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Povaha meraní ako súčastí procesu poznania. Filozofické ponzmanie chýb a ich zdrojov. Skutočná hod-
nota meranej veličiny. Nutnosť a náhoda v oblasti výsledkov meraní a ich chýb.

V procese poznávania materiálneho sveta velmi
často vystupujú merania, či už ide o pozorovania
prevádzané pri experimentoch, vytvorených k hla-
daniu resp. skúmaniu závislosti a zákonitostí ja-
vov, alebo pri príprave a realizácii raznych tech-
nickýah projektov, ku ktorým patrí aj vačšina geo-
detických meraní.
Je všeobecne známe, že naše poznávanie obklo-

pujúcej nás matérie, t. j. jej odraz v našom vedo-
mí prostredníctvom našich zmyslov má charakter
relatívnej pravdy, pretože každý stupeň dosiahnu-
tých poznatkov je len čiastočným poznaním do šír-
ky i do híbky nevyčerpatelného a večne v pohybe
sa nachádzajúceho materiálneho sveta. Plne sa to
prejav,í aj v oblasti meraní a síce vo f9rme určitej
idealizácie, ktorá je imanentná nášmu poznaniu,
zobrazovaniu skutočnosU [4]. Poznávací proces
všeobecne je nutne spatý so schematizáciou: "Ne-
vieme si predstaviť, vyjadriť, zmerať, zobraziť po-
hyb, aby sme nepretrhli nepretržité, aby sme ne-
zjednodušili, nezhrubili, aby sme nerozdelili, ne-
umrtvili živé" [5].
Vačšinou meračskýcq operácií, ktorými sa za-

chytávajú, identifikujú určité vlastnosti reálne
existujúcich alebo len fiktívnych objektov, snažíme
sa zistiť v rozsahu potrebnom pre daný účel sku-
točné, pravé vlastnosti týchto objektov - sklJtoč-
né, pravé hodnoty meraných veličín.
Z technického hladiska merania. povél.žujeme za

vyšetrovanie kvantitatívnej stránky predmetov, ve-
ličín, teda číselné vyjadrenie stavu niektorej ich
vlastnosti pomocou rovnorodej veličiny, zvolenej
za jednotku miery. Proces idealizácie, ku ktorému
dochádza pri meraní je potvrdenýempíriou me-
račs'kých prác, pretože ak opakujeme meranie ne-
jakej veličiny akýmikolvek presnými prístrojmi,
akokolvek starostlivo, tými istými metódami i v prí-
pade tých istých pozorovatelov, vždy dostaneme
obecne razne výsledky, viac-menej s.a navzájom lí-
šiace.
V. čom spočívajú korene tohoto nevyhnutného

prpcesu idealizácie pri meraniach, a prečo dochá-
dza k tomu, že pri každom jednom meraní dosiah-
ne schematizácra (zhrubenie, idealizovanie) razný
stupeň, v dasledku čoho pri opakovaných pozor 0-

vaniach dostávame o tej istej meranej veličine roz-
dielne hodnoty, výsledky.
Podla dialektického materializmu v prírode je

velmi úzka a nerozlučná súvislosť a závislosť me-
dzi javmi, predmetmi a procesmi. Svet je súvislý
jednotný celok, v ktorom ani jeden Jav ani jedna
udalosť' neexistuje bez súvislosti s inými, javmi a
nemaže nastať bez toho, že by sa nedotýkal množ-
stva iných javov a ,predmetov. Ďalej je známe, že
pohyb je neoddelitefný od objektov a javov príro-
dy, pretože pohyb je spasob existencie hmoty, jej

neoddelitelný atribút. Tieto náhlady plne platia aj
v oblasti meraní a podfa nich teda podmienky me-
rania, súvislosť pozorovaného predmetu s merací-
mi prístrojmi (vzájomná poloha), prostredie, dis-
pozfcie pozorovatela, atď. sa v každom okamihu
menia, "pohybujú sa", sú vždy iilé. Vačšinou ide
o mechanickú a fyzikálnu formu pohybu (napr.
pri meraní uhlov teodolitom: pohyb statívu - krú-
tenie, sadanie; pohyb obrazu ciefa - vibrácia, po-
sun zámerného lúča v dasledku zmeny polohy za-
ostrovacej . šošovky a pod.), no vyskytujú sa aj
ostatné, najma. biologická forma pohybu (zmena
schopností zmyslových orgánov ako únava a pod.).
V dasledku týchto v každorn okamihu zmenených
faktorov nie je možné zistiť skutočnú hodnotu
skúmanej vlastnosti objektu, pretože zmenené pod-
mienky merania sa plne odrazia na výsledkoch
meraní. Rozdielnosť získaných h9dn6t pri meraní
tej istej veličiny plynie teda zo samých vlastností
prírody. Z uvedeného ďalej vyplýva aj to, že žiad-
ne meranie nemažeme izolovať od rušivých vply-
vov majúcich svoj pavod v rozdielnosti podmienok
meraní. Každý výsledok poskytne iný obraz (hod-
notu) o pozorovanej veličine, čomu z technického
hladiska hovoríme, že výsledky sú zaťažené chy-
bami.
V uvedenom spočíva aj správne chápanie "opa-

kovatelnosti" merania, t. j. pochopenie tej skutoč-
nosti, že i keď žiadne dve opakujúce sa merania
nemažu poskytnúť absolútne identické výsledky,
predsa v rámci chýb meraní mažu dať relatívne
spolahlivé rezultáty o pozorovanej veličine.
Z uvedeného hladiska sa treba 'pozerať aj na

tzv. "štatistické" ponímanie príčin meračských
chýb [10], ktoré nesie vyslovene pozitivistický cha-
rakter.
V súvislosti s pojmom náhodná chyba merania,

treba objasniť aj obsah pojmú "skutočná hodnota"
meranej veličiny. V zmysle marxistického názoru
na stálosť, resp. zmenu, neexistuje absolútny klud,
stálosť, nemennosť, ale všetko, každý objekt, Jav
sa nachádza vždy v určitej forme pohybu. Tento
absolútny pohyb nevylučuje ale moment relatívně;:
ho kludu (ktorý sám je tiež formou pohyJ::m), za-
hrňujúci vačšie-menšie časové obdobia, kedy je
objekt v stave určitého kfudu, rovnováhy, keď
z hfadiska praxe nemení svoju' formu, hodnotu, po-
lohu, atď. Toto stanovisko k otázke pohybll a klu-
du je plne platné aj na stálosť hodnoty nejakej
pozorovanej veličiny, podla ktorého Q skutočnej
hodnote meranej veličiny hovoríme vtedy, keď táto
v určitom časovom úseku vzhladom k svojmu
praktickému upotrebeniu nemení svoju hodnotu.
Neznamená to ale, že aj keď skutočná hodnota me~
ranej veličiny z hfadiska jej konkrétneho upotre-
benia v ,spoločenskej praxi existuje, t. j. zmeny
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hodnoty meranejveličiny nedosahujú stupeň tech-
nických možností jej zistenia (meraná veličina sa
,nachádza v "kfude"), že jlil akýmikofvek prostried-
kami zistitefná. Vačšinou keď existujúcimi pro·
striedkami možno zachytiť samotný "pohyb" me-
ranej veličiny, ide o pohyb funkcionálny, pravidel-
ný a vtedy aj samotné merania sa uskutočňujú nie
na určenie skutočnej hodnoty meranej veličiny, ale
na zistenie jej zmíen. Napr. výškový rozdiel medzi
dvomi výškovými značkami m6že mať a vše obec ne
aj má v určitom časovom intervale svoju skutoč·
nú hodnotu z hfadiska technickej alebo aj vefmi
presnej nivelácie, keď táto je nemeI}ná i keď zem·
ská k6ra vykazuje nepatrné pohyby (osciluje), me-
ní sa IPovrch značiek vyvolávajúc zmenu v prevý-
šení, atď.
Nemožno preto schematicky a univerzálne tvrdiť,

že behom merania je hodnota meranej veličiny
v "pohybe" [1] a pripustiť"že pojem "skutočná
I:1odnota" meranej veličiny je len teoretickG-pozná-
vacia otázka [6] potrebná k pohodlnému budova-
'niu teórie chýb. Tým sk6r nemožno súhlasiť s tým,
že skutočná hOdnota je "úplne fiktívny" pojem,
. dokonca ,,,fyzikálna absurdnost" [8, 9], pretože aj
v tejto oblasti procesu poznania, v. oblasti 'meraní
musiJlJbyť relatívne pevné, nemenné momenty. Ke-.
bysa všetko menilo v takej miere, že neboli by
v dianí určité kvantitátívne relatívne pevné zá-
,chytné body, nemohlo by sa hovoriť o zmenách,
lebo všetko by bólo úplne nové, chaotické a dia-
nie by. sa nedalo v6bec zrovnávať, usporiadať.

Pojem skutočnej hodnoty meranej veličiny a ne-
ptijatefnosť Tienstrových a iných pozitivistických
koncepcií vysvetrujú tiež iní autori [2,' 3].

Náhodné chyby určitého merania definované
ako rozdiely 'medzi nameranými hodnotami a sku-
t06nou hodnotou .sú, ako je známe, rezultandou
algebraického súčtu množstva elementárnych chýb,
vzniknu vších v d6sledku jednotlivých čiastkových
úkonov, z ktorých predmetné I.Ueranie pozostáva.
Náhodné. zoskupenle týchto elementárnych chýb
určuje vefkosť á. znamienko výslednej chyby, obec-
ne: určitej hodnoty náhodnej veličiny. Takéto chá-
pan,ie náhodnosti chýb je v súlade so všeobecným
marxistickým náhfadom na otázku nutnosti a ná-
, hody. Marxistická, dialektikavychádzajúc z uzná-
vania exlstencie náhody ako formy nutnosti, pripi-
suje nutnosti trvalú, zákonitú vlastnosť, podstatu
javu, kým náhode povreh, vonkajšie" nerozhodujl1-
ce momenty javu. Náhodný jav je protikladom nut-
nosti, teda toho, čo za určitých okolností, presnej-
šie za existencie určitého komplexu 'okolností E K

istotne nastane bez ohradu na to, ~.e aké ďé\lšie
okolnosti a podmienky (tvoriace d~lší komplex
okolností Es) m6žu vplývať na uskútočnenie javu.
Aj pri meraní veličín exist~Je určitý komplex pod-
mienok a okolností EK, ktorý vedie k uskutočne-
niu meraIÍiaa k určitému výsledku, t. j. v danom
prípade nutnosť sa prejávt ako získanie určitej
hQdnotyo meranej vepčine, ako výsledok merania.
Napr. ak sa jedná o zmeranie uhlu teodolitom,
komplex okolností EK: postavEmie teodolitu nad
určitým ,bodom •. jeho správna konštrukcia a rekti-
fikácia, postavenie resp. existencia signálov ná cie-
foch, znalosť metódy merania pozorovatefom; atd.
'vedie k uskutočneniu javu, Lj. k zmeraniu uhlu.

Náhodnú zložku prejavujúcu I sa v kvantitatívnej
stránke výsledkov meraní, kforé považujeme za
zhrubené, zidealizované poznátky o vyšetrovanej
vlastnosti veličiny, vyvoláva práve komplex okol-
ností Es pozostávajúci zo zdroj ov elementárnych
chýb (náhodných). Náhoda sa teda vo výsledkoch
meraní preja\i'í v otázke: akú hodnotu (rozdielnu
od skutočnej hodnoty veličiny) sme získali. Napr.
pri uvedenom meraní uhlu, komplex okolností Es,
t. j. zdroje elementárnych chýb tvotia: krútenie a
sadanie statívu, stav ovzdušia, manipulácia s teo-
dolitom, delenie limbového kruhu, stav zmyslových
"rgánov pozorovatefa a mnohé iné aj ne:z;náme,
nevyjadriterné okolnosti. Ich hodnoty pri kazdom
meraní sú iné, ich algebraický súčet zaťaží výsle-
dok vždy inou mierou. Tvrdenie o náhodnej hod-
note meranej veličiny znamená teda tofko, žezo
súboru okolností EK + Es, ktoré výsledok merania
úplne determinujú, komplex okolností Es (pr.íčiny
a zdroje elementárnych chýb) nie je analyticky
postihnutefný, resp. nie je ani úplne známy [2].
Aj-v oblasti meraní tvoria nutnosť a náhoda dia-

lektický protiklad a zároveň jednotu,preťože ná-
hoda je formou prejavu nutnosti a nutnos{ sa rea-
lizuje v javoch podliehajúcich r6znym náhodným
vplyvom. Jedm)ducho povedané, chyba sa vyskytne
len spolu s výsledkom a výsledok bude zaťažený
vždy chybou.

Záver:

Meračské výsledky sú akýmisi zhrubenými,
"zidealizovanými"\ obrazmi skutočnej hodnoty me-
ranej veličiny á ich chyby sú celkom prirodzeným
d6sledkom večne sa "pohybujúceho" prostredia a
prostriedkov merania. Skutočná hodnuta meranej
veličiny existuje v závislosti ha stupni technickej
možnosti jej zistenia (požiadavkách spoločenskej
praxe) a je tvorená momentom relatívneho kfudu
v procese svojich zmien. Nutnosť v oblasti meraní
sa prejaví vo foqne výsledkov, náhodá v r6znych
hodnotách získaných výsledkov.
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Možno~ti využití a význam umělých družic Země pro geodézii
Kand. tech.vědinž. Milan Burša, VÚGTK, Praha 526.99:629.19

I. Úvod
Vypuštěním umě~ých družic; Země (dále sputniků)

byla základní geodézie obohacena o nové možnosti
řéšení řady problémů a úloh vědeckého i technického
charakteru. Podle povahy řešení-je můžeme rozdělit na
dvě skupiny: .
a) geometrickou,
b) dynamickou (fyzikální).
Do skupiny geometrické lze pojmout ty úlohy, v je.

jkihž řešení sputnik vystupuje -jako pomocný cíl při
zaměřování vzájemných anebo "absolutních" (tj.
vzhledem k tě~išti hmoty Země) poloh bodů zemského
povrchu. .
Do skupiny dynamické lze zahrnout všechny úlohy,

v nichž se využívá závislosti pohybu sputniku na urči.
tých parametrech tíhového pole Země, spojených
s tzv. fundamentálními konst1yutami Země, tj. veliči-
namicharakterizujícími Zemi po str,ánce geometrické
nebo fyzikální. .
K tomuto rozčlenění je třeba poznamenat, že jsou

zde zcela v:ypuštěny z úvah úlohy kartografické (foto.
grammetrické) a jiné, jejichž řešeni by vyžadovalo
umistit na sputniku geodetickou nebo jinou aparaturu.

II. Využiti umělých družic Země k řešeni geometrických
úloh

Jde o řešeni,úloh, zformúlovaných a rozpracovaných
většinQu již v obdobi přea vypuštěnim prvnich sput.
niků, teoreticky tedy nikoliv, nových. Bývaji členěny
do tři skupin, pro něž se často uživá názvů "kosmická"
triangulace, "astronomická" ("hvězdná") triangulace
a "dynamická" ("raketová") triangulace; Tyto názvy
nejsou sice zcela výstižné, jak v.TIJlyne z dalšiho pOc
pisu (v prvním případě nejde, např. o trianguJ.a.ci), zde
však u nich zůstaneme. •

1. Kosmická triangulace
; Jde v podstatě o určéni geocentrických, tj. k zem·
skému středu (přesněji k těžišti hmoty Země) vztaže·
ných souřadnic stanoviska. pozorova~ele na povrchu
reálné Země na základě měřeni topocentrických rovni-
kových souřadnic a topocentrické vzdálenosti sput-
. niku; přitom se předpokládají známými (předem vy.
počtené a uváděné v efemeridách) geocentrické rovni.
kové souřadnice a geo()entrická vzdálenost sputniku.
/ 'Základni teorie neni nová, je známa z učebnic sfé-
rické astronomie; vycházi z určeni vlivu denni para-
laxy na rovnikové souřadnice blízkých nebeských
těles. Podrobněji byla rozpracována pro aplikaci -na
přirozenou družici Země:-;- Měsic v [9], [10], [6], [11aj ..
Při poti'žiti umělých družic Země zde nové problémy
teoretic4ého charltkteru nevyvstávají.
'. Osvět11me nejprve základni myšlenku metody.
Uvažujme (obr. 1) povrch ZeměT, na něm sta-
noviska1l{1' JJf'2', střed Země O, polohu sputniku
Sp a nebeskou sféru S určiMho stř'du apolomě.
ru.'Z různých bodů (O, Ml' M2) se nám Sp .promitá
do různýclí bódů (O', Ml" M2') této sféry. Před-
pokládejme,že polohy Ml' M 2' resp. vzdálenosti
Ml Sp, N2Sp můžeme uťčit pozorováním z Ml' M 2

~ že polohu O' jakož i vzdátenost OBp lze předem

I .-. -.
njjak"vypočist. Pak z posunůMl',0',M2'0'mů~eme
zpětně určIt polohy Ml> M2 vzhledem k O, tj. geo·

centrické polohS našich stanovjsek. Topocentrickou
(0')30 geocentri~kou (M') polohu sputniku vyjádříme /
přitom nejlépe v rovnikovýcfr souřadnicí9h a, o. Na
olk 2, kde P znači světový pól, Z astronomiqký zenit
stanoviska M, je tato poloha v systé:r:p.u(a, o) sféry
S schematicky vyznačena. .
Již z.tohoto osvětleni je patrno, že čím blíže bude'

sputnik k zemskému povrchu, tim větši budou roz·
díly jeho topocentrických a: geocentrických poloh,
a tim větši bude tudiž i přesnost řešeni úlohy - při
zacho~áni stálé relativní přesnosti měření. To zna·
mená, že můžeme očekávat.: podstatné zvýšeni přes-
nosti při použiti umělých družic vzhledem k přesnosti,
. jaká byla dosažena při použiti Měsice. Ovšem příliš
blízký sputnik má z hlediska řešeni této úlohy též ne-
výhody, hlavně v důsledku rušivých vlivů atmosféry
a uplatněni vlivu i detailnějšich poruch v tihové1P-poli

.. Země, což komplikuje dráhu a ztěžuje přesné určení
geocentrických poloh sputniku k okamžiku pozorování.
Přejděme k teorii kosmické triangulace. Uvažujme

stanovisko M (obr. 3) na povrchu reálné Země. Jeho
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polohu vUči htqotnému středu Země O nechť určují
souřadnice (l~ === OM~geocentrická šířka. i/JM a délka

'C AM, měřená od základního geocentrookého poledníku;
\

,tímto poledníkem nechť je rovina procházející osou
rotace Zl;lmě.OZ rovnoběžně s greenwichským astrono •.
mickým poledníkem.
Uvažujme dále systém pravoúhlých prostorových

s<?uřadnic~X, Y, Z) s PQčátkemv O, s osou Z ztotož-
něnou s osou rotace Země a kladnoú ve směru sever·
ním, s osami X, Y v rovině rovníku, při čemž X leží
v rovině róvnoběžné s rovinou greenwichského astro-
nomickéI:wpoledniku (má A = 0°), Y směřuje na vý-
chod (má A = +,909). V tomto systému je poloha
stanoviska M dána souřadnicemi (XM, YM, ZM) a platí

XM =! (lM cos i/JM cos A-M'

YM = (lM cos i/JM sin A-M' (1)
ZM = (lM sin i/JM'

I Předpokládejme, že z.měření v M (prakticky přiclJ.á"
zejí v úvahu jen metody fotografické) byly s dostateč-
noupřesností určeny topocentrické rovníkové sou-
řadnice sputniku Sp(opr. 4), tj. topocentriůká rekta-
scence a' a topocentrická, deklinace(J' a topocehtrická .
vzdálenost sputnikuL1' =M Sp. Dále předpokládejme
známými s dostatečnou přesností efemeridní prvky, tj.
geocentrické rovníkové souřadnice a, (Jsputniku a jeho
geocentrickou vzdMenost .1 = OSp.

Promítněme nYní úsečky OM, MSp, OSp' do sou-
řadných os X, Y, Z. Platí (CM)x + (MSp)ic = (OSp)x,
(GM)y + (MSp)y = (OSp)y, (OM)z + (MSp)z =
=;= (CSp)z a tudíž (obr. 4)

(!M C?S i/JM cos A-M + .1' cos (J'eos (a' - S) =
! ' = .1 cos (Jcos (a - S),

(lM cos i/JM sm A-M + .1' cos (J' sin (a' - S) =
--:-.1 cos (Jsin (a - S), (2)

(!M sin i/JM + .1' sin (J' = .1 sin (J,

čili s uvážením (1)

XM = .1 cos J cos (a ~ S) -J' cos (J'cos (a' - S),
YM = Jcos (Jsin (a- S) -J' cos (J' sin (a'- S), (3)
ZM = .1 sin 6 -J' sin (J'.

V (2), (3) označuje S hodinový úhel jarního bodu vzhle-
dem ke greenwichskému astronomickému meridiánu,
.1' =; MSp. .

Rovnice (3) resp. (2) jsou řešením formulované úlo-
hy; jsou výchozími pro všechny další úpravy a varian-
ty řešení. Pro výpočet geocentdckých -souřadnic sta-
noviska M'podle (2) teoréticky postačí (při známých
a, (J, .1) v okamžiku S změřit topocentrické souřadnice
sputniku ,a', .(J' a topocentrickou vzdálenost .1'.
Máme-li k dispozici více než jedno určení topocentrické
polohy sputniku z téhož stanoviska M, pak výsledky
můžeme zpracovat vyrovnáním. Ovšem k odvození
X, Y, Z nemusíme znát pro daný okamžik S všechny
topocentrické veličiny (a', (J', J'). Tak např. nebyla-li
by měřena v okamžiku určení topocentrických rovní-
kových souřadnic a', (J' topocentrická vzdálenost .1',
snadno bychom ji vyloučili z rovnic (3) a obdrželi
bychom [6], [10]

X M sin (a' - S) - Y M cos (a' - S) =
= -"-'J 'cos (J sm (a-a'),

XM cos (a' - S) + YM sin (a' - S) ----,ZM cotg (J' =
= LI cos (J [cos (a - a') - tg (J cotg (J']. (4)

K řešení neznáDlých XM, YM, ZM z rovnic (4) je zapo-
třebí provést alespoň dvě pozorování a', (J' sputniku
ze stanoviska M;
Varianta (4) není jediná možná. Z rovnic (3) bychom

mohli vyloučit i jinou z topocentrických veličin, např.
a' nebo (J' nebo současně! a' i (J', případně a', J' nebo
(J', J'. Při současném vyloučení a', (J' apod. ze základ.
ních rovnic (3) bychom obdrželi jedinou rovnici se
třemi neznámými XM, YM, ZM a k jejich určení bychom
muse~i provést alespoň tři pozorování.

