzorec (1) ukazuje, že zejména pro větši rychlosti
je nutno základID kolej zaměřit velmi pečlivě (např.
pro b = 50 m, v = 100 km/hod je !i.p = 12,5 mm);
navrhovaná metoda proto předpokládá zaměřeIÚ, vý-
počet a vytyčeIÚ základIÚ koleje metodou polygono-
vou, uspořádanou a provedenou tak, aby bylo možno
dodržet uvedené kritérium v příčné poloze jednotli-
vých bodů osy koleje. .

2. UrčeIÚ normálového řezu, jmenovitě jeho směru,
je nutno rozdělit podle tvaru prvku železničIÚ trasy,
v němž je veden; v přímé je stanoveni kolmice k ose
koleje záležitosti běžnou, rovněž tak pro stanoveni
normálového řezu ke kružnici je z odborné literatury
známo mnoho vhodných způsobů.
Předpis ČSD S 63 (Předpis pro zajištěni polohy koleje)
ukládá, aby přechodnice byla pro vytyčeni a zajištěIÚ
pevnými značkami rozdělena na sudý počet stejných
dnů. Vzhledem k tomu lze nejlépe stanovit směr nor-
málového řezu v bodech železnični přechodnice-kubic-
ké paraboly
a) pomoci průsečiků tečen s krajni tečnou oblouku
o souřadnicich

~i = i---- == ai·lnn+2
kde ~i jsou úseky (v metrech) na krajIÚ tečně oblouku
měřené od začátku (konce) přechodnice směrem k za-
čátku (konci) kružnicového oblouku, l je délka pře-
chodnice (v metrech), i je pořadové čislo bodu pře-
chodnice a n je počet jejich úseků; ai je konstanta,
stejná pro každé určité n a i (obr. 4.); .
b) od polárIÚho paprsku ze začátku (konce) přechod-
nice k bodu, v němž určujeme normálový řez; úhel
mezi kolmici k uvedenému polárnimu paprsku a nor-
málovým řezem 'JI je

a polárIÚm paprskem i-tého bodu přechodnice od je-
jiho začátku (konce).
Rovněž lze určit směr normálového řezu v i-tém bodě

přechodnice od uvedené kolmice k polárIÚmu paprs-
ku, a to úsekem Zi ve vzdálenosti d (měřené v uvede-
né kolmici), pro který plati (obr. 5.)

Zi = 0,031 416 d qJi [m; m; g] (4)

c) úseky Zl a Z2 od kolmic k sousednim tětivám, pro
které plati vztah

kde i je pořadové čislo bodu přechodnice od jejiho za-
čátku (konce) a Zl nebo Z2 jsou úseky mezi kolmici
k tětivě i-I nebo k tětivě i + 1 a normálovým řezem
[BENDER, W.: Untersuchungen uber divergierende
Dbergangskurven fur StraBe und Eisenbahn (Diser-
tace, Darmstadt, 1951)]. .

Kromě uvedených metod lze u stávajicich základ-
IÚch koleji stanovit směr normálového řezu "od oka",
pozorovánim křížeIÚ pásma s železnični kolejnici (po-

. rovnáIÚm 4 úhlů, vytvořených v mistě křižeIÚ), a to
v určitých mezich i tehdy, když je nutno tyto koleje
do správné polohy teprve uvést. Z provedených 200
zkušebIÚch měřeIÚ za různých podminek (poloměr,
počasi, pozorovatel) a za plného železničIÚho provozu
byla zjištěna středIÚ kvadratická chyba přičné od-
chylky v určeni směru normálového řezu

Podle provedeného rozboru lze pro tětivu dlouhou
30 m a delši považovat tento způsob za vhodný pro
vzdálenost souběhu 4, 8, 12 a 16 m; s ohledem na vý-
sledky uvedené v části 1. to plati pro kteroukoli tra-
ťovou rychlost použivanou v současné době u ČSD.

3. Při zaměřováIÚ a projektováIÚ souběžných koleji
je vždy nutno velmi pečlivě vyšetřovat a navrhovat
vzdálenosti jejich os, zejména s ohledem na železničIÚ
předpisy, týkajici se průjezdného průřezu (např. Pra-
vidla technického provozu železnic, ČSD PTPŽ, 1967).
Výhoda zaměřováIÚ metodou normálových řezů tkvi
mimo jiné právě v tom, že vztahy os souběžných ko-
leji (viz uvedené definice) neIÚ třeba teprve zjišťovat
výpočtem, ale vycházej i přímo z měřených hodnot.
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Je-Ii základní kolej zaměřena polygonovou metodou
(což předpokládáme), není nijak obtížné vypočítat osu
souběžné koleje z normálových řezů, které vlastně
reprezentují osové vzdálenosti kolejí.
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U souběhu kolejí jde v podstatě o úlohy těchto typů:
- Soustředné kružnice s tečnami rovnoběžnými.
- Soustředné kružnice s jednou nebo oběma tečna-

mi divergentními nebo konvergentními.
- Divergentní nebo konvergentní kružnice s tečnami

rovnoběžnými.
- Divergentní nebo konvergentní kružnice s jednou

nebo oběma tečnami konvergentními či divergent-
ními.

Předvést příklady výpočtu pro konkávní nebo kon-
vexní souběh řešené koleje u uvedených typů přesahuje
ovšem možnosti tohoto stručného článku, proto se mu-
síme spokojit konstatováním, že v práci, která je v zá-
věru uvedena, je prokázána možnost řešit vhodnými
a ne nijak složitými matematickými postupy uvedené
typy úloh.

Na první pohled jednoduché úlohy, jak byly uve
deny, jsou poněkud komplikovány tím, že mezi tečnu
a kružnicový oblouk je zpravidla nutno u železničních
oblouků vložit přechodnici-kubickou parabolu. Její
délka je závislá na rychlosti jízdy a poloměru kružnice,
takže se obecně řečeno mění u jednotlivých souběžných
kolejí. Tím se mění ekvidistanta souběhu o D..m, rozdíl
odsunu kružnicového oblouku v základní koleji mz
a odsunu kružnicového oblouku v souběžných kole-
jích m, který vzniká v důsledku změny poloměru
D..r = r - rz, kde rz je poloměr kružnice v základní
koleji (v metrech), r v souběžné koleji (v metrech).
Přichází proto vhod odvozený vztah

D..r
D..m=-mz-,

rz

ny v konci přechodnice A. < lOg (ne pro malé poloměry
s dlouhými přechodnicemi).

Při výpočtech souběžných kolejí lze postupovat
podle daných podmínek např. takto: Stanovíme jed-
notnou délku přechodnic u všech souběžných kolejí
a ekvidistantu opravujeme o hodnotu D..m ze vzorce
(7), což je často hodnota zanedbatelná.

Je možno také k největší hodnotě m u všech sou-
běžných kolejí vypočítat např. podle Ing. Tesaře
[TESAŘ, J: Průjezdný průřez 1-SM (SUDOP-TP,
1960)] různé délky l, které vytyčíme.

Pozn.:
Při vytyčování nerovnoběžného souběhu kružnic

nebo kubických parabol lze ukázat, že výpočet vyty-
čovaných vzdáleností souběžné koleje v normálovém
řezu lze provést zjednodušeně. Pro divergující nebo
konvergující kubické paraboly s počátkem na společ-
ném normálovém řezu platí vztah

D.. (')3
Lti: 1 = i ~1

kde D..i, Lti + 1 jsou přírůstky osových vzdáleností u
dvou po sobě jdoucích bodů (i = 1, 2, ... , n), dělících
přechodnici na n sudých částí.

Vztah železniěni přechodnice k ekvidistantni křivce

Souběžné křivky, které probíhají v určených vzdá-
lenostech (v normálových řezech) k základní křivce
a jsou těmito vzdálenostmi definovány, nejsou vždy
totožné s křivkami stejného druhu jako je základní.
U železniční trasy může taková odchylka znamenat
nežádoucí změnu v křivosti, tj. při jízdě vozidla v ko-
leji nečekaný vznik diferenčního přírůstku bočního
zrychlení. Vyšetřování souběžných křivek může však
také přinést i poznatek, do jaké míry je zachována oso-
vá vzdálenost u souběžných kolejových tras, které ne.
jsou konstruovány jako ekvidistantní.

Tyto otázky nemají význam u kružnicových oblou-
ků, kde při rovnoběžném souběhu (soustředné kruž.
nice) jde vždy o křivky ekvidistantní.

Jinak je tomu u přechodnic typu kubické paraboly,
které jsou dány krajními tečnami a navazujícími kruž-
nicovými oblouky. Byly proto vypočteny osové- vzdá-
lenosti přechodnic železničních oblouků s rovnoběž-
nými krajními tečnami a s rovnoběžným souběhem
oblouků v místech, která odpovídají poloze ekvidis-
tantní křivky, vytyčované normálovými řezy k zá-
kladní koleji. Podmínkou souběhu bylo ponechání
stejného odsunu kružnice od tečny, tzn. byly k od-
sunu v základní koleji vypočteny délky přechodnic
souběžných kolejí; byl uvažován souběh konkávní
i konvexní, osové vzdálenosti byly vypočteny pro
body dělení přechodnice na 8 částí; bylo přihlédnuto
k předsunutí začátku přechodnice i k přesahu ekvi-
distantní křivky do kružnicového oblouku základní
koleje. (obr. 6).

výpočty byly provedeny pro osové vzdálenosti 2, 4,
6, 8, 10 m. Bylo vypočteno celkem 30210 výsledných
hodnot pro 114 případů v pěti alternativách. Výsledky
jsou přehledně uvedeny v tabulce takto:

1972/147



Geodetickt a kartografickt obzor
148 roonlk 18/60, i!lslo 6/1972

Kddnel', 5.: Vytyčovdnf souběžných kolejí nOl'mdlovými
řezy

30 km/hod. ~km hod. SOkm/hotl. (;Okmjhod. 70 km/hod. 80km/nod. 9Okm/nod.r
2 4 II 8 10 r2 ,6 8 ID 2 4 (; 8 10 2 4 II , 70 2 4 II 8 ID 11 4 II 8 '0 2 4 II 8 ID

• • f • • .!.. 1 L 1 L 1 • 3 -t- ~ 3 .z. 10 11. !§.
200200 -. 7J T T • T I T 1 T ..:;. T T 3 3 .. 6

2110 • o .P.- • -f · .P.- 1 L f- 1 1 .!.. J. .!.. .L ff.. ~ 11 220T T o T T o T 1 T T l-4- T 1 1-4- 4- 3 3 .-• • • o .2- .2- .2- o o L • L 1 t .!.. L 1- .. G , 240240 7J .. -. •. • • o •. 7J 1 o 1 T 1 1 1 li T J• • • • • o , • • o • I 1 1 .l. L • • f 260260 T T T •. 7J 7J .. .. Q .. o- T T T ~ 1 r 1 T
o .2- • .2- • • o o • • o 1 1 1 L 1 • flf Ir If- f 6 8 " 280280 •. o Q o T T Q •. Q .. Q T T T 1 T T "2 J .-

300 • • • o o • o 1 I I L 1 l. 1- L 2 ,z I- i. ~
300o Q o .. .. -. D T r T , .,

~ ~ , T f 2 " 3 .• " • o • o , , • 1 • f L L 1- .-- ,..., .l.Trr~ L .L G Z. !l 350350 7J 7J 7f 7f .. 7f 7f 7f .. ., o 1 1 1 T f f f 1 "2 3 4

o • 1 1 1 • f 1 2 2 ~ L..l.. 1. f so • o o • • • o o • 400400 •. 7J •• -. .. -.- o li .. .. o .. T T r .. T T T l,.- f .f.:- f p-

• • • o o • o o • o • * o o L !. 1 f If 1 1 L 1- f'f L 3 • S 7 U(J4.50 -.- .. •. li .. .. .. 7J -.- -.- -.- ii o , • T T T T r 1 ~ 1 T T T Y

• • o

"*
o il. • o o o o o L L f o 1 1 • .l. f f 3 .f. .. 500500 .. o .. .. o li 7J 7J 7J o o 1 f T li T T T f T T 1 "2

.50km/hot!. 60lrm/hotl. 70lrm/hod. 80 km/hod. 90 km/hod. 100 km/hod 110km/hod.

