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KaJlH6pOBKa TOqHOH 4'oTorpa4'HqeCKOH OIlTHKH npH no-

Mon~H CHHMKOB 3Be3Jl

feOJleSH'IecKHŘ u KapTorpa4'wlecKHŘ o5sop, 19, 1973,
No 12, CTp. 331-339, 3 pHC., JlUT. 19.
B03MOJKHOCTH aCTpoq,oTorpaq,UqeCKo>I KaJlII6pOBKU onTH-

'leCKHX napaMeTpoB KaMep. 06IqHlr TeOpeTH'leCKHŘ aHa-

JIHS np06JIeMbI. OnHcaHHe npeJlJIOJKeHHOrO MeTOJla JlJlJI

onpeJleJleHllJI SJIeMeHTOB BHYTPeH!IerO opHeHTllpOBaHllJI

H JlllCTOpCllH 6es arrpllopHbIX rrpeJlnOJIOJKeHllŘ o HeŘ.

npOrpaMMHaJI peaJlllsaqHJI MeTOJla II pe3YJIbTaTbI SKcne-

pnMeHTaJlbHbIX BblqHCJleHHií:.
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reOJle3HqeCKHH H KapTorpa.pHqeCKHŘ 0030p, 19, 1973,
No 12, CTp. 339-341, JlHT. 3.
·B03MOlKHOCTH cryuleHHII nOJlJl nYHKToB BHaJlHTHqeC-

KHM q,ororpaMMeTpHqeCKHM MeTOJlOM. OnHcBHHe qeTbI-

pex BHJlOB aspoTpHaHrYJllIqHŘ npHMeHJIeMblX B qCCp,

HX oqeHKa II B03MOlKHOCTH npHMeReHHII Ha npaKTHKe.

528.113:528.4(083.133),,1969"
P)Kl1f A qEK, <1>.

CBII3& npeJleJl&HIoIX OTKJIOHeHHií nJlOIqaJleH C OTKJlOHe-

HHIIMH JlJlHH B I1HCTPYKqHU JlJlIl TexHHKO-X03I1HCTBeH-
Hoií C'&eMKH (TXC) H3 1969 r.
feOJle3HqeCKHŘ H KapTorpaq,HQeCKHH o6aop, 19, 1973,
No 12, CTp. 342-348, 6 pHC., 3 Ta6Jl., JlHT. 18.
CpaBHeHHe HeKOTOp&IX 9TKJ1OHeHHR TXC C COOTBeTCTBY-

IOIqHMH 01'KJlOHe!IHiIMH B I1HCTPYK~HH A. CBlI3b OTKJlO-

HeHHH onpeJleJleHblX JlJllI nJloIqaJleŘ C OTKJlOHeHHIIMH

:lJlIl ,!IJlHH B I1HcTPYKIlHH ,!IJllI TXC. IIpeJlnoJloJKeHHJI

UJIII nOHHJKeHHII 60JlhWHHCTBa OTKJlOHeHliŘ onpeJleJleHbIX

JlJlIl JlJlHH H npeJlnOJlOJKeHHJl Ha H3MeHeHlle HeKOTopbIX

OTKJlOHeHHŘ onpeJleJleHhlX ,!IJllI llJIOIqaJleŘ C qeJlhIO Jlyq-

DleŘ CB1I3H OJlHHX C JlPyrHMH.
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CTaT&1I K oqeHKe TOqHOCTH peJlLe4'a rOCYJlapCTBeHHoií

KapTIoI npOH3BOJlHOH - 5 (rKII - 5), nepBOro H3JlaHHlI

feoJleSHtl.eCKHH li KapTorpaq,HqeCKHi{ 0630P, 19, 1973,
No 12, CTp. 348-351, 2 Ta6Jl., JlHT. 8.
TOqHOCTb cHTyaqHH li peJIbeq,a Ha 11JlaHOB0!1 MaTepHa-

.'fe Ha OCHOBe KOToporo BOSHHKJla fKn - 5, nepBoro

HSJlaHHJl. MeTo,!I HCCJlellOBaHHJl TOqHOCTH peJlbeq,a. AHa-

JlH3 TOqHOCTH peJlhe4'a.

528.94:796.5

qEHKA, B.

COCTaBJleHHe KapT JlJlIl opHeHTHpOIlOqHOrO Kpocca

reOJle3HQeCKHŘ H KapTorpaq,HqeCKlill o6aop, 19, 1973,
No 12, CTp. 352-354, 1 npHJlOJKeHHe - npHMep KapTbl

.t\JlJI opHeHTHpOBOqHOrO Kpocca.

UeJlb KapTbI npH opHeHTUpOBOQHOM Kpocce H Tpe6oBa-

HHII K HeŘ. COJleplKaHHe KapThI H eě 04'0pMJleHHe.

C"beMKa MeCTHOCTH. KapTorpaq,HQeCKaJI o6pa6oTKa. IIpH-

lIeJleH npHMep qBeTHOŘ Kap'rbl.
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corrcsponding devialiclOs in the Instruction A. Relation
between area and distance deviations in the Instruction
tur THM. Suggeslions for introduction 01 smaller distance
deviations and changes of some area deviations in ordder
to obtain a belter relation between them.

Geodetický a kartografický obzor

528.422.088.3:912(084.3) [437.6}
I{ODE~A, P.
Contributlon tu EvalutiDn Df Accuracy Df Altlmetry ln tlle
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Possibilités ďétalonnage astrophotographique deS para-
metres optiques des chambres. Analyse théorique générale
du probléme. Description de la méthode proposée pour la
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nomique avec déviations correspondalltes du procédé A.
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pages 348-351, 2 tableaux, 8 bibliographies.

Précision de la planimétrle et de I'altimétrie sllr les car"
tes de base dosquelles a été dérivée la carte (!jMO) - 5,
premiere ',dition. Méthode dl;' rl;lcherche~ (le la prácision
de I'altimétrie. Analysede Ja p1'écisionde I'altimé.trie.
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ČEJKA, VI.
ElabDrat1DI1 de cilrtes \Ifl$t1J1ées pour la CDurse ďDrlenta.
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KarskO, G.: Kaltbrace pl'esné fotografické optiky
pomoct sntmktJ.hv~zd

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 12/1973 331

Kalibrace přesné fotografické
optiky pomocí snímků hvězd

Nazývejme přesným takové fotografické určování
směrů v prostoru, při kterém je plně využívána dosa-
žitelná přesnost měření snímkových souřadnic vzhle-
dem k ohniskové vzdálenosti použité fotografické
optiky. V oboru geodézie jsou takovými měřeními
pozorování umělých družic Země pro geodetické účely
a některé úlohy analytické fotogrammetrie. Snadno
zjistíme, že přesnosti měření snímkových souřadnic
0,001 mm odpovídá při ohniskové vzdálenosti 1000 mm
přesnost směrů asi 0,2". Skutečně dosažitelná přesnost
měření souřadnic již běžnými přístroji (jako je Zeissův
Ascorecord) je asi 0,002-0,003 mm; při ohniskových
vzdálenostech většiny družicových komor (500 až
800 mm) tomu odpovídá 0,&-1,2". Analytická foto-
grammetrie používá zpravidla komor o ještě menších
ohniskových vzdálenostech a vystačí s poněkud nižší
přesností snímkových souřadnic.

Při přesných fotografických měřeních musí být
konstrukčně nebo početně zvládnuta distorse se stej-
nou přesností, s jakou jsou proměřovány snímky a pro
mnohé úlohy je potřebná znalost prvků vnitřní orien-
tace, tj. ohniskové vzdálenosti komory a polohy
hlavního bodu na snímku. Konstruktéři moderních
fotogrammetrických komor skutečně mohou sestrojit
komory se zanedbatelnou distorsí a s dostatečně přesně
definovanými prvky vnitřní orientace. Přesto i zde
bývá někdy potřeba kalibrací ověřit nebo zpřesnit
tovární údaje. Nelze vyloučit ani možnost, že pro
přesné (v uvedeném smyslu) fotogrammetrické práce
se užije komor méně dokonalých. Pokud jde o komory
družicové, určené k fotografování slabých a rychle se
pohybujících objektů, jsou konstruktéři vedeni přede-
vším snahou po dosažení maximální světelnosti a dobře
měřitelných, tj. ostrých a symetrických obrazů hvězd
a družice po celém snímku. Požadavek geometrické
správnosti obrazu přitom ustupuje do pozadí. Takové
družicové komory je tedy nutné vždy kalibrovat,
pokud nelze vystačit s referenčními hvězdami v blíz-
kosti určovaného objektu. Jsou to případy, kdy pro
malý počet zachycených hvězd nebo z jiných důvodů
je třeba zpracovávat větší část snímku jako celek.
Pak nelze použít jinak výhodných redukčních metod
"astrometrického" typu, ale universálnějších, byť
pracnějších metod typu "fotogrammetrického", s ne·
zbytnou kalibrací distorse. Ale přesná znalost distorse
je výhodná i pro metody "astrometrické", kde její
zavedení může zlepšit výsledky.

Nejrůznější metody pro kalibraci fotografické optiky
lze rozdělit do tří základních skupin:

a) metody laboratorní, využívající speciálních pří-
strojů, zařízení a pomůcek pro realiiaci etalonového
paprskového trsu;

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

b) metody terestrické, užívající pozemního snímku,
přičemž etalonový paprskový trs je konstruován na
základě proměření směrů k bodům v předmětovém
prostoru teodolitem, umístěným v blízkosti vstupní
pupily vyšetřované komory;

c) metody astronomické (nebo astro metrické),
založené na fotografii hvězdné oblohy a etalonovém
trsu odvozeném z údajů hvězdných katalogů.

Metody typu a) umožňují dosáhnout vysoké přes-
nosti za cenu náročného a drahého zařízení nebo (v pří-
padě improvizace s jednoduššími prostředky-Gauti-
erova mřížka a teodolit apod.) za cenu velmi pracného
postupu. Metody typu b) nevyžadují laboratoře a speci-
álních pomůcek, ale jen stěží umožní dosažení špičkové
přesnosti. Laboratorní ani terestrické metody nemohou
být zpravidla použity pro kalibraci velkých družico-
vých komor vzhledem k jejich umístění a také proto, že
kalibrace probíhá v podstatně jiných podmínkách, než
.v jakých jsou komory používány; vliv těchto rozdílů
nemusí být u velké optiky zanedbatelný.

Družicové komory se kalibrují metodami typu
c) - astronomickými. Je pro ně nyní k dispozici
hvězdný katalog SAO [1], obsahující 258997 hvězd
(asi 6 hvězd na čtvero stupeň) s přesností souřadnic
asi 0,5". K využití této potenciální přesnosti je však
třeba kromě pořízení kvalitního snímku oblohy provést
řadu dosti složitých výpočtů. To je patrně důvodem,
proč ani ve fotografické astrometrii se dosud plně ne-
využívá možností astronomických kalibračních metod
a proč nedosáhly většího uplatnění ve fotogrammetrii.
K využití těchto možností je třeba mít především
k dispozici výpočetní programy pro astronomické
redukce (výpočet zdánlivých míst, refrakce, převody
souřadnic a časů atd.). Ve srovnání s nimi je vlastní
programování astronomických kalibračních metod po-
měrně snadné. Ukážeme dále, že lze vypracovat
astronomickou kalibrační metodu, nevyžadující žád·
ných apriorních předpokladů o charakteru distorse
a předběžných údajů o prvcích vnitřní orientace ko-
mory.

Astronomické metody klasického typu užívají ke ka·
libraci optických parametrů etalonových paprskových
trsů vytvořených buď přemisťováním nepočetné sku-
piny hvězd (viz např. [2] aj.) na speciálním snímku,
nebo prostým fotografováním pole známých hvězd
([3]-[5]). Společným znakem těchto metod je, že se
činí apriorní předpoklady o distorsi. Při určování
prvků vnitřní orientace se předpokládá zanedbatelnost
distorse, nebo se vybírají hvězdy tak rozložené, aby se
vliv distorse neuplatnil. Pokud se určuje distorse,
předpokládá se, že pro ni platí známá funkční závislost.
Volí se zpravidla tvar
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nebo formy z něho odvozené. Zde jsou A určované
distorsní koeficienty, (J úhlové vzdálenosti od optické
osy (někdy se místo tg (J píše jen (J nebo vzdálenost
od hlavního bodu na snímku). Určuje se tedy pouze
pravidelná radiální distorse D. Podobně postupují ně-
které modernější metody, které určují distorsi přímo
při redukci družicových snímků [6].

Metody klasického typu dobře vyhovují pro dlou-
hofokální astrometrické refraktory, ale jsou méně
vhodné pro vysoce světelné širokoúhlé komory druži-
cové. Tak např. Maksutov ([7] str. 14) varuje před
rozšiřováním platnosti vzorce typu (1) na velké zorné
úhly a složité optické systémy, které nesplňují před-
poklady, z nichž vzorec vychází. Navíc tyto postupy
neumožňují vyšetřovat tangenciální a nepravidelnou
radiální složky distorse, které se mohou vyskytnout
právě u velkých družicových komor, stavěných zpra-
vidla na základě Schmidtova systému a vyžadujících
někdy provedení retuše korekční desky nebo zrcadla.

Jsou možné různé cesty, jak překonat tyto potíže.
Tak Dodd [8] užívá k redukci snímků rozšířené astro-
nomické redukční metody Turnerova typu s 20 určo-
vanými konstantami (úplné výrazy třetího řádu).
Analysou zbytkových odchylek referenčních hvězd
odvozuje opravy, optimálním způsobem přibližující
tyto hvězdy jejich katalogovým polohám a aplikované
pak na hvězdy určované. Jiný postup, vycházející
z redukční metody fotogrammetrického typu, popíšeme
v tomto článku.

Obecně lze formulovat požadavky na astronomic-
kou kalibrační metodu, "Vhodnoupro družicové a jiné
světelné, širokoúhlé komory, asi takto. Má být ne-
závislá na apriorních předpokladech o distorsi, určovat
vedle prvků vnitřní orientace a pravidelné radiální
distorse i její nepravidelnou radiální a tangenciální
složku a užívat kalibračních snímků, pořizovaných
v některém ze standardních režimů činnosti komory.
Poslední požadavek umožňuje snadno dodržet běžnou
přesnost pozorování i vyhodnocení snímku a výsledky
nejsou závislé na přesnosti realizace speciálních postu-
pů, volbě hvězd atd. Navíc lze "V této koncepci využít
běžné snímky i dodatečně ke kontrole či zpřesnění
optických parametrů v určitém období, objeví-li se
jejich časové změny.

Jelikož našim cílem není vyšetřování optického systé.
mu jako takového, ale dosažení nejvyšší přesnosti
fotografického měření, nemá smyslu definovat optické
parametry způsobem užívaným při optických výpo-
čtech. Použijeme definic založených na matematickém
modelu centrálního promítání bodů nebeské sféry na
rovinu a budeme hledat cesty k určení souboru para-
metrů, který by minimalizoval odchylky směrů v před-
mětovém prostoru. Rozdělení těchto parametrů na
prvky vnitřní orientace a distorsi je spíše konvencio-
nální, podle velikosti a charakteru vlivu jednotlivých
složek na výsledek; určovat by se měly společně. Zdů-
razníme ještě, že výsledky astronomické kalibrace platí
pro body v nekonečnu a nemohou být bez dalšího
rozboru užity tenkrát, kdy jako v "blízké" fotogram.
metrii musí být komora zaostřena jinak.

Zavedeme nejprve potřebná označenÍ. Nechť jsou
X, Y, Z pravoúhlé souřadnice bodů (referenčních
hvězd) na nebeské sféře jednotkového poloměru, které
snadno vypočteme ze souřadnic v některém astrono-
mickém systému. Dále označme x, y měřené snímkové
souřadnice a x', y' souřadnice opra"Venéo distorsi, vždy
redukované ke geometrickému středu snímku jako
počátku, XH, YH souřadnice hlavního snimkového bodu
vztažené k témuž počátku, t je ohnisková vzdálenost
(konstanta) komory, D.,(x, y) a Dy(x, y) jsou složky
distorse, vyjádřené jako funkce změřené polohy obrazu
hvězdy. Nakonec ai, bi, Ci jsou směrové kosiny, udá-
vající vzájemnou polohu souřadnicových os v před-
mětovém a obrazovém prostoru, kde za třetí osu volíme
směr středového promítání. V dalších úvahách před-
pokládáme, že snímkové souřadnice jsou již opra"Veny
o případné chyby užitého komparátoru (nekolmost os,
rozdílné měřítko aj.).

Mezi souřadnicemi na nebeské sféře a snímkovými
souřadnicemi opravenými o distorsi platí základní
vztah

[!] [

X' -XH]
= + Mo y' -; YH •

(2)

8 = Vt2 + (x' -YB)2 + (y' -YH)2. (3)

Měřítkový koeficient 1/8 převádí transformované body
po promítacím paprsku na jednotkovou kouli. K mě-
řeným souřadnicím přejdeme pomocí vztahů

x' = x - D.,(x, y) a y' = Y - Dy(x, y), (4)

které definují smysl (znaménko) distorse.

Pro společné vyrovnání máme přirozenou podmín-
ku minimálního součtu čtverců úhlových vzdáleností
daných a vyrovnaných poloh referenčních hvězd, tj.

kde Xv, Yv, Tv jsou vyrovnané souřadnice, vypočtené
po určení parametrů z (2)

Použijeme-li rozvoje funkce cos 6 do 2. řádu, platí

a dále

(NN N)
~ 62 = 2 N - ~ XXv - ~ YYv - ~ ZZv =, E

1 1 1

(8)

kde N je počet referenčních hvězd.

Směrové kosiny lze vyjádřit jako funkce Eulero-
vých úhlů ťX, p, Y (viz [9], str. 394), takže máme prvky
matice Mo:

a1= cos ťX cos P cos y - sin ťX sin y,
~ = cos ťX cos p sin y + sin ťX cos y,
CI = - cos ťX sin p,

1973/332



Karský, C.: Kalibrace přesné fotografické optiky
pomocí snímku hvězd

Geodetický a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 12/1973 333

a2 = - sin <X cos {J cos 'Y - cos <X sin 'Y,
b2 = - sin <X cos {J sin 'Y + cos <X cos 'Y,
c2 = sin <X sin {J,
aa = sin {J cos 'Y,
ba = sin{J sin 'Y,
ca = cos {J.

Geometrická interpretace uvedených Eulerových
úhlů pro tzv. čisté rotace je taková: z původní polohy,
kdy jsou ztotožněny osy obou soustav, přejde soustava
x', y', z' uvažovaná jako tuhý celek do otočené polohy
nejprve rotací kolem osy Z = z' o úhel <X (v kladném
směru), pak kolem otočené osy y' o úhel {J a nakonec
opět kolem otočené osy z' o úhel 'Y' Při rotaci s odra-
zem, kdy se mění vzájemná orientace souřadnicových
os, dochází k změně znamének jednoho sloupce Mo
(det (Mo)= -I). Přitom se pro příslušnou osu ve
výchozí poloze ztotožňuje kladný směr v jedné sousta-
vě se záporným směrem v soustavě druhé.

Postupným dosazováním do (8) z (2), (3), (4) a (9)
a volbou distorsních funkcí D""v(x, y) lze vyjádřit E
jako funkci danÝ,ch a měřených souřadnic referenčních
hvězd, určovaných prvků vnější orientace (Eulerových
úhlů) <x, {J, 'Y, prvků vnitřní orientace XH, YH, f a para-
metrů distorsních funkcí. Jelikož všechny výše uvede-
né výrazy jsou spojitými funkcemi těchto parametrů,
je spojitou funkcí též funkce E, která nabývá jen
konečných hodnot a o níž můžeme předpokládat, že
má též potřebné parciální derivace.

Označíme-li obecně určovaný parametr symbolem
P, můžeme vyjádřit normální rovnice pro vyrovnání
podle podmínky (5) v obecném tvaru

oE
OP =-

~ X oX. _ ~ Jr oy. _ ~ Z !Z. = O.
1 oP 1 oP 1 OP

(10)

Pro skutečné vyrovnání je třeba výrazy typu (10)
linearizovat, což by se provedlo použitím rozvojů
v řady a dalšími úpravami. Postup je však zřejmě tak
složitý, že se prakticky neužívá a obtíže plynoucí
z obecného řešení se různým způsobem obcházejí. Tak
Sternisko [10] vychází ve své metodě určené pro foto-
grammetrické komory ze vztahů obdobných (2), ale
zavádí přesně definovanou orientaci komory při sním-
ku a aproximuje distorsi vzorcem plynoucím z (I). Náš
postup užívá rozděleného určení parametrů bez za-
vádění hypotézy o průběhu distorse. Nejprve budeme
o takovém rozděleném postupu uvažovat obecně.

Spojitou funkci E můžeme v okolí bodu (Pf, pg,
... , ~), daného přibližnými hodnotami hledaných
parametrů, rozvinout v Taylorovu řadu do 2. řádu

'TI 1 'TI 'TI

E = ~ 8
2 = Eo + i~1 Li dP, + 2f i~l j~1 Aii dPi dPi ,

(II)
kde parciální derivace

oE I o2E IL, = -- -Il o' Aii = --- o 0(12)
oPi .t'i'·· .P'TI oPi oPi PP" 'P'TI

jsou po dosazení přibližných hodnot parametrů při
daném souboru referenčních hvězd konstantní. Proto

derivováním (II) podle parametrů P dostaneme nor-
mální rovnice ve tvaru

oE I 'TI

~P = -21 .~ Aik dPi + Lk = O (13)
u k • 0=1

pro k E <I; n>.
V postupech kalibrace, užívajících rozděleného

určení parametrů po skupinách, musí být splněny jisté
podmínky. Nechť jsou právě určované parametry
označeny indexy p, neurčované q. Pak pro všechny
kombinace p a q (p i= q) musí platit

o2E I
Apq = Aqp = oP oP po po = O,

p q I' ... 'TI

Podmínky (14) mohou být numericky splněny
právě pro dané rozložení referenčních hvězd. Budou
však splněny i tehdy, bude-li platit pro všechny para-
metry určované

.oE -KoP
p

- p

nebo pro všechny parametry neurčované

kde Kp resp. Kq značí funkci závislou jen na para-
metrech Pp resp. Pq. Další integrací můžeme dostat
podmínky

kde F, G jsou funkcemi pouze označených parametrů
a Op, Oq jsou konstanty.

Podmínky (15) a (16) naznačují možnosti kon-
strukce metod pro rozdělené určování parametrů, ne-
jsou však na rozdíl od (14) podmínkami nutnými.

Označme nyní symbolem A matici koeficientů

normálních rovnic -;r Aik> symbolem P vektor oprav

parametrů dP, a L vektor absolutních členů Lk•
Systém normálních rovnic typu (13) se pak zapíše

Rozdělíme-li matici A a vektory PaL tak, aby
submatice Au a A22 byly čtvercové, tj.

[. Au IA121 [~] = - [~J, (18)
A21 IA22 P2 L2

máme dvě rovnice pro určování parametrů

Au P1 + A12 P2 = - LI' (19a)

A21 P1+ A22 P2 = - L2, (19b)

přičemž A21 = A~2' Pro zcela nezávislé určování dvou
skupin parametrů P1 a P2 musí platit

A12 = O a A21 = A~2 = O, (20)

což je ekvivalentní podmínce (14).
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Není.li podmínka (20) přesně splněna, lze odhad.
nout vliv této nepřesnosti např. pro parametry Pl jako
rozdíl tohoto přesného řešení a řešení přibližného ;;1'
při kterém zanedbáváme působení parametrů druhé
skupiny P2• Z (19a) dostaneme

Rl = Pl - 1'1= - Ayl (4 + Au P2) + AJ} LI =
= - A1l ~2 P2• (21)

Zde inversní matici A1lzískáme při řešení rovnice
(19a), Au je známá nebo teoreticky odhadnutá, P2
jsou odhadnuté parametry nebo chyby jejich určení
(např. v minulém iteračním cyklu). Obdobně bychom
vyjádřili R2•

V této úvaze lze dále pokračovat a hledat pod-
mínky pro konvergenci iteračního postupu se střída.
vým řešením rovnic (19a) a (19b) apod. Spokojíme se
však konstatováním, že tato řešení existují, což plyne
z vlastností funkce E, která je spojitá a nabývá jen
konečných hodnot. Splnění podmínek (14) resp. (20)
lze tedy při dostatečném počtu referenčních hvězd
dosáhnout numericky jejich výběrem (třeba zkusmo)
a tak navodit konvergující iterační cyklus. Provedené
úvahy svědčí pro to, že pokud iterační postupy v roz-
dělených metodách konvergují k společným hodnotám
parametrů pro různé soubory referenčních hvězd (např.
z různých snímků), nejsou to hodnoty falešné.

