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Kvali tativní rozbory. Kvalitativní
porovnání pevných a volných měřických pNmek. Kvalitativní analýza trojúhelníkových
řetězců. Závěr:: do prací při
podrobném měření v podrobném bodovém poli je
třeba zavádět cílevědomý systém ekonomickýc~
metod Sil sledováním očekávané kvality výsledku.
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Skúsenosti z mechanizácie a automatizácie
tických výpo(!tov u OGK Bratislava.
Geodetický a kartografický
s. 92-96, 1 tab.
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Organizáce přípravných
pl'ací. Sestavení výpočetních programů.
Vyhotovení podkladů pro výpot'\et a děrování vstupních hodnot. Organizace kooperace s výpočetními středisky. Kontroly. výstup
výsledných hodnot. Rozbor výsledků z hlediska
požadované přesnosti. Ekonomický rozbor.
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Erfahrungen
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Kartographie

bei der Mecbanisierung
und Automatisierung
Recbenarbeiten
im In'slilul fiir GeOdasie und
in Bratislava.

Geodelícký
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orgahisation
der Vorbereitungsarbeiten,
Zusammenstellung
der' Rechenprogramme.
Herstellung
der Unterlagen
fur die
Berechnung
und die Lochung der Eingangswerte.
Organisation uer Kooperationmit
den Rechenzentren.
Kontrollen.
Austritl
der Ergebniswerle.
Analyse
der Ergebnisse
aus
dem Gesichtspunkt
der geforderten
Genauigkeit.
Úkononlische Analyse.
.

Experimental
surveying
of repealed
levelUng
KONI 007 and wllh a level tube Instrument.
Geodetický
a kartografický
p. 97-103, 7 pict., 8 tab.
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Erprobungsmessungen
fU. das wlederbolte
Nivellemenl
demNlvellier
KONI 007 und Llbellenlnstrument.
Geodetický
a kartografický
obzor,
seite 97-103, 7 Abb., 8 Tab.
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BCobachtungsmeth'ode,
Rektifikation,
Analyse der Beobachtungsergebnisse.
Vergleich
der Beobachtungsergebnisse
in
Abteilen
und Zusammenstellungen.
Berechnung
der mittle·
ren f·ehler.Vergleich
der Ergebnisse
mit der ursprUnglichen Messung.
Schluf\folgerung:
Eine Analyse
der Ergebnisse bei ciner gleichzeitigen
Beobachtung
mit den Nivellieren
KONI 007 und ZEISS A auf einení -Zug van 50 km
Lange
erwies
die Anwendungsmbglichkeit
des KONI 007
liir NiveHements
sehr hoher Genauigkeit.
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method. Rectification.
Analysis of survuy results.
comparison
of survey resuits .in seta and groups. call;ulus
of mean square errors.
Comparison
df the resuits witll the
original
survey.
'Cimclusion:
analysis
of the resuits
of
simuitaneous
observation
withKONI
007 and ZEISS A in a
traverse
of 50 km has
proved
the possibility
of the use
of KO,NI 007 for high precision
levelling.
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NIPL, Z., KRUDENC, I.
Elaboration
accordance
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Geodetický
a, kartografický
obzor, 12, 1966, No. 4,
p. 104-106, 2 ta!).
Experiences
with the summary
executed
by means
of
punch-card
machi~es
in ÚGK pardubice.
Summary
of all
sectors
production
subtypes,
total values of parcel kinds.
Classification
of
uniform
agricultural
cooperatives
in
groups
according
to lheir
areas.
Processes
used in a
surveying
department
and in a compution
center.
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lé et mesurage
dans

un

des méthodes
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détail
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Geodetický
a kartografický
obzor, 12, 1966, No 4,
pages 85-91, 2 iilustrés,
4 tableaux.
Anaiyses
qualitatives.
comparaison
qualitative
des 'rech·
Iignes fixées et libres. Analyse qualitative
des chalnes
de
triangles.
Conclusion:
pour les travaux
de mesurage
dé·
taillé
dans un canevas
de dětilíl 11 faut, de propas
délibéré, introduire
le systeme
des méthodes
économiques
en
continuant
d'observer
la qualité
prévue du résultat.

Llegenschaftenevidenz.

Geodetický... a kartografický
Seite 104-106. 2 Tab.
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Erfahrungen
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auf Rechenautomaten
beim Institut
ftir Geoděsie und Kartographie
in pardubice.
summarisijtion
siimtlicher
Sektorubersichten
der produk·
. tionssubtypen.
TeiIung
der
PG nach
GrbBengruppen.
Arbeitsvorgang
beim Zentrum fUr Geodiisie ond im Rechen-

zentrum.

Mécanisation
el automation
des calculs géodésiques.
Ex",,·
riences
de 'l'lnslitul
de Géodésie
et cartographle
de Bratislava .
Geodetický
a kartografický
pages 92~9a, 1 tableau.

obzor,

12, 1966, No 4.

Organisation
des travaux
préparatoires.
Etablissement
des
programmes
d'évaluation.
Rédaction
des calculs
de baSe
et perforation
des valeurs
d'entrée.
Organisation
de coopération
avec les Centres
de ealeul:
Contróles.
Sortie
des valeurs
résuitantes.
Analyse
des résultats
áu point
de. vue de I'exaetitude
recquise.
Analyse
économique.
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of detail
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p. 85~91, 2 pict., 4 tab.
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8 tableaux.

procédés
de mesurage.
Rectification.
Analyse des résultats
de mesurage.
Comparaison
des résultats
dansles
section
et c.ombinaisons.
,Calcul des erreurs
moyennes.
Comparaison des résultats .avec mesurage
ďorigine.
Conclusion:
I'analyse
des
résultats
.d'observation
actueUe
par
les
appareils
KONI 007 et Zeiss A sur une longueur
de 50 km
a prouvé
I'appareil
KONI 007 comme
étant
le mieux
approprié
pour niveUements
de hé\ute préeision.
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and
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au moyen d~
nivellement
KONI 007 et au :du niveau.

Geodetický
a kartografický
pages 97-103, 7 illustrés,
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Qualilative
analyses.
Qualitative
comparison
of firm and
free survey lines. Qualitative
analysis
of chains of triang·
les. conclusion:
detail
surveying
must be executed
in a
system of eeonomic
methods,
following
at the same time
the expected
quality
of the resuit.
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Mesurage
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I'instrument,
de
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Organisation
of preparalory
works.
Devising of computation programme.
Elaboration
ofdata
fCir the calculation
and punching
of «ntry values. Organisation
of cooperation
wÍlh' computation
centres.
controls.
Exit - of resuiting
values. Analysis
of resutts
froJIl the point of view of the
desired
precision.
Eeonomic aríalysis.

Rédaction
de sommaires
faces cuJtlvées
d'apres

complexes
des aper~us
de surII' reJevé. -des blenll· immohiliers.

Geodetický
a kartografický
pages '104-106, 2· tableaux.

obzor,

13, 1966, NO 4,

Expérience
de l'lnstitut
de Géó'désie et Cartographie
de
PBrdubice
avec lasommation
par la méthode
des calculs
électroniques.
sommation
de tous les aper~us
de secteur,
des sous-types
de production,
ÚHDP, classification
des
coopératives
agricoles
uniques
d'apres
les
catégorieS
d'étendue.
Pr6cédés
m\ployés
par le Centre
de' Géodésie
et la Station
des ealeulateurs
électroniques.
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Nové úpravy meto<!' podrobného měfení
a měfení v podrobném bodovém poli

doc. inž. dr. Oldřich Válka,
VýzkumlTÝústav ge.detický, topografickt
a kartografický, Praha

měření

kde s = S12 a malá písmena x, Y znamenají ortogonálné,
velká X, Y geodetioké souřadnice bodů.
Přesto, že uvedené metody jsou Í1rčeny pro podrobné
měření nebo měření v podrobném bodovém poli nejnižších řádů (7 až 9, případně též 6), je třeba se také
v nezbytné míře zabývat kvalitativními rozbory.
-.Pro
kvalitativní analýzu je třeba volit způs~~ co
možná jednoduchý,
úměrný významu. Dobře se
k tomu hodí sledování, jak se šíří střední polohová
chyba bodů. Tohoto způsobu použil např. dr. Kučera
v pojednání o Hansenově úloze [2]. Zde tento způsob
rozšíříme a aplikujeme i na Ólohy další.
Zásadně budeme rozlišovat dva způsoby zaměření
určovaného bodu k základně, dané dvěma známými
body bodového pole:

Čtverec střední polohové chyby je dán obecným
vzoreem

+"( oaXY

3

2

2

2

f

aX3
aXl

M2

s

= ~SI2

(m2
1

+

1m2)
1

+ -!!.. (m +
2
2

SI2

ml/.

aX3
éJx3

=

aX3

l

oX3

X3

=s

oX3
0Ya

;

(Y2

-

=

aY3

-Y3

éJYl =

=-8-

Y2-L Yl

Yl)

8-X3
--8-

aY2 =
aY3

2

8

éJY3

Ý3

aX =s'

(30)

Ya

,oY2 = - S

X2,-Xl
8

Y3

aY = S

8

aY3
1m2)
2 •

)2 + ( éJéJY3
Y3 )2] 2

S-X3

=

aX3
aX2

v případě b)
S2

m~. +

Pro jednotlivé parciálnf derivace platí:

aXl
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fl

éJX3
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aY3

s

2

+ f( ~~: + (éJéJ~:

a) způsob, při němž je určovaný hod k dané základně vázán směrem vpřed - tj. od daných bodů
k určovanému (zaměření k pevné přímce);
b) způsob opačný, při němž je určovaný bod vázán k dané základně směrem zpět, tj. od určovaných
bodů směrem" k daným (zaměření volné přímky).
Pro střední polohovou chybu, označíme-li, dané
PBBP indexy 1, 2 a určovaný bod indexem 3, platí
vzorce

)2 + ( oYo Y3 )2J,my,2 + .éJX
[( éJX3 )2 +
l
S)2 +( aaYY3)2J my.2} +
)2J mx.2 + [(",éJX
éJY

OX3
oYl

+ [(

X3

s'

X2-Xl
Ve vzorcích značí mi stfední chybu v poloze daéJY3 =
S
ného bodu, 1m•střední chybu v poloze bodu Pi, zavi- ~
něnou středními chybami měřených prvků, 8ik vzdaPo dosazení vzorců (29,3) do obecné rovnice pro
lenost bodů PiPk a Ms střední polohovou chybu v určečtverec střední polohové chyby (29,2) a po úpravě
ní bodu 3 (i = 1až 3, k = 1až 3).
dostaneme výslednou rovnici (29). '
Podrobný bod P5, zaměřený kvolně měřické přímce PaP4' připojené k dané základně PlP2zpětně,
bude
Odvození vzorce (30):
mít střední polohovou chybu
- Pro souřadnice počátečního bodu volné měřické
S2
S2
přímky P3 (a analogicky i koncového bodu P4) platí
jfl =~M2
+~M2
1m2
po změně indexů rovnice (9) a (10)
6
S2
s
S2
4
6'

+

S4

S4

kde hodnotu M3 a po změně indexů M4 stanovíme ze
vztahu (30).
Tyto základní rozborové vzorce odvodíme takto:
Pro výpočet souřadnic Xs, Ys k pevné měřické
přímce platí známé vzorce
'X

3

'X

=

1

X2

-

+--s---X3-

Xl

Y2

-

S

Yl

X3 = Xl
Y3 = Yl

qYl -

X3 = X2 + PY2 - qX2
Y3 = Y2 - qY2 - PX2

qXl
PXl

(30,1)
P

=

q

="

Y3,
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+ PYl -

(Y2

-

(X2

-

Yl) (x2 -

""

Xl)

(X2 -

Xl) -

(X2 -

S2

Xl)

+ (Y2
S2

Xl) (Y2 -

Yl)

"

--'- Yl) (Y2 -

,

Yl)
.
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Tab. 2. 'výpis daných a ne.měřených hodnot v řetězci
obr. 6. (tab'; 4.)

nebo, pou~ijeme.li pro zjednodušení pomocného úhlu e

86

O.: N01J~ tlpra1JY metod podrobn~ho
Fení v podrobn~m

d

ol
+>

Úhel (g)
(Průměr skupin)

Bod

rn

B

A

I

B

I

307,7690

II

352,7590

I

I

I

M

0,0000

,III

49,5400
117,4740

0,0000

II

31,5650

I

344,0840

N

0,0000

--'o--

D,

80,9870
3213,4530

IV

.

I

2

,3~,OO60

III

369,2020

21.

typ

>0

typ

o
Po<

'i»

2

x.

f3l'

b = cotg f3

3

vpleno 1000

y=ex-f3
c = cotg

I

'"
;Z
"":>

1 Xl
_.
2 X.
3

:>

.s
52.

typ

7

a = cotg ex

I

...
"='

I

6

a••

,
22~

I

5

1 .0

X12 = X.

1

O
"d
rZ

3

O

4

Yl

ex••

Y.

f313

X=
Xl-X.

Y=
Yl-

Xl

Yr

x. = O

x, = .1000 1ft

x.

(J _

8

X -X
2
8

cos (J

1

+ Y-Y

,

2

I

sin

(J

8

r

8

I

x. =; ay. =
= x. + by.

R =a-b

"
Y'=T

X12

,

I

al:= cotg ex

-_._------

b = cotg f3

,

X.=

Y.'c=

+ RXl

Y-aX

y=a-f1
= cotg Y R = a-b

I

=0

X3{=
Xl-

I

Y.
,

s' = x'+
+ y'

-X-aY

R

+RYl
R

Yl

Xl

Y = Yl.

9

I

qXl

+ PYl

X,=
X. + qx, -

(PY,)

Y. =
Yl-qYl-PXl
Y, =
Y. + px,

X.

Y.

X = Xl'

Y = Y12

I

X = Xl'

YI cos (J,

'Jh -

,.

c

Y.

Y. = O

1

2

sin

Xl

I

>10<

p.

X2 -

Parciální derivace určíme z rovnic (30,1), vždy
však z té rovnice, která nemá v prvém členu souřad-

I

4

(30,3)

Pro obě složky platí obecný vzorec, který je
shodný s prvými čtyřmi členy rovnice (29,2), jak jsou
ohraničeny velkou civorkou. Pro druhou složku budou
ovšem parciální derivace podle malých písmen.

,i

534 385,23
534530,75
535594,12
535620,47

r1

==

e

8

Čtverec střední polohové chyby M~ bude ob~aho.
vat dvě složky: složka IM~ je způsobena vlivem ~>třed.
ních polohóvých chyb souřadnic daných bodů (velká
pí3menasouřadnic), složka 2M~ vlivem středních chyb
měřených prvků (malá písmena souřadnic).

I

I

q

YI

2-

(Význam pomocných úhlů je zřejmý z porovnání rovnic,pro q a p)

0,0000

IV

Da.né souřadnice
A 458 660,41
B 458120,54
O 458840,73
D 458 160,15

43,5200

; 84,5460

--

370;7970

=

SIn e,

Y
+ ----sin

8

-------

O

-"----4----

cos e

.

----

-------

IV
-III

-

p

0,0900

--

31~7880

X2-X1
8

,

D

O

=.

.

289,9970

67,9840

I
-. III

.

q

X2-XI

cos e -

188

Úhel (g)
(Průměr ilkupin)

Bod

IV

II
II

I

N

0,0000

A

M

Id. ~

YI

Y2-

= ----

P

měření a měbodo1J~m poli

q=

Xx

+

YY'

s'

+

(qy,)

Yx-Xy
P=

S'

,

Typ 21: Výpočet ortogonálných souřadnic (3) k základně (12) z prvků protínánI vpřed.
Typ 22: Výpočat gaodatických'souřa.dnic (3) z prvků protínání vpřed k základně (12)
Typ 52: Výpočet volné měřické přímky (34), váza.né na ~né body I, 2. (Může být použito též záhlaví
z tab. 1.)

,
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Tab. 4. Výpočet řetězce "Vpřed-Hap,!len" podle obr. 6.
\

11

2

3

22

1

A
B

4
I

I

5

G

8660,41

4385,23

8120,54

, 4530,75

J

22

A
--R

I

I

M
21

3

I

voleno 1000

I-

8700,64

4668,13

8390,23

4811,00

...

-1,64074

, 80,9870

N

-1,97144

I

+0,55008

284,7750
+0,24382

-145,52

+539,87

II

-1,09066

67,9840

II

I

352,7590

.

+1,84880

I

..

9

-0,12264

-I

276,2040
+0,39223

-145,52

+539,87

I

307,7690
31,5650

I

8

.7

+0,30786

344,0840

-0,82950

136,9030
~0,65470

+1,13736

.o'

+270,68

+879,22

I

M
21

4

.

II

voÍeno 1000

I
M
..,.---...-52

II

0,00

y=

+823,91'

---282,20

.

=

758464,53

22/

6
"

8450,85

9

21

370,7970

-2,02488

117,4740

-0,28159

253,3230
+0,90069

-1,74329

+390,35

-39,71

,

\

i

4668,13

8841,20

5000,58

8450,85

5040,29
4811,00,

,

x=

y=

-310,41

+142,87

q=

p=

-0,39035

0,03970

84,5460

~

I

8750,17

5280,75

.

I

8410,51

5270,61

+0,24763

4

-1,90325

369,2020

.

115,3440
-Ó,24580

voleno 1000

+2,15088

O'

43,5200

D'

342,0060

-0,77583

101,5140
-0,02378

+2,00335

,

,

voleno 1000
+115,13

+464,92

O'

0,00

0,00

D'

1000,00

0,00

-IV

8700,64

+ 1,01456

N

J:II

52

49,5400

+597,02

--:0,44122

lVI

IV

10

1

-1,45518

III
,

326,4530

...:......39,71

O~
~D'

21

'

I

5040,29 '

--

8

+1094,59

8390,23

5000,58

+390,35

IV

I

+1,67499

276,9130
+0,37943

III

22

7

N

"

.

.

,

x=

·,88411,20

141,7910
-0,77044

+597,02

+1094,59

M

+1,83343
+0,15844

0,00

1000,06

8'

31,7880
289,9970

+879,22
0,0.0

+270,68

N
5

.

N

I

+612,74.

+115,13

+1,22752

"

+464,92
,

+612,74

+499,16

8705,17

5280,75

8840,83

5594,15

I

8160,19

+499,16

'

.',

8410,57

5620,60

------

5270,61

x=

y=

X"=

y=

+497,61

+34,24

-339,60

-10,14

.

8'

248788,09

/"
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q=

p=

-0,68064

+0,0264i-

\
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nici, podle níž derivujeme. Tím dostaneme tyto hodno·
ty parciálních derivací:
Parciální derivace podle geodetických souřadnic:

, éJX3
sin 8
cos 8
-- =Y2-'- + X2--,
éJX1
8
8
'éJX3
cos 8
. sin 8
--=-Y2--'+ X2-éJY1
8
8
éJX3
sin 8
cos 8

oX = -Yl--8-

-

Xl -8--

O.: Nové úpravy metod podrobného
,
l'enf v podrobném

m~l'enf a mě,bodovém poli

Nechť Av' Kv A2, K2 mají stejnou přesnost,
charakterizovanou. sťřední polohovou chybou bodů. m
a nechť pro jednoduchost úvah také střední polohová
chyba z měřených prvků je -'In (to znamená, že např.
střední chyba s,aničení je rovna středníéhyb!í v kol.
mici a je rovna
2). '

~/V

,

2

éJX

cos e
Yl--' --

--éJY23 =
éJ Y3
--=
éJX1

8

..

cos e..

--

=

éJY1

éJY3

sin e

+

Y2-8

'cose.

--'

=-Y1-

.oX2

oY3'
éJ y

8

sin e

Y2---X2--'
8

oY3

8

cos

8

X2--_·
8

sine

+ x1---8

8,

s~n e

X1-,

-

,

e

,cos

= -Yl-8-

i

2

Parciální

' sin e

x1--

Prostřední chybu v bodě A bude za předpokladu
dále uvedeného

8-'-

derivace podle ortogonálných

souřad·

~
~\

éJX3
OX1

sin II

--

=-112-,8

éJX
éJ~

,

cos a

-,-,-3 = Y2--'
!

8

-

+ x2--,

cos a

Pro měřický bod M2 na přímce A3K3

Mi. š.

cos a
8

M21

P..

82

M~

.. ~

+ Yi = 8i8)
X~+Y~=8~J

neboť xř
(

(30,7)

"a jejich součtem dospějeme k rovnici (30).
.4.1~valitativni
ných měřických

porQvnánípevllých
přímek

(1,5

m2)

+ O5 m

2

.'

Š 2

m2

+

P K2
PA2
,~
'-..! (1,5 m2)
m2 Š 25m2
.
A K2 '
,

<~

+

3

Pro body volné měřické přímky podle ·obr.
bude za stejných předpokladů

+ --!!..m;
82

3

Číselné hodnoťy platí za předpokladu, že hodnota
zlomku bude menší (nebo rovna) 1, tj. že bod, jehož
střední chyba se určuje, leží uvnitř kružnice, opsané
naďzákladnou jako průměrem (nebo nit ní).