11 •• II 8 10 2 4 II 8 10 2 4 G 8 10 2 4- G 8 10 11 4 6 8 10 11 4 6 8 10 11 4 II 8 10

f o • .!. o • .!. .e.. .!. .!. o P.- P.- 11. L f L L L L I 1

~
2 f 1 2 3 S " 550SsO •. li D li •. D o o o li D o o 1 f f , 1 T T T T. I T T T

o P.- D D o o o P.- .l- P.- • o • o f o D 1. L L o f- f .l. 2 L 2 .l. ll. .e..
600600 7J D .. D .. T 7f o D o 7f .. 7J •. .• .. 1 1 f T T 1 T f T 1 1 ,

• o il. o o o • P.- JI. P.- o o o o o D .!. !. L 1.

"*
L L L 1 1 1 • 2 L 1. l.

~~ ~ 650650 •. D • D .. .. li o o o 7J o li o o •. o o 1 1 1 1 f T T ~+T f 1 f• .!. o .!. • !. !. .!. 1l. .!. o f o o o o Jl. o • L o o f- f f o 2 2 fi 4 '100?OO •. o D o li o o o o o F .. .. o "Ir o F F f o .. .. T -, ~ T 77 T
o 11. o !. o • % o P.- il. o o o o o o ·0 o D o P.- JI. L L L D 1 L .L 2 ff 2 2 f ?SO750 •. • .. • "Ir o Q o o 7J D o D o .. o li .. 7f o o f 1 f o r f f r TT

60 Irm/hod. 70km/nod. 8Olrm/hotl. SOkm/htJd. 100 km/hati. ffOkm/hod. 120km/I1«1.

f o JL o % o !L !L o o o o !L !L !L !L o JL , f • o L L L o 1 1 2 f L .1..f- f .e.. 800800 7J o Q li o o li 7f .. o o o o o .. o T T -. .. 1 f , li T ~+ ~+ 1o o !L o f o JL JL o JL o o 1l. f 1l.. o o f o , JL o f- 1 L o f- 2 f- 2 L. 850850 .. T "Ir T T T T T T ,.. li o .. li o • li o 7f T o • 7J -. oT • f

o o o !L o • o JL JL JL o Jl.. o o o • • o o JL o o JL , .L • , 1 L f o 1 1 2 f 9tJO900 7f li 7J .. .. li o li li Q li Q .. D o 77 o I 1 ... T T f T o T TT.. o o o o
"t o 1l. o o 1l. o o 1l.. • o o D o o o o o o .Jl. % f % JL .L o o 1 f f o 1 f ISO9.50 (j o (j (j • "O 7J • "Ir Q .. Q Q T li Q (j D o o 1 F .. T T T F T TT

% % • o o o o o JL o o o o • • o o o o o • o o o o o o o 1 .L o f 1 f 2 10001000 .. 7J o (j (j li o o li .. 7J 7J 7J li (j ti li (j o 7J o "O o 7J 7J T T 1 o T T T T
2 4 6 , ID 2 4- 6 8 10 2 4- Il 8 10 2 4- I 8 11 11 4 6 8 NI 11 4 6 8 m 2 4 6 8 10

Pro každý vypočtený poloměr a stanovenou rychlost
je maximáhú odchylka od správné osové vzdálenosti
uvedena (ze všech osmi bodů) v čitateli zlomku, ve
jmenovateli je uveden největší rozdíl dvou po sobě
jdoucích odchylek, který se v případu vyskytuje (v ab-
solutIÚ hodnotě).
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Z tabulky je vidět, že pro vyšetřované podmínky

(p = 8;2, n = 10 v). lze pro ploché přechodnice

(A.< 7,5g) nahradit kubickou parabolu souběžnou
ekvidistantIÚ křivkou pro všechny hodnoty osové vzdá-
lenosti, které byly uvažovány (odchylka nepřestoupí
1 mm). Všeobecně lze říci, že od začátku přechodnice
postupuje ekvidistantní křivka vzhledem k příslušné
kubické parabole konvexně (vně), od středu přechbdni-

ce se odchylka mezi oběma křivkami zmensuJe až
k nule. V celém průběhu jde o plynulý vzrůst a zmen·
šováIÚ, jak je patrné i z vyšetřovaných odchylek ve
směru tečen (Obr. 7).
Výsledky přinášejí i zjištěIÚ, že dvě kubické para-

boly v souběžných kolejích, patřící k soustředným
kružnicovým obloukům, nezajišťují při použití stej-
ných odsunů m zcela přesně stanovenou osovou vzdá-
lenost. Většinou jsou to však hodnoty zanedbatelné.
Závěrem je možno ještě dodat: Všechny zde nazna-

čené výsledky ukazují, že vytyčovat osy souběžných
kolejí normálovými řezy je za určitých předpokladů
mo':né a bude jistě shledáno mnohými pracovníky
z praxe za velmi účelné. Protože jde o vytyčováIÚ
ekvidistantIÚch křivek i u přechodnic, a to bez znač-
nějšího omezeIÚ (např. rychlostí jízdy), je nutno k této
skutečnosti přihlédnout i při výkladu čI. 79 oborové
normy (OPT 736360 - Geometrické uspořádáIÚ ko·
leje na celostátIÚch dráhách a na vlečkách normálního
rozchodu, ÚNM, 1968).

(Téma pojednáIÚ je předmětem kandidátské disertač-
IÚ práce autora, předložené k obhájeIÚ v lednu 1970
na směru geodézie a kartografie stavebIÚ fakulty
ČVUT v Praze.)

Do redakce došlo 25. 11. 1971.

Lektoroval: prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl,
katedra speclálnl geodézie F5v ČVUT v Praze
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Geodetické práce při stavbě
tranzitního plynovodu

Nejmodernější energií světového hospodářství se
v poslední době stává přírodní - zemní plyn. Přírodní
plyn není jedovatý a má dvojnásobnou kalorickou hod-
notu než umělý svítiplyn. Jeho výroba nepatří k nej-
dražším, protože se dopravuje potrubím přímo z ložiska
až ke spotřebiteli.

Obr. 1: Z pracoviště závodu 13 pardubického Plynostavu
na trase tranzitního plynovodu u Šafárikova. Potrubí

má průměr 1200 mm.

o zemní plyn je dnes velký zaJem na celém světě
a máme výhodu, že právě v Sovětském svazu je v pod-
zemních bohatých ložiskách přírodního plynu dostatek.
Konečně proto byl postaven kromě ropovodu "Družba"
i mezinárodní plynovod "Bratrství". O sovětský zemní
plyn projevily zájem i průmyslově vyspělé státy západní
a jižní Evropy - Německá spolková republika, Ra-
kousko, Itálie, Německá demokratická republika.
O sovětském zemním plynu se hovoří i ve Francii, Švý-
carsku a dalších zemích. Do těchto zemí půjde sovětský
zemní plyn tak zvaným tranzitním plynovodem.

Tranzitní plynovod budují země na svůj náklad a od·
měnou jsou tranzitní poplatky formou dodávky plynu.
Vybudování tranzitního plynov:odu během dvou a půl
roku se stalo hlavním stavebním úkolem pětiletky,
vž<!yť jde o desetimiliardovou investici. Délka trasy
v CSSR je téměř 1 000 km, průměr potrubí 1 200 a
920 mm, provozní tlak až 76 atmosfér. První dodávka
zemního plynu bude na hranicích Rakouska 1. led-
na 1973, v NDR 1. dubna 1973 a v NSR 1. října 1973.
Celá trasa se bude do roku 1980 zdvojovat. Životnost
plynovodu je 30 let.

Během stavby tranzitního plynovodu bude přepra-
veno, položeno, svařeno, izolováno a uloženo do země
téměř 600 tisíc tun trub. Při zemních pracech se počítá
se sejmutím a přemístěním 3-4 milionů kubických
metrů zeminy. Bude nutné vybudovat mnoho nároč-
ných přechodů přes velké vodní toky, železnice atd.
a řadu dalších technických zařízení. Na trase ply-
novodu bude několik desítek uzavíracích armatur
o váze až ~O tun. Na celém systému tranzitní soustavy
na území CSSR bude vybudováno 7 kompresních sta-
nic s celkovým počtem 53 trubosoustrojí o insta-
lovaném výkonu 318 MW, pro ekonomické zajištění
přepravy velkých množství plynu na dlouhé vzdálenosti.

Ing. Jaroslav Bačkovský,
Geodézie, n. p., Pardubice

V Praze započala výstavba budovy řídící ústředny tran-
zitního plynovodu, z které bude celý systém plynovodu
ovládán automaticky pomocí počítače, řídicími im-
pulsy na jednotlivé stanice.
Největší část trasy tranzitního plynovodu buduje

Plynostav n. p. Pardubice (obr. 1), který nás požádal
o geodetickou pomoc při výstavbě. Ve II. čtvrtletí 1971
byla vypracována technologie vytyčovacích prací při
výstavbě a postupně na všechny závody Plynostavu,
které budují trasu potrubí o Js 920 mm nastoupili
geodeti n. p. Geodézie Pardubice pro zajištění násle-
dujících úkolů:

1. Přejímka trasy od projektanta.
Převzetí lomových a směrových bodů trasy v terénu,
kontrola vrcholových úhlů osového polygonu.

2. Vytyčení pracovního pruhu pro stavbu.
Pro stavbu plynovodu Js 920 mm je stanoven pracovní
pruh v běžné trase 28 m a v lesích 17m. S tím souvisí
i stanovení a vybrání nejvhodnějších přístupových cest
a jejich úprava, vybudování provisorních mostků a oto-
ček na trase.