Pro potřebu kalibrace družicové komory SBG (Satelli.
tenbeobachtungsgerat firmy VEB Carl Zeiss JENA),
instalované na družicové stanici VúGTK Skalka [11]
byl vypracován vlastní kalibrační postup [12], jehož
hlavní myšlenky si nyní vyložíme. Využívá zavedené.
ho způsobu redukce snímků a pro ni sestaveného pro-
gramu [13] a vychází ze zásad uvedených na konci
odst. 3, zvláště pokud jde o možnost vyšetřování
nepravidelné distorse. Již první rozbory systematické-
ho průběhu odchylek referenčních hvězd totiž naznači-
ly nepravidelnost distorse optického systému komory
SBG.

Základem redukčního postupu [13] je metoda
prostorové afinní transformace, navržená Maršíkem
[14, 15]. Tato metoda vychází v podstatě ze vztahů (2),
ale po různých úpravách vyjadřuje základní transfor-
mační vztah ve tvaru

[X] [AI Bl CI] [X] [X]
~ = e; ~:~: ~2 ~ = KMl ~ ' (22)

kde prvky transformační matice Ml jsou

A, = ai/ea, B, = bi/ea, C, = ei/ea (23)

a výrazy e, jsou funkcemi prvků vnitřní orientace

Vyrovnáním za podmínky (5) se určují prvky Ml'
které tak implicitně obsahují prvky vnitřní a vnější
orientace komory za předpokladu zanedbatelné distor-
se. Přitom pro metody užívající pro vyrovnání pod-
mínky (5) lze dokázat, že určení vnější orientace není
ovlivněno radiální distorsi v případě, kdy se užívají

dvojice hvězd symetrických k ose promítání [12]. Při
větším počtu referenčních hvězd je tento předpoklad
splněn dosti přesně automaticky, což zabezpečuje
(vzhledem k převažujícímu vlivu právě radiální distor-
se) konvergenci iteračního postupu optické kalibrace,
jehož je transformační metoda součástí.

Koeficient K, který je bod od bodu proměnný,
není třeba uvažovat při původním použití metody, kdy
jde pouze o určení směrů. Naznačeným způsobem
obešel autor této transformační metody obtíže, ply-
noucí z dalšího rozvoje základního vztahu (2), které
byly ukázány v odst. 4. Místo 6 nutných parametrů
(prvky vnější a vnitřní orientace) však určuje para-
metrů 8, které tedy nejsou nezávislé a získávané
polohy určovaných objektů nejsou teoreticky nej-
pravděpodobnější. Ale v praxi se postup osvědčil
a pokusné výpočty neukázaly, že by působil systema-
tické chyby [16].

Redukční program [13] je upraven tak, že pro
optickou kalibraci vystupují též pravoúhlé souřadnice
hvězd X, Y, Z (v nichž jsou přesně zahrnuty všechny
astronomické redukce pro přechod k topocentrickým
pozorovaným směrům) a prvky Ml (AI' Bl, ... , Ba)·

Ze vztahu (22) lze pomocí zřejmých podmínek
vyloučit neznámé K a odvodit vzorce pro vzájemnou
transformaci daných souřadnic X, Y, Z hvězd na
nebeské sféře a jejich měřených souřadnic x, y, redu-
kovaných ke geometrickému středu snímku defino-
vanému snímkovými značkami. Transformaci (x, y) __
__ (X, Y, Z) určují vzorce plynoucí z podmínky, aby
bod ležel na jednotkové kouli:

I~J ~ M·f ~1 Ř ~ Vp + Y' + z', (25)

X = X/R, Y = YjŘ, Z = ŽjR.

Opačná transformace (X, Y, Z) __ (x, y) je dána po-
žadavkem, aby třetí "souřadnice" vektoru měřených
souřadnic byla rovna jedné:

AlBlX
LI. = A2 B2 Y

Aa Ba Z

x~ CI
X B2 C2

Z Ba 1
LI.

AI X CI
A2 Y C~
,Aa Z 1

LI.
Máme-li vyrovnáním určené prvky transformační

matice Ml' můžeme podle (26) vypočítat vyrovnané
souřadnice bodů xv, Yv, které budeme považovat za
ideální, neovlivněné distorsí, na které je Mlt jak bylo
uvedeno, málo závislé,zatim co prvky vnitřní orientace
se v Ml implicitně určují. Je tedy podle (4) distorse
v souřadnicích

D,,(x, y) = x-x' ~ x-xv,
D,ix, y) = y-y' • y-YV' (4')

Takto získáme pro jednotlivé body hodnoty slo-
žek distorse, které jsou pouze funkcemi měřené polohy

1973/334



Karskg, G.: Kalibrace pl'esné fotografické optiky
pomoct sntmkt1 hvězd

Geudetlcký a kartografický obzor
ročník 19/61, číslo 12/1973 335

bodu a nejsou závislé na prvcích vnitřní orientace,
i když je můžeme vztáhnout k hlavnímu bodu a v zá-
jmu názornosti a porovnávání převést jednoduchým
způsobem na radiální a tangenciální složku vzWedem
k tomuto počátku. Uvedený způsob určení distorse
nazveme "systémovým", což naznačuje, že získané
hodnoty mají specifické použití pro systém komo-
ra + proměřovací přistroj + použitá transformace.
Zavedení systémové distorse pro jednotlivé referenční
hvězdy znamená při opakované transformaci téhož
snímku výpočet s nulovými středními chybami, bez
změny vnější orientace a polohy určovaných bodů.
Užije-li se pro dané i určované body vhodně interpo-
lované (v obecném případě plošně) systémové distorse,
určené příp. z většího počtu snímků, dosáhne se pro
původní transformační metodu patrně výraznějšího
zvýšení přesnosti určení orientace komory i polohy
nových bodů, než při zavedení distorse definované
běžným astrometrickým způsobem. Je tomu tak právě
proto, že systémová distorse není závislá na prvcích
vnitřní orientace.

Pro použití s jinou transformační metodou a pro
srovnávání výsledků různých kalibračních postupů je
však třeba užít distorse definované obvyklým "astro-
metrickým" způsobem za pomoci ideálnich souřadnic
(viz např. [2]), spolu s prvky vnitřní orientace. Také
náš postup umožňuje toto určení. Díky vztahům (25)
však na rozdíl od obvyklých způsobů můžeme přesně
(tj. s přesností právě určené transformace Ml) defino-
vat počátek a výchozí směr orientace ideálních sou-
řadnic. Zvolíme na snímku počátek v geometrickém
středu snímku S (x., Y.) a počáteční směr, daný spojnicí
S s výchozí snímkovou značkou T (Xt, Yt) v blízkosti
osy x nebo y. Pomocí (25) pak určíme souřadnice od-
povídajících bodů na nebeské sféře. Pro každou re·
ferenční hvězdu (Xi, Yi, Zi) určíme její úWovou vzdá·
lenost 0". od středu ideálního snímku (tj. od obrazu S
na sféře) a příslušný posiční úhel.

Pro úhel O"i platí vztah obdobný (6), tj.

cos O"i = X,X. + Y,Y. + ZiZ., (27)

příp. pro malé úhly vhodnější

• 0". 1 V X X Xsm2 ="2 ( ,- .)2 + ( i- Y.)2+ (Z,-Z.)2.

(28)

Posiční úhel se dostane pomocí úhlu mezi dvěma
rovinami, jdoucími osou promítání (spojnicí středu
promítání, totožného se středem jednotkové koule
a obrazu bodu S na této kouli). První z těchto rovin
jde dále obrazem bodu T, druhá danou hvězdou. Pro
úhel Ti těchto rovin platí

ptp. + QtQi + RtR.
==========-., (29)V(pr + Ql + Rl) (Pf + Qf + Rf)

pt., = Y. Zt.i - Yt •• Z. ,

Qt.i = z. Xt ••- Zt •• X.,

Rt ••= X. Yt .• - Xt•i Y •.

Abychom mohli vypočítat ideální souřadnice
v měřítku snímku, potřebujeme ještě znát přibližnou

ohniskovou vzdálenost komory. Můžeme ji odhadnout
pomocí zřejmého vztahu

1 r·
10 ":"]ff ~ tg';;:,

kde r.= Vxf + yf je vzdálenost obrazu hvězdy od
geometrického středu snímku (je žádoucí, aby hvězdy
byly rozloženy do všech směrů kolem něho). V dalších
iteračních cyklech se pro 10užije hodnoty z předchozího
vyrovnání. Máme nyní ideální vzdálenost obrazu re-
ferenční hvězdy od středu ideálního snímku

Pro naše účely je O"i vždy v prvním kvadrantu,
kvadrant úhlu T. určíme pomocí snímku a se známou
polohou bodu T v souřadnicích x, Y přejdeme k po-
sičním úhlům lOi, které definujeme tak, aby směry os
ideálních souřadnic ~, 1] byly blízké směrům os x, y.
(Vzorce jsou jednoduché, ale mohou mít více variant.
Proto je zde peuvádíme.) Další přechod k ideálním
souřadnicím ~i, 1]. se děje prostou transformací z rovin-
ných polárních souřadnic lOi, (!" Ideálních souřadnic
užijeme k určení prvků vnitřní orientace a "astro-
metrické" distorse.

Prvky vnitřni orientace určíme za předpokladu za-
nedbatelné distorse. Máme dvě pravoúhlé souřadnico"
vé soustavy s počátky ve středu promítání. Pro body
měřeného snímku jsou souřadnice vztažené k Wavnímu
bodu x, g, ž = I = 10+ ,1/, pro body ideálního sním.
ku~, 'YJ, 1;= 10' Osy x, y, z přejdou v osy ~, TJ, 1; např.
postupným pootočením kolem os ž, g, x o malé úhly
", -fP, "P' Pak po vynechání členů 2. a vyšších řádů
platí pro transformaci souřadnic mezi uvedeným sou-
stavami (viz např. [9], str. 393)

[
X] [X:-XH]..!.. [X-XH]tg Y -YH - Y-YH
Ž I 10+,11

=K[~ -~ =:][~],
ep tp 1 10

kde K je koeficient rovný poměru vzdálenosti od středu
promítání k obrazům hvězdy na reálném a ideálním
snímku. Máme tedy tři rovnice

x - XH = K( ~ - "'YJ - loep),
Y - YH = K(,,~ + 1] - 10"P)'
10+,11 = K(ep~+ tp1] + to)' (34)

Vzhledem k definici rotací můžeme psát

ep = Xt ..:..~: (1-1:)
tp = Yt ..:..~: (1 -1:) (35)

Do (34) dosadíme z (35), vyloučíme K dělením prvních
dvou rovnic (34) rovnicí třetí, k měřeným souřadnicím
připojíme opravy v"" VII a po úpravách (s vynecháním
kvadratických členů) dostaneme rovnice oprav ve tva.
ru
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V"',lI = a"',lI XH + b"',lI YH + C"',lI LJI + d"',lI x + l"',lI'
(36)

a", = - ~21Fo, all = - ~'YJIFo,
b", = - ~'YJ116, bll = -'YJ2116'
Cx = + ~/to' clI = + 'YJllo'
d",=-'YJ' dll= +~,
l", = ~- X, III = 'YJ - y. (37)

Přitom v koeficientech a až d (37) lze zaměňovat ~ za x
a'YJza y.

Vyrovnáním získáme opravu ohniskové vzdále-
nosti, polohu hlavního bodu v systému měřených
souřadnic x, y a úhel natočení x mezi tímto systémem
a systémem os ~, 'YJ. Chceme-li tedy polohu hlavního
bodu vyjádřit v systému fyzikálně definovaném na
komoře středem S a výchozí značkou T, získáme pří-
slušné souřadnice x}[, y}[ otočením soustavy o úhel x.
Pro toto "pasivní" otočení souřadnicových os kolem
počátku platí obecně

x* = x cos x + y sin x,

y* = -x sin x + y cos x.

Známe·li nyní prvky vnitřní orientace, muzeme
dříve naznačeným způsobem znovu vypočítat ideální
souřadnice, přičemž bod S nahradíme bodem H, vý-
chozí značku T fiktivní značkou T'(xt + XH, Yt+ YH),
aby se zachovala orientace souřadnicových os, ohnis-
kovou vzdálenost 10 vzdáleností 1= 10+ LJ/. Tak
získáme ideální souřadnice ~*, 'YJ*, které porovnáme se
souřadnicemi x*, y*, vypočtenými po redukci k hlavní-
mu bodu z měřených souřadnic podle (38), kde místo
x, y užijeme X, g.

Takto lze vypočítat složky "astrometrické" distorse
v pravoúhlých souřadnicích, orientovaných podle ~, 'YJ
(neboli podle S a T):

D: (x*, y*) = x* - ~*,
D;(x*, y*) = y* -'YJ*.

Není pak obtížné vyjádřit celkovou distorsi a převést
ji na radiální a tangenciální složku D~ a Dr vzhledem
k dříve určenému (nebo udanému) hlavnímu bodu.

Poznamenejme ještě, že i systémová distorse (4'),
má-li být pro různé snímky srovnávána, spojována
a používána pro další výpočty, musí být převedena
do fyzikálně definovaného systému orientace souřadnic
podle vzorců (38), kam místo souřadnic dosadíme
příslušné složky distorse.

Popsaný postup (jehož úplné pracovní vzorce jsou
uvedeny v [12]) seod podobné metody Zimanovy ([17];
v článku jsou tiskové chyby v některých koeficientech),
užívající kolineace, liší užitím jiné transformace, která
je málo závislá na distorsi, a proto nevyžaduje zpřesňo-
vání vnější orientace osy záběru. Tím se snižuje při
zpracování jedné kalibrace počet neznámých o dvě.
Dalším závažným rozdilem je alternativní "systémo-
vé" řešení. Rozdělení celého výpočtu na dva programy
může být výhodné v případě, kdy je potřeba organi-
zovat iterační cykly, které můžeme různě obměňovat
podle charakteru distorse. Volbu těchto alternativ lze

těžko zvolit předem, jde-li o distorsi obecnou; složitost
problému byla naznačena v odst. 4.

Jak již bylo uvedeno, užívá se k výpočtu prvků trans-
formační matice Ml a pravoúhlých souřadnic hvězd
X, Y, Z redukčního programu [13], který je sestaven
pro počítač Minsk 22 v jazyku MAT 4. Další výpočty
optické kalibrace se konají na stejném počítači pomocí
vlastního kalibračního programu vypracovaného v ja-
zyku FEL - FORTRAN a popsaného v [12]. Programy
jsou pomocí vstupních a výstupních děrných pásek
propojeny navzájem i s některými dalšími programy
Systému zpracování informací na družicové stanici
Skalka [18], takže lze snadno organizovat nejrůznější
iterační postupy.

v Y}a~tní kalibrační program se funkčně dělí na
dve castl:
1,_ výpočet prvků vnitřní orientace a
2. výpočet distorse (astrometrického nebo systémového
typu).

Při výpočtu distorse lze použít prvků vnitřní orientace
buď právě vypočtených v části 1, nebo zadaných;
v posledním případě se část 1 vynechá. Podle potřeby
lze při výpočtu vypustit některé hvězdy, uvedené na
výstupní pásce redukčního programu [13].

výstup programu na široké tiskárně obsahuje:
1. Identifikační údaje (číslo snímku, varianta výpočtu
distorse aj.).

2. Prvky vnitřní orientace (pokud byly počítány)
a příslušné korelační koeficienty, počítané podle
vzorce

kde Q jsou váhové koeficienty z vyrovnání prvků
vnitřní orientace. Udávají se prvky vnitřní ori.
entace v systému x, y i ~, 'YJ.

3. Koeficienty aproximace radiální složky distorse D:
(vztažené k použité poloze hlavního bodu) těmito
formulemi:

(4180)

(41b)

(41c)

kde ř je vzdálenost od hlavního bodu. Lineární apro-
ximace (4180) odpovídá teoretické ideální distorsi pro
komoru SBG a podobné Schmidtovy systémy s vy-
rovnaným polem. Pro každou aproximaci je také
udávána její střední chyba podle vzorce

kde n je počet hvězd, v počet určovaných parametrů
a LJ D je "zbytek po aproximaci", tj.

4. Pro každou hvězdu užitou ve výpočtu kalibrace se
pak tiskne její pracovní číslo, poloha v polárních
souřadnicích s počátkem v užitém blavním bodu,
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vzdálenost f, celková distorse a její směr, složky
distorse D:, D;, D~, Dr, tři "zbytky po aproxi.
maci" LI D.

5. Nakonec se tiskne střední kvadratická hodnota
tangenciální složky distorse.
Pro účely iterace vystupují současně na děrovači

pásky pracovní čísla hvězd a ideální souřadnice ~, 'fJ.

7. Výsledky pokusných výpočtů

Pro ověření použitelnosti postupu a programu byly
provedeny pokusné kalibrační výpočty pro tři různé
komory: Zeissův fototheodolit UMK 10/1318, který
má mít zanedbatelnou distorsi při zorném úhlu kolem
90°, komoru Rb 75 s objektivem Telikon, která má
značnou distorsi a konečně pro družicovou komoru
SBG, pro kterou je metoda hlavně určena. Jelikož ne-
jsou k dispozici laboratorní kalibrace plošné distorse
pro žádnou z těchto komor, hodnotili jsme především
celkový ráz výsledné distorse, shodu kalibračních
výsledků s konstrukčními údaji a vzájemnou shodu
výsledků z různých snímků, pokud byly pořízeny.

Pro pokusnou kalibraci /ototheodolitu UM K
10/1318 č. 236954 firmy VEB Car! Zeiss JENA bylo
použito jednoho snímku, na kterém bylo proměřeno
33 hvězd. Zjištěná ohnisková vzdálenost je f =
= 99,002 mm, poloha hlavního bodu vztažená k bodu
danému průměry souřadnic značek je XH = -0,005 mm,
Y1l = -0,058 mm, vztažená k průsečíku spojnic proti-
lehlýchznačekjexH = +0,038mm'YH = -0,003 mm.

Střední kvadratická hodnota radiální složky distorse
je 0,004 mm, tangenciální 0,003 mm a celkové distorse
0,005 mm. Grafické znázornění vektorů celkové distor-
se ukázalo její nahodilý ráz. Stejné výsledky dal druhý
výpočet, při kterém byly snímkové souřadnice vztaže-
ny k obecně posunutému počátku. Získané hodnoty
jsou v mezích udaných výrobcem a považujeme je za
důkaz, že postup správně určuje prvky vnitřní orien-
tace.

Dva snímky užité pro kalibraci upravené letecké
komory Zeiss Rb 75 č. 10320, instalované na družicové
stanici VÚGTK Skalka byly pořízeny při zkouškách
deskové kasety, zkonstruované Ing. B. Chánem
z Geofyzikálního ústavu ČSAV. Na každém snímku
byly 2 exposice hvězd, jejich počet pro jednotlivá
určení byl v mezích 23-44. Výsledná ohnisková vzdá-
lenost je f = 751,029 mm při rozdílu krajních hodnot
0,250 mm a střední chybě (z vnější shody) ±0,107 mm.
Střední chyby souřadnic hlavního bodu jsou ±0,99 mm
a ±1,1O mm, souřadnice samy nejsou definované,
neboť kaseta nemá rámové značky. Na obr. 1 je pro
snímek Č. 65 o větším počtu hvězd znázorněna radiální
složka astrometrické distorse pro jednotlivé referenční
hvězdy, vyjádřená jako funkce radiální vzdálenosti.
Slabou lomenou čarou je zakreslena distorse podle la-
boratorní kalibrace, vykonané ve směrech úhlopříček
(přepočtená pro určenou konstantu komory), silnou
čarou odpovídající hodnoty, získané interpolací ra-
diální složky distorse ve stejných směrech pomocí
obr. 2, na kterém je zakreslena tato složka jako funkce
polohy spolu s body, které byly použity k jejímu sestro-
jení. Počátek souřadnic je v určeném hlavním bodu.
Obr. 2 vysvětluje značný rozptyl a nesouhlas průběhů
distorse v obr. 1. Pro stejný snímek jsou střední chyby
aproximace radiální distorse vzorci (41a, b, c) postupně
±0,057 mm, ±0,054 mm a ±0,042 m, (střední kvad-
ratická hodnota tangenciální složky je ±0,01l mm.

Pro kalibraci družicové komory SBG je iteračním
postupem zpracovávána skupina 6 speciálních snímků
a výsledky tohoto zkoumání budou patrně předmětem
samostatné práce. Na rozdíl od továrního údaje
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f = 788,1 mm vychází v prvním cyklu iterace pro
jednotlivé snímky f v rozmezí 778,27-778,66 mm.
Závažnější je velká decentrace: XH je mezi +25,14 mm
a +32,58 mm, YH mezi -8,81 mm a +7,31 mm.
Zarážející jsou velké rozdíly v souřadnicích hlavního
bodu. Jsou způsobeny poměrně malým zorným úhlem
komory (pouze 6,2° X 8,4°), především však velkou
a nepravidelnou radiální složkou distorse. Na obr. 3
je zakreslena pro snímek Č. 251 systémová radiální
distorse jako funkce polohy; počátek souřadnic je
v určeném hlavním bodu. Podobný vzhled mají obrazce
radiální distorse i pro jiné snímky, avš~k (jak se dalo
očekávat) je distorse astrometrická větší - dosahuje
až -0,220 mm. Tvarovou shodu těchto distorsních
funkcí považujeme za důkaz, že postup správně určuje
i nepravidelnou distorsi, ovšem za cenu užití iteračního
postupu. Ověřili jsme rovněž, že zavedení individuální
astrometrické i systémové distorse vede k výpočtu
snímku s prakticky nulovými středními chybami.
Budou tedy iterace konvergovat. Poznamenejme ještě,
žetangenciální složka distorse je výrazně menší: střed-ní
kvadratické hodnoty jsou mezi ±O,O15mm a ±0,025 mm
a iteračním postupem se rovněž zachytí. Prvky vnitřní
orientace blízké uvedeným vý~ledkům prvního cyklu
iterace zjistil nezávislou metodou též Kabeláč [19].

Uvedené údaje o velikosti distorse komory SBG
nejsou v rozporu s přesností výsledků, jak byla udána
např. v [II] nebo [16]. Jelikož již první rozbory vý-
počtů redukce snímků naznačily existenci nebezpečné
distorse, byly při zpracování pozorování voleny vždy
co nejmenší oblasti, aby se tento vliv utlumil.

8. Závěr

Popsaný kalibrační postup může být, jak ukázaly
výsledky pokusných výpočtů, užit ke kalibraci různých
druhů komor. Jeho vlastní funkcí je vyšetřování dru-
žicových komor, kde při velké světelnosti a složitých
systémech lze očekávat nepravidelnou distorsi. Mů·

že být vhodný i pro kalibraci komor
fotogrammetrických a astrofotogra-
fických, kdy bude leckdy možné
využít aproximací vzorci (41). Celý
kalibrační postup je ovšem značně
složitý a pracný (zvláště jsou-li
nutné iterace), takže jen tě~ko by
mohl být realizován bez použití
počítače.

Autor děkuje Ing. J. Símovi,
OSe., z VÚGT K, který umožnil vy-
zkoušet navržený postup na fototheodo-
litu Zeiss UMK 10/1318, Ing. B.
Ohánovi z Geofyzikálního ústavu
ČSA V, který dal k disposici desky,
získané při zkouškách své kasety
pro komory RB 75 a svým spolu.
pracovníkům, především Ing. J.Koste-
leckému za vypracování výpočetního
programu v jazyku FORT RAN a za
cennépřipomínky k teoretickémuřeše-
ní, dálepak Ing. V. Skoupému, Ing. 1.
Synkovi, J. Hejmové a H. Kalendové
za observační, proměřovací a výpo-
četní práce při pokusných kalibracích.
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Možnosti použití analytické
aerotriangulace v ČSSR

Ing. Zbyněk Maršlk, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

Po;ednání ;e určeno pracovníkům při zavád~ní výsledků výzkumu do praxe

Účelem tohoto příspěvku je podat stručnou in-
formaci o možnostech zhušťování bodového pole
analytickou fotogrammetrickou metodou. Úvodem
je však vhodné říci, že analytická metoda není je-
diná fotogrammetrická metoda vhodná pro zhuš-
ťování bodového pole. Pokud jde o podrobné
bodové pole, lze s úspěchem využít také numeric-
kou fotogrammetrickou metodu. Budiž to doloženo
malým příkladem.