82

,I

A 3K2'
8

3

Po dosazení parciálních derivací .(30,5) a (30,6)
do obecné rovnice pro střední polohovou chybu dostaneme po úpravě
'82,

MK2

_8 _

a pro pohrobný
bod p.
....•

éJX3
cos a
Isin a
--y1--~X1-0Y2
8
8
éJY
cos a
,
sin a
--éJx3 = Y2--'-8 + X2--·-·-,
8
1
éJ Y3
'
sin a
cos a
--=Y2--X2'-éJY1
8
8
éJY3 ' . cos a
sin a
-= Y1-- - x1--,
éJx2
8'
8
éJY3
sin a
'Čosa
-_ .. ,= -Y1-+ Xl -----;:r
éJY2
8
8

= ~m2

MA2+

,

--=

1M2
3

+

1

pro střední chybu v K3 obdobně Mi. š 1,5 m2

8

+ X2--·sin8-,-.a

éJX3
sin a
--=Y,---x1-éJx2
8

A A 2 + A K2
m2
\
3 1 .rn2
_<
15m2•
A Kř
'2
-,
,

=,_1,2 __

Aa

=

Mi ~ 2 m

Mir š 2,5 m2;

i

to

M~i Š 3 m2

Z toho~vidíme, že střední poloho~á chyba měřického bodu n'a'volné měřické přímce je větší než střední
chyba bodu, zaměřeného k pevné měřické přímce, která.
je o jeden řád nižší, pež řád spojnice daných bodů.
Musíme tedy obecně považovat volnou měřickou
přímku vázanou na dva 'l1ané body za měřickou přímku
o je~n až 2 měřické řády nižší, než je řád spojnice
daný'6h bodů. Protože ovšem Instrukce pro THM připouští měřit detail na měřické přímky ruzných řádu,
není ani použití obecné volné měřické přímky v rozporu s Instrukcí.

a vol-

Zmenšení kvalitativního
rozdílu mezi pevnou
,.a volnou přímkou vázanou na dva dané hody můžeme
určením
vaze bních prvků
,Sledujme- např. pevnou měřickou přímku na obr. 7 docílit pečlivějším
daných bodů k volné přímce. Např. kdybychom
.80 volnou měřickou př1mku na obr. 1.
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Odvozeni vzorce (31):

měli dva dané body 8. řádu (střední chyba 6 cm) a kdybychom staničení a kolmi~ daných bodů k volné přímce zaměřili se střední ~hybou 2 cm, byla by při vzdálenostech daných bodů 100 m a při vzdl\lenosti počátku vQlné přímky od daných podů 60 a 80 m, střední
chyba počátečního bodu volné· měřické přímky jen
6,6 <1ID, tj. jen o 10 % vyšší než střední.cfiyba daných
bodů.
""

Podle vztahů (22) až (24) v pozměněni indexů je:

1m;

r3

TJ- ~: +
+ [(.GY )2 +(~)Z] _~2
oex
of3
= [( ~;

+(

~~3

S12

Jednotlivé parciální derivace jsou

/

\ 'OY3!
oex

S12
'1
"I
Y3 1 I I S13
= 7fi' sin2 ex = R' sin2 ex = R sin"

'I °Y3 'I
Iap = Ifi'
812

1
sin" f3

1 Y3

1

I IR

= I R sin2 f3 ~

I ~; I = b.\ ~~ I == lb,

R :~~ ex

S23

sin f3

I

I,~~
I=al ~~31 a R:~~f31
=

I
I

(31,3)

r

a čtt'erec střední polohové ch]"by

m2

1

a

_J

,st,S ,

(1 +

1sm" ex
sta +

b2)

+
m2

S~3

sin2 ex. sin" f3 •
Z kvalitativních důvodů ne~udeme
tédy volné
přímky volit zcela obecně, ale budeme se snažit je
volit ta~, aby počáteční a koncový bod volné měřické
přímky byly blízko dahých bodů, aby jednak růst
koeficientů [poměr čtverců, délek stran] v rovnicích
pro střední polohové chyby nebyl velký, a aby také
zaměřeni urČOV;1cíchprvků na dané l>ody bylo co nejpřesnější. Potom bude voln<Í přímka prakticky- stej.
ného řádu jako přímka pevná.

4.2. Kvalitativní

analýza

trojúhelníkových

etězců
Tvarbvou tuhost řetězce můžeme rovněž posoudit
podle toho, jak se šíří střední polohové chyby. V "tva.
rot'é tuhosti" zde ovšem není zahrnut jenom'tvartrojúhelniků, ale i druh řetězce.
K základním rozborovým vzorcům (29) a (30)
přistoupí ještě t'zorec pro přepočet vlivu chyb v měře:ných úhlech při protínání vpřed na střední~ polohovou chybu ortogonálných souřadnic k pevné nebo vol·
né měřické přímce
---

m2

sin2 )'12

+

S2
S2
13 2 23

,

(31)

S12

kde It je střednlúhlová chyba (předpokládáme stejnou
c~biNršech úhlů), m je příčná odchylka na konci délky
výchozí strany, vychýlíme-li ji Q_ úhel It, e je radiái1
a)'12 je úhelproťnutí urcovacích směrů.

St2'

m2
sin")'12
neboť (1+ b2)

= _1__

SIn' f3 '
v lomené

(1 + a2)]. _1_.p,2=
2
RZ

.8~8 ,

sm'

e

f3

[Sin ex sin /J
sin (ex - f3)

st3 +
St2

,)2

=

S~8

(1'+'a2) = _1_

..!-.

sIn "ex ' R2 "
a sin2 (x -:- p)

se

rovná výrazu
závorce
=
. 2'
I
= sIn )'12'
, Rozbor šíření středních polohových chyb sledujeme v rozměru výchozí strany (tj. střední polohové
chyby výchozí dvojice bodů považujeme za pulové).
Pak bude střední polohová chyba v i-tém bodě dána
vzorcem

Mf

==

ki·m2 (nebo Mi

= Vki'~)'

/(32)

kde koeficient k (nebo Vki) nazýváme tvarovým koe.
ficientem bodu řetězce. Je to kOEficient závislý ovšem
jak na tvaru trojúhelnik,ů, tak i na druhu řetězce
a poloze bodu v řetězci.
'
.
4.21. Trojúhelníkový

řetězec

Sledujme růst koeficientu ki v řetězci, znázorněném
na obr. 811,. Dé~ky stran tohOto ideálního řetězce (ideál.
ního jen z hlediska provedení rozboru, nikoli optimálního z hlediska přemostil jsou rovné délce výchozí
strany nebó jejímu násobku odmocninou ze dvou.
Úhel protnutí je 50g nebo IO'Og.
Označíme-li obecně Indexy bodů d,olní řady na
obrázku, tj. lichá čísla píEmemm Z, sudá (body horní
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Obr.

I

Bod

ki
8a

I

Vki
Vki: Vk,,%
ki

I

I

Vk

8b

Vki: Vkn%
k.
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I

O
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Pro řetězec na obr. 6
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s, můžeme pro koeficienty napsat

k,

= 2 k':-2

k -

'i -

8-1

40

53

100

lIodnoty koefici~ntů a jejich další odvozeniny
jsou opět uvedeny pro body podle obr. 8b v tab. 5.
b) Pro řetězec typu-"vpřed
Hansen" podle obr. 8c
začínající a končící na dvojici bodů, na nichž nebyly
měřeny úhly, platí obdobně vzorce (35) a (36~, avšak
čísla bodů, na nichž je nebo není měřeno jsou posunuta.
V;ypočtené koeficienty jsou opět zapsany v tab. 5.

+2

[podle rovnic (29), (31) a (32)].
Koeficienty) )li sestaveny v tab. 5 v prvém řadku.
V druhém řadku jsou uvedeny odm:>cniny a V' třetím
procenťualní poměr odmocnin k odmocnině koeficientu
posledního bodu řady. Hodnoty v třetím'řadku mohou
být použity pro rozdílení odchylek v jednotlivých
řadach bodů.
4.22. Řetězec typu ,,'ťpřed

18

+.

+ k'-l + 6

+2 k

k8-2

O

+ Hamen"

a) Sledujme nejdříve řetězec podle obr. 8b, podle něhož
jsou na výchozí ilwnečné dvojici daných bodů měřeny
úhly.'
\
Pro koeficienty ki = k" = k"+l> kde n značí licha
čísla bodů, na kterých nebylo měřeno (počínaje číslem
3), bude mít rekurentní vzorec tvar

Z porovnaní ho4not koeficientů v tab. 5 je vidět,
že u stejně rozložených bodů dava řetězec typu
"vpřed
Hansen" s měřením na daných bodech
odmocniny koefiC'ientfl.až 1,4krat a se zpětným při.
pojením na dané body až 1,8krát větší než v běžném
trojúhelníkovém řetězci. To znamena, že při požadavku
stejné kvality výsledků je ~etězec typu, ,vpřed
Hansen" pou~itelný buď na polovičním rozsahu, nebo
s dvojnasob větší přesností měřených úhlů.

+

+

\

4.23. Kvalitati,/!ní analýza řetězce typu "vpřed
sen" obecného tvaru*)

+ Han-

V předchozím oddíle jsme si úlohu zjednodušilí
volbou zidealizovaných obrazců, abychom mohli učinit kvalitativní porovnaní řetězců typu ,'!vpřed +
Hlllsen" s obvyklým trojúheluíkovým řetězcem.

+-

Pro koeficienty ki = k," = km+l> kde m Zfi<tčílicha
čísla ~dů, na kterých bybm'SbnJ
km
2(km-2
6)
(km-:I
6) = 3km-2
18,
"=

neb::Jť je k"-2

+

+

= k"-I a km-2

+

= km-I'

+

(36)

O) Kvalitativní analýzu provádíme jen při zkoumání tvarové
tuhosti řetězou. V bllZnépraxi jen dbáme, aby délky stran nebyly
příliš rozdílné a úhly protnutí 111enšínet asi 30g•
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Nyní uveďme p~stup, jak stanovit tvarové koeficienty' a pro sudé
• u řetězce ob~cného tvaru.
lk.
V pozorovacím plánu (z něhož je obr. 6 výtahem)
8('+1). (.+2)
zapíšeme u všech stran poměr délek stran k základně
8r.+l). <.+2)
1
protínání a u základen protínání, k výchozí' straně \
'--2--'~
8
•
SIn
y.
1
2
řetězce. Délky zjišťujeme jen graficky a poměry určí·
me logaritmickým pravítkem jen na jedno, nejvýše
Teprve potom po dosazeni do rovnice (30) dosta.
2 desetinná místa.
neme vzorce pro koeficienty bodů, na nichž bylo měI
V trojúhelnících Hansenova protínání budou
řeno:
zapsány dva poměry, jednak k základně dané body,
na nichž nebylo měřeno (na obr. 6 čárkované), jednak
k základně, na níž bylo ml:ířeno (na obr. 6 plně vytažené). Poměry jsou zapsány vždy blíže k základně,
k níž se vztahují.
Kromě toho jsou na plánu ~apsány v kroužku
hrubé hodnoty sinů úhlů protnutí. "Tyto hodnoty
zjistíme tak, že si od bodu na jedno rameno úhlu nane·
seme jednotku (např. 1 cm) a v měřítku této délky
8r.:.....2) ••
odměříme kolmici, spuštěnou z koncového bodu jed.
k. = 8r.-z)', <'-3) (k(~-3)
lk(.-s»)
notky na druhé rameno.

=[-;;~+

+

Pro výpočet koeficientů bodů, určených Ilrotíná.
ním vpřed, t.j. koeficientů u bodů na nichž není měře- ,_
no, bude:
'
Pro lichá čísla bodů podle obr. 6:
k'l

=

22'

81• <I-I)

k (1-2)

2

+'

8<1-1).<1-2),

+

81•(1-2)

2

+

2
2
2
81. <I-I)
81,(1-2) • 8(/--1),<1-2)
2
2"
8(1'::"'1),
(1-2)
81)2

2

k'• --

k

8••(.-2)

2

k (1-1)

+

8<1-1).(1-2)

('-3)

+

8(.-2).'.-3)

,___

2
8•• <'-3)

2

1

SIn

k

2

(37)

YI

(.-2)

Sr.-3)..
+ '2---

(38)

Ačkoli vzorce vypadají složitě, je interpretace
podle záznamu v pozorovacím plánu a v tab. 5 celkem
nenáročná.
Pro posuzování přípustnosti tvaru řetězce a me·
tody měření je vhodné srovnávat maximální hodnotu
/s maximální hodnotou
nějakého ideálního
obrazce, o němž víme, že je přípustný. (Např. v tab. 5
jsou uvedeny koeficienty pro ideální řetězec, složený
z rovnostranných trojúhelníků obr. 8d.)

Vk

Vk

+
Ekonomická hlediska při technickohospodářském ~pování, jakož i při jiných geodetický-ch pracích, vyžadují nekompro~isně prověřit také způsoby budování
bodového pole a jeho dalšího využíváni. To se ovšem
týká nejenom hustoty a způsobů stabilizace, ále také
metod měření, zejména jejich ekonomické a kvalita~
tivní stránky.
V praxi se někdy projevuje snaha měřítz kontrol.
ních důvodů co nejvíce určovacích prvků a co nejpřesněji. Ve skuteč~osti však takové měření bývá často
zbytečně nákladné a nepřináší ani kvalitativní zlepšení výsledku, nebyla.li při tom respektována tvarová
vhodnost obrazců a vhodnost metody. \
Pojednání v tomto článku má za oH zavádět i do
prací při podrobném měření a měření v podrobném
bodovém poli cílevědomý systém v používání ekono·
mických
metod se sledováním očekávané kvality
výsledku. Metoda volné měřické přímky a metoda
řetězců typu "vpřed
Hansen" dávají možnost
vyhnout se překážkám a využívat přirozených stabilizací a signalizací, čímž přispívají k ekonomice měření.
Při vhodné aplikaci nesnižují ani kvalitu výsledků.

+

,

PrO liché body
I

+, 1k('_2»)

8<.-2),
(.-3)

To jsou vzorce, li> kterými vystačíme při analýze
řetězce běžného trojúhelníkového typu, kdy jde jen
o protínání vpřed. S obeC\nými indexy vypadají složitě, v konkrétním případě se však jednoduše inter/ pretují. Prvé dva členypře::lstavují totiž čtverce poměrů, zapsaných u příslušných stran trojúhelníka,
násobených koeficienty protějších bodů. Třetí člen je
pak součet čtverců těch že poměrů, násobený čtvercem
poměru, zapsaného u základny protínání a dělený
čtver.cemsinu úhlu protnutí (zapsaného v kroužku).
Vzorce (37) a (38) jsou odvozeny ze vztahů (29)
a (31).
Pto koeficienty dalších bodů ř6tězúů typu
"vpřed +-Hansen" 'postupujeme při sestavení vzorců
po<;llevztahu (30). Nejdříve určíme pro předcházející
dvojici bodů ještě druh6u složku střední chyby vlivem
měřených veličin. V ndšem případě tedy pl10body, na
nichž nebylo měřeno podle vztahu (31) (y' značí úhel
protrrtltí v Hansenově obrazci).
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,
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+
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Skúsenosti Z mechanizácie a automatizácie
geodetických výpočtov u ÚGK Bratislava

Referát
prednesený
dňa 17. novembra
1965 na
semžnárž "Využžtže samočžnných
počltačov
v geodézžf, usporžadanom Kom/sžou pre geodézžlj a kartografžu prž Slovens~ej
a Krajskej
rade' ČSVTS
v Bratžslave.

T.:

SkúsenťJsti z mechanlzácie
a automatizácie
geodetických
uýpočtou u aGK BratislaL'u

Inž. Ján Kocián

Ústav geodézie a kartografie, Bratislava

I

sám od základu prepracovávať problémami automatizácie a vytvárať si vlastnú techniku spracovania geodetických výpočtov. Týka sa to najmli
zostavovania výpočtových programov.
1. 1. Zostavovanie
programov

OvoIl
Prvé kroky k mechanizácii geodetických výpočtov
urobil Ústav geodézie a kartografie
v Bratislave
v r. 1961, kedy sa pokusil v spolupráci s Ústredňou mechanizovanej
evidencie v Bratislave previesť výpočet súradníc bod ov určených pretínaním
nazad diernQštítkovým
počítačom Aritma T-520.
Tento pokus nebol úspešný a ukázalo sa, že diernoštítkové počítače nie sú vhodné pre riešenie
takých zložitých geodetických úloh, ako je pretínanie naz'ad.
'
Podobne ako iné ústavy zaviedli srne v r. 1963
výpočet tachymetrických
zápisníkov na počítači
Aritma T-520. Tentb pomerne jednoduchý výpočet
je zvládnutefný pre diernoštítkový počítač, avšak
pri kalkulácii nákladovosti vychádza, že je takmer
rovnako nákladný ako rUčl1Ý výpočet. Pri výpočte
10000 položiek začíatkom roku 1964 bol vyčíslený
ekonomický efekt len 350 Kčs.
'nie
Z uvedených príkladov vyplýva, že pre podstatné zhospodárneníe
geodetických výpočtov sú potrybné účinnejšie prostriedky výpočtovej techniky,
á to samočinné počítače. Ústavusa naskytla príležitosť využit túto novú výpočtovú techniku, keď
koncom rOku 1961 bol v Bratislave inštalovaný
lt'vý samočinný počítač LGP-30 u výpočtového
strediska n. p. Hydrostav. Už v r. 1962 započali
sme na tomto samočinnom počítači konať výpočty
pre topografické mapovanie 1:5000 a 1:10000. Neskoršie začali sme využívať aj ďalší samočinný
,počítač ZRA 1, inštalovaný na Ústave mechaniky
a autómatizácie Slovenskej akadémie vied. V roku
1963 začali sme spracovávať aj výpočty pre technickohospodárske
mapovanie
a teraz prevážnu
časť geodetických výpočtov spraiovávame
na samočinnom počítači.
1. Organizácia prípravných prác pre geodetické
výpočty na samočinných počítačoch
Vzhfadom na to, že ústav zabezpečuje výpočty na
samočinných
počítačoch
kooperáciou
s cudzími
výpočtovými strediskami, musí sa tejto okolnosti
prisposobiť organizácia výpočtových prác, na}ma
. však prípravných prác, do ktorých mažeme zahrnúť
zostavovanie výpočtových programov a prípravu
podklad ov pre výpočet, podfa ktorých sa dierujú
vstupné údaje pre, počítač.
Zavádzanie automatizácie geodetických výpočtov je charakterizované
tým, že výpočty, nie sú
sústredené na jeden typ počítača. Každá geodetická zložka, ktorá mala zaújem b výpočty na samočinnomYQčítači, bola nútena použiť ten typ počítača~ ktorý jej bol prístupný a na ktorom si kooperáciou
s príslušným
výpočtovým strediskom
mohla zabezpečit potrebný strojový čas. To malo
ovšem za následok, že sa nemohli vzájomne využívať získané skúsenosti a preto sa každý musel

výpočtových

Prvý program pre náš ústav pre počítač LGP-30,
a to na výpočet súradníc a výšok vlícovacích bodov pre topografické mapovanie, vypracoval programátor výpočtového strediska na podklade námi
dodanej matematickej formulácie úlohy a blokovej
schémy. I keď sa podfa tohoto programu počítalo
takmer celý rok, mal niektoré nedostatky. Bol vypracovaný v pohyblivej rádovej čiarke, čo malo za
následQk pomalosť výpočtov (počítač LGP-30 nemá
vstavanú pohyblivú rádovú čiarku) a stratu presnosti na poslednom rádovom 111ieste výsledkov. Program mal určité nedostatky aj z geodetického hladiska, ktorýmprogramátor
výpočtového strediska matematik sa nemohol vyhnúe Preto sme v r. 1963
na našom ústave prepracovali
tento program do
pevnej rádovejčiarky.
Dosiahli (sme zrychlenie výpočtov 2,5krát '(včítane vstupu a výstupu), zvýšepresnosti výpočtov a odstránili sme aj nedostatky z hfadiska geodetického.
Na základe získaných skúseností vypracovali sme
aj ďalšie programy v pevnej rádovej čiarke, ktoré
mali slúžiť pre výpočty pri technickohospodárskom
mapováni, a to pre výpočet pretínanía napred
z uhlov, pretínania nazad a trojuholníkových reťazcov.
Ďalšie výpočtové stredisko, zriadené v Bratislave
v r. 1962 na Ústave mechaniky a automatizácie
SAV a vybavené samočinným počítačom ZRA 1,
prejavovalo hned od 'začtatku snahu získať externých užívatefov počítača a za tým účelom poriadalo kurzy programovania, Využili sme túto možnosť, lebo sa ukazovalo, že počítač LGP-30 nebude
možné trvale používať pre naše účely. Od r. 1963,
kedy sme naviazali spoluprácu s výpočtovým strediskom SAV, zostavili srne vopred programypre
počítač ZRA 1 na ďalšie výpoěty pre THM, ktoré
sme nemali naprogramované
na počítači LGP-30.
Postupnl;l sme prepracovali aj programy zost~yené
pre počítač LGP-3J, zdokonalovali sm,e na základe
skúseností, získaných pri výpočtoch, skoršie zostavené pJ;'ogramy a zostavovali srne programy pre
ďalšie druhyvýpočtov,
ako ich výrobné zložky
uplatňovali.
.
Zdokonalovanie programov neprejavovalo sa len '.
v tom, aby úpravami programu sa výpočtový postup
skracoval, ale hlavn.e v tom, aby podklady pre výpočet boli čo najjť1dnoduchšie, aby sa čo najviac
redukovali dierovacie práce a aby výstup výsledných hodnot bol čo najprehfadnejší.
Pri výpočtoch
podfa zostavených programov sme zistili, že niektoré úlohy neboli vhodne formulované pre počítač.
Napr. pre počítač LGP-30 sme mali zostavený program na výpočet jednoduchého
trojuholníkového
reťazca. Taký typ reťazca sa však v praxi vyskytuje zriadkavo. Častejšie sa vyskytujú zložitejšie reťazce. Predpis výpočtu takýchto reťazcov podfa
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schémy pre jednoduchý reťazec robil však ťažkosti. Ďalej sme mali zostavený pre počítač ZRA 1
ptogram na výpočet postupného. pretínania Durnevovou metodou. Predpis vÝPQčtu podla tejto metódy bol zložiťý, a preto v praxi nenašiel uplatnenie.
Namiesto uvedených
dvoch program Ov zostavili
sme pre počítač ZRA 1 nový program na výpočet
obecného trojuholníkového
reťazca, podla ktorého
možno počítať všechny typy reťazca, včítane postupného pretínania
Durnerovou metodou, ktoré
možno rozložiť na dva obecné trOjuholníkové reťazce.
VYl,lžívajúc získaných skúseností snažili sme sa
pri zostavovaní nových programov programovaciu
prácu čo najviac zjednodušiť. Osvedčil sa "staveb niéový" system zostavovania
program ov'. Spočíva
v tom, že úlohu rozložíme na niekolko jednoduchších výpočtov, ktoré sa niekolkokrát opakujú. Pre
tieto výpočty sa zostavia podprogramy. Hlavný program je potom jednoduchý a .podla potreby sa doň
začleňujú jednotlivé poprogramy.
Teraz používame tieto programy geodetických
výpočtov pre samočinný počítač ZRA 1:
Pretínanie napred z uhlov
Pretínanie napred zo smerníkov
Pretínanie nazad
Obecný trojúholníkový reťazec
Polygonové ťahy s bodmi určovantmi postupným pretínaním
Polygonové siete
Helmertovu transformáciu súradnic
Výpočet súradnic podrobných pqlohopisných bodov a analytický výpočet plOch; tento programmože
slúžiť aj na výpočet meračskej
siete pri podrobriom meraní.
Každý zostavený výpočtový program pred použitím pre praktické výpočty musí byť dokladne odladený, to znamená, že musí byt vyskúšaJ;láspravnost výpočtu v celom rozsahu programu. Nestačí
správnosť programu overiť výpočtom jednoho prikladu. Pre zabezpečenie
správnosti
výpočtového
programu je potrebné overiť ho výpočtom viacerých kontrolných príkladov, u ktorých poznáme výs~edky aj medzivýsledky, a ktoré vyčerpajú všetky
možné alternativy, ktoré sa mažu pri výpočte podIa programu vyskytnút.
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priamo pracovníci, ktorí vykonávajú meračské práce v teréne. Pre vyplňovanie každého formulára je
stručný písomný návod so vzorom. V tab. 1 je
ukážka podkladu pre výpočet polygonových ťahov
(sietí) na samočinnom počítači ZRA 1. Podklady
pre výpočet sústreďuje samostatný
mechanizátor
ústavu, ktorý ich po skontrolovaní odovzdá výpočtovému stredisku na vydierovanie.
Už pri zostavovaní výpočtových programov snažili sme sa o to, aby podklady pre výpo~et boli čo
najjednoduchšie a tým aj dierovanie podsfatne ufahčené. Podstatné zjednodušenie podkladov u niektorých výpočtov sme dosiahli tým, že pre územný celok, pre ktorý sa robili naraz výpočty, sl!-vyhotovil
zoznam súradnic bodov, na ktoré sa pripojovali
určované body. Tieto body sú v zozname označené
adresami súradnícx,
y. V podkladoch pre výpočet
jednotlivých bodov sa potom neuvádzali súradnic:e
východiskových bodov, ale len ich adresy (pozri
v tab. údaje o pripojoyacích a orientačných bodoch
polygonového ťahu). Llalš1e zjednodušenie nastalo
tým, že sa v podkladoch uvádzali len adresy súradníc x. Adresy súradníc y st počítač vYPQčítal sám,
lebo tieto sa lišia o konštantnú \hodnotu OG adries
súradníc x. Takéto zjednodušovanie podkladov pre
výpočet bolo práve možné u počítača ZRA 1, ktorý
má špeciálne inštrukcie, pomocou ktorých maže
pÓllžívať adresy 2. rádu.