3. Vytyčení terénních úprav trasy před
provedením rozvozu potrubí.

V průběhu stavby se ukázalo jako ekonomické při-
způsobit trasu terénními úpravami různých drobných
nerovností na poloměr pružného ohybu potrubí R =
= 1 200 m a tím vyloučit celou řadu vertikálních ob-
louků z ohýbaných trubek. Při těchto úpravách je
zároveň i skrývána ornice. Na upravené trase následuje
přeměření podélného profilu pro nové navržení verti-
kálních oblouků.

4. Vytyčení osy rozvozu potrubí a osy výkopu
rýhy.

Potrubí se rozváží a svařuje ve vzdálenosti 4,5 m od
osy výkopu rýhy a obě tyto osy jsou vytyčovány. Vedle
směrového vytyčení trasy je dále podle projektu vyty-
čován i druh trubního materiálu. Na trase plynovodu
o Js 920 mm jsou používány tři druhy trubek co do síly
stěny (12, 14, 16mm), které mohou být dále jednou až
třikrát izolovány.

5. Vytyčení směrových a výškových oblouků
trasy.

Hlavním nedostatkem projektu pokud jde o směrové
a výškové oblouky trasy je způsob jejich řešení. Veškeré
horizontální i vertikální oblouky na trase Js 920 mm
jsou řešeny kruhovými oblouky o poloměru r = 45 m,

o • 5,00 ""N ',50

--'1--3-:-í~-=OC~

přičemž je předpokládáno, že do tohoto poloměru může
být ohýbána trubka v celé délce. Vzhledem k technic-
kým možnostem ohýbačky trubek nám byly pro nové
směrové a výškové řešení trasy předány následující
prvky:
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- délka trubky cca 12,00 m - (11,50-12,30)
- úhel ex (na jedné trubce je možný ohyb o poloměru

r = 45,00 m v rozmezí O-6°)
- minimální přímý úsek na začátku ohýbané trubky

2,50 m a na jejím konci 4,50 m.

Při směrových a výškových změnách trasy jsou oblouky
řešeny skládáním těchto základních prvků.
Výpočet a vytyčení oblouků je prováděno přibližným
způsobem, při kterém se vychází z vrcholového úhlu ex.

Příklad: ex = 34° (projekt je řešen v Š6desátinné míře)
- potřebný minimální počet trubek ... 6 (součet

úhlů 34° ± 1°)
- délka oblouku O == 72,0 m (6 X 12,0 m)

- poloměr oblouku R= _0_ == 121,0 m
arc <X

- délka tečny AB = R. tg; == 37,1 m

- vzdálenost BD = R (sec ; - 1) == 5,5 m

Výpočet je prováděn přímo v terénu pomocí vytyčo-
vacích tabulek a logaritmického pravítka.
Tento přibližný způsob výpočtu směrových a výško-

vých oblouků trasy plně vyhovuje potřebám stavby.
Nové směrové a výškové řešení trasy, výpočet a vyty-
čení oblouků je nejdůležitějším úkolem geodetů na stav-
bě. Potřebné údaje je nutné předávat v dostatečném
předstihu, aby bylo možné včas zajistit ohnutí trubek
a jejich dovezení na trasu. Sváření potrubí pak může
plynule postupovat.
Obdobným způsobem jsou řešeny a vytyčovány ver-

tikální oblouky. Tím, že byly provedeny terénní úpra-
vy trasy a je uvažováno s pružným ohybem potrubí,
dochází ke snížení počtu vertikálních oblouků o 50 až
70 % proti projektu.
Svařovaná trasa zůstává přerušena pouze v místech

přechodů komunikací a velkých vodotečí. Přechody
jsou převážně řešeny protlakem, pro který určujeme
jeho správnou výšku a směr.

6. Kontrola výkopu rýhy před spouštěním
potrubí.

V některých místech ~rasy je nut?é :r.~eměři~hlou?k~
rýhy, aby bylo po spustění pot~ubl zaJlstěno .Jeho mlll~-
mální krytí zeminou udané proJektem. Dále JSou zame-
řovány veškeré změny trasy proti projektu.
Tento stručný popis pra~í svědčí O tom, Ž'; geode~i

pracující na stavbě tranzItního plynovodu JSou vy·
znamnou složkou, která napomáhá plynulému postupu
stavby. Vždyť na každém závodě je za jediný den sva-
řeno 300 m potrubí. Pomoc geodetů při řešení četných
technických problémů stavby, navržení a realizace
některých změn v průběhu trasy přineslo i značný
ekonomický efekt. Proto také pomoc geodetů této nej-
významnější stavbě pětiletky je hodnocena Plynosta.
vem n. p. Pardubice velmi dobře.

Do redakce došlo 20. 4. 1972

Meziresortní koordinační komise
pro geodézii a kartografii

zaseda'la dne 29. března t.r. Předseda 'komise, s. Ing.
Kou1oo,uvítal nové 'členy komise s. Ing. arch. O. KQtáře,
zástu:pce ministerstva !Výstavbya tecllmiky <ČSR,s. R. Lo-
rence, zástupce ministerrstvia priimyslu CSR a s. Ing. V.
Švagra, 'zástupce federá'lního miin. hutnictví a strojí-
renství. Komise má v současné době 26 členii, kte,ří za-
stU'pují 20 resortii.

Clenové komise vyslechli 'informace o nQvé organizaci
resortu OÚGK, o činnosti kJrajských koordinačníclh ko-
mUsí [KKK), o plánu ČÚGKna' rok 1972 ,a o jeho pro-
jednání v KKK, o očekávané spolupráci při zpracování
prognózy rozvoje geodézie a kartografie, o komplexní so-
cialistické racionalizaci v geodézii a kartografii a o plá-
nu tvorby ,a' vydání zák.Jadní mapy [ZM) CSSR 1:25000.
'Komise pooljednala návrhy vyh:lášek o provádění a

koordinaci geodetických a kartograifických prací, o vy-
dávání oprálV1Ilění 'k ověřOVání výsiI.edlk,iigeodetických
prací a o geodeUcký,ch pracích v invest'Uční výsta'V'bě.
Z rozsáhlé ďi:skuse, která následOVlllla, vyplynUJlo ze-

jména:

- zájem o užší spolupráci některých :resortii s CÚGK,
- souhlas s koncepcí CÚGK využívat Podniku výpočet-
ní techniky místo pořízení vlastn:ílhOSP li s 'koncepcí
tvor'by ZM CSR 1:25000,

- požada'V:ky,,aby členy KKK'byli h);avní geodeti drah,
pr,acovníci krajských llleliOr<l!Čllích správ, o!J:Jvodních
báňs'ký,clh Ú'ř1aidii,ředitelé krajských statiStických sprá'V
a 'pra.lc·Q>vníctÚst,avu pm hospodářskou Ú'pr,avu lesii.

Bylo pNlj~to doporučení, aby lVšechny dosavadní do-
'hody,které uzavřel CÚGK, resp. dřív'ější iQSGKs jed-
notUvým'i resorty byly během drulhého čtvrtletí 1972
u obou p,artnerii prověřeny z hlediska ÚČÍiI1.l1JOstii {):bsahu
a na ~ákladězíslkaných 'Zku~eností ibylykoncem čtvrt-
letí noO'VeI!zolVlánya ,aby 'byly u:?a'vř,enyně.které dal'ší do-
hody o spolupráci. Doporučena byla spolupráce s Ces-
kým st,atistic'kým úřadem při vydání publikace: Okresy
v číSle'ch, která bude obsahoV'at výsledky sčítání Udu
v číslech, kail'tograme1clh,a mapálch.

Bylo vzato na vědomí, že SlP'ollupTácis MKKGKmá v ná-
vrhu svého org,ani'začního a jednacílho řádu i právě zl'i-
zov,aná Koordina,čníkoIIliise pro diilní měřilctví a dii'lní
geologii při Ceském báňském úřadu.

Účastníci: jednání 'byli informováni o tom, že krajské
g,eodetic'ké a kail'tografic:ké správy mají do 30. 6. 1972
projednat s krajskými orgány návrhy plánů do r. 1975
a 'projednat jev KKK. Případné rozpory ,a pořadí nalé-
havooti, hudou-li polžada'vky ,pře.kraoovat momosti, bude
nutno' projednat s jednotlivými resorty a v meziresortní
koorrdiu,ační komisi.

Dnem 1. června 1972 jmenoval předseda Ceského úřa-
du geodetického a kartografického s. Ing. František
Koubek ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, to-
pografického a kartografického v Praze s. Ing. Bořivoje
D e Ion g a, CSc., a řízením KaxtogtraIie, n. p., Praha
s. Adolf.a C h m e ia ř e.
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V kra.jich Ceské socLalistic'ké Tepubl'~ky se rozviji pra-
covni ilIlicLativa v podnicich resortu Oeského úřadu geo-
detického a 'kartogra'fického. Doklooem takových snah
je kupř. POdn~lrový plán aktwimcezlepšoVlllte'llSIkého
hnuti, pra'vidla intemi soutěže 'zlepšovatelťl. a plán te-
matLc1kých úkolťl. národnllho podniku GoodézLe Ceské
Budějoviice na rok 1972. Tematickéú!koly sleduji:
l.zhosplOdlárněrú polnich ,praci geodetického m.apoválJlí

uirčeného 'k automla,tilzovlanému (strojovému) zpraco-
váni;

2. normaliza,ci grafických p'odkladťl. pro fotogrammet-
rické i geodetické mapováni;

3. úpravu technologického postupu přípravy místního
šetřeni a sestaveni prvotniho dokladu po THlM·v sou-
vislosti s převodem operátu EN na S'ti\ední počítač;

4. vnějši úpnaovu výsledkťl. THM ,a IOperátťl.EN ,a jejich
oocionální uložení;

5. převod THM z S-42 do S-rrSiK;
6. měřiJcképrláce-v číselně vyhotoVJOlvanýclhmapách;
7. vyhotoveni vydavatelského originálu vÝ'škOlpisu Zá-
kladní mapy 1:10000;

8. ·využití fotog:rammetrie pro vyhotovení geometrických
plánťl. velkého rozsahu.