Při numerické fotogrammetrické metodě se le-
tecké snímky proměřují na univerzálních vyhodno-
covacích strojích. Modelové souřadnice zazname-
nané registračním zařízením se potom zpracovávají
na samočinném počítači, a to zpravidla tak, že ro-
vinné souřadnice X, Y se transformují pomocÍ afin-
ní transformace a fotogrammetrické výšky se po-
nechají beze změny. Analytická metoda používá
k měření leteckých snímkO přesnýchstereokom-
parátorO nebo monokomparátorO. Registrují se ro-
vinné snímkové souřadnice x', y', které se přetvá-
řejí na prostorové souřadnice x, y a z (respektive
výšky) výhradně na samočinných počítačích.

Příklad (k porovnání numerické a analytické fo-
togrammetrické metody): Tři stereodvojice letec-
kých snímkO v měřítku 1: 8000 byly proměřeny
jednak na přesném stereokomparátoru WiId STK-1
a rovněž na přesném vyhodnocovacím stroji WiId
A7. V prvém případě došlo k analytickému zpraco-
vání s použitím programO N. R. C. (G. H. Schut),
v druhém případě byla aplikována obvyklá nume-
rická fotogrammetrická metoda. K porovnání přes-
nosti obou metod bylo k dispozici 91 podrobných
bodO určených geodeticky se zvýšenou přesností.
Analytická metoda v tomto experimentu je cha-
rakterizována středními chybami mx = ± 6 cm,
my = ± 7 cm; numerická metoda ukázala střední
chyby mx = ± 7 cm a my = ± 8 cm. Tyto výsledky,
jsou-li vzájemně porovnávány, neukazují žádné
významné rozdíly. Takže mOže být vysloveno
tvrzení, že obě fotogrammetrické metody (nume-
rická a analytická) jsou co do přesnosti rovno-
cenné při určování velkého počtu podrobných bodO
v jedné stereo dvojici. Pokud jde o podrobné vyhod-
nocování většího souboru bodO v jedné stereodvo-
jici, lze předpokládat, že numerická metoda nebu-

de vytlačena; analytická metoda a její výhody by
měly být aplikovány především při zhušťování
řidších sítí v územích většího rozsahu.

Jestliže bylo právě řečeno, že fotogrammetrická
numerická metoda nebude vytlačena, budiž to in-
terpretováno tak, že je to metoda životná a ještě
několik desítek let bude sloužit našemu mapování.
V souvislosti s tím je třeba obrátit pozornost na
složení našeho strojového parku. V souladu s tím,
že fotogrammetrická analytická metoda bude vy-
užívána především při zhušťování sítí bodO v úze-
mích většího rozsahu, lze předpokládat, že ne vše-
chna naše fotogrammetrická pracoviště by měla
být vybavena přesným stereo komparátorem, pro-
vozování analytické metody mOže být koncentro-
váno pouze na některá vybraná pracoviště. Ostatní
pracoviště mohou být vybavena pouze stereosko-
pickými vyhodnocovacími přístroji umožňujícími
využívat fotogrammetrickou numerickou metodu,
popřípadě tzv. semianalytickou metodu, kterýžto
termín bude ještě vysvětlen. U vyhodnocovacích
strojO pak, je třeba v nejbližší budoucnosti 2 až 7
let dávat přednost přístroji topocart před stereo-
metrografem, neboť je jen o málo méně přesný
a jeho pořizovací cena je poloviční. Topocart má
dále tu výhodu, že k němu mOže být připojen di-
ferenciální překreslovač orthophot a další zařízení
orograph (k záznamu výškopisu). Tato přístrojová
sestava umožňuje aplikovat nejnovější fotogramme-
trickou metodu, a to metodu integrovanou. Tato
metoda jako jediná mezi geodetickými a foto-
grammetrickými metodami svou podstatou má v so-
bě předpoklady umožnit nám obnovit a udržovat
mapový fond zemědělských oblastí (neboli polních
tratí) v rozumně krátké době; lH'0 mapování míst-
ních tratí bude ještě řadu let sloužit fotogram-
metrická numerická metoda. Avšak toto již pře-
kračuje rámec tohoto příspěvku.

Aerotriangulace v ČSSR

V ČSSR jsou používány čtyři aerotriangulační
zpOsoby, pátý bude dokončen a zaveden v blízké
budoucnosti. Budiž zde ve stručnosti uveden popis
jednotlivých zpOsobO, jejich zhodnocení a možnosti
jejich aplikace v naší praxi.

(Dokončení ze str. 338)
[16] KARSKÝ, G.: Rabota po programme ISAGEX

kameroj SBG v Čechoslovakii. "N abljudenija ISZ,
No 12, 1972", Praha 1973 (v tisku).

[17] ZIMAN, Ja. L.: Opredelenije fotogrammetričeskich
parametrov fotokamer po snimkam 2lvezd. Astron.
žurnal, 46, 1969, No 3, str. 665.

[18] KARSKÝ, G., KOSTELECKÝ, J., SYNEK, 1.:
Sistema obrabotki informaoii na sputnikovoj stanoii

Ondřej ov 2 • Skalka. Sborník výzk. prací VÚGTK,
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1. Numericko-grafická
aerotriangulace

Na našich pracovištích, především pak v Praze
a v Bratislavě, se nejčastěji používá způsob aero-
triangulace zavedený do provozu v roce 1961 teh_-
dejší skupinou provozního výzkumu bývalého GTD
Praha. Je to triangulace řadová, počet modelů v řa-
dě bývá 4 až 6. Je nutno mít nejméně 6 geodetických
vlícovacích bodů pro takovou řadu, přičemž je po-
žadováno určité stanovené rozložení těchto bodů.
Modelové souřadnice X, Y lze transformovat do
geodetické soustavy y, x na samočinném počítači
s využitím programu pro afinní transformaci rovin-
ných souřadnic. K transformovaným souřadnicím
y, x a registrovaným výškám jsou graficky určo-
vány korekce.

Tento způsob má některé nevýhody. Předně je ne-
výhodou potřeba určitého pevného rozložení vlíco-
vacích bodů. To znamená, že je nutno prakticky
vždy vlícovací body doměřovat, neboť vyskytnutí
se bodů geodetického základu právě ve vyžadova-
ných místech může nastat jen zcela náhodně. Další
nevýhodou je grafické určování korekcí, které je
jednak pracné a také s sebou nese nebezpečí indi-
viduálních chyb subjektivního činitele. Za třetí je
možno označit za nevýhodu i to, že tento způsob
aerotriangulace je možno použít pouze na vyhod-
nocovacích strojích se zařízením umožňujícím zkří-
žené pozorování (např. Wild A7, Zeiss e5, nikoliv
však Wild A8, stereometrograf či topocart Zeiss).

2. Poč e t n í a e rot r i a n g u 1 a c e
na analogových strojích

V řadě zemí je již několik let používán aero-
triangulační způsob nazývaný aerotriangulace z ne-
závislých modelů, nebo též jednotlivých modelů;
v poslední době se objevil v Evropě také termín
semi-analytická aerotriangulace. V ČSR byla k to-
muto způsobu obrácena pozornost v roce 1970, kdy
byla ve VÚGTK vypracována výzkumná zpráva při-
nášející teoretické obohacení způsobu a shrnutí
potřebných vzorců. Jednou z výhod tohoto způsobu
je, že k měření modelových souřadnic lze použít
všechny přesné vyhodnocovací stroje, i ty, které
nemají zařízení pro zkřížené pozorování (např.
stereometrograf). Ve srovnání se způsobem popi-
sovaným výše je výhodné zde i to, že veškeré trans-
formace a vyrovnání (či korekce souřadnic) lze
provádět na samočinných počítačích. Není vyža-
dováno určité pevné rozložení geodetických vlíco-
vacích bodů; je podmínkou, aby body neležely vše-
chny na jedné přímce, či aby nebyly nahromadě-
ny na malém místě v jedné či dvou stereodvojicích.
Nepravidelné rozložení bodů po celé ploše řady je
zcela vyhovující; ovšem i zde je dosahováno nej-
lepších výsledků, jsou-li čtyři body co nejdále od
středu řady, tedy JJ rozích řady; pátý, případně
další body mohou být kdekoliv uprostřed řady. Do-
měřování geodetických vlícovacích bodů se tedy,
i když v omezené míře, předpokládá i u· tohoto
aerotriangulačního způsobu.

Zavedení tohoto způsobu aerotrlangulace je mož-
né na všech fotogrammetrických pracovištích, kde

mají stroj vybavený registračním zařízením. V ro-
ce 1970 byl ve VÚGTK k tomuto způsobu vypraco-
ván program pro samočinný počítač Elliott 503;
metoda byla prakticky přezkoušena ve fotogram-
metrické laboratoři VÚGTK v první polovině roku
1971. Výsledky byly uspokojivé. Ve VÚGTK byl
také vypracován předběžný návrh k použití této
aerotriangulační metody spolu s návrhem formu-
lářů pro záznam a úpravu dat pro samočinný po-
čítač; návod byl v září 1972 r.?zeslán na všechna
fotogram metrická pracoviště v eSSR.

3. A n a 1 y t i c k á a e rot r i a n g u 1 a c e

V letech 1959 až 1963 byl ve VÚGTK sestaven
technologický postup řadové analytické aerotrian-
gulace. Teoretické zdůvodnění a sestavení vzorců
je dokumentováno řadou výzkumných zpráv
VÚGTK, nejuceleněji pak pravděpodobně v knize
[1]. Pro tento způsob existují dva výpočetní pro-
gramy, jeden pro samočinný počítač Elliott 803,
druhý pro Odru; oba jsou v používání. Tento aero-
triangulační způsob je nadále prováděn ve VÚGTK,
který je za tím účelem vybaven přesným stereo-
komparátorem (stecometer Zeiss). Tento způsob
byl dále rozvinut v roce 1968 až 1969 ve spojování
řad do větších celků z iniciativy Ústavu pro hos-
podářskou úpravu lesů v Brandýse n. L., který je
také majetníkem příslušného výpočetního progra-
mu pro počítač. Jiný způsob spojování řad byl vy-
vinut na Vojenské akademii A. Zápotockého
v Brně; také tento způsob je v používání na někte-
rých pracovištích, v resortu ČÚGK na fotogram-
metrickém pracovišti n. p. Geodézie v Pardubicích.
Podobných způsobů existuje dnes ve světě celá
řada.

Poznámka: Způsoby aerotriangulace právě při-
pomenuté bývají často nazývány blokovou aero-
triangulací či analytickou aerotriangulací v blo-
ku. Přesnější by však bylo mluvit o spojování řad.
Většina známých způsobů totiž definuje blok jako
sestavu snímkových řad, kde je 60 % podélný pře-
kryt a asi 30 % příčný překryt. V takovém případě
lze provést porovnání a úpravu měřítka a azimutu
jednotlivých řad, nikoliv však vyrovnání prosto-
rových souřadnic. Tyto způsoby jsou vhodné v pří-
padech, kdy se provádí pouze polohopisné mapo-
vání v územích s řídkou geodetickou sítí. Zpravidla
se již neosvědčují v případech, kdy mají být poři-
zovány mapy vybavené spolehlivou výškopisnou
složkou; v takovém případě je pak třeba, aby
každá řada ze sestavy byla zabezpečena dostateč-
ným počtem (minimálně 5) výhodně rozložených
geodetických bodů. Prakticky se tak vytrácí vý-
hodnost spojování řad a je vhodnější mluvit
o aerotriangulaci v řadách. V některých odbor-
ných článcích vytyčený požadavek alespoň jedno-
ho geodetického bodu na stereodvojici a pravidel-
né rozmístění geodetických bodů v rozích první
a poslední dvojice v řadě se zdá opodstatněný pro
řadovou analytickou aerotriangulaci a pro spojo-
vání řad. To však koliduje s hospodárností, a proto
se zdá, že zde je ještě velmi široké pole pro teore-
tický i aplikovaný výzkum.
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4. B 1o k o v á a e rot r i a n g u 1a c e
Exaktní prostorové vyrovnání souřadnic může

nastat jen v tom případě, kdy blok je tvořen se-
stavou snímků s 60% podélným i příčným překry-
vem. Hlavní výhodou takového způsobu je velmi
malý nutný počet geodetických bodů: postačí 5 bo-
dů pro celý blok, je však účelné počet bodů podle
potřeby zvýšit tak, aby nebylo průměrně méně geo-
detických bodů než jeden asi na 8 až 10 modelů.
Další výhodou je to, že i při malém počtu geode-
tických bodů lze fotogrammetricky zhustit vlíco-
vací body pro vyhodnocení jednotlivých stereodvo-
jic, spolehlivě i pro výškopisné mapování. Nestačí
ovšem pro triangulační způsoby připomenuté výše
opatřit sestavu snímků s 60% podélným i příčným
překrytem a očekávat podstatně lepší výsledky. Je
třeba formulovat jiné výpočetní vzorce pro trans-
formaci a vyrovnání souřadnic, vzorce uvažující
všechny geometrické podmínky pro orientaci jed-
notlivých snímků a pro určení modelových sou-
řadnic v prostoru.

Bloková analytická aerotriangulace s 60% po-
délným i příčným překrytem se již používá v ně-
kolika zemích. Ani u nás nejsme pro zavedení to-
hoto způsobu zcela nepřipraveni.. K teoretické pří-
pravě patří např. dva články publikované v časo-
pise Studia geophysica et geodetica v roce 1969
a 1971 [2], [3]. V roce 1971 byl ve VúGTK vytvořen
početní postup založený na principu ustavování
bloků ze čtveřic snímků zvaných kvadruplety. Toto
řešení je teoretickým obohacením metody a prak-
ticky je využitelné pro výpočty na středním počí-
tači. Ještě v roce 1971 bylo zahájeno vypracování
programu pro samočinný počítač TESLA; program
je již prakticky hotov a ještě letos bude vyzkou-
šen na prvním praktickém příkladě.

Příklad: S použitím vzorců z publikací výše zmí-
něných byl vypočten matematický příklad vyrov-
nání modelových souřadnic v bloku 25 snímků.
Snímky měly podélný i příčný překryt 60 %, šlo
o snímky matematicky odvozené se sklony a po-
otočením namátkou zavedenými od 1° do 2°. Ideál-
ní snímkové souřadnice byly opraveny o namátkou
zavedené nahodilé deformace od O do 12 [Lm
(střední nepravidelná deformace posléze vypočí-
taná byla mx: = ± 5,6 [Lm,my = ± 6,4 [Lm). V takto
vzniklém bloku snímků bylo vybráno 25 bodů ví-
ceméně pravidelně rozložených pro další výpočty.
Modelové body vznikly jako průsečíky dvou až de-
víti paprsků; tyto body pak byly porovnány s ideál-
ním modelem. Odchylky vypočtených a ideálních
modelových souřadnic vykazují střední hodnoty:
u bodů jako průsečíků 9 paprsků (typický případ
pro blokovou aerotriangulaci s 60% podélným
překrytem) dx = ± 1,4, dy = ± 1,1 a dz = ± 1,7;
u bodů jako průsečíků 3 paprsků (typické pro řa-
dovou aerotriangulaci) dx = ± 2,3, dy = ± 5,0
a dz = ± 5,7 (všechny hodnoty jsou udány v mi-
krometrech). Počet porovnávaných hodnot v tom-
to experimentu je malý (příklé:id sloužil pro ověření
odvozených vzorců), avšak již zde se zřetelně pro~
jevuje význačná převaha v.přeJ>nosti bodů vznik-
lých jako průsečíky většího počtu paprsků.

Závěrečné poznámky

Podle toho, co zde bylo řečeno, je možno sesta-
vit asi následující pořadí vhodnosti a využitelnosti
jednotlivých triangulačních způsobů:
1. Bloková analytická aerotriangulace se osvěd-

čí v každém případě, zejména při mapování vět-
ších územních celků, kde je možno sestavovat li-
bovolné triangulační bloky podle potřeby a podle
rozložení bodů geodetického základu. Tento způ-
sob skýtá nejlepší výsledky co do přesnosti a na-
stává při něm největší úspora geodetických prací,
které mohou prakticky odpadnout.
2. Analytická aerotriangulace řadová a spojo-

jování řad jsou vhodné při polohopisném mapová-
ní i větších územních celků. Při požadavku poří-
zení fotogrammetrických bodů spolehliVých i výš-
kově je třeba provést zaměření geodetických vlí-
covacích bodů v určitých stanovených místech.
3. Řadová početní aerotriangulace s využitím

analogových strojů je vhodná pro menší mapovaná
území protáhlého tvaru, jež je možno pokrýt jednou
či dvěma snímkovými řadami. Je vhodné doměřo-
vat vlícovací body ve vybraných místech; za to-
hoto předpokladu· lze očekávat spolehlivost foto-
grammetricky určených bodů jak v poloze, tak ve
výšce.
4. Numericko-grafická aerotriangulace na ana-

logových strojích je použitelná v kratších snímko-
výchřadách. Je nutné provést geodetické zaměření
vlícovacích bodů v určitých stanovených místech.
Není vhodné ani správné označovat kterýkoliv

z aerotriangulačních způsobů a priori jako méně
přesný či nehospodárný a nepoužívat jej, a přitom
nemít podmínky k zavedení způsobu přesnějšího
nebo hospodárnějšího. Je potřeba používat vždy
takový způsob, který v daných podmínkách a pro
daný případ nejlépe vyhovuje. Hlavním cílem aero-
triangulace jako celku je snížit rozsah a náklady
na geodetické práce při zhušťování bodového pole,
zhušťování urychlit a zlevnit a dosáhnout větší
homogenity v přesnosti bodovéhO pole.
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Návaznost krajních odchylek
plošných na délkové ve Směrnici pro THM
z r. 1969

V roce 1969 byla vydána Směrnice pro technicko-
hospodářské mapování. Vyhovují všechna ustanovení
této Směrnice jak po stránce teoretické, tak praktické ~
Na toto téma by mohla vzniknout diskuse v našem
časopise. Tento článek se zabývá problémem délkových
a plošných odchylek, obzvláště návazností jedněch na
druhé. Již v době platnosti Návodu A poukazoval
prof. Potužák ve [14] a [15] na nesoulad mezi tehdy
platnými krajními délkovými a plošnými odchylkami.
V uvedených statích odvodil, že:

a) krajní odchylky délkové jsou v některých pří-
padech zbytečně široké,

b) krajní plošná odchylka ,dP = 0,001 P +
M V-+ 5000 P byla v minulém století vytvořena jako

kritérium přesnosti dvakrát planimetrované plochy
a její používání pro posuzování rozdílú ve výměrách
jinak určených je nevhodné,

c) výměrám, zapsaným v katastrálních operá-
tech, se nedostává patřičné vážnosti a stability.

2. Porovnání některých odchylek THM s od-
povídajícími odchylkami Návodu A

Po několika přecházejících variantách byly Směrnicí
pro THM z r. 1969 m. j. nově stanoveny krajní odchyl-
ky pro měření délek a pro určování výměr. V grafech
(obr. 1-6) múžeme sledovat změny některých od-
chylek ze Směrnice THM proti Návodu A.

6s
Iml
0,20

Obr. 1: Krajní odchylka mezi dvojím měhním délek
polygonDvých stran. Odchylky podle Návodu A se ve
velmi nepříznivém terénu zvyšovaly o 25 %, ve velmi
příznivém terénu snižovaly o 25 %. V tomto i ve všech
následujících grafech je pro odchylky podle Návodu A
použito čárkované čáry a označení [1], pro odchylky podle

Směrnice THM plné čáry a označení [3].

Ing. Frantiiek A.ihálek,
Sti'ednf průmyslová ikola zeměměi'ická v Praze
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Obr. 2: Krajní odchylky v polohových uzávěrech poly-
gonových pořadů. Odchylka podle Návodu A se při
zaměřování místních tratí a cenných pozemků snižovala

025 %.
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Obr. 3: Krajní odchylka mezi délkou měřické přímky,
vypočtenou ze souřadnic a odměřenou v poli.

[3] 1:1000

(11

150
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Obr. 4: Krajní odchylka mezi vzdáleností dvou po-
drobných bodů, vypočítanou ze souřadnic a odměřenou

v poli přímo (oměrné).
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Legenda:

(1) - Krajní odchylka, platná podle Návodu A (3)a - Krajní rozdíl mezi analytickým a gra-
fickým výpočtem výměry parcely podle Směrnice pro THM (3)b - Krajní rozdíl mezi dvojím
grafickým určením výměry parcely podle Směrnice pro THM (3)c - Krajní rozdíl mezi dvojím
analytickým určením výměry parcely, vypočitaný ze střední chyby, stanovené Směrnicí pro THM
(3)d - Krajní rozdíl mezi dvojím určením výměry parcely z kartografického originálu, vypočitaný ze
střední chyby, stanovené Směrnicí pro THM. Na velikosti této odchylky se podílejí nejen chyby
z grafického určení (jako je tomu u odchylky (3)b), ale i chyby ze zaměření příslušné parcely v poli.
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Obr. 5: Krajní odchylka mezi délkou předmětu měření,
odměřenou v poli a na kartografickém originálu.

Směrnici THM jsou dále stanoveny střední sou-
řadnicové chyby. Pro body podrobného bodového pole
je to hodnota

a pro podrobné body

mXY = ±0,14 m pro měřítka 1 : 1000 a 1 : 2000

mXY = ±0,28 m pro měřítko 1 : 5000.

Střední souřadnicové chyby se počítají podle vzorce

mXY = VO,5(mi + m})

na rozdíl od vzorce pro střední polohovou chybu

o souvislostech mezi délkovými a polohovými
odchylkami podrobně pojednal Ingeduld v [8] a [9].·

3. Návaznost plošných odchylek na délkové
ve Směrnici pro THM

Jak vidno z obr. 6, Směrnice pro THM stanovila zcela
nově čtyři kritéria pro posouzení přesnosti výměr.
V dalším budou všechna tato kritéria postupně pro.
brána a bude přihlédnuto k jejich návaznosti na dél-
kové odchylky. Zvlášt'ě bude hledána. odpověď na.
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otázku, zda má zaručeno ten, kdo měří v mezích
délkových odchylek, že nebudou u příslušných parcel
překročeny odchylky plošné.

3. 1. Krajní odchylka mezi dvojím grafickým urcením
výměry

LIP = 0,20 VP + 3 pro měřítko 1 : 1000

LIP = 0,40 VP + 6 pro měřítko 1 : 2000

LIP = 1,05 VP + 14 pro měřítko 1 : 5000

3. 11. Planimetrické určení výměry

Planimetrického způsobu určování výměr parcel
může být, podle Směrnice pro THM, použito pouze
pro kontrolní účely. Při údržbě pozemkových map -
a bude to platit jistě i pro údržbu technicko-hospodář-
ských map - se nitkového planimetru však stále
hojně používá.

V [7] byl podroben zkoumání soubor 1500 měřic-
kých dvojic, planimetrovaných v měřítku 1 : 1000.
Metodou aproximace empirických funkcí, která vychá.
zí z metody nejmenších čtverců, byla stanovena jako
nejvhodnější funkce

y = 0,0817 Vx
kde y značí empirický průměrný rozdíl mezi dvojím
určením výměry, x výměru parcely v m2• Koeficient
0,0817 byl stanoven se střední chybou ±0,0026.
Úpravou uvedené funkce - za předpokladu vztahů
md = 1,25 Y a LIP = 2 md - obdržíme výraz pro krajní
odchylku

který je až na konstantní člen totožný s tvarem, sta·
noveným Směrnicí pro THM. Konstantní člen je plně
na místě z důvodu relativního zvýhodnění odchylek
pro malé parcely. Tuto krajní odchylku je možné
obecně vyjádřit způsobem, používaným v dřívějších
směrnicích, tj.

M V-LIP = 5000 P + 0,003 M

kde M je měřítkové číslo.

Vyčerpávající analýzu přesnosti nitkového plani-
metru po teoretické stránce nalezneme u Kučery
v [H]. Výsledkem úvah autora je krajní odchylka pro
dvojí planimetráž několikrát nižší než odchylky
z kterékoliv směrnice nebo jinými autory navrhované.
Nepochybně je to způsobeno velmi nízkými - "labo-
ratorními" -hodnotami uvažovaných vlivů a chyb.
Podrobněji viz [16].