2. 2. V Yh o t o v o van i e pod kl a d o v p r e v ýpočet
a dierovanie
vstupných
3. výpočty na samočinných počítačoch
hodnot
/
3. 1. O r g a n i z á c i a k o o per á c i e s v Ý p o oNakolko ústav nemal vlastné dierovacie zariadetovými
strediskami
nie, bol odkázaný na to, aby vstupné .údaje pre
výpočet sa dierovali na príslušnom výpočtovorn
Kooperačné
vzťahy s výpočtovými
strediskami,
stredisku jeho pracovníkmi. Nemohol pr«;lto zaviesť
konkrétne teraz s výpočtovým strediskom Ústavu
dierovanie priamo po dIa zápisníkov, ako to prakmechaniky a automa1izácie SAV, nie sú upravené
tizujú na niektorých
geodetických
pracoviski1ch,
hospodárskymi zmluvami. výpočtové stredisko poale vyhotovuje osobitné podklady pre výpočet na
skytuje ústavu strojový čas v rámci volnej kapaformulároch
dohodnutých
vopred s výpočtovým
city a doteraz mohlo vždy naše požiadavky splnit.
strediskom: Formuláre sú tak volené, aby aj naši
výpočtové stredisko dieruje vstupné údaje podla
technici snadno pochopili sposob vyplňovania. SÚ dodaných podkla.dov a' tiež skontroluje vydierované
preto v záhlaví označené popisom podobne ako
štítky. Samostatný mechanizátor
len skontroluje,
ostatné geodetické formuláré. Do formulárov sa
či súbory štítkov sú úplné a či bol dodržaný správzapisujú len údaje, ktoré sa budú dierovať. Ak pre
ny sled dierovania.
našu kontrolu je potrebný zápis piektorých údajov,
výpočty nasamočinnom
počítači koná samostatkt~
sa nemajú dierovať, sú kolonky v ktorých sú
ný mechanizátor ústavu za prítomnosti
operátora
takéto údaje uvedené, krížom prečiarknuté.
výpočtovéhp strediska. Prítomnosť pracovníka ústaÚdaje vo formulároch sú tak usporiadané, že sa . vu pri výpočtoch je potrebná z toho dovodu, aby
vedel posúdiť, či výpočet prebieha správne. Nakordierujú alebo po stípcoch zfava doprava a v kažko sa jedná o špeciálne výpočty roznych druhov,
dom stípci zhora dolů, alebo po riadkoch a v kažoperátor výpočtového strediska by nevel sám podom rfadku .zlava doprava. Podklady vyhotovujú
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strehnúť nesprávny priebeh výpočtu, který by mohol nastať v dasledku vyskytnuvšej sa poruchy počítača, prehliadnutej chyby v dierovaní alebo v podkladoch a mohli by nastať značné národoho~podárske škody, ak by nesprávny
výpočet prebiehal
dlhší čas.

podla jednotlivých úloh a nalepí sa ako doklad
o výpočte do formulárov, na ktorých sú vyhotovené podkladv: pre výpočet.
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3. 2. K o n t r 01 y
správnosq

P rez
a bez peč e n i e
výpočtu

Skar ako zač~eme spracovávať niektorý výpočet
na samočinnom' počítači, musíme ma.ť istotu, že po-.
čítač počíta správne.' Za tým účelom máme.u kaž-'
dého programu jeden aleboniekofko
kontrolnych
príkladov, u ktorých poznáme výsledky. SÚ to obyčajne tie isté príklady, ktoré sa používali pri Odi
ladovaní programu. Pr.eto po zapamataní programu
do hlavnej pamHti počítača počítajú sa ako prvé
kontrolné priklady, a len po porovnaní vypočítaných hodnot s kontrolnými
údaj mi prikroči sa
k vlastnému výpočtu zadaných úloh. Aj po dobu
výpočtu, najma keď· je zadané vačšie množstvo úloh
a máme pochybnosti o bezporuchovom chode počítača, dáme znOvu počítať kOntrolné príkl~dy,
3. 3. V Ý s tup

v Ý s led n Ý c h hod n a t

výstup' výsledných
hodnat musí byť prehradne
usporiadaný, aby pracovníci, ktorí preberajú výsledky výpočtov, bez ťaž!<ostí pochopili, čo jednotlivé údaje znamenajú. U počítača LGP-3Dsa výsledky písali' elektrickym písacím strojom na široký
pás papiera, a bolo preto možné výstup usporiadať
prehladne do stipcov vedla seba. Naviac sa mohli
\ !~dnotlivé údaje odlíšif aj farbou (červenou alebo'
mernou). U počítača ZR'é\1 výsledky tlačí riadkcivá
tlačiareň na úzky pás papiera do jednoho stlpca, a
len jednou farbou. Prehladnosť výsledkov sa maže
preto dosiahnúť len usporiadaním čísiel do skupiniek, ktoré sa· oddelujú menšími alebo vačšími
medzerami. 'Pri výstupe nechávame okrem, výsledkov výpočtov podla potreby tlačit aj zadané vstupné údaje (ťj. súrb.dnice pripojovacích bodov, merané uhly a dlžKY ap.) kvali kontrole, či vstupné
údaje boli správne vydierované, prípadne, či boli
správne zapam!i.tané do pamati počítača. Takto je
výstup usporiadaný najma u úloh, u ktorých nie sú
žiadne kontroly správnosti vypočítaných
hodnoť.
Pri výpočtoch, ú ktorých stí razne kOntroly, napr.
súradnicový uzáver trojúholníkov~ho reťazca, uhlový a súradnicový uzáver polygonového ťahu, vypisujú sa tiež skutočné odchýlky v uzáveroch a maximálne prípustné odchýlky, stanovené meračskými inštrukciamí. V prípade, že niektorá odchýlka
prekračuje stanovené
kritérium,
počítač výpočet
preruší a/rejde
na výpočet ďalšej úlohy. Výpočet
maže ted prebehnúť do konca len. v tom prípade,
ak všetky kritéria kontroly sú splnené. V takom
prípade aj vstupné údaje danej úlohy boli správne
a boli tiež s~rávne zapaníatané do pamati počítača.
3. 4.

O d o v zdá van i e
tov
výrobným

v Ý s led k o v
zložkám

v Ý p o č-

Výsledky výpočtov zbežne prekontroluje samostattý mechanizátor ústavu a zašle ich spolU s podkladmi pre výpočet príslušnej výrobnej zložke. Pri
tom -upozorní na pripadné mer':!-čské chyby alebo
lné nedostatky v podkladoch, v dasledku ktorých
neboli niektoré úlohy vypočítané. Výrobné zložky,
ktoré zadávajú výpočty pre samočinný počíta~, majú vzory výstupov pre všetky druhy výpočtov, aby
sa v dodaných výsledkoch výpočtov snadno orientovali. Páska s výstupnými hodnotami sa rozstrihá
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a automatizácíe
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4. Rozbor výpočtov na samočinných poěítačoch
z hl'adiska požadovanej presnosti geodetických
výpočtov
Pri výpočtoch na samočinných
počítačoch mažu
vznikat razne chyby, a to jednak hrubé, zapriCinené nejakými závadami vo výpočtom programe a
v podkladoch pre výpočet alebo poruchami počítača, jednak menšie ch~by, čiže nepresnosti v posledných miestach výsledných čísiel, ktoré majú svoj
pavod v omedzenom počte miest registrov počítača,
rešp'. buniek hlavnej pamHti.
Hrubým chybám vo výpočte sa možno vyhnúť
tým, že sa výpočtový program dakladne odladí, vy~
hotoveniu podkladov. pre výpočet sa venuje zvýšená pozorn03ť a bezporuchovosť počítača sa preskúša kontrolnými príkladmí. Samočinné počítače majú
omedzený počet miest registrov, resp. buniek hlavnej pamHti podobne, ako, u obyčajných počítacích
stroj ov je omedzený počet miest nastavovacieho
pora, otáčkového počít\ldla' a výsledkového počítadla. Nesprávnou manipuláciou pri výpočte sa maže
stať, že vo výsledkovom počítadle vypadnú číslice \
vlavo, tj. najvyššie rády čísla, alebo číslice vpravo,
tj, najnižšié rády čísla. PodobnÝ prípad maže nasťať aj u samočinných počítačov. Ak pri výpočte
vypadnú číslice na favom okraji čísla, hovoríme, že .
nastalo preplnenie. Počítač v tomto prípade ihneď
zastaví výpočet. Toto maže nastať pri výpočtoch
v pevnej rádovej čiarke.
/
Pri výpočtoch v pohyblivej rádovej čiarke počítač si sám posunuje výsledné číslá v registre tak,
aby prvá platná číslíca hOla vždy na ravom okraji.
Privýpočtoch
v pevnej rádovej čiarke možno zabránit vypadnutíu najvyšších rádov čísla (preplneniu) alebo potrebných rádov čísla vpravo jednak
tým, že vo výpočtovom programe neprogramujeme
potrebné posuny čísla v registre vpravo alebo vlavo v priebehu výpočtu podla predpokládaných
absolutných ~odnat medzivýsledkov a jednak tým,
že vstupné údaje redukujeme o najvyššie rády, ktoré
sa nezúčastnia na výpočte. Napr. súradnice bodov
mažeme redukovať o miliónové a stotisícové hodnoty, ovšem za predpokladu, že u všetkých súradníc sú rovnaké.
.
Pri výpočte v pohyblivej rádovej čiarke maže
tiež niekedy dojsť k preplneniu, a to vtedy, keď absolutná hodťlOta čísla prekročí určitú maximálnu
hodnotu stanovenú osobitne pre ten ktorý počítač.
Pri geodetických výpočtoch k takýmto pripadom
dochádza zriedkavo, a to vtedy, keď sú chyb ne zadané vstupné hodnoty a pri výpočte dojde k delenÍll nulou alebo číslom blízkym nule. Častejšie však
maže dojsť k stratám číslíc v najnižších rád ach, a to
vtedy, keď pri výpočte vznikajú vefké čislá, tj. o niekorko rádov vačšie, ako bolí vstupné údaje. Toto
može presnosť výsledkov nepriaznivo ovplyvniť vtedy, keď pri ďalších výpočtových clperáciach sa robia rozdiely takýchto velkých čísiel, čím vznikajú
zase malé číslá, ovšem ich najnižšie rády v takom
počte, kofko vypadlo pri vzniku velkých čísiel,
nie sú už spolahlivé. Tak napr. pri analytickom
výpočte plOch počítame súčty súčinov "'n (vn + 1 II" T I), prípadne
v" ('"'" -1 - "'" + J). Jednotlivé súčiny
mažu byť až o 2 rády, niekedy dokonca' o 3 rády
vHčšie ako súradnice x, y. Ak by súradnice x, y zaberalí celú kapacitu registrov, v uvedených súči-
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noch sa možu stratiť stůt1ny, desatiny a prípadue
aj jednotky, To znamená, že plochy by neboli vypočítané s presIlostou ani na m2•
.
Pri bežných geodetických výpočtoch podobné
prípady nastávajú zriedkavo a dá sa im obyčajne
vyhnút volbou vhodného algoritmu riešenia. Zo
vstupných údajov majú obyčajne najvačšiu hodnotu súradnice bodov. Vo vlastných výpočtoch však
operujeme prevážne so súradnicovými
rozdielmi
bodov, ktoré majú hodnotu o niekolko rádov nižšiu
ako súradnice, a nie je preto nebezpečle, že pri
výpočtoch sa znehodnotl icn presnost. Tym, že vstupnými údajmi neobsadzuje.ne celú kapacitu regist~
rov,zabezp~ujeme,
aby. sa presnosť výsledkov
v žiadnom pripade nezní žila. Tak'u počítača ZRA-1
je možné v bunkáG:h pamiiti ako aj v registroch zapísat v pohyblivej rádovej čiarke 9miestné dekAdické Číslá. To znamená, že súradnice bodov by sme
mohli zapamatať až miliónovými hodnotami. Tým,
žElsúradnice zapamatáme len so ~totisícmlými, prípadne desaťtisícovými hodnotami, vytvoríme rezervu 1-2 volných miest pre prípadné zvačšenie čísiel v priebehu'výpočtu,
a tak ze.bezpečíme presnost výsledkov na cm.
Pri analytickom výpočte plOch, ktoré sa bude
konať podla jednotlivých mapových listov, zapamataním súradníc vrcholov mnohouholnikov len s tisícov}imi hodnotami sa vytvorí rezerva troch vofných miest v registre, čím sa zábezpečí, aby plochy boli spolahUvQ vypočítané presne až na stotiny m2•
5. Ekonomický roz~r
počílal:ocll

o
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výpoětov

na samočinných

tom, že .výpočty na samočinných počítačoch sú
rýchlejšle :ako výpočty pri použití kalkulačných
strojov ručných alebo elektrických, nietsporu.
Vyhotovenie podkladov pre v}ipočet na samočinnom
počítači nie je o nič zložitejšie ako predpis výpočtu
pre spracovanie starým sposobom, ba vo vačšlne
prípadov je jednoduchšie, a tým aj rýchlejšie. Čas
potretmý 'na vydierovanie do diernej pásky, alebo·
dierných štítkov, predstavuje asi 5 % času potrebněho pre ručný výpočet. Pritom die!'ovanie konajú
pracovničky s nižšou kvalifikáciou, ako sa požadu;je od pracovníkov,
ktorí robia výpočtové práce.
Rozne kontrolné práce vyžadujú asi 3,5 % času potrebného na ručný výpočet. Samotný výpočet na samoči'1nom pdčítllčiu počítače ZRA 1 je asi 150krát
t'}ichlejší ako ručný výpočet.' To je ovšem za predpokladu, že v}ipočtové práce sú dobre organizované, tj. počíta sa 'naraz dostatočné množstvo prípadov a podklady
pre výpočet neobsahujú vefkp
množstvo chýb.
Je ovšem potrebné skúmať, či aj z hfadiska celkovej nákladovosti je výpočet na samočinných počítačoch lacnejší ako ručný výpočet vzhladom na
pomerne drahý strojový čas samočinných počíta'
čov. U počítača ZRA 1 jedna hodina výpOČtOVistojí
433 Kčs. Ak k tomu pripočítame 7,5 hodiny dierovacích prác - 90 Kčs a 5 hodín kontrolných prác
- 125 Kčs, bude celkový náklad na výpočtové práce. ktoré samočinný počítač spracuje za 1 hodinu
655 Kčs.
Za jednu hodinu možno na samočinnom počítači
ZRA 1 urobiť toto množstvo výpočtm(:
400-500 kombinácii pretínania naprt!d zo smerníkov,
300 kombinácii prE!tínania nazad,
700' bodov Helmertovej transformácie,
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200.,...300bodov trojúhOlníkových reťazcov alebo polygónových ťahov,
400-500 meračských bodův alebů rayůnov.
Náklady na ručný výpočet uvedených prípadov
jednotlivých výpočtov obnášajú asi 2000 Kčs. To
znamená, že náklady na výpočty na samočtnnom
počítači obnášajú asi jednu treti'nu nákladov,po,
trebn}ich na ručný výpočet. Podobný pomel' S8 iavil
aj pri v}ipočtoch na samočinnom počítači LGP·30.
Tento počítač je asi 2-3krát
pomalší ako počítač
ZRA 1, avšak jedna hodina výpočtov stojí len 200
korún.
'
V počiatkoch zavádzania automatizácie
geodetických v}ipočtov panovala mienka, že na samočfitc-'
ných počítačoch budú rentabilné len zložitejšie výpočty. Skúsenosti však ukazujú, že rovnako rlmtabilné sú aj jednoduché v}ipočty, ako napr, pretínanie napred, meračské priamky, transformácia
súradníc ap. Je len potrebné, aby sa týchto výpočtov. spracovávalo naráz vačšie množstvo.Zaleží Uež
na tom, aby vstup daných hodnot a výstup výsledkov bol čo najjednoduchší, lebo práve vstup a vý~
stup pri jednOduchých výpočtoch zaberá naivlac
času.
Výhody automatizácie
geodetických
výpočtov
vyniknú najma vtedy, keď je potrebné výpočty vykonat. ešte v letnom období, čo sa spravidla vyskytuje u bodov bodového pora~ Automatizáciou výpočtov sa pracovníci odb"remeňujú od kancelársk}ich
prác a na miesto nich m6žukonať
polné práce,
ktoré prinášajú vyššiu produktivitu práce ako kancelárske práce.
6. Zhodnotenie jednotlivých poěítaěov z hfadiska
požiadavkov pre geodetické výpoěty
výpočty, ktoré sa v bežnej geodetickej prax:i vyskytujú, sa vyznačujú svojou jednoduchosťou a masovým výskytom. Len niektoré špeciálne výpočty,
napr. z analytickej
aerotriangulácie,
geodetickej
astron6inie, sú zložitého charakteru a nevyskytujú
SR v masovOm meradle.
Spracovanie bežných geodetických výpočtQV na samočinných počítačoch je
preto charakterizované
krátkym vlastným výpočtovým časom, avšak naproti tomu značnými požiadavkami na vstup a výstup. Dkrem toho výstup
počítača má umožniť, aby výsledky výpočtov boli
prehYadne usporiadané. Zavádzanie komplexnej mechanizácie v geodézii si vyžaduje, aby v}isledky
jednoho výpočtu mdhli sa využiť bez akejkofvek
ďalšej prípravy; alebo len s minimálnou úpravou
pre ďalšie výpočty, alebo iné mechanizované spracovanie, napr. zobrazenie na automatickom
koordinátografe. Z týchto hladísk zhodnotím vopred počítače využívané na našom ústavě:
'.
Počítač LGP-30 patrí medzi najmenšie počítače
s výpočtovou rýchlosťou niekolko desiatok až niekolko stoviek operácii za sekundu (v pevnej rádovej čiarke). Vstup tvorí fotoelektrický
snímač
diernej pásky s rýchlosťou snímania asi 200 slov za
minútu (v desiatkovej sústave), čo je pomerne pomalý vstup. výstup je cez elektrický písací stroj
srýchlosťou
10 úderov za sekundu a umožňuje
výsledkY výpočtu velmi prehladne usporiadať. Je
možný tiež výstup na diernu pásku. Počítač používa šeststopú diernil pásku, z ktorej predbežne nie
je možný prevod na dierné štítky alebo na paťstopú diernupáskll;
a preto výstup na diernej páske
sa nedá použiť ako vstup pre spracovanie na iných
mechanizačných prostriedkoch. Pra geodetické vý-
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počty masového charakteru nie je tento počítač
príl1š vhodný vzhfadom na pomalý vstup a výstup.

diernej pásky je 140 znakov za sek. výstup je cez
rýchlodierovač diernej pásky s rýchlosťou dierovania 25 znakov/sek, alebo cez dierovač dierných
štítkov. Pre rýchly vstup a výstup je vhodný pre
geodetické výpočty masového ·charakteru. PiHstopá
páska umožňuje automatický prenos údajov z dierných štítkov alebo opačne z diernej pásky na dierné štítky, čoho sa zase maže využiť pre ďalšie
spracovanie výsledkov výpočtov na diernoštítkových strojoch alebo automatickom koordinátografe.