JÍIllým příkladem je vypsáni temaltLc'ké soutěže pro
zlepšovatele a ovynálezce v národním podniiku Geodézie
Brno. Tady se tematické úkoly zaměřují na
1. ochranu stupnic, kolimátorťl. li Ubel měřilckých 'latí

REDT'A při transportu,
2. dokumentaci a evidenci děrných pásek na středisdch

geodézLe a .
3. technologii přenosukreslby na papír suchým procesem.
Jako další příklad jiného druhu lze uvést kolektivni

socialistilc'kÝ' zá'vazek KrajSké geodetické a kartogooific-
ké sprá'vy pro Jihočeský 'kir,aj pro rok 1972 (z 21. 4.
1972), kterým pracovníci KGKS hodl,ají přispět svými
sLlami k dalšímu rozVOjí SlP0J,e'čnosti.Ve svém závaz'ku
st vytyčiH 12 úkolti,konkrétně formulovaJnýc,h, s uV'e-
d'enim jmen pracovníkťl.,kt,eří sezaiv,azují úkol sp'lnit
a termínťl. plněni. Úkoly jsou zaměřeny na zlepšení
evidence nemovitosti a hospOd,ařeni s'e zemědělským
pťl.dnlm fondem, n,a školeni evidenčnichpTacovn1kťl.
MNV, na pře'jÍmánip()IZnatkťl. a zkušeností z veřejnfcth
funkd do KGKS, na :brigády na p1omoc zemědělství, na
získlávání č1enťl.do sCSP, na zřízerní, udržov,á;ní li aktua-
liza,ci nástěnky, na zleplšení ·pracovního prostředi, na
aktivní účast v Klulbu dťl.stojnikťl.a prapor!či1kti v Záloze,
na založení 'k'roni~y KGKS, její doplňování a aktuaUZIO-
vání, na poUtic.kou pl1ác~při výrobních [pOr,adách, druž-
bu s KG~S v ZápadoOOs'kém kra,ji a na 'výměnu zku-
šeností.
Tímto závaJz:kemse rovněž pi'ihlásilli do SIOUtěžeo titU'l

"Brigáda sociaIistLcké práce" a do soutěže oOR o čest-
ný Utul "Brigáda míru". St.

Vyhodnocení a ocenění výsledků rozvoje
pracovní iniciativy k 50. výročí založení
KSČ

Za dosažení mimořádných výsledkti v rozvoji pracovní
iniciativy k 50, výročí založení Komunistické strany
Ceskoslovenska bylo

Geodetickému ústavu v Praze

uděleno vedením Ceského úřadu geodetického a karto-
grafického a Odborovým svazem pracovníkťl. státních
orgán ti, peněžnictvi a zahraničního obchodu čestné
vyznamenání

"Ko,lektiv 50. vtroof vzniku KSC".
Ce,stný diplom byl pracovnikťl.m Geodetického ústa!vu

předán dne 15. května 1972 na slavnostní schtizi v Pra-
ze. S udělením čestného diplomu byla spojena i pe"
něžní odměna 30 000 Kčs.
Dobré výsledky v rozvoji pracovní iniciativy u Geode-

tického ústavu nejsou nahodilé. Ústav dosáhl již v roce
1971 významných úspěchů a byl vyhodnocen jako "Ústav
25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou".
PlnO'Uangažovanost v prosazováni politické a hospodář-
ské linie XIV. sjezdu KSC prokázali pracovnici GÚ
v Praze
- zavedením dvousměnného provozu ve výpočetním

středisku, •
- plným využitím moderní techniky, zejména samočin-

ných počítačti a elektrooptických dálkoměrti,
- snížením plánovaných nákladťl.,
- splněním úkolťl. státniho plánu, zejména v rozhodu-

jících a závaznýclh ukazatelích.
Celkový ekonomický přínos pracovní iniciativy, včetně

realizace úkolů komplexní socialistické racionalizace,
činil 1 430 600 Kčs při dodržení plánovaného počtu stá-
lých pracovníkťl.. I v ostatních U!kazateUch se projevil
vliv pracovni iniciativy jako např.: uzavřením sdruže-
ného socialistického závazku s některými organizacemi
resortu, v zajišťováni bezpečnosti a ochrany zdraví,
včetně zlepšování pracovního prostředí, v péči o rozvoj
zlepšovatelského a vynálezcovského hnutí.
Blahopřejeme všem pracovníktim Geodetického ústavu

v Praze k dosaženým výsledkťl.m za rok 1971 a k získání
tohoto vysokélho ocenění. Věříme, že i v dalšim obdobi
se jim podaří dosáhnout úspěchti při plnění závěrti
ÚV KSC ze dne 17. a 18. února 1972.

Vyhodnocení kolektivů organisací ČÚGK
k 50. výročí vzniku KSČ

Za dosažení významných pracovnich úspěchťl. v rozvo-
ji pracovní iniciativy k 50. výroči vzniku KSC byly, na
návrh organizací Ceského úřadu geodetického a karto-
grafického, příslušnými odborovými orgány vyzname-
nány čestným titulem

"Kolektiv 50. vtro:i!í vzniku KSC"

~ tyto pracovni kolektivy:
1. Výpočetni středisko Geodetického ústavu v Praze,

s odměnou 10 000 Kčs,
2. Oddíl 147 Geodézie, n. p., Praha, s odměnou 4000

Kčs,
3. Středisko geodézie pro okres Český Krumlov, S odmě-

nou 5000 Kčs,
4. Středisko geodézie pro okres Děčín, s odměnou 5000

Kčs,
5. Středisko geodézie pro okres Pardubice, s odměnou

5000 Kčs,
6. Středisko geodézie pro okrp.tS Břeclav, s odměnou

5000 Kčs,
7. Oddíl Ing. Mňačka, Geodézie, n. p., opava, s odměnou

2500 Kčs,
8. Ofsetová strojovna Kartografie n. p., Praha, s odmě-

nou 7000 Kčs,
Kromě uvedených kolektivti byly krajskými odboro-

vými orgány schváleny návrhy na vyhodnocení vybra-
ných jednotlivcti v organizacích resortu CÚGK za, pří-
kladnou osobní iniciativu a pracovní výsledky, jejichž
ocenění bylo provedeno v pravomoci a z prostředkti
organizací.
Všem vyznamenaným blahopřejeme.
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Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČVUT v Praze

Dne 6. března 1972 byla proslovena předn'ášk,a odbor-
ného asistenta Jaroslava Římala (katedra fyziky stavební
fakulty): "Měření ztráty fáze světla na kovech".

V teoretické části byl nejprve u~edp.n výklad -optických
konstant, který vyplývá z ilešení Maxwellový~h rovnic ,a
příslušného materM:lového V\Ztahu. Autorem byla kon-
krétně experimentálně 'zjišťováJna kOll1st,antafázového po-
sunutí, což uskutečnil pomocí interfenčního měření
na základě nJlflexe, ,a to pro kovy AI, Ma Ag. Tyto
byly vakuově nap,ařeny na pl,anparale!ní desku a wo·
řtly re'f'lexní plochu. Zdrojem koherelntního Zláření by,ly
výbojky ,a měření byla us:kutečněna v 1J vlnových dél-
kách v oboru viditelnélho světI.a. Čistota' použitý,ch kovů
byla za'jištěna na 0.01 a~ 0.001 %. MěřLGkýproces p,ozií-
stáva'l v tom, že byly n,ejprve měřeny poloměry Newto-
nových 'kroužki't při použiti skleněné planparalelní desky
a poté při použití zkourrnaných kovů. Problémem bylo
převést ~odorovnou změnu po~oměrii Newtonových
kroužků na vertikální. Vliv deformace byl vyloučen tím,
že bylo měřeno ,a~ od 4. poloměru Newtonovakroužku.
Pro pOISunfá'7Je,projevující se změnou poloměrů krouž-
ků volMkromě 'kvadr,atiidté závislosti i 1mbtckou. Vy-
rO~IIIáníuskutečnili postupnou aproximací podle Gaussova
algoritmu, a to pro uvedené tři kovy opět v rl1~ných
vlnových dél,kách. Měření bylo uskutečněno ~ laboratoři
katedry fyziky stavební fakulty.
Na v,eliikosti ztráty Mu světla, kromě jiných, má pod-

statný Ivliv tvoření :kyslirooíkl1 kovů na pwrchu. Autor
se p'roto polkus'Ho měření vel'Ekost! VHVll těchtokyslič-
n~kových vrst,e'v na měřenou veU'člnu Proto uskutečnil
pokus s neporušeným povrchem, bez vlivu ovzduší, a to
tak, že ,planpar,alelní dlesku s napařeným kovem otočil
a měření provedl pozorováním přes vrst:vu skla. ZískalI
tak naměřené hodnoty ztráty fá:ze wětla proo d,ané kovy
vuči sk!leněné pl,anp.ar,alelní desce, k'teré p,ak přepočetl
IVzlhledemke vzduchu. Tato druhá část měření byI.a pro-
vedena na jl:ném experimentálním zařízení, a to na Mi-
chelsonově interferometru pro vlnové délky v oboru vi-
ditelného světla.

V bohaté disk'Usní část!, kterou vedl prof. Dr. J. Nuss-
berger, vystonp'tli prof. ,Kirumphanzl, prof. Bohm, doc.
HaUJf,doc. Tlustý ,a ing. Kašpar.

V ,pondělí 10. dubna 1972 pokračoval druhý ročník
cyklu přednáškou doc. ing. Vladislava Hojovce, CSc., pra-
covníka stalveibní fakuity >ČVUTna téma: Moo;nosti hle-
dáni nových kartografických zobra~eni s použitím sa-
močinného pollUalle.
Vý'kladbyl zaměřen na metodiku ','yvnzení kartogr.aUc-

kých zobrazení na záJkladě formulace úlolhy, užívající ja-
ko výchozí podmínku nového zobraizení splnění .některé-
ho z ViarLaaníc'h;kritérií. P.i'i numerickém řešení se s1Jává
užití s,amočinného ,počíta:če ne'v.yhnutelným a prá,ce po-
čítače v těchto oblas,tech je kv,alltativním přín,osem.
V ortogonálních ekvlivalentních zobrazeních jsou par-

ciální diferenciální ~niic'e l'ešeiny numericky postupným
propočtem od středního polednfka diferenční metodot!.
Pi"itom se užívá při požadB.iVkusymetrie podle obrazu
stře<i:nílho pol,edníka polynomu, v němž jsou koefidenty
hledány na zálk1.aděnumerrcké'ho vztahu mezi jejich hod·
notami a součtovou clharakter'ístlkou pro maximální úhlo~
vě Z81kreslení v uvažovaném poli.
Dále byl uveden postup pl'i v~ození zOorazení, kdy je

splněna ,plIiibl'ržnápodmiíJľka ekvliVaaence při volbě robra-.

zOMckh rovni'c ve tvaru polynomu při požadavku sy-
metrie obr,azu podle rovníka ,a s'tředního poledník·a. Při
aproxim,ativním splnění podmínky ekvivalence zi'lstává
v zobr,az~acích rovnidch neurčeným jediný koeficient,
}ehož ,volba je p,rov,ooena z p,odmínky minimalřzace vý-
r,a'zu p,ro součtovou ciharakter'istiku. Postup bylapllko-
ván na příkladě zobr,azení světa.
Při požadavku symetrie obrazu pouze podle středního

p,oledník,a jsou v dalším postupu koeficienty v zobra-
zov,adch rovnickh Ihledány minimalizací charakteristic-
kého výr,azu pro plošné zkreslení. Přitom zustane dále
neurčen opět koeficient, který je dále určován z pod-
mínky, ,<!'byv daném území n.abýval minimální 'hodnoty
výraz, sestavený z maximálního úhlového zkreslení.
Záv'ěrem byly nalstíněny možnosti dalšího výVl()je.
Diskusní část, kt,erou ved:] prof. Bohm, se dotýkal.a

základních rovnilc pro tI1ansformaci, vlastnostíz.avádě-
nýclh funkcí, problému minittnaUzace integrálů a ana-
logie s GauS90vým zobr.azením.