3.12. Výpočet výměry parcely ze souřadnic,
odměřených z kartografického originálu pra-
voúhlým koordinátografem.

Výpočet výměr parcel tímto způsobem by měl být
dočasnou výjimkou, na některých pracovištích je
však zatím používán ve značném rozsahu. K výpočtu
se_použije průměru z dvojího odečťenísouřadnio při

stanoveném krajním rozdílu 0,25 mm na mapě.
Druhé odečtení může být nahrazeno planimetrováním.

Odpovídá hodnota 0,25 mm výše uvedeným od-
chylkám plošným 1 Empirická střední chyba průměru
je v tomto případě 0,125 mm. Vliv t~to chyby na vý-
měru parcely závisí na tvaru a velikosti příslušné
parcely. V tabulce č. 1 je uvedenQ šest parcelo rozdíl·
ných výměrách P. Tvar parcel je uvažován pravo-
úhelníkový, v jednotlivých výměrách vždy o šesti
různých poměrech stran k = alb. U všech případů
byly vypočteny výměry parcel z rozměrů, zvětšených
o ba = bb = 0,18 mm na mapě. Hodnota 0,18 mm
byla odvozena zákonem o přenášení středních chyb
s ohledem na výše uvedenou empirickou střední chybu
průměru. Rozdíly OPi mezi takto vypočtenými výmě-
rami a výměrami zvolenými, které mají charakter
maximálních chyb, byly pak porovnány s příslušnými
krajními odchylkami LIP.

Ze zji~těných rozdílů Ri = OPi - LIP (se zápor-
ným znaménkem případy, kdy nebyla překročena LIP)
vyplývá nesouhlas mezi uvažovanou délkovou odchyl-
kou a odchylkami plošnými. Jelikož v oddíle 3.11. byla
potvrzena správnost plošných odchylek, bylo by vhod-
né docílit vytvoření žádoucího souladu snížením kraj-
ního rozdílu mezi dvojím odečtením pravoúhlých
souřadnic na koordinátografu z 0,25 mm na 0,15 mm,
u velkých parcel na 0,10 mm a u značně protáhlých
parcel tento způsob výpočtu výměr vůbec vyloučit.

mp = 0,17 VP pro měřítka 1 : 1000 a 1 : 2000

mp = 0,28 VP pro měřítko 1 : 5000

Ze středních chyb jednoho pozorování přejdeme zná·
mým způsobem přes střední rozdíl na krajní rozdíl
mezi dvěma výpočty výměry jedné a téže parcely
a obdržíme odpovídající výrazy

LIP = 0,48 Vp

LIP = 0,79 VP

Krajní odchylka délková, která má odpovídat této
plošné odchylce, je krajní odchylka mezi přímo měře-
nou vzdáleností dvou podrobných bodů a jejich vzdá·
leností, vypočtenou ze souřadnic. Tato odchylka činí

LIB = 0,30 m pro měřítko 1 : 1000

LIB = 0,50 m pro měřítko 1 : 2000

LIB = 0,70 m pro měřítko 1 : 5000.

Na první pohled je zde rozpor u měřítek 1: 1000
a 1 :2000, kde proti jedné plošné od,chylce stojí dvě
odchylky délkové. Dá se předpokládat, že geodetické
měřické metody pro stejné typy terénu budou pro obě
měřítka stejné, takže není v tomto případě důvodu pro
rozdílné délkové odchylky. Tomu také odpovídá
střední chyba v souřadnicovém určení podrobných
bodů, která je Směrnicí pro THM stanovena pro obě
měřítka stejnou hodnotou ±0,14 m.
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1 : 1000 1 : 2000 1 : 5000

a cla= clb= 0,18 m cla= clb= 0,35 m cla= clb= 0,88 m
i a b k= b

Op = (a + cla)(b + R=Op-AP R R+clb)-P

m m m" m" m" m"

P = 144 m" AP = 5,4 m" AP = 9,8 m" AP = 26,6 m"

I 12 12 1,00 4,4 -1,0 -1,3 -4,7
2 18 8 2,25 4,7 -0,7 -0,6 -2,9
3 24 6 4,00 5,4 0,0 0,8 0,6
4 48 3 16,00 9,2 3,8 8,2

I
19,1

5 72 2 36,00 13,4 8,0 16,2 39,3
6 144 I 144,00 26,1 20,7 41,1 101,8

P = 576 m" AP=7,8m" AP = 14,6 m" AP = 39,2 m"

7 24 24 8,7 0,9 2,3 3,8
8 36 16 9,4 1,6 3,7 7,3
9 48 12 10,8 3,0 6,5 14,4

10 96 6 18,4 10,6 21,2 51,3
II 144 4 26,7 18,9 37,3 91,8
12 288 2 52,2 44,4 87,0 216,8

,
P = 2304 m" AP = 12,6 m" AP = 24,2 m"

I
AP = 64,4 m"

13 48 48 17,3 4,7 9,5 20,9
14 72 32 18,8 6,2 12,3 27,9
15 96 24 21,6 9,0 17,9 42,0
16 192 12 36,8 24,2 47,3 115,9
17 288 8

I
53,3 40,7 79,5 196,9

18 576 4 104,4 91,8 178,9 446,8

P = 9216 m" AP = 22,2 m" AP = 43,4 m" AP = 114,8 m"

19 96 96 34,6 12,4 23,9 54,9
20 144 64 37,5 15,5 29,5 69,0
21 192 48 43,2 21,0 40,7 97,2
22 384 24 73,5 51,3

I
99,5 245,0

23 576 16 106,6 84,4 163,9 406,9
24 1152 8 208,8 186,6 362,7 906,8

P = 36864 m" AP= 41,4 m" AP = 81,8 m" AP = 215,6 m"

25 192 192 69,2 27,8 52,7 123,1
26 288 128 74,9 33,5 63,9 151,3
27 384 96 86,4 45,0 86,3 207,6
28 768 48 146,9 105,5 203,9 503,3
29 1152 32 213,2 171,8 332,7 827,1
30 2304 16 417,6 376,2 730,3 1826,8

P = 147456 m" AP = 79,8 m" AP = 158,6 m" AP = 417,2 m"
___ o

31 384 384 138,3 58,5 1l0,3 259,4
32 576 256 149,8 70,0 132,7 315,7
33 768 192 172,8 93,0 177,5 428,4
34 1536 96 293,8 214,0

I
412,7 1019,7

35 2304 64 426,3 346,5 670,3 1667,4
36 4608 32 835,2 755,4 1465,5 3666,8

Jiná je situace při použití fotogrammetrie. Měřít·
ka snímků pro mapy 1 : 1000 a 1 : 2000 jsou odlišná,
proto byl - např. ve [13] - vysloven požadavek na
zachování různých délkových odchylek (resp. na jejich
zvýšení) a zavedení dvojích středních souřadnicových
chyb pro uvažovaná měřítka.

V tabulce 2 jsou způsobem, obdobným jako v tab.
1, vypočítány rozdíly R•. Jediná změna je v tom, že
pro výpočet "pochybených" výměr bylo použito zá-
kladních rozměrů, zvětšených o krajní délkové od-
chylky. Tato zjednodušená forma je v dnešní době
oprávněná zaváděním nové výpočetní a zobrazovací
techniky do podrobného mapování. Samočinný počítač

porovnává vzdálenosti, vypočítané ze souřadnic,
s oměrnými, a jsou-li rozdíly v mezích krajních od-
chylek, použije k následujícímu výpočtu výměr pří-
slušné souřadnice bez jakýchkoliv dalších úprav nebo
oprav. Z hodnot R. vyplývá, že ani v tomto případě
nenastává žádoucí soulad mezi uvažovanými druhy
odchylek. Nápravu by bylo možno provést dvěma způ-
soby. Za prvé zvýšením krajních plošných odchylek.
Kučera v [10] odvodil vzorce, které podporují určité
zvýšení, zvláště u jednoduchých plošných obrazců.
Z literatury, jakož i z praktických zkušeností, však
vyplývá reálná možnost snížení dnes platných krajních
odchylek délkových. Všem možným tvarům parcel
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1 : 1000 I 1 : 2000 1 : 5000 1 : 1000 1 : 2000 1 : 5000
6a = 6b = 0,25 m -6a = 6b = 0,60 m 6a = 6b = 1,40m

6a = 6b = 0,30m 6a = 6b = 0,50m 6a = 6b = 0,70 m
pro a, b < 50m pro a, b < 50 m pro a, b < 50 m
6a = 6b = 0,45 m 6a = 6b = 0,80 m 6a = 6b = 1,80mi pro a, b > 50 m pro a, b > 50 m pro a, b > 50 m

R R R R R R

m' m' m' m' m' m'

P= 144 m' AP = 5,8 m' AP = 5,8 m' AP = 9,5 m' AP = 5,0 m' AP = 10,0 m' AP = 24,4 m,

I 1,5 6,4 7,8 3,5 4,8 11,2
2 2,1 7,4 9,2 4,2 6,0 14,0
3 3,3 9,4 12,0 5,6 8,4 19,6
4 9,6 20,0 26,7 13,0 21,0 49,0
5 16,5 31,4 42,8 21,3 35,3 82,5
6 37,8 67,0 92,5 46,0 77,7 181,5

P = 576 m' AP = 11,5 m' AP = 11,5 m' AP = 19,0 m' AP = 8,0 m' AP = 16,0 m' AP = 38,8 m'

7 3,0 13,0 15,1 8,9 13,2 30,4
8 4,2 14,7 17,9 10,3 15,6 36,0
9 6,6 18,7 23,5 13,1 20,4 47,2
10 19,2

I
39,7 52,9 28,4 46,9

I
108,9

11 33,0 62,7 85,1 48,4 74,1 172,5
12 75,6 133,7 184,5 93,9 158,9 370,5

P = 2304 m' AP = 23,0 m' AP = 23,0 m' AP = 37,9 m' AP = 14,0 m' AP = 28,0 m' AP = 67,6 m'

13 5,9 25,2 29,8 19,7 30,0 68,8
14 8,3 29,2 35,4 25,8 41,3 93,3
15 13,1 37,2 46,6 30,6 49,3 112,5
16 38,3 79,2 105,4 58,8 97,3 225,3
17 65,9 125,2 169,8 90,6 150,7 352,5
18 151,1 267,2 368,6 189,6 321,3 748,5

P = 9216 m' AP = 46,1 m' I AP = 46,1 m' AP = 75,8 m' AP = 26,0 m' AP = 52,0 m' AP = 125,2m'
-

19 11,6 50,1 59,1 60,6 102,2 223,6
20 16,4 58,1 70,3 67,8 115,0 252,4
21 26,0 74,1 92,7 63,0 102,1 232,5
22 76,4 158,1 210,3 129,4 198,1

I
458,1

23 131,6 250,1 339,1 182,9 306,9 712,5
24 302,0 534,1 736,7 381,0 646,1 1504,5

P = 36864 m' AP = 92,2 m' AP = 92,2 m'

I
AP = 151,7m' AP = 50,0 m' AP = 100,0 m' AP = 240,3 m'

25 23,1 100,0 117,6 123,0 207,8 454,1
26 32,7 116,0 I 140,0 137,4 232,4 511,7
27 51,9 148,0

I
184,8 166,2 284,6 626,9

28

I
152,7 316,0 420,0 240,6 399,7 923,8

29 263,1 500,0 677,6 367,8 617,3 1432,6
30 603,9 1068,0 I 1472,8 763,8 1495,7 3016,6

P = 147 456m' AP = 184,3m' AP = 184,3m' AP = 303,4 m' AP = 98,0 m' AP = 196,0 m' AP = 470,8 m'

31 46,2 199,9 234,7 247,8 419,0 914,8
32 65,4 231,9 281,5 276,8 469,2 1029,0
33 103,8 295,9 369,1 334,2 572,6 1260,4
34 305,4 631,9 839,5 636,6 1110,2 2470,0
35 526,2 1000,9 1354,7 967,8 1699,0 3794,8
36 1207,8 2135,9 2945,1 1529,4 2594,9 6040,5

nelze vyhovět. Jestliže bychom se spokojili se souladem
uvažovaných odchylek u parcel do koeficientu pro-
táhlosti 1 : 4, pak by stačilo 30 % sníženi, tj. z 0,30 m
na 0,20 m, ovšem pro měřítka 1 : 1000 i 1 : 2000. Sní-
žení z 0,70 m na 0,50 m u měřítka 1 : 5000 by přineslo
jen zlepšení situace, nikoliv její vyrovnání.

Ověřování pomocí oměrných nebylo provádě-
no vždy jednotně. Podle Návodu A platilo Lls =
=0,012Vs+ 0,16, podle Instrukce B Lls = 0,00015 s +
+ 0,005 Vs+ 0,015. Potužák ve [14] došel k názoru,
že odchylky Lls = 0,012 Vs+ 0,16 a Lls = 0,012 Vs+

+ 0,06 Návodu A jsou neoprávněně veliké a že by
měly všechny délky dvakrát měřené (nebo kontrolo-
vané výpočtem ze souřadnic) souhlasit v mezích
Lls = 0,00015 s + 0,005 Vs+ 0,015. Pro délky stran
hlavních polygonových pořadů navrhoval prof. Potu.
žák zmenšit tuto odchylku o 50%, pro strany vedlejších
pořadů 025 %' Návrh kritérií přesnosti THM z r. 1968
tyto závěry respektoval. Směrnice z r. 1969 přinesla
naopak značné zvýšení odchylek pro dvojí měření
délek polygonových stran, návrat k širším mezím pro
hodnoceni oměrných, u středni souřadnicové chyby
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podrobných bodů pak zvýšení o 100 % u měřítka
1 : 1000, zachování ul: 2000 a snížení o 20 %
ul: 5000. Naskýtá se otázka, z jakého důvodu tento
obrat nastal? Bezesporu je to důsledek zavádění foto-
grammetrie jako hlavní mapovací metody i pro měř.
1 : 2000 a 1 : 1000. I když z některých dřívějších
pramenů, jako [12] apod., vyplývalo, že fotogrammet-
rie v tomto směru žádné úlevy nepotřebuje, ve [13]
je naopak vznesen tento požadavek na úpravu krajních
odchylek pro oměrné:

pro měřítko mapy 1 : 1000 na hodnotu 0,40 m
(zvýšení o 0,10 m)

pro měřítko mapy 1 : 2000 na hodnotu 0,50 m
(zachování dosavadní)

pro měřítko mapy 1 : 5000 na hodnotu 0,80 m
(zvýšení o 0,10 m).

3. 3. Střední chyba výměry, určené z kartografického
originálu

mp = 0,18 VP + 1 pro měřítko 1 : 1000
mp = 0,35 VP + 2 pro měřítko 1 : 2000
mp = 0,79 VP + 4 pro měřítko 1 : 5000

Tato střední chyba má odpovídat celkové chybě,
jejímiž složkami jsou: střední chyba analyticky určené
výměry pozemku a střední chyba grafického určení
výměry parcely. Z tohoto hlediska propočítané pří-
slušné tři hodnoty - při aplikaci výsledků uvedených
v odd. 3.1. a 3.2. - dávají následující výsledky:

mp = 0,18 VP + 1 pro měřítko 1 : 1000
mp = 0,25 VP + 2 pro měřítko 1 : 2000
mp = 0,50 VP + 4 pro měřítko 1 : 5000

Souhlas je tedy pouze u měřítka 1 : 1000, střední chyby
u zbývajících dvou měřítek by bylo vhodné upravit.

3. 4. Krajní odchylka mezi analytickým a grafickým
urěením výměry

Pro jednotlivá měřítka je tato odchylka dána výrazy:

LIP = 0,25 VF + 2

LlP=0,50VP+ 4

LIP = 1,20 VP + 10
Tyto hodnoty by měly být v relaci s krajními odchyl-
kami délkovými, stanovenými pro rozdíl mezi délkou
předmětu měření, měřenou přímo v poli, a odpovídající
délkou na kartografickém originálu:

Lls: do 50 m nad 50 m

0,35 m 0,45 m pro měřítko 1 : 1000

0,60 m 0,80 m pro měřítko 1 : 2000

1,40 m 1,80 m pro měřítko 1 : 5000

Tabulka 3 je sestavená podle stejných zásad jako
tab. 2. Hodnoty R. ukazují opět na velmi špatnou

vazbu uvažovaných odchylek. Na základě podobné
úvahy, jako v odd. 3.2., jakož i na základě návaznosti
střední chyby výměry, určené analyticky, na střední
chybu výměry, určené z kartografického originálu,
která je zde také žádoucí, vycházejí následující tvary
uvažovaných odchylek:

Lls: do 50 m nad 50 m LIP:

0,20 m 0,35 m 0,7 VP pro měřítko 1 : 1000
0,35 m 0,50 m 1,0 VP pro měřítko 1 : 2000
0,80 m 1,00 m .2,0 VP pro měřítko 1 : 5000

Také by mělo být dosaženo dobré shody mezi Lls
z tohoto oddílu a Lls z odd. 3.2. Pak by ovšem musela
být stanovena pro rozdíly dvakrát měřených délek
(jakýchkoliv) mnohem přísnější krajní odchylka, např.
podle návrhu prof. Potužáka - viz výše.

Obdobně, jako v případě oměrných, také pro Lls
z tohoto oddílu, jsou ve [13] požadovány určité úpravy.
Návrh krajních odchylek, potřebných pro fotogram-
metrické vyhodnocení místních tratí, je tento:

0,40 m

0,65 m

1,60 m

0,50 m pro měřítko mapy 1 : 1000

0,80 m pro měřítko mapy 1 : 2000

1,80 m pro měřítko mapy 1 : 5000.

Naše podrobné mapy mají dlouholetou tradici. Je
pochopitelné, že v každé etapě mapování se nabízí
srovnání s etapami předcházejícími. Jistě jen málo-
který pracovník v našem oboru je spokojen se stavem,
kdy kvalita výrobků (měření a map) klesá. Směrnicí
pro THM z r. 1969 byla, proti předcházejícímu stavu,
rozšířena většina krajních délkových odchylek při
současném snížení krajních odchylek plošných, čímž
byl zvýšen již existující nesoulad mezi těmito dvěma
druhy odchylek. Při použití geodetických metod se
nedá předpokládat ekonomický či jiný efekt v důsledku
těchto změn. Spíše zde vzniká nebezpečí negativního
působení na úroveň nejen výsledného díla, ale i pro-
vádějících pracovníků. Proto jsou součástí tohoto
článku návrhy na snÍŽení většiny dnes platných od-
chylek délkových, úpravu některých odchylek ploš-
ných a tím zároveň na vytvoření lepší návaznosti
jedněch na druhé.

Problém je závažný také v důsledku přechodu na
číselné zpracování výsledků technicko-hospodářského
mapování, jakož i údržby polohopisných map velkých
měřítek. Výměry parcel, určených fotogrammetrickou
metodou za předpokladu realizace výše uvedeného
zvýšení krajních délkových odchylek, budou analytic-
ké jen způsobem výpočtu, ale již ne kvalitou. V tom
případě bude na místě uvažovat o dvojích krajních
odchylkách pro podrobné mapy: fotogrammetrických
a geodetických.

[1] Návod A, Praha 1955.
[2] Instrukce B, Praha 1960.
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Príspevok k hodnoteniu presnosti
výškopisu na ŠMO-S, 1. vydanie

Ing. Peter Kúdefa, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave

Pri prieskumných a projekčných prácach sa v tech-
nickej praxi i napriek malej presnosti najčastejšie po-
uživa Štátna mapa 1 : 5000 - odvodená (ŠMO-5), a to
najma z toho dovodu, že sú vyhotovené takmer na
celom územi nášho štátu.
ŠMO-5 sa vyhotovuje kartografickým spracovaním

už existujúcich mapových podkladov, teda nie polným
meranim v teréne. Vzhladom na použité mapové pod-
klady z hIadiska úplnosti a presnosti aj vyhotovovanie
ŠMO-5 sa prisposobuje Vj~oju. Dnes už rozoznávame
3 druhy ŠMO-5 a to:
- 1. vydanie podIa smerníc z r. 1950,
- 2. vydanie podla smerníc z r. 1959,
- a opakované vydanie podla smerníc z roku l!}70.
Ako v predchádzajúci2h vydaniach, tak aj v posled-

nom opakovanom vydaní smerníc pre vyhotovenie
ŠMO-5 nie je uvedená presnosť mapy. Konštatuje sa
však, že presnosť zobrazenia polohopisu a výškopisu
je priamo závislá na miere grafickej presnosti použi-
tých mapových podkladov uvedených v~grafickom
prehlade na jednotlivých listoch mapy. Císelne ne-
možno presnosť mapy vyjadriť.
Účelom príspevku je, poukázať na skutočnosť s akou

presnosťou sú zobrazené vrstevnice na ŠMO-5, 1. vy-
danie. Aby sa nehovorilo všeobecne o nepresnosti
týchto máp, ale aby sme na základe získaných výsled-
kov z vlastného skúmania mohli hovoriť konkrétnejŘie
k výškopisnej zložke týchto máp.
Územie Slovenska pokrýva 128 listov štátnej mapy

1 : 50000, ktoré sú základom kladu a označovania
ŠMO-5. Celkový počet listov má,p v mierke 1 : 5000 je
na Slovensku 10 no, z čoho je 600 neúplných hranič-
ných listov.
Do konca roku 1970 bolo 2. vydanie realizované

u 2120 listov. Zo zostatku sa ešte vylučuje 233 listov,

ktoré sú spravovanp v rámci technickohospodárskeho
mapovania a 273 listov na ktorých je vyho~ovená
štátna mapa hospodárska 1: 5000. V 1. vydaní 8MO-5
potom ostáva 7480 mapových listov, ktoré by mali
byť v priebehu 10-12 rokov nahradené 2. vydaním.
Možno povedať, že prevažná časť ŠMO-5 je z 1. vy-

dania, tieto sú vždy k dispozícii a preto sa ešte stále
budú používať.

2. Presnosť výškopisu na mapových podkladoch

V ďalšom sa bližšie pozrime na ŠMO-5, 1. yydanie,
zhladiska skúmania ich vlastností - najma Yýškopisu
s ohladom na použité mapové podklady na ich vyho-
tovenie.
Na území Slovenska bol polohopis na ŠMO-5 odvo-

dený z katastrálnych máp v mierke 1 : 2880, 1 : 2000
(pripadne ďalších) a ďalej z máp komasačných a kata-
strálnych náěrtov po príslušnej generalizácii v rokoch
1952-1956. Výškopis bol prevzatý zo starých topo-
grafických máp v mierke 1 : 25 000 (III. vojenské ma-
povanie na Slovensku v r. 1875-1884) a 1 : 20000
(IV. vojenské alebo nové mapovanie od r. 1933), prí-
padne z iných~už existujúcich mapových podkladov.
Keďže pre S1\10-5 neboli stanovené kritériá pres-

nosti polohopisu ani výškopisu, preto na presnosť polo-
hopisu a výškopisu sa musíme pozerať cez podklady,
z ktorých táto mapa vznikla.
Podla [1] pre mapy v mierke 1 : 25 000 presnosf, nad-

morských výšok trigonometrických bodov je ±1-7 m.
Jeden trigonometrický bod pripadal na 15-30 km2•

Počet podrobných výškových bodov na km2 bol 1-6
s chybami 4-50 m. Polohové chyby, ak boli podkla-
dom mapovania katastrálne mapy sú desiatky metrov,
bez podkladu katastrálnych máp až stovky metrov.
Pre mapy v mim'ke 1 : 20000 [1] presnosť nadmor-

ských výšok trigonometrických bodov je ±0,05 m.

(Dokončení ze str. 347)
[3] §~ěrnice pro technicko-hospodářské mapování,

CUGK Praha 1969.
[4] Instrukce pro technicko-hosp09-ářské mapování,

prozatímní vydání a dodatky, USGK Praha 1961.
[5] ADÁMEK, J.: Výzkum a hodnocení rlanimetrů po

technioké a ekonomické stránce, VUGTK Praha
1959.

[6] BOHM, J.: Vyrgvnávací počet, SNTL Praha 1964.
[7] GALAŘ, O., RIHÁČEK, F.: Posouzení kritérií

dopustných .9dchylek při výpočtu výměr, diplo-
mová práce CVUT Praha FSv 1967.

[8] INGEDULD, M.: Disertační práce, ČVUT Praha
FSv 1965. _

[9] INGEDULD, M.: Habilitační práoe, CVUT Praha
FSv - v řízení.

[10] KUČERA, K.: Střední chyba plochy počítané ze
souřadnic, GAKO č. 6, 1969.

[ll] KUČERA, K.: Rozbor přesnosti proužkových pla-
nimetrů a návrh hranolového planimetru, Geod.
a kart. sborník, Praha 1966.