Počítač ZRA 1 sa radí medzi malé samočinné po~ítače. Pracuje v pevnej aj v pohyblivej rádovej
čiarke. V pohyblivej rádovej čiarke spracuje 150 až
180 inštrukbii za sekundu čo odpovedá asi 500 operáciam jednoadresového počítača. V pr1emere je je.. ho operačná rýchlosf asi 3-4krát vačšia ako u pocítača LGP·30. Vstup do počítača sa uskutočňuje
cez snímač dierných' štítkov, ktoré sníma rýchlosťou 80štítkov
za minútu. Údaje sa dierujú do 80
stlpcových dierných štítkov systému IBM, v ktorých sa nevyznačujú v st1pcoch, ako jť;lto obvyklé
u diernoštítkových
strojov, ale v riadkoch. Stftok
má 12 riadkov a na každom riadku sa maže vyznačiť 1 slovo. Toto neobvyklé vyznačovanie údajov
v diernom štítku má tu výhodu, že sa lepšie vy'užije jeho kapacita. - pojme asi 2,5krát viac údaJOv ako pri normálnom vyznačovaní v stlpcoch a
tým sa zrQchl.i vstup, ktorý je asi 4-5krát
rýchlejší ako u počítača LGP-30. Na druhej strane má však
nevýhodu v tom, že všetky údaje sa musia dlerovaf
ručne a nie je možný mechanIcký prenos zo štít'kov pre diernoštítkové stroje, alebo z ďalekopisnej
diernej pásky, ako aj opačný prenos. výstup u počítača ZRA 1 tvorí len (izka riadková tlačiareň, ktorá pracuje rýchlosťou '140 riadkov za minútu. výstup je asi 2,5krát rýchlejší ako upočítača
LGP-30,
avšak na druhej strane nle'je možné usporladať ho
, tak prehladne.
Počítač ZRA-1 má velké operačné možnosti. Ma
lndexregistr,ovú modif1káciu adrles, čo umožňuje
velmi snadno programovať cyklické výpočty, ktoré
sa často vyskytujú v geodetlckej praxi. Ďalej má
možnost používať adresy 2. rádu tj. adresy adries.
Qperácie s adresami 2. rádu majú ten praktický význam, že uÍahčujú vyhotovovanie podkladov pre vý" počet rozsiahlejších sietí bodov a umožňujú bez zásahu operátora a prerušenia výpočtu použiť vypočítané body ako výcho.(li~kové body pre výpočet
dalších bodov. Postupuje sa pr1tom tak, že pred
výpočtom sa uložia do hlavnej pamlitI súradnice východiskových bodov (prípadne aj pripojovacie smerníky) z celého územia, pre ktoré sa koná výpočet.
Súčasne sa rezervujú.v pamatI miesta pre ukladanie súradníc vypočítaných bodov, prípadne aj vypoči'taných smerníkov.
\
V podkladoch pre výpočet jednotlivých bodov
alebo ťahov sa neuvádzajú priamo súradnice
východiskových bodov ale len adresy bunI-ek, v ktorých sú uložené. Takto sa mažu vyhotoviť podklady
pre také úlohy, pre ktoré nie sú ešte vypočítané
súradnice východiskových bodov, alebo pripojovacie smerníky. Pre výhody, ktoré poskytuje operačIfý kad a pre rýchlejší vstup a výstup, je počítač
ZRA-1 vhodnejší pre geodetické výpočty ako počí~
tač LGP-30. Nebol by však vhodný pre výpočet súradnic avýšok podrobných bodov, ktoré by sa mali
podla vypočítaných súradníc vynášať na automá:~
tickom koordinátografe, lebo ich vypočítané súradnice by sa i museli ručne vydierovať do dierných
štítkov alebo diernej pásky.
Z ďalších počítačov používaných v našej reppblil~e dotknem sa stručne
počítačov
NATIONAL
ELLIOTT 803 a MINSK 2/22. Počítač NATIONAL
ELLIOTT 803 patrí inedzi malé samočinné počítače.
Jeho operačná rýchlosť je rovnaká alebo o niečo
vyššia ako u počítača ZRA-l, Vstup tvorí rýchlosnímač paťstopej diernej pásky, alebo snímač 80
st1pcových dierných
štítkov. Rýchlosť snímania

Počítač MINSK 2/22, najma VQ verzii 22 možno
zaradiť už medzi stredné samočinné počítače. Jeho
operačná rýchlosf je 5000-10000
operácii za sekundu. Vstup tvorí fotoelektrický sniJIlač paťstopej
diernej pásky s ·rýchlosťou snímania 800 znakov
za sekuildu. Typ 22 má aj snímač dierných štítkov.
výstup je cez dierovače diernej pásky, ktoré mažu
byť pripojené dva na nezávislých výstupných ka~
náloch. Dierovač ty'pu FACIT má rýchlosf dierovania 150 znakov ta sekundu a pracuje v medzinárodnom dialnopisnom
kóde, dlerovač pr~ výstup
v kóde počítača pracuje rýchlosťou 20 znakov za
sekundu. Okrem toho typ 2 má výstup tiež cez úzku
riadkovú rýchlotlačiareň
s rýchlosťou tlače 20 riadkov za sekundu. Typ 22 má šir-Okú riadkovú tlačiareň abecedne číslicovú so 128 znakmi v rladku
s rýchlosfou tlače 300 riadkov za minútu a tiež dierovač dierných štítkov. Z uvedených parametrov
vidno, že počítač MINSK 2/22 by sa mohol velmi
dobre uplatniť v geodeUckej praxi. Velkou rýchlosťou vstupu a výstupu sa hodí pre spracovanie takých úloh, ktoré majú velké množstvo vstupných
údajov. V spojení s vhodným automatickým koor-'
dinátografom' by sa hodil pre spracovanie výsledKOV podrobného
merania pri technickohospodárskom mapovani, pričom výstup z počítača by sa
prlamo použil ako vstup pre automatický koordináto graf.

Využívanie samočinných počítačov v geo.detickej
praxi sabude
stále rozširovať. Najma keď rezort
geodézie a kartografie bude mať svoj vlastný samočinný počítač, budú musieť prikročiť k automaUzácl1 výpočtov aj tie ústavy, ktoré dosial svoje
výpočty zabezpečovali tradičným spasobom. Využívanie samočinných poČítg.čov neomedzí sa len na
geodetické výpočty, ale najdú uplatnenie aj pre
razne ekonomické účely. Masové využívanie samočinných počítačov vynúti si rie~enie nielen tech"
nických problémov, ale tlež razných organizačných
otázok zavádzania automatizácie.
Počítačom ODRA 1003 dostane sa rezortu geodézle a kartografie automatizačný prostriedok s prlaznivými parametrami pre geodetické výpočty. V našom štáte bude inštalované vačšie množstvo počítačov MINSK 2/22, ktoré v prípade potreby bude
možné využívať aj pre naše výpočty či už geodetické alebo ekonomické. Konečne máme u nás nlekolko počítačov NATIONAL ELLIOTT 803, SIRIUS a
Z 23, vhodných tiež pre geodetické výpočty. Všetky tieto počítače okr4lm velkej operačnej rýchlosti majú rýchle vstupy a výstupy. Ručné dierovanie vstupných údajov pre bežné geodetické výpočty
v porovnaní s výpočtovým časom počítača bude vyžadovať asi desaťkrát dlhší čas.
-
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Pro sledování vertikálních pohybů zemské kůry na
vybraných. pořadech metodou zvlášť přesné nivelaée
se u nás užívají dosud výhradně nivelaČní stroje s libelou. V zahraničí jsou pro tyto prác~ užívány stále
více nivelační stroje s automatickou h.orizontací záměrné přímky. V roce 1963 byla v bývalém GrÚ
v Prazé provedena současná observace strojem Zeiss A
a KONI 007 na zkušebním okruhu v podbabě. výsledky tohoto měření byly velmi povzbudivé. Proto
bylo v roce 1964 provedeno zkušební měření strojem
KONI 007 na pořadu opakované nivelace o délce
50 km s cílem ověřit vhodnost tohoto stroje pro opakované nivelace.

Měření bylo prováděno určovalllm dvou převýšení na stanovisku při urovnání krabicové libely podle
schématu:

kde podškrtnutí záměry znamená horizontaci _přístroje a římská číslice laťo"vou stupnici. Dvojí horizontace nedává možnost kontroly měření na stanovisku laťovou konstantou. Rozdíly mezi čteními na
I. a II. stupnici vpřed a vzad nejsou při dvojí horizontaci na stanovisku konstantní. Na jednom stano·
visku však maJí být navzájem stejné. Bylo proto
stanoveno, ž.e se rozdíly na stanovisku nesmí lišit
navzájem o více než 3 dílky bubínku mikrometru,
obdobně jako je tomu při kontrole konstantou. Dvojí
horizontace vylučuje chybu ze šikmého horizontu
přímo na stanovisku a shodnost rozdílů čtení na obou
Měření nivelačním strojem KONI 007 č. 150060 bylo
stupnicích pro lať vzad a vpřed je průkaznou kontro·
prováděno současně se strojem libelovým Zeiss A . lou správnosti provedeného čt()ní i správné funkce
č. 57570 na stejný pár latí. Při simultánních observakompenzátoru. Vzhledem k menšímu zvětšení daleko·
cích ,na krátkých pořadech s!:lvelmi těžko prokazují
hledu nivelačntho stroje KONI 007 byla délka záměsystematické chyby, neboť jejich velikost bývá zprary volena maximálně 30 m a pouze ve výjimečných
vidla ještě' stejného řádu jako velikost chyb nahodipřípadech dosáhla délky 35 m. Kromě těchto zásad
lých [Ir Proto bylo srovnávací měření provedeno na
byly dodržovány všechny zásady požadované při
delším pořadu, kde se mohou systematické chyby spí- VPN, např. ochrana nivelačního !Strojepřed sluncem,
še projevit. Měření bylo prováděno tak, že stroj
větrem a další.
ZeissA stál na spojnici latí, resp. na stejné straně voMěřen~' bylo na pořadu z Nymburka do Jičína,
z6vky jako nivelační latě a nivelační stroj KONI 007
dvěma
observátory současně, za obvyklého #pracovstál zpravidla na druhé straně vozovky. Pouze ve
ního
režimu
nivelační čety při opakovaných rtivelací<;Jh.
m~stech byly oba stroje stavěny na stejnou stranu.
Pořad vede z Nym burka do .Činěvserovinným terénem,
Nivelační stroje s automatickou horizontact záz Činěvse do Jičína zvlnĚným teréDlóm.Povrch vozovměrné mají na základě odlišné konstrukce jiné typicky byl převážně aEfaltový s výjimkou krátkých dlážké chyby, než s.troje libelové. Tyto chyby byly poděných úseků ve městech a krátkých štěrkovaných
dr6bně popsány v GaKO č. 6 z roku 1964 [6] spolu úseků, kde se v té době prováděla rekonstrukce vos měřickými metodami, kterými lze tyto chyby -vylou- zovky. Dopravní ruch byl v úseku Činěves - Jičín
čit nebo alespoň sníyt jejich vliv na minimum. Po
větší než v úseku Nymburk - Činěves. Observace
prostudování literatury, zpráv o zkouškách automabyla provedena v době od 28. 7. do 29. 9. H;64 na
tických nivelačních strojů, rozborem vlastních zkušenivelační latě Wild č. 010Q a č. 0564. Latě byly staností s těmito přístroji a po konsultaci s doc. Haufem
věny na nivelační hře.by zatlučené do země. Nivelač·
z ČVUT v Praze byl stanoven technologický postup
ní pořad byl předem rozměřen a stanoviska stroje "a
pro měření nivelačním strojem KONI 007.
latí vyznačena barvou .

.lOO"'L
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Rektifikovaný nivelačIÚ stroj s kompenzátorem má
splňovat tyto podmínky:
,1. při urovnané krabicové 'libele má být osa alhidády
svislá a optická osa dalekohledu vodorovná,
2. při urovnané rektifikované krabicové libele má být
záměrná přímka vodorovná.
Nesplnění druhé podmínky způsobují dvě přístrojové chyby: nesprávná poloha vodorovné rysky
zámarného kříŽé (excentricita kříž.e) a kompenzační
chyb.1. Z.1tímcoprvou lze rektifikovat zcela obdobným p03tupem jako nivelační libalu, druhou rektifikovat nelze. Zbytek prvé chyby a druhá chyba způ.
sobují šikmo3t záměr. U prvé je šikmost záměr vzad
;i., vpřed stejného zm.ménk!t, u druhé op!tčného znamenk!!.. Prvou proto vyloučíme dodržením stejné ve·
likosti záměr vzad a vpřed v sestavě, druhá má, za
následek' šikmost srovnávací roviny atu možno vyloučit 'postupam užitým při n!tšem zkušebním měření.

projevuje hlavně v záměrách na nivelační značky, kde
překážky znesnadňují přesnější rozměření, ale může
se vyskytnout i v jiných sestavách v oddíle, např. při
chybném rozměření nebo nedostatečném
oznaceIÚ
stanovisek stroje a latí. Z tab. 2 je vidět, že měčeIÚ
s rektifikovaným strojem Zeiss A ze středu a mimo
střed dává odlišné výaledky, což je způsobeno pravděpodobně chybou ve vedení zaostřovací čočky. Roz·
dílnost výaledků u stroje KONI 007 je způsobena
excentricitou středu nitkového kříže. Obě chyby se
měřicky vyloučí při dodržeIÚ stejně dlouhých záměr
v sestavě.

3.l.Porovnání

výsledků

měření

v oddílech

Zajímavé je porovnání výsledků měřeIÚ oběma stroji
v oddílech. Pokud byly maximální dopustné odchyl.
ky překročeny pro měřeIÚ strojem KONI 007, byly
současně překročeny i pro měření strojem Zeiss A.
'Výaledky pro oba stroje navzájem dobře korespon, Během souč!tsné observace při rektifikaci nivedovaly. Překročení odchylky bylo tedy způsobeno
buď pohybem nivelačIÚho hřebu nebo chybným posta.
lačního stroje Zeiss A se ukázalo, že záměrná přímka
vením latě na nivelační značce. Nevyskytnul se ani
nivelaČliího stroje KO~I 007 není yodorovná. Ně·
jeden případ, kdy by byla překročena maximální dokolik výsledků je uvedeno v tab. 1. Během měření
byl několikrát konstatován dostizna.čný rozdíl mezi pustná odchylka pro' měřeIÚ strojem KONI 007, zavýaledky měření oběm!t stroji. R,zdíl vzniknulobvykle
tímco pro měřeIÚ strojem Zeiss A by odchylka překročena nebyla. Ve třech případech byla překročena
v jediné sestavě, většinou první nebo poslední v oddímaximální dopustnáodchylka
rpezi měřením ve směle. Bylg zjištěno, že rozdíly m!lljí svůj původ v ne·
pro stroj .Zeiss 1\, a přitom průměr
dod~ení stejné délky záměr., Tento nedostatek se, ru tam a zpět
,

I

\

Obr. 2.: Rozdělení četnosti rozdílů KONI
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Převýěení v m
Datum

Nivelační stroj

21. 7.

18. 8.

.,
22,9.

I

I. stup.

II. stup.

0,42795
0,42810
0,42855
0,42860
0,42810

0,42795
0,428'00
0,42850
0,42855
0,42810

2{l/25
25/25
5/55
5/55
5/55

libela nrovnána
libela urovnána
po rektifikaci

KONI 007
Zeiss A
KONI 007
KONI 007
Zeiss A

0,33435
0,33450
0,33375
0,3~75
0,33440

0,33440
0,33450
0,33370
0,33375
0,33445

25J25
25/25
5/55
5/55
5/55

libela 'urovnána vpřed
libela urovnána vzad
po rektifikaci

KONI 007
KONI 007
KO;Nl007

0,21000
(},20870
0,20990

0,2099,5
0,20885
0,20990

25/25
5/55
22/28

Nívelační stroj

8.9.

KONI 007
Zeis:&A
KO 1007
ZeisB A
Zeiss A

Dcg 18.1-

\

Převýšení:

1-

,

,

11. stup.

1. měření

+2,40
+3,25

I

průměr

I

-2,57
-2,82

-9,421
-9,85

I
KONI 007

+5,28
+3,50

% z 1,5mm

I

I

flmm

-0,35
+0,87

I

1-

•

I

2. měření

3,05
-2,92

+3,02\
+2,75,

průměr

,

,

I

-3,04
~2,84

I

flmm,
#

-0,03
'-0,17
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,

KONI 007
Zeiss A

-

I

0,34255
0,34265
0,34265
0,34250
0,04300!

2,75
-2,38

Dcg 26 -

,

PřeVÝšení v 'm
I. stup.

Dcg

I
KONI 007
Zeiss A.

,I

vzad
vpřed

,

,
Datum

99

Poznámka

KONI 007
Zeiss A
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l
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I
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I

I

+0,15
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1

5

7

2

I
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8

8
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;
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I
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z obou měření se velmi dobře shodoval
kanými strojem KONI 007. (tab. 3).

S

výsledky zís-

VeHkosť odchylek (}, vyjádřená v procentech maximální dopustné odchylky },5 mm R, je sestavena v tab. 4.

V

Z tab. 4 vyplývá, že pro stroj KONI 007 bylo(}
pouze v 10 případech ze 167 větší než 70 % dopustné
odchylky, zatímco pro stroj Zeiss A ve 22 případech.
Pro 41 % oddHfi.bylo (}pro KONI 007 a Zeiss A shodné na ±O,l mm, pro 38 % oddHůbylo 12 pro KONI
007.menší o více než 0,1 mm a jen pro 21 % oddílů
bylo e pro KONI 007 větší o více než 0,1 mm než
pro stroj Zeiss A.
Odchylky e byly také zkoumány samostatně pro
oddíly měřené v obou směrech (tam a zpět) dopoledne, odpoledne a pro oddíly měřené v jednom směru
dopoledne a ve druhém odpoledne. Výsledky jsou se'\staveny v tab. 5. Podle tab. 5 jsou docílené odchyl-

ky 12 ve všech případech menší pro stroj KONI 007.
Oddíly zaměřené v obou směrech odpoledne vykazují
u obou strojů poněkud větší 12; 60 % maximální dopustné odchylky dosáhlo asi o 10 % méně případů,
než u oddílů zaměřených v obou směrech dopoledne
nebo střídavě.
Součet rozdílů mezi měřením strojem Zeiss A
a KONI 007 od počátku dosahuje e\xtrémní hodnoty
-2,5 mm a +4,0 mm. Průběh sčítaných rozdílů je
celkem plynulý s výjimkou převýšení Dcg ~8 Dcg 29, kde je rozdíl 1,8 mm pro oddíl 0,844 km. Pře·
'výšení muselo být přeměřováno, neboť pro stroj
Zeiss A byla překročena dopustná odchylka (viz
tab. ~). Výsledky strojem Zeiss A vykazují tmačný
rozptyl, zatímco výsledky strojem KONI 007 jsou
ve velmi dobré shodě. Lze jen litovat, že se observá·
toři s tímto ojedinělým případem nezabývali hlouběji. .
Zde se přímo nabízela možnost dalším opakovaným
měřením prokázat věrohodnost výsledků získaných
oběma stroji.
3.2. Porovnání

výsledků

v sestavách

Nivelační stroj KONI 007 je nový- typ sbi'oje, který
u nás nebyl dosud pro velmi přesné nivelace použit.
Aby bylo možno prokázat, že stroj KONI 007 je alespoň rovnocenný stroji Zeiss A, byly vypočteny roz~
díly e mezi měřeními oběma stroji v jednotlivých
sestavách. Sestavy byly přitom rozděleny na, 3 skupinypodle veliko~ti záměr (do 15 m, 25 m, 35 ml.
Výpočet rozdílů byl proveden odděleně pro měření
ve směru tam a zpět. Četnost rozdílů v jednotlivých "skupinách (souborech) byla graficky znázorněna
schůdkovými histogramy. Podle vzorce
m=

±

V1--eBf
n

byly pro jednotlivé soubory vypočteny středpí kvadratické rozdíly (tab. 6). Jednotlivé histogramy byly
nahrazeny Gaussovou křivkou, jejíž plocha je stejná
jako plocha histogramu. Z' tabulky vyplývá, že se
vzrůstající délkou záměry se zvětšuje střední kvadratický rozdíl,měření ob.ěma stroji.
,~ozdíly mezi výsledky strojem KONI 007 a
Zeiss A na jednotlivých sestavách byly roztříděny
také pro měření prováděná za jasné, oblačné a zatažené oblohy. Pro jednotlivé soubory byly vypočteny
střední kvadratické rozdíly (tab. 7) a histogramy byly
. nahrazeny Gaussovou křivkou. Z tabulky vyplývá,
že střední kvadratický rozdH j~ nejmenší při zatažené
obloze, i když rozdíl není veliký.
Rozborem výsledků v Lednotlivých sestavách se
nepodařilo u použitého nivelačníllO stroje KONI 007
zjistit šikmý horiZont. Tento výsledek je ve shodě se
zprávou Geodetické služby NDR [5].
4. Výpoěet středních chyb
Pro výpoče! středních chyb a pro srovnání ry;ledků,
získaných oběma stroji, byl pořad rozdělen na 5 při",
bližně stejně dlouhých úseků. Spojováním sousedních úseků je možné počítat chyby pro různé délky
pořadů. Celkem tak vzniknou 4 'skupiny, každá s ji-
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Obr. 7.: Gra/ 8čítaných odchylek od pU'lJodního měření
') a 8čítaných rozdílu Zei88 A-KONI
007
(- - - -) pro body označené'IJ obr. 6. kroužkem

nou délkou. Za pátou skupinou
celý pořad.