Dosud jsme předpokládali, že jsou známy přesné
efemeridy s geocentrickými veličinami a, (J, .1. Z rov-
nic (3) je patrno, že by postačilo mít přesnou hodnotu
jedné z·nich v případě, že jsou známy všechny tři topo-
centrické veličiny a',(J', .1', anebo přesné hodnoty
dvou z nich v případě, že jsou známy dvě z topocen.
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trických veličin. Příslušné rovnice pro jednotlivé vari-
anty 17;esnadno odvodit z (3).
Vidíme, že teorie kosmické triangulace. je /jedno-

duchá. 'Při její aplikaci vzniká však řada obtíží. Přede-
vším je překážkou velká rycWost pohybu sputniku;
její překlenutí vyžaduje vyvinout komory zcela odliš-
ného typu než jsou komory ,;měsíční" (Markowitzova
a sovětská) a použít odlišnou metodiku měření. Vizu·
ální měření zde přirozeně vůbec nepřichází' v úvahú.
Výsledky aplikace teorie kosmické triangulace dosud

nikde nebyly publikovány. J?okud jde o praktické
určení topocentrické vzdálenosti sputniku .1',. máme
zatím k dispozici práci [3].

2. Astronomiqká (hvězdná) triangulaqe .
, Metodu vyvinul Viiisii.lii [16] a její základní myš-
lenka je tato [16], [15]:
V dostatečně velké výši nad zemským povrchem se

vytvoří tzv. umělá hvězda, např. explozí s použitím
balónu nebo rakety nebo jinými způsoby; v našem
případě budeme uvažovat viditelný sputnik. Tato
,jhvězda" se pozoruje současně _ze dvou stanovisek,
která I chceme triangulačně (směrově) propojit. Opět
přicházejí zde v úvahu jen metody fotografické; určí
se analogicky jako v kosmické triangulaci topocen.
trické rovníkové soůřadnice sputniku na obou stano-
viscích (v témž časovém okamžiku). Z těchto souřad-
nic se pak určí směry spojnic sputniku a obou stano-
visek. Oba směry určují rovinu procházející stanovisky
a obsahující tedy i jejich spojnici. Předmětem: určení
je ovšem směr této spojJilce; a. proto jedno pozoroV'ání
sputnikú z obou stanovisek nestačí. Je nutné další,
zcela obdobné pozorování, z něhož obdržíme druhou
rovinu, jdoucí týmiž dvěma stanovisky. Jejich spoj-
nice je pak dána průsečnicí uvedených rovin a lze
v daném souřadnicovém systému určit její směr. ZCela
stejným postupem: lze odvodit směry spojnic jiných
stanovisek. Jsou-li jimi vrcholy trojúhelníků, pak
touto metodou můžeme vypočíst rovinné úWy při
v:rcholech, a to jako rozdíly příslušných směrů. Lze
uvažovat celou řadu různých variant řešení.
Podáme zde nejprve nástin teorie podle [15].
Stanoviska, z nichž ,je měřena topocentrická poloha

sputniku Sp .ve stejném časovém' okamžiku,. označme.
Ml' M 2' Pozorované rovníkové souřadnice Sp nechť
jsou obdobně jako v předchozí kapitole a', ti' a S
hvězdný čas' v Gr.eertwiéhi v okamžiku pozorování.
Uvažujme zde pravoúhlý souřadnicQvýsystém (X, Y;

.Z), definovaný v kap. 1. V tomto systému vyjádříme
směrové kosiny tlměrů MlSp a M2Sp - přičemž in·
dexem 1, (2) označíme veličiny vztahující sek stano·
vIsku Ml' (M2).Pádle geometrických vztahů, patro
ných z obr. 4, platí pro směrové kosiny směru 'MlSp
vztahy [15]"

oos (MlSp, X) -:. al ~ cos tiľ cos (aľ - S),
cos (MlSp, Y) := hl = cos tiľsin (al' - S), (5)
cos (M lSP, Z) = CI = sin tiľ

a pro směroV'ékosiny směru M 2SP obdobně

~os (M2Sp, X) = a2 = costi2' cos (a2' - S),
cos (M 2Sp, Y) = b2 -.-:-COS~2' sin (a2' - S), (6)
cos (M 2Sp, Z)= c2 = sin ti2'.

Směry MlSpa M2Sp určují roviťlUMISpM2, jejíž nor·
mála má směrové 'parametry l, m, n, dané vztahy,
známými z analytické geometrie

l = blc2 - clb2,
m = cla2 - alc2, (7)
n = alb2 - bla2•

\

Uvažujme nyní podle [15] zcela obdobné pozorování
z týchž stanovisek Ml' M 2 v jiné poloze Sp'. Týmž po·
stupem obdržíme směrové parametry l', m', n' nor·
mály roviny MlSp'M2. Je zřejmé, že směr spojnice
obou stanovisek Mdď2 musí být kolmý k rovině, dané
oběma normálami se směrovými parametry (l, m, n)
a (l', m', n')~ Jeho směrové parametry budou tudíž
rovny

l(MlM2) = m n' - n m',
m(MlM2) t= n l' c-l n',
n(MiM2) = lm' - ml'.

Tím jel určen ve .zvoleném souřadnicovém systému
směr přímé spojnice, stanovisek MIM 2; z opakovaných
měření, tj. při dalších polohách sputniku, lze výsledek
získat vyrovnáním.

Máme·li dalši stanovisko Ma, lze uvedenou teorii
aplikovat též na MlM~ a M2Ma, čímž lze vypočíst
všechny' úhly v rovinném trojúhelníku MlM2Ms'
Tímto postupem lze tedy vytvořit celé sítě trojúhel.
níků nebo jiných geometrických obrazců, jejichž strany
jsou přímé spojnice stanovisek na povrchu reálné
Země. Připomeňme, že v astronomické triangulaci (po.
dobně jako v kosmické triangulaci) nikde nevystupuje
referenční eHpsoid a že stanoviska mohou být od sebe
značně (rozhodně stovky km) vzdálena - omezením
je zde jen podmínka současné viditelnosti sputniku.

Nyní si ukážeme, že astronomická triangulace je jen
zvláštním případem triangulace kosmické. Pravoúhlé
prostorové souřadnice našich stanovisek Ml' M2 v sy.
stému (X, Y, Z) mohou být podle (3) vyjádřeny takto

Xl = .1 ,cos ti cos (a - S) -.1ľ cos tiľ cos (aľ -S),
X2 = .1 cos ti cos (a - S) - .12' cos ti2' cos (a2' - S),
YI = .1 cos ti sin (a - S) - .1ľ cos tiľ sin (aľ -S);(9)
Y2 = .1 cos 6 sin (a - S) -2:12' cos ti2' sin (a2' -S),
Zl = .1 sin ti -.1ľ sin tiľ
Z2 = .1;sin ti - L/2' sin ti2'.

Přím,á spojnice MlM2 bude mít tudíž délku

D2 = [.1ľ cosA' cos(aľ-S)-.12' costi2' cos (a2'-8)]2+
.+ [.1ľ costiľ sin(aľ-S)-.12' costi2'sin (a2'-S)]2

. I+ [.1ľ sin tiľ-.12' sin ti 2']2 , (10)
l

a její směrové kosiny vzhledem k osám X, Y, Z budou
rovnY

-~ .11
cos (MIM2, X) = -.zj ?Ostiľ cos (aľ -- S)-

.12", ,- D cos ti2 cos (a2 - S),

-._ ..- .1 ' "
cos (MIM2, Y) = -tJ cos tiľ sin (aľ - S) c- (11)

.121 .s:,' (' S) .- '-Y; cos U2 sm a2 - ,

M M Z) .1ľ..s: , .12'..s: ,
cos ( I 2' = "'"lism Ul -"'"li sm U2 •

Směrové parametry~ směrové kosiny (11) určují
směr téže spojnice MlM2 pomocípozorovaných topo.
centrických rovníkových souřadnic sputniku ať, bľ,
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'a2' ,02'; V (II} sice vystupují též topocentrické vzdále-
nosti L11',L12', úlohu lze však řešit i s j.ejich vyloučením.
/ Podstata astronomické triangplace a kosmické tri-
aIÍgúlace je tedy společná; spočíVI1v měření topocen-
trickýůh souřadnic sputniků a v odvození z těchto
měření geometrických veličin, charakterizujígích resp.
určujících polohu stanovisek. Rozdíl obou metod je
v tom, že kosmická triangulacě' vyžaduje znalost též
geocentric;kých rovníkových souřadnic a, O resp. geo-
centrické vzdálenosti L1 sputniku, kdežto astronomická
triangulace S tě:p1itoprvky vůbec nepočítá~ V důsledku
toho nemůže astronomická triangulace poskytnout
prvky, charakterizující "absolutní" polohu stanoviska,
tj. vzhledem k zemskému středu. Pojem kosmické tri-
angulace je tedy podstatně širší než pojem triangulace
astronomické.
Astronomická triangulace byla zkoušena prakticky

ve Finsku, ovšem s použitím bal6nů a raket, p.ikoliv
sputniků. Bylo dosaženo směrové přesnosti asi 2".

3. Dynamická (nketová) tdangulace

V podstatě se neliší od obyčejné triangulace, je vše-
obecně známa a zde ji u\Tádíme jen pro úplnost. Spo.
čfvá ve směrovém zaměřování pohyblivých cílů (baló-
ny, rakety, zde uvažujeme sputniky) v potřebné výšce
nad zemským povrchem, vzhledem ke směrům na
určité pevné body. Z těchto měření se určuje poloha
stanovisek v určitém geodetickém systému, zcela ob-
dobně jako při obyčejné triangulaci.

\ .
, ' ••~ ,0'--_···········š; ..·....·

Uvedeme schematický příklad (obr. 5). Poloha bodů
A, B je v určitém geodetickém systému známa, po-
loha O, D se má v témž systému úrčit, při čemž směry
AO, BD ll,elze pro velkou vzdálenost!přímo měřit;
rovněž nelze mezi AB a OD rozvinout obyčejnoutri-
ángulaci (A, B jsou např. na jiném kontinentu než
O, D). Uvažujme dvě polohy sputniku Sl' S2 v časo-
vých okamžicíc~ tv t2• Změříme-li v t1 úhly 1, 2, 3, 4
a v t2 úhly 5, 6, 7, 8, a je-li známa alespo'ň jedna z dé·
lek' AR, OD, lze polohu O, D v použitém geodetickém
systému vypočítat. Postup je známý a jednoduchý,
úloha je však náročná organizačně. Předpokládá se
dostatečné přesné vymezení okamžiků t1 a t2, přičemž
požadavky n~ pfesnost jsou zde tím větší, čím je větší
rychlost sputniku (vzhledem k pozorovateli). Proto
nell5epoužít obyčejných theodolitů, ale přístrojů s foto-
grafickou registraci, prováděnou automaticky"v oka.

'.lllžicich vyslaných rádiových impulsů.
K prak~ickému použití dynamické triangulace by

mohlo snad dojít v případě sputniků s menšími rych-
lostmi jejich zdánlivého pohybu. Připomeňme též, že
v dynamické triangldaci musíme měřicí přístroj orien.
tovat obvyklým zpusobem, tj. vzhledem k tížnici sta-
noviska. Tato skutečnost by se mohla nepříznivě pro-

jevit na celkové přesnosti při malých zenitových vzdá:
lenostech sputniků. .

4. Určení polohy středu referenčního eHp-
soidu vzhledem k těžišti hmoty Země z po-

zorování sputniků
V definovaném pravoúhlém prostorovém souřadni-

covém systému (X, Y, Z) spočátkem v těžiAti hmoty
Země vyjádříme polohu středu 00 přijatého referenč.
ního elipsoidu E, o parametrech (a, a) a polohu sta-
noviska Mi (obr. 6). Souřadnice 00 nech~ jsou

L1Xo, ..L1Yo, L1Zo,
souřadnioe stanoviska. pak

X" Y" Z,.
Polohu Mi vzli1edem ke středu 00 určují rovnice známé
z vyšší geodézie:

Xi' = (Ni + H~ + C~)C~SBi oos Li,
. Y/ = (Ni + H~+ C~) oOS Bi sin Li.. (12)
Z/ -c [Ni (1 -e2) + H~ + C~] sin /li,

v nichž Ni je příčný poloměr 'kři\Tosti elipsoidu
v patě Mi normály, vedené k němu
Z Mi,

Bi, Li - geodetioké souřadnice' Mi,
H; - ~ormální výška. stanoviska. Mi,

C~- výška kvazigeoidu nad referenčním
elipsoidem E,(a, a) v Mi.

Je zřejmé, že pro stano~sko Mi Lpro libovolné jiné
stanovisko Mk platí

Xi - Xi' = Xk - X{ - const. = L1Xo,
Yi ~ Y;' = Yk - Yk' - const. = L1Yo, (13)
Zi - Z/ . " Zk - Zk' = const. = L1Zo'

_' Předpokládejme, že pro stanoviskoM, jsou známy
geodetické souřadnice, ~ormáJní výška a výška kvazi.
geoidu, tj. že jsou známy též veličiny (12). S uvážením
(12) a. (13) můžeme pak přepsat rovnice, analogické
(3), do tvaru .
L1Xo = L1cos Ocos (a'- S) - .

, - Lli: cos 0/ cos (a;' - S) - xl
L1~=L1~0~0-~- {~

-L1/ cos o;'.sin (a/ - S) - Y;',
L1Zo = L1sin 0- L1/ srno;';
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a rOVIŮceanalogické (4) do tvaru
,1Xo sin (a/-S)-,1 1"0cos (ai~-S)=-,1cos b sin (a-
- a/) - X/ sin (a{ - S) + 1"/ cos (a{ - S),
LlXo cos (a/ - S) + ,1 1"0sin (ai' - S) -,1Zo cotg b/ =
= ,1 cos b [cos (a - a/) - tg b cotg b/]-
- X/ cos (a/ -=- S) - 1"/ sin (a/ - S) + Z{cotg /J/.

(15)

Řešemm (14) resp. (15) obdržíme souřadllice středu
referenčního elipsoidu LlX~, ,1 1"0' ,1Zo. K řešení
(14) postačí jech1a poloha, k řešení (15) dvě polohy
sputniku, měřené připadně i n~ ruzných stanoviscích,
jsou-li geodeticky propojena. Pro jakékoliv jiné sta-
novisko Mk> spojené s Mi t'riangulaci při použití téhož
referenčního elipsoldu s touž orientací v zemském tě-
lese, budou totižrovuice (14), (15) obsahovat tytéž
neznámé LlXo, LI1"0" ,1Zo' Uvedená skutečnost má
velký praktický význam, neboť při libovolně velkém
počtu stanovisek, vzta~ených k témuž geodetickému
systému a se známými veličinami B, L, Hfl' Cfl v nich,
budou v řešem vystupovat pouz~ tři neznámé.
Princip nastíněného řešem je uveden již v [6];

v pracich Markowitzových [9], [10] zmíněné výhody
využito nem.

5. Určení geodetických souřadnic a výšky
kvazigeoidu

Spojením roVIŮc\(13) a (12) můžeme napsat

(Ni + H~ + C~)cosBi cos Li = Xi - LlXo'
(Ni + H~ + C~)cos Bi sin Li = 1"i-LI,YO' (16)
[Ni(l - e2) + H: + C~]sin Bi = Zi - ,1Zo.

Určíme-li Xi, 1"i, ZiZ pozorování tOPQcentrických po-
loh sputniků postupem popsaným v kap. 1 a ,1Xo,
LI 1"0',1Zo podle (14) :resp. (15) na bodě; v němž jsou
veličiny B, L, Hfl, Cfl spolehlivě známy (např. ve vý-
chozím geodetickém bodě, v němž je orientován refe-
renčm elipsoid), pak lze rov~ (16) řešit vzhledem,
k Bi, Li' a C~.Předpokládáme při tom, že normální
výška' H: je známa; jinák by nem.ohla být určen~ výška.

k~azigeoidu, ale jen součet (H~ + C~).
Podařilo·li 1:)y se určit' hodnoty (Xi -'- ,1Xo),

(1'i-,11"o,) (Zi-LlZO) se střední chybou např.
± 5 m,pak by střední chyba určení geodetické šířky
byla ±0,16", 'geodetické délky v našich zeměpisných
šířkách asi ± 0,25", výšky kVazigeoidu ± 5 m (za
předpokladu, že normálm výška bylazměřerra přesně).

6. Vytvoření jedhotného celosvětového geo-
detického systému .na základ~ měření poloh

sputniků
Předpokládejme, že zemský povrch pokrývají trio .

gonometrické sítě, vztažené celkem k n izolovaným,
tj. navzájem nespojeným geodetickým systémům, de-
finovaným různými referenčními elipsoidy s různými
param~try (ao' ao), (al, al)' ... (a••_l, a••-l) (17)
a s různými orientačními prvky, tj. souřadIŮcemi
(v systému X, 1",Z) jejich středů

(,1Xo,.41 1"0',1Zo), (LlX1, ,11"1' LlZ1), •••

•.. (,1X"_I' ,11" "-I,',1Z"-I)' (18)

Předpokládejme.dále, že v každém z n systémů byly
z pozorovám sputffiků podle (14) resp. (15) určeny
souřadllice středů všech n elipsoidů vzhledem k tě·
žišti hmot Země O, tedy veličiny totožné s (18).

iI..

Nyní zvolíme jeden ze systémů za základm a trans-
formujeme do něho všechny pstatní. Základní systém
nechť je definován parametry elipsoidu ao, ao a oriEm-
tačmmi prvky ,1Xo, ,1Yo' ,1Zo. Pro transformaci po-
užijeme známých diferenciálních vzorců prvIŮho
a druhého druhu pro promítací metodu v Izotovově
tvaru. Pro i-tý systém bude platit

,1B = - ~ sin B cos L (LlXo - ,1Xi) -

- ~ sin BsinL (,11"o-,1Yi) +.~. cosB(LlZo-
N a -a'

- ,1Zi) + M ei2sin B cos B o • +
ai

+ (2 - ei2 sin 2B) sin B cos B a~=a~i., (19)
, .

,1L = - ~ sec B sin L (,1Xo - ,1Xi) +
1 . ,

+j{ sec B cos L (,11"0-LI Yi). (20)

Zde ,1B, ,1L označuj~ korekce geodetických souřadnic.
13, L libovolného bodu v systému i-tém při převodu
do systénm základního, M, N poledník:pvý a příčný ,
poloměr křivosti v uvažovaném bodu elipsoidu
(ai, U-j).
Zavedením převodových korekcí (19), (20) je úloha

v podstatě vyřešena. Tímto postupem lze přirozeně též
vyřešit dílčí problém spojem kontinentů, ostrovů apod.

7. Využití měření poloh sputniků pro řešení
základní úlohy vyšší geodéoi;ie

Pod pojmem "základní úloha vyšší geodézie" zde
budeme rozumět pouze odvozem rozměrů tzv. obec-
ného zemského elipsoidu. Tento elipsoid má mít střed
v těžišti hmoty Země, malou osu ztotožněno)l s osou
rotace Země a má mít takové rozměry, aby nejlépe
představoval geoid jako celek.
Pokud jde o uinístění středu elipsoidu. do těžiště

hmoty Země, byla úloha v podstatě vyřešena v před-
chozí kapitole. Byla-li provedena měřem poloh sput-
niků na potřebhém,množství bodů zemského povrchu,
pak transformací (19), (20) můžeme vytvořit jednot:p.ý
geodetický systém. Jeho základem je referenční
elipsoid ao' ao, jehož střed ovšem obecně není ztotož-
něn s těžištěm O. Jeho'střed má souřadnice ,1Xo,
,11"0',1Zo.Nejprve provedeme tedy translaci na těžiště
O. Použijeme opět diferenciálních vzorců pro promí-
tací metodu, tentokrlit však jen prvmho druhu. Pře.
vodové korekce geodetických souřadnic budou rovny

" 1
bR- = +JI sin B cos L,1Xo +

+ ~.,sin B siti L,1 1"0--~ cos B ,1Zo (21)

bL == + ~ sec B sin L ,1Xo - ~ sec B, cos L,1 1"0'

VeličinyB, L, M, N se zde vztahují k elipsoidu ao, ao'
Za předpokladu rovnoběžnosti malých os všech

uvažovaných elipsoidů s osou světovou bude po pro-
, vedené translaci splněna í podmínka ztotožněni malé
osy s osou rotace Země pro obecný elipsoid. Zbývá
tedy určit vhodné. parametry, příslušející obecnému
zemskému elipsoidu; označíme je a, .a, při ,čemž
a - ao = da, I!J. - ao = da.Hledané veličiny da, da
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'určíme snadno plošnou metodou promítací pro odvo-
, zení elipsoidu' za předpokladu, že existuje dostatečný
počet astronomických bodů, a tudíž i astronomicko-
geodetických tížnicových odchylek $, 'fJ. Jak vyplyne
.zdruhé části této zprávy, zploštění zemského ,elipsoidu
lze s vysokou přesností určit z pohybu uzlu nebo peri-
gea sputniku. Proto ,bude pravděpodobně účelné při.
jmout v dané ,úloze tuto hodnotu zploštění a odvodit
jen poloosu obecného elipsoidu pod podmínkou mi.
nima součtú čtverců tížnicových odchylek, vztaže-
ných k obecnému elipsoidu. Jde o úlohu v principu
známou a zde ji 'nebudeme rozepisovat.

ProbléI?-lze řeš~t i jiným způsobem, a to s využitím
výšek kvázigeoidu nad referenčními elipsoidy, určitel-
ných s dostatečnou přesností Moloděnskéko astrono-
micko-gravimetrickou nivelacL Popis takového řešení
přesahuje však rámec této informativní zprávy a bude
podán jinde.
Sledovano~ úlohu dále rozvíj~t nebudeme. Omezíme

se jen na konstatování, že by naznačeným postupem
bylo možné odvodit i určité fyzikální veličiny, např.
charakteristiky rozložení hmoty v zemské kůře. To by
však bylo téma samostatného a náročného výzkum-
ného úkolu. (Pokračování.)