[12] PICHLÍK, V.: Přesnost plocr jako kritérium polo-
hové přesnosti fotogrammetrické metody, VÚGTK
Praha 1968.

[13] PICHLÍK, V.: Některé poznatky z realizace foto-
grammetrického vyhotovení technicko-hospodář-
ských map místních tratí, v měřítku 1 : 1000, vý-
zkumn~ ,zpráva č. 491 VUGTK Praha 1972.

[14] POTUZAK, P.: Maximální přípustné odchylky
délkové a jejich rozbor, Zeměměřický obzor Č. 4,
1940.

[15] POTUŽÁK, P.: Odchylky při výpočtu výměr po-
zemků a parcel, Zeměměřický obzor Č. 10-11,
1941.

[16] ŘIHÁČEK, F.: Studie kritérií dopustných odchy-
lek při výpočtu výměr, fakultní vědeckovýzkumný
úkol Č. 387 A ČVUT Praha FSv 1970.

[17] SILAR, F.: Rozbor parametrů pro údržbu map,
GAKO č.,5, 1966.

[18] VOLEJNIK, J.: Ekonomická studie užívaných
a navrhovaných planimetrických metod pro THM,
diplomová práce ČVUT Praha FSv 1962.

Lektoroval: Ing. Miloslav Ingeduld, CSc., katedra geodé-
zle a pozemkových úprav FSv ČVUT v Praze
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Jeden trigonometrický bod pripadal na 3-4 km2•

Počet podrobných výškových bodov na km2 bol
15-100 s chybami až I m. Polohové chyby sú nasle-
dovné: trigonometrické body sú zakreslené presne,
orientačné predmety ako veže, komíny, križe a pod.
s presnosťou 4 m, ostatné polohopisné podrobnosti
s presnosťou 10 m v prehl'adnom teréne a 20 m v ne-
prehTadnom teréne.
Značné posuny polohopisu sú najčastejšie v pripa-

doch, kde ako podkladové mapy boli k dispozícii ko.
masačné mapy roznych mierok a kvalít. Vzhfadom na
dobu, v ktorej ŠMO-5, 1. vydanie sa vyhotovovali,
možno jednoznačne konštatovať, že polohopis je za-
staralý v dosledku prudkého rozvoj a priemyslu, by-
tového hospodárstva a združstevňovania pofnohospo-
dárstva, čo robí ťažkosti pri používaní týchto máp tak
pri prácach prieskumných v teréne ako aj projekčných.

Najpoužívanejšou metódou na vykonallie kontroly
presnosti máp je zameranie kontrolných bodov
v teréne na určenie bodovej presnosti polohopisu
a výškopisu. Ďalej sa mOže vykonať kontrolné mera-
nie profilom na určenie chýb vo výške zobrazenej
vrstevnice.
Pri kontrolných meraniach je doležité, aby tieto sa

vykonali s dostatočnou presnosťou, na základe čoho
možno potom považovať odvodené chyby za chyby
skutočné. Za dostatočne presné sa považuje také kon.
tro1né meranie, kde pofné meračské práce sú vykonané
s presnosťou asi 3krát až 4krát vačšou, ako je očaká-
vaná presnosť mapy.
V našom pripade ide o určenie bodovej presnosti

výškopisu na ŠMO-5, 1. vydanie. Keďže výšky kontrol-
ných bodov boli určené technickou niveláciou, možno
týmto požiadavku na presnosť kontro1ného merania
výškopisu pokladať jednoznačne za splnenú, resp.
možno ju pokladať za vefmi presnú.
Za kontrolné body sme považovali body, ktoré sme

získali v rámci nasledovných pofných meračských
prác. Na Zemplínskej širave sme vytyčovali zátopové
čiary. Okrem polygónových bodov boli na zátopových

čiarach (normálna a katastrofálna hladina) cca kaž-
dých 200 m stabilizované body, zamerané polohove
a výškove. V celkovej dÍžke 23 km bolo takto sta bili-
~ovaných 287 bodov. Body sme zakreslili do desiatich
SMO-5listov: Míchalovce 0-5,1-5,2-6,2-7,2-8,
3-6, 3-8, 4-6, 4-7 a 4-8. Na uvedených mapách
je výškopis prevzatý z podkladov v mierke I : 5000
vyhotovených Stavoprojektom Prešov a VRS Mícha-
lovce a z topografických máp v mierke I : 20 000.
Ďalšie údaje sme získali pri vytyčovaní a stabilizo-

vaní vrcholov trasy vodovodu, ktoré boli zamerané
polohove a výškove a zakreslené do ŠMO-5 listov:
Trenčín 1-4,1-5,2-5,2-6,3-5,3-6, a 3-7-
celkom 63 bodov. Na týchto mapách bol výškopis
prevzatý zo starých topografických máp v mierke
I : 25 000.
Pre jednotlivé body (celkom 350) zobrazené na

ŠMO-5 sme určili výšky interpoláciou medzi vrstev-
nicami, ktoré sme porovnali s výškami určenými nive-
láciou. Skutočné výškové odchýlky sú počítané zo
vzťahu

kde H je výška určená niveláciou a H' je výška určená
interpoláciou.
Pri skúmaní sme zistili, že v jednotlivých prípadoch

sa nevyskytli systematické chyby a skutočné výškové
odchýlky vypočítané podfa uvedeného vzť.ahu v celom
súbore skúmania mali znamienka rozdelené približne
na polovicu (+ : - = 46 : 54).
Rozdiely sme potom uvažovali vzhfadom na vrstev-

nicový interval, prevzatý výškopis a sklonitosť terénu
a vypočítali sme pre jednotlivé skupiny priemerné
a stredné výškové chyby kontrolovaných bodov, ktoré
sú uvedené v tabufke 1.
Priemerné výškové chyby pre jednotlivé skupiny

boli vypočítané ako aritmetický priemer absolútnych
hodnot a stredné výškové chyby boli pre jednotlivé
skupiny vypočítané podTa vzorca

mi = ± V [e~h] ,

kde n je počet pripadov v skupine.

Vrstevn. interval Výšková chyba v m Krajná dovolená odchýlka v m podla
Š:MO-,'j Výškopis prevzatý Sklon v o

priemerná·1
i I Ivm z podkladu

ŠMH-5
topogr. pokynystredná THM I inštr. r. 1955

0,5 1 : 5000 0- 2 0,32 0,36 I 0,72 0,41 0,8 0,17
VRS

-

1 1 : 5000 0- 2 0,64 0,73 0,72 0,41 0,8 0,33
Stavopr. 2- 6 0,70 0,98 0,88 0,45 1,0 0,66-

2,5 1 : 20 000 0- 2 0,48 0,55 0,72 0,41 0,8 0,83
2- 6 0,62 0,73 0,88 0,45 1,0 1,66

-
5 1 : 5000 0- 2 0,75 0,88 0,72 0,41 0,8 1,66

Stavopr.
1,661 : 20000 0- 2 0,58 0,82 0,72 0,41 0,8

1 : 5000 2- 6 1,11 1,44 0,88 0;45 1,0 3,32
Stavopr.

3,321 : 20 000 2- 6 1,65 2,13 0,88 0,45 1,0
1 : 5000 6-10 1,59 2,19 1,14 0,53 1,6 5,00
Stavopr.

20 1 :25000 2-10 7,20 7,69 1,14 0,53 1,6 20,00
10-20 14,65 17,46 1,98 0,79 2,6 20,00 .
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Kúdeta, P.: Príspevok k hodnoteniu presnosti výškopisu
na SMO-5, 1. vydanie

Keďže pre vyhotovenie výškopisu na ŠMO.5 neboli
stanovené žiadne kritériá presnosti, vypočítané stred·
né výškové chyby sú porovnané s krajnými dovolený-
mi odchýlkami podfa:
1. Smerníc pre TH mapovanie z r. 1969 (§ 66), kde
krajná odchýlka pre uvažovaný terén vo výške
vrstevnice je

2. Smernic pre mapovanie v mierke 1 : 5000 z r. 1952
[4] - kritériá pre mapovanie bod 24 (ŠMH.5)

d24 = ± VO,42 + (tg ex)2,

3. Topografickej inštrukcie (§ 4, odst. 3 - doplnené),
sú určené len pre základný 1 m vrstevnicový inter-
val [6], a to

d05 %
5-10%
10--20 %
20-30 %

0,8m,
1,0 m,
1,7 m,
2,3 m,

4. Pokynov pre pofné mapovacie práce (1: 10 000,
1 : 5000) z r. 1955 [8]. Tieto kritériá však presnosť
vrstevmc vefmi skresfujú, lebo krajná dovolená
odchýlka je určená pomernou časťou vrstevnicového
intervalu takto

0_20
2_6°
nad 6°

1/3 intervalu,
2/3 intervalu,
111 intervalu,

takže pri 20 m vrstevnicovom intervale v sklonitosti
od 6-10° vychádza dovolená odchýlka ±20 m, čo je
nesprávne, lebo v takomto sklone by mal byť vrstev-
nicový interval 1 m.
Kritériá sú počítané pre terén prehfadný, aký bol

na ŠMO-5 zobrazený.

Presnosť vrstevníc je porovnávaná len s krajnými
dovolenými odchýlkami pre TH mapy v mierke
1 : 5000. Ostatné kritériá sú len orientačné pre porov-
nanie, hoci by sa rozbor dal urobiť aj vzhfadom k tým.
to krajným odchýlkam (ŠMH-5, topograf. inštr., po-
kyny z r. 1955).
Treba ešte uviesť, že krajné dovolené odchýlky

v zmysle smerníc pre TH mapovanie predstavujú dvoj-
násobné hodnoty stredných chýb. V súbore skúma-
ných hodnat, by mali byť 2/3 odchýliek do verkosti
hodnoty stredných chýb.
Z tab. 1 je vidieť, že sklonitosť terénu bola takmer

všade do 10°, to znamená, že by tu mal byť základný
vrstevnicový interval 1 m. Táto požiadavka je splnená
len u podkladov 1 : 5000, vyhotovených Stavoprojek-
tom Prešov a VRS Michalovce.
Čo sa týka presnosti, tak táto je splnená len na pod-

klade s 0,5 m doplňujúcimi vrstevnicami a vyhovuje
aj požiadavke v zmysle smermc pre THM. Vo všetkých
ostatných prípadoch táto požiadavka nebola splne-
ná a ako vidieť aj z tab. 1 stredné výškové chyby na
ŠMO.5 sa pohybujú na úrovni krajných odchyliek pre
THM. Doplňujúce 0,5 m vrstevnice boli v rovinatom

teréne so sklonom do 2° a tu aj polohové chyby ne-
mOžu výraznejšie ovplyvniť výškopis. Typické je to aj
pre mierku 1 : 20 000 s 2,5 m vrstevnicovým interva-
lom, kde presnosť výškopisu vzhfadom na mierku mož-
no považovať za vefmi dobrú, možno povedať, že na
úrovni podkladov v mierke 1 : 5000.
Ako vyplýva z tab. 2 odchýlky vo výškopise pred-

stavujú v skutočnosti aj polohové odchýlky, resp. mož-
no povedať, že polohové chyby so stúpajúcim sklo.
nom mali vplyv aj na presnosť výškopisu.
Tak ako sú vypočítané stredné výškové chyby,

vzhfadom na vrstevnicový interval, prevzatý podklad
a sklon terénu, možno vypočítať aj stredné polohové
odchýlky. Pre lepšiu názornosť sú zostavené do tab. 2
polohové odchýlky vrstevníc, vzhfadom na chyby vo
výškopise a sklon terénu. Z tab. 2 vidieť, že pri rovna-
kej výškovej chybe polohová odchýlka klesá so stúpa-
júcim sklonom.
Polohová odchýlka je vypočítaná zo vzťahu

kde mlo je chyba vo výške vrstevnice a ex je uhol sklonu.
Pri meraní sa.zistila max. výšková chyba na ŠMO.5

označenia Trenčín 1-4 a to +44,34 m.
Z uvedeného rozboru a hodnotenia vyplýva, že

výškopis prevzatý z raznych podkladov má razny
vrstevnicový interval a raznu presnosť. Ak vyhovuje
vrstevnicový interval, nemusí vyhovovať presnosť
a opačne.
Nemusí vždy byť aj mierka prevzatého podkla4u

zárukou dobrej kvality a opačne, ako je to v prípade
mierok 1 : 5000 a 1 : 20000.
Okrem výškopisu prevzatého z topografických máp

1 : 25 000, kde aj vrstevnicový interval, aj presnosť sú
nevyhovujúce v akomkofvek sklone a vrstevnice tu
nemajú žiadnu hodnotu pre technickú prax, ne-
dajú sa o ostatnom výškopise prevzatom z iných pod-
kladov jednoznačne uviesť závery, vzhfadom na vy-
užitie ŠMO-5 v technickej praxi. Závery sa mažu robiť
len vzhfadom na konkrétnu požiadavku na ŠMO-5 a to
ako na výškopis, tak aj na polohopis.
Užívatelia by si mali tieto vlastnosti Šl\'lO-5 uvedo-

miť a podfa toho ioh vedieť aj na razne účely využívať.
Ako ďalšie poznatky získané pri kartometrickom vy-

šetrovaní možno uviesť, že niektoré vrstevnice nemalí
správne uvedené nadmorské výšky (rozdiel až 40 m),
nie je vždy plynulá nadvaznosť vrstevníc na sused-
ných listoch (razne vrstevnicové intervaly). Množstvo
neexistujúcich zobrazených polohopisných prvkov
a existujúcich nezobrazených robí tieto mapy málo
prehfadnými so sťaženou orientáciou v teréne. Tento
nedostatok je najlepšie vidieť pri porovnaní dvoch
susedných listov a to 1. a 2. vydanie na stykoch.

Nemožno povedať, že by tieto údaje, najma počet
vyhodnocovaných bodov mali dostatočne reprezen-
tatívny charakter, a preto aj získané poznatky ne-
musia mať všeobecnú platnosť pre všetky ŠMO-5,
1. vydanie, ale vlastnosti aj ostatných máp budú ako
u skúmaných, najma ak výškopis bol prevzatý z topo-
grafických máp 1 : 20000, resp. I : 25000. Pri ostat·
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." Sklon v o;,~S
>ťl> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15I

1 57,29 28,64 19,08 14,30 11,43 9,51 8,14 7,12 6,31 5,67 5,14 I 4,70 4,33 4,01 3,73--- --- --- ----
2 104,58 57,27 38,16 28,60 22,86 19,03 16,29 14,23 12,63 11,34 10,29 9,41 8,66 8,02 7,46-'--
3 171,87 85,91 57,24 42,90 34,29 28,54 24,43 21,35 18,94 17,01 15,43 14,11 12,99 12,03 11,20
4 229,16 114,54 76,32 57,20 45,72 38,06 32,58 28,46 25,25 22,68 20,58 18,82 17,33 16,04 14,93--
5 286,45 143,18 95,40 71,50 57,15 47,57 40,72 35,58 31,57 28,36 25,72 23,52 21,66 20,05 18,66-- --- --- --- --- --- --- --- --- __ o -- -- -- -- -- --
6 343,74 171,82 114,49 85,81 68,58 57,09 48,86 42,69 37,88 34,03 30,87 28,23 25,99 24,06 22,39--
7 401,03 200,45 133,57 100,11 80,01 66,60 57,01 49,81 44,20 39,70 36,01 32,93 30,32 28,08 26,12--
8 458,32 229,09 152,65 114,41 91,44 76,12 65,15 56,92 50,51 45,37 41,16 37,64 34,65 32,09 29,86--
9 515,61 257,72 171,73 128,71 108,87 85,63 73,30 64,04 56,82 51,04 46,30 42,34 38,98 36,10 33,59-'--

10 572,90 286,36 190,81 143,01 114,30 95,14 81,44 71,15 63,14 56,71 51,44 47,05 43,32 40,11 37,32-
11 630,19 315,00 209,89 157,31 125,73 104,66 89,59 78,27 69,45 62,38 56,59 51,75 47,65 44,12 41,05--
12 687,47 343,63 228,97 171,61 137,16 114,17 97,73 85,38 75,76 68,06 61,73 56,46 51,98 48,13 44,78--
13 744,77 372,27 248,05 185,91 148,59 123,69 105,88 92,50 82,08 73,73 66,88 61,16 56,31 52,14 48,52-'--
14 802,06 400,90 267,13 200,21 160,02 133,20 114,02 99,62 88,39 79,40 72,02 65,86 60,64 56,15 52,25--
15 859,35 429,54 286,22 214,52 171,45 142,72 122,16 106,73 94,70 85,07 77,17 70,57 64,97 60,16 55,98

ných podkladoch, keď tieto neboli vyhotovené v rámci
jednotných smerIÚc, aj hodnotenie výškopisu by sa
malo vykonať individuálne.

K výškopisu prevzatému z topografických máp
I : 25 000 možno povedať, že vrstevnice tu majú len
orientačný charakter a na niektoré vrstevnice sa
nemožno pozerať ako na vrstevnice pre danú mierku,
ale len ako na tvárnice, čo je dósledok zobrazovania
vrstevníc na uvedených topografických mapách.
Okrem nedostatku vo vrstevniciach ďalším nedostat-
kom je, že na týchto mapách takmer niet výškových
kót róznych úrovní, ktoré by bližšie charakterizovali
tvar terénu.

Organizácie, ktoré tieto mapy používajú, či už na
prieskumné práce, projektovanie, na výstavbu, na
plánovanie, na technické práce a pod., mali by pred
začiatkom zvážiť ich kvalitu, čo sa týka úplnosti
a presnosti polohopisu a výškopisu pre požadované
účely. V niektorých prípadoch bude kladená vačšia
váha na polohopis, v iných na výškopis, prípadne
móžu byť obidve zložky rovnocenné.

Na záver možno konštatovať, že výsledky skúmania
potvrdili údaje uvedené Ing.F. Boguszakom [1]
o topografických mapách 1 : 25000 a 1 : 20000, čo sa
týka pref:lnosti podrobných výškových bodov a polo-
hových chýb.

[1] BOGUSZAK, F.: Vojenská mapování na území na·
šeho státu, Zeměměřický Věstm'k č. 3-4/1936

[2] KÚDRCA, P.: Príspevok na vyhotovenie účelovýoh
máp pre územné plánovanie v rámoi THM, Kandi-
dátska dizertačná práca, SVŠT, r. 1968

[3] Návod k vyhotovení Státní mapy 1 : 5000 - odvo-
zené, Výnos Min. teohniky, č. j. 6900/50·V/5

[4] Směrnioe pro mapování v měřítku 1 : 5000, Výnos
Min. stavebního průmyslu, SZo 961.1-14·Měř. 3-1952

[5] SSGK: Smernioe pre TH mapovanie, Bratislava 1969
[6] ÚSGK: Instrukoe pro mapování v měř. 1 : 10000

a 1 : 5000 - první díl, 1957

[7] ÚSGK: Směrnioe pro 2. vydání Státní mapy 1 : 5000
- odvozené, 231.338.01-6760/58

[8] ÚSGK: Pokyny pro polní mapovaoí práoe (1 : 10 000
1 : 5000), č. 241·331.0.3552/1955

Do redakcie došlo 6. 6. 1973

Lektoroval:
Ing. Alel Hašek, ČÚGK

Odborná skupina fotogrametrie SVTS a Závodná po-
bočka SGKS pri n. p. G e o d é z i a v Bratislave usporia-
dali dňa 10. 10. 1973 prednáškové popoludnie. V rámci
tohto podujatia predniesli pracovníci VÚGTK z Prahy
predná:iky:

1. Ing. Václav Pic h 1í k, CSc. - D i g i tál n e
map o van i e urbanizovaných oblastí f o to g r a-
m e t r i c k o u m e t 6 d o u v mierke 1: 1000 a poznat-
ky z realizačných prác.

2. Ing. Jiří Š í m a, CSc. - Fotogrametrické vyhoto-
venie tec hni c k e j map y v mierke 1: 500.

3. Ing. Zbyněk M a r š í k, CSc. - Per s p e k t í v y
aplikácie o r t o f o tom á p pri vyhotovení a obnove
mapových diel v CSSR.

Všetky tri prednášky vychád2Jajú z pooznatkov výsku-
mu mapovania vo velkých a velmi velkých mierkach,
ktoré je u nás tak aktuálne a zaiste prispejú k zlepše-
niu a zmene doterajšej technol6gie.

Teoretické a praktické poznatky uvádzané v p r v Ý c h
d v o c h p r e d náš k ach ukazujú správnost nového
smeru s využitím najmodernejších prostriedkov tech-
niky. Osobitne cenné boli poznatky :w signalizačných
prác a podmienkach snímkovania, a to najml1 .pri m a-
p o van í s í dli s k a s vysokou zástavbou. Použitie
o r t o f o tom á p dáva možnosti n a hra d i ť dote-
rajšie účelové mapovanie napr. v lesníctve, geol6gli,
pre JZp, ale i pre obnovu a údržbu máp EN, THM
a p·od.

Prednášky s aktuálnou problematikou sa stretli s dob-
rým o h I a s -om u vyše 40členného publika. Treba si
len priať, aby poznatky v nich uvádzané boli čím sk6r
publikované.
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Tvorba máp pro orientační běh

Při rozvoji naší socialistické společnosti nemů-
žeme zatím ignorovat skutečnost, že žijeme v tříd-
ně rozděleném světě. Z toho důvodu se stává obra-
na socialistické vlasti záležitostí každého občana.
To klade zvýšené nároky na fyzickou, morální i od-
bornou připravenost každého občana.
XIV. sjezd KSČ přijal proto závažná rozhodnutí

k všestrannému posílení branné přípravy obyvatel-
stva. V uceleném systému realizace těchto zámě-
rů má důležité místo rozvoj tělesné výchovy, zejmé-
na však těch odvětví, které mají výrazně branné
prvky. Takovou významnou sportovně brannou dis-
ciplínou je nesporně orientační běh.
Orientační běh klade nároky na fyzickou zdat-

nost a vytrvalost, vyžaduje od závodníka pohotovost,
rychlou reakci, samostatné rozhodování v 'il:rátkém
čase. K těmto vlastnostem přistupují mimořádné
požadavky na orientační schopnost v nepřehled-
ném, složitém, lesnatém terénu, na všestranné to-
pografické znalosti a čtení mapy. Koordinace všech
těchto fyzických a duševních schopností, násobená
vůlí po dosažení nejlepšího umístění, řadí orientač-
ní běh k velmi perspektivním sportovně branným
disciplínám. Je tedy v celo společenském zájmu,
aby se tento sport rozvíjel na opravdu masovém
základě.
Základní pomůckou pro orientační běh, který se

uskutečňuje v členitém zalesněném terénu, jsou
speciální mapy, zobrazující podrobně prostor koná-
ní závodu. Na našem státním území je k dispozici
řada různých druhů topografických, tematických
i turistických map, ale žádná není vhodná bez po-
třebné úpravy pro orientační běh. Proto pořadate-
lé závodů jsou nuceni pro orientační běh vytvářet
prakticky nové tematic'il:é mapy tím, že revidují to-
pografickou mapu, některé prvky z ní přebírají
a dokreslují do ní pomocí speciálních smluvených
značek všechny prvky potřebné z hlediska orientač-
ního běžce.
Poněvadž konečnou fázi, to jest reprodukci a tisk

těchto map, mohou provádět jen kartografické
podniky a závody, chci tímto článkem seznámit
zeměměřičské specialisty se širší problematikou
tvorby map pro orientační běh.

2. úňel mapy při orientačním běhu a požadavky
na ni kladené

Mapa pro orientační běh je tedy tematickou to-
pografickou mapou. Znázorněné prvky, celková
obsahová náplň, zjednodušování terénních tvarů
a jevů, jejich generalizace, jsou přizpůsobeny po-
žadavkům této sportovně branné disciplíny. Mapa
musí dát závodníkovi představu o průchodnosti
a běžecké obtížnosti (běžeckosti) terénu. Má
být hlavní pomitckoupři rozhodování o směru
nejvýhodnějšího a nejrychlejšího postupu při orien-
taci v terénu, při zdolávání překážek a vyhledá-
vání kontrolních stanovišť umístěných v. terénu.
Z toho ditvodu musí mapa pro orientační běh splň 0-

vat tyto požadavky:

Ing. Vladimír Čejka,
VAAZ Brno

- Mapový obsah musí být v dokonalé shodě se
skutečností, nebo se jí alespoň velmi blížit.
- Mapa musí být podrobná, obsahově bohatá. Vy-
žaduje se zejména úplnost zákresu těch terénních
tvarů a jevů, které jsou důležité pro přesné a rych-
lé rozhodování orientačního běžce. Bohatství te-
rénních tvarů i jevů musí umožňovat optimální
orientaci, spolehlivou volbu směru postupu teré~
nem.
- Mapa musí splňovat požadavek přehlednosti
a čitelnosti. Obsahová náplň mapy musí být zvolena
tak, aby z hledis'il:a závodníka byly zdůrazněny
nejdůležitější charakteristické prvky terénu, bez
zakreslení přílišného množství nepodstatných de-
tailů a dávala tak závodníkům objektivní informa-
ce o průchodnosti a běžeckosti terénu.
~ Všechny prvky musí být v mapě znázorněny
polosově i morfologicky správně a situace přes-
ně. Nepřesnosti v mikrotvarech terénu (v ohybech
komunikací, úseků vrstevnic, vodních toků, hranic
porostů) při časově napjatých limitech závodní-
ka snadno dezorientují.