,
Z tabulky vyplývá, že střední kilometrová chy.
ba je ve všech případech 'menší pro stroj KONI 007.
Střední kilometrová chyba však není jednoznačným
kritériem přesnosti měření. Při, střídání podmínek
měření pro' směr tam a zpět má systematická chyba
proměnlivou hodnotu s různými znaménky. Vliv syste.
matické chyby na aritmetický průměr' bude menší,
vysl~dek přesnější, ačkoliv střední chyba, která má
charakterizovat přesnos~ měření, bude větší. V našem ,
případě byly podmínky pro oba stroje stejné a měře·
no bylo současně. Z dosažených výsledků tedy vyplý.
vá, že nilvelační stroj KONI 007 reaguje na změny
podmínek observace méně než ni~elační stroj Zeiss A.
Střední nahodilá chyba 'YJ je prakticky ve všech případech menší pro stroj KONI 007. Střední chyba sy·
stematická' a je největší pro stroj Zeiss A, p'řestože
': některých úsecích 'je větší u stroje KONI 007.

můžeme uvažovat

Středlli chyby 'YJ, a byly počítány podle Lalle·
ma..ndových vzorců:
=
'YJ

±

V~( 2] _ ,[R2][~])
[e

4

[L]

[L]2

L

a=±V~[f]
mo
17
(/
mo • "
R
n
(!

L
d

='±

V_I

[-JL]
R

4n

střední chyba nahodilá
střední chyba systematická
střední chyba kilometrová
délka oddílu v km
počet oddílů .
rozdí! mezi měřením ve směru tam a zpět pro
oddíl
délka úsekri v km
rozdíl mezi měřením ve směru tam a zpět pro
úsek

I---

Délka
km

Úsek

I oddílů
Počet
i

Výsledky měření strojem KONI 007 a Zeiss A byly
porovnány s původním měřením z roku 1941. Měření
strojem KONI 007 vykazuje převážně menší odchyl.
~y, od původního měření než měření strojem Zeiss A.
V grafu odchylek, který je součástI' elaborátu opako.

··mo

Průměr.
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(m)
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ó. Porovnání výsledků s puvodním měřením'
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----------
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měření pro opakované
nivelace nivelačním
strojem
KONI 007 a libelovým
strojem

vaných nivelací, se vyznačují body, ležící v přibližně
stejném horizontu. Výpočet změn výšek a výšek vložených bodů se provádí vetknutím mezi tyto body.
Porovnáme-li spojnici těchto vyznačených bodů se
sčítanými rozdíly měření KONI 007 - Zeiss A pro
tytéž body, zjistíme velmi dobrou shodu obou grafů.
Z toho by bylo možno usuzovat, že rozdíly mezi
měřením strojem KONI 007 a Zeiss A byly způsobeny převážně strojem Zeiss A.

Rozbor
výsledků
současné
observace
strojem
KONI 007 č. 150060 a Zeiss A č. 57570 na pořadu
opakované nivelace o délce 50 km prokázal vhodnost
nivelašního stroje KONI 007 pro velmi přesné nivelace. Výsledky získané strojem KONI 007 jsou nejméně rovnocenné s výsledky získanými strojem Zeiss A.
Dvojí horizontace se pro použitý stroj plně neuplatnila jako způsob, který má chybu ze šikmého
horizontu vyloučit na stanovisku. Rozborem měření
se totiž nepodařilo prokázat u použitého nivelačního
stroje KONI 007 šikmý horizont. Dvojí horizontace
však umožnila získ1j-t na stanovisku dva navzájem
nezávislé výsledky, které jsou zbaveny jakékoliv,
třeba jen podvědomé snahy observátora pamatovat
si čtení mikrometru. Shoda dvou nezávisle určených
čtení byla rovněž kontrolou správné funkce kompenzátoru na stanovisku.
Rozbor výsledků dále ukázal, že nivelační stroj
KONI.007 dosahuje menší odchylky mezi měřením
ve směru tam a zpět než stroj Zeiss A, tzn., že libelový stroj je více citlivý na změny observačních podmínek než stroj s kompenzátorem.
Otázka
hospodárnosti
observace
strojem
KONI 007 sledována nebyla. Měření strojem KONI 007
bylo prováděno současně se strojem libelovým Zeiss A
bez nároku na vyšší časový fond. Úkolem bylo především prokázat vhodnost poufití nivelačního stroje
KONI 007 pro velmi přesné nivelace a ověřit vhodnost
navfŽeného způsobu observace tímto strojem.
.
Před použitím nivelačního stroje KONI 007 pro
velmi přesné nivelace je nutno brát v úvahu podmínky, v jakých má být observace prováděna. V blízkosti zdrojů chvění a otřesů se rychlost měření strojem
KONI 007 zpomaluje a větší intenzita otřesů může
dokonce i měření znemožnit.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že výsledky strojem KONI 007 byly docíleny při dodržování určitého
technologického postupu pro observaci. Na rozdíl od
strojů libelových je u nivelačních strojů s kompenzátorem kladen větší důraz na provádění některých
úkonů (např. rektifikaci a urovnávání krabicové libely). Tento požadavek není samoúčelný. Musíme mít
stále na mysli, že každý stroj má poněkud jiné vlastnosti, resp. různou velikost jednotlivých přístrojových
chyb. Není tomu jinak ani u nivelačních strojů s automatickou horizontací záměrné. Nepodařilo-li se u použitého nivelačního stroje KONI 007 prokázat šikmý
horizont, neznamená to, že se tato chyba nemůže vyskytnout u druhého stroje. Proto byl technologický
postup observace volen tak, aby se strojové chyby
vylučovaly buď přímo na stanovisku, nebo aby se
vliv chyb na konečný výsledek zmenšil na minimum.
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uber gleichzeitige
Beobaehtungen
mit KompensatorniveJliere
und Libellennivelifl(
beim Feinnivellement;
Verrnessungsteelmik
1963. st~. 133-137

Zvýšený cizinecký cestovní ruch v Československu si
vyžaduje stále novál,ydání
orientačních
plánu měst,
obzvláště Prahy, která jE: pochopitelnýlTI středem zájmu
zahraničních
návštěvníků pro bohatství svých kulturních památek. V současné době vydává Ústřednf správa
geodézie a kartografie
publikaci nazvanou Praha orientačn.í
plán
l'peciólně pro potřebu zahraničních
návštěiTníklj.
PIán je tištěn ve čtyřech jazycích (rusky, éUlglicky,
francouzsky a německy J a obsahuje veškeré informace,
které UmJŽllují cizincům pobyt v hlavním městě a poznóní jeho historických a klllturnich r:amátek.
Úvodem obsahuje publikace celkový přehled kladu
listů a značko ,ý klíč. Vlastní orientační plán v měřítku 1: 15000 je rozdělen na 59 listů a obsahuje názvy
ulic a čtvrtí, jejich hranice, městsk::m dopravní síť,
označení význačných budov, kulturních zařízení a služeb motoristům. Zvláště výzllačné historické
objekty
jsou v plánu zakresleny
poMedově. Na doplňkových
pláncích je zakreslen pfJdorys Pražského hradu se seznamem jednotlivých částí a objektů, podrobnější plán
historického jádra staré Prahy se zákresem průchodů,
celkový plánek s vyznačením průjezdních tras a vnitř!lího a vnějšího dopravního okruhu a konečně přehled
jednotlivých linek městské rtopravy
Textová část obsahuje řadu informací s udáním
adres a telefonních čísel. Informace jsou voleny a seřazeny s přihlédnutím k potřeb[;m a z~imům zahraničních turistů a usnadňují rychlou a zevrubnou orientaci.
Kromě toho jsou v plánu informace o pořádání kulturních akcí (Pražské hud!!bní jaro apod.], () ziiba'ních
podnicích a exkurzích na prohlídky hradů a zámků
v okolí Prahy. Textová čá~t je uzavřena jmenným rejstříkem s orientačním označením.
Publikace má obvyklý formát 11 X 20 cm, vyšla v 1.
vydání nákladem 42 000 výtisků a je ke koupi ve všech
knižních prodejnách. Cena jednoho výtisku je Kčs 10,.-,

1966/103

KIS

KRÚ Praha

Geodetický a kartografický obzor
roi!. 12 (54) i!íslo4/1966

104

Vyhotovení komplexní sumarizace
sektorovýc~ přehledů o plochách kultur
podle údaju evidence nemovitostí

lni. Zdeněk Nipl, lni. Jaroslav Krudenc,
Ústav geodézle a kartografie, Pardubice

V Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích bylaprovedena
sumarizace
sektorových
přehledů
o plochách kultur podle údaji'1 EN k 1. 1. 1966
strojně početním způsobem na 7 z celkového počtu 11 středisek geodézie.
Zmechanizováním
sumarizačních
prací bylo
dosaženo na něk~erých střediscích geodézie velmi
dobrých výsledkil, které byly přímo závislé na
kvalHě strojní početní ,stanice. Tak např. v okrese
Havlíčkův Brod bylo uspořf!no 500 SH výrobní kapacity a v Hradci Králové 900 SH proti ručnímu
způsobu, takže bylo možné zahájit dříve práce na
údržbě operátt'l EN. Náklady při strojně početním
způsobu jsou vyšší o 8--9 lJ/o proti ručnímu způsobu, ale úspora živé práce je daleko efektivnější,
neboť výrobní techniCi mohou provádět produktivnější práce. Nákfady pti strojně početním způsobu
na 1 okres v průměru 100000 ha činí 3 600 Kčs.
Po zkušenostech se sumarizací strojně početním způsobem, která se provádí u ÚGK v Pardubicích již od roku 1960, byl vypracován technologický postup, který využívá strojní početní stanice
(SPS) při sestavení obecních sektorových přehledli, jejichž zpracování ručním způsobem je velmi
pracné vzhledem k novému evidování pozemků
JZD podle Směrnic ÚSGK, skup. X/55. Dále odstraňuje pracné vedení ,přespolních pozemků pomocí
,.Kotíkovy tabulky" a umožňuje provádět sumari-r.aci kdylwl1 během roku.
Jedním naděrováníru sumarizačních údajů lze
získat tyto výsledné údaje:
a) sumarizaci všech sektorových přehledů,
•••
b) sumarizaci výrobních subtypů,
c) sumarizaci ÚHDP (nahrazuje sumadzaci ÚHDP
.
k 4.. 4. každého roku),
.
d) roztřídění JZD podle velikostních skupin.
Naděrované štítky lze použít i pro další termíny sumarizace údržbou změněných údajů ÚHDP
v obcích. Zavedením dodatkového prvotního dokladu pro všechny meziokresní přespolní pozemky
(nejen ústředně řízené) f nejsou sumarizační práce
jako d6Slld závislé na včasném ojlsouhlasení přespolních pozemků. Doplňující prvotní doklád může
být předán SPS jako poslední.
Organizační jednotkou pro provádění sumarizace je okres. Základní sektorové přehledy obsa"hují údaje o půdě evidované v obci podle zásady
EN. Při sestavování obecních sektorových. přehledů je nutno přemístit půdu všt'!ch závodů do obce
se sídlem závodu. Základní sektorový přehled se
upraví tak, aby se stal prvotním dokladem pro děrování a pro vyhotovení všech požadovaných výsledných sestav.
\
Znak místní vztah slouží pro usnadnění
práce v SPS při vyhotovování okresních sektorových přehledů;
znak 1 výměra zůstává v evidovaném okrese
znak 2 výměra odchází dá jiného okresu (liraje)
znak 3 výměra přichází z jiného okresu (kraje).
Znak - evidovantJ obce - tento znak slouží
k sestavení základních sektorových přehledů podle
. EN a ÚHDP obce. Znaky jednotlivých obcí jsou

uvedeny v jednotném "Seznamu znaků obcí", který
je na všech SG Východočeského kraje.
.
Znak subtyp výrobnÍCh oblastí je vyjádřen vždy dvojčíslím: první číslice značí typ, druhá číslice,subtyp.
1 ..

oblast
K1
K 2
K 3

řepařská

oblast
Ř 1
Ř 2
Ř 3

bramliorářská

oblast

B 1
B 2

bramborářsko-ovocná

oblast

B 3

horská

oblast
H1
H 2

Znak ~. hospodářské obce slouží pro sestavení obecních a okresních sektorových přehledil. a
musí být uveden u každé pGložky prvotního dokladu.
.
Znaky sektorů
se převezmou ze směrnic
X/55, příloha Č. 5.
,Znak - závodľl stejného sektoru 1-9 rozlišuje několik závodů stejného sektoru, majících sídlo
v evidované obci. Je-li v evidované obci několik
závodů stejnéJ10 sektoru, zapíŠÍ se údaje každého
závodu na samostatný řádek.
Znak

-

kultury

znak 1
celkov~ výměra
znak 2-14 dle operátu EN
.

Oprava tiskopisu
Znak

velikostních

ní straně přílohy)
znak 1 nad 15,00
zuak 2 nad 10,00
znak 3 nad 5,00
znak 4 nad 2,00
znak 5 nad 0,50
znak 6 nad 0,30
znak 7 do
0,30
Doplňující

ha
ba
ha
ha
ha
ha
ha

prvotní

Geodézie
skupin

Č.

6.33 [Tab. 1)

sektoru

19 (na zad-

do 15,00 ha
do 10,00 ha
do 5,00 ha
do 2,00 ha
do 0,50 ha
doklad

Pro všechny pozemky přicházející
z jiných
okresů [krajů) založí se samostatný prvotní doklad na upraveném 'tiskopisu č. 6.33. SG při provádění sumarizace
svého okresu odsouhlasí
si
~ datu stanovenému ÚSGK přespolní pozemky se
sousedními SG. Na základě takto odsouhlasených
pozemků zapíší se všechny přírůstkové pozemky
do doplňujícího prvotního dOkladu podle jednotlivých okresů, sektorů. Při výměně a odsouhlasení
přespolních pozemků pot;lle kultur nutno vyžadovat od sousedních SG rozpis sektorů podle jednotlivých závodil s označením znaků evidované obce.
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sumarizace

I

Evidovana obeo

MiBtni
vztah

Hospodářská

obec

Velikost.
skup.
JZD

Sektor

obeo
16-18

19,20

21,22

Subtyp

i

1
1
1
1

komplexní
kultur

okres

I

5,6

5

kraj

obeo

1-

2

7-9--

10,11

i

21

101

okres

I

12,13

5
5
5
5

14,15

2
2
2
2

I
I·

45
101
101
101

5
".,

obzor

105

ZávodY
stejného
sekt.

"-23

8
15
16
19

(první řádek). Do SPS se zasílá vždy postupně
nejméně 20 prvotních dokladů, aby byla využita
volná kapacita pro děrování. Na SG se založí seznam obcí, který bude doplňován údajem celkové
výměry obce J ÚHDP) a datem odeslání do SPS.
Tento záznam slouží pro kontrolu, zda byly všechny prvotní doklady zaslány do SPS. Po odeslání
posledních prvotních dOkladů se sečtou celkové
výměry všech obcí celého okresu. Součet je prvním kontrolním číslem, na které SPS uzavře sumarizaci ÚHDP cf!lého okresu. Podle odsouhlasených přespolních pozemků pl'írůstkových a úbytkových se sestaví hospodářská plocha okresu.

Postup práce na středisku geodézie

Při sumarizačních pracích sestavují pracovníci SG
prvotní doklady na upraveuém tiskbpisu Geodézie
č. 6.33 podle základních
sektorových přehledů
tímto způsobem:
Do prvotního dokladu se provede zápis modrým
inkoustem z "Přehledu úhrnných údajů evidenčnIch listů" (příloha Č. 18 Směrnic X/55) údaje
těch sektorů, které neobsahují .přespolnl přírůstkové pozemky a doplnl se příslušné znaky. Budou
to všechny sektory mimo sektor 17 a 19. Skládá-li
se sektor ze závodů, které mají sídlo v různých
- obcích, je nutné tento sektor rozepsat na jednot- /
llvé řádky podle sídel závodů. Mezi jednotlivými
Ůdržba prvotního dokladu pro další sumarizace
údaji se vynechají alespoň 2 řádky pro mo~nost
pozdější údržby. U sektoru 17 a 19' se přezkouší,
Pro další sumarizace se změny původních údajů
zda se v nich vyskytují přírůstkové přespolní pov prvotním dokladu provedou tak, že původní údazemky. Neobsahují-li přírůstkové přespolní pozemje se škrtnou Gdpovídajícl barvou a zapíší nové na
ky, zapíší se stejně jako předcházející sektory.
volný řjdek.
Jsou-li v hodnotách sektorů 17 a 19 obsaženy přírůstkové přespolní' pozemky, nutno tyto pozemky
od celkových hodnot v každém sektoru odečíst.
V prvém řádku se zapíší červeně celkové údaje
Popis prací ve SPS je upraven jako samostatný
sektoru, na druhém řádku opět červeně přírůstkomateriál pro SG a početní stanice vydaný pod
vé přespolní pozem~y (obsažené v celkových údačj. 41-12.079/65 ze dne 30. 11. ,65 v ÚGK Pardujích příslušného sektoru) a na třetím řádku se vybice. SG obdrží ze SPS výslp.dné sestavy a .po adčíslí modrým inkoustem rozdíl él řádek se doplní
justaci je podle pokynfi ÚSGK v předepsaném rozpříslušnými znaky (s výjimkou sloupce 9).U prsahu předají okresním orgánům. Okresní sektorového a druhé,o řádku. se údaje celkové zemědělvý přehled přepíše SG ručně do tiskopisu Geodéské půdy ve sloupci 9 uvedou v závorce. Dále se
zie č. 6.34 (na celé ha). SI;'S vyhotoví po *vyděrodoplní modrým inkoustem úbytkové pozemky na
vání všech štítků následující sestavy:
samostatných řádcích podle jednotlivých sektorů
(podle obcí, ve kterých mají závody sídlo). Modrým
Sestava
1
ÚHDP podle obcí
1X
ipkoustem vyplněné údaje prvotního dOkladu se
2
Okresní přehled ÚHDP
1X
seč~u a součet se zapíšP- červeně. Součet se rov3
Kontrolni sestava přírůstko1X
ná UHDP cel~ obce. Předposlední sloupec, prvotnívých pozemků
1X
ho dokladu, udávající počet závodů, Sf! vyplňuje
4
Kontrolní
sestava
úbytkojen na Jom řádku? kde se znaky evidované i užívých pozemkii
1X
vací obce shodují. Obdqbně SQ vyplňuje poslední
5
Okresní sektorový
přehled
sloupec udávající počet záhun'enkářů. Zadní strapodle sektorů
1X
na prvotního dokladu, se vyplní pro rozčlenění
6
Okresní sektorový
přehled
sektoru 19 na velikostní skupiny podle předtisku.
výrobních oblastí podle sekVýměry celkové orné a zemědělské půdy se přetorů
lX
vezmou z úhrnných údajů evidenčních listů (tisko7
Velikostní skupiny sektoru 15 1 X
pis Geodézie Č. 6\33) a vyplní se modrým inkoustem.
8
Obecní sek'torový
přehled
Součet se uvede červeně a musí souhlasit s ~ervepodle sektorů
4X
ným údajem sektoru 19, zapsaným v prvotním do*) 9
Okresní sektorový
přehled
kladu včetně přírůstkových přespolnich pozemků
podle kultur
1X
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výměra
zeměděl.
závodu

\

ZemědělEikápůda
oelkem

•

Nezemědělská
půda
celkem

Počet
závodů

POčet
záhnmenkářů
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SOCIALISTICKÉ SOUTĚŽENí

Okresní sektorový
přehled
výrobních oblastí podle kul-

~r

lX

Obecní sektorový
přehled
podle kultur
4X
Sestavení velikostních skup.
sekt. 19
'lX

Viz. tab. 2.
••} U tabelátorů. s větším počtem t~tálů je možné
celkový počet sestav snížit.

Použití děrnoštítkových strojů při sumarizaci sektorových přehledů o plochách kul'tur podle údajů
evIdence nemovitostí spoří živou práci kvalifiko~
vaných techniků, kteří se mohou v daleko větší
míře věnovat· geodetickým a kartografickým praCÍm při údržbě měřických operátů.