Reléový počítač Z 11
"

Samočinné počítače řadíme ze všeobecného hlediska
mezi počítače číslicové, které na rozdU od počítaČl1 ana-
logových operují s fyzikálními obrazy' jednotlivých cifer
čísla [6]. Každý samočinný počítač zhruba obsahuje [1]:
aj paměť - ve které jsou shromážděny instrukce, jak

určité početní úkoly ..řídit a čísla, např. goniometrické
fUnkce, a která je schopna registrovat dílčí výsled,ky
vlastníhO výpočtu a na základě zmíněných instrukcí jich
dále využívat pro konečný výsledek; ,
b) operační jednotku - kterákombÍnací zapojení usku-

tečňuje základní, aritmetické I nearitmetické operace;
c) řadič .-:. který řídí chod celého stroje podle in-

strukcí; ~
dl vstup - část počítače pro vkládání vstupních infor·

mací do sttoje;
e) výstup - část počítače pro výstup Informací ze

stroje; .•
f) napájecí agregát.
Populárním případem samočinného počítače je stroj

"F,erranti" university. v Manchesteru, do jehož paměti
}:lylyuloženy některé způsooy vedení šachové hry. Tento
stroj pak vyhráv(il nad průměrným hráčem v prvních
dvou třetinách hry. Ve zbývající části stroj selhával, ne-
i,>oťprogram by byl tak komplikovaný, že by jej daný
stroj neZVládl.
Menšim strojem podobné struktury je reléový počítač

Z 11 firm'yZuse KG, Bad Hersfeld, sestavený za spolu-
práce geodeta H. Seiferse, pro řešení některých úloh
pra'ktickégeodéziea optiky,!J . I

Počítač Z 11 je programově řízený reléový stroj. Jeho
vstupní jednotku tvoří osmimístná klávesnice, nebo zafí-
zení snímající počáteční údaJe z .děrných pásek. Slouží
tedy jak pro zpracován\ údajťl. zobrazených na. děrných
páskách, tak i hodnot p~mo nařízených zmáčknutím klá-
vesnice. Rovněž výstupnÝ jednotka j'8 uzpťl.sobena tak,že
podle přání programátora stroj vydává výsledky buď dě-
rováním, nebo psaním, nebo oběma způsoby. Přitom píše
elektrický psací stroj pro kontrolu dané hodnotyčer-
veně a výsledné hodnoty černě. Vlastní výpočet provádí
stroj v binárni soustavě. Rozměry celého zařízeni jsoU
0,95X2,lOm2, váha 500 kg [2J.Přístroj mťl.že řešit např.
tyto úlohy:
1. Převod úhlťl., šedesátlnné - setinné·.
2. Směrnik a vzdálenost ze souřadnic.
3. Směrník a vzdálenost s koeficíenty pro vyrovnáni.
4. Protínání vpřed s úhly i směrniky.
5. Protínání zpět.
6. Trigonometrický výpočet Výšek.
7. Výpačet polygonového pořadu.
8.'yýpočet jedno~ných souřadnic bodu určeného polár

nými souřadnicemi
9. Výpočet jednotných souřadnic bodu určeného pořad:

nicí a úsečkou.' ,

l J Tento článek pojednává o reléovém počítači :t 11 s omezenfm
počtem ve stroji vestavěnfch programťi, které zařazujeme tlačítky.
v poseldní době byl firmou Zusé sestrojen zdokonalenf reléovf
počítač, kde se programováni děje individd!ilně podle dané úlohy
a ie zaznamenáno na děrné pásce. Tento zpf!sob programování má
proti prvnímu, který bude také dále podrobněji popsán, nesporné
.výhody, nel;JOtprakticky neomezeně rozšiřuje' početní možnosti ta·
kového .stroje. .

10. Transf6rmace jednotných souřadnic na souřadnice
vztažené k dané přímce.

11. Transformace souřadnic s dvěma nebo více indent1c-
kým i body.

12. Helmertova transformace.
13. Afinní transformace s třemi .identickými body.
14. Převod souřadnic v sousedních meridiánových pásech.
15. Prt1sečík přímek daných souřadnicemI.
16. Řešení trojúhelníka:

a) výpočet úhlu, je-li dána jeho protilelllá strana,
další strana a úhel ji protilehlý,'

b 1 výpočet strany, je-li d,p.njejí protilehlý úhel, další
úhel a j~ho protilehlá strana,

cj výpočet strany ze stran zbývajících a úhlu jimi
sevřeného.

17. Výpočet ploch ze souřadniC.
18. Výpočet ploch z lichoběžníkťl..
19. Relativní orientace pro fotogrammetrii.
20. Vyrovnání souřadnic bodu určeného protin~ním

s výpočtem stř. chyb.
21. Složitější vyrovnání s mezlvýsledky. na děrných pás·

kách. '

'Je samOzřejmé, že pro každou ze .jmenovaných úloh
není ve stroji zařazen speci'ální program. Mnoho z uvede-
ných výpočtťl. je řešeno spojením několika základních
programťl., které mají s určitými úlohami společné znaky.
Změnu programu provedeme jednoduchým řadicím zaří-
zením.
Protože v naší republice. je reléový počltač Z 11 použÍ-

ván pro geodetické úlohy velmi krátkou dobu, bude jistě
zajímavé, uvedeme-li na tomto místě několik zkušenosti
uvedených v článcích [4] a [5]. Obě citované práce jsou
zcela protichťl.dného smyslu. První z nich"-zamitá použiti
reléového počltače Z 11 a dosti násilně dokazuje, že po-
užití elektrických stolních počltacích strojťl. stávajícího
typu je ekonomičtější, než použiti samočinného poč~tače
[4J. Z článku je patrna značná zaujatost, při čemž číselné
údaje uvedené k potvrzení shora zmíněných závěrťl., jsou
odhadovány. Zamítavé stanovisko autora [4} pramení
v,šak ne.jspíše z obavy z následkťl., které mťl.že způsobit
vyšší stupeň mechanizace, a automatizace. Jak ukážeme
dále, ušetří totiž jmenovaný počítač několik' pracovních
sil, jejichž zařazení a otázka dalšího zaměstnání závisí
na daném společenském zřizenl. .

Mnohem úplnější údaje jsou uvedény v článku [5],
kde autor shrnuje výsledky zkušenosti s denním užívá·
ním rel~ového počítače Z 11 u rťl.zných úřadťl. v prťl.běhu
posledních dvou let. Stroje byly v dotazovaných úřadech
maximálně zut1zeny výpočty po dobu 8-16 hodin denně.'
Z toho připadá, vezmeme-li v úvahu celou dobu užívá'ní,
5-9 % na opravy a údržbu. Pro částečné srovnání výkon-
nosti a poruchovosti stroje uvedeme '(ýsledky Úřadu pro
úpravu po11 v Landau, který používal reléový počítač
Z 11 celkem po dobu 3200 hodin. Z toho připadlo

\
2900 hod. na produktivní výpočty,
~OOhod. na opravu a údržbu.

Za čistý produktivní čas 2900 hodin vykonal stroj práci,
která by normálními počítacímI stroji byla zvládnuta za
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12755 hodin. V článku [5] jsou spotřeby hodin rozepsány
na jednotlivé úkony, které byly na samoČinném počítači
řešeny. Ve jmenovaných' 2900 hodinách jsou ,zahrnuty
i časy na kontrolní výpočty ,a opravu chyb. Zajímavé jsou
příčiny, kte,ré zpfisobují chybné výsledky při použití počí:
tače Z 11. JSou to:
1.. nesprávné nebo nečitelné doklady;
2. chybná obslUha stroje;
3. kolísátií napětí proudu.
K poslední příčině je třeba poznamenat, že, v pOčát,

cích užívání počítače u jednotlivých úřadťl, zp'fisobovalo
kolísání napětí značné nesrovnalosti ve v~sledcích. Ta"
prve po dodatečném zapojení stabilizátoru proudu se
chyby způsobené kolísáním napětí radikálně zmenšily.
Z neproduktivní doby 300 hodin připadá 210 hodin, na

pláhovanou údržbu, prováděnou mechanikem výrobní
firmy. 90 hodin pak připadě. na nutné zkoušky a opravy.
Z toho: ,
1. mechanické chyby (zlomení součástiJ hlavně

u psacího stroje 15 %,
2. poruchy proudu. , 5 %,
3. chyby justáže reléových per v důsledku

ochabnuti 75 %,
4. selhánLnáSledkem znečištění . " 5 %.
Pro ověření správnosti chodu celého stroje jsou výrob"

r.em ,sestaveny zvláštní početní programy. Propočítávání
kontrolních pi;ogramfi 'provádějí uživate~é ~J.'avidla jed-
nou týdně. I

Pro objektivní posouzení výkonu a rychlosti samočin'
n~ho počítače 'a pro jeho porovnání s jakýmkoli jiným
počítacím strojem jsou v [5J uvedeny tyto výpočetní
doby: "

I Protínání vpřed se směrníky
Protínání vpřed z. úhli'! .
ProHnání zpět
Směrník a vzdálenost " I

, Směrník a vzdálenost k n cllům s 'koe-
ficienty . . . . . . . . . . . . 30+40n vt.

Polygonový pořad s n vrcholy 25+30n vt.
Výpočet souřadnic n bodi'! stanovených
polárnoú metodou z jednoho stanoviska 45+25n vt.

Výpočet souřadnic n bodfi stanovených
ortogonální metodou, od jedné přímky 45+15n ,vt.
Helmertova traIfsformace (M identických
a n n-ových bodfi] ..... 10+30M +15n vt.

Afinní transformace (3 identické a n no-
vých bodl1J .. . . . . . . 120+15n vI.

Převod souřadnic v sousedních meridiárro-
vých pásech (n bodůJ

Řešení' trojúhelníka:
ad aj ....
ad bJ .

PrůS'e~ík dvou přímek
Výpočet ploch ze souřadnic (n lomových
bodůJ 10+15n vI.

Pro bližší porOvll,ání výkonnosti je pak v [5] uvedeno

80 vt.
85 vt.
80 vt.
55 vI.,

35 vt.
40 vt.
75 vt.

sr~vnání výpočtu jfelmertovy transformace, provedené 11a
stroji "Brunsswiga 183" a Z 11: '
Brunsswiga 183:

výpočet transformačních prvkfi (4 ide~tické
bodyJ . . . . . 50 min.,

transformace 50 bodů a zápis jejich souřad-
,nic. do seznamu 30 min ..

Celkem '/' . . ,/ 80 min.

-Z ! 11 : 10 + 30.4 + 15.50, == 880 vt. = 14,7 min.
Je třeba ještě dodat, že časy uvedené pro stroj "Brunss-,

wiga 183" neobsahují přirážky na únavu počtáře.
Je samozřejmé, že při výpočtu jiných úlbh je dosaženo

větší nebo menší úspory času, podle vhodnosti výpočtu
uvažované úlohy pro mechanizaci.
Tak,např. při výpočtu protínání zpět ve formuláři u nás

používaném trvá výpočet 25-40 minut podle zručnosti
počtáře. Relé;)vý počítač, vykoná tento výpočet za
2X80 vt., tj. 2 min. 40 vt. V některých případech se však
ukázalo, že rychlost počítání, na obvyklý~h kalkulačních
strojích je skoro ekvivalentni rychlosti počítače Z 11 [5J.
Tak např. při výpočtu ploch ZE'.souřadnic způsobem Ell1n-
govým není patrnějšího rozdílu mezi tím nebo oním zpfi-
sobem. Přitom je však třeba uvážit, že počtář provádějíci
výpočet na fórmuláři pod dohledem komiSe počftá ry~h-
leji, než za normálních okolností. V právě uvedeném pří-
padě hlavní výhoda reléového počítače, Z 11 spo-
čívá v tom, že umožňuje snadnější nalezení chyby zpť).so-
bené překlepnutím při nasazování počátečních hodnot,
neboť jak jsme již řekli, psací stroj počítače' zapisujE'
nejen výsledky, ale i hodnoty do stroje vsazené.
Skoro všechny zprávy uveřejněné v [5] se shodují

v tom, že zavedení stroje Z 11 přináší úsporu 3-8 poč-
t\ářfi, kteří· mohou být uvolněni pro jiné práce. Celkově
mt\žeme říci, že reléový, počítač Z 11 oSVObozuje počtáře
od zdlouhavé práce na kal~ulačním stroji, kde je třeba
vyhledávat jednotlivé funkce, provádět po částech po"
četn! operace, a zapisovélt dílčí výsledky do fo~ulářů,
kterě v daném případě představují pdčtářfiv'početní pro-
gram.
Z uvedených údajů vyplývá velká výhoda takového po·

čítače, nehledě na poslední, v poznámce zmíněné, zdoko·
nalení. Možno říci, že zavádění takových počítačů do geo-
detické výroby přináší příznivé ekonomické .výsledkv,
a je plně v souladu s anešními požadavky na zvyšováni
automatizace j'ednotlivých pracovních úkonů.
Lektoroval: in~. Franti§~k Charamza, GTÚ, Praha

Lit e r a t u r a:

[1] Knittl, Z.: Princip samočinných počitačů.
[2] Kádner, O. E.: Počitací automat Z 11.

opa: Jemná mechanika a optika, č. 1, roč. 1957.
[3J Sei(ers, H.: Bedienungs-Anweisung filrdie festen Programme

des Rechengerate's Z 11. Mnlchov 1959,
[4J .Faber: Zweckmassigkeit des Einsatzes elektronischer oder Re·

lais-Re<;henanl~gen. '
[5] seifers,' H.: Ober den Einsatz der Relais-Rechenanlage Z 11_

Oba: Jemné mechanika a optika, č. 1, roč. 1957.
lGJ Maloň, S., Válka, o.: Použití 'samočinného počítače /v geodesii.

GeodetlckÝ a kartografický obzor, Č. 10., roč. 1959.

IX. kongrés Mezi národní fotogram metriCké společnosti
, 526.918:061.3(41J

Ve dnech ~.-16. záři 1960 se konal v Londýně IX. kon-
gres Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (MFS),
jeho~ se zúčastnilo 760 zástupCfi ze 70 zemí. Kongresu
byly předloženy národní zprávy členských ,zemí, 50 vyžá-
~aných referátů lB asi 150 vědeckých příspěvkfi.
. Jednání kOll<greSIUse 'zúčastnila rovněž čs. deleg,ace, kte-
rou tvořili zástupci resortu !ústřední správy geadézie éI
kartografíe: in~. J. Průša.předseda ÚSGK, jako vedoucí
délegace, inž. L. ,Skládal a inž. J. Hagara a dále zástupci
vysokých škol: CSc. inž. V. Krátký a inž. J. Šmidrkal.
nčastníkfim lroll'~resu předala es. delegace:
1. Zprávu o fotogrammetrické činnosti v ČSSR od

r. '194lf,' " '
2, vědecký referát in~. K. Tomsy z VÚGTK na téma

"Určování vHcovacích bodů analyticko'u aerotriangulací",
3. katalog kartografick'ých děl, vyd. ÚSGK,
4. katalog map pro hospodářskou výstavbli a plánování,

vyd. ÚSGK.

CSc. inž. V. Krátký',' p.ředložil kongresu vědecké pojed-
nání na téma "Afinní překreslování svislých snímků n€-
rovinného území".
Čs. delegace S€ zúčastnila zaS€dání valného shromáž-

dění delegátfi a jednání komisí, zhlédla výstavu národ-
ních fotogrammetrických společností, výstavu školství a
výuky fotogrammetrie, výstavu historického vývoje fo-
tograrumetrie a technickou výstavu, která byla vi'!bec nej-
větší.
V rámci kongresu se zúčastnili členové čs. delegace

exkurzí do:
1. Ordonance Survey,
2. Fairey Air Surfeys,
3. Overseas Surveys,
4. Hilger and Watts Ltd,
5. Vojenské topografíckéškoly,

které umožnily získat přehled o provádění fotogram-
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metl:'iokých prací a výrobě f,otogfl8mmetrických strojů ve
Velké Británii.
V úvodním zasedání IX. kongresu pak byly přijaty

za členy MFS Maďarsko a Německá demokratická repu·
blika a dalších deset států, takže· dnes má MFS piles
40 člen~kých států,' me-zi nimi i ČSSR.

Jednáni komisi
V sedmi komisích a des,eti subkomisích MFS se sou-

,'Středilo hlavní jednání kongresu. Byly ,předneseny vyžá-
dané referáty a příspěvky nebo jejioh výtahy a pak ná-
sl,edovala diskuse. Výsledkem prací· všech komisí bylo
usnesení, které přednesli předsedové komIsí na závěreč-
něm valném shromáždění.
V komisích I.-IV., jež jsou hlavními 'komisemi MFS,

byly projednávány zejména ,vějdecké příspě.vky zástupců
jednotlivých členských států:
Komise I. proj,ednávala otázky spojené s použitím le-

tertých ko~or, pomocnýoh zařízenf l~teckých komor,
způsoby provádění fotogramínetrického snímkování a vý-
sledky .zkoušek různých druhů negativního fotografic-
kého materiálu. Z řady . zpráv předložených kongresu
vyvolaly nejv,ětší zájem ~rávy:

G. C. Brock (V. Británie J: Kvalita fotografického
obrazu. ľ
Jde o nové postupy zkoušek jakosti fotogr'afických
snímků, zjišťování vlivu jak,osti objektivu a citlivé
vrstvy nu výslednou kvalitu leteckých snímků. Prin'-
,cip zkoušel( spočívá v porovnání kontrastu fotografo-
vaného objektu s kontrastem odpovídajícího fotogra-
fir.l{élio (;brazu. Při zkouškách jsou po~vány čarové
testy pro určení rozlišovací schopnósti obje!V:ivů.
ObvykJ.e jsou to dva testy o vysokém kontrastu log
1,6 a nízkém kontrastu log 0,2.
V diskusi k totnuto příspěvku byl prof. Schwidefsky:m
(NSR1 předložen návrh zaří4€ní pro zkoušky objek-
tiVli a citlivých vrstev na základě uvedeného přená-
šení kontrastu a plledloženy výsledky rozsáhlých zkou-
šek objektivů Top.u, Pleogon a citlivých vrstev Ko-
dak XX.

- F. L. Corten (Holandsko]: Měřická ,navigace a určení
orientačních prvků letecké komory. '
Ve zprávě se zabýval navigačními systémy Decca, Ra-
danu PC-2OI a sovětských radiogeodetických stanic a
rádiových výškoměrů, zejména RVTD. Z pomocných
zařízení byla věnOvána pozornost gyrost.abilizátoriim
firmy Aeroflex (USA], firmy Nistri (Itálie] a sovět-
sk9lm gyrostabilizátorům, které byly ve'lmi dobř,e oce-
něny.
Pracovní výbor _II. komise připravil obsáhlou hlavní

zprávu, která obsahuje základní informace pro jednáni
konference a .přehled praktických pracovních podmínek
v jedno'Uivých členských zemích a jejich institucích. PlIe-
hled si všímá zejména použíVaných přístrojů, měřických
charakteristik používaných snímků, pr.acovních pod-
mlnek a orientačnlch metod. Podaný statistický materiál
je tak různorodý, že z n'ěho nelze činit žádné zjednodu-
šující závěry, snad jen to, že ve světě nejširší použití
majl stroje Wildovy.
Vlastní jednání komise bylo rozděleno podle tematiky

do pěti hlavních skupin. Předmětem hlavního zájmu byla
jeQnání o použití matematických metod ve vývoji vyhod-
nocovacích strojů. Druhou skupinu tVlořila témata Jýka-
jící se Butomatizace jednotlivých fotogrammetrickýcn po-

/stupu a možnosti automatizace plné. Menší význam v'e
s,rovnání s předohozími tématy měla jednání o speciál-
ních otázkách, jako je problém vzájemné orientaoe
v kopcovitém terénu, rozbor současného stavu v kon-
strukci přibližných vyhodnocovacích strojů a konečně
zprávy o řešení základních otázek standardizace a klasi-
fik~we' ve fotogrammetrii. '
Nejzajímav,ější z příspěvků, které bylypředneseny,'byl

referát G. L. Hobrougha (Kanada] Oautomatickém prostb-
rovém vedení měřické značky. zařízení zvané stereo-mat
může. být použito u většiny dnešních vy:hodnooovaclch
strojli. zatím bylo konstruováno pro optickou projekci.
Podstatou stereoskopického měllení je. zacnení dvojice
značek ,či os 'na dva podobné obiazy. Automatický systém
stereomatu vnímá ve formě elektrických signálů para-
laxu obou obrazů a samočinně~ redukuje na minimum
opravou polohy záměrných os.

Z oboru jednosnímkový'ch fůtogfl8mmetrických metod
pllednesl J. Diello (USA] základní teorii a princip optic-
ko elektronického zařízení pro aut~atické pilekreslování.
Tištěná zpráva nebyla na kongresu k diSpozici, t1akže
'přednesené Úidaje zatím nedos!ačují pro ocenění této me-

, tody. V posledních letech představoval značný krok. ~u-
předu vývÓj překreslovacích zařízení pro kopcovitý_terén.
Konstruktér amerického přístroje ortofotoskop H. Moore
podal informace o zlepšení, které má poslední typ této
konstrukce. Je to přizpůsobení pro použití na dvou pří-
str,ojíoh, Kelsh -Plotteru a B:alplexu.
Diskuse ke všem novýni vývojovým tendencím ikon-

krétnlm zářízením; o nichž bylo referováno; vyzněla
příznivě v tom smyslu, že byly učiněny první úspěšné
kroky k automatizaci dílčích mapovacích operací. Za
předpokladu, že principy stereomatu, Helavova vyhod·
nocovacího analogového přístroje a ortofotoskopu budou
spojeny v společný systém, budou jejich výhody ještě zná-
sobeny. Daleko reálněji než dříve se nyní jeví i.možnosti
komplexní mechanizace celého mapování.
Na washingtonském kongresu v r. 1952 nebyla před-

ložena žádná publikace, týkající se přístrojů třetího řá-
du ne'ho prístrojů přibližných,' přestože v té době byla
v použití řada takových přístrojů. Na kongresu v r. 1956
v'e Stcc:kllolmu bylo již jednáno o německém stereotopu
a italském kartografickém stereomikrometru. Od té doby
byla uve'řejněna řada důležitých prací, 'které se týkaly
přesoostI i praktického použití, popřípadě srovnání těc~
to strojů se stroji univerzálními. Hlavní zájem v diskusi
k úvodnímu referátu, který přednesl H. C. Zoru (Ho-
landsko], byl soustředěn k definici a klasif1.kaci příbliž •.
ných přlstrojů. Byl navržen' tento způsob klasifikac~:
a] přístroje s ;ednou komo~ou,
b] radiální průsekové přístroje,
cj stereoskopické obkreslovaČ€,
d] steteometricKé .přístroje bez korekčního zařízení,
e] ortografické přístroje,
f] stereome'trické přístroje srovinnýml korekčními me-

chanismy, .
g] stereometrické přístroje s jinými korekčními prin-

cipy. \

Klasifikace přístrejů podle pllesno$tl nebyla považo-
vána za praktickou. Za důležité otázky pro budoucnost
byly povaŽiO'Vány:zhodnooení přístrojů tohQto druhu ve
srovnáni s exaktními vyhodnocovacími přístroji nejen po
stránce přesnosti, ale zejména praktické použitelnosti a
hospodárnosti a rozbory souvisící s pouXitím snímků
o různém obrazovém úhlu. '
Prof. B. Hallert (Švédsko] referoval o práci, která

měla za cíl sjednotit výrazy ocei1ující přesnost f,otogram-
metrických metod.
Kromě uvedených hlavních pěti tematických skupin by-

ly na pořadu jednání též příspěvky některých fotogram-
metrických firern, informující l{) novinkách konstrukcí
vyhodnocovacích strojů, zpráva komise Evropské orga-
nizace fotogr:ammetrického experimentálního výzkumu
(bElEPE] o zkouš,kách přesnosti a měření vertikálních
paralax na vyhodnocovacích strojích a nakonec řada nej-
různějších příspěvků, předložených z \iniCiativYc,<lutorů
a týkajících se novýchpoznatků v ~onstrukci strojli a
v metodách.