Výuka geodézie na SPŠ stavebni

Ve 3. ročníku studia (obor pozemní st.avby) je zařazen
předmět geodézie ,a to 2 hod. výkladu a 1 hod. praJktic-
'kýclh cvičení týdně. Ullební osnovy 'výkl,adu obsahují
nauku o .přístrlOjí'ch a pomuc'kách a metody zaměřování
a' vytyčování polohqpísU ,a výškopísu. Stěžejními partiemi
látky jsou zásady vytyoov,ání pozemntch stav,eb a zpl1S<l-
by výpočtukubaltur. Výk'!ad je 'zakončen dl1ležitou 'ka-
pibolou 10 převzetí ,a vedení sta~by 'po stránce geodet'ilc-
ké a přehledem čs. státních map. V prakUcký,ch cvi-
če'ní'ch Ise žá,ci mají semámit s měilením délek, s jedno-
duchými vytyčQV,a<Cfmi,poml1ckami a úlohami, s ni'vela1č-
ním přístroj'em a nivel.ačními metodami, provádí se ZIIl-
měření a vynášení pro fili't, výpočet kubatur a konstrukce
vrst,evni,c. Naučí se pr,acov,at s minutJo'Vým teodoHtem,
absolvují zaměřo'V1áJnísituace ortogonální metooou a
proc'vi'čí tacheometril. Ovičení se zalkončí základ'ními
vytyčov,admi' úlohami st,alvebníml.
J.ak vidíme, má se žá'k se'známit se zá'klady S't,avební

geodézie. Výklad je illutno tedy zaměřit tak, aby byl vy-
wvižen význ.am a ne,postr,ad,ate:lnost geodézie na st,avbě
,a ,alby'žák zá~{].adnígeodetické prá,ce urně'! sám .pwViádět.
K tomu slouží názor n o s t výkladu: použití praktic-
kých ukázek přístrojl1 a poml1,cek ze školní sbírky (kte-
rá bude moderni,zov!íÍ!na) a dále uplatnění firemních
pr'OISpektl1,ukázelkzeměměři!c'ké ldter,atury, samostatné
rleferáty žá'ku, uvádění příkladu ze stavební měřické
pr,ax'e ,atp. Na tomto po'li spojenívyručoVlání s praxí se
nabízí mnoho možností a zde nás 'č,eká j,eště velká prá-
'ce. První kroky již by~y učiněny ve spolupráci s VTS -
Sdružení stavebnkh g,eod'etl1.
Při cvičenich (2 hod. jednou za 14 dní) je hlavním

problémem nedostatek Ďasu. Provést ve dvou hodinách
'vydálIlí ma,teriálu, neZJbytnou tnstruktáž, .přesun do teré-
nu, zadání úlohy, zaměření, návrat, č'ištění ,a ,odevzdání
pomu,cek včetně odevzdání a pl'lOjecl.nJá:nídomádch úloh
je tvrdým oříšklem p:ro vyučujícílho. ÚIohy žácli zpr,a-
cováv.ají formou technic:ké zprávy p,lus polní ZJápisnfk,
resp. výpočet iči příloha. Vedle obsahové stránky se
hodnotí ,i grafická úroveň ,prací.
Ja'ko učebnice bude používána "GeOdézie pro stavební

'techniJky" od doc. Poláka a 'Ing. Pl'olkl1pk,a.
Z,áJvěremiClhcemeuvést cíl naší výuky: Dosáhnout ak-

tivních Z'nalOlStízákladů stavební geodézie u našLch ab-
solventfi.

Ing. Vladimír Vorel,
SPŠ stavební,
Zborovská 45, Praha 5
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XIII. mezinárodní fotogrammetrický
kongres, 23. července - 5. srpna 1972,
Ottawa, Kanada

V létě 1972 se sejdou fotog.rammeti'i, geodeti a výrobci
malp z eelého slvěta na XIII. mezinárodním Iotogram-
metric:kém kongresu 'v Ottawě, aby diskutovali o nej-
nOivějším vývoji v oborech své působnosti. PN>gr,amkon-
gr,esuzahrn uje:
- referáty ,a diskurse význačných odborníkú v 7 spe,ciali-

zov,anýeh 'komisích o nových přístro.iícn, výsledcÍJChvý-
zkumu a, směreclh dalšího vývoje,
l'Ozrsáhl'olutechnickou 'výstavu nejmodernějších pří-
strojů pro snímkování, geodetické a fotogrammetrlcké
měření ,n,,automatil!zwcivýpočtů s GBmonstr,a,cemi,
vědeckou výstavu rsoustředujiJCí výsledky výzkumných
prací nlárodnkh společností ,a vědeckých institucí,
technické a společenské ,exkurse a výlety.

6. konference Mezinárodní
kartografické asociace (ICA),
16. srpna - 25. srpna 1972,
Montreal-Ottawa, Kanada

V srpnu 1972 se bude konat v K,anadě čtvrté zu,sedání
val'něho shromáždění 'členských zemí ICA spojené se 6.
mezinárodník,artografic,kou Jwnferencí.
N.1 'pr,o'gramu jed:ruání konference j&OUnásledující té-

mata:
-- ",)'chov,a a výevi'kk,art'Ografů (komise 1.)
- rst,endardi'zace techni,c'ké termilnol>o'gie (komise lI.)
- ,automatizaoe v Ikartogr,afii (komise III.)
- tematická kartogr.a:fie ('komise IV.)
_. kartografic.ké techniky
-. mapování měst
- 'k,art,ografLe námořnkh map
- ,raci'onaIizace ve výrobě map
- 'kal'tografůcká ,kolIIlunik,ace
Součástí konferenoe je výstava zaměřená na nov,á kar·

togN.'fi>ckádít,a a vý'chO'vu kartogr,afů ,a exkurse do okolí
Montre,aIu. Po skončení ,konference !JUde usp'ořádána ve
dne,clh 25. 8.-1. 9. 1972 ex'kurse do kartografických pod-
niiků v Ottawě, Kingstonu, Torantě a NiJagary spojená
s pTohlídkoujJřírodních ,a kulturních z,ajímav·iJstí.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze vypisuje ve smyslu Zásad Českého
úřadu geodetického a kartografického ze dne 7. pro-
since 1971 č. 5533/1971-1 pro poskytování rclsortilích
a podnikových stipendií pro studenty vysokých škol
konkurs na

resortní stipendia
pro vybrané nadané studenty směru geodézie a karto-
grafie stavební fakulty ČVUT nebo matematicko··fyzi-
kální fakulty Karlovy university v Praze. Konkurs je
určen pro studenty v řádném denním studiu, kteří bu-
dou ve školním roce 1972-1973 zahajovat 4. nebo 5. roč-
ník studia a kteří mají výborný prosp~ch v teoreticky
nebo technicky náročných předmětech. Stipendia, je-
jichž výše činí měsíčně 800-1000 Kčs, Sl~vypláceJÍ po
dobu 12 měsíců ve školním roce. Vybraným w;hazečům
bude stipendium poskytnuto za předpokladu, Žtl se sti-
pendisté smluvně zaváží po úspdnéra absolv0vání vy-
soké školy pracovat ve funkci odpovídající získané
kvalifikaci po dobu zpravidla 5 let zč:ísti v určené re-
sortní organizaci a zčásti ve VOGTK. Uvedené stipen-
dium může být v odůvodněných ]"'řípadech zvýšE.no ve
smyslu citovaných Zásad o některé účelové pNspěvky.
Zájemci o resortní stipendium VÚGTK předloží pí·

semnou příhlášku do konkursu nejpozději do 30. červ-
na 1972 na adresu: Výzkumný ústav geodetický, topo-
grafický a kartografický v Praze, osobní oddělení, Ná-
dražní 31, Pralha 5-Smíchov. Přihlášku doložte struč-
ným životopisem, přehledem odborné a publikační čin-
nosti a doporučením vedení směru nebo fakulty. Vy-
braným stipendistům bude stipendium vypláceno po
uzavření písemné dohody s VÚGTK od začátku školního
roku.

528,7

Kompendium Photogrammetrie,
svazek IX.,
vydávají závody VEB Carl Zeiss, JENA v tiskárně Mag-
nus Posel'. Jena, 1971, 408 stran, četné obráz'ky a tabulky.

Kompendium fotogrammetrie, jehož svazky nepravidel-
ně vydávají závody VEB Carl Zets JENA, podává. in-
formace především o pracech příslušníků vývojového
oddělení fotogrammetrických strojil. závodu, který v mi-
nulém roce oslavil 125. výročí svého trvání. Proto mezi
autory. jednotlivých statí nalezneme především jména
dlouholetých i mladších vědeckých a technických pra-
covníků Zeissových závodů H. Sch5lera, K. Szangoliese,
O. Weibrechta, R. P. Marka, G. Wi1rtze, G. Vosse, H.
Starosczika, K. Herdy a dalších.
Jejich příspěvky slouží nejen k propagaci strojil. a

zařízení, jež závody VEB Carl Zeiss JENA vyrábějí, ale
čtenářům přibližují teoretické a technické problémy,
které je třeba při vývoji, Výrobě, zkouškách i použití
nových strojů, jež JSou i u nás hojně používány řešit.
Snad proto nebude na škodu připomenout při recensi

IX. svazku stručně všechny dosavadní díly.
Pro ČSSR je lichotivé, že první tři svazky Kompendia

byly vydány jako sborník referátů 21. Zeissova foto-
grammetrickěho kursu, který se v ro~e 1958 konal
v Národnim technickém museu a na CVUT v Praze.
Tyto tři díly obsahují celkem 26 referátů z oboru po-
zelllní i letecké fotogrammetrie.
Také další dva díly Kompendia jsou vlastně sborní-

kem 22. Zeissova fotogrammetrického kursu, který byl
uspořlídán v roce 1961 v Budapešti. Kromě referátů pra-
covníků Zeissových závodů se mezi autory poprvé ob-
jevují zahraniční odborníci a to L. Bezzegh, J. Sz5renyi
a G. Hankó z Maďarska. Odborná veřejnost je v těchto
svazcích podrobně informována o tehdy novém stroji
stereometrograf a koordimetr a ve dvou příspěvcích se
začíná rýsovat i směr vývoje analytických metod le-
tecké fotogrammetrie.
Kompendium fotogrammetrie sv. VI., který vyšel v r.