3. Obsahová náplň mapy a její 6prava

Obsahová náplň map pro orientační běh musí dát
závodníkovi maximální množství přesných orientač-
ních bodit i jejich detailů, které usnadňují spoleh-
livý, rychlý a přesný pohyb terénem. Při mapování
se předpo'il:ládá znázornění a zachycení všech
prvků, které jsou zřetelně viditelné, o minimální
velikosti dospělého člověka.
Všechny zobrazené terénní tvary a jevy jsou

v mapě vykresleny pomocí smluvených mapových
značek, které vydala mapová komise Českoslo-
venského svazu orientačního běhu. Mimo těchto
smluvených značek je možno použít ještě vlastních
značek, pro ty prvky, které se vyskytují jen na
území, ve kterém tvoříme mapu pro orientační běh.
Jejich význam pak uvedeme v legendě, mimo
vlastní mapovou kresbu.
V mapě pro orientační běh nejsou uvedeny žád·

né popisné údaje. Popis mapy se omezuje jen na
údaje mimo mapový obraz, to je na název mapy,
měřítko, zá'il:ladní interval vrstevnic, vysvětlivky
a tirážní údaje. Měřítko mapy je obvykle v poměru
1: 20000, 1: 25000, v některých oblastech se po-
užívá neobvyklého měřítka 1: 16 667 (6: 100000)
a to i na území ČSSR.
V mapě pro orientační běh nemusí být vykreslen

rám mapy. Mapový obraz bývá často ohraničen jen
situačními čarami.
Mapy pro orientační běh jsou obvykle sedmlba~

revné až osmibarevné:
- Černou barvou je znázorněn polohopis včetně
břehových čar vodstva, skalnaté a kamenné srázy
i stupně a průchodnost terénem. ..
- Sedoubarvou jsou znázorněny neschůdné skal-
naté srázy a stěny ve skalním městě.
- Hnědou barvou je znázorněn reliéf a jeho tva-
ry, mimo kamenných a skalnatých srázů a stupňů,
dále pritchodné bažiny v lese nebo bažiny porostlé
stromovím. V mapě musí být velmi jemně a tvarově
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věrně, s důrazem na drobné detaily zakresleny
všechny tvary reliéfu, mikroreliéf. Některé terénní
tvary jsou vyjádřeny zvláštními smluvenými znač-
kami, jako napří'Il:lad malá kupka, kamenné te-
rénní stupně apod.
- Modrou barvou je znázorněno jednočaře kres-
lené vodstvo, výplň dvoučaře kreslených vod, ryb-
níků, jezer a vodních nádrží, dále studně, prů-
chodné bažiny, suchá koryta a magnetické poled-
níky. V mapě musí být vykresleny směry magnetic-
kých poledníků, které závodníci používají při
orientaci v terénu a při úhlových měřeních na
mapě pomocí orientační busoly.
- Světle okrově žlutým, sytým odstínem znázorňu-
jeme nezalesněné prostory, otevřené pláně (pole,
louky). Lesní porost je v mapě znázorněn barvou
bílou, pokud je velmi dobře průchodný a nepřed-
stavuje pro závodníka překážku.
- Odstíny zelené barvy je znázorněn stupeň prů-
chodnosti zalesněným terénem. Husté lesní poros-
ty, které jsou překážkou v běhu, se označují jako
h u s t n í k y. Hustníky o snadnější průchodnosti
{skutečný čas jejich překonání je o 25-50 % delší
než čas ideální) vyjadřujeme světle zelenou bar-
vou. Tmavě zeleně znázorňujeme méně průchodné
hustníky, kde skutečný čas bude o 50-150 % delší
než čas ideální.
- Fialovou barvou znázorňujeme kontrolní stano-
viště a spojnice mezi nimi.

4. Mapování terénu

Ceskoslovenské topografické mapy jsou velmi po-
drobné a přesné, ale svým obecným geografickým
obsahem plně neodpovídají speciálním požadav-
kům pro orientační běh. Proto je nutné provést ně-
kdy i rozsáhlé revizní práce v terénu, spojené s do-
kreslením terénních prvků, které v základní topo-
grafické mapě nejsou zakresleny nebo jsou za"lues-
leny relativně nebo tvarově nepřesně a aktualizo-
vat takto mapový obsah. Kromě toho je třeba vy-
pustit ty terénní prvky, které nepatří do mapy pro
orientační běh.

Mapování terénu provádí se na podkladové topo-
grafické mapě měřítka 1 : 10000 nebo pro některé
oblasti na mapě měřítka 1 : 25 000.
Mapování terénu spočívá:
- V klasifikaci místních situačních prvků, jejich
výběru z hlediska účelu a funkce mapy a v jejich
správném vykreslení příslušnou smluvenou znač-
'rl:ou.
- V revizi tvarové věrnosti a relativní polohové
přesnosti situačních prvků.
- Ve vykreslení těch terénních předmětů a překá-
žek, které nejsou v podkladové topografické mapě
zobrazeny a jsou orientačně důležité.
- V klasifikaci a doplnění výškopisu, což zname-
ná v ověření tvarové věrnosti vrstevnic a doplně-
ní drobných terénních tvarů (malých kupek, úžla-
bí, hřbítků, teréních stupňů), které byly v podkla-
dové mapě zjednodušeny nebo vynechány.

Při této terénní rekognoskaci a zakreslování
změn do pod'rl:ladové mapy se používá metody od-
hadu blízkých orientačních bodů a jednoduchých
geodetických metod, jako je rajón, protínání, busol-
ní pořady, popřípadě měření po obvodě, kde úhly se
měří orientační busolou a délky odhadem nebo
krokováním. Takto vzniká na podkladě topografic-
ké mapy sestavitelský originál mapy pro orientační
běh.

5. Kartografické zpracování

Kartografické originály mapy pro orientační běh
se zatím vykreslují amatérským způsobem. Obvykle
se v oddílech orientačního běhu najdou jedinci,
schopní provádět technické kreslení, 'rl:teří se pak
ujímají úkolu vyhotovení kartografického originá-
lu. Kartografický originál se zpracovává v pracov-
ním měřítku 1: 10000, čímž po zmenšení do měřít-
ka 1: 20000 se dosáhne jemnější kresby, které by
jinak laik nedosáhnul.

Kartografické originály se zpracovávají:
- Přímo na plastické fólie (jednostranně matova-
ný astralon nebo sicoprint o tloušťce max. 0,3 mm).
Po vyznačení vlícovacích křížků se provádí vlastní
kresba, pevným nebo volnoosým vytahovacím pé-
rem, zejména se osvědčilo používání soupravy tru-
bičkových per. Pro popis map, některé značky
a rastry se používá suchých obtis'rl:ů a samolepí-
cích rastrů.
- Na zajištěný papír, kdy odborné fotoreprodukč-
ní pracoviště vyhotoví ze sestavitelského originálu
4 ks kyanotypických kopií (modrokopií) v měřítku
sestavitelského originálu. Na jednotlivé kopie je
pak vykreslen kartografický originál polohopisu,
výškopisu a vod. Masky pro žluté a zelené barvy se
vyhotovují po fotoreprodukčním zmenšení kartogra-
fického originálu polohopisu do měřítka 1 : 20 000,
přímo na plastické fólie. Čtvrtá kopie slouží pro
vykreslení skalnatého terénu ve skalních měs-
tech v barvě šedé. Ovšem tuto barvu na velké vět-
šině vytvářených map pro orientační běh nezná-
zorňujeme, neboť tento terén není až na několik
málo oblastí pro ČSSR typický. Většina map pro
orientační běh vytvářených je pak sedmibarevná.
Přiložená ukázka mapy je ze skalnatého terénu,
a proto mapa je osmibarevná.
- Pro tvorbu kartografického originálu mapy
pro orientační běh je vhodné využít technologie
rytí do vrstvy. Na sestavitelský originál přiloží-
me fólie z plastických hmot, opatřené vhodnou ry-
cí transparentní vrstvou. Rycí soupravou se provádí
rytina polohopisu, výškopisu a vod pozitivním způ-
sobem v měřítku 1: 10000. Po jejich zmenšení do
měřítka 1: 20 000 se vyhotoví na plastické fólie
masky pro barvy žlutou a zelenou. Odborníkům
je známo, že použití rytiny je výhodné proto, že
se již v podstatě vyhotoví tis'Il:ový podklad a není
třeba používat fotografické zmenšování a také pro-
to, že rytina je snazší než kresba. Při tvorbě map
pro orientační běh se fotografickému zmenšování
sestavitelského originálu v měřítku 1: 10 000 do
vyhneme. Proto je pro oddíly orientačního běhu
tvořící mapu pro orientační běh výhodnější zpraco-
vat kartografické originály kresbou nebo i rytinou
v měřítku sestavitelského originálu a takto jen je-
denkrát je zasílat jak k fotografickému zmenšo-
vání, tak zároveň i k tis'rl:Uodbornému pracovišti.
Výhodou rytiny při tvorbě map pro orientační
běh je její větší snadnost než kresby, zejména než
kresby prováděné přímo na plastické fólie, a také
větší jemnost zobrazovaných prvků.

Po tisku celého nákladu map stavitelé běžeckých
tratí podle vyhotovené mapy vyhledají vhodné
terénní předměty a tvary nebo jejich detaily, jako
kontrolní stanoviště pro různé věkové kategorie
mužů a žen. Kontrolní stanoviště pak je nutné vy-
kreslit na plastickou fólii kroužky o průměru cca
5-6 mm s označením stanoviště (číslicemi nebo
písmeny) ta'Il:, aby středy kroužků velmi přesně
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lícovaly s vyhledanými terénními předměty a tvary
nebo jejich detaily. Fialovou barvou se pak provede
dotisk kontrolních stanovišť do celého nákladu
map. Způsob dotisku fialové barvy komplikuje
reprodukční zpracování map pro orientační běh,
hlavně zcela nezaručuje požadovanou přesnost± 0,2 až ± 0,3 mm dotisku této barvy. Nemůžeme
se mu ale při tvorbě map pro orientační běh vy-
hnout. Kontrolní stanoviště nelze předem vybrat
již při mapování, neboť musí být do poslední chví-
le konání závodu utajována pro všechny závod-
níky a také z toho důvodu, že běžecké tratě v te-
rénu vyhledávají stavitelé tratí, kteří se ani ma-
pování v terénu nemuseli zúčastnit. Dotisk fialo-
vé barvy se provádí jen několik málo dní před ko-
náním vlastních závodů.
6. Z6věr

Na základě úspěchů, '1l:teré dosáhli českosloven-
ští závodníci na mezinárodních, domácích i zahra-
ničních závodech a úspěchů, kterých bylo dosaženo
při tvorbě map pro orientační běh, byla ČSSR po-
věřena uspořádáním IV. mistrovství světa v orien-
tačním běhu, které se konalo ve dnech 11. 9. -17. 9.
1972 v okolí Máchova jezera. V příloze časopisu
jako ukázka mapy pro orientační běh je uvedena
mapa, která se používala na tomto mistrovství
světa. Tato mapa v současné době představuje ze-
jměna po stránce kartografického zpracování nej-
kvalitnější mapu, která byla v ČSSR pro orientační
běh vytvořena a může být vzorem pro tvorbu dal-
ších map. Obsahová část mapy ve svém celku má
optimální předpoklady pro orientaci v těžkém skal-
natém terénu a podává dobrý přehled o průchod-
nosti a běžec kosti terénu, neboť velký důraz byl po-
ložen na vyjádření reliéfu. Mapa vzbudila pozornost
i mezi zahraničními kartografickými odborníky,
kteří tvoří mapy pro orientační běh. Je srovnatelná

z pŘrSTROJOV~ TECHNIKY

Digitalizace pro fotogrammetrické
a kartometrické účely
Dr. - Ing. R. - Peter Mark, VEB Carl Zeiss Jena

528.7 + 5~8.9:681.3

1. Úvod
Rozvoj kartometrie a fotogrammetrie ukazuje

v posledních letech vzrůstající úsilí o automatizaci
pracovních postupů pomocí elektronického zpraco-
vání dat, které je velmi produktivní. Takovými pra-.
covními postupy jsou např. kreslení a rytí.
Postup automatizace sestává z dílčích operací:

ze sběru dat, z jejich zpracování a z výdeje dat.
Další výklad se týká pouze sběru dat.
Sběr dat v rámci automatizace fotogrammetric-

kých a kartometrických pracovních postupů se od
sběru dat v obvyklém smyslu podstatně liší v jed-
nom bodě a sice v počtu bodů, které mají být mě-
řeny a registrovány v plošné jednotce. Tento počet
je značně vyšší. Je lhostejné, zda zdrojem dat je
snímková dvojice vložená do fotogrammetrického
vyhodnocovacího přístroje, nebo letecký snímek
jako podklad pro fotoplán či ortofotoplán, nebo
jakákoliv mapa. Vyšší hustota bodů klade nové
požadavky na přístroje ke sběru dat; nejdůležitější
z nich jsou:

univerzální využitelnost pro různé typy foto-
grammetrických a kartometrických přístrojů,

- přebírání dat v plynulém provozu,

se zahraničními mapovými díly vytvářenými pro
orientační běh, zejména severských států (Finska,
Švédska, Norska), kde orientační běh je velmi po-
pulární. Má všechny parametry kartografického
díla a je s ní možno předstoupit před odbornou
i sportovní veřejnost.
K tomu, aby i ostatní mapy vytvářené v ČSSR

pro orientační běh byly kvalitní a dosahovaly úrov-
ně mapy pro mistrovství světa, je třeba dát těmto
mapám více profesionální úrovně, což předpoklá-
dá větší pomoc z řad zeměměřických specialistů
oddílům orientačního běhu. Zejména by bylo třeba:
- Zvýšit úroveň kartografické kresby při zpra-
cování kartografických originálů.
- Zavádět nové technologie používané při profe-
sionální tvorbě topografických i tematických map,
ale přizpůsobené možnostem a podmínkám oddílů
orientačního běhu.
- Zavádět nové materiály, kreslicí a rycí pomůc-
ky i některé reprografické materiály používané
při tvorbě map.
- Při tisku map zvýšit kvalitu barev, zejména se
jedná o barvu černou, její zvýraznění a odstranění
šedivých tónll a barvu modrou i hnědou. Opět
se jedná o jejich zvýraznění, ale hlavně zvýšení
jasnosti barev. Dále je nutné při tisku map zpřes-
nit lícování jednotlivých barev, zejména lícování
kroužků znázorňujících kontrolní stanoviště.
Kroužky musí lícovat svými středy přesně na bo-
dy, kde se nachází kontrolní stanoviště.
Z článku vyplývá, že problematika tvorby map pro

orientační běh je bohatá, zajímavá, ale časové ná-
ročná, s možnostmi řešit celou řadu odborných
otázek, aplikovaných na požadavky orientačního
běhu.
Do redakce došlo 18. 12. 1972.

Lektoroval:
Ing. Aleš Hašek, ČÚGK

vysoká rychlost registrace,
schopnost přizpůsobení při připojování k peri-
ferním jednotkám,
automatická registrace v intervalu času nebo
délky vyhodnocované čáry,
schopnost registrace čísel s větším počtem míst
včetně identifikačního označení bodů,

- vysoká funkční jistota.
V podniku VEB Carl Zeiss Jena vyvinuli pro

účely sběru dat elektronický registrační a digi-
tální přístroj koordimetr F.

2. Všeobecná koncepce

Fotogrammetrické vyhodnocovací a kartometric-
ké přístroje vyžadují registraci bud dvou souřadnic
(Digitron, Prakordi 900X1200), tří souřadnic (Ste-
reometrograf, Topokart) anebo čtyř souřadnic (Ste-
kometr), při čemž požadovaná nejmenší jednotka
vyhodnocení může být 0,1 mm, 0,01 mm nebo
0,001 mm. Z toho důvodu musí registrační přístroj,
který si činí nárok na označení "univerzální", mít
možnost napojení na uvedené přístroje. Koordi-
metr F tyto požadavky splňuje, protože je vybaven
odpovídajícím počtem číselníků, vyjadřujících pří-
slušné souřadnice. Vstupní informace pro číselníky
jsou zprostředkovány výše uvedenými přístroji.
Pro speciální přístroje, jako je např. Digitron, je

nutno vestavět zařízení ke snímání souřadnic do
měřícího přístroje. U většiny fotogrammetrických
vyhodnocovacích přístrojů byla dána přednost
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uspořádání snímače mimo registrační přístroj a
jeho spojení s vyhodnocovacími přístroji pomocí
selsynů (tzv. elektrický hřídel); tím je umožněno
připojení registrátoru k dodaným přístrojům bez
jejich dodatečného přizpůsobování.

3. Koordimetr F

3.1 Čís e I n í k
Vstupními signály číselníků jsou sledy impulsů.

Z dvojice signálů se dají tvořit poloviční, jednot-
kové, dvoučíselné a čtyřčíselné takty (půlení im-
pulsů, zdvojnásobení nebo čtyřnásobení impulsů).
3.2 Ú d a j a n a s t a ven í poč á teč n í c h

hodnot
Ke čtení údajů číselníku souřadnic a číselníku

bodů slouží šest číslicových doutnavek (display),
které se nacházejí přibližně ve výši očí sedícího
pracovníka (operátora). Údaj displaye může být
přiřazen podle volby jednomu z pěti číselníků po-
mocí tlačítka na řídícím panelu a pomocí kláves-
nice D. Počáteční hodnoty souřadnic a čísel bodů
lze na displayi plynule nastavit.
3.3. R e g i str a c e

Registrace může být provedena ručně, zmáčknu-
tím tlačítka na klávesnici D řídícího panelu, nebo
nožním pedálem či automaticky. Automatická re-
gistrace probíhá ve zvoleném intervalu času nebo
délky. Zapíná se a vypíná na klávesnici D řídícího
panelu. K realizaci linie lze použít dvou nebo více
souřadnic.
3.4 V Ý s tup

Během registrace nejsou jednotlivé paměti pro
souřadnice a pro čísla bodů blokovány, nýbrž jsou
schopny snímat následující číselné údaje, aniž se
musí čekat na dokončení registrace předešlého
bodu.

výstup se děje v tzv. sériově paralelním provozu
a může být přizpůsoben podmínkám napojení dal-
ších periferních jednotek. Přes kódovací desky
jsou čísla a znaky dekódovány buď v kódu "BCD"
nebo v kódu "I z n".

Ve standardním vybavení je dodáván psací stroj
(10 znaků za vt.) a děroveč (50 znaků/vt).

4. Automatická registrace koordimetrem F

Při fotogrammetrické a kartometrické digitalizaci
dominují dva pracovní postupy: proměření stereo-
modelu profilem rovnoběžným s osou X nebo Y
nebo libovolnými čárami (vrstevnice, situační
čáry). Při použití profilového proměření modelu
jsou získávána data, která se použijí k početnímu
odvození vrstevnic nebo pro jiné výpočty. Pro tyto
výpočty znamená uspořádání měřicích údajů
v rastru významné ulehčení. Tuto úlohu řeší liniová
automatika, která umožňuje registraci v závislosti
na změnách ve směru souřadnic. Pohon ve zvole-
ném směru osy může být převzat motorickým říze-
ním, přechod od prof1lu k profilu se děje ručně.

Při proměřování linií se požaduje, buď aby husto-
ta bodů byla odvislá od zakřivení linií, nebo aby
odstup bodů (měřeno po linii) byl přibližně kon-
stantní. První požadavek je realizován nepřímo
časovou automatikou, protože rychlost proměřo-
vání je úměrná převratné hodnotě zakřivení. Druhý
požadavek zase směřuje ke zjednodušení výpočtů
(vylepšení dat pomocí digitálního filtru, zhuštění
dat postupnou aproximací pomocí polynomů nebo
jiných funkcí apod.). Vede k liniové automatice,
která umožňuje registraci v závislosti na součtech
několika souřadnicových rozdílů, podle toho, zda

mají být digitalizovány rovinné nebo prostorové
křivky.

Automatika koordimetru F umožňuje užití těchto
popsaných pracovních postupů.

Přeložil doc. Dr. Ing. losef Zeman, CSc.,
katedra geodézže FAST-VUT v Brně

Poznámka překladatele: Podle informací od výrobce
jde o nový model, který byl v NDR podroben testování.
Jeho prototyp byl testován také v CSSR v n. p. Geodézie
Ceské Budějovice. Koordimetr F bude v CSSR předveden
na připravovaném sympóziu v Brně v roce 1974.

Nová technika a inženýrské sítě
528.45:525.78:621.373

V loňském roce byly představeny technické veřej-
nosti dva nové přístroje konstruované pracovníky elek-
tronické laboratoře n. p. Geodézie Pardubice, a to elek-
tromagnetický hledač podzemních vedení Elmag 3 W
a souprava elektrického odporového měřiče pro vyhle-
dávání podzemních objektů z elektricky vodiVých i ne-
vodivých materiálů EOM.

První z nich, souprava elektromagnetického hleda-
če Elmag 3 W vychází ze zkušeností sériové výroby
elektromagnetických hledačů a je výsledkem několika-
letého úsilí o konstrukci takového přístroje, jehož ob-
sluha a údržba by svou jednoduchostí odpovídala potře-
bám a úrovni možností uživatelů. Ponechána byla do-
savadní mechanická koncepce i rozmístění ovládacích
prvků, elektronická část naopak doznala pronikavých
změn. Generátor soupravy Elmag 3 W pracuje na kmi-
točtech 1,1 a 18 kHz s maximálním výkonem 3 watty.
Je jediným přístrojem řady Elmag, u kterého bylo po-
užito amplitudově modulovaného signálu na "vysoko-
frekvenčním" pásmu 18 kHz, což přineslo ve srovnání
se stroji klasické konstrukce pracujících s nemodulova-
nými signály, řadu výhod. Soupravu Elmag 3 W je
možné jako jediné ze všech známých typů elektro-
magnetických hledačfi podzemních vedení s úspěchem
použít při vyhledávání celoplastových kabelů pomocí
bezkontaktního induktivního připojení generátoru. Dí-
ky amplitudově modulovanému vysokofrekvenčnímu sig-
nálu má souprava mnohem lepší stupeň odrušení a s re-
zervou vystačí tam, kde ani mnohem výkonnější stroje
klasické konstrukce pro silná rušení (například v blíz-
kosti trakčních vedení) nelze ani s dílčím úspěchem
použít. Kromě toho souprava nového elektromagnetic-
kého hledače umožňuje získat i mnohem více dalších
informací, například o křízení jednotlivých vedení a po-
dobně. Vysílač soupravy je vybaven automatickými bez-
pečnostními obvody pro případy nevhodného zacházení,
zejména chrání přístroj při nevhodném přizpůsobení vý-
stupní impendance při galvanickém připojení, při zkra-
tu na výstupních svorkách, a zamezuje nadměrnému vy-
čerpání vestavěných zdrojů. Přijímač soupravy byl
zjednodušen a ladicí prvek záznějového oscilátoru, kte-
rý spolu se směšovacím stupněm u přijímače pro ampli-
tudově modulovaný signál zcela odpadá. Nový přijímač
vyniká velmi nízkým základním šumem a čistotou pří-
jmu. K napájení generátoru bylo použito suchých aku-
mulátorových článků typu NiCd 2000, zdrojem přijíma-
če jsou články NiCd 225. Oba typy článků pracují v kaž-
dé poloze a nepotřebují prakticky žádnou údržbu. Clán-
ky NiCd 2000 lze bez úprav nahradit monočlánky, což
uvítají zejména ti uživatelé, kteří potřebují elektro-
magnetický hledač jen občas Souprava Elmag 3 W na-
hrazuje i výkonnější stroje klasické konstrukce. Péče
věnovaná vývoji této soupravy by se měla odrazit pře-
devším v nízké poruchovosti přístroje a ve zlevnění
údržby zhruba o 88 procent ve srovnání s předcháze-
jícími typy elektromagnetických hledačů Elmag. Proto-
typ soupravy Elmag 3 W je používán v provozu speciál-
ních prací n. p. Geodézie Pardubice. Výroba elektro-
magnetických hledačů Elmag 3 W by měla začít v ro-
ce 1974.