Rudý prapor
opět v Ústavu geodézie a kartografie
Pardubice
Plánované úkoly v resortu Ústřední správy geodézie
a kartografie v roce 1965 byly nejen splněny, nýbrž
i překročeny.
Objem geodetických a kartografických prací byl překročen
o 3,5 OAJ, produktivita
práce o 4,9 % a vlastní náklady byly če!:'pány na
98,5 %. Na tomto úspěchu má význačný poaíl splnění závazků uzavřených na počest .20. výročí osvobození CSSR všemi ústavy. Nejlepších hospodářských výsledků však dosáhl experimElntující Ústav
geodézie a kartografie v Pardubicích, a tím se dostal v celostátním socialistickém soutěžení opět do
čela ústavů. Svědčí o tom i tyto celkové výsledky:
ÚGK Pardubice splnil v roce 1965 plán produktivity práce na 105,8 % a dosáhl skutečnosti na 1
pracovníka 32458 Kčs. Plán vlastních nákladů splnil
na 96,9 % a dosáhl skutečnosti na l Kčs objemu
prací 0,691 Kčs, a to zejména úsporami ve výrobní
spotřebě. Zvlášť výrazných výsledků dosáhl ústav
v plnění plánu zisku, který překročil o 30,7 % a
.dosáhl skutečnosti na 1 pracovníka 9 877 Kčs proti
poměrně již vysokému plánu 7428 Kčs na pracovníka. Tyto výsledky ukazují na vysoké zefektivnění
činhosti ústavu.
\
Pokusíme se ve stručnosti uvést některé pří.činy a zkušenosti, které přispěly k tomu, že ústav
dosáhl uvedených výsledk1\ v uplynulém období.
Významným činitelem, který v prvé řadě přispěl
k dosažení všestranných, velmi dobrých hospodářských výsledků ÚGK v Pardubicích, jsou přednosti
apltkovaných zásad ekonomického řízení, a s tím
spojený růst v úrovni řídící a organizátorskě práce
vedoucích pracbvníků a funkcionářů ROH. Ústav
si již na počátku roku 1965 vytvořil širokou základnu pro výraznější ekonomické výsledky, které jej
v tomto období kvalifikují jako vítěze v celostátní
socialistické soutěži o Rudý prapor. Pověření ústavu experimentovat v podmínkách geodézie a kartbgrafie stalo se podp.ětem k rozvinutí zájmu, a iniciativy širokého okruhu pracovníků tohoto ústavu.
Ústav uskutečnil již v minulých létech podstatné
zjednodušení plánování v propočtových' hodnotových ukazatelích, které bylo nyní dále prohloubeno a doplněno nebo i nahražen6 vnitroústavními

ekonomickými pravidly ve všech výrobních útvarech. Nové prvky řízení se projevily zejména v uvolňování operativnosti, iniciativy, podnikavosti a hledání cest jak1zlepšit plnění společensky důležitých
úkolů a sluŽeb středisek geodézie i všech ostatních útvarů. V ústavu došlo v poměrně krátké době
k uvolnění celé řady vnitřních rezerv, které se
nahromadily dřívějším způsobem řízení. Tak došlo
k úsporám v časovém fondu pracovníků, k lepšímu
využívání pracovní doby, zejména všech výrobních
prostředků, došlo k racionálnější organizaci práce,
úsporám ve spotřebě materiálu, k plynulejšímu dokončování prací, k podnícení zájmu o efektívní
techniku apod. K dosažení těchto cílů napomáhala
zvýšená účinnost osobní i kolektivní zainteresovanosti. Dosažení dobrých výsledků se projevilo i
v odměnách každého pracovníka ústavu, neboť průměrný růst výdělků v roce 1965 proti roku 1964
činí 6,2 % (u IT~ 07%).
Zjednodušéní vnitroústavní metodiky plánování a výkaznictví a přechod na ekonomické řízení
umožnilo kromě jiného uspořit kvalifikovaného
plánovače, a tak posílit kontrolní útvar. Přesto, že
ústav dosáhl v roce 1965 četných úspěchů v zajišťování dobré kvality prací, nespokojuje se s dosaženým stávem a připravuje v tomto roce další
opatření ke zlepšení systému kontroly a přejímky
prací.
Kvalitní zajišťování reprodukčních prací v tomto ústavu uznávají odběratelé již řadu let (půdní
kartogramy, fotolový tisk). Pracovníkům ústavu se
dostalo uznání za kvalitní zpracování a tisk map
i tabulkových částí Projektu republiky a za kvalitní reprodukční práce na mapě THM. Dobrých
výsledků dosáhl též ústav na úseku kartografického zpracování mapy evidence nemovitostí v souvislém zobrazení, zejména v popisu.
Operativní řízení a účelná organizace práce
na SG přispěly k tomu, že ústav splnil celoroční
úkol v evidenci nemovitostí v polních pracích. a
konstrukční práce dokončí v březnu t.· r. Významnou pomoc národním výborům na úseku evidence
nemovitostí představuje pQhotové vyhotovování a
dodávání' evidenčních map.
Intenzívnější uplatňování ekonomickýC1l zásad
se projevilo též na úseku nové techniky, kde UGK
Pardubice dosáhl největšího efektu (za rok 1965
262062 Kčs). To se projevilo zejména ve snaze pra·
covníků o používání co nejúčinnějšího přístrojového vybavení po celou pracovní dobu, vyhledávání
mechanizačních prostředků a v držení jen účelného a nezbytně nutného strojového vybavení. V polních měřických pracích je využíván jamkovač a
dálkoměr BRT 006 současně dvěma četami. Nejvýrazněji se projevilo zvyšování efektivnosti fotogrammetrického vyhodnocování výškopisu v rovinnémúzemí
a polohopisu místních tratí z jarního
náletu; v údržbě map evidence nemovitostí přineslo
využití leteckých snímků, pořízených pro topografické mapování nebo. mimoresortní
organizace,
zrychlení a zkvalitnění těchto prací. Kromě toho
je na úseku fotogrammetrie v podstatě již připraven program pro výpočet ploch z modelových squřadnic na samočinném počítači ODRA 1003 a je již
ověřena možnost využití analytické aerotriangulace pro zhušťování bodového pole THM pro měřítko
mapy 1: 5000.
Mechanizace výpočetních a zobrazovacích praCí je-Využívána 'Pro výpočty souřadnic bodů podrobného bodového pole, určených trojúhelníkovými
řetězci a polygonovými pořady a pro zobrazování
podrobného měření na samočinném koordináto-
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grafu. Reprodukční příprava společných náčrtů pro
místní šetření a měření lokalit THM spolu se zápisem údajů qo zápisníku se již všeobecně vžila a
tento způsob se využívá analogicky i na střediscích geodézie, kde reprodukční příprava polních
náčrtů odstraňuje zdlouhavý ruční způsob. V průběhu 2. pololetí 1965 se rozšířila na další SG me"chanizace prací písemného operátu evidence ne·
movitostí pomocí strojně početní stanice a zkvalit,nila vydáním nového technologického
postupu na
vyhotovení komp~exní sumarizace sektorových pře·
hledů s návrhem na údržbu písemného operátu
:evidence nemovitostí strojně početním způsobem.

nadsázky" říci, že pracovníci SG provedli velký kus práce, když v pětiletém období úplných přehlídek prošli
téměř celé území státu, vyšetřili a zaměřili statisíce
změn, provedli je v operátech
evidence nemovitostí
(EN], a tím přiblížili údaje EN skutečnosti. Přes toto
velké úsilí nebylo dosaženo takového stavu, aby EN byla
v souladu se skutečností .. V uplynulých přehlídkách nesplnila všechna SG bez zbytku pětiletý cyklus. Lhůtu
pro jejich dokončení musela ÚSGK některým ústavů:n
v krajíéh prodloužit do roku 1966. Ani ostatní údržba
EN nebyla prováděna v potřebném rozsahu, takže jsOU
stále nesoulady v kulturách pozemků. Nepodařilo se za·
vést důsledné rajónování údržby EN a v notářskotechnických pracích zkrátit dodací lhůty.

Na úseku kartografie
a reprodukce bylo zajištěno soustavné zvyšování kvality map evidence
nemovitostí v souvislém zobrazení tím, že v něm
převlpdá rytí do vrstvy na fólii a že bylo provedeno opatření pro zkvalitnění přípravy podkladů na
SG. V reprodukčním
oddíle ústavu je zvyšována
kvalita důslednou kontrolou tiskových podkladů.

- Při podrobnějším hodnocení plnění hlavních úkolll
SG zabýval se předseda ÚSGK nejdříve e v i den cín em o v i t o stí.
Úplné přehlídky EN měly vytvořit reál·
né předpoklady pro souhlas údajů EN se skutečností.
Měly v neposlední řadě odstranit i zbývající nedostatky
ze zakládání
a zpřesňování jednotné
evIdence půdy
(JEPJ. Je sice pravda, že kvalita zaměřování, vyšetřování a prováti.ění změn se v operátech EN proti stavu
při zakládání JEP zlepšila, avšak těmto pracích chybí
mnohdy spolehlivost
a úplnost. Nedostatky v kvalitě
úplných přehlídek EN pocházejí převážně z let 1961-62,
kdy se nepodařilo zajistit pro úplné přehlídky dostatečnou časovou kapacitu. Vostatní údržbě měla SG pohotově
provádět zejména změny, které podstatně mění strukturu
půdního, fondu v okrese. Plnění ostatní údržby nebylo
rovněž uspokojivé a nebyly dokonce r;erpán:Y' ani plánované časy.

ÚGK Pardubice se V květnu 1965 zúčastnil
V. geodetické konference v Opavě 5 exponáty na
výstavě aI na burze technických zlepšení v září
1965 v Brně 7 exponáty. Ve dnech nové techniky
uspořádaJ)ých 13. a 14. října 1965 se ústav soustředil v prvém. dnu na práce středisek geodézie s cílem rozšířit na 'největší počet pracovišť metódy
v celku běžně známé, avšak většinou pracovníků
nevyužívané; v druhém dnu byly řešeny problémy
dalšího zvyšování úrovně efektivnósti
fotogrammetrického mapování THM - určování bodů podrobného bodového pole analytickou aerotriangulací a zvyšování účinnosti fotogrammetrického
vyhodnocení místních tratí.
Ústav věnuje soustavnou péči zvyšování kvalifikace pracovníků.
Při zaměstnání
studuje
52
pracovníků. Kromě péče o výchovu 15 učňů, vykonalo v podzimním termínu 47 pracovníků s úspěchem kvalifikační zkoušku. --V péči o pracující se
ústav zaměřil především na soustavné zlepšování
pracovního prostředí, podnikové rekreace a vhodné
úpravy pracovní doby, zejména pro pracovníky
v terénu a ženy s dětmi.
Za nejvyšší dosaženou úroveň v efektivnosti
prováděných geodetických a kartografických
prací
- ve druhém pololetí a, celém roce 1965 - na
níž se podílí rozhodujíCí měrou dobře rozvinutá
socialistická soutěž, byl Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích propůjčen dne 25. března 1966
Rudý prapor ÚSGK a ústředního výboru Odborového svazu zaměstnanců státních orgánů a místního
hospodářství. Blahopřejl;lme kolektivu pracovníků
ÚGK v Pardubicích.

v

\ Cetostátní aktiv vedoucích středisek
geodézi e a nejlepších pracovníků
středisek geodézie v Praze
Ústřední správa geodézie a kartografie uspořádala ve
dnech 30. listopadu a 1. prOSince 1965 celostátní aktiv
vedoudch středisek geodézie a nejlepšíCn pracovníků
středisek geodézie. Hlavní referát na aktivu přednesl
předseda ÚSGK s. inž. Jaroslav Průša, nositel Řádu práce. Referát obsahoval v úvodní části zhodnocení plnění
úkolů vytyčených na posledním aktivu, konaném v březnu 1961, zejména. na úseku evidence půdy. Můžeme bdz

Nedostatky se projevují rovněž v základním článku,
tj. v údržbě map EN, včetně map novoměřických. Novoměřické mapy nebyly po řadu let udržovány v souladu
se skutečností. Ústavy geodézie a kartografie provádějí
již reambulaci těchto map, ale ne v žádoucím rozsahu.
V údržbě map převládají zatím geodetické metody. Některé ústavy, např. v Českých Budějovicích, Pardubicích
a Praze využívají k údržbě také! leteckých
snímků.
V tomto směru je třeba, aby všechny ústavy v největší
míře rozvíjely tuto metodu. Pozemkové mapy, převážně
v měř. 1: 2 880, jsou zkvalitňovány postupným obnovováním v souvislém zobrazení. Dosud je kartograficky
zpracováno přes 40 % celkového úkolu.
Evidence nemovitostí poskytuje obraz o v.ývoji půdního fondu v naší republice, který je charakterizován
neustálým poklesem orné a zemědělské půdy. Proto již
na aktivu v roce 1961 byl dán úkol "souběžně s plněním
údržby EN v nejširší míře napomáhat národním výborům v rozšiřování orné půdy a vyhledávat pro ni zdroje".
Největším přínosem orgánů geodézie při plnění tohoto
úkolu byla aktivní účast při prověrkách půdního fondu
na podzim 1963 a 1964, které byly provedeny podle
uSllesení předsednictva ÚV KSČ z 10. září 1963 a z 28
července 1964. Např. v roce 1963 se prověrek zúčastnilo
přes 1100 pracovníků SG po dobu. více než 2 měsíců.
Obdobně tomu bylo i při pr01rěl"lkách v r. 1964. Přes
168 tis. ha půdních rezerv, vyhledaných v roce 1963, se
po prověrkách v r. 1964 zvýšilo na více než 193 tis. ha.
Výrobní zemědělské správy a SG zpracovaly časové harm'lilnogramy využití půdních rezerv do r. 1970 a navrhly
další tisíce. hektarů půdy k provedení meliorací a jiných zúrodňovacích opatření.
Velký význam pro hospodářství s půdním fondem
má využití iídajů EN pro zakládání a vedení podnikových evidencí pozemků u socialistH:kých zemědělských
závodů, jejichž založení bylo uloženo vládním usnesením
z 21. dubna 1965 č. 166. Tyto podnikové evidence, které
postupně zakládají SG; mají sloužit zemědělským závodům k sestavování jejich celoročních výrobních a finančních plánů ve shodě s údaji EN, a dále budďu napomáhat
ke zlepšení styku se závody a ohlašování změn.
Předseda ÚSGK dále zdůraznil, že je třeba si stále
uvědomovat, že evidence nemovito'>tí není samoúčelnli,
ale že její údaje jsou využívány prq různá odvětví národního hospodářství, např. pro plán.:Jvaní a řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví a 'statisUku o země·
dělském půdním fondu, pro podnikové evidence po zem-
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kíi, pro sepisování smluv .a jiných listin o nemovitostech
apod. Za údllje EN zodpovídají org:í.ny geodézie a údaje
jsou závazné pro všechny orgány a ze:nědělské závody.
Proto je nutné, aby tyto údaje byly správné, přesné, nesporné a prověřené. Závaznost a odpovědnost za údaje
EN vyplývá pro orgány geodézie ze zákona o evidenci
nemovitost! č. 22/1964 Sb., který platí od 1. dubna 1984.
Avšak již usnesením vlády z 6. června 1962 č. 494 byla
ÚSGK a jejím orgánům uložena odpovědnost za vedení
evidence píidy, včetně evidence půdy u MNV, a také povinnost vypracovávat rozbory změn v zemědělské půdě
na podkladě sumari.zace sektorových přehledíi o plocJ1ách kultur.
Od účinnosti zákona o evidenci nemovitostí plHí
střediska geodézie nový, náročný a poHticky významný
úlwl,
z a k I á dán í E N p r á v n í c h v z tah 1"1
o nemovitostech. Zakládání EN je součástí nových právních předpisů a provádí se v zájmu celé naší socialistické společnosti, zejména pro ochranu socialistického a osobního vlastnictví, řádnou správu národního ma
jetku apod. Tento nový úkol byl pracovníky ústavů a
SG přijímán zpočátku s malým pochopením, což vyplývalo zejména z toho, že SG stěží zvládala dosavadní
úkoly. Při plnění tohoto úkolu vznikla také řada obtíží,
které nemohou odstranit SG nebo ústavy samy. Proto
je řeší ÚSGK ve spoIupráci s ministerstvy spravedlnosti
a financí, a popřípadě se Slovenskou národní radou.
Úkol zakládání EN -p'rávních
vztahů - je velmi
závažný také proto, že tato evidence nahrazuje pozem·
kové knihy, které maJí u veřejn~sti dlouholetou tradici.
Musíme tudíž tomuto úkolu věnovat mimořádnou péči
z hlediska správnosti, úplnosti a spolehlivosti zápisů,
a tak postupně získávat obdobnou důvěru, jakou měly
pozemkové knihy:
V další části referátu se předseda ÚSGK stručně
zmínil o plnění not á ř s k o tec hni ck Ý c h p r a c I.,a
jiných geodétických pracl., které vyžadují zejména národní .výbory, socialistické
orgánizace a občané, a které
v rámci okresu zajišťuje středisko geodézie jako představitel geodetické služby v okrese. Tyt:) práce majl. převážně souvislost s údržbou EN nebo s výstavbou v okrese. Jde o práce menšího rozsahu, odpovl.dajÍcího možnostem střediska, většinou o práce nárazové a spěšné,
jejichž zajišťování jinými pracoviŠti mimo okres by bylo
nepružné a nehospodárné.
Dosavadní vnitřn~ o r g a n i z a c e S G je v podstatě
u všech SG stejná, tj. středisko i'ídí vedoucí střediska
a u střediska jsou zpravidla dva oddíly - oddn pro
evidenci nemovitostí a oddn pro geodetické práce. Oddíl EN se dále člení na územní rajóny, jejichž zavedení
Uložila ÚSGK již 'na aktivu v r. 1961. Práce na EN měly
tím dostat pevnou organizační
strukturu
spočívající
hlavně na využívání místních znalostí pracovníků SG.
Zavedení rajónů nebylo však plně dokončeno a jejich
funkce se plně neuplatnila hlavně protJ, že se nepoda
řilo podle rajónů provádět všechny práce, zejména úplné
přehlídky.
Za předpokladu, že SG budou vyk::mávat kromě zakl?dání a údržby EN, notářskotechnických
pracl. a prací
s/těmito úkoly SOuvisejících, jen další geodetické práce
menšího rozsahu, jeví se, podle dosavadních zkušeností
pro zabezpečení operativního, hospodárného a kvalitního
prováděnI prací jako nejúčelnější tato vnitřní organizace
střediska geodézie:
vedoucí střediska,
2-5 územních rajónů,
skupina pro zakládání
EN vlastnických
vztahů
v 1. a II. etapě,
četa pro geodetické práce (jen v případě potřebyJ,
2-3 další pracovníci.
Je třeblVdosáhnout
toho, aby vedoucím SG byl nejkvalifikovanější odborník - zeměměřický inženýr, který
bude řídit činnost střediska tak, aby při správném zabezp~čová~í
odborných
hospodářských
i. politických
úkolu plmlo SG své poslání v rámci území okresu.
Podle dosavadních zkušeností je třeba vytvářet ::;ouvislé územn( rajóny v každém okrese v přiměřeném
počtu a průměrné velikosti rajónu asi 40 tis. hek'tard
tak.abr-Úkoly
v rajónu mohly být zvládnuty 4 až 6 lTP,

včetně vedoucího rajónu. V územním rajónu budou konány veškeré práce spojené s údržbou EN a všechny
ostatní práce, zejména notářskotechnické;
kromě rQzsáhlých geodetických prací, jejichž provádění' by podstatně narušilo nebo znemožnilo hlavní činnost v územ-.
ních rajónech, tj. zárukU průběžného souladu EN íSe
.skutečností. Podle kvalifikace pracovníků a jejich pracovních schopností, a s přihlédnutím
k zaměstnaným
ženám, je třeba ~avést v rajónu vhodnou Specilllizaci
pracovníků pro práce měřické, práce výpočetní a konstrukční a pracovníků pro provádění změn v písemných
operátech. Zásadou se mus[ stát, aby vedoucím
rajónu
byl zeměměřický inženýr s dostačuiící praxí. Sám hude
provádět zejména složitější geodetické práce, které po
stránce odborné přidělení pracovníci nezvládnou.
Protože. zakládán[ EN - I. a II. etapa - se svým
charakterem
prací pod::;tatně liší od praCÍ na údržbě
EN - užívacích vztahů," pokládá se za nejvhodnější, aby
tyto práce byly prováděny v samostatném útvaru SG ve skupině pro :zakládání EN, sestávající ze 6 až 8 pracovníkii. i těchto pracovníků 1 až 2 pracovníci, popří,padě í více, budou provádět práce I. etapy a 5 až 7
pracovníků bude provádět komplexní zakládá~
EN II. etapu. Vedoucím této skupiny mus[ být inženýrskotechnický pracovník, který dokonale ovládá problematiku EN, včetně všech souvisících právních předpisů.
Pracovníci pro komplexní zakládání EN projdou zvláštním školením.
U těch SG, kde požada;ky na další geodetické práce
menšího rozsahu nelze pohotově zajišťovat v územních
rajónech, utvoří se samostatná četa pro geodetické práce ve složení jeden zeměměřický inženýr -a asi 1 až 2
technici. Bude účelné, aby na každém SG byli 1 až 2
pracovníci, kteří budou vykonávat veškeré a.dministra-·
,tivní práce, opisy, výpisy, popřípadě i kopie z operátů
EN a jiné jednoduché práce podle pokynů vedoucího
SG. Další jeden inženýrskotechnický
pracovník bude mít ~
za úkol vést všeobecnou dokumentaci,
podávat informacea podle vytížení vypomáhat ve výpočetn[ch a konstrukčních prac[ch.
V dalších částech referátu byly probrány problémy
kádrového obsazení, materiálního
vybavení a umístění
středisek geodézie. Z rozboru kvality prací na SG vyplýVá, že hlavní závady jsou především v neúplném vyšetřování změn, ve výpočtu výměr, ve výkazech změn;
v písemných operátech atd. Uvedené závady mají řadu
příčin, které se' v některých podrobnostech
liší podle
jednotlivých pracovišť. Mnohde je to nevyhovující kvalifikační složení pracovníků, řada pracovníků není dokonale seznámena s předpisy, nejsou k dispozici kvalitní mapové podklady, umístění pracovišť je nevyhovující,
je nedostatek kvalitních pomůcek, je měřeno s nedostačujícím počtem pomocných dělníků aj. Zkušenosti z pře.vážné většiny SG a ústavů geodézie a kartografie však
ukazují, že hlavním důvodem neuspokojivé kvality je
málo účinná kontrola a mldostatečná výchova vedoucími pracovníky.
V závěru vytyčil předseda OSGK opatření, která
bude třeba realizovat k úspěšnému plnění úkolů stře-.
disek geodéziea
zakončil výzvou k prohlubování závazkovéhohnutÍ
pro :úspěšné plnění vytyčených úkolů a
tím k cílevědomé přípravě podm[nek pro masov\ý roz~
voj socialistického
soutěžení ke XIII. sjezdu KSČ.
V diskusi k referátu s. předsedy vystoupilo 39 účastníků aktivu, kteří se velmi kriticky vyjadřovali k jednotlivým problémům.SG
a přednesli .mnoho podnět·
ných návrhů, jak zlepšit činnost SG a jak lépe plnit vytyčené úkdly, zejména na úseku evidence nemovitostí.
Aktiv sehrál J.'iQvněžvýznamnou roli ve vzájemném předávání zkušeností. Pokud jednotlivé dotazy diskutujících nebyly zodpovězeny, nebo k některým námětům
nebylo zaujato stanovisko
přímo na aktivu, zaslala
ÚSGK těmto diskutujícím vysvětlující dopisy (v opisech
příslušným ústavům J. anebo odpovědi všeooecného charakterU byly uveřejněny ve Věstníku ÚSGK.
Opatření vyplývající. z celostátního aktivu byla rozeslána všem ústavům geodézie a kartografie v krajích
li všem střediskům geodézie.
Bk
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XXXII. konferencia společnosti pol'ských
geodetov v Katowiciach
V dňoch 22. - 24. 11. 1965 zorganizoval krajský (wo·
jewódsky)
výbor SGP (SpolGČnost polských
geodetov) v Katowiciach XXXII. vedeckotechnickú
konferenciu
SGP. Témou konferencie bolo Meranie deformt.cií
priemyslových
objektov.
Zúčastnilo sa jej okolo 500 odborníkov z roznych technickyc.h odborov z Polska a 32 zahraničných hosU. Z Bulharska boli 3, z ČSSR 20, z Maďarska 4, z NDR 3',az Rumunska 2.
Zasedania
sa uskutočnili
v Sliezskom planetariu
v krajskom PKO v Chorzowe. Z príležitosti konferencie
boli tam usporiadané
výstavy Geodetické meranie po~
sunov stavieb
a Meteority
v na!5ej slnečnej
sústave.
Program rokovania boí doplnený odbornými exkurziami
na priehradu
Goczalkowice, dohuty
v Bytome a do,
Krakowa.
V priebehu konferencie
boli. premietnuté
2 filmy
fy Wild, a to: Tvorivá práca geodeta a Čo je fotogrametria. Ďalej bol premietnutý
polský film Meranie posunov stavielJ a fragment z filmu Pou!íitie fotogllametrie
pri skúškach
bet6nových
sto!íiarov.
Ďalej boli predvedené 2 ukážky oblohy: Súradnicové
systémy
a Astro-
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pevných ~dov; W. K I o P o c 1ti s k i: Otázka merania
posunov vštádiu
projektovania
vodných stavieb; J.
M I' o Zo w s k i: Pomocné meracie zariadenia pre geodetické mer,ania posunov priehrad;
K. G I' e ti a E.
Pop i o I e k: O možnosti využitia geodetických znakov
v baniac.h na určovanie
posunov bodov na povrchu
zemskom; W. T I' U t w i n a J. W e d z ony:
'J'elemetrické
merania deformáclí; J. G o c a I: Problém merania posunov rotačných pecí; Z. And e I' s: Určenie odchýlok
vonk,ajšieho povrchu gulpvej nádrže.
Záwrečné
zhodnotenle
konferencie
vykonal prof.
T.. L a z z a I' i ni, ktorý vyzdvihol niektoré skutočnosti,
najmli, že
-

na práci konferencie
sa zúčastnili
odborníci
roznych odborov,
referujúci i diskutéri sa zamerali na hlavný ciel
konferencie:
al príčlny posunov a -"defármác.1i,
b 1 metódy mer·ania absolútnych po!Mo1nov,c) metódy merania relatívnych
posunov, d) mecha, nlzácia a automatizácia a použitie fotogrametrie,
e) meranie
posunov
priemyslových
objektov,
f) meranie posunov stavebných objektov na poddolovaných územiach.