CSc. inž. V, Krátký (ČSSR] podal rozbor otázek sou-
visících s decentrací snímků při překreslování pomocí
vlícovacích bodů, které neleží v jedné rovině. -:- R. Genty
(Francie] navrhl zvláštní metodu pobřežního ml;lře,ní
z 'leteckých snímků pořízených z lodi. - S. Thorén
(Švédsko] referovalo užití automatických pOČítlačůk jus_
táži fotogrammetrických strojů; doporučil provést dů-
kladná mřížková měření a opravy prvků určit výpočrem.
- P. Baetslé (Belgie] se zabýval rozborem. výpočtu vzá-
jenmé orientace z nadbytečných pozorování.
Na prvním místě. jednání III. komiSie byla analytická

aewtriangulace, dále byla probírána zpráva komisí A
a B OEEFE o aeJ;'otctangulac! pro mapování v malých,
středních a velkých měřítkách, v třetí části se diskutova-
lo o problémech vyrovnání aerotriangulace v bloku, po-
tom o aktuálních otázkách radiální triangulace a koneč-
ně !byla na pořadu i diskuse o užíván! pomocných· dat
v aerotctangulaci. Kromě toho byla rozdána účastníkům
kongresu řada tištěných prací a dílčích problémech pro-
jednávané tematiky, z nichž některé byly zařazeny v in-
formativní formě na závěr jednání.
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V posledních letech byla publikována řada různých
metod analytické aerotrianguJace, vhodných zejména
pro použití elektronických počítačů. Objevily se konstruk-
ce nových stereakomparátorů a byly zahájeny zkouŠ'ky
technologie a přesnosti analytické aenotriangulace.
Z celého k6mplexu projednávaných otázek vyplynulo,

že přes důkladné' teoretické propraoování naráží analy-
tická aerotrlangulaJce na praktické překážky, takže má
stále ještě charakter zkušebních prací a není používána
masově. I

Zprávu komise A organizaLe OEEPE podal L. Solaini
a C. Trombetti ( Itálie) .. Komise sazaibývala zkouš'kamd
aerotriangulace pro mapování ve středníc&a malýclJ1mě-
ř!tkách. Během 4 let bylo !provedeno v 11 centrech cel·
kem 111 aero.triangulačních pořadů, pozůstávajících vždy
z 40-50 snímků měřítka 1 : 30 000 až 1 : 50 000. Důležitou
součá;ití zkoušek bylo porovnání některých metod vyrov-
nání. Zkou5ky nebyly ještě plně skončeny.
Komise B téže organizace konala zkoušky. s aerotrian-

gulací ,pro m'apování ve velkém měř!tku, jak o tom refero-
val M.'Cunietti (Itálie). Výsledky jsou velmi různorodé.
Většinouchy'ba ve vý'šce převýšdla chyby s1tua,čnL Např.
pro mw = 1 : 10000 a počet snímků v řadě n = 15 čin!
maximální chyby v X, y= .•.0,4 a v Z (výškách) ,; '" 3,0
metrů, pro' n=8 jsou chyby v X, Y = ",0,3 ma v Z =
= '" 0,7 m. U mnohých zkouše'k se vyskytlyclJ1yby pře-
kvapivě velké. Zkoušky nebyly dobře uspořádány .:.- byl
získán naprosto nejednotný materiál.! V nejbližší době
budou zapŮ'čaty další zkoušky v NSR. Zájem bude sou-
středěn na tyto otá:zJky:přesnost analytické areotriangu-
lace v závislosti na délce řady, vyrovnání řada-blok, po-
užití konvergentních snímků, užití pomocných dat .atd.
Jednání IV. komise bylo rozděleno do čtyř subko-

misí. První jednala o otázkách mapování ve velkých mě-
řítkách, druhá o mapování měst, další o mapování v ma-
lých měřítkách a koneč.ně poslední o základníCh otázkách
souvisících s 'kontroln!mi pokusy. Kromě toho bylo jed-
náno společně o těchto tématech: vývoj měřických metod
pro mapování v malých měřítkách, použití konvergent-
nícb;-a svislých snímků, poměr grafického a numerického
vyhodnocování na univerzáln!ch strojích, metody' do-
plňování a kontroly vyhodnocování a konečně signalizace
bodt1 pro 'fotogramlnetrické mapování ve velkých měřít-
kách. "
Pro velká měřítka byly provedeny dvě mezinárodní

zkoušky v terěnu horském (lyIonti di Revmra] a v plo-
chém (O!berriet). Ke zkouškám !bylo použito různých vy-
hodnocovacích stroji'! a snímků pořízených různými fo-
to'komorami. Snímkové měřítko se ,pohybovalo od 1:7000 do
1 : 9000. Vyhodnocení bylo provedeno numericky a vět-
šinou s automatickou registrací. Výsledné střední chyby
v poloze a ve výškách by.ly pro snímky na skle±15 cm
a ±'19 cm, pro snímky na filmu asi±23 cm a ±26 cm.
V diskusi bylo konstatováno, že přestože chyby nejsou veli-
ké, bude třeba dfikladně prostudovat vlivy všech rušivých
činiteli'! na přesnost vyhodnocení. V diskusi -bylo refero-
váno P. O. Fagerholme,rn (Švédsko) ó úspěSných výsled-
cích mapování ze snímkt1 pořízených z malých Výšek za
nepříznivého počasí. Zmenšený konstrast těchto sn~mků
ani větš! smaz se neprojevily nepříznivě. Větší potlže se
však projevovaly při veden! letadla,
Při mapování měst bylo dosaženo velmi uspokojivých

výsledkli, jl:',jich hodnota je znásobena i tím, že snímky
poskytují kromě měřických hodnot i cenný dokumentační
obrazový materiál. Nevýhodou 'zůstává nutnost doměřo-
vání okapů a střech.
V USA byla zkoušena pro pr0jektování dopravních ce~t

řada poloautomatických elekronických zaříze-ní s cílem
zmeche.nizovat nejen kresbu vrstevnica profilů, i ale
i volbu tnasy nové stavby (zařízení stereomat, IntegrMed
Mapping System, D1gital Terrain Model apod.). Je naděje,
že v brzk~ době lze očekávat velký pokrok v tomto směru.
V rozboru mapování v malých měřítkách byla věnována

hlavni pozornost použití šlrokoúhlých a zvlášť široko-
úhlých snímků, použ1tf automatického zařízení stereomat
a použ1tf přibližných strojů třetího řádU. Byla prokazo-
vána zajímavá skutečnost, že většina chyb ve vyhodno-
cování souvisí s fyzicko-psychologlcIo,ými vlastnostIy.i po-
zorovatelfi; podstata této zkušenosti bude podrobena
výzkl1mu. .
Otázka použiti grafického. či numeríckého způsobu vy-

hodnocování byla posuzována vcelku jednoznačně.Hlav-
ním kritériem proto zde musí být skutečnost,. jak se vy-

užije výsledku vyhodnocení; rozhodujíc! je hledisko
hospodárnosti. Za účelné bylo považováno konstruovat
vyhodnocovací stroje, které umožní zpracllvávat sn!mky
graficky a/ numericky, popřípadě v kombinaci obou způ-
sobů. Ukázalo se, že zejména v inžený,rském stavitelství
je výhodné plánovat na mapách, avšak další podrobné
práce jsou potřebné v numerické formě. Tomuto účelu
vyhoví přístroj, který údaje příčných profilů zaznamenává
na děrné štítky či pášek pr:J pozdější vynesen! do ma-
pových podkladů a výpočet kubatur. '
Komise V. projednávala možnosti a příklady současné-

ho uplatňování fotogrammetrie při měřických problé-
mech v různých vědních oborech. Přednesené příspěvky
se tý'kaly 'architektury, inženýrského stavitelství, hydro-
logie, mikroskopie, rentgenové tehniky, kriminalistiky a
balistiky. Podstatné novinky v těchto aplikacích jednání
neukázala. Závěrem bylo rozhodnuto, aby komise nesla
nadále označeni "zvláštní využití fotogrammetrie".
PřÍlpravné práce i jednání komise VI. se týkaly biblio-

grafie, vyučování, terminologie a historie ve fotogram-
metrU.
. V ITC Delft je vydávána rozsáhlá bibliografi,e ve formě
lístkových rešerší vycházejících knih a časopise'ckých pu-
olikací. Ročně má vycházet asi 500 titulů, každý na tř,ech
lístcích, které umožní uspořádání podle autorů, názvů
a tematiky. Formát lístk·ů bude nyní A 6. cena za 500
titulů byla stanovena na9 $.
Vyučování fotogrammetrie je ve světě spojováno se

studiem geodézie, lesnictví, geografie apod. Vzhledem
k stále rostouc!mu použití a k významu fotogrammetri~
dochází v poslední době k specializovanému studiu.
V mnoha zem!ch se zavádějí kursy a postgraduální stu-
dium pro doplňování základních znalostí. Vlastní výuka
fotogrammetrie.se stále více doplňuje kapitolami o po-
mocných elektronických zařízeních. Za velmi účelné a
účinné bylo pokládáno jednotné' zveřejnění a porov-
nání studijních plánů jednotlivých vysok.ých škol všech
členských zQmí.
V oblasti odborné literatury, je pociťována nutnost

,sjednocení základních definic v' jednotHvýeh jazycích.
Ďasto stejné či podobné označení má v různých ze.J:lI.ích
různý význam. Komise přikročí k výběru nejdůležitějších
výrazů, k nimž jednotlivé členské země podají své vžité
definioe a popřípadě zkratky. Komise se pak pokusí
o základní 'koordinaci a vytvoření obecně platných de-
finic. V některých zem!ch jsou práce v tompo směru již
v běhu. .
Aby byl 'v jednotné formě zachován pohled na celo- \

světový vývoj fot!ogrammetrie, bude ve spolupráci se
všemi členskými zeměmi zaháj~m.o zpracování přehledů
o historii fotogrammetrie. Tyto přehledy by byly vydá-
vány každých 20 let.Prvn! svazek má zachytit vývoj _od
počátku fotogrammetri,e do r. 1940. Bylo doporučeno při-
pravit tyto 'dílčí přehledy do příštího: kongresu v r. 1964.
Připravené referáty i diskuse v komisi VII. pojednávaly

() zvláštnostech snímků pro interpr,etaci, přístrojovém
vybavení pro interpretaci snímků k účelťím geologickým,
zemědělským, lesnickým, průmyslovým, urbanistickým
apod. Převratné či podstatné nové názory se neprojevily.
Hlavní přínos přípravné činnosti komise j'8-illJOžuévidět
ve vydáván~ obsáhlé publikace "Manuel of Photographic
Interpretation".
Dr. K. H. Stone (USA) předložil kongresu přehled le-

teckého fotografování ve sv,ět!! za poslední 4 roky, který
obsahuje zkreslené a neúplné údaje (J l-eteckém sn!m-
kování v· SSSR a Bulharsku.

výstavy

Národní expozice připravl1ystáty Rakousko, Belgie,
Kanada, Finsko, Francie, Německo, Irán, Izrael, Itálie,
Llba'!1'on, Ho'1and~o, Norsko, Švédsko, Švýcarsko: USA
a Jugoslávie. Účelem bylo ukázat užiti a výVOjfotogram-
metrie v jednotlivých zemích. Byla demonstrována vše-
strannost fotogrammetrických metod v pracích od niě-
řítka. 1: 1 (Belgie) po měřítko 1: 200 noo (Francie) až
1: 2 500 000 [1rán), Z mnoha různých aplikací fotogram-
metrie byly předvedeny kataSJ;rální práce (Libanon),'

" užití v zemědělském plánování (Finsko), v gla08olo-
gU (Švýcarsko), v architiektuře (Francie) a v pobřežním
mapování (Jugoslávie). Nový rozVOj fotogrammetrie byl
ilustrován na ,příkla~u meteorologického výzkumu (NSR)
a v oblasti automatizace (Kanada).
Více než 100 ex.pon4tů historické výstavy od nejraněj-
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ších fotogrammetrick~chplánů, pořízených před 100 lety
pomocí Laussedatova vybavení, a~ do roku 1930 před-
stavovalo vývoj fotogrammetrie, který může být dnes po.
važován za historické období tohoto technického oboru.
Staré plány, mapy, fotogrammetrické snímky, komory"
stereoskopy, překreslovače, fototheodolitY, vyhodnoco-
vací stroje a ukázky métod z Kanady, Francie, N~mecka,
Holandska, Itálie, Jižní Afriky, Švýcarska a Velké Britá-
nie vytvořily jedinečnou mezinárodní sbírku. Všeohny
exponáty byly podrobně QZnačérty.
Rostoucí použití fotogrammetrie vedoucí stále k větší

poptávce po vysoce kvalifikovaných odbornících je zá-
kladem vytváření a růstu institucí pro vysokoškolskou.
výuku fotogrammetrie' a .přidružený výzkum. Osm ta'ko-
vých škol se snažilo svými výstavkami ukázat, jaký je
obsah a rozsah jejich výuky. Uvedená fakta umožnila
vzájemná srovnání. Výstavky se zúčastnily vysoké ško"
ly v Berlíně, Columbu (USA), Delftu (Holandsko), Lon-
dýně, Ithace (USA], Milánu, Stockholmu a Ziirichu.
Na tedhnických výstavkách se podílelo přes 40 větších

i menších firem, které ukazovaly současný stav vývoj1e
fbtogrammetrických ,přístrojů, materiálů a technologií,
spojeny.ch s fotogrammetrií. Kromě toho vystavovaly
ukáz·ky svých prací i prováděcí mapovací firmy.
Na výstavě bohu~el nebyl předveden st'ereomat, který

vzbudil' největší 'pozornost ;při jednání II. komise a nebyl
vystaven ani ortofotoskop. I tak však výběr vystavova-
nrch exponátů znamenal velmi doI:irý přehled současné
moderní vyhodnocovací techniky v celém světě.

Exkurzé
Čs. delegace se zúčastnila celodenních exkurzí do:

- Fairey Air Surveys ve White Waltham, které je kom-
pletrHm závodem pro fotogrammetrické mapování,
neboť má vlastní letadla, letiště a laboratoře, kde se
prová'dějíveškeré práce až po vytisknutí map.
Při ,exkurzi byl zhlédnut letoun typu DC-3, vY,bav1ený
zařízením, které umožňuje zakreslit při; letu profil
území (Air'bern< Profile Recorder] pro -geologické
účely. Vnitřní přesnost tohoto zařízení Je udávána
sti'ední chybou v určéní výšky ±1 m.
Jmenovaná firma provádí nwpovací práce jednak ve
Velké Británii, jednak v zahraničí. V provozu se po-
užívá zejména elektronických kopírovacích přístrojů
(Log Etronic], stereoplanigrafů C8pro aerotriangulaci
a Multiplexů a Kelsh • Plotterů pro vlastní vyhodno.-
covací práce.
Výzkum1J.é oddělení tohoto závodu pracuje na řadě
problémů. V poslední době pak byl vyvinut z;působ
zkoušení vibrace leteckých komor a zkonstruováno
zařfzení na eliininaci vibr·ace. ,
Overseas Survey v Tolworthu. Tento podnik se spe-
cializuje zej'ména na mapování v cizině.
VyhodnoCení leteckých snímkt1. se provádí na uni-
,verzálnIch strojích a kresba polohopisu a výškoPisu
mapy na hliníkovédestičky rozměru 20X20 cm, přes-
ně zabrouŠl8ných a zasazených do rámu ll1apového
listu. Při polní kontrole a doměřovacích pracích se
použIvá jednotlivých destičék, což úsnadňuje manipu-
laci jak při polních pracích, tak .při kresbě.
V některých případech se provádf kresba mapových
listů rytfm do rycí vrstvy na astralonové fólii nebo
do vrstvy na fólii Permatrace, jež má mít lepší vlast-
nosti než astraloh.
School of Military Surveý v Newbury, která je, vojen-
skou topografickou školou, kde se školí v 'základních
&,€odet1ckých m(:!řeních, fotogrammetrickém vyhod-
nocení a reprodukčních disciplinách vojáci-technici.
Fotográmmerické laboratoře této školY jsou poměrně
dobře vybaveny ;přístroji, jako: stereoplanigraf C5,
přesný stereokomparátor Cambridge, muHiplex
Wil1iamson, překreslovače -SEG 5 aj.

- Ordonance Surveyv Chessingtonu, jež je velkou ma-
povací službou. Byla založena již v r. 1791. V sou-
čaSné době má asi 6000 zaměstnancu a provádí ma-
pování j!!lk ve V\8lké Británii (v měř. 1 :1250,
1: 2500 a 1:10 560), ta'k i v cizině.
Pro letecké fotografování používá letec-kou komoru
Williamoon F 49, širbkoúhlou s formátem snfmku
23X23 cm. Pro vyhoqnoooní leteckých snímků jsou
užív~ny vyhodoocovací stroje Wild A 8, Santon! ste-
reosimplex a Thompson plotter. Vyhodnocují se dia·
pozitivy vyhot-ovené na elektron1cké kopIrce.

Při mapování ve velkých měřítkách sé .vyhodnocuje
pouze polohopis. Mapy měř. 1:10 560mají výškopis zná-
zorněn vrstevnicemi o základním intervalu 25 stop
(asi' 7,5 ml. Zhuštění bodového podkladu se provádí
analytickou aerotriangulací. Používi'i se stereokom-
parátoru Cambridge, samočinných počítačů IBM a
k vyrovnání bloků aerotriangulace způsobu Jeri'e-ho.
Hilger. and Watts, Ltd, v Loughtonu vyrábějící mimo
jiné 1 geodetické a fotogrammetrické přístroje. Jsou to
zejména letecká komora ,,105", f=150 mm, rozměr
snímku 23X23 cm, registrační stereokomparátor, vy-
hodnocovací stroj ThompsoncWatts Plotter, model II.,
regisfr'átor souřadnic k tomuto vyhodnocovacímu
stroJi, ste'reoskopy atd.
IX. kongres MFS v Londýně 1960 se vyznačoval velkou

účastí a aktivitou účastníků členských i ne členských
států. Jednání kongresu bylo velmi obsáhlé, což činilo
velké nároky na přípravu del,e·gátů pro diskusi lí příspěv-
kťím, které byly rozdány až p.l\ed jednáním kongresu.
Jednání technických komisí mělo vysokou úroveň, před-
nesené r~feráty z valné Části' přinášely nové pOZnatky,
znamenající mnohdy kvalitativní změnu ve vývoji foto-
grammetrických metod. V průběhu všech jednání byly
referáfy i diskusní příspěvky překládány simultánně
do angličtiny, francouzštiny a němč.inY.
V,elký počet úoastníků lrongrl€Su je potvrzením rosDou-

cího význa'l~u fotogrammetrie ve ,světě. Delegac[) ze so-
cialistických států měly oelkem asi 50 účastníku. Mimo
Bulharska a Albáni1e bYlY na kongresu zastoupeny
všechny evropské socialistické státy.
V současné době jsou pak členy MFS Polsko, ČSSR,

NDR a Maďarsko. Ze sovětské delegace vystoupil aktivně
na kongresu prof. Lohanov, který referoval o nových
směl'eclJ, ve vývoji sovětských fotogranimetrických metod
a přístrojů.
Z průběhu jednání komisí, návštěvy výstava exkurzí

j'!lIlložno dedukovh.t následující tendence vývoje foto-
grammetrických metod ft přfstrojů:
a] Rozvoj automatizace fotogrammetrických vyhodnoco-

vacích postupů. V Kanadě zkonstruovaný přístroj.
s t e r e o mat provádí stereoskopiclíá měilení bez
'účasti člověka. Ve spojení s vyhodnocovacím přístro-
jem optické projekce provádí automaticky vzájemnou
orientaci a vyhodnocení 'vrstevnic aprofilů terénu.

b) Aplikace analytických fotogrammetrických metod při
mapování. Dokončované prototypypřístrojli, jako su-
per ploHer a aůtomatľc mapper, sestávající ze ste-
reokomparátoru a připojeného automatického počíc
tače, ktery velmi iPřesněa rychle řeší vztahy mezi
snímkovými a geodetickými souřadnicemi, čímž se
z.vyšuje jednak přesnost, jednak hospodárnost mapo-
vacích prací. Automatické koordin,átografy pak UIlloŽ-
ňují vyhotovení grafických plánů bez pomoci člo-
'věka.

c] Zkvalitňování fotoleteckého a fotolabotatornlho pro-
cesů - elektnonickékopírky Log Etronic a Cintel
umožPující VYrovnání kontrastu měřických snímku,
pořízených i za řídké oblačnosti., Gyrostabilizátory
zajiŠťUjící pořIzení takřka přesně svislých ·leteckýh
snímků, což umožňuje zhospodárnit aerotriangulační
postupy.

d.) Velkého rozšíření nabyly pomocné registrační a jed-
noduché početnI soupravy k vyhodnocovacím strojům,
např. Coordimetr firmy VEB Carl Zeiss, koordimat fir-
my zeiss Aerotopograf, EK-3 firmy Wild, které umož-
ňujf získat jak grafický výsledek vyhodnocení, tak
i čIselné souřadnice podrobnych bodu.

e) Analytic'ká fotogrammetrie, zejména ;pak analytická
aerotriJé!ngulaqe 8'e Již dostala z'e stadia výzkumu a
ověřování do provozu.
Vcelku j1e,možno shrnout, 1.e v současné fotogramiIIletr1i

se objevilo mnoho nových rechnickýcli a vědních poznilt-
ků, které zvýší hospodárnost zejména. fotogrammetric·
kých prací. '. I

Proto některé z nich budou zhodnoceny a v případě
účelnosti použity v naší praxi.
Séznam získaných odborných a vědeckých publikací

(150 titulů] byl uveřejněn v Literární hlídce VÚGTK17/61.
Veškeré publikace jsoU k dispozici v knihovně VÚGTKpro
vše'chny zájemce o fotogrammetrii.
(Zpracováno podle dílčích zpráv jednotlivých členfi

čs. delegace na IX. kongresu MFS.] Sklo

1961/132



Geodetický bbzor
. sv. 7/49 usa!] Č. 7

Ještě k revizi fotogramTT!etrľckYIJyhodnoceného v!Jškopisu na mapdch'
v měf'ltku 1:10000