1964 je sborníkem 18 statí, věnovaných především pro-
blémům letecké fotografie, kalibraci leteckých měřic-
kých komor a možnostem kompensace distorse objekti-
vů. Navíc obsahuje i příspěvky odborníků, pracujících
mimo výrobní závod o použití fotogrammetrie při mě-
ření koksovacích baterií (W. Ruger) a CI fotogram-
metrickém měření průhybů jeřábu (M. Kusch). Tento
svazek, jako první v celé edici nebyl vázán na žádný
kurs.
Svazek VII. vyšel v roce 1966 a je věnován příspěv-

kt1m, předneseným na fotogrammetrickém kursu, kte-
rý se konal v roce 1963 na TU v Dráždanech. Kromě
autorů z výrobního závodu obsahuje příspěvky pracov-
níků TU Dráždany (J. Pietschner, P. Hanke, R. Meyer,
G. Mellinger), z Hornické akademie ve Freibergu (W.
Rugol') a z ČVUT v Praze (J. Smidrkal). Obsahuje 11
příspěvků a jejich pozornost je soustředěna na kalibra-
ci leteckých měřických komor, na optické překreslo-
vání, teorii vyhodnocení s přetvořenými svazky paprsků
a aplikacím fotogrammetrie, především ve stavebnictví.
Svazek VIII., který vyšel v r. 1968, je 'sestaven z 21 1'e-

ferátů pracovníků výz'kumného oddělení výrobního zá-
vodu, které přednesli na různých :konferencí~h či sym-
poziích. Kromě toho nalezli opět zahraniční uživatelé
Zeissových strojů možnost publi'kace svých prací. Mezi
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autory jsou pracovníci Polské akademie věd (K. Guz~k
a S. Ostaficzuk], Hornické akademie v Krakově (Z. Ko-
walczyk] a SVŠT v Bratislavě (E. Adler]. Ctenář tu najde
články o ,konstrukčním principu stereotrigomatu, myš-
lence diferenciálního překreslování u analytického vy-
hodnocovacího stroje AP, nových principech mechanic-
kého řešení analogových vyhodnocovacích strojů a popis
nové letecké měřické komory MRB 11,5/1818. Další pří-
spěvky jsou soustředěny na problémy využití fotogram-
metrie při geologickém průzkumu, pI'O sledování sesuv-
ných území, pro sledování těžby v povrchových dolech
a na problémy využití fotogrammetrie při různých tech-
nických výzkumech.
Svazek IX, který vyšel v r. 1971, je sestaven z 28 re-

ferátů na sympoziích a na kongresu Mezinárodní foto-
grammetrické společnosti v r. 1968. Obrážejí nejen pro-
blémy, s nimiž se konstruktéři nových strojů a zařízení
setkávají, ale ve větší míře než dosud jsou zaměřeny i na
otázky, spojené se zkoušením a testováním výrobků zá-
vodů Zeiss-Jena.
G. Wiirtz podrobně popisuje novou, zvlášť širo'koúhlou

komoru MRB 9/2323 a podává char~kteristiku objektivu
Lamegon PI 4,5/150, korigovaném pro obor panchroma-
tic'kéllo a infračerveného záření.
P. Han'ke publikuje návrh na zlepšení zkoúšekkvality

sntmkůa U. Zeth rozebírá vliv teploty na kalibrované
hodnoty letecké měřické komory.
Polští odborníci A. Linsenbarth a A. Rymanowicz se

zabývají ve svém příspěvlku vlivem srážky leteckého fil-
mu na přesnost vyhodnocení a navazující příspěvek G.
Vo'sse výhodami skleněných lišt komor MRB pro elimi-
naci chyb ze srážky negativního materiálu.
R. P. Marik popisuje využití funkce 'přenosu ,kontrastu

pro hodnocení 'kvality uzávěrek leteckých měřických
komor.
Další příspěvek polských odbomíků A. Bucholce a C.

Liperta se týká výhod pořizování leteckých snímků s ex-
trémně ve,lkým podélným přek.rytem proti dříve použí-
vaným zacíleným snímkům.
Přípravnými pracemi před vlastním vyllodnocením le-

tec,kých snímků se zabývá K. Herda a poukazuje na ně-
které výhody pomocných zařízení, konstruovaných v zá-
vodech Zeiss-Jena, jako jsou rychlý fotometr, Fotopret,
Transmark, Interpretosikop apod. Elektroniokémukopí-
rovánía kopírce Eloop je věnován příspěvek pracovníků
P. Gorlicha, H. Scholera a K. Herdy.
Bližší popis využití zařízení pro přenášení a vyzna-

čování bo'dů, 'které pracuje s lasery (Transmark], posky-
tuje článek P. Blankenburga a O. Weibrechta.
O. Weibreoht také při:bližuje čtenáři Rektimat, nový

optický překreslovač, jenž byl v závodech Zeiss kon-
struován.
R. P. Mark navrhuje jednotný test pro zkoušky kvality

stereokomparátorů, odvozuje výpočetní vzorce pro' Ste-
kometr a uvádí i některé praktické výsledky zkoušek.
Pro provádění zkoušek se mu jeví jako zvlášť výhodné
používat míl'llě pooto'čené měřické mřížky v nosičích
snímků.
Klasifikací analogových vyhodno::ovacích strojů se za-

bývá K. Szangolies. Dovozuje, že dříve platné dělení na
stroje I. až III. řádu dnes už neplatí, a navrhuje nové
třtdění podle dosahované přesnosti ve vyhodnocení po-
lohy a výšek.
Informace o nové konstrukci stere'ometrografu E a o

koordimetru E podává H. Starosczi'k. Nový typ 7inámého
vyho'dnocovacího stroje vykazuje některá zlepšení, jako
nově řešenéselsyny u ručních kol, které odstraňují větší
náma'hu i při velkých převodech mezi strojem a kresli-
címstolem, nově řešené číselníky modelových 'souřad-
nic a zejména p~ možnost automatické registrace slo-
žek základny bx a by, takže lze v případě potřeby' použít
stereometrografu i jako stereo komparátoru.
Našim čtenářům je jistě známý referát M. Biirgera

o technologii vyhodnocení městských čtvrtí v měřítku
1:500, který byl přednesen na sympoziu IV. komise MFS
v Praze v r. 1966 a který byl zařazen i do tohoto svazku
kompendia.
Problémům mapování ve středních a malých měřít-

kách, zejména s využitím zvlášť širokoúhlých snímků,
je věnován příspěvek H. Scholera.
H. Starosczik popisuje konstrukci vyhodnocovacího

stroje Topokart B. Podle dosavadních zkoušek by jeho

přesnost měla být poměrně vysoká. Při měření na mříž-
kác~ byly střední chyby' v poloze asi ±12 .um v měřít-
ku snímku, ve výškách asi ±0,1 %0 výšky letu. Stroj lze
doplnit zařízením pro diferenciální překreslování a pro
kresbu profilových šraf Ortofot a Orograf. Referát na
toto téma přednesl na kongresu MFS v r. 1968 K. Szan-
golies a je přetištěn v tomto dílu kompendia.
Ve společném referátu K. Szangolies, R. P. Mark a H.

Starosczik se čtenář může seznámit s možnostmi použití
testfi pro zkoušky okamžitého stavu analogových vyhod-
nocovacích strojfi, stereokomparátorfi a registračních
zařízení. Ke zkouškám se využívají měřické mřížky. Je-
jich přesnost zkoušel K. Szangolies a dospěl k závěru,
že dodávané mřížky ke strojům zaručují přesnost mě-
ření snímkových souřadnic na ± 1 .um.
Na závěr tohoto svazku se zabývá P. Domschke vývo-

jem automatických koordinátografů a blíže popisuje sy-
stém Cartimat.
Podobně jako v předcházejících svazcích této edice

jsou články doplněny cizojazyčnými shrnutími a na zá-
věr je připojen věcný a jmenný rejstřík, který usnad-
ňuje orientaci čtenáře.
S potěšením lze konstatovat, že tímto edičním činem

výrobce fotogrammetrických strojfi vzniká postupně pěk-
ně vypravené dílo, které dokumentuje rychlý vývoj ve
výrobě strojfi a zařízení a soustřeďuje i některé praktic-
ké poznatky z využití strojů VEB Zeiss-Jena.
Jistěže, podobně jako předchozí svazky, bude i tento

devátý díl odborníky' hojně využíván a to zejména při
studiu problémfi, spojených s využitím strojů Zeiss. Bylo
by však vhodné, aby čtenář nezaměňoval kompendium
s nějakou učebnicí či prfivodcem, poněvadž příspěvky,
dosud otištěné v jednotlivých svazcích se zabývají vždy
určitými konkrétními a často velmi úzkými oblastmi
v konstrukci a využití fotogrammetrických strojů a za-
řízení.
Výrobci, závodům VEB Zeiss-Jena patří dík za kvalitní

zpracování příspěvkfi a tiskárně za pečlivou práci se
sazbou odborných textfi, rovnic a tabulek i za kvalitní
reprodukci snímkfi a obrázkfi na kvalitním papíru. Lze
si jen přát, aby i nadále vycházely další díly s aktuálním
obsahem.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na stavební fakultě ČVUT
v Praze

G - na katedře geodézie a pozemkových úprav
VG - na katedře vyšší geodézie
M - na katedře mapování a kartografie
SG - na katedře speciální geodézie
SG - And e l' I e Vlastimil
Plán dobývacího prostoru

M - A u g u s t i n Václav
Měřioká ,kontrola kvality fotogrammetrického vyhod-
nocení THM

SG - A u g u s t i n o v á Jiřina
Komplexní rozbor konstrukčních prací technicko-thos-
podářského mapování

M - Bál e k Jaroslav
Ověření přesnosti fotogr,ammetrického zpfisobu určo-
vání vlícovacích 'bodfi 'pro plány thloubkově členěných
flasád

M - B,a l' t í k Mil'oslav
Přesnost mapy 1:2000 odvozené z katastrální mapy
v měř. 1:2880

G - Bez p a I c IQ V á Bohumila
Přesnost a využití v,oIné měřické přímky

M - Bo x a n Jan
Reambulace mapy 1:1000 a její využití pro vyllotovení
geometrického plánu

M - BoUj á l' e k Zdeněk
Možnosti mechanizace některých prací při vyhotovo-
vání mapových podkLadů
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M - Č a d ,a Vllém
Pl'ojekt mapování provincie Arusi [Etiopie) pro tíčely
,pozemkové reformy

VG - Čel' v Jiří
Přesno,st 'přibližný,ch souřadnic při určování bodu vy-
rovnáním dle pozorování IzprostřecLkujících

G - Čel' m D c h Milan
Polohopisný a výškopisný ,plán pro projekt odvodnění
k. tí. Chotěšice

M - D o š k o Radomír
Metodika mapování místních tratí polární metodDu

G - D o u b k D V á Renata
Plán polní dopravy pro hospodářství Vel. Dvorce Stát-
ního statku Vel. Dvorce o výměře 1500 ha

G - D u f o u l' o v á Daniela
Pl'ojekt cestní sítě Ir tízemí navrženém k zástavbě pro
JZD Jílové, výrobní středisko Jílové

M - Dvořák Jan
Studie problematiky barev v kal'tografii

SG - E i s m a n Karel
Technická mapa Františkových Lázní

VG - E i s m a n Miroslav
Podé~ná odchylka trojtíhelníkového řetězce s měfe-
nými tíhly a některými délkami