Potom predniesol
niekolko
doporučení
organizačného
/ a tecl.1nického charakteru.
ktoré konferencia
prijala.
Z nášho hladiska je pozoruhodný návrh, .aby boll zriaCielom konferencie
bolo prerokovat
tec.hnické. a
dené prac.oviská vybaveně po stránke kádrovej a príorganizačně problémy geodetických meraní posunov stastrojovej tak, aby vedeli pružne roblt merania posunov
vieb. Všetky referáty zaradené do programu boll publina požadovanej úrovni. Tíeto pracoviská by malí J1laf
kované v pekne vybavenom sborníku Pomiařy odksztalveGeckovýskumný
charakter
a mali by zabezpečovat
cen olJjekt6w
przemyslovych
(Meranie deformácií priecelú činnost v oblasti merania posunov stavieb, tj. promvslovych objektov), Katowice 1965, 499 s., ktorý vyšiel
jektovat, konat a vyhodnocovat meranla.
začiatkom novembra 1965. Tak malil účastníci dost času
Z technických doporučení uvádzame: a) určit presna preštudovanie
materiálov konferencie a v pragrame
nost pre razne stavby, bJ vyprllcovat metódy identifikákonferencie bolo možné viac času venovat pre dlskuslu.
cie pevných bodov c) zdokonalovat metódy a prístroje,
Referujúci totiž predniesli len výtahy svojiCh referátov.
usilovat o ďalšiu automatizáciu,
nepretržitú
registráciu
Rokovania viedol každý deň iný predsedajúc.!. Prvý
a využívanie fotograriletrie.
.
deň to bol prof. M. O d I a nic}: i - Po c z o b u t t, druhý
Záverečné slovo prednlesol
predseda ÚV SGP W
deň mgr. inž. W. K I o P o c i ti s k i a treU deň prof. Z.
K I o P o.c i rí s k i .
S k a p $ k i. S ohladom na to, že referáty boli už publikované, nebudem sa na tomto miE!ste nimi bližšie zaobeZáver
rať: Uvediem len mená autorov a názvy relerátov, čo
umožní získat predstavu a šírke riešenej problematiky.
XXXII. konferenc..ia SGP o meraní posunov priemysloReferáty nasledovali v pOl'adí: J. S I i w k a: Orgavých stavleb potvrdila vysokú vedeckú úroveň týchto
hizačnotechnické
otázky meranla posunov stavieb; W.
prác v Polsku. Aby však tieto práce prinášali max. techJan u s z: Niektoré
vedeckotechnické
a organizačné
nický a ekonomický efekt, musia byť organlzačne zaproblémy v óblastl geodetických
meraní posunov stabeZpečené. Preto 0l18anizačným otázkám venovalí na
vieb; J. Ma dej
a M. We I' no:
Deformácie stavieb
konferencii hodne úsilia.
.
vo svetle mechaniky zemín; H. W i e I i c k li a A. MaPretože v danej oblasti máme rad spoločných proI a s i e w i Cz :
Mechanika
deformáclí
priehrad;
W.
blémov s polskýmlgeodetmi,ako
napr. sledovanie staG I aD a W. J a w a Ii s k 1: Využitie merania deformávieb v oblasti karpatského
flyša, sledovanie stavieb na
clí skalných masívov v geologicko-inžinierskych
priepoddolovaných
územiach ap., je velmi užitočná vzáskumoch; 5. B a z a I' n i k a T. P y t i a I' z: Vplyv banjomná spolupráca medzi odborníkml oboch zemí, ktorú
skej ťažby na deformácie
priemyslovýc..h objektov; A.
treba naď,alej prehlbovat a rozširovať.
Her ma n o w s k i ~ Určovanie zvislých posunov na záNa konferenci! sa znovu potvrdilo, že prác..e konané
klade nivelačných
meraní;
I. L a u d y n o v á a K.
pr! meraní posunov stavieb majú vedeckovýskumný chaT a I' n o w k i: Meranie vodorovných posunov priehrad
rakter. U nás má tento názor tiež svojich zástancov,
so zvláštnym zretelom na trigonometrickú
metódu; W.
žial v praxi sa celkom neujal, čo je na škodu veci.
J a l( u s z: Otázka automatizácie
merania_ posunov staJe nesporným úspechom, že sa polským kolegom
vieb a prehlad meracích zariadení; M. Z a k: Metódy
podarilo vydat sborník pred konferenciOu. O to by bolo
znázorňovania výsledkov merania deformáclí; B. N e y :
treba usilovat aj pri našich konferenciach.
Zásady 'projektovania
a konania merania
deformácií
PETER MARČAK
poddolov.aných území a objektov na nich slf nadc.hádzajúcich; T. K u.i n i a k a W. W o 'j c i ech o w s k i: Meranie deformáclI
žeriavových dráh na poddolovaných
územiach; B. D ž e g n i u k a IS, Lat o s: Metodika
merania deformáclI rotačných pecí na poddolov,aných
V době od 22. 12. do 31. 12. 1965 uspořádala
Správa
územiach; J. G o m o Li s z e w s k i aJ.
G o I' C. Z Yc a :
g80dézie a kartografie MLR (Állami Foldmérési és TérMetodika geodetických meraní deformáciI halových staképeszeti Hivatal) MezinárDdní
výstav~
školvjeb založených
na ochrannom
pilieri; 5'. P i ech ,a :
n í c h nás t ě n n Ý c h map v Budapešti. Výstava byla
Meranie deformáciI
vysokých
stavieb;
S. O s t a f i umístěna v prosto"ách reprezentační
budovy nové průc z u k: Fotogrametrické
metódy na sledovanie zosuvmyslové školy na obvodě Budapešti, která během vánočných území; I. LaJ.]. d y n o v á: Foto,grametria pri meních prázdnin byla volná. Zahájil ji předseda Správy
rí!ní deformácií.
!
geodezie a kartografie, inž. Zoltán Antos, odborný výklad
, Okrem llvedených referátoy je v sborníku pub1ikopodal prof. dr. Sándor Radó.
vanýc..h ď,alších 10 prác, ktoré~eboli
zaradené do proVýstava představila veřejnosti celkem 233 školních
~ gramu, a to: H. K I a s s a B I' U nic k i: Otázka
nástěnných
map, vydaných 40 institucemi
z 26 zemI.
konštrukcÚ a stálosti pevných bo'dov pri meraní posuObeslalo ji exponáty 8 socialistických
zemí (Bulharsko,
npv stavieb; M,Ž a k: Príklady vyrovnania nivelačných
Pols~o, Maďarsko, Mongolsko, NDR, Jugmllávie, SSSR,
sietí; F, R o La:. Hydrostatická
nivelácia a jej použitie
Rumunsko), z dalších zemí 9 evropských (Belgie, Franpri meraní posunov stavieb; W. Jan u s z: IdentUikácia
nomick.Q

po;em

času.
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cie, Nizozemí, NSR, Portugalsko, Rakousko;' Spanělsko,
Švédsko, Velká Británie), dále 2 země Severní Ameriky
[Kanada, USA.), 3 z Lat1nské Amer*y (Brazílie, Portoriko, Venezuela), z afrických zemí Oganda a z Austrálie Australský svaz. Na výstavě chyběly mapy některých
zemí s vyspělou kartografickou
výrobou, jako je např.
Itálie, Svýtarsko,
Čína, Japonsko a ze socialistických
zemí ČSSR. Československé exponáty zťlstaly na celním
úřadě v Budapešti, protož".! nebyly pnřadateli v-yslavy
vyzvednuty. Ze zámořských zemí byly reprezentovány
školníIUi mapami jen USA (nebyla však zastoupena nejivětší firma Rand Mc. Nally), dále Austrálie a jednou mapou staršího vydání Kanada. Ostatní l1častníci nebyli
zastoupeni mapami školního typu, ale většin\:>u mapami
pro administrativně
správní l1čely. Z toho' hlediska byla
výstava nel1plná. Uvážíme-li však, že v. ostatních zámořských zemích, s výjimkou Japonska, jsou používány převážně školní mapy vyrobenťl v Evropě nebo USA a dále,
·že niapy čínské produkce jsou analogiemi sovětských
map, lze pokl6.dat výstavu v Budapešti za dostatečně
reprezentativní;
aby poskytla přehled o současném. stavu
kartografie školních nástěnných map ve světě.
( když ji tvořil jenom vyběr z mapové edice zl1častněných vydavatelství (minimálně 1 mapa, maximálně 28
map), přesvědčila především, že tvorba a vydávání školních map patří ve všech zemích s rozvinutou kartografickou činností l: základním a velmi aktivním odvětvím
kartografie. Přiqližně za 100 let, která uplynula od dob,
kdy se první· nástěllná \Tlapa uplatnila při vyučování,
zaznamenalo toto odvětví kattog-rafle značný rozvoj. Návštěvníci výstavy se přesvědčili, že pedagogické praxi
dnes slouží ve všech rozvinutých
zemích
především
cbecně zeměpisné a fyzické mapy, dále mapy politické
a hospodúi'ské a prozatím v menší míře i jiné druhy
tematických map, jako např. geologiC'ké, vegetační, demografické, historické aj.
Úrovel1 vystavených map byla značně rozdílná. Průměr převyšovaly pokud jde o koncepci a zpracování obsahu mapy; sovětské, švédské a německé, po grafické
stránce patřily k nejlepším mapy německé, rakouské a
švédské. Překvapivě nízké l1rovně byly některé francouzské mapy s chudým, schéll1aticky až diletantsky
znázorněným obsahem. Anglické mapy (Oxford University
I'ress)
jsou působivé plasticitou
znázornění
reliéfu,
avšak nevystihují vždy správně jeho geomorfologickou
tvářnost.
I
OdbornIky zaujala především značná nejednotnost
v koncepci, obsahu a ve vnějším provedení map, patrná
na prvni pohled při srovnání map téhož typu nebo druhu vyrobených v rťlzných zemích, ale i mezi mapami
několika producentů jedné země. Má pi'íčinu především
v rozdílných kartografických
tradicích a školských systémech jednotlivých zemí a nedostatečné, takřka žádné
mezinárodní spolupráci na tomto úseku kartografie. Způsobují ji však také různé politickohospodářské
podmínky, při kterých se tvorba a vydávání školních map v té
nebo oné zemi uskutečňuje.
Mnohé mapy vydané soukromými nakladateli
nasvědčují, že při jejich výrobě
hledisko zisku bylo prvořadým před požadavky pedagogickými. Tak např. o měřitku některých map rozhodlo
ekonomické využití formátu papíru (austra~ské mapy),
o formátu map rozhodla nejvýhodnější
technologie výroby (anglické mapy) a nízké náklady na <;estavení map
nedovolily více než obsahově chudé a schématické znázornění zeměpisné krajiny.
Pom,ěrně největší jednota se projevuje v pojetti provedení.Obecně
zeměpisných a fyzických map, které se
vší pravděpodobností
jsou nejrozšířenějšími
demonstračními pomůckami. (na výstavě byly zastoupeny 99 exponáty). Přesto shledáváme i zde značnou nejednotnost
již ve volbě měřítek těchto map. Např. nástěnná mapa
Afriky je vydávána v měř. 1:5 mil (NSR), 1:6 míl.
(NDR, ŠVédsko), 1:7 mit. (Polsko, USA), .1:8 mlI. (Francie, Rumunsko, SSSR), 1:9 mil. (Australský s,az) a 1:10
mil. (Francie, Maďarsko, Rakousko). Také hypsometrické
stupnice jsou často zásadně odlišné, zejména pokud jde
o barevné tóny nejvyšších stupňů. Na některých francouzských mapách jsou tyto stupně oranžové, na polských
studeně hnědé, na anglických šedé, na švédských růžové,
šedé nebo fialově červep.é. Obsah obecně zeměpisných
map se· do jisté míry stabilizoval. Nejbohatší ,je na švéd-

ských mapách, které ve sromání
s jinými znázorňuji
navíc rostlinný pokryv a naopak obsah některých amerických map je chudší o zákres železnic. Na jinych mapách se vyskytují zásadní odchylky od jinak dosti ustáleného klíče mapových značek. Tak např. na šV'édské
mapě Evropy, vydané UrDlou P. A. Norstedt, jsou řeky
znázorněny černými čarami.
Politické a politickoadministrativní
tpapy. zastoupené 46 exponáty, vykazovaly nejednotnost spíše v pojetí koncepce a v obsahu, než ve zpt'\sobu kartografického znázornění. Např. politická mapa MLR obsahuje
kromě místopisu, hydrografie,
komunikací a polilickosprávních hraniC ještě znázornění
průmyslové výroby
s rozlišením odvětví, kdežto na francouzské
mapě je
znázorněno pouze po!itickosprávní
rozdělení Francie na
depp.rtementy,
jejichž plošné vybarvení je adekvátní
hustotě zalidnění.
,
Z 44 hospodářský.Ch map náležely bezesporu k nejdokonalejším
exponáty spCiillistických zemí, zpracované
v podstatě podle sovětské koncepce. Ve srovnání s nimi
postrádají ostatní hospodářské mapy komplexnost v podání tematiky, jsou schématické a na mnohých je patrné, že jsou teFve výsledkem kartografických
pokusů.
Mezi ostatními tematickými
mapami vynikly jako
nejlepší sovětské a polské mapy přírody, dále geomorfologické mapy francouzské výroby a plánů měst (Lon(JDn, N. York, Moskva, Paris) vydané západoněmeckou
firmou G. Westermanll. Pozornosti si zaslouží němé, obrysové mapy francouzské expozice vytištěné na černém
plútnč, na které lze křídami připisovat názvy a dokreslovat obsah. Výstava neposkytla bohužel obraz o uplatnění nástěnných
map při vyučování dějepisu, protože
s výjimkou jedné mapy z edice ,kartografického
podniku
Hermann Haack (NúR),
nebyly na ní hist,)rické mapy
zastoupeny.
Podle vystavených map lze soudit, že poslední dobou vzrťlstií aktivita kartografických
institucí v této oblasti kartografické
činI1Osti. Hledají se cesty k zlepšení
obsahu map (socialistické
zerp.ě. Svédsko), roste porozumění pro speciální požadavky školství (Francie němé mapy) a zvláště je p\ltrl1.~ úsilí o zhospodárněni
výroby nástenných map a ulehčení manipulace s nimi,
především zmenšením jejich formátfl (v posledních letech řada států), které vede až k nežádoucim extrémům
Ianglické mapy mají formát asi 1,10 X 1,00 m, takže
kontinent, např. Severni Ameriku,' nelze znázornit ve
vyhovujícim měřítku na .jedné mapě).
Výstava byla doplněna expozicí pi'íručních plastických map z prOdukce ČSSR, Itálie a Velké Británie.
Za zmínku stojí zvláště série 17plast1ckých
tnap italské výroby (Geographicus FirEmze), které lze uspořádat
v reliéfní atlas podlouhlého formátu, přibližně 40 X 30 cm
tak, že mapy jsou sepnuty ve hřbetu patentních desek.
Atlas je dost silný a jeho prodejní cena bude pravděpodobně vysoká.
Po technické
a aranž~rské
stránce mlHa 'výstava
vysokou úroveň, kterou předstihla
např. kartografické
výstavy pořádané u pNležitOsti mezinárodních
geografických kongresťl. Mapy byly umístěny na stojacích
. stěnách s dřevěnými rámy o rozměrech přibližně 4 X3 m,.
vypletenýDll provazovou výplní. Každý ra-m byl označen
státní vla,jkou vystavující země. \'e srovnání s obdobnými akcemí pořádanými
u nás a v zahraničí, vynikly
jako přednost reprezentační
výstavní prostory, nestěsnanost exponátů, z odborného hlediska I to, že ,hyly
vystaveny. celé mapy, ne jejich části nebo montáže.
U příležitosti
výstavy byly prosloveny
přednášky
"Čs. školní nástěnné mapy a projekt jejich modernizace" (Koláčný, ČSSR) a ,;Nizozemské školní mapy" (Bertrand, NizozemI).
Výstava nejen zprostředkovala
přehled o současném stavu tvorby a vydávánI nástěnných školních map
ve světě, ale zároveň ukázala, že potřeba modernizovat
tyto názorné
pornťlcky je naléhavou.
ŘešenI těchto
otázek se stalo aktuálním
úkolem kartografie,
l1zce
spjatým s celosvětovým
úsilím o zajištěnI
vzděilání
mládeže. Čs. kartografie přispívá k jelIa splnění, v předstihu před ostatními státy. realizacI Jednotné soustavy
školních kartografických
pomi'lcek, podle projektu vy.pracovaného VÚGTK ve spolupráci s pracovníky i pedagogického výzkumu a ,praxe.
KolátJný
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V průběhu února letošního roku se na knižním
trhu objevila politická mapa Evropy. Její vydání
bylo netrpělivě očekáváno celou naší veřejností,
neboť- od vydání poslední obdobné mapy Evropy
uplynulo více než 10 let.
Nástěnná politická mapa Evropy vychází ve
,dvou dílech v měřítku 1: 4000000 a zobrazuje
území Evropy od nejsevernějšího
pobřeží Norska
po ostrov Krétu a od Islandu, irských a španělských břehi'l po uralské pohoří. Hlavním účelem
vydání mapy je poskytnout přehled o politickém
rozdělení kontirientú. Jednotlivé státy jsOU od sebe
rozlišeny barevnými plQchami a pri'lběhem státní
hranice. Vedle státních hranic jsou v mapě vyznačeny hranice svazových a' federatIvních
republik
v SSSR, Jugoslávii, Rakousku a Německé spolkové
republice, z;tutonomních republ!k v SSSR,. autonomních oblastí nebo národnostmch
okruhu v SSSR,
Jugoslávii a Rumunsku.
Při tvorbě mapy byl kladen di'lraz na vyznačení co největšího množství sídel" pokud to dovolí
měřítko mapy. Značky sídel jsou v mapě rozmístěny
s ohledem na různou hustotu osídlení kontinentu,
odpovídající přírodním a hospodářským
podmínkám. Nejméně obydlené jsou oblasti tunqry n~
Islandě, nq severu Norska a SSSR, vysoké polOhy
Norska i mimo evropské suché oblasti východního
pobřežíí Kaspického moře, Iráku, Saúdské Arábie
a severoafrických
států. Hustota obyvatelstva je
zde menší než 1 člověk na 1 km2• Tomu v mapě
odpovídá zákres méně než 1 signatury na 2 cm2•
Na území SSSR, přibližně severně od 60° s. š., na
větší části území Norska, Švédska, F~nska, v okolí
Kaspického moře a řek Furát a Didžlat žije přibližně 1 až 10 obyvatel na 1 km2, čemuž v mapě
odpovídá 1 signatura na 1 cm2• Oblasti, v kterých
žije 11 až 50 obyvatel na lkm2 jsou v mapě znázorněny hustotou zhruba 2 signatury' na 1 cm2• Jde
převážně o evropskou část SSSR, jižní a pobřežní
území Norska, Švédska, Finska, o větší část Turecka, Rakouska, Španělska, jižní a střední Francii
. a jižní část Balkánského poloostrova. Přibližně 51
až 100 obyvatel na 1 km2 žije na ,pobřeží Francie
a Spanělska, v severní části Balkánu a zhruba
mezi 50° a 55° s. š. evropské části SSSR. V mapě
jsou v těchto místech zakresleny přibližně 2 značky sídel na 1 cm2• Největší počet signatur se na
mapě objevuje v nejlidnatějších
Oblastech Evropy,
zvlášt~ ve Velké Británii, Beneluxu, Itálii a střední Evfopě. Zákres 4 a více značek na 1 cm2 odpovídá hustotě obyvatel, která je větší než 100 lidí
na 1 km2•
Velikost sídel je v mapě rozlišena značkou
i typem písma podle stupnice:
500 000 až 1 000 000 obyvatel
100 000 až 500 000
50000 až ;1.00000
25 000 až
50 000
. 10 000 až
25 000
pod 10000 obyvatel
Hlavní města státi'l a administrativních
celki'l
jsou podtržena. V mapě Evropy jsou vyznačena
tato sídla:
hlavn~ města států, federativních
a svazových
republik, autonomních
republik, autonomních
oblastí a okruhů,
- sídla, která jsou na úrovni krajských
měst
v ČSSR a místa s mezinárodní leteckou a lodní
dopravou,