Ještě revizi fotogrammetricky vyhodnoceného
na mapách v měřítku 1:10 000

výškopisu

V člsle 2/1961 na straně 24 Isme uveřejnili v sbuvis-
lostt s čldnkem inž. V. Pichlíka "Drobyševuv topogra-
flŽcký stereometr STD-2 a revize fotogrammetricky vy-
hodnoceného výškopisu na mapě v měřítku 1: 10 000" vy-
jádření. lektora tohoto příspěvku prof. inž. dr. J. Kloboučka
ze 7. 11. 1960. Poněvadž Z technických d1Ívodu nebyla
v tomto vyjádření lektora provedena změna učiněná jím
dodatečně dne 29. 1. 1961 při korektuře a bylo otištěno
znění. původně nám odevzdané k otištění, uveřejňujeme
na žádost prof. inž, dr. Kloboučka dosud neuveřetněný
text, který vložil do svého vYládření dne 29. 1. 1961: ,
Doda.tek lektorského vyjádření k článku inž.
V. Pichlíka: Drobyševův topografický stereo-
metr 8TD-2 a revize Jotogrammetricky vyhod-,
noceného výškopisuÍ1a mapě v měřítku 1:10 000
Polní revize topografických map vyhotovených foto-

grammetr~ckými metodami, tak jako se u nás dosud pro-
vádí, je značně nákladná, "jako všechny polni měřické
práce. Je známo, že zaměřenL vHcovélcich bodů a polni
topografické revize představují největší procenta nákla-
dů přL mapováni, až 60 %. Vlastní fotogrammetrické vy-
hodnocení na univerzálním stroji je levné (asi 9 %]. Je
proto třeba stále hledat vhodné způsoby a cesty ve-,
doucí ke zrychlení a dalšímuzhospodárnění' leteckého
topogra:fického mapováni.
Popsaný zlepšovací návrh s. inž. Pichlíka není pro

praktické použití dost vhodný ant spolehlivý, neboť
druhé méně přesné I fotogrammetrické určení výšek ně-
kterých jen převážně polohopisných bodů ve snímkové
dvojici s použitím stereometru nemůže být kontrolou
správného vyhodnpceni provedeného' na univerzálním
.stroji, jako je stereoplanigraf anebo autograf. '(Z toho
důvodu jsem už také loni doporučil, aby ve fotogram-
metrické "Instrukci pto mapování v měřítkách 1 : 10 OQO
a! : 5000" byla na str. 109'-':110 vypuštěhilstaťb],p.o-
jednávající o "kancelářském měřickém přezkoušeníopa-
kovaným vyhodnocením" s použitím stereometru.]
Pečlivou 'kontrolou správného fotogrammetrického

vyhodnocení je třeba' provádět u každé snímkové dvo-
jice, ale vždy ještě,. při založené dvojici v' univerzálním
stroji, dříve než se dvojice 7Je stroje vyjme! Nové ,Vy"
hodnocení téže snímkové dvojice IzeprovádlH jén' v oje-
dinělých a odůvodněných případech, a to zase jen na
stroji.univerzálnim, stereometr na to nestačí.'
Naznačeným způsobem - as dobrým využitím dalších

zkušenosti a cenných námětil, například s. Vacka, s. Mal-
ce, s. inž. Berga, s. inž. Kevického aj., proslovených v Bmě
Zl. prosince 1960, v diskusi na aktivu vedoucích a nej-
zkušenějších pracovníkil fo.togrammetrických provozu a
,oddílů· ústavů geodézie a kartografle - bude možno do-
sáhnout dalšího zkvalitnění mapova'cích prací a podstatně
také omezit a.' zkrátlt drahou polní topografickqu revizi,
která ještě dnes spotřebuje až 35 % všech nákladů na
mapování v měřítku 1. : 10000, prováděném univerzálili
fotogrammetrickou. metodou.

I i- Prbf· inž. dr. J. Klobouček

Vyjádření technologického odd. Ú8GKk lektor-
skému posudku a jeho dodatku k článku, inž.
V. Pichlíka "Drobyševův stereomet.,. 8TD-2 a re-
vize. fotogrammetricky vyhodnoceného výško-
pisuna mapě vměř. 1;10 OOO",otištěnéhov 2. č.
časopisu Geodetický a kartografický obzor,

roč. 1961
Snaha., 'zlevnit a zrychlit kontrolu fotogrammetricky

v~hodnoceného výškopisu vedla autora článku k návrhu
na provádění revize pomocí stereonietru STD·Z.
Zkušenosti ze Sovětského svazu i jiných socialistických

zemí, kde se používá stereometr\lk vyl1odnocení Výško-
pisu map středních i velkých měřítek a úspěšné zkoušky
provedené v ústavech ÚSGK se 'stereometrem, jsou podle
našeho názoru dostatečnou zárukou, že navrhovaným
způsobem mohou být již v kanceláři odhaleny chyby mimo
dopustné meze fcitogrammetrického vyhodnocení a od-
straněny novým nezávislým vyhodnocením na univerzál-
ním strpji.

Nepovažujeme proto za správný názor prof. tnž. dr.
]. Kloboučka, že návrh inž. V. Pich1íka není pro prak-
tické použití dost vhodný ani spolehlivý', neboť ve zlep-
šovacím návrhu jde pouze o zjištění chyb, které jsou mimo
dovolené meze, a ne o stanovení pilesnosti vyhodnocení,
.provedeného na univerzálním stroji, jak se nesprávně
domnívá prof. Klobouček. K tomu zpravidla nestačí ani
běžně prQváděné tachymetrické měření, ale je třeba po-
užít kontrolnít:h profilů zaměřených geodeticky.
V současné době se provádí důkladná kontrola jakosti

fotogrammetrických materiálů dříve; než jsou použity
k .vyhodnocení. Proto odpadá i námitka recensenta, že
při použití stejných podkladů, tj. snímků, by mohla být
kontrola neprůkazná, jestliže by tyto byly nekvalitní.
Navrhovaná kontrola sleduje zejména ty případy, kdy

fotogrammetrické vyhodnocení výškopisu provádí' méně
. zkušený pracovník, který, i když dosahuje při vyhodno-
cení jednotlivých bodů vyhovující přesnosti, dopoušU se
chyb v plynule vyhodnocovaném terénu, neboť univer-
zální stroj při svém poměrně velkém zvětšení a malém
zorném poli neumožňuje, aby vyhodnocovatel sledoval
celkový charakter reliéfu, jak je tomu u stereometru.
V poslední době však se podstatně zlepšila práce vy-

hopnocovatelů zejména v důsledku systematických pro-
voznfch kontrol předepsaných fotogrammetrlckou in-.
strukcí, takže ÚSGK mohla přistoupit ke zrušení polní
měřické revize fotogrammetricky vyhodnoceného výško-
pisu v otevřeném terénu, a to nejdříve na autogrllfech;
po dalšich zkušenostech bude uvážena i možnost zrušeni
revize výškopisu vyhodnoceného na stereoplanigrafech.
I přes tento. fakt je si třeba cenit zlepšovacího návrhu
s. inž. V. Pichlíka,. neboť přispěl k tomu, že dnes foto-
grammetrické vyhodnocení výškopisu v nezarostlém te-
rénu, za ,předpokladu kvalitních snímků a předepsaných
provozních kontrol, nebude třeba revidovat ani tachy-
metricky ani fotogrammetricky.
K otázce použití stereometrů v našich ústavech je třeba

j.en dodat, že není na místě podceňovat tento přístroj,
ale je třebá jej nadále využívat především k zácviku pra-
covníků pro vyhodnocení výškopisu, které je nejtěžší
částí fotogrammetrických prací vilbec. Je třeba, aby ze-
jména začínající pracovníci se seznámili s možnostmi
tohoto přístroje, zvládli jeho teorii a 'dovedli jej v pří-
padě potřeby využít. Pomůckou k tomu jim bude jak
obsáhlá sovětská literatura i fotogrammetrlcká instrukce
pro mapy v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5000, vyd. ÚSGK
v roce 1959, tak i zkušenosti těch pracovníků, kteří práci
na stereometru zvládli teoreticky i prakticky a mohou
nezaujatě předat své zkušenosti mladým začínajícím pra-
covníkihn v oboru fotogrammetrie.

lnž. Rudolf'M a 1 i v á n e k,
vedouct technologiC!kého oddělení OSGK

v

Z činnosti Ceskoslovenské
vědeckotech ni.cké·společnosti

z činnosti ZP ČSVTSpři ÚGKv Opavě
526 :06(437 J

V ,et~pě dovršení socialistické výstavby v ČSSR při
přechodu k budování vyspělé socialistické Společnosti ne-
malá úloha připadá i na pracovníky resortu geodézie a
kartografie. Splnit všerhny úlohy kladené nii geodety
nelze bez úspěšného poznávání a zavádění nové tech-
niky a tecnnologie na jednotlivá pracoviště, bez rozšiřo-
vání mechanizace a automatizace výrobních procesil, bez
využívání zkušeností jedněch pracovníků druhými a bez
zavádění po'krbkových 'pracovních metod.
Z těchto důvodů byl u našeho ústavu v roce 1959 na

návrh K'VOSa OVOS jmenován přípravný výbor pro usta·
vení závodní pobočky ČSVTS. Na ustavující členské schilzi
pobočky v srpnu 1959 bylo přijato 39 členů. Jejich stav
se do konce roku 1960 zvýšil na 54 členů.
Hlavním úkolem ZP ČSVTS bylo získat další ,členy, po-

řádat pro ně i prb ostatní pracovníky ústavu přednášky,
exkurze, semináře, usilovat o zvyšování aktiVity pracují-
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cích na výrobě formou zlepšovacích návrhů, zaváděním
nové techniky apod. Mnohé však z plánu nebylo splněno
pro dlouhodobou nemoc předsedy a služební zaneprázd-
nění ostatních členů pobočky. -
Přesto však ZP do konce roku 1960 uspořádala sedm

besed na tato témata: inž. H ude -č e k -, Přehled sovět-
ského odborného tisku za rok 1959, inž. Z a tec k Ý -
přehled německého odborného tisku za rok 1956-1959,
dr. C í s a ř - Účel a přínos ZŠP, inž. Km e n t - vývoj
konstrukce geodetických strojů v posledních letech, inž.
J i I' e Č e k - Hospodárnější vynotovování mapových pod-
kladů pro projekty meliorací, inž. K u n č i c k Ý - Ma-
povépodklady pl'O meliomce, kolektiv prac. - Topogra-
fické mapování univenální metodou u našeho ústavu.
Tyto besedy navštívilo celkem 214 pl'acovníků, což činí

průměrně 30 účastníků na jedné besedě.
Dalším přínosem pro rozšiřování nových pl'acovních

metod a poznatků u našeho ústavu bylo uSpořádání "Dne
nové techniky", kterého se zúčastnilo přes 100 pracov-
níku různých podniků Glstl'avska a našeho ústavu. Hlavní
náplní byly přednášky C. Sc. inž. Delonga - Moderní
elektro-optické a rádiové dálkoměry, prof. Kloboučka a
inž. Skládala - Využití fotogrammetrie. Protože přidě-
lením dvou stereoplanigrafů našemu ústavu vzniklo nové
odvětví výmby, byl o tyto přednášky pochopitelně velký
zájem.
Kromě toho přijala pobočka ve fotogrammetrickém od-

díle exkuni Československé společnosti zeměpisné a za-
jistila přednáškovcu účast inž. Dokoupila na krajském
semináři závodních poboček v Pl'aze a v Košicích.
Na závěr možno říci, že i přes celkem skromnou činnost

byla ZP přI rozšiřování nových teoretických i praktic-
kých vědomostí v mnohém prospěšná. Proto musí omla-
zený výbor pobočky ještě více zaměřit své úsiH na vy-
užívání pokrokových metod práce, aktivně pomáhat za-
městnancUm při zvyšování kvalifikace a při rozšiřování
jejich technických znalostí, jak tomu napovídá aktivní
činnost ZP za 1. čtVl'tletí letošního roku.

Literární hlídka
Vyllšl geodézle a výpoi!etnf technika v sovětské lite-

ratuře 1960.
526:518

Pro pracovníky v oboru geodézie je, stejně jako v ji-
ných oborech, nezbytné, aby si studiem odborné Utera-
tury udržovali své :malosti na výši doby a byU schopni
zavádět a používat nových pracovních metod a pomůcek.
Významnou pomocí jim může přitom být studium od-
borné literatury sovětské. Na našem knižním trhu je ve-
liké množství velmi laciných odborných knih jak sovět-
ských autorů, tak i překladů knih zahraničních, jinak
dosti těžko přístupných. Chci v této poznámce upozornit
na qěkteré knihy z oboru vyšší geodézie, výpočetní tech-
niky a automatizace, které vyšly v SSSR v roce 1960.
Je to především překlad prvního svazku díla P. Tardi,

G. Laclavere: Geodesie (Traité de Géodésie] - Triangu-
lace, obsahující stručný přehled matematických metod
a popis přístrojií, způsobií měření i zpracování triangu-
lace a polygonometrie. Další dva svazky budou obsa-
hovat geodetickou astronomii, gravimetrii a teorii tvaru
Země. Dílo se vyznačuje přehledností a ·stručností, s níž
autoři dovedou srozumitelně vyložit i složité otázky.
Další zajímavou knihou je práce M. S. Moloděnskij, V.

F. Jermějev a M. J. Jurkina: Metody izučenija vnešnego
gravitacionnogo polja i .figury ZemU (Trudy CNIIGAiKu,
No 131]. Je v ní podán systematický výklad riízných zpií-
sobií určení tvaru Země jednak metodou ryze geomet-
rickou, jednák s použitím gravimetrických měření. Po
výkladu o j10rmálním tíhovém poli je pojednáno o geoidu
a zvlášť podwbně o quasigeoidu Moloděnského a o astro-
momicko-gravimetrické nivelaci.
Překlad čtvrtého vydání monografie význačného anglic-

kého geofysika H. :Jeffreyse: Zemlja - jejo proischoldě-
nije, istorija i strojenije bude zajímat geDdety, geo-
fysiky, geology i astronomy. Je v ní pojednáno o fYSikál-
ních vlastnostech hornin, o mechanice zemského tělesa,
seismických výzkumech, teorii tvaru Země a Měsíce.
Autor se zabývá též problémem variace .šířek, slap.y a vý-
vojem Země.

Značná pozomost je dnes věnována otázkám využití
umělých družic v geodézii ke spojení kontinentálnfch
astronomicko-geodetických sítí a studiu gravitačního pole
Země. Články na tato témata lze nalézt ve 3. a 4. sešitě
sborníku prací sovětských autorií Iskusstvěnnyje sputnlki
ZěmU a ve sborníku Naui!noje ispolzovanije iskusstvěn-
nych sputnikov Zěmli, přeloženém z angličtiny.
Z obol'U výpočetní techniky vychází v Sovětském svazu

mnoho knih - především o samočinných počítačích. Vyšly
první dva díly ~řísva'Zkového sbornFku o 'BESM (Bystro.
dějstvujuščaja elektronnaja sčetnaja mašil::la - sovětský
samočinný počítač velkéhO' typu]. Je v nich popsána kon-
strukce a způsoby využití tohoto počítače.
VšeO'becně o samočinných počítačích jedná kniha A.

D.Booth a K. H. V. Booth: AvtomatiOOskije ctfrovyfe ma-
šiny, kde je věnována značná pozornost obecným zása-
dám programování výpoČtií. Při zavádění samočinných
počítačií může prospět i další překladová kniha, Cislen-
.nyje metody A. D. Bootha.

Rovněž kniha Cifrovaja technika dlja vyi!islenij i uprav-
lenija, jejímiž autory jsou M. L. Klein, H. C. Morgan a
M. H. Aronson, miíže být užitečná při zavádění automa-
tizace. Popisuje elementy číslicové techniky, převod spo-
jitých analogových údajií v ~slicové a naopak, kódování,
programování výpO'čtů a teorii přenosu informací.
Prohlížíme-li sovětskou odbornou literaturu, vidíme,

že vždy lze mezi ní nalézt knihy o nejmodernějších a nej-
obtížnějších otázkách a současně též mnoho praktických
přfruček pro běžnou praxi. V překladech pak vycházejí
ta nejhodnotnější vědeoká díla zahraniční literatury.
Překlady jsou provedeny odborně, téměř vždy jsou do-
plněny kritickými poznámkami a je též rozšířen seznam
literatury.
Není možné v krátkém přehledu obsáhnout ani část

literatury z geodézie a příbuzných věd, která vyšla
v roce 1960 v SSSR a je na našem knižním trhu a v od-
borných kmihovnách. Proto lze všem zájemc,iím o pokro-
kové metody v geodézii jen doporučit pozorné sledování
seznamu přírůstků knihovny VÚGTKa Přehledu zeměmě-
řické literatury, otlskovaných v tomto časopise, a Lite-
rární hlídky VÚGTK.

G. Karský, GTO, Praha

526.91 Clmerman, Vj.
Atlas geodetsklh instrumenata. (Atlas geodetických

přístrojií.) Technička knjiga, Zagreb 1960; str. 713.
ZajímavápubliJkace, která podává přehled o geode-

Uc:kých přístrojích, vyráběných v současné době v Evro-
pě. V úvodu (5 str.] se autor zmiňuje o p'oslání svého
díla; kniha mA sloužit inženýriím a teohnikům, kteřl
užívají geodetioké přístroje, a také studujícím k tomu,
aby se seznámili s přístroji, které jim současný optický
priímysl může poskytnout. Všímá si problematiky spo-
lané s výrobou g,eodetickýCih přístrojií, otázek jejich
automatických prvků a směru vývoje, přičemž z histo'
rle uvádí jen nejvýznamnější data a osobnosti. Dílo
se dělí na dvě části: textovou a obrazovou, vtipně spo-
lu svázaných tak, že čtenář může sledovat bez listo-
vání současně text i vyobrazení. Textovou část knihy
(454 str.] tvoří Ikromě úvodu popisy přístrojií. Každé
evropské firmě - je jich v Atlase uv,edeno podle abe-
cedy 20 - je věnována uzavřená část, z nichž každá
začíná historií příslušného závodu. Poté následují struč-
né popisy a charakteristiky přístrojů spolu s technic-
kými daty. Zvláštní oddíly jsou věnovány ele'ktrooptic-
kým přístrojům (25 str.), redačním přílohám [9 str.)
- obsahují stručné popisy jednoho typu sklonoměru
elektroniClkých počítacích strojů Telefunken RAT 700
a TR 4, tachygrafv a logaritmického pravítka Nestler)
a Inzerátiím (42 str.]. Obrazová část (259 str.] obsa-
huje. vskutJku l>oihatý materiál, který' tvoří nedílný do-
plněk textové části.
Recen'Zovaná kniha je rozsáhlým dílem, podávajícím

přehled ,pestré palety g,eodetických přístrojií od te'ch-
nických až k velmi přesným. Co třeba obzvláště ocenit
j,e to, že autoru se podařilo do knihy vložit také téměř
. všechny novinky. Při takovém rozsáhlém díle však byl
nucen uvádět jen velmi stručné, téměř prospektové
popisy přístrojů (je jich zde uvedeno na 200]. vý-
roba čs. přistrojií je plně zachycena. Co však recen·
zent nemůže autorovi nevytknout, je, že v knize není
zmínka o polských a zejména sovětských přístrojích.
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Je-li v knize uvedenpodtitul "Evropská výroba", dělá
si dílo zajisté nárok na evropskou univerzálnost. Pak,
samozřejmě neměla by v knize ch}"bět stať o sovětských
příst,roj!ch, neboť úroveň sovětské výroby geodetických
př!stroju se již vyrovnává úmvni produkce západo-
evropské. Autor zde zřejmě neměl potřebných dokladu,
které z!skával oSobní návštěvou závodu. Jinak však je
"Atlas" dmo dosud ojedinělé v geGdetické literatuře a
velmi záslužné. Zasluhuje velké pozornosti a uznán!
a je vhodné pro praxi i pro školu. Knihu lze objednat
u zm!něného nakladatelství.
Podle sdělen! autora má později publika<:e ,vyj1t také

v jazyce německém, anglickém a ,španělském.

681.1il2-83 A. I. Kitov
Elektronické číslicové .pocítače. Ceskýpřeklad, vyda-

ný SNILi/'Praze, 1960. Přeloženo z ruského originálu
••Elektronnyje cifrovyje mašiny" Sovětskoje radio, Mos-
kva 1956. ,
Kniha, obsahujíC! 313 stran textu, tabulek a schémat,

je univerzáln! příručkou, která všeobecně seznamuje se
základy konstrukce elektronickÝch poč1taču, s číselnými,
soustavami, se kterými počítače operují a s metodikou
programován! početn!ch operací na samočinných počí~
tač!ch. Protože samočinné počítače nacházejí v současne
době uplatněn! i v geodézii, bude jistě správné seznámit
zeměměřickou v~rejnost ,s knihou, která je úvodem
k poznání principu samočinných počítačů a k práci s ni-
mi. Obsah línihy je rozvržen do šesti hlavních částí.
V prvnI, úvodn! č;;ísti podává autor všeobecné údaje

o elektronických poč!tačIch, o jejich základních typech,
na které samočinné počItače dělíme, .podle zpusobu
zobrazování informacI, tj. o počítai;ích číslicových a
analogových, a o vývojových etapách, kterými samočin-
né počítače prošly. V prvnI části je také podán princip
činnosti a základní blokové s.chéII1a samočinného pOČí-
tače, zahrnující: '
L operační jednotku, určenou k provádění operací

s č!sly,
2. paměť určeno\! pro záznam a výdej č!sel,
3. řadič, řídícI práci počítače,
4. vstupní a výstupn! jednotky.