VG - Fa f e j t a Jan
Sledování pohybii budov vlivem hornické činnosti

M - Fa I t is o v á Olga
Výškopisný podklad pro projekt meliorací v k. tí. Vlas-
tec okres Písek

G - Fa n t,a Bohumil
Generel ;projektu pozemkových típrav pro Státní sta-
tek Valašské Klobuky, hospodářství Slavičín

SG - F a nt o v á Zdenka
Řešení trasy městského okruhu·v tíseku Plzeňské
třídy

G - F i I ip Václav
Projekt cestní sítě v tízemí navrženém k zástavbě pro
JZD Jílové, v~robní střed~sko Hostěradice

M - F o t t a Michal
Organizace a metodika 2lpracování kartografických
informací

G - F l' a n ě k Jiří
Polohopisný a výškopisný plán pro projekt odvod-
není tídolí Rakovnického potoka v k. tí. Jesenice

SG - Go t t h a l' t Miloš
Základní plán závodu Škoda - Rokycany

VG - Had l' a v a Jiří
Vliv blízkých topografickýah hmot na gravimetrické
tížnicové odchylky

SG - Ha I a<da Iv,an
Provedení zkoušek s 1<aserovým teodolitem LT-1-KSG
a LT-2-KSG

SG - H a l' tm a n Petr
Koordinace 'pwjektfi sídlištních investic

VG - H a l' t ID a n o v á Květa
Vypracování vytyčovacího plánu sídliště v Bohnicích

VG - H o leč k o v á Irena
Příspěvek k využití interference světla v geodézii:
ad A - Měření vzdáleností
ad B -Využití interference světla při vytyčení přímky

M - H I a dík BohusLav
Úplná přehlídka evidence nemovitostí v obci Vlasti-
boř s ohledem na využití ~ři technicko-hospodářském
mapování

M - H I i sní k Jan
Projekt zastavovacího plánu

G - H I i sní k Zdeněk
Pořízení základního plánu závodu části teplárny Tři-
neckých železáren VŘSR, n. p. v Třinci

G - H I o b i I Pavel
Polohopisný a výškopisný plán pro projekt odvodnění
tídolí Rakovnického potoka, k. tí. Oráčov

VG - H o I o t a Petr
Weingartenův vzorec a Christoferova věta ve vyšší
geodézii

M - Hl' d I i č k a Jaroslav
Porovnání zobrazovacích prací na automatickém ko-
ordinátografu s dosavadním ručním zpfisobem (někte-
ré aspekty automatizace vyhodnocovacích prací)

G -- Jan o u šek Jan
I'rostorové hodnocení dvou blokfi nerostné suroviny
metodami geometrie nerostných ložisek na závodě
n. p. Keramické a sklářské suroviny v Provodíně,
okres Česká Lípa

G -- Jan o v s k Ý František
Generel projektu pozemkových típrav pro JZD Hru-
sice, okres Praha východ

SG - Jež o v á Jana
Vodní dílo Bystřička - měření deformací

G - K a m e n í č e k Štěpán .
Zaměření a vypracování podélného profilu kal ovodu
a tachymetrického plánu pruhu tízemí dolu "Nová
jáma" v B. Štiavnici

SG - K a m I e I' Josef
Měření deformací jeřábových drah v dílnách ČSD Šum-
perk

SG - K I e i n o v á Darina
Vyrovnání mikrotrigonometrické sítě tvořené řetězci

G - K I í ma Jan
Polohopisný a výškopisný plán pro projekt odvodnění
k. tí. Žichovice

G - K I u s á č e k Milan
Generel projektu pozemkových típrav pro JZD Kunice,
okres Praha východ

M - Km í n e k Jiří
Uplatnění rytiny při kartografickém a reprodukčním
zpracování základního plánu závodu

VG -- K o s tel e c k Ý Jan
Trojosý elipsoid a kulové funkce v základních vzta-
zích matematické geodézie

M - K I' e j b i c h o v á ' Bohumila
Plán Prahy pro tíčastníky kongresu

SG - Kroupa Zbyněk
Zpracování projektu pro směrovou a výškovou típravu
železničního oblouku metodou polygonovou a měře-
l.ých vzepětí

sr; - K u b í n e k Jiří
Měření vodorovných a svislých posunfi zemní hráze
Horka

G - K u n c o v á Božena
Základní plán závodu ČSAD Nový Jičín

G - K u P k a Jiří
Projekt hlavní polní cesty pro JZD Jílové

G - K u I' o pat a Vojtěch
Zaměření JŽP části stanice Švihov a směrová típrava
přilehlé koleje

G - Lan h a m I' o v á Zdeňka
Plán polní dopravy pro hospodářství Benešovice Stát-
ního statku Kladruby o výměře 1475 ha

VG -- LVG - Láznová Anna
Zkouška sovětského theodolitu OT-02-M

SG - Led e c k á Olga
Vyrovnávání mikrotrigonometrické sítě pro určení vo-
dorovných posunfi stavby

SG - L e h k Ý Karel
Ověřování funkční spolehlivosti a přesnosti vytváření
vertikál laserovým paprskem

G - L i s á Lenka
Plán polní dopravy pro hospodářství Bor Státního stat-
ku Bol' u Tachova o výměře 1450 ha

G -- L u k a šev i č Petr
Zhuštění základního bodového pole pro JžP metodou
paralaktické polygonometrie

M - L u k a šev i č o v á Věra
Využití příčných profilfi vyhotovených pozemní foto-
grammetrlí při zaměřování železničních staveb

M -- L u k á š o v á Zdenka
Studie použitelnosti metody volných přímek pro udr-
žování map velkých měřftek vyhotovených číselnou
metodou

VG '- Mat o u šek Jindřich
Vyrovnání trilaterační sítě ve starém Městě pod Sn.

SG - Mě c h o v á Jarmila
Návrh technologie a organizace výroby pfidní mapy
okresu Gottwaldov

M - M í I a v c o v á Anna
Zkoušky fotogrammetrlckých vyhodnocovacích pří-
strojfi.
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SG - Moucová Jana
Organizační a technické otázky TM Prahy

VG - N e j e d I Ý Václav
Určení hodnoty otočky mikrometrického šroubu zenit-
teleskopu

G - N o s á I Jiří
Zajištění deformace bodového pole na území VŽKG
v Ostravě

M - N o s á I Stanislav
Technický projekt speciální mapy pro orientační zá-
vody

VG - Nováček Vladimír
Vyrovnání nivelační sítě postupnou aproximací

M - O h m o v á Emilie
Vypracování projektu měřickodokumentačních prací
památkových objektfi v oblasti Přísečnické přehrady

SG - P ach e r o v á Dagmar
Ověření přesnosti pravoúhelníkové sítě

M - P a I k o c i Rudolf
Posouzení vhodnosti automatického koordinátografu
pro využití v kartografii

VG -- P e p r n Ý Jiří
Vyrovnání řetězce trojúhelníkfi s dalšími podmínkami

SG - P í š a lov á Jindra
Vyhodnocení výsledku a rozbor přesnosti měření sta-
bility základové desky a svislé osy komína v n. p. UZ
Vlllašské Meziříčí

SG - P o han Jaroslav
Měření úhlfi kolimací

SG - P o I á k František
Zhodnocení přesnosti vytyčení podrobného bodu

SO - P o I á k Petr
Vyhodnocení mikrotrigonometrické sítě pro určení vo-
e! Il vných posunfi přehrady OrUk

se _. P I a v e c Jiří
Posouzení přesnosti vytyčení I1niové stavby z polygo7
nového pořadu

VG - P r fi c h o v á Alena
Zkouška gyrotheodolitu Gi-C 1 a některých zkrácených
metod k určení azimutu

VG - P uch o I d Václav
Studium vhodnosti ruznýCh vah při vyrovnání nive-

lační sítě
SG - Raš k a Jindřich

Měřická dokumentace částí objektu pivovaru a závo-
du Fruta v Jindřichově Hradci

SO -- S a díl k o v á Milena
Zhodnocení přesnosti polygonových pořadfi

M - S e k e n Ý Jaroslav .
Fotogrammetrické zhuštění bodového pole pro tech-
nicko-hospodářské účely s vyrovnáváním pomocí ana-
logového počítače

VG - S ing e r Miloš
Sledování sedání obilních sil

VG -- S i rot e k Miroslav
Fotografická registrace při měření velkým cirkumze-
nltúlem

VG - S k o u P Ý Václav
Měření konstant a přesnosti ascorekordu

VG - S I a v í č k o v á Anna
Vyrovnání korelovaných veličin

M - Stehlík Jaroslav
Stavebně měřická dokumentace památkového objektu
čp. 312 v Kutné Hoře

VG - S t e h I í k o v á Zdeňka
Sledování posunu pfidy

G - S t e i n e r Petr
Polohopisný a výškopisný plán pro projekt odvodnění
údolí Sadlovského potoka, k. Ú. Blatná

VG -- Š t o I c o v á Milena
Určování zkreslení objektivu astrometrickým zpilso-
bem

G - Šup a I Miloš
Dc,plnění základního polohopisného bodového pole pro
JŽP zhušťovacími body metodou polární

M - Tomášková Jiřina
Polohopisný a výškopisný plán sídliště Plešivec

G - Tu r k o v á Jiřina
Použití úhlových metod pro zaměření změn

M - U h I í ř Jaroslav
Úvodní projekt Atlasu Prahy

M - U I m o n s k i Miroslav
Vyhotovení geometrického plánu v poddolovaném
území pro přeložku okresní silnice v k. Ú. Dolní
Suchá a Lazy

VG -. Ul' b a n Jiří
Přesnost map tíhových' topografických korekcí

SG -- U šel o v á Eva
Zhodnocení přesnosti měření délek některými meto-
dami

SG - V ach Karel
Základní plán závodu Autopraga - Louny

M -- V e vel' k a Bohuslav
Přínos užití výpočtové techniky pro realizaci karto-
grafických transformací

G - Veselý Ivan
ťrojekt cestní sítě v území navrženém k zástavbě pro
JZD Jílové, výrobní středisko Petrov

SG - V i d I á ř o v á Vlasta
Srovnání přesnosti rfizných metod vytyčení podrob-
ných bodfi

M - Víc h a Miroslav
Posouzení přesnosti tachymetrického měření při vy-
užití kartirovacího stolku Karti 020

M - Votrubec Jan
'Údržba map vyhotovených na plastických fóliích

M - Z i ž k o v á Ivana
Plán Prahy s tématickým obsahem pro účastníky
kongresu FIP

M -- Ž i ž k o v á Věra
Technický projekt speciální mapy vysokých škol
V CSSR

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

S i m o n o v s k i j, A. ja.: Uvedení v platnost hospOdářské re-
formy, str. 3-8

G l' a jda i ev, P. A.: K vyrovnání astronomicko-geodetické sítě,
str. 12-13

G l' i n ber g, G. M. - R e š e t o v, le. A.: Některé otázky tech-
nologie budování polygonometrických sítí, str. 13-19