obzor
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města nad 50 000 obyvatel s tím, že v hustě
obydlených
oblastech
jsou znázorněna
především místa s administrativním
nebo jiným
vÝíinqmem.
Z ostatních sídel jsou podle možnosti uvedena:
sídla na úrovni okresních. měst v ČSSR,
křižovatky a koncová místa silnic a železnic,
průmyslová střediska,'
další sídla, která doplňují počet na předpokládanou hustotu jednotlivých
stanovených
oblastí.
Kromě uvedených
prvki'l mapa znázorňuje
hlavní silnice, železnice, trajekty, letiště a přístavy s mezinárodní
dopravou. Významné přístavy
jsou spojeny lodními linkami s vyznačením vzdáleností v km.
Fyzikální složku v mapě zastupuje vodní síť.
Vodní toky s vyznačením splavnosti jsou rozděleny
podle klimatické klasifikace na perenní, stále tekoucí řeky, které jsou vyznačeny plynulou linkou,
a intermitentní,
nestálé řeky, jejichž část koryta
v některých ročních obdobích vysýchají. Tyto řeky
jsou vyznačeny přerušovanou linkou. Na území severní Afriky se vyskytují široká, vyschlá údolí se
sráznými svahy, zaplňující se vodou jen při náhlých lijácích" tzv. vádí. V mapě jsou zakreslena
dvoučarou přerušovanou
linkou vyznačující přibližný obrys tvaru v terénu. Vedle klimatické klasifikace jsou vodní toky rozlišeny podle běžných
kartografických
zvyklostí, tj.' podle délky toku,
šířky koryta a množství protékající
vody apod.
Mapa dále znázorňuje pri'lplavy, bažiny, slaniska,
sladkovodní jezera a jezera se slanou vodou.
Názvosloví mapy je zpracováno podle zásad
Názvoslovné komise při Ústřední správě geodézie
a kartografie. Sídla a vodní síť je v mapě popsána
originálními názvy jednotlivých států, v případech
nelatinkového
písma je uveden příslušný přepis.
Státy, administrativní
celky, moře, zálivy, průlivy
a některá jezera jsou popsána česky.
Osmibarevná mapa formátu 122,6 X 152 O cm
tištěná ofsetem, vyšla v tiskovém nákladu' 828Ó
výtisků. Její distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod z_a 19,- Kčs. V porovnání s vydávaními mapami Ustřední správy geodézie a kartografie
obdobného typu, je mapa Evropy tištěna poněkud
výraznějšími barvami. Zvýšení barevnosti, zvláště
zvýraznění moří, mapě nesporně prospělo. Pestré
ladění mapy podtrhují různobarevné vlajky evropských státi'l vytištěné podél pravého a levého rámu mapy. Způsob zpracování díla v zásadě splňuje
záměr vydavatele diÍt spotřebiteli'lm vhodnou mapovou pomůcku, která by je názorně informovala
o politických poměrech v Evropě.
Jaromír

Douda

Krajská rada ť:SVTS v Hradci Králové
\
Ústav ~eodézie a kartografie v p'ardublcích a Zp ť:SVTS
Krajské muzeum v Hradci Králové
K~rtografjcký a reprodukčni ústav v Praze a ZP ť:SVTS

pOFádají ve výstavní síni Krajského muzea
v Hradci Králové, nábFeží výstavu

výstava bude otevřena

\

denně mimo pondělí od 9 do 17 hod..

v sobotu od 9 do 12 hod. ve dnech 9.' dubna -
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František Zrzavý, k stotřicátému výročí
naro~ení
,V době Josefa II., v době úpravy pozemkové daně, vysílala stavovská inženýrská škola v Praze své absolventy
do Rakous, Uher a Haliče. Později první třetina 19. stoleH přináší zvětšenou péči o katastr daně pozemkové
a zvláště o vyhotovení jeho map. Vzniká tak kolektivní
dílo velkého počtu zeměměřičl1, vYškolených pražskou
polytechnikouf
kteří navazovali na tradici absolventl1
Inženýrské školy.
Jeden z těchto absolventů pražské polytechniky, od
jehož narození uplynulo dne 26. březI18 1966 sto třicet
rokl1, hyl František
Z r z a v ý, význačný
zeměměřič
v rakouském katastru. František Zrzavý je rodák z Krucemburka (dnešní Křížová) na Českomoravske vysočině.
Podle matriky se narodil 26. března 1836 v domě čp. 101.
Jeho otec byl Jan Zerzavý, sedlák a hostinský, spolupředstavený městečka Krucémburku. Toto městečko náleželo v době narození Františka Zrzavého do Čáslavského kraje. Až do svého 16. roku vyrl1stal František
Zrzavý ve svém rodném městě. Pak přišel do Prahy,
kde byl ve školním roce 1852/1853 zapsán v nově založeném prl1pravném ročníku při pražské polytechnice,
a to pro žáky již ve svém věku pokročilejší, které nebylo možno přimět ke studiu na reálkách nebo gymnasiích (viz inž. A. V. Ve1flík: Dějiny technického učení
v Praze). V k;;italogu l!ákl1, v rubrice "stá~í" bylo uvedeno u jeho jména 18 rokl1, asi z dl1vodu, že do. přípravného rpčníku byli přijímáni žáci až v tomto stáří.
Podle katalogu prof. K. Kořistky z tohotĎ přípravného ročníku obdržel Zrzavý známku první třídy s vyznamenáním. V této přípravce získal Zrzavý značné vědomosti z elementární
matematiky,
kterou přednášel
prof. Kořistka, hned jak přišel v roce 1851 z Brna na
polytechnický ústav v Praze. Z elementární matematiky
\TzápěH vznikly výklady z praktické geometrie, které
Kořistka přizpl1sc;>bil do takové formy, jak ji inženýři
potřebovali v praxI.
Ve studijním
roce 1855/1856 nalézáme Zrzavého
jako posluchal;e praktické geometrie u profesora Kořistky. Z katalogu praktické geom~trie se dovídáme, že
předvzděláním Zrzavého byla vyšší matematika, fyzika
a přírodní vědy. Zrzavý byl podle záznaml1 velmi pilný
a chování jeho bylo vzorné. Vynikal v kreslení, dokladem toho je známka první třídy. Závěrečná zko1Aška
z praktické geometrie byl oceněna známkou první třídy'
a celkový prospěch byl klasifikován známkou první třídy s vyznamenáním.
Studijní léta na pražské polytechnice vy'zbrojUa nadaného studenta velmi dobře pro práce zeměměřiče.
Znalosti obou řečí české a německé v slově i písmě
mu při vykonávání služby hodně napomáhaly.
Hned po absolvování polytechniky nastoupil Zrzavý
jako dvacetiletý dne 25. srpna 1856 ke katastrálnímu
vyměřování do Uher v hodnosti ad IUnkta II. třídy. Při
dělen byl k II. vyměřovacímu podřed., k ~2. inspektorát,u v Palvi (jižně od Debrecína, župa Velký Varadin).
Právě v tá:mto roee byla vydána instrukce o kat. měření,
která měla platnost jen pro Uhry a Chorvatsko. Tato
.Instrukce (pro stolové měření), byla zpracována na podkladě rakouské stolové instrukce z roku 1824. V Uhrách
pracoval Zrzavý po dobu deseti let. Bližší data o jeho
pl1sobení v rozmezí těchto let se mně nepodařilo vypátrat. Po této desetileté činnosti, v roce 1866, byl po'
volán k triangulaci do Vídně jako adjunkt, a to v roce,
kdy' ve Vídni zemřel dne 14. října významný náš geodet
František HOrský.
Koncem měsíce září 1876 byl již v hodnosti geometra I. třídy. Na základě svých odborných znalostí,
zvláště v mátematice, byl brzy povýšen na trigonometra
(triangulátor)
v triangulační a početní kanceláři (Triangulierungs und CalciiIbiiro) ve Vídni. V roce 1883
(1. června) byl povýšen na vrchního trigonometra. Před
tímto povýšením, právě pro své veliké odborné znalosti
a píli, byl občas přidělován k ústřednímu mapovému
archivu (Zentralmappenarchiv)
ve Vídni a pr.o početní
práce do ústřední komise pro ..úpravu pozemkové daně
a do litografického ústavu tamtéž.

Ze své bohaté odborné praxe uveřejňoval své články
v čas. Král. české společnosti nauk v Praze (KČSN), kde
jeho práce v zasedání třídy matematicko-přírodovědecké
předkládal sám prof. K. Kořistka.
Pravděpodobně
vyčerpán únavou, zpl1sobenou namahavou činností, zemřel uprostřed své prác~ gne 20.
října 1889. František Zrzavý zaslouží si této vzpomínky, neboť jeho život a práce v ústřední kanceláři ve Vídni
je širší veřejnosti zeměměřické celkem neznáma. Zrzavý
se směle ml1že zařadit mezi naše dva významné zeměměřiče, jako byl František Hor s k Ý (1811-1866) a Jan
Ma rek
(1834-1900)" kteří svými vysokými odbornýmI
geodetickými znalostmi proslavili jméno českých zeměměřičl1 ve službách bývalého l<atastru. V Uhrách byli
vlastně spolutvl1rci uherského katastru. Frant. Horský
zavedl pro vyhotovení uherských katastrálních map stereografickou projekci, kde Jan Marek pl1sobU jako přednosta trian,li:ulační a kalkulaČllí kanceláře v Budapešti.

[1] tlber die Berecbnung
des trigonometrischen
.Netzes der nied·
rigsten
Ordnung.
praha 1872 - Věstník KCSN - Zprávy o zasedání
[Sítzungsberichte).
[2] Einfache Formel zur Berechnung
der Meridianconvergenz
rechtwlnklic/len
sphllrlschen
Coordinaten
miltels einer
tafel.
Jen slručný výtah. Praha 1877. Věstník KCSN.
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HUfs-

[31' Tabulky refrakčních
součiniteli!
k výpoětu výškových' měfení.
[Tabell~n
des Relraclionscoefficien!en
zur Berechnung
von
Hi:ihenmessungenj.
Praha 1879 - KCSN.

r 4] HUfstafel

zur Berechnung
Zenithdistanzen.

messenen
[51 Bestimmung
(l tabulka].
KČSN.

der Hiihenunterschiede
Praha 1879 - KCSN.

l\US

der punkte aus gemessenen
Richtungen.
[Určení bodi! z měřených
směrů).
Praha
.

ge-

1882.

[8] G.eometrische
Bestimmung
des punktes
desslln
Coordinaten
dem arith'lletl,schen
Mittel aus den Coordinaten
der Ecken
eines
Polygons
entsprechen
und des Schwerpunktes
einer
unregelmllssigen
geradlintgen
FIgur.
(Geometrické
určení hran polygonu
a těžíště
obrazce).
Praha 1882 - KČSN.
[7] O trigonometrickém
[8] Vereinfachung
nach Bayer.

měřeni

výšek.

des absolute'!
Gliedes
Praha 1888. KCSN.

Praha

1888. KCSN.

bei der

Seilengleichung

[9] Elne Bemerkung
zur Berechnung
der Hiihenunterschlede
gemessenen
Zenilhdistanzen.
- Praha 1888 - KCSN.
Vlastním
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Theorie
des Guldenzirkels,
seine
vlelfllItigen
Vorteile
seine Anwendung bei der Commassation
der Grundstiicke
K. K. Katastral-Beamte,
Cummassations·Clvil-Geo'lleter
Technlker.
[Nebst einer liguren
Talel) - Wien 1863.')
Theoretische
,Sonnenuhren.

aus

und praktische
Wien 1870 -

Anleitung
zur Construction
[45 stran a 1 tahulka).
[ni.

und
fiir
und
der

T. pudr

• J Katastrální
výtěžek byl od založení
katastru
do doby Zrza·
vého vždy uváděn ve zlatkách
[býv. rakouské
měny). V. Z5lčát<:í.ch
scelování odměřovali
hranice dílu jednoho pozemku ma]IClho ruzné jakostní' třídy ls výtěžkem ve zlatkách l. za účelem grafického
vyznačení
pomocí zvláštního
kružidla
zlatkového
(Guldenzirkel).

Z geodetického kalendáře

20. dubna 1816 - před 150 lety byl rakouským vládním
dekretem ustanoven rakouský původní sáh, tzv. vídeňský sáh (měřítko čárkové), zákonitou délkou v bývalém Rako,usku.
\
9. května 1746 - před 220 lety se narodil v Beaume
ve Francii Gasp~rd Monge, proslulý matematik, slavný
tvl1rce deskriptivní geometrie, hlavní zakladatel francouzské polytechniky a člen komise pro metrický systém. (Zemřel 28. července 1818 v Paříži.)
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12, května 1941 _. před 25 lety zemřel v Praze PhDr Jindřich Svoboda, rektor a profesor sférické astronomie

na CVUTv Praze, člen mnoha vědeckých a odborných
společností. Zdokonalil metodu Horrebow-Talcottovu. Zabýval se studiem metody stálých výšek pro měřeni zeměpisných souřadnic a .konstruoval nové stroje pomoci
rtuťového horizontu a neosobního mikrometru vláknového. S mimořádnou péčí vybudoval na škole astronomickou observatoř. [Narodil se 13. července 1884 ve
Volyni v jižnich Cechách.)
14. května 1916 - před 50 lety se narodil v Praze
inž. Ondřej Jeřábek, odborný asistent CVUT v Praze,
katedra ·mapování a kartografie, absolvent fotogrammetrického kursu v Curychu. Spoluautor Geodetické příručky a spoluautor knihy Cteni leteckých a pozemních
snimku.
18. května 1711 - před 255 lety se narodil v Dubrovníku Roger Joseph Boscovich, geodet-filosof. Dosáhl velikých záslu.h svými objevy v oboru astronomie, matematiky, fyziky, geodézie a archeologie. [Zemřel 12. února
1787 v Miláně.)
21. května 1826 - před 140 lety zemřel v Mnichově
Georg Reichenbach, konstruktér theodolitu, zakladatel
matematlcko-mechanického institutu v Mnichově. [Narodil se 24. srpna 1772 v Darlachu.)
24. června 1686 - před 280 lety se narodil v Innsbrucku
v Rakousku Jan Ferdinand Schor. V ;Praze ve svých
mladšich letech pusobil jako malíř a architekt. Na pražské inženýrské škole pfisobil od r. 1726. Jestliže za
Willenberga se věnovala škola předmětfim vojenskofortifikačním, za Schora {se stala z velké části školou
civilně inženýrskou. Pro své žáky napsal přednášky
o všech jím přednášených matematických naukách. Vychoval velkou řadu vynikajících inženýru jak vojenských, tak i civilních. [Zemřel 5. ledna 1767 v Praze.)
1621 - před 345 lety se narodil ve Mšeně u Mělníka
Angnstin Heřman (Herrman), zeměměřič, prvni historicky prokázaný český vystěhovalec do Ameriky. Jeho
mapa VirgiI1ie a Marylandu je významným pomnikem
české zeměměřické práce v cizině. (Zemřel na svém
statku r. 1686.)
1846 - před 120 lety, ze založené optické dUny C. Zeisssem (1816-1888)
se vyvinul později podnik na vědeckém základě Carl Zeiss-Jena, nyni VEB.

Pre využitie jednoho počítača na 2 smeny bude
potrebných na prípravu podkladov pre výpočty
aspoň 10 dierovacíéh zariadenI. Po organizačnej
stráp.ke najlepšie bude vyhovovať také riešenie, že
každý ústav bude mať vlastné dierovacie zariadenie a bude si podklady pre svoje výpočty dierovať
sám q na výpočtové stredisko bude zasielat dierne
pásky. Toto riešenie bude výhodné aj z toho hladiska, že jediným dierovacím zariadením pre piHstopú diernú pásku v medzinárodnom diafnopisnom
kode bude možné pripravovať podklady pre výpočet tak prepočítač
ODRA 1003, ako aj pre počítač
MINSK 2/22 a počítač NATIONAL ,ELLIOTT 803.
Zavádzanie automatizácie výpočtov vynuti si ďalej, aby techniku výpočtov na samočinných počítačoch si osvojil širší okruh pracovníkov na každom
ústave. Nestačí, keď problémy automatizácie
výpočtov ovládne len pracovník, ktorý bude na ústave poverený sústreďovaním pokladov pre výpočet,
ich kontrolou a sty kom s výpočto~ým strediskom.
S týmito problémami sa musia oboznámiť aj pracovníci, ktorí prlpravujú podklady pre výpočet, leba len tak bude možné zabezpečiť vyhotovovanie
bezvadných podkladov, čo je prvým predpokladom
pre úspešné zavádzanie automatlzácie.
Lektoroval: inž. Vladimir

5aga, Ú5GK, Praha

pOUžiTi FOTOGRAMMETRIE
ZVYŠUJE ,BEZPEČf\ilOST, HYGIENU
A PRODUKTIVITU PRÁCE
V oboru let e c k é fotogrammetrie nabizi nstav geodézie a kartografie v Praze kompletni provedeni mapovacích a speciálnich prací, včetně polnich praci a kartografického zpracování:
TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ MAPOVANI
kách 1 : 1000, 1: 2000 a 1: 5000
- univerzální metodou
- analytickou metodou

v měřít-

ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ V MĚŘÍTKU 1: 1000 pro
- výstavbu silnic a dálnic
- výstavbu a rekonstrukce železničnich tratí
- dálková vedení VVN a produktovody
- r!lkultivaci devastovaného územi
FOTOGRAMMETRICKÉ MĚŘENÍ PROFILŮ pro
- vý::;tavbu a rekonstrukce komunikací
- určení kubatury skrývky v povrchových dolech.
- určení kubatury ~ově budovaných vodních zdrži.
Součástí nových technologických postupfi v letecké fotogrammetrli jsou výpočty na· samočinném počítači:
- situačni řešeni trasy komunikace
- výšková řešení trasy komunikace'
- výpočet vytyčovacích prvkfi
- výpočet kubatur a hmotnice
- určeni kubatury skrývkových řezu
- transformace modelových souřadnic na geodetické.
V oboru p o zem n í fotogrammetrie provádí fotogrammetrický provoz Ústavu geodézie a kartografie v Praze
tyto práce:
- polohopisné a vrstevnicové plány v měřl:tkách 1:250
až 1:2000 velmi členitého nebo nepřistupného územi,
skalních útvarfi, lomových stěn, povrchových dolfi
a výsypek,
- plány fasád historických objektfi,
- perspektivní zobrazeni 1Jrojektu pozemnich a inženýrských staveb do zvětšeniny pozemniho měřického
snímku,
- nárysy tunelových portálu a nadjezdu pro účely rekonstrukce a elektrifikace železničnich tratí,
- sledování postupu zemních prací na pril.myslovýcť
stavbách a sídlištích,
- dokumentace inženýrských sl:U v hlubokých výkopech před záhozem,
- sledování posunfi, sedání a deformaci zemnich hmot
a stavebnich konstrukcí,
- přesné určováni kubatur:
kameniva v lomech
surovin, paliv a produktfi v prfimyslových závodech,
skrývky na povrchových dolech,
s rychlým a levným výpočtem na samočinném počl:tači
DDRA 1003.
V roce 1967 bude fotogrammetrické pracoviště úGK
Praha vybaveno speciální aparaturou pro blízkou fotogrammetrli, která umožní provádět hospodárně a s vysokou přesností:

-

sledováni trvalých i pružných deformaci stavebnich
prvků a konstrukcí,
dokumentaci
experimentálniho
hydrotechnickěho
výzkumu na modelecl:1,
kontrolu tvaru a velikosti výrobkil. těžkého strojírenství,
operativní dokumentaci dopravntch nehod v Praze
aj.

Vyrovnáyacf počet je matematická disciplína,
která sloužl k určeni nejpřesněj!llch výsledkd veličin,
stanOlVených pozorovánlm, zpravidla pomocí přlstroje.
R.ada pozorováni je vždy zatížena chybami, která je
nutno při matematickém zhodnocení vyrovnávat.
Této discipliny se nejvíce použlvá v geodézii, astronomii,
gii, ve statistice atd.
Upozorňujeme

ve fyzice, ale také v biolo-

vás na knlžku

Pro f. in f. dr.

J O s ef B I) hm DR S c

.

·YYROVNÁVA.CJÍ

POÚET

Podává .ne'jnutnější základy teorie chyb, zabývá se vyrovnáním přímých, zprostřed kujíclch a podminkových pozorování metodou nejmenších čtvercfi, problrá analýzu výsledků měřenI a vyrovnánI a sY1~tematické chyby a funkčnl závislostI. Při analýze
výsledků měření a při hodnocení vyrovnávacího postupu používá také matematické
sta tisti'ky.
Kniha je psána s dokonalým přehledem a jistotou. Není v nI ani o stránku vlce teorie
než je třeba. Je proto přehledná, je to učebnice, ale také přlručka pro mno1.stvídat,
pro příruční tabulky i text s praktickými aplikacemi.
Posluchačdm zeměměřlckého
měřenl fyzikální povahy.

1nženýrstvl

492 stran, 116 obrázků, 123 tabulek,
Kolika

a všem

pracovníkům,

ktei'í

konají

rCtzn6

váz. 36,50 Kčs
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TECHNICKÉ

LITERATURY

knihkupectvích,

nebo přimo ve Středisku technické literatury v Praze I, Spálená 51
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