. V druhé části jsou přehledně podány základy zobra-
zování čísel v čIslicových počítačích pomocí ruzných
číselných soustav, tedy kódování. Mimo soustav.y osmič-
kové a šestnáctkové, je věnována zvláštní pozornost
soÍ1stavě dVOjkové. Tato poslední soustava je nejduleži-
tějšI, neboť je jí užito k vlastnIm početním operacím na
číslicových počítačích. Její hlavní výhoda spočívá v tom,
že umožňuje zobrazit každý řád čIsla jednoduchým fy-
zikálním prvkem se dvěma stabilnImi stavy (napřIklad
zapnuto - vypnuto u telé). V jednotlivých kapitolách
jsou pak popsány a na příkladech ukázány základní po-
četní operace s dvojkovými čIsly, zpusoby, kódovánI zna-
ménka, čísla a jeho řádu u stroju s pevnou a pohybli-
-vou desetil1IYoUčárkou, převod čísel z desítkové číselné
soustavy, ve které podáv~me stroji' z'ákladní údaje, do
soustavy dvojkové,Jle které jsou prováděny početní ope-
race a pl'eyod čísel z dvoj~vé soustavy do dvojkově
kódované desltkové soustavy(· .
Ve .třetí části jsou popSána základnI zařízení elektro-

nických číslicových počítaču. Pl'edevšIm je na tom~o
místě pojednáno o základních logických prvcích, tj.
negace, lOgiéké násoben! (konjunkce), logické sčítání
(disjup.kce) a ekvivalencé, a o základnI symbolice při
nich používané. 01Ue jsou popsány zpusoby zobrazení
dvojkových čísel v základních logických obvodech, zná-
zorněných- jednoduchými schématy. V následujících ka-
pitolách jsou popsány' základn! části operačních jedno-
tek (jednomístné sčítačky, hradla,. klopné obvody, pro-
měnné paměti-registry) a schematicky vyznačeny a po-
psány zpusoby jejich propojení. V hlavních principech
je pak ukázána funkce paměťových zař!zení, jako děrné
štlt'ky a pás'ky (pro vkládán! vstupních informací a Mpis
výsledku 'Úlohy), elektronickárelé, magnetické bubny
a pásky, a obrazovkové, ferritové a ferroelektrické
paměti. ,
Čtvrtá část knihy jedná () hlavní činnosti operátora,

předcházej!cí vlastnímu výpočtu na samočinném počí-
tači -. programování výpočtů. Složitost programování
je dána operačnlm kódem daného počítače. Operační

kód obsahuje souhrn operací, které je počítač schopen
provádět. Jeho zjednodušení (např. převedením základ-
ních aritmetických operací na sčítáflí) vede ke zjed-
nodušení počítače, ale komplikuje programování. Ope-
rační kód je dán počítači při jeho konstrukci, podle
členění úloh, které na něm mají být počítány, a muže
být kritériem pro posouzení vhodnosti užití počítače pro
jiné úlohy. K rozšíření možností počítače a k usnadnění
programování vede použití standardn!ch podprogramu.
Dále je vysvětlen význam instrukcí, jejich členěn! (in-
strukce aritmetických a logických operací, instrukce řI-
dicí), aďresován! a sestavování v systémy instrukcí,
přímý způsob programování, posloupnost jednotlivých in-
strukcí, programování pomocí blokových diagraml1 a
programování cyklických výpočtu. Závěrem této části
jsou uvedeny příklady programu pro násobení dvou
čtvercových míj.tic n-téhO řádu a výpočtu určitého in-
tegrálu

b

S f (x)dx

Protože "ručnI" programování v sobě skrývá nebez-
pečí chyb, které mohou celý výpočet znehodnotit, pojed-
nává pátá část o základních metodách využití unIver-
zálních elektronickýeh počItaču k sestavován! progra-
mu, a to metodou připravených, podprogramu, metodou
symbolických adres, metodou doprovodných veličin a,
metodou operátorovou. .
Z hledíska populárního je nejzaj!mavějŠí část posled-

hí, jednajíCí o použití číslicových počítačů pro nearitme-
hcké úlohy. Autor se zde zabývá základními principy
mechanizace některých 4ruhu duševnI činnosti, jakou
je např. překládání z jedrfoho jazyka do druhého, použi-
tím elektronických číslicových počítaču v soustavách
samočinného řízení a regulace, např. samočinné řízení
obráběcích stroju. Zvláštní pozornost je v této části také
, věnována samocinné1pu naváděn! letad,la '~a, cíl pomocí
počítače DIGITAC a automatického pilota. Přes pdpis
principu a funkce "hrajíCíCh" a "učících se" počItaču,
samočinně se organizujícíCh soustav (soustavy, kwré na
základě "zkušeností" získaných během řešenI dané úlo-
hy se samy přizpusobují tomuto úkolu), přechází pak
autor k log~ckým procesum 11 počítačích a v myšlení,
které jsou základnIm okruhem problému kybernetiky.
Ze stručného výčtu jednotlivých otázek, kterými se

kniha zabývá a které vysvětluje, vyplývá jej! neobyčej-
ný význam pr9 všechny obory současné lidské činnosti,
jako úvodu k poznání funkce samočinných počítač'Ů.
Protože použit[ samočinných počítaču az nich odvoze-
ných samočinných zařízení (využití děrnoštítkovýCh po-
čítačů pro geodetické výpočty, samočinný poč!tač Z 11,
samočinný koordinátograf podle konstrjJkce doc. dr.
inž. 'Války) proniká i do geodézie, lze tuto knihu do-
poručit všem geodetum jako úvodní publikaci k dalším
studiIm. [nž. Vyskočil, VUGTK, Praha

621.39.001 Tsien, H. S. [Qian Xue-sen)
Technická kybernetika. Překlad amerického originálu

"Engineering Cybernetics" McGraw Book Company, Inc.,
New York 1954, vydaný SNTL, Praha 1960.
Prof. H. S. Tsien [Qian Xue-sen), přednáŠ8jíc! v letech

1947-1955 na vysoké škole v Cambridgi (Massachusetts
Institu1'e of Technology) a v Pasanedě (California Insti-
tute of Technology) je v sou~asné době ředitelem Ústavu
mechaniky Čínské akademie věd v Pekingu. Jeho kniha.
která je prvním českým překladem z čínské technické
literatury, byla v roce 1956 vyznamenána cenou prvníhr
s,tupně Čínské akademie věd. '
Kniha obsahuje teoretické základy regulační a ř!d!ci \

techniky. Autor v ní řeší otázky spojené s navrhováním
r'egulačn!ch obvodů lineárních a Qbvod'Ůspojité a nespo-
jité regulace, v jejichž diferenciálníCh rovnicíchvystu-
puje jako nezávisle proměnná čas. Zabývá se otázkamI
stability těchto soustav zpřesňováním regulačnícb pocho-
dil zpětnou vazbou, filtrací šumu apod. Kniha podává
teoretické podklady dnes používaných metod regulace
ve všeobecné formě matematickou formulací tak, že je
možno je aplikovat při konstrukc~' jakéhokoli regulač-
ního obvodu. V tom l~ spatI'ovat jej! význam pro j(lký-
Kol! vědní obor, ve kt,erém je využíváno regulačních ob-
vodů a s nimi spojených zařízení.
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V úvodní části se autor zabývá lineárními soustavami
s' konstantními a proměnnými koeficienty, na které je
možno s dostatečnou přesností aproximovat fyzikální sou-
stavy nelineární, tedy soustavy, jejichž výstup není line-
ární funkcí vstupu. Dále jsou pak dána kritéria pro na-
vrhování jednoduchých i rozvětvených regulačních qb-
vodů, teorie střídavých regulačních obvodů a nespojitých
regulačních obvodů působících spojitě, kt,erými nahrazu-
jeme nelineární obvody, regulačními obvody s náhodný-
mi vstupními funkcemi apod. Je probrána též dvoupolo-
hová regulace, kdy regulátor obsahuje členy s reléovou
charakteristikou, jejichž vztah mezi vstupem a výstupem
není lineární. V dalších částech je pak pojednáno o ne-
lineárních obvodech, zejména o reléových, stabilitě a sa-
močinné regulaci lineárních soustav s proměnnými koe-
ficienty a o filtraci šumu v regulačním obvodu. V závěru
je poj-ednáno též o potlačení závad v soustavách, např.
zařai,ením ultrastabilních soustav.
V průběhu celého výkladu je v knize vyvážen ryze teo-

retický prvek daný matematickým odvozením, příklady
z, oboru fyzikálních veličin, což usnadňuje pochopení
jdnak složité a dnes ještě málo prozkoumané tema-
tiky. Podrobněji jsou pak problémy regulace sOlfstav pra-
cujících ve "skutečném čase" ("čas strojový", v němž
soustava pracuje, je k času "skutečnému" v poměru 1 : 1)
aplikovány na příkladu řízení stablllty a letu rakety.
Ve srovnání s knihou A. I. Kltova: "Elektronické čísli-

'cové počítače", která vyčerpávajícím způsobem informuje
o principech a obsluze úzké části moderních samočinných
strojů a je tedy úvodem k poznání dané problematiky,
Je tematika této publikace daleko rozsáhlejší a podává
proto pouze teoretické základy metod regulace, které je
třeba dále rozvíjet a aplikovat na dané případy. Z tohoto
důvodu je také kniha doplněna obsáhlým seznamem so-
větské a naší literatury, která jednotlivé teoretické zá-
věry rozebírá do podrobností. Knihu lze proto doporučit
hlavně těm, kteří se zajímají hlouběji. o teorii spojenou
s navrhováním reguIačních obvodů samočinných řídících
soustav. lnž. Vyskočil, VÚGTK, Praha

Hvězdářské mapy 1960. 526.89 :523

Zvýšený zájem o astronomii se projevuje i v ediční
činnosti ÚSGK, která vydala v roce 1960, několik hvězdář-
ských map, zpracovaných a vytištěných v KRÚ.
Je to především třetí vydání Mapy Měsíce Jos. Klepešty

s te..'{tovým doplňkem J. Klepešty a iillŽ.Dr. L. J. Lukeše.
Dvě stínované kresby první a poslední čtvrti jsou bez
popisu, který je uveden na menších skeletových map-
kách, vytištěných na obálce. Ježto polohy objektů jsou
zakresleny, jak sám autor mapy zdůrazňuje, podle dvou
.fotografií z Lickovy hvězdárny, ovlivněných přirozeně
okamžitou librací Měsíce, nemůže mapa sloužit k odmě-
řování souřadnic měsíčních útvarů. Není také opatřena
žádnou souřadnicovou sítí.
Mapa obsahuje 'veliký počet detailů .a díky zvolenému

způsobu kresby působí přirozeným dojmem, jako pohled
do dalekohledu. Nedostatkem je někdy ztí~ená orientace
v811měti stínů, především na styku obou map u střed-
ního meridiánu a zejména V okolí jižního pólu. Některé
objékty lze též jen stěží identifikovat na příliš malých
skeletových mapách. Celkem lze říci, že přes svou ná-
zornost nemůže tato mapa plně nahradit dokoaalou mapu
velkého průměru, kreslenou podle souřadnic, opatřenou
sítí a názvoslovím, na jejíž vydání mnoho hvězdářů již
dlouho čeká.
. Textová část je vhodným doplňkem mapy. Vedle údajů
o Měsíci, popisu jeho povrchu a pohybů, je v ní pojednáno
i o vlivech Měsíé€ na Zemi, o přílivech, zatměních,
o 'orientaci podle Měsíce i o základech kosmonautiky.
Siladby bylo prospěšné zestručnit místy příliš rozvláčný
text, kterému. by v části popisující povrch Měsíce pro-
spělo též lepší grafické rozčlenění s vyznačením názvů
objektů jinými typy pÍSma. Třetí vydání mapy je doplněno
fotografiemi odvrácené strany Měsíce, pořízenými třetI
sovětskou kosmickou raketou dne 7. října 1959, její sche-
matickou mapkou a popisem.
. Méně zdařilá je otáčivá mapa severní hvězdné oblohy
Jos. Klepešty, jíž lze vytknout nedostatky v tiskařském
a, hlavně knihařském provedení (p'odnik Knihařskáprá-
ce, Praha). Mapa sama je dobře nakreslená, obsahuje
kromě hvězd i některé nejznámější mlhoviny, hvězdo-
kupy a galaxie, ač kupodivu chybí mléčná dráha. Je též
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dobře vytištěna, což již nelze říci o maRě Měsíce ani
o fotografii a schematu jeho odvrácené strany na zadní
straně mapy. Jsou totiž vytištěny žlutou barvou tak ne-
zřetelně, že mapa nebude dobře použitelná k orientaci
na povrchu Měsíce .při slabém osvětlení u dalekohledu.
Výřezy na krycím listu jsou nepřesně umístěné a nerov-
né a pohyblivá část má tak velkou vůli, že' chyby v ča-
sech východu a západu některých hvězd, zvláště jiŽ1ilích,
mohou dosáhnout až 1 hodiny a chyby v zenitových
vzdálenostech a azimutech u obzoru až 10°. Je škoda,
že hodnota tak potřebné mapy je zbytečně snížena ne-
dokonalým provedením. Při příštím vydá'ní musí být
věnována Zvláštní pozom,ost tomu, aby se podobné' zá-
vady již nevyskytly. Bylo by té.ž Vhodné vytisknout síť
obzorníkových souřadnic na průsvitce, připojené k mapě,
aby si ji zájemci nemuseli překreslovat na průsVitku
s obalu mapy.
Mezi všemi hvězdářskými mapami; vydanými u nás

v poslední době, vyniká zcela mimořádná dvojice map:
Mapa severní hvězdné oblohy (autor iuž. A. Ru'kl) a
Mapa jilní hvězdné oblohy (autoři Jos. Klepešta a inž. A.
Rukl). Vyšly téměř 'Současně v -prosinci 1960, v přesně
stejné úpravě a provedení. Jsou pozoruhodné především
pro .ffililožství vyznačených údajů,' důvtipnou volbu sym-
bolů a pečlivé zpracování.
Mapy obsahují hvězdy jasnější než 5,11TI, proměnné

s maximem _jasnějším než tato hvězdlilá velikost, dvoj-
hvězdy se složkami jasnějšími než 5,5ITI a s vyznačením
jejich úhlové vzdálenosti, hvězdo kupy; mlhoviny a ga-
laxie, jasnější než určitá mez. Spektrální třídy hvězd jsou
vyznačeny barev.ilě, jak tomu ,bylo již u dřívějších vydání
mapy sev'erní hvězdné oblohy, -hvězdné velikosti (na
0,11TI) jsou napsány přímo u hvě~d, přičemž barvou čísel
je rozlišeno (pokud je to dnes známo), zda jde o vele-
obra, obra (podobra) či trpaslíka. U většiny ostatních
objektů jsou velikostí a barvou značek rozlišeny )ieli-
kosti a typy objektů. Novinkou je zákres silnějších ra-
diových zdrojů (s vyznačením frekv9Ilcí) a denních í noč-
ních meteorických radiantů. Jsou vyznačeny též póly
ekliptiky, mléčlÚl dráha a galaktické póly i rovník podle
posledních určení, Zvláště je třeba zdůraznit; že hranice
souhvězdí jsou přepočteny;do ekvinokcia mapy, tj. 1950,0,
což se v mapách obvykle opomíjí. . -
Přehlednosti mapy velmi prOspělo barevné rozlišení

pomocných čar: ekvatoreální souřadná soustava je bílá,
ekliptika a galaktic)l:ý rov.ilík (i příslušné póly) jsou
čérvené, alignement (spojnice hvězd) oranžový a hranice
souhvězdí modré.
O pečlivosti zpracování svědčí skutečn0l't, že při po-~

rovnání zákresu identických objektů na severní a jižní
mapě v překrytové zóně od + 420 do - 420 v deklinaci
nebyla nalezena ani jedi'ilá odchylka a při kontrole vy-
nesení 56 objektů od 0-1 h V rektascensi na severní mapě
(tj. kontrola poloh, hv. velikostI, spekter, označení a
příp. dalších údajů) byla objevena jediná .chyba: zá-
měna indexů v označení hvězd ul a u2 v sOl\hvězdí Cas-'
siopeia. ,Bylo by. snad jen mO~ilo požadovat, aby i dvoj-
ll)lězdy, amatérskými prostředky nerozlišitelné,popř.
spektroskopické, ,byly v ma'pě nějak označeny, aby tak
z-námé dvojhvězdy, jako např. Polárka nebo Sirius nebyly
kresleny jako jednoduché,. hvězdy.
Ve vysvětlivkách jsou 1tT00;ně smluvených značek Jll

ukázek spekter OtištětilY fotografie jednotlivých typů
hvězdokup, mlhovin a galaxií (z objektů, zakreslených
v mapě) s popisem a příslušnou značkou.
Na zadní straně obou map je stručný výklad o hvězd-

ném vesmíru, vzájemně se doplňující, a popis souhvězdí
a zajímavých objektů, v mapách vyznačených. Mapy jsou
dobře vytištěny a též jejich obálky (autor B. Patočka)
jsou pěkné.
Obě mapy - severní i jižní oblohy - se stanou cen-

nými pomůckami nejen pro astronomy amatéry, ale i pro
odborníky, prospějí geodetům a jistě bude o ně záljem
i v cizině.
Nakonec ještě přehledně:
Mapa Měsíce ---' 3. vyd. vyšlo VIzáří 1960, náklad. 5350

'výt.,cena Kčs 12,-. I
Otáčivá mapa severní hvězdné oblohy ~ 1. vyd. v říjnu

1960, náklad 4000 výt., cena Kčs 9,50.
Mapa severní hvězdné oblohy (5. vyd.) a Mapa jilní

hvbdné oblohy (1. vyd.) vyšly v prosinci 1960 V' nákladu
3350 výt.. a každá stdji Kčs .10,-.

G. Karský, GTÚ, Praha
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Rozmanitosti
NositeléR.ádu práce

526 :378.9 :331.97
V letošním jubilejním rOce bylo uděleno toto vysoké

. vyznamenání třem profesorúm stavební fakulty ČVUT
v Praze, kte'ří mají vztah k našemu oboru. le to pi\e-
devším děkan sta\"ební fakulty ČVUT v Prd'1:e prof. (nž.
arch. dr. Antonín Č'erný, nosit€l "Vyznamenání za vyni-
kající práci", prof. inž. dr. Jos,ef Trnka, prorektor ČVUT
a vedoucí katedry g'[JloQézie,li prof. jjjž. dr. Pavel Potu-
žák, Dr. Se. v'edoucí ';;esku pen í zeměměřickýchkateder
a vedoucí katedry mapování a kartograíie. Tato význam-
ná událost je nám přHežitostí, abychom uveFeinili aspoň
stručný popis životní dráhy jmenovaných.
Prof. inž. arch. dr. Antonín Č'erný, n?sitel Řádu práce

Prof. inž. arch. dr. Antonín Cer n ý, nositel "Vyzna-
menání za vynikající práci", děkan stav,ební fakulty, ve-
doucí katedry architektonické tv,orby a typologie a ve-
doucí Ústavu pro navrhování školských staveb, se nam-
dil 15. 4. 1896 ve Víťkovicích jako syn dělníka v železár-
nách. MatuflOval na reáloe v Ostravě v r. 1914 a zahájil
studia na fakultě arhitektury a pozemního stavitelství na
ČVUT v Praze. Válka mu prerušila studia, pracoval dále
ja'ko dělník ve Vífkovických železárnách a účastňoval se
stávek a demonstrací. Přerušená studia ukončil v r. 1922
druhou státní zkouškou s vyznamenáním. V r. 1933 do·
sáhl hodnosti doktora t,echnickýclt věd na základě diser·
tační práce "Architektura krematorii"
Téměř j,edno desetiletí působll jako prolelÚant a sta-

vitel u různých firem a vedle tóho se úspěšně zúčastňo-
val vei\ejných soutěží na návrhy významných budov.
V době hospodářské krize byl nezaměstnaným a živil se
jen architektonickými soutěžemi. V r. 1935 nastoupil jako
asistent a konstruktér na Vysokou školu archit,etury a
poz'emního stavitelství ČVUT. V 1'.• 1939 byl navrž,en na
profesora, ale okupacre tento záměr přerušila. Po uzavi\e-
ní vysokých škol působil jako profesor na Vyšší prú-
myslové škol'e stavební v Praze až do osvobození. Profeso-
rem pro architekluru byl ustanoven v r. 1945.
Jmenovaný vykonával řadu akademických funkcí, ně-

kolikrát byl dě,kanem fakulty, v r. 1950-1953 prorekto-
rem ČVUTa nyni děkanem stavební fakulty, v níž je i ze-
měměřický studijní směr.
V tvůrčí práci s. prof. Černé:1'o se výrazně obráží pm-

střer,lí rodného Ostravska, j1eho vyhraněný ,politický po-
stOj a růst pod vedením vynik,ajících pokrokových archi·
tektů. Sám je vynikajícrm archirektem, který ve své
oso-bě spojuje nejen iasnou projekční konoepci, ale i do-
konalé znalosti účinku projektové činoosti ze své roz-
sáhlé stavitelské praxe. Celkový výčet významných děl
stavebních, projekčních, jakož i značný počet odměně-
ných soutěžních prací by pi\esáhl rámec našeho časo-

pisu. Významnost práoe jmenovaného byla dokumento-
vána již v r. 1957, kdy mu president republiky uděiil
"Vyznamenání za vynikající práci".
lako děkan spojené slav,ební fakulty je dnes soudr.

prof. Černý i představitelem našeho studia v Praze.
V této funkci oceiíujeme jeho rozvážnost, přímost v jed-
nání' objektivnost a pochpp€ní pro zájmy všech začleně-
ných studijních směrú. Tyto význačné vlastnosti byly
zajisté J(Jzhodujicí při jehc) pov,ěř·ení tak obtížnou a zá-
važnou funkcí. K udělení "Řádu práce" blabopřej'em~
soudr.prof. inž.arch. dr. A. Č,ernému a přejeme mu dobrého
zdraví a dalších úspěchú v j-eho tvůrčí práci.

Prof. inž. dr. Josef Trnka, nositel Řádu práce

Prof. mž. dr. Josef Trn k a, prorektor ČVUT v Praze,
v,edoucí katedry geodézie na stavební fakultě, se narodil
5. 12. 1904 v Plzni. Dne 14. 3. 1931 vykonal s vyznamená-
ním druhou státní zkpušku na Vysoké škole inž. stavi-
telství v Praze. Na základě disértační práce "Příspěvek
k !'eorii sypkých hmot" nabyl dne 16. 1. 1947 hodnosti
doktora technických věd.
Od r. 1926 pŮSobil postupně jako pomocná vědecká

síla v geodetickém ústavu prof. Pantoflíčka, později jako
řádný asistent. Od š'k. roku 1945-1946 suploval před-
nášky z nižší geodézie na linženýrs'kém stavitelství. Dnem
1. 9. 1950 byl ustanoven profesorem g,eodézi.e. V,eškolním
roce 1950-1951 a 195!-1952 byl děkanem fakulty inže-
nýrského stavitelství CVUT, v,e školním roce 1952-1953
byl pověi\en funkcí rektora ČVUT až do 9. 1. 1955, kdy
byl jmenován náměstkem ministra školství pro skupinu
vysokých škol. Z této funkcre byl uvolněn po těžkém one,
mocnění v r. 1958. Po uzdravení se opět vrátil k učitelské
činnosti.
Při své služjební činnosti na kat,edi\e geodézie a při SPD'

lupráci s několika projekčními kancelářemi účastnil se
řady velkých měřických prací, z,ejméllu vyhotovení výš-
kopisných plánů měst: Rakovníka, Příbrami, Kamýka
lliad Vltavou, MUevska a V. Chuchle, dMe projekčních
prací silnic Turnov-Železný Brod, Lány-Nová Huť, Zá-
hoří-Kozákov, prOjektů železnic Dobřichovice-Čerčany,
Havlíčkúv Brod-Tišnov aj. Z význačnějších publikací je
ti\eba jmenovat práci "Elipsoid chyb pomocí náhradní sta,
tické metody", uveřejněno ve sborníku vys. šk. inž. stav.
v r>ooe 1948.
Významná je i jeho politická činnost. Členem KSČ se

stal již v r. 1924, působil zejména v }ednot'ě proletářské
tělovýchovy, kde zastával různé funkce. Množství funkcí
politických a odboorářských, které jmenovaný plnil ze·
jména od r. 1945, nelze ani při této příležitosti vyjme-
novat.
Soudruh prof. Trnka je oddaný a skromný člen KSČ,

jeho vyspělost je dokumentována řadou vysokých akade-
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mických a úi\edních funkcí, které zastával a dosud i plní.
V současné době jako vedoucí základní katedry zeměmě-
řického studijního směru je také členem zeměmě-
řického seskupení kateder na stavební fakultě tVUT
v Praze a tím je také povolán k řešení všech zásadních
otázek při výchov,ě zeměměřických inženýrů.
Oharakteristickým rysem s. prof. Trnky je přfmost,

skromncst, oddanost straně, jakož i přívětivé chování
v úředním i mimoúi\edním styku. Pro tyto své vlastnosti
e všeobecně oblíben. Souhrn těchto vlastností a význam-
ná politickovýchovná práce byly zřejmě di:ívodem pro-
pi:íjčení vysokého vyznamenání "Rádu práce".
K této významné události s. prof. inž. dr. Jo&efu Trnko-

vi blahopřejeme a přejeme mu dobrého zdraví a další
úspěšné práoe pro rozvoj československé geodézie a
kartograHe.