Ryt o v, A. V.: standardizace geodetických přístrojů a technický
pokrok při jejich výrobě, str. 20-24

P i o t l' o V s k a j a, A. 1.: K určení astronomického azimutu me-
todou příslušných hodinových úhlů, str. 24-31

U s pec k í j, M. s.: K pevnosti spojení prvků montovaných železo-
betonových a asbestocementových stabilizačních a nivelačních
značek, str. 31-33

E k o m a s o v, A. P.: K vyrovnání vytyčovacích sítí "'Seštrojených
polárnou metodou a délkovým protínáním, str. 33-41

S o k o lov a, N. A.: K leteckému fotogrammetrickému mapování
místních tratí ve velkém měřítku, str. 41-47

Sel' g e jev a, K. S. - A I e k s a n d l' o v, P. s.: Vliv kroku zá-
vitu šroubových převodů univerzálních přístrojů na přesnost
sestrojení vrstevnic, str. 47-49

V i n j a c k i j, N. F.: Ze zkušeností s organizací mapovacích prací
ve velkých měřítkách, str. 49-54

M a lov, E. R.: Zkvalitnění mapy sestavované pro účely půdní
meliorace, str. 54-57

Š a l' o vat o v, G. L.: Eliminace vlivu několika prostředí při foto-
grafování pod vodou, str. 57-61

L a l' i n, D. A.: K specializaci kartografických sestavitelských pra-
cí, str. 61-64

A s t ach o v, N. E. aj.: Národní atlas Kuby, str. 64-66
j e f l' e m o v, K. 1.: Maketa děrného štítku pro kartotéku "inže-

nýrská geodézie", str. 67-70
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H e e n e, G.: vývoj Technické komory v soclalistickou~ inže.nýrskou

organizaci, str. 241-243
R e h s e, H.: Teorie chyb kosmické triangulace a určení směru
Postupim-DrážďanY-Gllnnsdorf, str. 245-246

Byl, I.: Výsledky pozorování zemských slapů v Postupimi. Měření
časových variací tížnice, str. 247-251

H II P f n e r, J.: Analýza výsledků pozorování při určování astro-
nomicko-geodetických délek Borowiec-Drážďany-Postupim z roku
1966, str. 251-254

M e i e r, s.: Vyrovnání vodorovných posunů bodů metodou zpro-
středkujících pozorování a rozdílů v pozorováních, 'str. 254-256

Rod i g, K. H.: K vlivu systematických chyb při nivelaci, zejména
při motorizované velmi přesné nivelaci, str. 256-258

St e i nic h, L.: Zpracování trigonometrických měřických síti jako
směrově a délkově měřených sítí, str. 259-262

S e I tma n n, G.: provažování pro centrické a excentrické pro-
mltání nadiru, str. 262-266

Vos s, G.: Přístroje pro průmyslovou fotogrammetrll vyráběné
firmou VEB Carl Zeiss IENA, str. 267-271

T II P f e r, F.: Význam modelů pro zkoumání zákonitosti karto-
grafických procesů, str. 271-274

Mo nt a g, H.: Stav a tendence vývoje námořní geodézle, str.
281-285

K a u t z I e b e n, H.: Poznámky k přesné gravlmetrii, str. 285-=288
Z i m m e r m a n n, B.: Příspěvek k určení pohybů zemské kllry
z pozorování povrchu moře, str. 289-293

P e t e r, H.: TRANSMARK .:- přístroj pro přenášení bodll pomocí
laseru - rok praktického použití v NDR, str. 293-297

F li rb e r, P.: Plánování měřickotechnických prací na novostavbě
dálnice pomocí síťového diagramu metodou CPM, str. 297-301

M ti I I e r, B.: Zavedení jednoducqé a trvanlivé stabilizace pro
středy stavebních objektů, str. 301-302

C Y r k I a f f, G.: Kontrolní měření při stavbě vyzdívky komínů
a železobetonu, str. 303-305

To b i s, F.: Tematické mapy v geologickém výzkumu a prllzkumu,
str. 306-309

Fr i e dle i n, G.: Principy kartografického vyjádření služeb pro
plánovací účely, str. 310-312

Bon a u, U.: Vysokoškolské geodetické studium inženýrů pro me-
liorace na universitě v Rostocku, str. 312-313

Pa C h u t a, S.: Společnost polských geodetů před VI. sjezdem
Polské sjednocené dělnické strany, str. 489-490

S z y m c z y k, W.: Ochrana práce v geodézii, str. 490-491
Z g o I i ň s k i, S.: Zaměstnání absolventů katedry zemědělské
geodézie Vysoké školy zemědělské ve Vratislavi, str. 492-493

Bar t o s z e w s k i, Z.: Evidence zemědělských pozemků nej.
horší jakosti, str. 493-494

Ho P f e r, A.: Zásady výstavby komunikačního systému při pro-
jektování úprav zemědělských pozemků, str. 494-498

S c h i I b ach, I.: Zjednodušený způsob výpočtu hodnoty odhad-
ních ploch při projektování parcel v určité, dané hodnotě,
str. 499-503

t. Y s ž k o w. i c z, A.: Přehled metod určení koeficientu refrakce,
str. 504-506

Z u r o w s k i, A.: Poznámky ke stabilitě pevných výškových bodů
na území Zulaw Wišlanych; str. 507-5Q9

Wo i c i ech o w s k i, W.: Použití laserů v důlním měřictví z hle-
diska nejnovějších výzkumll, str. 509-515

Ta t a r c z y k, I.: Kernův laserový teodolit DKM 2-A, str. 515-517
K a I i n o w s k a, B.: Několik poznámek k významu znalosti ci-
zích jazyků pro současného zeměměřického inženýra, str. 517-518

R u t k o w s k i, D. - W r o n a, T.: Nastavovací a řídící zařízení
leteckých měřických komor, str. 523-525

C Y to w s k i, H. W.: Renesance vyjádření plasticity v mapách,
str. 526-528

528.11
ŠOTTI, J.
Caraetéristiques d'erreurs des grandeurs en géné-
ral.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 6,
pages 131-137, 10 littératures.

Qualités des erreurs de grandeur en général.
Matrices de cofacteurs des grandeurs ďentrée-
-matrices pour grandeurs observées (homogěnes
et antihomogěnes) et matrices pour la fonction
des grandeurs observées et pour grandeurs recti-
fiées. Exemple et conclusions.

528.27:525.11:530.19
DlVIŠ, K.

Caleul des gradients vertieaux de l'aeeélération
de la pesanteur dans les zones a petite densité
de levé gravimétrique.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 6,
pages 137-144, 6 ilJustrations, 9 tableaux, 13
littératures.

Calcul des composants des déviations gravtmétri-
ques et hauteur du quasi-géolde pour la soi-disant
"solution gradiente". Examen du rapport de corré-
lation. Caractéristiques des zones examinées. Cal-
cul des gradients ve,rtiaux de I'accélération de la
pesanteur par I'emploi de résultats de I'analyse
de corrélation [dans I'espace de Velká Fatra et
de OndřejovI. Conclusions.

528.486:625.1
KÁDNER, S.
J810nnement de raiIs paralliHes par sections nor-
males.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 6,
pages 145-148, 7 ilJustrations, 1 tableau.

Caractéristique de la relation des axes de rails
paraJleles. Prémisses de relěvement, projets et
jalonnement d'axes de rails paraJlěles par sections
normales. Rapport de la courbe de raccordement
a. la courbe' équidistante.

528.489:696.2

BAČKOVSKÝ,J.
Travaux géodésiques pour la oonstruction du pipe-
-line de transit.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 6,
pages 149-150, 3 illustrations.

Importance du pipe-line de transit "Fraternité".
Etendue des travaux et description des taches
incombat au géodésien sur la voie du pipe-line.
Réception de la voie. Jalonnement de la. zone de
travail et aménagements du terrain, axes de trans-
port de la tuyauterie et excavation du fossé. Ja-
lonnement de la zone de travail et aménagements
du terrain, axe,s de transport de la tuyallterie et
excavation dli fossé. Jalonnement de la direction
et de I'altitude des virages de la vole. Contr51e
du fossé ďexcavation avant la descente de la
tuyauterie.
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• Theodollty a nlvelačnr přistroje (velké)

• ve své opravně na

JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽi 15. PRAHA 5

Sběrny:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodičkova 30
33 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha S, Janáčkovo nábl'. 15
35 - Praha 3, Táboritská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, tI'. 5. května 32
42 - Plzefi, Tylova tt
43 - Ostrava I, Miličova 4
45 - Olomouc, tI'. Osvobozeni 27

V roce 1972 pro Vás vycházejí v SNTL
tyto časopisy

Jednotlivá Roční
čísla předplatné
Kčs Kčs

Jednotlivli. Roční
čísla. předplatné
Kčs Kčs

Arbitrážní praxe
Automatizace
Automobil (norm. číslo]

s přílohou 4X ročně
Československá informatika
DOMOV (6 X ročně)
Elektrotechnický obzor
Elektrotechnik
Energetika
Finance a úvěr
Geodetický a kartografický

obzor
Geologický pruzkum
Hutnické listy
Hutník
Chemický prumysl
Investiční výstavba
Jaderná energie
Jemná mechanika a optika
Kožařství
Kvasný prilmysl
Listy cukrovarnické
Manipulace - Skladování

Balení (9 X ročně)

4,-
4,50
4,-
7,-
5,-

10,-
6,-
3,-
5,-
4,-

4,-
4,-
6,50
3,50
6,-
6,-
5,-
5,-
3,50
5,-
5,-

48,-
54,-
48,-
60,-
60,-
60,-
72,-
36,-
60,-
48,-

48,-
48,-
78,-
42,-
72,-
72,-
60,-
60,-
42,-
60,-
60,-

Mechanizace a automatizace
administrativy č. 1-3

č. 4-12
Mlýnsko-pekárenský prumysl

a technika skladování obilí
Plastické hmoty a kaučuk
Plyn
Pozemní stavby
Rudy
Sdělovací technika
Sklář a keramik
Slaboproudý obzor
Slévárenství
Stavivo
Strojírenská výroba
Strojírenství
Technická knihovna
T - 72 Technický magazín
Texti!
Typografia
Účetnictví
Uhlí
Vynálezy a ochranné známky

(4X ročně]

4,50
6,50 72,-

6,50 78,-
4,- 48,-
4,- 48,-
6,- 72,-
4,- 48,-
4,- 48,-
3,50 42,-
6,- 72,-
5,- 60,-
6,- 72,-
3,50 42,-
7,- 84,-
3,- 36,-
4,50 54,-
3,50 42,-
6,- 72,-
3,- 36,-
4,50 54,-

10,- 40,-

Časopisy SNTL rozšiřuje POŠTOVNÍ NOVINOVÁ SLUŽBA
Objednávku časopisů můžete poslat na adresu

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1, Spálená 51