Dalším přístrejem je souprava pro vyhledávání pod-
zemních objektů elektrickou odporovou metodou, EOM.
Souprava se skládá ze dvou základních jednotek, z ge-
nerátoru střídavého sinusového proudu a vysoce selek-
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Jednotný systém počítačů
socialistitkých zemí
681.322 (100.6)

Ing. Zbyněk Souček,
VÚGTK Praha

Mezinárodní komise pro jednotný systém elektronic-
kých' počítačů (dále jen JSEP) zemí, sdružených
v RVHP, uspořádala v Moskvě ve dnech od 3. 5. do
10. 6. 1973 mezinárodní výstavu tohoto systému. Autor
článku byl na výstavu vyslán závodní pobočkou ČVTS
VÚGTK. Na výrobě jednotného systému počítačů -
označovaného též Rjad - se podílejí tyto státy: Bul-
harská lidová republika, Československá socialistická
republika, Maďarská lidová republika, Německá demo-
kratická republika, Polská lidová republika a Svaz so-
větských socialistických republik. Všechny uvedené
státy se zúčastnily výstavy svojí exposicí.

Jednotný systém počítačů představuje komplex po-
čítačů třetí generace, které mají různé parametry podle
svého zařazení v řadě, ale jsou konstrukčně a progra-
mově slučitelné. Průměrná operační rychlost jednotli-
vých typů systému je od 10&do 10' operací za vteřinu
a. kapacita paměti od 8 tisíc až do 2 miliónů bytů. Typy
jsou podle velikosti označeny nomenklaturou: EC 1010,
EC 1020, EC 1021, EC 1030, EC 1040 a EC 1050 (připra-
vuje se ještě typ EC 1060). Některé parametry těchto
typů jsou sestaveny v tabulce 1.
Programová jednotnost systému je zajištěna: jednot-

ným souhorem příkazů, systémem adresace a jednotnou
formou dat.
Každý typ může být stavebnicově rozšířen: větším

počtem periferních zařízení, zvýšením objemu operační

paměti, sestavením několika počítačů do systému anebo
výměnou základní jednotky za vyšší stupeň.
Hlavní částí každého typu je základní (aritmetická)

jednotka s operační pamětí. Periferní jednotky jsou
přes interface vstupu-výstupu spojeny se základní
jednotkou multiplexním a selektorovými kanály, které
jsou u typů EC 1010, 1020 a 1021 konstrukčně spojeny
se základní jednotkou, u typu EC 1030 tvoří jedno spo-
lečné zařízení a u typů EC 1040 a 1050 jsou každý samo-
statně.
Selektorové kanály (počet u 1 počítače 1 až 6) spojují

zařízení s vysokou rychlostí: vnější paměťová media
(magnetické pásky, disky a bubny) a zobrazovací jed-
notky (displeje).
Multiplexní kanál spojuje zařízení se střední a nízkou

rychlostí: tiskárny, vstupní a výstupní děmoštítkové
nebo děmopáskové zařízení, grafické výstupy a zařízení
pro přenos dat.
JSEP má k disposici tento soubor perifemích zařízení:

- magnetická disková paměť s výměnnými svazky dis-
ků o objemu 7,2 MB a rychlosti přenosu informace
156 kB/sec.;

- magnetická paměť s pevnými disky s kapacitou
100 MB;

- magnetická bubnová paměť, kapacita 2 a 6 MB, rych-
lost 100 a 1200 kB/sec.;

- magnetická pásková paměť, hustota záznamu 32
a 63 bitů/mm (800 a 1600 bpi), rychlost předání in·
formace 64 a 126 kB/s;

- snímač děmých štítků s rychlostí vstupu 500, 1000
a 1200 štítků za min.;

Typ počítače
Údaj

I I I I I 1050 I1010 1020 1021 1030 1040 1060

Výroba MLR I SSSR ČSSR SSSR NDR SSSR SSSR
BLR PLR

Kapacita op. paměti
16- 64 128-512 128-1024 256-1024 256-2048KB 8- 64 64-256

Operační rychlost
4.10& 105 3.105 5.105 10'op/s 10& 2.104

Rychlost mult. ka-
27-210 40 20- 200 30- 450 100- 450nálu KB{s 30-140 12-100

Rychlost sel. kanálu
236 600 1300 1300KB{s 240 200

Max. počet sel. ka-
l 2 2 3 6 6 6náll1

Potřebná plocha m2 20 100 100 150 200 250

(Dokončení ze str. 355)

tiVll1ihostřídavého mil1voltmetru. Jako příslušenství ná-
leží k soupravě nabíječka vestavěných zdrojů, pět zem-
nicich sond a napájecí vodiče. S pomocí soupravy. EOM
lze vyhodnotit .prakticky veškeré podzemní objekty.
Patří sem všechna podzemní vedení, vodivá i nevodivá,
zbytky zdiva, duté prostory i jemné nehomogenní útva-
ry staré i několik tisíc let, například materiálové jámy,
zbytky ohnišť a podobně. Pomocí soupravy EOM je mož-
né určit i geologickou strukturu zemin do hloubky ně-
kolika desítek metrů. Souprava EOM byla zkoušena od
března 1972 na rČlzných lokalitách a v roce 1973 byla
nasazena na pravidelné zakázky v národním podniku
Geodézie Praha, kde našla uplatnění zejména při vý-
stavbě pr-Bžského metra. Za zmínku stojí skutečnost, že
od pr-vního zkušebního měření pracuje zmíněná sou-
prava dosud bez nejmenší závady a dosahuje úspěšných

výsledků. Vlastní měření a obsluha soupravy EOM je
velmi jednoduchá, poněkud nár-očnější je vyhodnocení
naměřených výsledků. Rťl.zným tvarům podzemních ob-
jektů odpovídají totiž různé tvary sejmutých odporo-
vých křivek, které joou vždy pr-o tvar určitého podzem-
ního objektu typické. Soupravu pro elektrické odporo-
vé měření EDM je možné použít vzhledem k dobrému
odrušení, dosaženého použitím elektromechanických
filtrů, prakticky kdekoliv, bez ohledu na výskyt a in-
tenzitu bludných proudů v měřené lokalitě. Podrobný
popis soupravy EOM a příslušných pracovních postu-
pů není možné uvést v tomto stručném příspěvku, urče-
ném pouze k informování širší technické veřejnosti.
V současné době existuje jen jediný prototyp tohoto za-
řízení, který je vlastnictvím národního podniku Geo-
dézie Praha'.

Ing. Jaroslav Flegr,
Geodézie, n. p., Pardubice
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- snímač děrné pásky s rychlostí vstupu 300, 1000
a 1500 znaků za sec.;

- výstupní děrovač děrných štítků s rychlostí 100,
250 š/min.;

- výstupní děrovač děrné pásky s rychlostí 100, 150
a 200 zn/s;

- abecedně číslicový displej se znakovou klávesnicí pro
sběr a výdej dat;

- grafický displej pro práci s grafickými informacemi
všeho druhu;

- souřadnicový zapisovač a koordinátograf pro grafic-
ké výstupy;

- abecedně číslicovou tiskárnu s rychlostí tisku 600,
900 a 1200 řádek/min.;

- psací stroj s rychlostí tisku 10 zn/s;
- zařízení pro dálkový přenos dat s rychlostí 200, 1200,

2400, 4800 a 48 000 bitů/s.
Samostatnou skupinu tvoří zařízení pro přípravu dat

na děrné štítky, děrné pásky i magnetickou pásku.
Systém matematického vybavení JSEP zajišťuje efek-

tivní práci počítače a snižuje časové ztráty a pracnost
přípravy, ladění a výpočtů programů. Základní jednot-
kou zpracovávaných údajů je 1 byte (B) o osmi bitech
s jedním bitem paritním. Ostatní formáty jsou odvozené:
poloviční slovo 2B, slovo 4B, dvojnásobné slovo 8B.
Udaje s proměnnou délkou mohou mít délku až 256B.
Pevné formáty se používají při dvojkové aritmetice,
proměnné při desítkové aritmetice a logických opera-
cích. Základním formátem pro čísla s pevnou řádovou
čárkou je slovo, jehož 31 bitů je obsazeno absolutní
hodnotou čísla a 1 bit je pro znaménko. Absolutní hod-
nota čísel s pohyblivou řádovou čárkou v normalizova-
ném tvaru může být v rozmezí od 2,4.10-'18 do 7,2.1075•

Organizace paměti umožňuje adresovat jednotlivé byte
údajů v paměti s kapacitou až do 16 MB. Soubor příka-
zů umožňuje provádět operace s pevnou i pohyblivou
řádovou čárkou, dekadické operace a operace s polem
proměnné délky.

Počítače JSEP pracují se čtyřmi operačními systémy:
- OS 10 operační systém pro typ EC 1010;
- MOS malý operační systém pro typ EC 1021;
- DOS diskový operační systém pro ostatní typy s ka-

pacitou paměti do 128 K;
- OS operační systém pro typy s pamětí větší než 128K

Operační systém OS zajišťuje:
- jednoprogramový, víceprogramový (současně do 15

úloh), vícejednotkový i vícepočítačový režim práce,
práci v reálném čase, se sdílením času jak při· práci
v místě počítače tak i při dálkovém spojení;

- efektivní předávání údajů mezi základní pamětí
a vnějšími zařízeními a pružný přístup k údajům bez
závislosti na typu zařízení, kde jsou údaje umístěny;

- nezávislost programů na charakteristikách použi.
tých vnějších zařízení, není nutné prQvó.dět změny
v programu při změně zařízení;

- rezvinutý systém řízení vstupu-výstupu, prostřed-
ků kontrol a odladění programů;

- možnost rozšíření operačního systému;
- pohodlné spojení operátora s počítačem.

OS umožňuje využívat translátory základních progra-
movacích jazyků: Assembler (autokód), Algol, Cobol,
Fortran, PL-l a RPG.

Podle sdělení informátorů byly v době výstavy všech-
ny typy JSEP vybaveny Assemblerem a Fortranem,
Cobol dosud nemají typy EC 1010 a EC 1040, jazyky
PL-l a RPG mají všechny typy kromě EC 1010 a EC
1021 a Algol mají pouze typy EC 1030 a EC 1050.

V JSEP je začleněn též úplný soubor prostředků pro
přenos dat, orientovaný na hromadné využití počítačů
vzdálenými uživateli. Použitá síť může tvořit buď ko-
mutovaný nebo pevný (hromadný) okruh. Podle po-
užitého koncového zařízení může být režim přenosu
simplexní (pouze v 1 směru), poloduplexní (v obou smě-
rech, ale ne současně) a duplexní (současně v obou smě.
rech). Rychlost přenosu může být od 50 do 48 000 Bd.
Prostředky přenosu tvoří: vlastní aparatura přenosu
(zařízení modulace a demodulace "" MODEM, zařízení

pro přenos signálů, vyvolávací zařízení a zabezpečovací
.zařízení proti chybám), multiplexory přenosu dat (spo-
jují počítač s aparaturou) a účastnické stanice (všechna
periferní zařízení pro vstup a výstup).

Minimální sestavy jednotlivých typů počítačů JSEP
jsou uvedeny v tabulce 2.

Typ počítače
Zařízení

I I I 1030 I 1040 I1010 1020 1021 1050

Aritmetická
jednotka 1 1 1 1 1 1
Operační paměť

128 256-K 8 64 16 128
Magnetické pásky - 4 - 4 8 8
Magnetické disky 1 2 2 2 6 6
Snímač DS - 1 1 1 1 2
Děrovač DS - 1 - 1 1 2
Snímač DP 1 1 - 1 1 2
Děrovač DP 1 1 - 1 1 2
Řitdková
tiskárna - 1 1 1 1 2
Displej - - - - - 2
Psací stroj 1 1 1 1 1 2

Všechna zařízení jsou označena jednotnou nomenkla-
turou, např. operační paměť u počítače EC 1020 má
nomenklaturu EC 3220, selektorový kanál u EC 1050
má EC 4035, magnetická pásková paměť sovětské vý-
roby EC 5010, řídící jednotka pro diskovou paměť
československé výroby EC 5558, velký kruhový displej
maďarské výroby EC 7065, účastnické pracoviště dál-
kového přenosu dat, vyráběné v Bulharsku je označeno
EC 8561 apod.

V hlavní části výstavy byly předvedeny všechny typy
počítačů a to při zpracovávání ukázkových programů.
Sestavy jednotlivých typů byly prakticky minimální,
pouze typ EC 1010 měl navíc připojenu tiskárnu a dis-
plej a typ EC 1030 magnetickou bubnovou paměť. Ze
základních zařízení nebyl vystaven děrovač děrných
štítků u typu EC 1040 a displeje u typu EC 1050.

Kromě toho byla v národních exposicích předvedena
jednotlivá zařízení, kterými se zúčastněné státy podílí
na JSEP a některé další výrobky z oblasti počítačů.
Byly to např.:
exposice BLR - výpočetní systém, sestavený ze dvou

aritmetických jednotek EC 2020
a pracující v režimu dálkového pře-
nosu informací, zařízení pro přípravu
dat na magnetickou pásku z kláves-
nice;

exposice ČSSR - dva typy automatického koordináto-
grafu Digigraf. číslicová řádková tis·
kárna MT 1016;

exposice MLR - několik abecedně-číslicových i gra-
fických displejí pro vstup i výstup
informací; ,

exposice NDR - zařízení pro čtení tištěných i psaných
dokladů;

exposice PLR - bodová tiskárna DZM 180;
exposice SSSR - automatický koordinátograf, dva ty-

py souřadnicových zapisovačů, vstup
ní a výstupní abecedně.číslicový
i grafický displej, zařízení pro přípra-
vu dat na magnetickou pásku.

Výstava ukázala, že projektovaný jednotný systém
počítačů zemí RVHP je již realizován a má dostatečně
bohatý sortiment periferních zařízení, takže každý jeho
uživatel má možnost volit sestavu podle svých potřeb.
Z výstavy byly dovezeny všechny dostupné prospekty
(popisují prakticky všechna zařízení systému), které
jsou uloženy v knihovně VÚGTK Praha.
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II. medzinárodná porada kartografických
nakladatel'stiev a inštitúcií európských
socialistických štátov v Bratislave

Mapa v súčasnosti sa stáva nepostrád'~telnou poma~-
kou hlavne preto, že ako n o s i t ,e I k a 1~ f o l' m á c lí
je schopná tieto podávat v proces.oc~ pnest.orového a
časového vývoja. Politické, ekonomlcke a soclálne zme-
ny vo svete, vplyv vedeckotechnickej revolú~ie, prud~ý
rozvoj mnohostranných spoločenských potneb, kladle
čoraz vyššie nároky na obsah máp, na pohotovost v po-
dávaní najnovších informácii. Svojím systémo~ zo?ra-
zovania javov a estetickou formou výchovne POSOblna
používatelov. Dokumentuje kultúrn~ úroveň národov a
je odrazom ich technickej vyspelostl.
Jej obrovský a nepostrádatelný význam si vynucuje

s t l' e tnu t i a k a l' t o g l' a f o v, aby hladali cesty rie-
šenia uspokojovania rastúcich potrieb socialistickej spo-
ločnosti na mapovú tvorbu.
Med z i n á l' o d n é p o l' a d y kartografických na-

kladatelstiev a inštitúcií európskych socialistických kra-
jín, ktorých základy boli položené. na 'p~vej porade
r. 1970 v Lipsku, majú rozhodne svol pohtlcký, ekono-
mický, odborný ako i spoločenský význam. V konkrét-
nych zámeroch rozvoja socialistickej integrácie a delb~
práce v rámci krajín RVHP, a to od vedeckovýskumne]
oblasti až p·o výrobu a odbyt, smerujúci k dosiahnutiu
efektívnosti kartografickej tvorby a súdružskej spolu,
práci a pomoci pri plnení náročných úloh budovania
socialistickej spoločnosti.
P o s 1a n i e týchto porád treba vidiet hlavne:
v kritickom hodnotení d,osiahnutých výsledkov, najma
z pohladu politicky angažovanej tvorby marxisticko-
leninsk,ej výchovy socialistickej spoločnosti a správ'
nej ideologickej výuky mla dej generácie,
vo vyhodnotení dosiahnutých výsledkov medzinárod-
nej spolupráce a jej prínosu,
v navrhovaní odporúčania programu porád medzi-
národnej spolupráce na najbližšie obdobie, a to na
základe dokladného rozboru súčasného stavu a pred-
pokladaného vývoja.
Na splnenie týchto cielov a v znamení motta: "S p o'

1u P l' á c o u k a l' t'O g l' a f i c k Ý c h n a k 1a dat e l-
s t i e v e u l' Ó P s k Yc h s o c i a 1i s t i c k Ý c h š t á-
tov za zvýšenie efektívn.osti a úrovne
k a l' t o g l' a f i c k Ý c h d i e 1" bola zvolaná II. medzi-
národná porada kartografických nakladatelstiev a inšti-
túcií európskych socialistických štátov do Bratislavy
v dňoch 12.-17. 11. 1973. Zúčastnilo sa jej okrem zá-
stupcov usporiadatelskej krajiny 11 zahraničných dele-
gátov z ZSSR, NDR, MBR, PBR, BBR, RSR.
Poradu otvoril predseda Slovenského úradu geodézie

a kartografie Ing. Ondrej M i c hal k o. V zahajoVa-
com prejave privítal všetkých účastníkov, zhodnotil vý-
vojový proces kartografickej tvorby v nadvaznosti na
politický, ekonomický a spoločenský vývoj, jej terajšie
postavenie a poslanie v socialistickej spoločnosti ako
i potrebu vzájomnej medzinárodnej spolupráce.
Potom nasledovali n á l' o d n é s p l' á v y jednotli-

vých delegácii. Ich obsahom bolo zhodnotenie účasti na
realizácii doporúčaní prvej medzinárodnej porady a
zhodnotenie výsledkov dosiahnutým v kartografickej
tv,orbe za posledné obdobie.
Národnú správu československej delegácie predniesol

dr. Ivo Č á s 1a v k a.
V prioebehu rokovania odzneli odborné referáty a ko'

referáty: Ing. Zdenko Mat u 1a (ČSSR): Možnosti
medzinárodnej spolupráce soc. krajín pri vydávalll kar-
tografických diel,
Hans B 1ob e 1 (NDR): Štandardizácia kartografických

symbolov,

Mgr. Jan K n o p i k (PBR): Vydávanie turistických, do-
pravných máp a plán ov miest v PPWK,
prom. geograf A. F i šer (ČSSR) : Aktívna práca

s mapou v škole,
Ing. Vasile Com ií nes c u (RSR): O metódach zo-

stavenia a vydania národného geografického atlasu,
prom. geografka S. S e i t z o v á (ČSSR): vývOj a tvor-

ba reliéfnych máp a glóbusov,
dr. Imre Len d v a y (MBR): Mechanizácia v ukladaní

dát.
Referáty a koreferáty vzbudili pozornost, čoho preja-

vom bola i živá d i s k u s i a, zameraná hlavne na spo-
ločenský význam kartografie, jej úlohy v politicko-
angažovanej výchovnej a vzdelávacej oblasti, ako i VD
výuke a smeroch možnej spolupráce členských štátov
RVHP.
Na záver rokovania bol prijatý n á v l' hod P 01' ú-

Č a n í na obdobie medzi 2. a 3. poradou, ktorá sa plá-
nuje v r. 1976.
Súčasťou týchto rokovaní bola i med z i n á rod n á

v Ý s t a v a kartografických diel zúčastnených krajín.
Každá vystavujúca krajina sa prezentovala profilovými
výrobkami, medzi ktorými nechýbali razne druhy máp
pre verejnost, atlasy, mapové učebné pomocky, glóbusy
ako i reliéfne mapy.
'Účastníci porady vykonali i odbornú e x k u l' Z i u

v n. p. Slovenská kartografia, oboznámili sa s organi-
záciou komplexného nakladatelsko-výrobného podniku,
rámcovým výrobným programom, prezreli si výrobné
priestory a zariadenia. Pozornosť vzbudila technológia
výroby reliéfnych máp.
V s p o 1o č e n s k e j č a s ti oboznámili sa účastníci

porady s pamatihodnosťami Bratislavy a jej bllzkeho
okolia.

Ing. Zdenka Mat u 1a,
n. p., Slovenská kartografia,

Bratislava

,
Wolfgang ZIELKE: Čteme rychleji - čteme lépe.
Z německého originálu Schneller lesen - besser lesen,
6. vydání, Verlag Moderne Industrie, 1970, Wolfgang
Dummer a Co., 8 Miinchen 23 přeložili Ing. Jiří Loser
a Ing. Jaroslav Fingl. Vydal Institut řízení, Praha 1972,
1. vydání, 184 stran, 38 obrázků, cena vázaného výtisku
29,- Kčs.
Informační exploze stejně jako každá exploze zasa-

huje ty, kdož jsou v jejím dosahu. Protože však podstata
informační exploze zmnožuje velikost našeho poznání
a rozsah znalostí sloužících našemu materiálnímu i psy-
chickému rozvoji, nebylo by účelné se jejím účinkům
bránit, ale naopak je třeba hledat cesty a způsoby, jak
se s ní střetávat v míře a formě přijatelné každému je-
dinci a jak jí využívat.
S novými poznatky se stále ještě v největší míře, zhru-

ba z 85 %, setkáváme prostřednictvím tištěného textu.
Čtení je proto hlavní činností každého člověka.
Publikace uvádí čtenáře do metody tzv. rychlého čte-

ní, tedy do metody, která není závislá na náročných
technických opatřeních. Autor shrnul v této knize jednak
všechny dosavadní teoretické poznatky, jednak zkuše-
nosti téměř ze 200 kursů rychlého čteni. Práce byla pro-
věřena nejen praktickými výsledky, ale i vědeckým šetře-
ním ústavu "Deutsches Institut fUr Betriebswirtschaft".
Aniž by publikace kladla na čtenáře přlIiš velké časové

i věcné nároky, ukazuje cestu, jak systematickým cviče-
ním zvýšit rychlost čtení na dvojnásobek až trojnásobek
a přiLOmsi čtený text lépe zapamatovat.
Kniha je rozdělena do devíti kapitol, z nichž 1. a 2.

kapitola uvádí čtenáře do techniky čtení a seznamuje
jej s výsledky dosaženými v odborných kursech.
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3. kapitola naznačuje cestu k získání dobrých čtenář-
ských vlastností.
4. kapitola popisuje hlavní pozitivní a záporné čte-

nářské nAvyky, které určují čtenářský výkon.
5. kapitola pojednAvA o způsobu práce našich očí při

čtení a pomocí několika cvičení přivádí čtenAře k racio-
nálnějšímu způsobu čtení.
V 6. a 7. kapitole autor seznamuje čtenáře s někte-

rými důležitými způsoby čtení, které je třeba při čtení
různých tematik vhodně kombinovat.
8. kapitola je věnována pomůckAm a přístrojům pro

výcvik ve čtení.
9. kapitola dává návod k osvojení si svislého a selek-

tivního čtení, které je možno si prohloubit na něll:Olika
uvedených cvičeních. .
V dodatku knihy jsou uvedeny správné odpověďi na

otAzky zkušebních testO a cvičenI. Věcný rejstřík na
konci publikace poskytuje rYChlou orientaci v knize. Pro
vážnější zAjemce je v Seznamu pramenů uvedeno 16
publikací v anglickém a německém jazyce, které zasa-
hují do tematické oblasti racionAlního čtení.
Kniha může být dobrou pomfickou zejména studují-

cím, technikům, mladllhtJ. vedoucím a hospodářským pra-
covníkům a všem čtenAřfim ~ praktikům. Lze ji objednat
nebo zakoupit pouze v expedičním středisku lriStitUtU ří-
zení - Kniha, n. p., Opletalova 35, 115 51 Praha 1.