Prof. inž. dr. Pavel Potužák, Dr. Se., nositel Řádu práee

Prof. inž. dr. Pav,el Pot u žák, Dr. :3c., v,edoucí 8. se-
skupení kateder a v'edoucí katedry mapování a kartogra-
fie na stavební fakultě ČVUT,se narodil dne 3. 1. 1895
v Břetěticích u Sušice. V r. 1914 maturoval na reálce
v Sušici. Pro válečné události nebyl mu povol'en zápis
na vysokou školu, nýbrž až v r. 1915. Studium bylo pře-
rušeno po roce povoláním na italskou frontu. Zeměmě-
řické studium ukončil až po válce státní zkouškou s vy-
znamenáním v listopadu 1919. V r. 1928 složil druhou
státní zkoušku na nově organizovaném tříletém studiu
s vyznamenáním. V r. 1935 byl pwhll'i.šen doktor,em t'ech-
nických věd na základě disertační práce "Vliv výšek a
vliv uzávěrek na jakost leteckého snímku". Dne 1. 3.
1956 byl jmenován doktorem věd na podkladě § 1 zákon-
ného opati\~ní předsednictva NS č. 10/55 Sb.
V lét,ech 1920 a 1921 působil jako asistent matematiky,

deskriptivní geometrie a vyrovnávacího počtu na Vysoké
škole báňské v Příbrami u prof. Čuříka. Od r. 1921 do
r. 1926 byl asistentem na Vysoké škol,e specicálních nauk
pi'i ČVUT v Praze. Od té doby působil u různých kata-
strálních měřických úřadi:í a u Ústi\ední správY'pozemk,o-
Vého katastru v ministerstvu financí až do 28. 2. 1938.
Od 1. 3. 1938 byl jmenován mimOřádným profesor,em

na Vysoké škole speciálních nauk a vedoucím Ústavu
praktické geometri'e, na základě habilitační práce
z r. 1936. Již od školního roku 1923-1924 byl pověřován
konáním přednášek z letecké fotogrammetrie, kte'ré ko-
nal 'externě po celou dobu zaměstnání mimo školu. Po
uzavření vysokých škol nebyla mu povolena veřejná čin-
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nost a byl dán na dovolenou s čekatelným. Dobu okupac'8
využil studijně pro svou další práci pó váioe. V r. 1946
byl jmenován řádným profesor,em s účinností od roku
1941. V r. 1947-1948 byl dě'kanem fakulty, v únoru 1948
čl'enem Akčního výboru a potom několikrát prod,ěkanem
až do r. 1954, kdy byl zvol'en poslancem Národního shro-
mážděn!. -
Pro svou vlědeckou dráhu se připravoval také studiem

ve Fmncii, a to v letech 1922 až 1924, ponejvíce z oboru
fotogrammetrie. Po slouč'ení fakult a připojení zeměmě-
řického studia do nově zřízené stavební fakulty byl usta-
nD'ven vedoucím seskupení zeměměřic'kých kateder.
Odborná činnost prof. Potužáka je velmi mnohotvárná,

rozsáhlá a naší čtenái'ské obci oelkem známá. Proto zde
chceme připomenou~ hlavně jeho neúnavnou a záslužnou
činnost organizační a veř'ejnou. V posledních dvou de-
setiletích bylo zeměměřické studium několikrát pře?mě-
tem ri:ízných, většinou pro nás, nepříjemi1ých zásahů.
O mnoho věcí bylo třeba bojovat a přesvědčOvat. Zde
patří s. prof. Potužákovi nevšední zásluhy, z,ejména při
realizaci specializace pozemkových úprav, kterou také
řadu let řídil a usilovalo j'Bjí zabezpečení vhodnými od-
horníky. Přitom narážel na nepochopení i ve vlastních
řadách, dokonce i na př,ekážky. Zde s'e ukázal 'politicky
vyspělým a správně pochopil budoucí vÝVOjzemědělství
a položil základ pro výchovu odborni!,ů, jejichž potřeba
se nyní projevuje velmi naléhavě. Jeho p:-acovní oběta-
vost joevšestranná, možno ji dokumentovat zejména tím,
že v době svého poslaneckého mandátu převzal i funkci
školitele 'externích aspiranti:í, kteří tematicky i funkčně
náleželi jiné katedř,e. Vedle své poslanecké funkce plnii
vŠ<8chny své učitelské povinnosti bez nejmenší úlevy
a dal'':lko přes normální pracovní úvaz,ek.
Soudruh prof. Potužák je osobně velmi skromný, pra

covně obětavý. Vykonal velmi záslužnou pedagogickou
a politickovýchovnou práci, která byla po zásluze zhodno-
cena udělením vysokého vyznamenání, kterým hodnotí
naše socialistická společnost práci svých vynikajících
jedinců. K této význačné události blahopřejeme s. prof.
Potužá'kovi a přejeme mu dobrého 'zdraví a spokojenosti
při dovršování jeho životního díla, Krumphanzl
FotO: CTK

K šedesátinám Dr. Se. prof. Emila Buehara,
člena-korespondenta ČSAV

92 Buchar: 526.t3

Náš význačný gelOdet a astronom slaví své šedesátiny
4. srpna 1. r. Pochází z Podkrkonoší (Nová Ves u Bělo-
hradu) z dělnické rodiny. Vystudoval reálku v Nové Pace
a matematiku s fyzikou na Karlov,ě universitě v Praze.
Zaměřil se na 'astr'onomii a pro své vynikající schopnosti
a píli se ještě během studia stal asistentem na astrono-
mickém ústavě. Nezi:ístává však na škol,e.
Hned po obdržení diplomu se dvacetipětiletý mladý

astronom pouští na svou pěst do svě ta. Ocitá se bez pro·
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středků v Paříži, málem j,e proti své vůli zařazen do ci-
zinecké legie, až dostává místo astronoma na alžírské
universitní hvězdárně v Bouzarea. Pracuje 'zde po, dva
roky - s přestávkou v Praze. Studuje zde zejména dvoj-
hvězdy, zatmění Slunce a Měsíce; zákryty hvězd, měří
a propočítává dráhy planet. Výsledky publikuj,e v čes-
kých i zahraničních časopisech. ,
V r. 1929 se vrací do vlasti a jako civilní astronom vstu-

puje do služeb Voi'enského zeměpisného ústavu. Zakotvu-
je zde trvale a v době okupace přechází do :leměměřic-
kého úřadu v Praze. Geodetické prostředí a těsná spolu-
práce s geodety usměrňuÍ'e nyní Bucharův vývoj. I, když
se občas v,ěnuje svým starým láskám lm. j. objevui'e
v r. 1939 novou k,ometu], přesunuje se těžiště i jeho vě-
de'cké pr,áoe stále více do oboru astronomického určování
zeměpisné polohy. Zdokonaluje měřickou metodu prů-
chodu hV'ězd vertikálem signálu, zlepšuje konstrukci pa-
sážníku. Uplatňuje nový - za hranicemi dosud neznámý
- český přístroj cirkumzenitál, doplňuje jej vlastní kon-
'struM:cí neosobního mikrometru, vypracovává nejvhod-
nější měřickou metodu a proslavuje tento přístroj -
a tím i československou vědu - za hranicemi. Organi-
zuje měření tíže' v ČSSR gravimetry, sestavuje první mapu
geoidu pro území ČSSR. Zacvičuje mladé pracovníky a
vede j,e k vědeckému bádání.
Při znovuotevření vysokých škol v r. 1945 se Buchar

ujímá výuky geodetické astronomi,e a geofyziky na země-
měřickém studiu v Praz,e. Téhož roku se habilltui'e na
základě práce o určení g,eoldu v ČSSR.'V T. 1946 je jme-
nován profesorem na ČVUT a od té doby vede katedru
vyšší gleodézie a geodetické astronomie jakož i pedago-
gicko-výzkumnou a~tronomickou laboraN>ř. V r. 1948 byl
děkanem.
Létá na vysoké škole jsou řadou dalších v,spěchů pe-

dagogických i vědeckých. Rekonstrukce cirkumzenitálu
ke zvýšení výkonnosti a ,přesnosti, konstrl,\kce ,zeúľftěle-
skopu, účast observatoře na MGRa mezinárodním měření
délek a výpočet zploštěni Zíemě z poruch oběhu družic
jsou nejdůležitější práoe, kt,eré mu zjednaly úctu i za
hranicemi. Ve výuce uplatňui'e bohaté zkuŠenosti ze své
17leté praxe, vychoval dosud dva aspiranty, propracovává
nový obor kosmické triangulace. Ochotně a velmi účinně
spolupracuje s praxí, z,ejména v budování základních
sítí, astronomicko-geodetické i gravimetrické, a při vy-
budování základní g,eodetické observ.atoře Pecný.
Velmi bohatá j'e publikační činnost prof. Buchara. J1ž

jako student-asistent v r. 1925 uveřejnil výpočty drah
novýchplanetoidů. Dnes se počet jeho prací blíží již ke
stovce a obráží se v nich oelá bohatá ,vědecká činno~t
jubilanta. Velká část pracf vyš'a v zahraničních časopi-
se'ch. Knižně vyšly "Měření azimutů na území ČSR"
(1941), "Das Zirkumzel)ithal und astronomische Orts-
be,stimmung aus gieichen Sternhiihen" (1943), "Tížnicové
odchylky a g;l30id v ČSR" (1951). Pro širokou veř,sjnost
proslovil řadu přednášek vědeckých nebo popularizačních.
Nezapomínal při tOlll na zvlášť významné ideologické po-
slání astronomie. -
Prof. Bucharovi se dostalo uznání jmenováním členem-

kOTesp1ondentem ČSAV hned v době jejího založlenl.,
Je mítopředsedou matematicko-fyzikální sekce, předse-
dou astronomické komise a předsedou rady astronomic-
kého ústavu ČSAV. Účastní se práce! v geodetiC'ko-geo·
fyzikální komisi ČSAV, v techllicko-vědecké r,adě ÚSGK

/ a v dalších institucích. Zastupoval CSSR na četnfch me·
zinárodních konferencích, na kťeré byl č!asto osobně zván
a kde j'eho vědecké referáty budily obzvláštlJí pozornost
A nešlo vždy jen o vědu na světových shromážděních -
nezřídka se roe odehrával také ídeologický boj, ba uplat,
ňovaly se i politické asp,ekty. Tomu bylo zejměna na za-
sedání komise pl'iOvybudování evropské trigonometrické
sítě [Paříž 1947), na kosmogonické konferenci v Moskvě
(1952), n{l konferenci o využití družic (Stockholm 1960 I
a na zasedání mezinárodní komise pro meziplanetární
prostor [Florencie 1961). Jako uvědomělý člen KSC,hlu-
boce oddaný myšlence socialismu, bojoval i zde proL
Buchar spolu s delegáty SSSR a lidových d'e1nokracií za
mír a pokrok.
Bohatý a úspěšný je. život našeho jubilanťa, který jeJ

plně' zasvětil vědecké prácI. Vyrostla již celá generace
jím odchovaných pracovníků, jeho zásluhy o rozvoj čs.
geodézie a astronomie jsou vynikajícÍ. Přejeme mu ze
srdce zdraví a svěžest k další práci!
FoJ:o: CTK B.

Vyhodnoceni socialistického soutěžení
za I. čtvrtletí 1961

526:331.876
Průzkum a hodnocení socialistického soutěžení za

I. čtvrtletí 1961 i rozbory provedené ústavy geodézie
a ..kartografie dokázaly, že v I. čtvrtletí 1961 se socia-
listické soutěžení i péče o jeho další rozvoj dále pro-
b,loubilo a ZVýšilo.
V I. čtvrtletí letošního roku se zaměřily závazky

pracujících hlavně na počest 40. výročí založení Komu-
-nistické strany Československa a splnění úkolů třetlho
pětiletého plánu. Obsahem závazků J)ylo ve většině pří-
padů zaměření na dřívější splnění celoročního objemu
hrubé hodnoty Výroby, přijímání progresívních úkolů,
překračování čtvrtletních plánů, pomoc JZD, dále na
zvyšování kvalifikace a zvláště pak na plnění úkolů
v zavádění nové techniky a technologie.
V I. čtvrtletí 1961 doznalo dalšího vzestupu zvláště

zlepšovatelské hnutí a zavádění nových technologických
. postupů. K organizování socialistického soutěžení vy-
dala Ústřední správa geodézie a kartografie směrnice,
které přispěly do značné míry k sjednocení metodiky
sledování socialistického soutěžení v ústavech. ~racu-
jící přicházejí sami s novými, dalšími formami soutě-
žení, zvláště pak. s účinnými metodami popularizace
(l0vých způsobů a s výměnou zkušeností, zejména na
poli rozvoje hnutí brigád socialistické práce, zvyšování
kvalifikace pracovníků, propagace technického rozvoje
a zlepšovatelského hnutí.
K podpořEl" zlepšovatelského hnutí a propagace tech-

nického rozvoje je budována síť propagátorů nových
forem práce a tech~ologie u jednotlivých oddílů, u ji-
ného ústavu opět vyhlašují soutěž o největší počet zlep-
šovacích návrhů, jinde o nejhodnotnější zlepšovací
návrh nebo soutěž s heslem "každý desátý inženýrsko-
technický Pracovník zlepšovatelem". Ústavy zakláda.jí
kroužky zlepšovatelů a pořádají Dny nové techniky.
Ke zvyšování kvalifikace se organizují soutěže pod

heslem "Do konce třetí pětiletky všichni. pracovníci
ústavu plnou kvalifikaci". Kvalifikovaní pracovníci si
berou patronáty nad jednotlivými dálkově nebo externě
studujícími spolupracovníky až do úspěšného zakon-
čení jejich studia. K stejnému účelu zřizují ústavy do-
učovací kroužky pro dálkově studující. V kolektivech
soutěžících o titul brigáda socialistické práce se orga-
nizuje hnutí "O jednu disciplínu navíc". zaměřené na
získávání další kvalifikace. Velmi dobře se- osvědčilo
zavedení příručních technických knihovniček přímo na
! pracovištích BSP.

Pracovníci některých ústavů zaměřují se na získávání
mladých ,lidí pro zeměměřické studium osobní agitací,
pořádáním výstavek, 'přednáškami na školách a v pod-
nicích pořádaných Sdružením rodičů a přátel školy in-
formUjí rodiče i žáky o náplni, možnostech a výhle-
dech zeměměřického studia.
K rozvoji hnutí brigád socialistické práce přispIvá

zejména zavádění metody s. Gaganovové - pomoc slab-
ším kolektivům a vzájemná výměna zkušeností na akti-
vech pořádaných ústavy. O novém vztahu k sociaIistic-
kému vlastnictví svědčí i to, že jednotlivCi i kolektivy
přejímají do socialistické péče ústavní stroje a za-
řízení.
V I. čtvrtletí bylo v ústavech geodézie a kartografle

podáno celkem 136 zlepšovacích návrhů, z těchto pře-
zkoušeno a zavedeno do praxe zatím 57. Z jiných ústa-
vů bylo přijato 47 zlepšovacích návrhů, do praxe za-
vedeno zatím 8, dále bylo realizováno -12 zlepšovacích
návrhů z těch, které byly podány v posledním čtvrtletí
m. r. Celkově bylo tedy v I. čtvrtletí v ústavech ge.o-
dézie a kartografie realizováno 77 zlepšovacích ná-
vrhů a technologických postuIfŮ, jejichž prozatímní eko-
'nomický efekt představuje hodnotu asi 144000 Kčs.
V porovnání s předcházejícím čtvrtletím lze říci, že so-
.cialistické sou těžení v I. čtvrtletí se dále prohloubilo:
ve vnitroústavním socialistickém soutěžení je zapojeno
85,4 % . výrobních pracovníků a splněné socialistické
závazky v hodnoceném čtvrtletí představují hodnotu
1 511 619 Kčs. '
Socialistické soutěžení v ústavech navázalo v I. čtvrt-

l"tí 1961 úspěšně na dobré výsledky minulého roku,
bylo zkvalitněno! a prohloubeno, a pro další čtvrtletí'

1961/139



Geodetický obzor
sv. 7/49 (1961) č. 7

je reálný předpoklad k získání ještě lepších hospodář-
ských výsledků.
V hnutí brigád socialistické práce 'byl v 1. čtvrtletí

zaznamenán další vzestup. P,očet kolektivů brigád so-
cialistické práce vzrostl ci 32 koleKtivů, takže dosáhl
počtu 216 se, 49 % všech výrobních pracovníků.
Počet dosažených titulů brigád socialistické práce

vzrostl proti, minulému čtvrtletí o 9, takže dosáhl počtu
25 se 6,8 % všech výrobních pracovníků.
Pracovníci většiny naši'ch ústavů zaměřují se sOl,lstav-

ně na rozšíření a prohl,oubení brigád socialistické práce,
čímž se vytvářejí předpoklady pro včasné a kvalitní
splnění hospodářských úkolů.
Všechny podmínky socialistického soutěžení splnilo

v I. čtvrtletí 1961 deset ústavů: GTÚ Praha, ÚGK České
Budějovice, ÚGK Prešov, KRO' Praha,ÚGK Praha, KRO'
Modra.Harmónia, ÚGK Brno, ÚGK Pardubice, ÚGK Bra-
tislava, ÚGK Žilina.
Na základě rozboru plnění hlavních soutěžních pod-

mínek s přihlédnutím k dalším ukazatelům, zejména
k uplatňování nové techniky, k iniciativě v rozvoji no-
vých forem socíalistického soutěžlJ.ní, k masově poli-
tické práci, k organizaci práce, ke kvalitě prováděných
pracíap,od., vyhodnotiJ.o kolegium předsedy Ústřední
správy geodézie a kartografie a předsednictvo ústřední-
ho výboru Odborového svazu zaměstnanců místního hos-
podářství jako nejlepší Geodetický a topografický ústav.
v Praze. '
Z iniciativy .GTÚbyl vyvoláh mezi ústavy sdružený

socialistický závazek, který zajišťuje vzájemnou koope-
raci a navazování dllčích prací jednotlivých ústavů. Zmí-
něný ústav zajišťuje rovněž dobře ve stanovenýctv ter-
mínech mimořádně důležité úkoly. V rozv,oji a zavádění
nové techniky předčil GTÚ v 1. čtvrtletí ostatní hodn,,-
cené ústavy-, a to zvláště uplatňováním nových techno-
logických postupů, využíváním mechanizačních pro-
středků a péčí o zlepšovatelské hnutí. Při povaze prací
GTÚ byl hodnocen dosah nových metod na práce celo-
státního významu a uplatňováním výsledků v celém
resortu.
Z nejdůležitějších nových technologických postupů

uplatněných GTO'Praha, z postupů, které ovlivnily ne-
jen hospodářské výsledky ústavu, ale svým významem
mají dosah celoresortní tím, že v budoucnu ovlivní hos-
podářské výsledky ostatních ústavů, jsou zejména tyto:
Využívání strojové a analytické aerotriangulace při

topografickém mapováni 1: 10 000, která bude použita
v celostátním měřítku i při hospodářskotechnickém ma-
pování na území celého státu. Strojovou aerotriangulacl ,
se zvýší produktivita práce v GTÚ v tomto roce o 2,3 %,
což je promítnuto do technickphospodářského plánu na
rok 1961.1 Podle této nové technologie bylo v I. čtvrtlet!
zpracováno 26 mapových listů.
Ačk:o!iv kybernetické počítače JSOU téměř ve všech

krajských městech, využívá jich jedině GTÚ .v Praze.
Pr:ovádí výzkum i řeší výrobní úkoly na -elektronko-
vých (Ural) , reléových (ZUZE) a tranzistorových (Eliot
803) počítačích. J;!rovádí. na nich zejména. výpočty a
transformace geodetických souřadnic,ř,eší úlohy geo-
detickéa astronomické, analytickou, triangulaci. Vy-
choval si vlastního pracovníka, který výhradně provádí
provozní výzkum, programování i vlastní výpočty na
kybernetických strOjích, 'další pracovník se zacvičuje.
Z významnějších zlepšovacích návrhů uvádíme stabi-

lizaci nivelačních znaků velmi přesné nivelace pro
zkoumání svislých pohybů zemské kůry, úpravu regis-
trátorů EK 3 pro. děrnoštítkové stroje Aritma, která ve
spojeni s profiloskopem umožňuje výpočet kubatur při
projektech sllnic a jiné.
Předseda Ústřední správy ge-odézie a kartografie sou-

druh inž. Jaroslav Průša spolu s místopředsedou ústřed-
ního v'ýboru Odborového svazu zaměstnanců místniho
hůspodářstvi s. Janem Nedomou ódevzdalivyznamena-
nému ústavuputovni Rudý prapor na slavnostni schů-
zi, konané dne 25. května 1961. '

Ze semináře VÚGTK v Praze
, :i26.918.1:374.5( 437 J

Na semináři VŮGTK, k6naném dne 19. května 1961,
přednesl inž. V. Pichllk referát na téma: Fotogram-
metrické vyhotovení technicknhospodářllkých map- vele

i

kých měřítek, Obsah' referátu byl totožný s obsahem
výzkumné zpr,ávy řešicí daný problém a na semináři pro-
bihalo proto současně veř'ejné opcnentské řízeni. Na se'-
minářibyl přítomen pi\eds,eda ÚSGK s. inž. Průša; zá-
stupci ČVUT a SVŠT, průmyslové školy zeměměřické,
Vojenského zeměpisného ústavu. zástuci ÚSGK a resort-
ních ústavů.
V prvé části seminái\e pi\ednesl svůj referát s. inž.