Ing. Ivan Cermák, CÚGK

Podobně jako při příležitosti minulých kongresfi, vy-
pisuje stAlý výbor FIG opět nový běh soutěže o kongl'e-
sovou cenu za nejlepší příspěvek, zaměřený na tematiku
kongresu, zpracovaný mladými geodety.
XIV. kongres FIG se konA v září 1974 ve Washingtonu

D. C. a jeho náplň je zaměřena na jeden z nejožeha-
vějších problémfi současnosti - tj. na zlepšení životního
prostředí.
Pojednání, přihlášená do kongresové soutěže, musí být

v rozsahu 3000 až 5000 slova jejich tematika se mA vzta-
hovat k práci aspoň jedné ze tří komisí skupiny C, tj.
- katastr a pozemkové úpravy,
- plánování a rozvoj měst,
- oceňování a převody nemovitostí.
Soutěžní pojednAní musí být původní, dosud nepubli-
kované, v odpovídající slohové a gramatické úrovni.
Podmínkou účasti v soutěži je jednak členství v CVTS

či SVTS a rok narození 1939 případně později [tj. věk niž-
ší než 35 let).
Výše kongresové ceny je stanovena na 2000 švýcar-

ských frankfi a autor, který ji získá, bude pozván presi-
dentem FIG k účasti na kongresu. NAklady spojené s jeho
cestou do USA jsou zahrnuty do kongresového rozpočtu.
Cena bude předAnl1 při slavnostním zahájení a její nosi-
tel bude vyzván k přednesu svého příspěvku v rAmcl pra-
covního zase dAní kongresu.
Příspěvky do soutěže nutno předložit do 28. února 1974

na adresu: Ing. Milan Klimeš, Geodézie, n. p., 8rno, Bě-
hounská 26, 60168 Brn'O.Pojednání musí být dodáno troj-
mo v jedné z jednacích řečí FIG, tj. angličtině, němčině
či francouzštině a musí být doplněno vyplněným dotaz-
níkem, který bude zájemcům zaslán na vyžádání.
Vyhodnocení provede soutěžní porota, která sestává

z členů stálého výboru FIG a předsedy pracovní skupiny
komisí C a konečně z dalších přizvaných odborníkfi.
Rozhodnutí komise je konečné a nemůže být předmětem
odvolánI.
Ceskoslovenský geodetický komitét se obrací na mladé

geodety, kteří v roce 1974 nepřekročí věk 35 let a vyzývá
je k aktivní účasti v této soutěži. Své příspěvky resp.
dotazy adresujte na výše uvedenou adresu.

Ing. Milan Klimeš

NA POMOC ROZVOJOVÝM ZEMíM

Oborové středisko vzdělávání pracujících - VÚGTK-
Praha zakončilo 3. běh výchovy alžírských techniků zA-
věrečnými zkouškami dne 8. a 9. října 1973. Alžírští tech-
nici prostřednictvím PZO Polytechna - Praha přijeli do
Ceskoslovenska v říjnu 1972 na jednoroční výchovu
v kursu pro technikY topografy. Protože v předchozích
letech proběhly dva kursy a absolventi se v Alžíru osvěd-
čili, na žAdost alžírské strany byl uspořádAn i kurs třetí.
V prdběhu jednoho roku proběhla teoretickA i praktická
výuka v rozsahu 1600 hodin, z čeho 410 hodin bylo sou-
vislého praktického měření v terénu v měsíci červenci
a srpnu. Z teoretických předmětů byla vyučována geodé-
zie, mapování, fotogrammetrie, inženýrská geodézie a
měření podzemních prostor, geodetické počtáčství, země-
měřičské kreslení, kartografie, katastr, organizace a eko-
nomika topografických a kartografických prací. V prak-
tickém měření byla procvičena klasifikace leteckých
snímků, měření metodou ortogonální a polární, tachy-
metrické měření a stolové měření. Vyhotovení přísluš-
ných elaborátů, vyhotovení geometrických plánů a pro·
vádění změn v mapách.
Kursu v roce 1972/73 se zúčastnilo celkem 16 po-

sluchačů, všichni absolvovali úspěšně celý líurs a po slo·
žení závěrečných zkoušek obdrželi diplom technik topo-
graf, z toho dva ukončili kurs s vyznamenáním a tři
s prospěchem 3,3, prospěchy ostatních se pohybovaly
v mezích těchto limitů.
Na závěr pohovorů po složení zkoušek poděkoval ve·

doucí alžírských studentů p. Benfreha učitelskému sboru
a OSVP za věnovanou péči při výcviku a slíbil, že získa-
ných znalostí využijí všichni při budování národního
hospodářství svOOodného Alžíru.

Ing. Karel Pecka,
vedoucí OSVP

ZPRÁVY Z KRAJŮ

Dne 17. září 1973 sešli se v budově ONV v Berouně
zástupci 57 Ol'gánů a organizací okresu Beroun na pra-
covním aktivu. Aktiv svolala Geodetická a kartografic-
ká správa v Praze ve spolupráci s ONV v Berouně.
Účastníci aktivu se téměř čtyři hodiny. radili o tom,
jak dále zlepšit správu národního majetku a jak za-
jistit větší soulad evidence nemovitostí se skutečným
stavem. Na aktiv byli pozváni zástupci státních or~-
nů - KNV, ONV, MěstNV, MNV, státního notářství
a okresní prokuratury - a všech socialistických orga-
nizací, které na okrese Beroun spravují, vlastní či uží-
vají větší komplexy nemovitostí. Nemovitosti tvoi'f vý-
znamnou část národního majetku. Je v zájmu společ-
nosti, aby měla o veškerém národním majetku co nej-
dokonalejší přehled. Většina diskusních příspěvků se
proto zaměřila na dodržování ohlašovací povinnosti za-
kotvené v předpisech o evidenci nemovitostí, v zákoně
č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve vyhlášce ministerstva financí č. 104/1966 Sb., o sprá-
vě národního majetku a v dalších souvisícfch předpi-
sech. Hovořilo se též o nutnosti provádění majetkopráv-
ního vypořádávání sídlišť, komunikací a jiných staveb
zbudovaných v minulých letech. Dále se připomínalo
ustanovení § 24 vyhl. č. 144/1959 n. 1., kterou se pro-
vádí zákon o stavebním řádu. Podle citovaného usta-
novení nelze žádat o vydání rozhodnutí o přípustnosti
stavby bez dokladu, že stavebník je vlastníkem pozem-
ku. Účastníci aktivu si vyměnili zkušenosti též z pro-
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vádě ní podnikové evidence pozemků. a zkušenosti ze
spolupráce se středisky ·geodézie, zejména· pokud jde
o komplexní zakládání evidence nemovitostí. Pracovní
charakter aktivu byl vhodně doplněn výstavkou map,
atlasů a jiných kartografických děl, které uspořádala
Kartografie, n, p., Praha.
Účastníci aktivu schválili závěry a opatření ke zlep-

šení správy národního majetku a pořádku v evidenci
nemovitostí. Přijaté závěry a opatření zavazují jednak
středisko geodézie pro okres Beroun, jednak i orgány
a organizace tohoto okresu. Středisko geodézie pro
okres Beroun je mimo jiné povinno písemně upozorňo-
vat příslušné orgány a organizace na nesoulad eviden-
ce nemovitostí se skutečným stavem a Geodetickou
a kartografickou správu v Praze na ty organizace, kte-
ré mají záporný poměr k plnění zákonných povinností.
Naproti tomu závěry z aktivu připomínají orgánům
a organizacím zejména dodržování ohlašovací povin-
nosti, řádné vedení podnikové evidence pozemků, archi-
vování právní a technické dokumentace o nemovitos-
tech, které spravují či vlastní, a provádění inventariza-
cí pozemkfl. Důležitým bodem závěrů a opatření je
ustanovení, podle kterého ONV v Berouně zajistí, aby
městské a místní výbory jakož i podniky a zařízení ří-
zené národními výbory plnily usnesení rady Středo-
českého krajského národního výboru z 2. května 1973
č. 82, zabezpečené usneseními rady ONV v Berouně
č. 10/73 a 98/73, zejména pokud jde o odstranění ne-
souladů evidence nemovitostí v případech. oznámených
nepovolených změn kultur a při předkládání geometric-
kých plánů na zaměření dokončených staveb k žádos-
tem o udělení čísla popisného nebo čísla evidenčního.
A konečně se organizace v závěrech zavázaly podat
Geodetické a kartog,rafické správě v Praze do 31. led-
na 1974 zprávu o stavu evidence nemovitostí na své
organizaci s uvedením konkrétních opatření a časo-
vého harmonogramu k odstranění existujících nedostat-
ků. Zhodnocení plnění přijatých závěrů a opatření" pro-
vedou pracovníci Geodetické a kartografické správy
v Praze na společné poradě se zástupci ONV v Berouně
a Střediskem geodézie pro okres Beroun nejpozději za
6 až 12 měsíců po konání aktivu.
Geodetická a kartografická správa v Praze uspořá-

dala aktivy s obdobnou problematikou v letošním roce
i v okresech Příbram a Klando a v loňském roce v hl. m.
Praze. Další aktiv uskuteční ještě letos ve spolupráci
s ONV v Mělníku. StáVlající zkušenosti ukazují, že aktivy
se osvědčily. Většina organizací si upřesňuje ve sipolu-
práci se středisky geodézie evidenci svého nemovitého
majetku, provádějí inventarizaci pozemků, objednávají
geometrické plány a postupně přistupují i k majetko-
právnímu vypořádání starých sídlišť, komunikací, vod-
ních ploch a jiných změn provedených v přírodě, které
střediska geodézie nemají podchyceny ve svých ope-
rátech. Geodetická a kal'tografická správa v Praze bu-
de proto pokračovat v organizování těchto. aktivů
v r. 1974 i v letech následujících.

Jmenování profesorů na směru geodézie
a kartografie fakulty stavební ČVUT
v Praze

Směr geodézie a kartografie fakulty stavební ČVUT
v Praze ,oznamuje, že dnem 1. října 1973 byl na směrú
geodézie a kartografie jmenován doc. ing. dr. Ja1'O'slav
K o vař í k, CSc., mimořádným profesorem pro obor
kartografie.
V souvislosti s tím sdělujeme dodatečně, že k 1. září

1972 byli na témže směru stavební fakulty jmenováni:
doc. ing. dr. Miroslav H a u f, CSc., mimořádným pro-
fesorem pro obor geodézie a doc. ing. Vladislav Hoj o-
v e c, CSc., mimořádným profesorem pro obor teoretické
geodézie.
Všem nově jmenovaným profesorům blahopřejeme.

Redakční rada
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pomocí postupně přemisťovaného teorlolitu, str. 54-60

M o z ž uch i n, O A.: Výpoče1 střednl hladiny řek při jejich
zobrazování v topografických mapách, str. 60-61

O s t a pen k o, P. 1.: Klasifikace fotogrammetrických snímků při
zhotovování topografických map, str. 62-64

S i r j a jev, je. je.: Metoda automatického měření plochy a obvo-
d •.• obrysů pomocí snímacích zařízení a počítačů, str. 65-72

K i š i n s k í j, V. v.: Nová soustava plánování a ekonomické sti-
mulace v topograficko-geodetické výrobě v resortu Hlavnl správy
geodézie a kartografie, str. 1-9

N e j m a n, B. N. - C u d i n o v a, M. V.: PříspěVEk zlepšovatelů a
vynálezců, str. 9-16

V i duj e v, N. G.: Použití postupné analýzy v geodetických mě-
řeních, str 16-21

K u š t i n, I. F.: Uvažování meteorologických podmínek při geode-
tických měřeních rádiovými dálkoměry, str. 21-28

S i r o v, F. v.: Zkušenosti s určováním vodorovných posunů bodů
zemského povrchu, str. 28-31

A n tip o v, I. T.: Systém programů pro alaytckou aerocangu-
laci, str. 31-37

Bel y c h, v. N.: Zavedení systému programů pro analytickou
aerotríangulaci do výroby, str. 37-40

R e š e t o v, je. A.: Některé otázky budování a vyrovnáni blokových
sítí prostorové aerotriangulace, str. 40-45

S u m i c h í n, ju, N.: K otázce přesnosti projektování elektrického
vedení pomocí materiálů letecké fotogrammetrie, str. 46-50

K o P Y lov a, A. D.: Některé zvláštnosti využití půltónových kon-
taktních rastrů v karografické výrobě, sr. 50-55

Rad č e n ko, ju. N. aj.: Elektronické rozčleňován; barev - barevné
korektury, str. 56-65

je g o r o v, N. 1.: Atlas SSSR z roku 1928, str. 66-70
Exponáty národního podniku "Carl Zeiss jENA" na jarnim lipském
veletrhu, str. 71-75

G~ode7.iia a kartogralija, č. 7/1973

r'ilatov, A. M. - Korznikov, A. v.: O jakosti topografic-
ko-geodetických prací, str. 1-6

: a š č e n k o, V. R. - K o str y k i n, N. G.: Za vysokou úroveň
organizace prací, str. 5-10

S t a r o s t i n, A. M. - S m i r n o v, V. K.: Určení opravy kře·
menného chronometru s přesnosti 1-2 ms, str. 10-13

V i r o v e c, fu. B.: Jedna z možnosti zvýšení přesnosti úhlových
měření, etr. 13-17 .

Br o n š t e j n, G. S. - S i m o n o v i Č. V. N.: Zjišťování a uva-
žování systematické chyby světelného dálkoměru při měření
vzdáleností v kombinacích, str. 17-25

C i r j a ť jev, N. S. - R o In a n o v, A. 1.: Laboratorní zkoušky
přístroje PZL a přesnost provažování, str. 25-30

l' o Ion s k i j, V.!.: Zvláštnosti při prováděni topograficko·geo-
detických prací v oblasti důlní těžby, str. 30-34

Ly sen k o, F. F.: Posuzování přesnosti blokových sítí aerotrian·
gulace ~'estrojených metodou vyrovnání svazků promítacích
paprsků, str. 34-41

My n i n, je. A.: Volba měřítka topografického mapování prú
výpočet zásob užitkových nerostů, str. 41-46

Zlotnik, je. M.·- Tímofejev, ju. s.: Pokus o použití
obecného případu pozemního fotogrammetrlckého mapování pro
zhotovování plánů zastavěných části území velkého měřítka,
str. 47-5!

K a r p u n í n, A. K.: O duplicitě při mapován ve velkém měřítku
ve stavebnictví, str. 52-54

1973/360



A ni r o Jrt i 11, P. O.: Některe možnosti uvažování zkreslení při
měřeni nefotogrammetrickými stereokomorami, str. 54-58

And r e i ev, V. N.: Hodnocení přesnosti revidovaných oríginálů
top.lgl'afJckých ma'p, str. 58-6J

F' i n k o v s k i j, v. Ja.: O učebnim pl,jnu výuky inženýra - foto-
gram metra, str. 61-54

Š č e r h a k o v a, L. S.: ZhotDv8vání situačních kopií s použitím
diazosloučenin, str. 65--66

N a r s k i c h, R. S. - P r i š k o í n i k, D. B.: Komplexní geogra-
fický atla; V<~nezuely, str. 66-70

A I e k s a n d r o v, P. S. N a u ma n o v, Ia. V.: Všesvazová
konference o topografjckf.~m mapování ve velkém měřítku, str.
77-79

s c h e II e, P. - L o r c n z, W.: Komplexní m~pa podzemnícb ve-
deni - standardizace obsahu této mapy a jeho vyjádření, str.
201-20S

VI! e r n e r, H.: vývojové tendence vybraných metod relativního
mčření pohybů stavebních objektů, str. 206-209

I a k o b, G.: působení chyb při optickém provažovní str. 209-212
A I br ech t, W.: Opravy výsledků připojeni jednotlivých objektů
na sousední hvězdy při Turner-Vickově metodě redukce, str.
212-215

H 6 P f n e r, j.: Planetární dynamika Země - přehled, str. 215-218
Ke I'n e r, ju G. - R o s t o Vz e v a, E. P.: Zkušenosti s tvorbou
tematických map a atlasů znázorněné na příkladu atlasů "SSSR
v 9. pětiletce" a "Vznik a vývoj SSSR", str. 219-220

S tam s, W.: Kartografické metody ztvárnění sytě sídlišť, str. 220
až 224

B e h r e n s, j.: Výměna zkušeností s automatickým zhotovováním
kartogramů v Halle-Neustadt, sr. 228

[J e u m I i c h - N a s e r: Geodézie a kartografie na jarním lip-
ském veletrhu 1973, str. 229-231

Vermessungsterhnlk, ř.. 7/1973

Z a p p e, A.: Geometrie, geodézie a světlo, str. 241-243
I o p e, R.: Můřický náčrt - součást dokumentace katastru pod-
zemnich vedení, str. 244-246

Ln r e n z, W.: K technické normě "TGL 28711 Mapy velkých
měřítek", str. 246-249

J a k o b, G.: Rozbor hospodárncsti měření optickým provažova-
čem s centrickou a excentrickou záměrou, str. 250-252

S z a n g o I i e s, K.: K hospodárnosti a přesnosti vyhotovení fo-
tomap, str. 253-257

G 6 h I e r, H.: Statistické vlastnosti doby trvání geodetických mě-
řeni, str. 253-260

W e i s e, II.: Teplotní roztažnost invarových drátů, str. 261-264
II Ď P f n e r, j.: Planetární dynamika Země - přehled, str. 264
až 266

T h u r m, II.: Výzkum vertikálních a horizontálních recentních
pohybl' zemské kůry ve zkušební oblasti labského údoli, str. 267

až 271
Odbornl1 zasedtlní "Racionalizace zhotovování map a plánů vel-
kých měíítek", str. 272.

Prze/ll'!d Geodezyjny, č. 5/1973

R é ž I' c k i, j.: Hodnocení rozvoje a současný stav geodetických
věd v Lidovém Polsku a požadované směry výzkumných praLi
v době nejbližšíCh 15 let se zřetelem na podmínky nutné pro je-
jich realizaci, str. 185-189

F"r e I k e, M.: Dálkové studium na Fakultě geodézie a ka"togra-
fíe varšavské techniky, str. 189-193

Pa c h u t a, S.: Vysokoškolské studium geodézíe v Bulharsku,
str. 194-195

Pa c e w s k i, j.: Likvidace přespolních pozemků, str. 196-197
J a w o r s k i, I.: seminář na téma "Problémy novelizacf-J předpisů
(I evidenci, delimitaci a klasifikaci pozemků", str. 198-199

Mo š cic k i, B.: Oprava vlastnictví zemědělských podniků, str.
UJ9-2OI

H a I a In, t. - S r o k a, A.: Metoda zjišťování a eliminace syste-
matických chyb ve vyrovnávaných délkově měřených sítích, str.
202-203

S I i w a, L.: poznámky k provádění geodetických měření při zjiš-
ťováni nosnosti pilot pomocí zkušebních osových statických 7,a-
tíže nich, st". 203-204

W ó j c i k, S.: Fotogrammetrická letadla, str. 213-219
Wo j t k i e w i c z, M.: Kartografie Baltu - otevření' problém, str.
220-222

M u s i a I, E. - R I' m a r o w i c z, A.: Technologie hlokC'vé aero-
triangulace s nezávislými modely - AEkOBLOK, 'tr. 223-224

R ó ž I' c k i, j.: Hodnocení rozvoje a současný stav geodetických
věd v Lidovém Polsku a vytyčené směry výzkumných prací pro
nejblIžších 15 let se zřetelem na podmínky nutné k jejich reali-
zaci, str. 225-230

Dob a c z e w s k a, W.: Oddělení planetární geodézie Geofyzikál-
ního ústavu Polské akademie věd v letech 1966-1972, str. 231-
-234

No w a k, A.. Zaměstnáni absolventů Katedry geodézie a pozem-
kových úprav Zemědělské akademie v OIštýně, str. 234-237

n e rez c ws ]< i, E.: O přesnosti Koperníkových astronomických
přistroJú, str. 237-241

K a c z m are k, j.: Odhad směnné hodnoty zemědělských po-
~emk!Í pro účely jejich scelování a směny, str. 242-243

B i e I e c k i, T. aj.: Metoda měření pomocí BRT-006 při inventa-
rizaci a instalaci nadzemních elektroenergetických vedeni, str.
244-247

S z w e d, Z.: Problémy podzemnich a nadzemních vedení na úze·
mí měst a okresů, str. 247

[, i P i a n i n, (;z.: Fotogrammetrie Varšavského gedetického pod·
niku z hlediska nových úkolú výstavby hlavního města, str.
248

B u j a k i e w I c z, A.: Autograf CP-1, str. 254-255
Ma jde, A.: Systém symbolů pro analytickou fotogrammetrii,
str. 256-259

L i s, j.: Problematika kvality aktualizace topografických map,
str. 260-264

Tli d o r, (', - Di nes c u, C.: Matematická metoda použitá při
projektování geodetických sítí, str. 3-13

tJ r ií g 11i c i, M. - Tu d o r, C., K nové stereografické projekci
,,1970" přijaté pro území Rumunské socialistické republiky,
str. 14-25

R ií d u I e s c u, D.: Digítální model terénu a jeho dvě aplikace,
str. 26-34

~ a I a r i u, I.: Přesnost a ekonomická efektivnost reambulace
topografických map v měřitkách 1:5000 a 1:10000 s použitím
překreslovače F"O-M str. 35-41

Rad u, 1. C.,: O kritériích pro klasifikaci fotografických přístrojů
urČo3ní'ch k pozorováni geodetických družic, str. 42-45

j o nes c U. V.: Kodtfikace prací prováděných v boji proti erozi
půdy, str. 46·-61

I! a g i es cu, M.: Práce spojené s pozemkovými úpravami vod-
vodňovacím systému Teuz I, str, 62-67

BOHM, J.: Přesnost měření a tolerance v dynamic-
kém pojetí

VÁLKA, O.: AIgoil'itmy aktualizace evidence nemo-_
vitostí na počítačích

KLINGHAMMER, 1., PAPP-VÁRY, Á.: Vyhotovenie
diagramových máp pomocou poěítačov

HOROV Á, M.: Tvorba tematických map pomocí vý-
početní techniky

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ

OBZOR

pro Vaši práci i studium a sledování
rozvoje oboru geodézie a kartografie



Také v roce 1974 Vám chce sloužit
KLUB ČTENÁŘŮ,
TECHNICKE LITERATURY
Z edičního plánu 1974pro Vás vybíráme:
32 Malý německo-český a česko-německý technický slovník

Obsahuje v každé části asi 12 000 termínů ze všech technických oborů.
Váz. asi 38 Kčs

186 B. Syrový a kolektiv: Architektura - svědectví dob
Kniha podává ucelený výklad o vývoji stavitelství a architektury. Sezna-
muje se způsoby stavění v závislosti na vývoji společnosti a materiálových
možnost! a ukazuje vývoj stavitelství a architektury v časovém sledu v jed-
notlivých oblastech světa. Váz. asi 105 Kčs

187 J. Verfel - Z. Tkaný: Těsnění základových půd
Způsoby těsnění základových pi.'1dskalního podkladu i nesoudržných půíl;
vlastnosti hornin, způsoby hloubení, injektování hornin, hloubicí zařízení.
Podzemní stěny a jejich zabezpečení. Zkoušky a kontroly. Váz. asi 37 Kčs

189 I. Bernard: Seřizovací tabulky automobilů
Majitelé motorových vozidel v knížce najdou hlavní údaje potřebné pro
seřízení vozidla (motoru, světel, podvozku atd.], sbíhavost a rozbíhavost
kol, kompresní poměr, maximální výkon, časování ventilů, druh mazání,
paliva, tlak oleje, typ karburátoru, vůle ventilů, typ zapalovacích svíček,
napětí, typ rozdělovače, dynama, spouštěče, akumulátoru atd.

Váz. asi 42 Kčs

216 Film a filmová technika - Oborové encyklopedie SNTL
Obsahuje asi 1800 obecedně řazených hesel, která poskytují informace ze
všech oborů filmu amatérského i profesionálního (technika snímání, filmo-
vé materiály a jejich zpracování, druhy a mechanismy filmových kamer,
promítání apod. J. Heslář doplňuje na 500 názorných ilustrací, přehled od-
borné literatury a věcný rejstřík. Váz. asi 65 Kčs

~QUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodolity a nlvelacnr přístroje (velké)
• ve své opravně na

JAN Á Č K O VĚN Á BŘ E ž ( 1 S • P R A H A S

Sběrny:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha 1, Vodičkova 30

33 - Praha 1, Jungmannova 14
34 - Praha 5, Janáčkovo nábl'. 15

35 - Praha 3, Táboritská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2

41 - Liberec, tI'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova 11
43 - Ostrava I, Milíčova 4
44 - České Budějovice, tI'. 5. května 29

45 - Olomouc, tI'. Osvobozeni 27