Pichllk a zabýval s,e nejprve otázkami zvýšení přl8Snosti
fotogrammetriékého vyhodnoceni, které je nutnou pod··
minkou při vyh,otovováni ~echnickohospod&řských map
velkých měřítek. Byl,o kon~tatováno, že zvýŠeni pl\esnost!
je spojeno s,e zvýšenim nákladů. Aby přitom bylo sledo-
váno hledisko hospodárnosti a přesnosti, je třeba volit
optimální konstantu f,otokomory, výšku le'tu a p:ochu
zobrazenl;JU na jednom snímku a tím i rozměr snimku.
V' neposlední řadě je pak třeba provést též dokonalé na-
létání zájmového území fotografováním s,e zacílenými
snimky. Protože je takovýsnímkový let velmi obtížný,
doporučil referujíci zvýšit př,ekryt řadových snímků na
80 % (podélně ) a pro vyhodnocení vybirat pak dvojice
s 60;% pi\ekrytem, na nichž JSOUvlícovací oody a zvláště
body hlavni, před náletem signalizované, správně rozvrže-
ny. V souvislosti s vlastním leteckým snimkovánim bylo na-
Vrženo provést dvojí fotografování, a to jednak pro roz-
vrženi vlíoovacích bodů, pro vyšetření hranic a celko-
vou klasifikaci, j'ednak pro vlastní vyhodnoceni.
Otázka zvýšení pi\esnosti j-e spojena s .otázkou kvality

materiálu. Při řešení výzkumného úkolu byly pořiz!eny
diapozitivy lete'ckých snímků z nerozřezaných fl!mových
pásů po uplyn:utí období tři týdnů a sedmi měsíců po vy-
voláni. Ze zkoušených f.otografických materiálů Agfa,
Geva,ert 'a Foma vykázal teprv,e po s,edmi měsÍt:ich jediný
materiál Foma difer,enciální srážku nedovolené velikosti.
Dalším důležitým i\ešeným problémem bylo stanoven!

nejvhodnějších" rozměrů a tvaru signálu, umístěného na
pevném bodu. Na základě rozsáhlých zkoušek různých
typů a veliklQstí značek, které byly pro úplnost na semi-
náři d'emonstrovány v přehledné tabulce, bylo stanovena,
ž,e nejvhodnější iseu znakv tvaru čtverce nebo kříže
potřené bíloo' barvoo, rozměrů, v rozpětí: •

čtvérec 10 X10 cm, max. 100 X10Ó cm
kříž délka ramene 45 cm, šířka ramene 5-;'15 cm.

Jako optimální byly zjištěny rozměry: '
čtverec 25 X25 cm
kříž délka ramene 45 cm, šířka ramene 10 cm.
V další části referátu s'e pak s. inž. Pichlík zabýval

otázkou přesnosti vyhodnooení. Ze zkušebního měření
bylo vyvozeJ;1o,že přesnost vyhodnocení je rozhJodujícím
~působemovlivňována přesností v určení vlícovacích bOdů.
Pojednáním o klasifikaci, do které je zahrnuta kanc-e-

..lářská identifikace pevných signalizovaných bodů a ne-
signa.li2)Ovaných hranic a doměření neidentifikovaných
signalizovaných bodů, byla uzavl'€na část referátů, j-ed-
nající o polních pracích spojených s technickohospodář-
ským mapováním fotogrammetrickými metodami,
V oboru vlastního vyhodnocení měřických snímků byl v

v podstéltě sledovány dva směry: analytický a grafickÝ.
Při analytickém způsobu zpracování, vyžadujici'm N;!-
gistrační zařízení a samočinný koordinátograf( např. dOc.
Války), js,ou zjišťovány snímkové souřadnice všech pev-
ných i polohopisných oodů (čtením souřadnié ve dvou
řadách), které jsou afinní transformací pi\ev,edeny do
jednotné zobrazovací soustavy. Při transformaci je při-
tom vylouoon vliv diferenciální srážky a zbytkové chyby
absolutní orr'entace. Výhodou analytického způsobu je
vyjádření všech polohopi~nýchbodů v souřadnicích, ze
kterých 12)ena samočinných počítačích uroovat výměry
parcel a ze kterých je možno kdykoli zobrazit mapu
v lioovolnem měřítku. V souvislost! s grafickým způso-
bemvyhodnooování ,bylo pojednáno o distorsi objektivu
l'eteckých komor a o jejím vylučování kOl:npenzačními
destičkami, vsazenými do vyhodnocovacího přístroje.
Výhodou grafického způsobu je oka~itý výsledek vy-
hodnocení bez použití přidružených 'strojů, tj. vlastní
mapa.
Závěrem referátu s. inž. Pichlík vywvihl práCi kolek-

tivu zaměstnanců kooperujících pracovišť a zdůrazni! že
'podrobný postup ,při' fotogrammetrlckém vyhtotovo~ánl
map velkých měřítek může být stnnov,eň pouze na zákla-
dě zkušeností z měření ve ,velkých lokalltAcli.·
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Po přednesení referátu přečetli prof. Gál a PI;of.
Kloubouček oponentská vyiádř€ní k výzkq.mné zprávě
a inž. Pichlík krátce předklá<!ilnou výzkumnou zpráVu
obhájil. ,

V diskusi, která poté násl,edovala,:pilednesli svépřipo-
mínky a dotazy i ostatní účastníci semináře. Zvláště
byla probrána otázka materiálu, užité!lo při výrobě
signalizačnlCh znaků, a otázka užilí analytického a gra-
fického způsobu nebo jejich kombinace. Přítomní kladně

Izhodnotili výsledky práce inž. Pichlíka, neboť i'edno-
značně odpověděla na závažné otázky praxe a jasně vy-
tyčila směry dalšího zkoumárií. lnž. Vyskočil

rřírů~tky mapové dokumentace VÚGTKv Praze
ČSSR
Soubor map "Poznáváme' svět"
'Ústřední správa geodézie a kartografie začiná vydávat malou

,-' kartograficko-geografickou encyklopedii svěxa. v které budou
zo.braz/ena především! ta území, která jsou- v popředí záj~u ve-
řejnosti a kde čtenář najde odpověď na· nejzajimavějši otázky seu-
časné doby. ,
Soubor map "poznáváme svět" bude se skládat z 25 publikací

postupně vydávaných v letech 1960-1966. Ze souboru vyšlo již
"československo" a "Přední Indie". . _
Československo. Měřítkó 1:750000. vydala USGK. Zpracoval a vy-

tiskl KRO v Praze'. 1. vydáni -' .1960. Náklad 34 000. Formát
19X27 cm. Text 55 str .• dvě hlavní mapy rozměru !)resby 107X57
centimetrů a šest temqtických mapek rozměru kres,by 33.5X17 cm.
Cena KčS 12.-.
VOGTK čís. přír. 553/60.
publikace shora uvedeného soubo,ru obsahuje textovou část,/s množstvím geografických. politických 11 hospodářských ú,dajů

našeho státu. hlubotiskovou obrazovou, přilDhu a závěrem rejstřik,
v němž jsou' uvedeny v ab~cedním pořadí všechny zeměpísné ná-
zvy vyskytující se ve dvou přiložených hlavních mapách. _
MapDva část obsahuje nově zpracované dvé hlav']í mapy CSSR.

fyz1ckou a politickou "':- v měřítku 1:750000 -. a sest temal1ckych
mape'c geologická stavba. kvétena ,a lesy. hdnatost. khmal1cke
poměry. zemědélství - živočišná výroba a průmySl. Mapky jsou
v měřítku 1:2250 000,
publikace je vložena do vkusně vypravené!Jo obal'!'.
Přední Indíe. Měřítko 1:6000000. Vydala USGK. Zpracoval a vy-

tiskl KRO v praze. 1. vydáni - 19pV. Náklad 9500. Formát 19X2!7
centimetrů .. Text 40 str .• hlavní lllapa rozměru kresby 69X66 c,m.
Cena Kčs 12,-. "
VtlGTK čís. přír. 33/61.

• Tato druhá publikace ze souboru "poznáváme svět" obsahuj~
i v textové části geografický. politický a haspodářský pOpIS Afga-
nistanu. Barmy. Bhútánu, Cejlonu. Indie, Malevidu.· .. Nepálu. Pá-
kistánu a pórtúgalské Indíe. Následuje- hlubotisková obrazová
část a závěrem rejstřík k mapě.
Obecně zeměpisná mapa Přední Indie má vykreslené a barevně

odstupňované izohypsy terénu až nad 7000 m a izobaty moře až
pod 4000 m. Zakreslena je dále hydrografická. železniční a ~il-
niční síť a uvedena jsou; sídliště v sedmi velIkostech podle poctu
obyvatel. Při mapě jsou dvě dodatkové mapky "Hospodářský pře-
hled" v měřítku 1:18 COC000 a "politický přehled" v měřítku
1:36000000. Zadní strana mapy obsahuje řadu tabelárně sestave-
ných údajů k textu. "
publikace je vložena do obalu. který je pro' tento SDubo';; řešen

jednotně.

Administrativní mapa ČSSR
Středoiíeský kraj 1
1.' vydáni - 1960.. Náy' 1d 30 350 výt. Rozměr kresby 80.5 x 65 cm.
VOGTK čís. přír. 500/6'i .
lihočéský klJaj 2 .
1, vydání '- 19&0. Náklad 25350 výt. Rozměr kresby 80«64.51 cm.
VOGTK čis. ]lřír. 501/60.
Západočeský kraj 3
1. vydání - 1960. Nákiad 25350 výt. Rozměr kresby 66.51<89 cm.
VOGTK čís. přír: 548/60.
Severočeský kr"j 4
1. vydání - 1960.' Náklad ~ 350 výt. Rozměr kresby 90X58 cm.
VOGTK čís. přír. 549/60. .
Východočeský kraj 5
1. vydání - 1960, Náklad 25350 výt. Rozměr kresby 69X76 cm.
VOO'[K čís: přír. 550/60.
lihOlnoravský kraj 6
1. v'Ydání - 1960. Náklad 25 ~50 výt. Rozměr kresby 107,5X65 cm.
VÚGTK čís. přír.551/6b.
Severomoravský kraj 7
1. výofin' - 1960, Náklad 30350 výt. Rozměr kresby 79.5X78 cm.
VÚGTK čís. přír. 552/;50.
Uvedené administrativní lPapy krajů v měřítku 1:200 000 ,vydala

ŮSGK. .zpracoval a vytiskl KlW v praze. Cena za mapu Kcs 7.-.
Mapy jsou vicebarevné. mají plošné vybarvení IMtt, zakreslena

je hydrografick.á,Železniční a silniční síť. Dálnice a silnice '1. tř.
jsou vybarveny červeně a ostatnl silnice žlutě. Sídliště př.es 5000
obyvatel. krajská a ok,resní města maji, schematický půdorys. sid-
liště pod 5000 obyvatel a osady jsou vyznačeny terčovými znaky.
Hranice. krajů a okresů jsou zakresleny temně fialovou barvou
a v téže b"arvě jsou podtržena sídla krajů a okresů.
Mapy jsou slož.eny do formátu 21X29,5 cm a mají titulní strany

rozdílné barvy. /

Plány měst
orientační plán hlavního mésta Prahy, nástěnný. Méřítko 1:15000.

Vydala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze ve spolupeáci
s GTO v praze. Vydání - 1960. Na dvou listech rozměru 65.5X97 cm.'
Certa Kčs 8,-.
VOGTK čís. ,Ilřír. 510/60.
orientační plán určený pro 'veřejnost má plochy porostů zeleně

aj bloky domů hnědě vybarvené s pojmenováním ulic černě vy-
tištěným'. Červeně jsou zakresleny nové obvody. k nimž je v po-
známce př(pojeno upozornění. Že (jefinitivní průbéh hraníc obvodů
hlavního města Prahy je nadále předmětem projednáváni: V plánu
je zakreslena síť dopravnich spojů.

Praha - Plán kultnrních památek. Měřitko 1:7500. Vydala Ů$GK.
Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. 1. vydání - 1960. Náklad 32 000.
Cena Kčs 12,-~
VÚGTK čís. přír. 34/61.
publikace se skládá z textové části formátu 13X22 cm. v niž

úvodem je historický popis prahy; následuje seznam kulturnich
památek. který obsahuje významnější kulturní. předevšim stavební
památky v obvodu města prahy: paláce. domy. kostely apod. s hIS-
torickým popisem. Většina těchto památek je pak obsažena v při-
ložené hlavní mapě v měřítku 1:7500 [rozměru kresby 62X64 cm],
v níž je zobrazeno území vnitřních (historických) částí prahy.
V seznamu 'jsou dále vloženy ještě další mapy [rozměru kresby
25,5X22 cm): Kulturní památky okrajových .částí Prahy v měřítKU
1:Z5 000. Územní vývoj hlavního města Prahy a Stavebni vývoj Praž-
ského hradu. Závěrem' je rejstřík předmětový a rejstřík jmen
architehtů" stavitelů a umělců. .

Soubor turistických map
Krkonoše. lyžařská mapa. Měřítko 1:100000. Vydala OSqK. Zpra-

coval a vytiskl KRO v Praze. Turistický obsah schválen Ustř~di1ím
'-odborem turistil<y ČSTV. 1. vydání - 1960. Náklad 25350 výtisků.
Rozměr kresby hlavní mapy 50.5 X35 cm. složená do formátlj '13 X22
centimetrů. CEna Kčs 5,-. '
VOGTK čís. přír. 507160.
Zímní turístická a lyžařská mapa Krkonoš je v podstatě spu-

borem .map na jednom listě. Na jedné straně listu je< hlavní mapa
v měřítku 1 :100000, zahrnující celý hlavní krkonošský hřeben. il na
druhé straně listu JSou čtyři vzájemně na sebe navazují ci mapky
v měřítku 1:50 ooa.· zafirnující oblasti Jánských Lázní. Pece pod
Sněžkou. Špindlerova Mlýna q Harrachova. Následují plánky těch-
to čtyř Iyžařských středisek,
Hlavní mapa je doprovázena textem. kde jei též výklad postupo-

vých tras a provedení túr.
Mapa dobře poslOUŽí návštěvníkům našich nejvíce navštěvova-

ných hor.'

Hostýnské a Vizovické vrchy. Měřítko 1:100 000.. Vydala OSGK.
Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. TUl'lst!cký obsah schválen Ostřell-
ním odborem turistiky ČSTV. 1. vydání - 1960. Náklad 10350
výtisků. Rozměr kresby 55,5X63 cm. Cena Kčs 6.-.
VOGTK Č,ís. přír. 505/aO. ,
Turistická mapa za nrnuje územi mezi. státní. silnicí přerav I Hra-'

nicB, Valašské Meziříčí na sever.u a státní silnicí Uherské Hradiště,
Uhe,'ský Brod. Bojkovice k val. Kloboukům na jíhu.
Mapa obsahuje řadu turístických smluvenýc.h· značek.

.' Nízke Tatry. ~lierka 1:7500'0. Vydala OSGK v spolupráci s Ost.'ed-
ným výborom ČSTV. Spracoval a vytlačil KRO v Modre-Harmónii.
1. knižné vydanie . 1960. Náklad 30400 výtlačko'v. Formát
12.5)H7,5 cm. Cena mapovej čas ti s_prílohou Kčs 11.-.
VOG'rK čís. přír. 7/61.

Orava. lI!ierka 1:75000. Vydala OSGK v slJolUl'ráci s OstrednýI!:!
výbqrom CSTV. Sprdcoval q vytlačil KRU v Modre-Hatmónií.
1. knižné 'vydanie - 1960. Náklad 25 400 výtlačkov. Formát
12.5 X 17,5 cm. Cena mapovej časti s prílohou KČS 10.-.
VOGTK čís. přír. 8/61.
Po knižním vydání Vysokých Tater dochází v témže provedení

k 1. knížnimu vydání Nízkých Tater a Oravy.
Na mapě Nízkých Tater je zobrazen prostor od západu na východ

v délce asi· 80 km a mezi horním tokem Váhu a Hro-nu v šířce
průměrně áSí 35 km. Mapa jev šesti pásech složena do knižního
formátu.
Na mapě' oravyjé vrchovitý kraj, který se rozprostírá v sever-

ním výběžku středního Slovenska. Mapa je v pěti pásech rovněž
složona do knižního formátu. ,.
Ke každé mapě je do vkusně upraveného obalu z materiál" z ,PVC

přiložen obsáhlý text s turistickým a, kulturně vlastivědným (jb-
sahem.· ,

Banská Bystríca a okolíe. Míerka 1:100' 000. Vydala ÚSGK v spolu·
práci s Ostredrtým výborom ČSTV. Spracoval a' vytlácil K[,O
v Modre-Harmói:tií. 1. vyd<lnie' - 19'60. Náklad 14 4,00 výtlačkov.
Rozměr· kresbYI 51X54 cm. složená do formátu 13X22.5 cm. Cena

Kčs 6,-.
'.VOGTK čís. přír. 6/q.

Rimavska Sobota - Číž - Domica. Mierka 1:75000. Vydala 0SG'K
v spolupráci s Ostredným výborom ČSTV. Sp'racoval a vytlačil KRÚ
v Modre"Harmónii. 1. vydanie - 1960. Náklad 5400 výtl"lčkov.
Rozměr kresby 59,5 X58 cm. složená do· formátu 13X22 cm. Cena

Kčs 5,-.
VOGTK čís. přír. 5/61.
Obé mapy souboru turístických map jsou v měřítkách i v pro-

vedení 'Shodné s mapami toho druhu již dřive vydaných. Na zadní
straně každé mapy je •.Stručný 'turístícký a hultúrno-v!astiVed!lÝ
obsah".

Vydává Ústi'ední spriáva geodézie a kartografi-e ve Státním naklada telství technické literatury. n. p., Spálená 51. Praha 1. tel. 23-44-41.
- Re<!.akce: Ostřední správa geodézíe a kartografie. Kostelní 42. Praha 7. Vedouc.í redakce inž. Vladislav sachunský. Výkonný redaktor
ínž. František Štorkán, tel. 774-41. - Inzertní oddělení: SNTL•. Spáíel'lá 51. Praha I, tel. 23-44-41. Tiskne Mír. novinářské závody. n. p .•
závod 1. Vá;:lavské nám 15, praha 1. - Vychází 12krát ročně;' toto číslo vy~lo 17. 7. 1961. Cena jednotlivého čísla' 4.-' Kčs; celoroční
př'edplatné' 46.- Kčs. - Rozšiřuje Poštovní novinová služba. objednávky a předplatné přijimá Poštovní novinový úřad - ústřední ad-
mínisťrace PNS. Jindřišská 14. Praha 1. L~e také objedoat u každého poštovního úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vy·
řízuje Poštovní novinový úřad - vývoz tisku. Jíndříšská 14. Praha 1. - Do sazby 7. 6. 1961, do tisku ,10. 7. 1961; náklad 2400 výtisků.
papír: Text a příloha 7208-11/70 g. obálka 7209-41/80 g. - Otisk dOVolen jen s ud,áním pramene a se zachováním autprských práv.
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STÁTNÍHO NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY

I
Inž. dr. Václav Elznic

CENTI 6/1oee
(Šestimístné tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí v setinném
dělení kruhu po 10ee)
512 stran, váz. 65,60 Kčs, 1960
šestimístné tabulky goniometrických funkcí (sinus, kosinus, tangens, kotan-
gens) v setinném děleaí kruhu. Tabulky II1Jlljívelmi jemný krok po 10ee• Jsou
proto velmi výhodné k výpočtu ruzných geodetických a trigonometrických
úloh,.czejména při použití počítacího stroje.
Zeměměřickým in7.enýrum pro geodetické výpočty, technickým pracovníkům
stavebního a strojního cboru.

Inž. dr. Vliclav E.Iznic

SEXA 6/10"
(Šestimístné tabulky goniometrických funkcí s 3600 dělením kruhu]
184 ~tran; váz. 29,50 Kčs, 1957'
Šestimístné desetivteřinové tabulky přirozených hodnot goniometrických funkcí
(Sinus, kosinus, tangens a kotangens), tabulky paralakticky měřených vzdlile-
ností a tabulky ruzných opravných součinitelu :pro geodetické výpočty. Ta-
bulky jsoupomuckou pro geodetické výpočty počítacím strojem.
Pracovníkum geodetických, topografických a kartografických ústavu a země-
měřickým inženýrum v geodetických ,složkách projektových ústavů a inženýr-
ských staveb.

Sestavil F. T. Glanc a kolektiv

268 stran, váz. ~7,50 Kčs, '1958
Tabulky obsahují součiny čísel 1 až 1000X1 až 100, které jsou spojeny na
společných dvojstránkách s tabulkami funkcí čísel 1 až 1000, jež určují číselné

•
hodnoty n2,Vi1,n3,Vn,,.n:2,1000:n,"lls:4,n3:4,logna.lgn. Dále jsou v knize
tabulky prvočísel, prvočíselných součinitelu čísel 1 až· 1000, tabulky vyšších
mocnin čísel 1 až 100, tabulky druhých a třetích odmocnin desetinných zlomkti
0,01 až 0,09, 0,1 až 0,9 a tabulky dtiležitých čísel potřebných k technickým
výpočttim.

Všem technickým poocovníkum v prtimyslovýchzávodech, kteří se zabývají
technickými výpočty, posluchačtim odborných škol.

Prof. Vítalij J.Goldanskij - prof. E. M. Lejkin

PŘEMĚNY ATOMOVÝCH JADER
Váz. asi 21 Kčs.

Metody a důsledky plynoucí z moderních disciplín- teoretické fyziky, ja'ko
kvantová mechanika či speciální teorie relativity, výklad charakteristických
vlastností jádra (hmotové a nábojové číslo, vazebná energie, momenty a polo-
měry jader, záko,ay samovolné přeměny jader a'pod.] a elementárních částic,
tenretické představy struktury atomového jádra. Metody pozorování jaderných
reakcí přísťroji registrujícími částice, zařízení k určování druhů a energie
částic a metody zviditelňování jaderných procesu, popis urychlovačů, před-
f'ovědi vniknu,tí částice do jádra a zpusoby probíhajícího roe;padu, principy
uvolňování jaderné energie při štěpení těžkých jader v jaderných reaktorech,
v atomové bombě a při syntéze lehkých jader. .

Inže.aýrům, technikuma výzkumným pracovnfkům oborťi, které lliPlikují vý-
sledky bádání v oboru jaderné fyziky, a posluchačum vysokých škol.

Uvedené knihy obdržíte v prodejnách ~chnického literatury n. p. KNIHA
neb~ pl'(mo ve STREDlSKU TEClINICKt LITERATURY 'tf Praze 1, Spálená 51


